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اقـــتـــرح اخلـــبـــيـــر في الـــشـــؤون
االنـتـخــابـيـة دريـد تــوفـيق  عـلى
احلــكــومــة بــاالتــفـاق مـع الــقـوى
الـــســـيـــاســـيـــة  تـــقـــد مـــوعــد
ـقـرر اجـراؤهـا في االنـتـخـابـات ا
ــقــبل  حــتى تـــذلــيل حــزيـــران ا
ـفـوضـية الـعقـبـات الـتي تواجه ا
ــسـتـقــلـة لالنــتـخـابـات الـعــلـيـا ا
ــتــمـثــلــة بــضــيق الــوقت وعـدم ا
كفـاية االمـوال اخملصـصة الجراء
رتقب. وقال توفيق االستحقاق ا
لـ (الــــزمــــان) امس ان ( قــــانــــون
ــــفــــوضــــيـــة اجلــــديــــد اضـــاف ا
حتديـات كبرى الى واقـع العمل 

تـتـمـثل بـابـعـاد اصـحـاب اخلـبرة
وقــــــــصـــــــــر الـــــــــوقـت واالزمــــــــة
ــا تــشــكل هــذه االقــتــصــاديــة 
الـتــحـديــات عـوائـق كـثــيـرة امـام
ـوعـد الـذي اجـراء االقـتــراع في ا
حـددته احلـكـومـة) ولـفت الى ان
(اجلـمـيع يـتـفق عـلى ان الـقـانون
جرى تعديله بـأقالم سياسية ولم
يكتب بـصيغـة فنية  حيث هناك
الحـظـات علـيه بدءأ الكـثـير من ا
من الــصــيـاغــة الى اسم الــنــظـام
االنتخـابي وترسيم الـدوائر التي
غـــيــــرت شـــكل اخلــــارطـــة من كل
الـنـواحي) وتـسـاءل تـوفـيق (اذا
سـتقل والـتكنوقراط كان اكثر ا
والكفـاءات واصحـاب االمكـانيات

ــــاديــــة الــــضــــعـــيــــفــــة هم اول ا
ــتـــضــررين  فــلـــمن كـــتب هــذا ا
الــقــانــون?) وتــابع ان (الــغــريب
ـــوضــــوع ال وجـــود ثــــقـــافـــة بــــا
انــتــخــابــيـــة عــلى االطالق حــتى
معهد الـتثقيف االنـتخابي التابع
لـلـمـفـوضــيـة  اغالقه بـواسـطـة
القـانـون اجلديـد في ظل االصرار
عــــلـى الــــعـــــجـــــلـــــة في مـــــوعــــد
االنـتـخـابــات الـذي قـد يـؤدي الى
عـواقب ال حتــمـد عـقـبــاهـا نـظـرا
لـغـيـاب جـسـور الـثـقـة وشـفـافـيـة
ـعـلـومـة الـتي بـاتت حـكـرا عـلى ا
ـتــصـديـة لــلـمــشـهـد الــكـيـانــات ا
الـســيـاسي) وتـابع ان (مــا يـدار
ـية هي عـبارة بشـأن الرقـابة اال

عـن مـــــــصـــــــادقـــــــة دون حتـــــــمل
ـكن للـبعـثة سـؤوليـة حيث ال  ا
ـيـة ان تـوفـر مـراقـبـ بـعـدد اال
الـصـنـاديق االنـتـخـابـيـة). ورجح
مـراقـبـون  تـغـيـيـر مـوعـد إجـراء
ــبـكـرة االنــتـخـابــات الـنــيـابــيـة ا
قـررة في الـسـادس من حـزيران ا
ــقــبل. وقــال الــنــائب عن كــتــلـة ا
صــادقـــون أحــمـــد الــكـــنــاني في
تــصــريح امس (نــتــوقـع تــغــيــيـر
مــــوعــــد االنــــتـــخــــابــــات الى 30

ـقــبل وفـق مـا  تــشـريـن االول ا
تـداوله في اجـتـمـاع الـرئـاسـات)
وأضـاف (قـد يعـلن هـذا الـتـغـيـير
ــقـبـلـ من قـبل خالل الـيـومـ ا
مــفـوضــيـة االنــتــخـابــات). وافـاد

مــصــدر بــأن الــرئــاســات الــثالث
فـوضية عن مـدى قدرتها سألت ا
على إجراء انتخـابات ناجحة في
صدر الى قبل.وأشار ا حزيران ا
فوضيـة موعد إجراء ان (إعالن ا
بـكـرة قد االنتـخـابات الـنـيابـيـة ا
ـقـبـلة). يـصـدر خالل الـسـاعـات ا
وطـالب رئــيس مــجـلس الــقـضـاء
االعـلى فــائق زيـدان في اجــتـمـاع
الرئـاسـات باهـميـة حتـديد مـوعد
ـبكرة. واكد واقعي لالنتـخابات ا
زيـدان خالل حـضــوره االجـتـمـاع
الـذي امس االول (اهـمـيـة حتـديد
قبـل بتاريخ موعـد االنتـخابـات ا
واقـعي تــتـمـكن خالله مــفـوضـيـة
االنــتـخــابـات اجــراء انــتـخــابـات
حـره نـزيـهـة). فيـمـا رفض رئـيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
اي مـحـاولـة الرجـاء االنـتـخـابـات
مـــــشــــددا عــــلى وجـــــوب تــــفــــهم
االوضـاع ومــسـانــدا في تـغــريـدة
على تويتر جلهود رئيس الوزراء
ـــالي مــــكــــافـــحــــة الـــفــــســــــــاد ا
واالداري. وكـــــــــــــــان رئــــــــــــــــيـس
اجلمـهـورية بـرهم صـالح قد عـقد
اجــتــمــاعـــاً ضم رؤســاء مــجــلس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
والـــنــواب مــحـــمــد احلــلـــبــوسي
والــــــقــــــضــــــاء األعــــــلى ووزيــــــر
اخلـارجيـة فـؤاد حـسـ ورئيس
ـــفــوضــيـــة الــعـــلــيــا وأعـــضــاء ا
مـثـلة ـستـقـلـة لالنتـخـابـات وا ا
اخلــــاصـــة لـألمـــ الــــعـــام لأل
ـــتـــحــدة فـي الـــعــراق جـــيـــنــ ا
هـيـنــيس بالسـخـارت لــلـتـبـاحث
ـقـبـلـة.وذكر ـلف االنـتـخـابـات ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اجملتـمـع شـددوا عـلى ضرورة
اتـــــخـــــاذ كـــــافـــــة الـــــتـــــدابـــــيـــــر
واالسـتـعــدادات الـكـفــيـلـة إلجـراء
بـكـرة عـبر تـوفـير االنـتخـابـات ا
الشـروط الضـروريـة التي تُـضفي
عــلى نــتــائــجــهــا أقـصـى درجـات
ــصـداقــيـة وتــضـمن الــتـمــثـيل ا
احلــقـــيــقي جلــمــيـع الــعــراقــيــ
ويـــــعــــكـس إرادتــــهـم احلــــرة في
ــــثــــلـــيــــهم من دون اخــــتــــيـــار 

تـأثــيــرات وضـغــوط وبـعــيـداً عن
سطـوة السالح لـتكـون نتـائجـها
مــتـوافــقــة مع اإلرادة الــشـعــبــيـة
ـانـهـا الـكـامل بـتـمثـيـلـهم في وإ
احلكومة ومـجلس النواب) الفتا
الى انه (جرى تأكيد أهمية زيادة
نـســبـة الـتـســجـيل الـبــايـومـتـري
ووضع اآللـيـات الـتي تـساعـد في
عمـليـة التـسجـيل لغـرض اعتـماد
البـطاقـة البـايومـترية حـصراً في
االنتـخـابات الـقادمـة واسـتكـمال
تعـلق بقانون احملكمة التشريع ا
االحتــــــــاديــــــــة فـي أقــــــــرب وقت
وضــــــرورة دعـم مــــــفــــــوضــــــيـــــة
االنـتـخــابـات من قـبـل مـؤسـسـات
الـدولــة واألجـهـزة الــسـانـدة ذات
وارد البـشرية العالقة وتـوفيـر ا
ـالـيــة من أجل إجنـاح تــنـظـيم وا
االنـــــــتــــــخــــــابــــــات) وتــــــابع ان
(اجملـتـمـعــ شـددوا عـلى اتـخـاذ
ـنـع حــصـول إجــراءات صــارمــة 
الــتـــزويــر والـــتالعب في جـــمــيع
خطوات العملية االنتخابية بدءاً
من تــصــويت الــنـاخــبــ مـروراً
بعمـليـة العد والـفرز وصوالً إلى
إعالن الـنـتـائج كـمـا ال بـدّ من أن
تـراعى الــنـزاهـة والـشــفـافـيـة في
مـخـتـلف مــراحل إجـرائـهـا ويـتم
دعـوة مــراقـبـ دولــيـ بـصـورة
جــادة بـــالــتــنــســـيق مع الــدائــرة
اخملــتـصــة بــذلك في بــعــثـة األ
تـحـدة). كـما شـددت الـرئـاسات ا
االربع خالل اجـــتـــمــاع اول امس
عــلى جــهــود تــعــزيــز مــرجــعــيــة
الـدولــة ومـنع االعــمـال اخلــارجـة
عن الــــقـــانـــون وضــــبط الـــسالح
ـنـفـلت في الـبالد. وذكـر الـبـيان ا
ان (الــــرئــــاســــات االربع عــــقـــدت
اجــتــمــاعـا لــبــحث حــمـايــة حق
التـظاهر الـسلـمي وتعـزيز سـلطة
األجهزة األمنية وتطبيق القانون
من اجل حتـــقــيق الـــســلم واالمن
اجملـــتــمـــعي وتــأكـــيــد اجلـــهــود
الوطنـية في دعم تعـزيز مرجـعية
الـدولـة ومـنع االعـمـال اخلـارجـة
عن الــــقـــانـــون وضــــبط الـــسالح
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اخملتـبـرية و 216 جهاز بي سي
آر بـعــدمـا كــانت اربـعــة فـقط في

بــدايــة االزمــة) واضـاف انه (
ــــفـــراس زيــــادة عـــدد أجــــهـــزة ا
احللزوني بـشكل كـبير بـاالضافة
الى خــبــرة مالكــاتـنــا الــصـحــيـة
فــضال عن الــتــوعــيـة الــصــحــيـة
لـلـمـواطــنـ وهـذه كـلـهـا عـوامل
أدت الـى تـــراجـع الـــفــــايـــروس)
مـــشــيـــرآ الى انه ( اتـــخــاذ كل
االجـــراءات الالزمــة الســـتــقـــبــال
لـقـاح فـايـزر وسـيـحـصل الـعـراق
ــئـة ضـمـن حتـالف دولي  20 بـا
مـن نــســـبـــة الــســـكـــان وبـــنــفس
ي مـوحد االسعـار وهو سـعـر عا
وغير صحيح ان الـعراق يشتري

ــواطـــنـــ بـــاالعـــتـــمــاد عـــلى (ا
علومة). صادر الرسمية لنقل ا ا
كما حذرت الـوزارة  من التهاون
في مواجـهـة كورونـا.وقال عـضو
الــــفــــريق االعـالمي الــــطــــبي في
الوزارة محـمد كـاظم في تصريح
امس ان (االنخـفاض بـاالصابات
ال يــــعـــني نـــهـــايـــة كـــورونـــا في
ــــوجـــة الـــعــــراق والزلــــنــــا في ا
مكن االولى) الفتآ إلى انه (من ا
ان تــكــون هــنــاك مــوجــة ثــانــيــة
وضــرورة االلـــتــزام بــاالجــراءات
الـوقـائـيـة والـتـبـاعـد واسـتـخـدام
الـــكــمـــام وغــسل االيـــدي اصــبح
لــديــنـا  74 مــعــمل غــاز واربــعـة
لــلــغـاز الــســائل وزيـادة الــســعـة

الــوزارة  أنــهــا بــصــدد حتــديث
مـــخـــتـــبـــرين لـــكـــشف الـــساللـــة
اجلــديــدة لــكــورونـا خـالل األيـام
ـقـبـلـة مـؤكـدة أن هذه الـقـريـبة ا
اخملـتـبـرات سـتـتـمكـن من حتـديد
الــتــســلــسل اجلــيــني ألي طــفـرة
ــتــحــدث بــاسم وراثــيــة. وقــال ا
الوزارة سيف الـبدر في تصريح
امس إنـه (خالل أيــام ســـيـــكــون
هنـاك حتديث مـبدئي خملـتبرين 
وهـمــا مـخـتـبـر الــصـحـة الـعـامـة
ركزي التابع الى دائرة الصحة ا
الـعـامـة ومــجـمـوعـة اخملـتـبـرات
التعـليـمية الـتابعـة لدائرة مـدينة
ـوجـودة في الـطب الـتـعــلـيـمي ا
بــــغـــداد الكــــتـــشــــاف الـــسالالت
ـستـجدة اجليـنـية لـلفـيـروسات ا
وبالـتـنسـيق مع مـنظـمـة الصـحة
ــيــة) مــؤكــدا أن (حتــديث الــعــا
اخملــتـبــرات سـيــكــون تـبــاعـاً في
بــغـداد واحملــافـظــات الكـتــشـاف
الـــساللـــة اجلـــديــدة) وتــابع ان
(هــذه اخملـتــبــرات سـتــتــمـكن من
حتـديــد الـتــسـلـسـل اجلـيـني ألي
طـــفـــرة وراثـــيـــة) ولـــفت الى ان
(الــبــروتــوكـول الــعالجـي نـفــسه
بـــالــنــســبــة لـــلــساللــتــ أي أن
اإلجــراءات الــعالجــيــة ســتــكــون
نـــفــســـهـــا وكـــذلك بـــالـــنـــســـبــة
لإلجراءات الوقائية هي نفسها)
ومـــضـى الـــبـــدر الى الـــقـــول انه
(حـــــتى اآلن ال يـــــوجــــد ظــــهــــور
لــلــفـايــروس اجلــديــد) مـطــالــبـاً
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 867 اصـابـة مــؤكـدة بـفـايـروس
كورونـا وشـفاء  1992 حالـة من
الــفــايــروس وبــواقع  4 وفــيــات
ــــــــوقف جـــــــديــــــــدة . واوضـح ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت
عـــــــلــــــــيـه (الـــــــزمــــــــان) امس ان
(اخملـتــبـرات الـعـامــة في الـعـراق
اجـرت فـحص اكـثـر من  39 الف
عـــيــــنـــة مـــشــــتـــبه اصــــابـــتـــهـــا
بـــالـــفـــايــروس  وســجـــلت 867
اصابـة مؤكـدة في عمـوم البالد)
مــشــيــرا الى ان (الــشــفـاء ســجل
 1992 حــــالـــة مـن الـــفــــايـــروس
وبـــواقع  4 وفــــيـــات جــــديـــدة).
وكــــشف مــــديــــر صـــحــــة دهـــوك
أفـــراســـيـــاب مــوسـى عن حـــجــز
شـــخص يـــشــــتـــبه بــــإصـــابـــاته
ــتـحـور.وقـال مـوسى بـكـورونـا ا
فـي تــــصــــريح امـس ان (الــــرجل
ـــشــــتـــبه بـــإصـــابـــته قـــدم من ا
بـــريــطــانــيــا وقــد ظــهــرت عــلــيه
عـالمـــات اإلصــــابـــة بـــالــــساللـــة
اجلــديـــدة لــفــايــروس كــورونــا)
مــــؤكـــدا ان (الــــصـــحــــة فـــرضت
ـشــتـبه احلــجـر الــصـحي عــلى ا
بإصابته وإخضـاعه للفحوصات
الـــطــبـــيــة) الفـــتــا الـى ( اتــخــاذ
اإلجــراءات الـصــحـيــة الـوقــائـيـة
كــافــة وعـزل اخملــالــطــ لــلـرجل
ــشـــتــبه بــإصــابـــته). وأعــلــنت ا

U½Ë—u  s  ¡UHA «Ë  UÐU ù« ÷UH ½≈

  ±ππ≤ q− ¹

 ÊU e «  ≠ W¹d UM «

شجب رئـيس الوزراء مـصطفى
الـكـاظمـي حادثـة االعـتـداء على
ــدرسي فـي االعــداديـة احلــرم ا
ــركـزيـة في الــنـاصـريـة. واكـد ا
الكاظمي في اتـصال هاتفي مع
مـــديــر عــام تــربــيــة احملــافــظــة
ريــاض الـعــمـري (اهــمـيـة ايالء
ؤسسـة التعـليمـية دورا هاما ا
ونـشـجب حـادثـة االعـتـداء على
ــدرسي فـي االعــداديـة احلــرم ا

ركزية بالناصرية). ا
ـوقف  بــدوره ثـمن الــعـمــري (ا
ـسـؤول للـقـيادات االمـنـية في ا
احملافـظة وحـرصهـا على زيارة
ـــدرســــة وتـــقــــد االعـــتـــذار ا
لالســـــرة الــــتـــــربــــويـــــة ومالك
ــدرســة). وكــان الــعــمــري قــد ا
درسة تفـقد عـددا من صفـوف ا
واجـــتــمـع بــالـــهــيـــئــة اإلداريــة
والتـدريسيـة مشيـداً بتعـاطيهم
ـوقف وحتــلـيـهم الــسـلــيم مع ا
بـضـبط الـنـفس للـحـيـلـولة دون
تأز الوضع. من جانبه  شدد
ــدرسـة  عــلى احــتـرام مــديـر ا
ـــــــــــدرسـي رغـم أن احلــــــــــــرم ا
عـتدى عـليه لم يكن الشـخص ا
درسـة بل متـظاهرا طالـبا في ا
درسة مالذا يحتمي اتخذ من ا

به . 
علم في ذي وصدرت نقابـة ا
قـار بيـاناً أدانت فـيه قيـام قوة
مـن الـشـرطـة بـاقـتـحـام مـدرسـة
في احملـافظـة وذلك بعـد تداول
فـيـديـو يُـظــهـر مـشـاهـد قـاسـيـة
يتـعرض خاللـها شـاب للـضرب

من مجموعة مسلحة ملثمة. 
وقـــال بــــيـــان الـــنــــقـــابـــة امس
(فوجئنـا باقتحـام مجموعة من
مــنـــتــســـبي الــشـــرطــة بـــنــايــة
ـركــزيـة ودخــولـهم االعـداديــة ا
ــطــاردة بــعض إلــيــهـــا عــنــوة 
الـــشـــبــــاب وفي الـــوقت الـــذي
نـستـنـكر فـيه اقتـحـام مدارسـنا
دون مــســوغ قـــانــوني أو أمــر
ـــديـــريـــة قـــضـــائـي أو إبالغ ا
العامـة للتـربية فإنـنا نرى هذا
التـصرف مـنحى خـطر وسـابقة
غـير مـعـهودة) واضـاف (يجب

أن ال يــتـكــرر انــتــهـاك قــدســيـة
الـصـروح التـربـويـة كمـا نـدعو
خـلـيـة األزمـة في احملـافـظة إلى
توجيه القوات األمنية باحترام
مــدارســنـــا وعــدم دخــولــهــا إال
بـــــإذن رســــــمي وأن حتــــــتـــــرم
مالكـــاتــنـــا وتـــوفــر احلـــمـــايــة

الكاملة للطلبة). 
وكـانت قــوة من شـرطـة ذي قـار
قـد أقــتـحـمت مــدرسـة العــتـقـال
ــطـلـوبـ دخل احــد الـشـبـاب ا
ـــدرســة بـــعــد مالحـــقــته. الى ا
فـــيـــمـــا أغـــلـق الـــعـــشـــرات من
احملـتــجـ الــبـوابــة الـرئــيـسـة
لـــــشــــركـــــة نـــــفط ذي قـــــار في
. تـصعـيـد لـلـمـطـالبـة بـالـتـعـي
وذكــــــر شــــــهـــــــود عــــــيــــــان ان
(الــعـشــرات مـن احملـتــجــ من
ـعـاهـد  خـريـجي الــكـلـيــات وا
اغـلـقــوا مـبـنى شــركـة نـفط ذي
ــوظـفـ قـار ومـنــعـوا دخـول ا
الـيـها مـطـالـب بـالـتعـيـ على
ـالك الــشـــركــة) مـــؤكــدين ان ا
(احملــتــجــ أرغــمــوا مــوظــفي
الـــشــــركـــة عــــلى الــــعـــودة الى
مـــنـــازلـــهم بـــعـــد مـــنـــعـــهم من
الــدوام) واشــار الـــشـــهــود ان
(الــتـصــعـيــد جــاء بـســبب عـدم
تـــعــــاون مـــديـــر الــــشـــركـــة مع

). ومنـذ تسـعة أشـهر احملـتجـ
الزال اخلــريـجــ مــعـتــصــمـ
أمـــــام شـــــركــــة نـــــفـط ذي قــــار
يطالبون بالتعي على مالكها.
وتــشــهــد مــديـــنــة الــنــاصــريــة
ارتـبـاكـاً وعـدم اسـتـقـرار وسط
انتشار أمني مشدد قرب ساحة
ؤدية احلبوبي وفي الشوارع ا

إلــيـــهــا.وارتــفـع عــدد الــذين 
اضـية اعـتقـالـهم خالل األيـام ا
إلى  72نــاشــطــاً ومــتــظــاهــراً
وفـقـاً لـعـضـو مفـوضـيـة حـقوق
اإلنـســان عــلي الـبــيــاتي الـذي
أكّد اسـتمـرار عملـيات االعـتقال
تظاهرين والناشط في ب ا
ذي قـــار داعـــيـــاً األطـــراف إلى
(الـــتـــهـــدئـــة وضــــبط الـــنـــفس
وتــغـلــيب لـغــة احلـوار بـدالً من
لـــغــة الـــعـــنف والـــعـــمل مـــعــاً
لــلـحــفــاظ عــلى أمن احملــافــظـة
وحـــقــوق أبـــنــائـــهــا).وحتــاول
ـشـهـد في احلــكـومـة احـتــواء ا
احملــافـظـة مـن خالل اتـصـاالت
جتـــريــــهــــا مع نــــاشـــطــــ في
تـنــسـيــقـيـات الــتـظــاهـر الـذين
أكّـدوا بـدورهم أن (احلـكـومة ال
تــعـطي ســوى الـوعـود من دون

تنفيذ).
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بسـعر أعـلى وبعـضهـا تصل الى
 37 دوالراً لـــلــجـــرعــة والـــعــراق
حجز الى كمية لـقاح تكفي لنحو
ــئـة من الــسـكـان). فــيـمـا  20 بـا
بـاشر األردن بـحـمـلة تـلـقـيح ضد
ـــســـتـــجــد فـــايـــروس كـــورونــا ا
تـسـتـهــدف في مـرحـلـتـهـا األولى
الكـات الـصـحـيـة ومن يـعـانون ا
من أمراض مزمـنة ومن جتاوزت
.وبـدأت صـباح أعـمارهـم السـتـ
امس عـمـلـيـات الـتـلـقـيح في عـدد
ـــراكـــز ـــســـتـــشـــفـــيـــات وا من ا
الـــصــحـــيــة بــعـــد وصــول أولى
كميـات لقاح سـينوفـارم الصيني
اإلماراتي ولـقاح فـايزر/بـايونتك

إلى األردن مطلع هذا األسبوع.
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اسرة استقبال
مرضى كورونا
خالية من
صاب الول مرة ا
اضي منذ اذار ا
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ــدني اخـــلت مــديــريـــة الــدفــاع ا
عـائلـة حـاصـرتهـا الـنـيران داخل
منزلها في مـحافظة بابل.وذكرت
ديريـة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس ان (مـــــفــــــارز مـــــركـــــز رتل
الطـوار في مديـرية دفـاع مدني
بـابـل تـمـكــنت من إخــمـاد حـادث
حــــريق انــــدلع فـي غـــرفــــة داخل
الدار بـكل مـهنـية وأداء مـتمـيز),
واشار الى ان (الفـرق تمكنت من
مــنع تــوسع الــنــيــران إلى بــاقي
أنحـاء الدار بـعـد اخراج الـعائـلة
وإجـراء اإلسـعـافـات األولـية لـهم

 …—«d(« ÷UH ½≈Ë …dD2 ¡«uł√ ∫ ¡«u½_«

ـسـتـشــفى لـتـلـقي ونـقـلــهم إلى ا
افــادت الـــعـالج). وفي بـــغـــداد  ,
قيادة الـعملـيات  بإلـقاء القبض
عــــلـى مــــتــــهــــمــــ بــــاإلرهــــاب
ومـطــلـوبـ لـلــقـضـاء وفق مـواد
قـانـونـيـة مـخـتـلـفـة في مـخـتـلف
ــــســـؤولــــيــــة.وذكـــرت قـــواطـع ا
القـيادة فـي بيـان تلـقته (الـزمان)
امس أن (الـقـطــعـات األمـنـيـة في
قــيــادة الــعـــمــلــيــات مـــســتــمــرة
بـــنــهــجــهــا الــتــعــرضي ونــصب
ؤقـتة ضمن قواطع السيـطرات ا
طـاردة اخلارج مسـؤوليـتهـا 
نـطقة من عن القانـون وتطهـير ا
مـــخـــلــــفـــات عـــصــــابـــات داعش

اإلرهابـية) واضـاف أن (قوة من
اللواء  27 في القـيـادة وبواجب
مشترك تـمكنت من إلـقاء القبض
ادة 4/1 تهم أ.م.ط وفق ا على ا
إرهاب في جـانب الكرخ) ,واشار
ــشـاة الــسـادسـة الى أن (فــرقـة ا
راقبة واصلت بنصب كاميرات ا
وذلك بإضافة  19 كاميرا جديدة
في القاطع وتنفيذ عمليات بحث
وتـــفـــتــيـش في مــنـــاطق شـــمــال
وغربي بـغداد نـتج عنـها اعـتقال
 49 مـتـهمـا يـحـمـلون جـنـسـيات
اجــنـبـيــة خملـالـفــتـهم تـعــلـيـمـات
وضـــوابـط مــــديـــريــــة اإلقــــامـــة
وضــبـط أسـلــحــة خــفــيــفــة غــيـر

مـرخــصـة والـعـثــور عـلى عـبـوة
نـاســفـة من مــخـلـفــات عـصـابـات
داعش  تــفــجـيــرهــا مـوقــعــيـا
بــدون حــادث شــمــالي بــغــداد),
ـشـاة احلـادية وتـابع ان (فـرقـة ا
عــــشــــر تــــواصل واجـب تــــامـــ
راكز تسجيل الناخب احلماية 
وتـــنــــفـــيــــذ واجــــبـــات الــــبـــحث
والـتــفـتــيش ضـمن قــاطع شـمـال
الرصـافة نـتج عنـها ,اعتـقال 40
مــتـــهــمـــاً وفق مــواد قـــانــونـــيــة
مــخـتــلـفــة وضـبط أســلـحــة غـيـر
مـــــرخــــصـــــة بـــــاإلضــــافـــــة إلى
االســـتــمــرار بــنـــصب كــامــيــرات
ــــراقـــبــــة حـــيـث  نـــصب 37 ا
كـــامــــيـــرا جــــديـــدة فـي الـــطـــرق
واحملال التجاريـة وبالتعاون مع
واطن ضمن قاطع الرصافة). ا
وحــررت وكــالــة االســتــخــبــارات
مــخـــتـــطـــفــا بـــعـــد ســـاعــات من
اخــتـطــافه والـقــاء الـقــبض عـلى
خاطـفهُ في بغـداد.وقالت الـوكالة
في بيان تلقته (الزمان) امس انه
(بــــــعــــــد ورود مــــــعــــــلــــــومــــــات
ـة اسـتـخـبــاراتـيـة بـحـدوث جـر
ـــواطــنــ في اخـــتــطــاف احــد ا
مـنطـقـة الـديوان بـبـغـداد  وعلى
الـــفــور  تــشـــكــيل فـــريق عــمل
مــخـــتـص من مـــفـــارز الـــوكـــالــة
تهم مـنفذ عملية والقبض على ا
االختطاف بعد ساعات من قيامه
بــاجلـرم وحتــريــر اخملـتــطف في
ـنـطـقة ذاتـهـا) مـؤكـدا (تـسـليم ا
ــتــهم الى اجلــهــات اخملــتــصـة ا
ــــــــــــــوجــب وصـل اســــــــــــــتـالم

اصـوالي).

غائم مع فـرصـة لتـساقط زخـات مطـر خـفيـفة مـتفـرقة)
ـقـبل ـتـوقع ان  يـشـهـد يـوم الـسـبت ا مـؤكــدا انه (من ا
انـخفاضـا ملـحوظـا في درجات احلرارة ) مـشيرا الى
ـنطـقة ـنخـفض سوف يـستـمر تـاثيـره على ا ان ( هذا ا
نـطقـة الوسطى الى الشـمالـية واالقـسام الشـرقيـة من ا
ـقـبل  ويـتـحـسن الـطـقس يـوم اجلـمـعـة مـن االسـبـوع ا

بصورة تدريجية).
 فيـمـا توقع مـتنـبىء جـوي تأثـر منـاطق الـعراق وشـمال
اجلـزيرة والكـويت بكـتلـة هوائـية باردة  قـادمة من بالد
الشـام .وكتب صـادق عطـية في صفـحته عـلى فيـسبوك
امس ان (الــطـقس يـتـأثـر بـكـتـلـة بـاردة قـادمـة من غـرب
نـخـفض وكتـلـة باردة جـنوب بالد الشـام خـلف جبـهـة ا
شبه اجلـزيرة العربـية امتداد الخدود بـارد في الطبقات
الـعليا ومرتفع سطحي) واضاف ان (السحب موجودة
بكـثافـة عـلى سواحل دول بالد الـشام وتـندفع تـدريجـياً
نـحـو الـشـرق) مـبـيـنـا ان (الـعـراق سـيـتـأثـر بـكـتـلـة أقل

برودة). 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
ـنـخـفض اجلـوي الـتـابـعـة لـوزارة الــنـقل تـأثـر الـبالد بـا
ـتـوسط ابـتـداءً من الـيـوم اخلـمـيس الـقـادم مـن الـبـحـر ا
الذي سـيشهـد انخـفاضاً مـلحوظـاً في درجات احلرارة

في عموم البالد . 
وقال مـدير عـام الهـيئة عـلي صاحب الـبهـادلي في بيان
ـعـطـيـات قـسم الـتـنـبؤ تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (وفـقـاً 
ـنـخـفض اجلوي تـوقع ان تـتـأثـر البالد بـا اجلوي مـن ا
ـنـطق ـتـوسط لـيـكـون الـطـقس في ا الـقـادم من الـبـحـر ا
الـشـمـاليـة  غـائمـا مع تـسـاقط امطـار مـتـوسطـة الـشدة
وحـدوث عـواصف رعـديـة  والسـيمـا في مـنـاطق اربـيل
ـوصل مع تـسـاقط الـثـلوج في ودهوك والـسـلـيـمـانيـة وا
ــنـاطق اجلـبــلـيـة وقـمم اجلــبـال خـاصـة) واضـاف ان ا
(بغـداد ستشهد  طقساً غائـماً مع تساقط امطار خفيفة
لـيال مع فــرصـة  حلــدوث عـواصـف رعـديـة) وتــابع ان
ـنـطقـة اجلـنـوبـية سـتـشـهد طـقـسـا غـائمـا جـزئـيا الى (ا
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شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني على دور اجليش
العراقي في حماية البالد والدفاع عنه من اإلرهاب. 

وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (الـبارزاني هـنأ اجليـش العراقي
ـناسبـة ترقـيته وتولـيه قيادة خالل لـقائه اللـواء شهاب جـاهد زنـگنة 

الـقوة اجلـوية الـعـراقيـة وأمل له النـجاح في مـهـام منـصبه اجلـديد)
وشـدد البارزاني  بـحسب البيـان على (دور اجليش في حمـاية البلد
والــدفـــاع عــنه ضــد اي خــطــر يــهــدد الــعــراق او هــجــمــات من قــبل
االرهــاب). من جـانـبه  أعـرب زنــكـنـة عـن (شـكـره وامــتـنـانـه لـرئـيس

إالقليم على استقباله). 
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ـــدرجــة ـــوضـــوعـــات ا فـــضـال عن ا
ضمن جدول أعماله.

وذكـــر اجملـــلـس في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الــــــزمــــــان) امـس انه (تــــــمـت خالل
اجلـلـسـة مـنـاقـشـة مـسـتـجـدات عـمل
جلـنة تـعـزيـز اإلجراءات احلـكـومـية
في مــجــاالت الــوقــايــة والــســيــطــرة
الصـحية والـتوعـية وبـعد أن ناقش
اجمللس ما مدرج من موضوعات في

جدول أعماله اجللسة).
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مشيرا الى ان (اجللسة شهدت إقرار
تــوصـيــة اجملـلس الــوزراي لـلــطـاقـة
رقمة  69لسنة 2020 بشأن تعديل ا
رقم قرار اجملـلس الـوزراي للـطاقـة ا
 52لـــســـنـــة 2020 اخلـــاص بــــنـــقل
ـنــتـجـات الــنـفـطـيــة لـصـالح وزارة ا

الكهرباء).
واكـــد الـــبـــيـــان ان (اجملــلـس  إقــرار
ـوافقـة على تـخويل توصـية بـشأن ا

وزيـر الـكـهــربـاء صالحـيـة الـتـعـاقـد
بــشـأن الــدعـوات اخلــاصـة بــتـنــفـيـذ
خـــطـــوط نـــقل مـــحـــطّـــة الـــرمـــيـــلـــة
ركبة االستثمارية- محطّة ذي قار ا
ومـحـطّـة الـفاو 400 كي في مـحـطّة
شط الــبـــصــرة الـــغــازيـــة ومــحـــطــة
الـهــارثـة احلـراريـة- مـحــطـة الـقـرنـة
400 كي فـي) وتـــــابع ان (اجملـــــلس
وافـق عـــلـى تـــصـــفــــيـــر رسـم طـــابع
احلـملـة الـوطـنـيـة ورسم الـطابع عن
األجـــور الــكــمـــركــيــة عـــلى الــطــرود
ادة البـريديـة إستـناداً الى احـكام ا
رقم 71 37 من قانون رسم الطابع ا

لسنة 2012).
الية ألجور الفتا الى (إعفـاء وزارة ا
الكـشف علـى الطـرود البـريديـة التي
تـستـوفى عـلى وفق الـقرار الـكـمركي
ــعــدل ذي الــرقم  4 لــســـنــة 2011 ا
بالقرار رقم 2 لسنة 2016 عن اجور
بـيـان األمـتـعـة لـتخـفـيف الـعبء عن

بيانـاتهم البايـومتريـة). مؤكداً (عزم
احلـكـومـة اتـخـاذ اجـراءات تـشـجـيع
ـــــشــــــاركـــــة ــــــواطـــــنــــــ عـــــلـى ا ا

باالنتخابات).
ـوظــفــ بـ(اإلسـراع وطــالب نــاظم ا
في حتديث بـيانـاتهم الـبايـومتـرية),
مبـينـا ان (نسب الـشفـاء من فيروس
كــورونـا فـي تـزايــد ووضع الــعـراق
جـيــد قـيــاسـا بـأعــداد اإلصـابـات في
واطن الساللة اجلديدة) ,مهيباً با
ـــعـــلــــومـــات من وزارة (اعـــتـــمــــاد ا

الصحة بشأن فايروس كورونا).
 وتـابع ان (وزارة اخلـارجــيـة تـتـابع
الـــقـــرارات الـــصـــادرة مـن اخلـــزانــة
األمريكـية جتاه رئـيس هيئـة احلشد
الــشــعـــبي وان احلــكــومــة ال تــمــيل

للتصعيد). 
وعــقــد اجملــلـس جــلــســة اعــتــيــاديـة

بــرئـــاســة مــصــطــفى الــكــاظــمي 
خاللـــهــا بــحث عــدد من الــقــضــايــا
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واعـلن احملـافـظ تـقـدم مـراحل اجنـاز
مـشـروع مـستـشـفى الـشـعب بـنـسـبة

ئة.  49 با
وقـال الـعـطـا خالل زيـارته الـتـفـقـدية
لالطالع عـــلى مــراحل ســيــر الــعــمل
ـسـتــشـفى ان (احملـافـظـة تـنـفـذ 4 بـا
مسـتشفـيات كـبيرة بـسعـات مختـلفا
من ضـمنـهـا هذا الـصـرح الـطبي في
مــسـتـشــفى الـشــعب الـذي ســيـسـهم
بــتــقــد اخلــدمــات الــطــبــيــة لــهـذه
ــنــاطق اجملـاورة ــنــطـقــة وبــاقي ا ا

لها).
ستشفى  مشيرا الى (اجناز هيكل ا
بـشـكل كـامـل وان الـعـمل االن يـشـمل
نـصب نـظام الـتـبـريـد بـاالضـافة الى
اعـــمـــال الـــواجـــهــات) ,مـــبـــيـــنــا ان
(احملــافـظــة تـســعى من اجل ضــمـان
شـاريع اخلدمية من استمـرار عمل ا
سـتشـفيـات التي ضمـنهـا مشـاريع ا
تـنـفـذهــا احملـافـظـة واحلـيـلـولـة دون
ايــــــقـــــافــــــهـــــا مـن خالل تــــــوفـــــيـــــر
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نـاقش مــحـافظ  بـغـداد جــابـرالـعـطـا
ـــهـــمــة ـــشـــاريع ا ادراج عـــددا من ا
والستراتيجية ضمن خطة احملافظة

للعام اجلاري.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الــعـطــا تـرأس اجـتــمـاعــا مـشــتـركـا
اء بـحضـور نـائبـيه ومـدراء دوائـر ا
نـاقـشـة عدد واجملاري والـبـلـديات ,
من الـقـضايـا ابـرزهـا ادراج مـشاريع
ستراتـيجيـة ضمن خطـة هذا العام 
ــعـوقـات الـتي فـضال عن مــنـاقـشـة ا
تــواجه عــمل هــذه الــدوائــر وتـذلــيل
شـاكل الـتي تواجه العـقـبات وحـل ا

العملية اخلدمية).
واضـاف العـطـا ان (احملافـظـة تـعمل
ــتـطـلـبــات كـافـة الـتي عـلـى تـوفـيـر ا
حتــتــاجــهــا مــديــنـة بــغــداد من اجل
تـقد فـضـلى اخلـدمـات للـمـواطـن
ــشــاريع واحلــمالت عــبــر تــنــفــيــذ ا
ــتـوفـرة). اخلــدمـيـة بــاالمـكــانـيـات ا

اربيل
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ـواطـنـ وعـدم عـزوفـهم عن الـنـقل ا
بالـبريـد احلكومي) ,واضوح الـبيان
ان (اجملـــلس عــد  بـــطــاقــة الـــنــاخب
الــبـايــومـتــريـة طــويـلــة األمـد إحـدى
عـتمدة في ستـمسكـات الرسمـية ا ا
وظف دوائر الدولة  وعلى جميع ا
تعـاقدين العـامل في مـؤسسات وا
الـــــدولـــــة حتـــــديـث بـــــيـــــانـــــاتـــــهم
الـــبــــايـــومـــتـــريـــة خالل 60 يـــومـــا
واحلـــصــول عــلى بــطـــاقــة الــنــاخب
الـبايـومـتريـة طـويلـة األمـد بدءاً من
واحـــــد شــــبــــاط 2021) وتــــابع ان
ــالــيـة عــلي (اجملــلس خــول  وزيــر ا
عــــبــــد االمــــيــــر عالوي صالحــــيــــة
ـقـدمة ـنـحة ا الـتوقـيع عـلى إتـفاق ا
من االحتـاد االوربي بـاشـراف الـبـنك
بلغ 12 مليون و500 الف الدولي 
دوالر  لـــتــمــويل مـــشــروع تــعــزيــز
ـســاءلـة في ـراقـبــة وا مــؤسـســات ا
ــــالـــيـــة الـــعـــامـــة عـــلى أن االدارة ا

Â«Ëœ∫  طالب اجلامعات ينتظمون في دوامهم برغم اجلائحة

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

تــســتــعـــد وزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي
والـبــحث الـعـلـمـي إلطالق اسـتـمـارة
ـــركـــزي اخلـــاصـــة الــــقـــــــــــــبـــول ا
بالطـلبة الـناجح مـن الدور الثالث
في غـضـــــــون يـومـ حـرصـا مـنـها
عـــلى تــــمـــكـــيـــنـــهـم من االلـــتـــحـــاق
بــاجلـامـعــات الـعـراقــيـة لـهــذا الـعـام
الــــدراسي 2021/2020 وحتــــقــــيق
طمـوحهم فـي ضوء الـتنـافس حسب
سؤولة ـفاضلـة ا عدل والـرغبة وا ا
عـن تـــــوزيــــــعـــــهـم عـــــلـى خـــــارطـــــة

التخصصات اجلامعية. 
ـــتــحــدث الــرســمي لــلــوزارة وقــال ا
حيدر العبـودي ان (الوزارة استلمت
إحــصـاءات الـطــلـبــة الـنــاجـحـ في
الدور الـثالث من مـخرجـات الدراسة
االعدادية التي بلغت أعدادهم سبعة
وثالثـــ ألــــفـــا ومـــئــــتـــ وواحـــدا
وخمس طالبا من الفروع اإلحيائي

والتطبيقي واألدبي). 
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ورفعت اجلـامعات الـعراقـية طاقـتها
االسـتـيـعابـيـة الى أضـعـاف خـطـتـها
األساسية الي كان تقدر بحدود 107
آالف طـــالـب وهي تـــقــــتـــرب اآلن من
قـبول 300 ألف طـالب من مـخـرجات
الـدور األول والـثـانـي والـثـالث الـتي
برز فـيـها أكـثر من 56 ألفـا تراوحت
ـئــة الى مــئـة مـعــدالتـهم بـ 90 بــا

لــلــوزارة في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس  إن (الــتـربــيـة وجــهت جــمـيع
مــديــريــاتــهــا في احملــافــظــات كــافـة
مــعـامــلـة طــلـبــة الـصــفـ الــسـادس
ــتـــوسط في االبـــتــدائـي والــثـــالث ا
امـــتــحــانـــات الــدور الــثـــالث بــشــأن
اضــــافـــة درجــــات الـــقـــرار لــــلـــعـــام
الـــدراسي 2019-2020 مــــعـــامــــلـــة

الدور الثاني).
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ديرية العـامة للتقو وأضاف أن (ا
ــديــريــات واالمـــتــحــانــات وجـــهت ا
الـعـامـة في احملـافـظـات بـاضـافة 15
ـعــاجلـات درجــة لـكل مــادة حــسب ا
الــتي مـنـحـت لـطـلــبـة الــدور الـثـاني

 .( نتهيت للمرحلت ا
واعـــلــــنت الــــوزارة  نـــقـل حـــمــــلـــة
ــدارس الــشـــهـــادات الـــعـــلـــيــا مـن ا

دارس الصباحية. سائية الى ا ا
 وجــاء في وثـيــقـة لــلـوزارة اطــلـعت
عـلـيـهــا (الـزمـان) امس انه (حـصـلت
مـــوافــقـــة وكــيـل الــوزارة لـــلــشــؤون
درسـ من حمـلة الفـنيـة على نـقل ا
ــدارس الــشـــهـــادات الـــعـــلـــيــا مـن ا

دارس النهارية).  سائية الى ا ا
وتــســتــعـد وزارة الــتــعــلــيم الــعـالي
والـبــحث الـعـلـمـي إلطالق اسـتـمـارة
ـركـزي اخلـاصـة بـالـطـلـبـة الـقـبـول ا
الـــنــاجـــحــ مـن الــدور الـــثــالث في
غــضـون يـومــ حـرصــا مـنــهـا عـلى

تـمكـيـنهم مـن االلتـحـاق باجلـامـعات
الــعــراقــيــة لــهــذا الــعــام الــدراسي ,
وحتــــقــــيق طــــمــــوحـــــهم في ضــــوء
ـعــدل والــرغــبـة الــتــنــافس حـسـب ا
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ــتـــحــدث احلــكـــومي بــاسم كـــشف ا
مجلس الـوزراء وزير الثـقافة حسن
نــاظم الــثالثــاء عن قــرارات بــشـأن

رتقبة. االنتخابات ا
ؤتـمـر الـصـحفي وقـال ناظم خـالل ا
االسـبــوعي ان (اجملـلس قــرر اعـفـاء
ـــواطـــنــ مـن دفع الـــرســوم عـــلى ا
الـطـرود الـبـريـديـة كـمـا صـوّت عـلى
دعم القـطاع الصـناعي بـشقـيه العام

واخلاص).
واضـــــاف ان (اجملـــــلـس قـــــرر مـــــنح
األولـــويــة لــلــقــطـــاع الــصــنــاعي في
نـافسة وجتـهيـز مؤسسـات الدولة ا
ـنـتـجـاتـهـا في مـا صـوت علـى عد
بطـاقة الـنـاخب البـايومـتريـة طويـلة
ــســـمـــتــســـكــات األمـــد واحـــدة من ا
عتمدة في دوائر الدولة), الرسمية ا
مشيرا الى ان (احلكومة  قررت منح
ـوظــفـ مـدة 60 يــومــاً لــتـحــديث ا
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ـئة فـأكثر ,فيـما تـنافس مـنهم 23 با
ألـــفـــا و289 طـــالــــبـــا من أصـــحـــاب
عدالت من 97 الى مئـة فـأكثـر على ا
حــجــز مــقــاعــد اجملـمــوعــة الــطــبــيـة

والصحية.  
وفي سـيــاق مـنـفــصل قـررت الـوزارة
نحة ـقبول ضـمن ا اعفاء الطـلبة ا
اجملـانـيـة من ايـة تبـعـات مـالـيـة عـند
اسـتـضـافـتـهم الداء اجلـانب الـعمـلي

في اجلامعات احلكومية. 
ومـن جــــهــــة اخــــرى مــــنــــحت وزارة
الــتـربــيــة  طـلــبــة الـدور الــثـالث 15
درجــة أســوة بـطــلــبـة الــدور الــثـاني
للصفـ السادس االبـتدائي والثالث
ـــكـــتب اإلعالمي ـــتـــوسـط. وقـــال ا ا
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مـعـروفـة االتـهـامـات الـتـي قـدمـتـهـا واشـنـطن لـتــسـبـيب قـرارهـا جتـاه رئـيس
احلـشد الشعبي العراقي فالح الفـياض. ومعروف ان مثل هذه القرارات لها
من يـؤيدها و لها من يستنكرها لكن االستـنكار بتغريدات و بيانات انشائية

واساة في اجلنائز فهي ال تعيد ميتا للحياة. ال يقدم حال و يشبه ا
لـو ان الـنظـام الـسـيـاسي الـعـراقي احلالـي و مؤيـدوه واثـقـون لـيس من جـهة
االتـهـام بل من الـبــراءة من الـتـهم حلـقـقـوا فـي الـقـرار و اتـهـامـاته ألحـراج
واشـنطن واثـبات ان قـرارهـا سيـاسي و ليس قـضـائيـا ال ان يتم الـرد على

االجراء االمريكي بتويتر و فايسبوك.
رونة قرارات الشرقي كـما ان سياسة االدارة االمريكية التنفـيذية ليست 

وال تـتـبـدل مـثـلـمـا تـتـبـدل االدوار عـنـدنـا هم لـيـسـوا مـثل
هدي هذا يقطع و هذا يصل. العبادي و ال مثل عبدا

- احـرجوا واشـنـطن بتـقـرير مـحايـد- ان كـنتم واثـق
ـتـد واال فـالـعـقـوبــات عـلى الـشـخـصـيــات الـرسـمـيـة 

اثرها على النظام.
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ثل اذا ال توافق على ا عـندما سألت عالم االجتـماع أستاذنا عـلي الوردي: 
ـوت عمـر ثـان"?  قـال: إن الـذكـر ال يـنفع ـتـداول بـ النـاس "الـذكـر بـعـد ا ا
اإلنـسان بعد موتـه فإن الدود سوف يأكـله سواء أكان مشـهوراً أم مغموراً

وربّ مغمور هو أفضل عند الله من ألف مشهور!.
درس كـان عمره وعـندما الـتقـيت العـالم الرباني الـشيخ عـبد الـكر بيـارة ا
مـئة عـام وكـان جثـة هـامدة مـتـوسّداً تـخـته اخلـشبيّ قـال لي: كلّ ذي حـياة
يـخـاف من موته وال يـعـجـبه مـوته ورفع يديـه إلى السـمـاء يـدعو لـنـا: الـلهمّ

جنّبنا مصارع السوء.
ـفـكر عـزيـز الـسـيّد جـاسم: إنه "يـسـوعي" في احملـبّـة وال صـلة له وقـال لي ا
بـالكـراهيّـة ومرة سـألته: هل تـخاف دنـوّ األجل? قال: إنه يـشتـاق إلى موته

عمالً بقوله تعالى: (وعجلتُ إليك ربّ لترضى).
وسـمـعت من الــشـاعـر عـبـد الــوهـاب الـبـيــاتي يـقـول: احلـيــاة لـغـز غـامض
ـوت مجـرّد كـلمـة واحلـياة مـجـرّد كلـمة واإلنـسان ذرّة تـتـطايـر في الـنور. ا
وهـذا الـعالـم كلـمـات في كـلـمات ومـن دون اإلنسـان لـيس هـنـالك في اجلـبّة
شيء (مـا في اجلبّة إال اإلنـسان).. ولم أفهم ماذا يـقصد ولم يـسألني ماذا

فهمت?!. 
ـسرحـية الـشـعريـة اجلمـيلـة "مـصرع كـليـوبـاترا" ألحـمد شـوقي يدور وفي ا
حـوار دراماتـيكـي ب الـكاهن أنـوبـيس وكان يـريـد أن يهـوّن على كـلـيوبـاترا
ـوت? ـوت حـتـى يـغـريــهـا بـاالنــتـحـار.. كــانت تـسـأله مــا هـو ا خـوفـهــا من ا

فيجيبها الكاهن:
وما هــو إال انطفاءُ احليـــاة
وعصفُ الردى بسراجِ العمر

وقـصة "حي بن يـقظان" لـلفـيلسـوف ابن طفـيل تتـحدث عن طـفل معزول في
جـزيرة مهـجورة لم تطـأها قط قدم أحـد من البشـر أرضعته غـزالة فصارت
أمّه فـلمّا ماتت ظل يفكر في أسباب موتهـا فبدأ بتشريح جسدها من القلب

إلى الرأس إلى القدم.. 
ـاذا تـركـتـه وحـيـداً في اجلـزيـرة إنه يـريـد أن يــعـرف الـعـلـة في مــوت أمه و

النائية لكنه لم يصل إلى شيء.. وال شيء!.
والـفيلسـوف الفرنسي إرنـست رينان كانت في نـفسه أمنيـة جميلـة وصغيرة
أن يــولـد عـنــد نـهــايـة هـذا الــعـالم لـيــرى مـا الــذي حـقـقــته الـبـشــريـة. وكـان
وت ا يتذكرون ا وتى إلى جانبهم فر صريون القدماء يضعون توابيت ا ا
ن حـوله من األصدقـاء: أسرعوا وآخـر كلـمات قالـها األديب تـوفيق احلـكيم 

أيها األعزاء إلى العالم اآلخر فنحن في انتظاركم.
والـشـــــاعر الـطبـيب إبراهـيم ناجي مـات بالـسكتـة القـلبـية في الـلحـظة التي
ــريـض ومـات كــان يــفــحــــــص في عــيــادته قــلب أحــد مــرضــاه (فــعــاش ا

الطبيب).
واألسـتاذ عباس محمود الـعقاد مات وفي أمنيـته أن يقدم للتلـفزيون تفسيراً
وت فـسّرين لـكن ا عـصريـاً للـقرآن الـكر بـكالم لم يسـبـقه إليه أحـد من ا
ـصورون يديـرون كاميراتـهم للتـسجيل أدرك الـعقاد في الـلحظـة التي كان ا

فكان سكوته أبدياً.
ومــــــرة اسـتـعرضت مـع الشـاعـر عـبـد الـرزاق عـبد الـواحـد أدبـاء عـراقـي
دفـنـوا في مـقـبـــــرة الغـربـاء بـدمـشق وذكـرت مـنـهم اجلـواهـري ومـصـطفى
جـمــال الــدين فــبــــــــادرني قــائالً: لــكــنــنــــــــي أوصــيت أن يــدفـنــوني في
الـعـراق.. لــكـنه مـات في بــاريس ودفـنـوه في عــمـان ولم يـتــسع له قـبـر في

بغداد!.
ـضي آخر ?مـهمـا طال الـعـمر فـإن اإلنسـان يـبحث عن بـقيّـة. إنه يـريد أن 
ـوت كـمال نَـفَس في احلـيـاة ويرضى بـالـظـلم ويـرضى بـالعـذاب ولـعل في ا

احلياة أو صفحة جديدة من كتاب.. قال شوقي:
ألـومُ معذّبــي فألـومُ نفسي

فأُغضِبُــها ويـرضيــها العـذابُ
ولو أنّي استطعـتُ لتبـتُ عنه

? تابُ ولكنْ كيف عن روحي ا
كأَنَّ روايـــةَ األَشـــواقِ عَـــوْد

.! على بـــدءٍ وما كمــل الكتـــابُ

ـسـؤولـة عن تـوزيـعـهم ـفـاضـلــة ا وا
على خارطة التخـصصات اجلامعية.
واكــــــدت الـــــــوزارة (اســــــتـالمــــــهــــــا
إحــصـاءات الــطـلــبـة الــنـاجــحـ في

الدور الـثالث من مـخرجـات الدراسة
االعـداديــة الـتـي بـلــغت أعـدادهم 37
ألــــفـــا و251 طــــالــــبــــا من الــــفـــروع

اإلحيائي والتطبيقي واألدبي).

يـخصـص مبـلغ  8مالي و500 الف
دوالر يـنــفـذ مـن اجلـانب احلــكـومي
ومـــبـــلغ  4ماليــ دوالر من الــبــنك
ادة 3 الدولي استـناداً الى أحـكام ا
عـاهدات 35 لسـنة من قانـون عقـد ا

.(2015
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شاريع ـالية لـتلك ا التخـصيصات ا
واالخــذ بــعــ االعـتــبــار اهــمـيــتــهـا
ـشـاريع وحــاجـة الـعــاصـمــة لـتـلـك ا
اخلدمية). كما اكد العطا قرب اجناز
مــشـروع تـأهــيل مـســتـشـفـى الـشـيخ
ضـــاري في قــــضـــاء احلـــســــيـــنـــيـــة
وادخاله باخلـدمة بعد وصـول نسبة
ئة . واوضح اجنازه الى 98 با

ــيــدانــيــة  احملــافـظ خالل جــولــتـه ا
شروع لالطالع على مراحل إجنـاز ا
ان (مـــشــروع تــوســعــة مـــســتــشــفى
الشـيخ ضـاري سيـسهم بـشـكل كبـير
بتقـد اخلدمات الـطبيـة والعالجية
ــنـــاطق لــقـــضـــاء احلـــســيـــنـــيـــة وا

اجملاورة له)
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ــشـــروع شـــارف عــلى مـــؤكـــدا ان (ا
االنـــتـــهـــاء ونـــحـن بـــصـــدد مـــراحل
التـنسـيق مع وزارة الـصحـة لتـزويد
ـسـتـشفـى باألسـرة بـغـيـة افـتـتاحه ا
ـقــبـلـة) ,وتـابع ان خالل االسـابــيع ا
ــشـروع تــضــمن اضـافــة مــركـزين (ا
لــلـحــروق والــبـاطــنـيــة بـســعـة 350
ســـــريــــرا).ومــــضـى الى الــــقــــول ان
(احملــافـظــة تــعـتــزم اكــمـال مــشـروع
االضــافـة لــلـمــسـتــشـفى حــتى يـصل
ـــســـتــشـــفى الى الف ســـريــر واقع ا
ـوذجي لـتـقد لـيـكـون مـسـتـشـفى 
جــمــيـع اخلــدمــات الــطــبــيــة بــكــافـة

االختصاصات). 
كـــمــا الـــتــقى احملـــافظ  مـــديــر عــام
نشآت والشخصيات اللواء حماية ا
احلــقـوقي اســمـاعــيل نـعــمـة . وذكـر
الـبـيـان ان (الــلـقـاء بـحث  الـتـعـاون
ـشـتـرك لالرتـقـاء بـالـعـمل األمـني) ا
وشدد الـعـطا  ,بحـسب الـبـيـان على
(توفير كل وسائل الـدعم اللوجستي
ذكورة وتسهيل أداء مهامها للقوة ا
في حــمــايــة مــؤســســات الـدولــة في

بغداد).
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تـتـواصل حـمــلـة تـسـويق مـحـصـول
الــــشـــــلب والـى ســــايـــــلــــوات وزارة
الــتـجــارة والـشــركـات في مــحـافــظـة
الـــنـــجف حـــيث وصـــلت  الـــكــمـــيــة
سوقـة من احملصول الى 129305 ا
اطـــــنــــــان . وأوضح رئــــــيس قــــــسم
التـخطيط في دائـرة زراعة احملـافظة
مضر جـهاد في بيـان تلقـته (الزمان)
أمـس أن (كــمـــيـــات اإلســـتالم لـــيــوم
سوقة الى وزارة أمس األول األحد ا
التجارة والشركات بلغت 955 طناً 
توزعت على سايلو الكوفة 196 طناً
نـوع يـاسـم و 11طـنـا نــوع عـنـبـر
ومجـمع اخلـورنق اخملزني  13 طنا
نوع يـاسم و 48 طـناً نـوع عـنـبر
وسايـلـو ابو صـخـير 229 طنـاً نوع
) . مضـيفاً انه باالضافة الى ياسم
سايلـو النجف األفقي 316 طناً نوع
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يـاسـمـ و 111 طــنــاً نــوع عــنــبــر)
.وأخـتــتم جـهـاد بـالــقـول (أمـا مـركـز
ــشـخــاب وصــلت نــســبـة تــســويق ا
التـسويق الى 15 طنـا نوع يـاسم

و 16 طن من العنبر) .
وأســتــنــادا لــلــصالحــيــات اخملــولــة
نع وفتح االستيراد لوزير الزراعة 
ـــنــــتج في ضــــوء وفـــرة وشــــحــــة ا
ـا جـاء في الـزراعي احملـلي  ووفـقـا 
كــتـاب جلـنــة الـشــؤون االقـتــصـاديـة
الــذي نص عـلـى مـنع دخــول الــسـلع
ــنع وفق الــروزنــامـة ــشــمــولــة بــا ا
وافقـة على منع الزراعيـة حصـلت ا
اسـتـيراد  مـقـطـعـات الـدجاج الالحم
نافـذ احلدوديـة ابتداء ومن جمـبع ا

من 11 كانون الثاني اجلاري.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد
ـنع جاءت الجل النـايف أن (عمـلية ا
ـــنــــتـج احملـــلـي من الــــدجـــاج دعـم ا

الالحم) مــوضــحـاً أن (الــقــرار مـنح
عشرة ايام للمـستوردين  احلاصل
 عـلى موافـقـة مسـبـقة والـذين قـاموا
بـــأدخــــال جــــزءأ من االرســــالــــيـــات
ـــنــحـــهم الــوقت ـــســتـــوردة وذلك  ا

الكافي الستكمال ما تبقى منها).
 مــبـــيــنــاً أن (ســيــاســة الــوزارة هي
ـــنــتج احملــلـي من جــانب حـــمــايــة ا
ـسـتـهــلك من جـانب اخـر وحـمـايــة ا
ومـن  خالل  تـــطـــبـــيق الـــروزنـــامـــة
الـــزراعـــيــة  فـــضال عن الـــبــيـــانــات
الواردة من مـديريـات الزراعـة والتي
ــنــتج تـــبــ مــدى وفــرة اوشـــحــة ا
الــزراعي احملــلي . مـهــيــبـاً بــجــمـيع
نـافـذ احلدوديـة وقـيادة الـعـملـيات ا
واالمن الــوطــنـي و دائــرة مــكــافــحـة
نظمة والكمارك  بااللتزام ة ا اجلر
بـتــنـفـيـذ هـذا الـقــرار دعـمـا حلـمـايـة

نتج احمللي). ا
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أعلـنت وزارة التـخـطيط عن ان عـدد سـكان الـعراق
بلغ 40 مـلـيـونـا و150 الف نـسـمـة موزعـ بـواقع

ئة لنساء.  ئة لرجال و49.5 با 50.5 با
ـتـحـدث الـرســمي لـلـوزارة في بـيـان امس ان وقـال ا
(عـدد حتــديـد عــدد سـكــان الــعـراق جــاء بـنــاء عـلى
ـركزي التـقـديـرات الـسـكانـيـة الـتي يـعدهـا اجلـهـاز ا

ية. لإلحصاء وفقا للمعايير االحصائية العا
مضـيفـا ان (نـسبـة الـنمـو السـنـوية لـلـسكـان في عام

ئة).  2020 بلغت 2.6 با

وفيما يـتعلق بـالفئات الـعمريـة للسكـان ب ان (فئة
النـاشـطـ اقـتصـاديا وهم الـسـكان في سن الـعمل
من 15-64 سـنــة كــانت هي الــنــســبــة األعــلى بـ
ـئة مـن مجـموع الفـئـات العـمريـة اذ بـلغت 56.5 با

السكان.
 تلتـها فـئة صـغار السن بـعمـر صفر-14 سنة التي
ئة من مجموع سـكان العراق فيما شكلت 40.4 با
كانت نـسـبـة سكـان كـبـار السن 65 سنـة فـمـا فوق
هي األقل ب الـفئـات العـمريـة اذ سجلـت ما نسـبته

ئة فقط). 3.1 با

قـصبة و رملـة و قطرة مـاء و قلم و مضـيف حضارة ابتـسموا جـميعـا عندما
استنشقوا الضياء بعد ظالمٍ دامس منذ تأسيس الدولة العراقية ...

حـضارة شهدت في اخر حـقبةٍ منهـا مغادرة الزورق للـنهرِ و الشيخ لالرض
والــطــفل لــقــرطــاسه لــظــروف فـرضــهــا الــقــدر عــلى هــذه األ في الــرقــعـة
اجلـغرافـية التي تـبعد 70 كم عن حـضارة أور اال وهـي قرية آل راشـد التي
تـتـوسـطـهـا مـدرسـة أُسـست عـام 1956 حـيث انـهـا لم تـر الـنـور طـوال هـذه
لح .... العقود التي قضتها في شبه جزيرة ب النهرِ و شواطئ الهور  وا
سـلـسلـة مـبـادرات انـتـهجـتـهـا شـركـة نفط ذي قـار لـلـنـهـوض بواقـع اخلدمي
والـصحي  للمحافـظة و منها مشروع اليوم و هو مشروع خط كهرباء بطول
اجـمـالي كلي 5.300 كم النـعـاش قريـة ومـدرسـة كانت تـعـيش خـارج حدود

احلارة احلالية. 
ان ابـتسـامة االهـالي ومشـايخـهم وفرحـتهم الـتي شاطـرت فرحـة شركـة نفط
ذي قـار هي جزء من االمل الـذي ينـتظـر هذه احملـافظـة فال زالت شركـة نفط
ذي قـار  تؤطـر برنـامجـها بـفعـاليـات ملـؤها احلب والـطمـوح لبـناء هـذا البـلد
اضي فـذي قـار عانت وهـذا مـا دأبت علـــــــــــيه وزارة الـنفـط طوال الـعـام ا
من ازمــات وشــركـة نــفط ذي قــار هي اجلــزء االكــبـر من

احلل .
في عامها اجلديد هذا استأنفت عملها بابتسامة وفرحة
ا أن هنالـك من يثمن طـموحها في طـفل و ستسـتمر طـا

دينة و معاناتها . مالحقة هموم ا
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اعـــلـن رئـــيـس نـــادي رجــــال االعــــمـــال
الـثـقـافي عالء الديـن القـصـيـر عن قرب
ــشــتــرك بـ تــوقــيع وثــيــقــة الــعــمل ا
النادي واحتـاد رجال االعمـال العراقي

الذي يرأسه راغب بليبل. 
وقـال القـصيـر في بيـان تلـقته (الـزمان)
امـس انه (ســيـــتم بــعـــون الــله قـــريــبــا
ركـز االقتصادي والتدريبي استثمار  ا
والــثــقـافـي لــلـنــادي الــذي اسس داخل
فــنــدق انــتـــر بــدعم مــبـــاشــر كــامل من
الـــدكـــتــور ســـلـــوان فـــرنــســـيس مـــالك
الـفــنــدق). واكــد الــقــصــيــر ان (نــقــطـة
االنـطالق سـتـتبـلـور من خالل الـتـعاون
ــشـــتــرك والـــعــمـل اجلــدي لالرتـــقــاء ا
بــالـقــطــاع اخلـاص الــعــراقي من خالل
شتـرك ب الطرف وان وثيقة الـعمل ا
ـركـز سـيـكــون احلـلـقـة االولى جلـمع (ا
شــمـل جــمــيع رجــال االعــمــال لــعــمــوم
الـعـراق  من جتـار وشـركــات ومـثـقـفـ
وفـــنــانـــ من خالل قـــاعــات الـــتــدريب
ــنــاســبــات واالجــتــمــاعــات وقــاعــات ا
ومــطــاعــمه اخلـاصــة بــرجــال االعــمـال
نــتـمــنى مــشــاركــتــنـا العــادة قــطــاعــنـا
اخلــاص وصـنــاعـتــنــا الـوطــنـيــة. عـلى
صعيد اخر دعـت رئيسة جمعـية البيئة
والـصحـة الـعـراقـيـة الـدكـتـورة جـيـهان
ــهـنـدسـ واالطـبـاء بـابـان جـمـيع ان ا
ــشـتــغـلـ فـي قـطـاع ــيـ وا واالكـاد
الــــبـــيـــئـــة الـى دعم عـــمـل اجلـــمـــعـــيـــة
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الــتــطـوعـي خلـدمــة الــشــعب الــعـراقي.
وقـالت بـابان في رسـالـة نصـية تـلـقتـها
(الـزمـان) امس ان (اجلـمـعــيـة ومـقـرهـا
لــنـدن تــأسـست عـام 2015 ويـبــلغ عـدد
تابع واالعضاء فيها 32 الفا و500 ا
ي ــركـــز الـــعــا شـــخص). واكـــدت ان ا
ـتجـددة الذي تأسس العـراقي للـطاقة ا
في لـندن في  2019 هـو احد نـشـاطات
جـمعـية الـبيـئة و الـصحـة العراقـية في
تـحدة-  ومن ضمـن توصيات مـلكة ا ا
ي وقرارات مؤتـمر البـيئة العـلمي العا
ــتــجـددة في الــســابع حــول (الـطــاقــة ا
الـــعــــراق) في جــــامــــعـــة (يــــو سي آل)
ـي الثـامن حول ـؤتـمر الـعلـمي الـعا وا
(تدويـر النـفايـات و حتويـلهـا الى طاقة
حــراريـة وكــهــربـائــيــة في الــعـراق) في

اجلامعة. 
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واضافت ان الـعام 2021 سيـشهـد قيام
شـاركة اجلـمـعيـة بـفعـاليـات مـتمـيـزة 
شــبــكــة الـبــيــئــيــ الــعــراقــيـ الــتي
تــأســست في 2020 والــتـي هي أيــضًــا
ـشــاركـة احــد نـشــاطـات اجلــمــعـيــة و
ـي الــعـــراقـي لـــلـــطـــاقــة ـــركـــز الـــعـــا ا
ـــتــــجـــددة). واكــــدت ان (نـــشــــاطـــات ا
ــصــادر عــلــمــيـة اجلــمــعــيـة مــوثــقــة 

رصينة. 
ــهــنــدســ ونــأمل مــشــاركــة جـــمــيع ا
ــيـــ و الــبــيــئــيــ االطــبــاء واالكــاد
وتـعـاونـكم مـعنـا لـدعم عـملـنـا الـطوعي

خلــدمــة شــعــبــنــا الــعــراقي احلــبــيب).
ــعــادن وشــاركـت وزارة الــصــنــاعــة وا
بــحــضـور مــديـر عــام الــدائـرة الــفـنــيـة
ومـدير عـام الدائـرة القـانونـية ومـعاون
ــقـر مــديـر عــام دائـرة االســتـثــمـارات 
الــوزارة في االجــتـمــاع الــذي  عــقـده
بـرئـاســة األمـ الـعــام جملـلس الـوزراء
ُنـاقشـة إجراءات حـميــد نعـيـم الغــزي 
ــعــادن واجلــهـات وزارة الــصــنـاعــة وا
الــقــطــاعــيــة ذات الـــعالقــة لــلــنــهــوض

بـالـقـطـاع الصـنـاعي احملـلي وبـحـضور
ــعـنــيـ بــقــطـاع الــصـنــاعـة عــدد من ا

واالستثمـار.  
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(األمـــ الــعــام اكـــد مُــضي احلـــكــومــة
الـــعـــراقــيـــة في دعـــمــهـــا لــلـــمـــشــاريع
ـنـتـوج الـوطـني الـتي اإلسـتـثـماريـة وا
تـسـهم في تـطـويـر الـقـطـاعـ الـزراعي
والــصـنــاعي والـتــوجه نـحــو االكـتــفـاء
الــذاتي) مُــشـدداً عــلى (ضــرورة إعـداد
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ـتــاحــة لـكل لــلــتـخــصـيــصــات ا
ومـدى استـفـادة اكثـر عدد قـرية
ـكن من ابـنـاء الـقـرى االخـرى
ــــكـن ان تــــشــــتــــرك في الــــتي 
مـــــشــــروع واحــــد يـــــخــــدمــــهــــا
مــثل مــشــروع مــاء او جــمــيــعــا

تبليط طريق او بناء مدرسة).
واســـــتـــــطـــــردت بـــــالـــــقـــــول ان
ثل (الشروع في عملية التنفيذ 
ــشـاريع ســيـكـون بــشـكل هـذه ا
مـبـاشــر بـعـد اسـتـكــمـال جـمـيع
ـــتـــطـــلـــبـــات وتـــوفـــر جـــمـــيع ا
ومـنها وجود االراضي الشروط
وهذه شاريع اخملصصة لهذه ا
االجــراءات قــد تــســتــغــرق مــدة

مشـيرة تتراوح من 4-5 اشهـر)
الى ان (الـتجـربة الـتي خاضـها
الـصنـدوق االجتـماعي لـلتـنمـية
ــــــــــرحــــــــــلــــــــــة االولـى من فـي ا
الـتي شملت  29 قرية في عمله
ثنى وصالح الدين محافظات ا
شـــهـــدت تــنـــفـــيــذ 62  ودهـــوك
مشروعا ووفرت اخلدمات الكثر
مـع الف من  60 الـف مـــــــواطن

فرصة عمل).
ـــرحـــلــة واوضـــحت مــراد ان (ا
الـثانـيـة ستـشمل  8 محـافـظات
هي الديوانية وذي قار واالنبار
ونـــــيـــــنـــــوى وبـــــغـــــداد وبـــــابل
ومـيـسـان والسـلـيمـانـيـة فضال
عن قــــيــــام ادارة الــــصــــنــــدوق
بــزيـارات مــيــدانـيــة إلى الــقـرى
ــــشــــمـــولــــة بــــهــــدف االطالع ا
ـبــاشــر عــلى الـواقـع اخلـدمي ا
لـــتــلـك الــقــرى وبـــالــتـــالي فــان
إعـداد الـتـقـريــر الـفـني سـيـكـون
ـــــشـــــاهــــدة مـــــبـــــنــــيـــــا عـــــلى ا
األمـــر الــذي يــســهل الـــعــيــنــيــة
ـــصـــادقـــة عـــلى ويـــســــرّع من ا
ـــــشــــاريـع الــــتـي ســــيـــــجــــري ا

تنفيذها هناك). 
فـيــمـا اعــلن الـوزيــرخـالــد بـتـال
وظف النجم عن ارتفـاع عدد ا
ـعـلـومـات ـسـجـلـ في بــنك ا ا
ـركزي الـوظـيفـي لدى اجلـهـاز ا
إلى اكثـر من ملـيوني لإلحصـاء
مــوظف من عـــمــوم مــؤســســات

الدولة.
ان (الوزيـر ترأس وذكر الـبيـان 
االجــتــمـاع األول لــلــجــنــة األمـر
ـكـلـفـة بـتـطـويـر الـديواني 55 ا
عـمـلـيـة إصـدار الـرقم الـوظـيـفي
جلـــــمـــــيع مــــــوظـــــفي الـــــدولـــــة
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اكـدت وزارة الـتـخـطـيط شـمول
خـمس  قــرى في مــحــافــظـة ذي
قــار بــالـــصــنــدوق االجــتــمــاعي
لـلــتـنـمـيــة الـذي يـضــمن تـوفـيـر
اخلـــدمـــات االســـاســيـــة وبـــنــاء
ـدارس مشـيـرة الى ان سـكان ا
ــنـــاطق يـــعـــانــون فـــقــراً تــلـك ا

متعدد االبعاد.
وقـــــالـت مـــــديـــــر الـــــصـــــنــــدوق
االجــتــمـاعي لــلــتـنــمـيــة الــتـابع
في لــلـــوزارة جنالء عـــلي مـــراد
تـصـريح تابـعـته (الـزمان) امس
ان (مـعـانـاة هذه الـقـرى شـديدة
فـــابــنــاؤهـم يــعــانـــون من فــقــر

مـــــتـــــعـــــدد االبـــــعـــــاد مـن خالل
افــتــقــارهـم الغــلب مــتـــطــلــبــات
و في مـــــقـــــدمــــتـــــهــــا احلــــيـــــاة
اخلــــدمـــات) مـــؤكـــدة (شـــمـــول
ــــــزيــــــد مـن الــــــقـــــــرى بــــــدعم ا
الـــــصــــــنـــــدوق االجــــــتـــــمــــــاعي
سـعـيـا لـلـتـخـفـيف من لـلـتـنـمـيـة

ناطق). اعباء ومعاناة هذه ا
واضــافـت ان (مــهــمـــة اخــتــيــار
ـــشـــاريـع الـــتي ســـيـــمـــولـــهـــا ا
الــصــنــدوق ســتــقع عــلى عــاتق
حــيث ابـــنــاء الــقـــرى انــفــســـهم
يــــحــــددونـــهــــا وفـق اولــــويـــات
ـــشــروع او حـــاجـــتـــهم لـــهـــذا ا
والــتــنـفــيــذ ســيـكــون وفــقـا ذاك

واكد الـبتـال ان (هذه العـراقيـة)
الــلـــجــنــة تــعـــد واحــدة من اهم
الـلـجـان النـهـا سـتـتـولى ايـجـاد
شكلة تعد عاجلـات احللول وا
وهي حركـة الوظـيفة في معـقدة
الــــتي تـــــواجه خــــلال الــــعــــراق
بــنــيــويــا مــتــراكــمــا عــلـى مـدى

اضية). االعوام ا
مــــبــــيـــــنــــا ان (الــــوزارة قــــامت
بـــــإرســـــال فــــــرق جـــــوالـــــة إلى
الوزارات لغرض احلصول على
الــــبـــيـــانــــات الـــتــــفـــصـــيــــلـــيـــة
سار باإلضـافة إلى ا للمـوظف
االخـر وهـو مــخـاطـبــة اجلـهـات
ركزي عـنيـة لتزويـد اجلهـاز ا ا

لإلحصاء بتلك البيانات).
ولـفت إلى ان (الـلـجـنـة سـتـعمل
عــلى إنـشـاء مـنـصـة او تـطـبـيق
جلــمع عــلى الــهـــواتف الــذكــيــة
من خالل ـــوظـــفـــ بـــيـــانـــات ا
إدخــــالــــهم بــــشــــكل شــــخــــصي

لــبــيـــانــاتــهـم بــاالعــتـــمــاد عــلى
بــيــانـــات الــبــطــاقـــة الــوطــنــيــة
مـــشـــيــــرا في الـــوقت ــــوحـــدة ا
نفسه إلى ان من ب اإلجراءات
هي التي سيـجري العمل عـليها
قـيـام وزارة الــداخـلـيـة بــالـعـمل
عـلى إصـدار الـبـطـاقـة الـوطـنـية
ـــوظـــفــــ الـــذين لم جلـــمـــيـع ا
يــــحــــصـــلــــوا عــــلــــيــــهـــا حــــتى
فضال عن خيارات أخرى). االن
اضاف ان (اللجنة ستعمل على
مـشـددا اخـتـيــار األفـضل مـنــهـا
عـلى ان مـهـمـة الـلـجـنـة مـحـددة
بـاربـعـة اشـهـر إلجنـاز مـهـمـتـها

بإشراف الوزارة ).
عا البتـال الوزارات ومؤسسات
إلـى (اإلسـراع في الــدولــة كــافـة
إرســــــــــــــال بـــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــات
بهدف العمل على موظفــــــــيها
إنـــــشـــــــــــــاء نـــــظـــــام مـــــوحـــــد
جلـــــمـــــيـع وحــــدات لـــــلـــــرواتب
التي سيـتم اطالقها من اإلنفـاق
ـــنــصـــة االلـــكــتـــرونـــيــة خالل ا

وجودة لدى التخطيط). ا
وتابع ان (جلنـة األمر الديواني
55 يتوالها رئيس اجلهاز

ـركـزي لإلحصـاء ضـيـاء عواد ا
كــاظم وتــضم في عــضــويــتــهـا
ــــثــــلــــ مـن مــــكــــتب رئــــيس
الوزراء واألمانة الـعامة جمللس
ووزارات الـــداخــــلـــيـــة الــــوزراء
واالتــصــاالت وديــوان الــرقــابــة

. الية ا
ــــــركـــــزي ضال عـن اجلــــــهـــــاز ا
ونـاقشت الـلـجـنة في لإلحـصـاء
اجـــتــــمـــاعــــهــــا األول عـــددا من
ـتعـلقـة بإعـداد نظام الـقضـايا ا

الرقم الوظيفي). 
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ـصـانع دراســات اجلـدوى اخلــاصـة بــا
التي تتـوافق مع اخلطط التي رسـمتها
احلـكـومة الـعراقـيـة في تطـويـر القـطاع
صـلـحة الـعـامة ا يـخـدم ا الـصـناعـي 
صنـعة محلياً ـنتـــــــجات ا وتشجيع ا
وفــــــــــــــسـح اجملـــــــــال أمــــــــام زيــــــــادة
مُســــــــاهمة القطاع اخلاص فضالً عن
زيادة وتيرة اإلنتاج احمللي من مُختلف
ُــنــتــجــات لــســد احلــاجــات الــســلع وا

احملليـة) .
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أعلـنت العتـبة الـعلويـة عن قيام
الكـات الهـندسـية والـفنـية في ا
شـركـة فــيض الـقـسـيـم الـتـابـعـة
بـاشرة بـاألعمال لـلعـتبة  عـن ا
ـــوقع إنـــشــاء مـــعــمل ــدنـــيــة  ا
لصناعة احلـديد والصلب وهو
ــشــاريـع اإلســتــراتــيــجــيـة من ا
والذي  سيسهم في دعم اإلنتاج

احمللي والتقليل من البطالة .
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) أمس
أن (شــركــة فــيـض الــقــســيم من
ــزمع إنــشــاءه  ــعــمل ا خالل ا
سـوف يـخـتص بإنـتـاج قـضـبان
حــديــد الــتــســلــيح وبــقــيــاسـات
مخـتلفـة وسيوفـر مايقارب 500

فرصة عمل) .
شـروع يـقع  على وأوضح أن (ا
ــاً  ومــوقــعـة مــســاحـة  20دو
غرب محافـظة النجف األشرف 
في مـنـطـقة الـصـناعـات الـثقـيـلة
ويـــدار بـــكـــوادر مـــحـــلـــيــة 100
ئـة). وأعلـنـت شركـة الزوراء بـا
الــعــامـــة إحــدى شــركــات وزارة
ــــــعـــــادن عن الـــــصـــــنــــــاعـــــة وا
اسـتـمـرارها بـتـسويـق إنتـاجـها
ُـقطر عالمة اء الصحي وا من ا
ُــخـتــلــفـة خالل زالل بــعـبــواته ا
شــهـر كـانــون الـثـاني اجلــاري .
وأفــاد مديـر عام الـشركـة هـادي

عــلـي طـه في تـصـريـح لـلـمـكـتب
اإلعـالمي في الــــوزارة تــــلــــقــــته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (مـالكـــــات
ـنصــور التـابع للـشركة موقـع ا
قــامت بـتــجـهــيــز دوائـر الــدولـة
اء الصحي والقطاع اخلاص با

ُقطر عالمة زالل ). اء ا وا
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مـشـيـراً الى ان (التـجـهـيـز شمل
عادن بـكمية وزارة الصنـاعة وا
35 كـارتـونـا لعـبـوات سـعة 330
ـــــبـــــاشـــــر لـ 4  مـل والـــــبـــــيـع ا
00شرنك لـعبـوات سعة 330 مل
إضــــــافــــــة إلـى تــــــســــــويق 150
كـــارتــون مـــاء مُــقــطـــر) مــؤكــداً
ذكـور لتـأم ـوقع ا (إمـكانـية ا
إحـتـيـاجـات الـوزارات والـقـطاع
ــــــاء الـــــصـــــحي اخلـــــاص من ا
ُـــــعــــتــــمــــدة ـــــواصــــفــــات ا بــــا

طلوبـة) . وبالكميات ا
وأعلنـت هيئة البحث والتطوير
الـصــنــاعي الـتــابــعـة الى وزارة
عـادن عن حـصول الـصنـاعـة وا
مــركــز أبـــحـــاث ابـن الــبــيــطـــار
الـتـابع لـهـا عـلـى بـراءة إخـتراع
بعـنوان (استـخالص وتوصيف
وتقييم فـعالية مُـستخلص جوز
الــطــيب في زيــادة اخلــصــوبــة)
ـركـزي والـصـادرة من اجلـهـاز ا
للتقييس والسيطرة النوعيـة .

ركـز عـبــد الـرزاق وقــال مـديـر ا
داود ان (بـراءة اإلختـراع تـهدف
إلـى مــعـــرفـــة مــدى تـــأثـــيــر دور
ـائي لـنـبـات جوز ُـسـتـخلص ا ا
الــطــيـب في عــمـــلــيــة الـــتــكــاثــر
ـــعـــلـــومـــات فـي هــذا ولـــنــدرة ا
اجملـال فقـد ضمـنت هذه الـبراءة
ُـســتـخـلص اخلـام عـلى تـأثـيـر ا
ـؤثـر األمثل اخلـصـوبة كـونـها ا
لـعملـية الـتكـاثر) مُـبيـناً أنه (قد
 تقييم النـبات على خصائص
احلــيـامن ومــســتـوى الــهــرمـون

الــذكــري في الــفــأر والــدراسـات
ـرضى من الــسـريـريـة لــبـعض ا
ـعهـد الـعـالي لـلـعـقم مـراجـعـي ا
حــــيث  تــــقـــــيــــيم فــــعــــالــــيــــة
ُـســتـخــلص عــلى احلـيــوانـات ا
ـنــويــة نــشــاطــهــا وحــركــتــهـا ا
وفعـاليتهـا وأظهرت الـنتائج ان
ــائـي لــنــبـات لــلــمُــســتــخــلص ا
جـوزة الــطـيب الــقـدرة الــعـالــيـة
والــفـــعـــالــيـــة عـــلى زيـــادة عــدد
ــنـــويـــة وزيــادة احلـــيـــوانـــات ا
نـشـاطـهـا وفـعـالـيـتـهـا من خالل

زيادة نشاط اخلاليـا اجلرثومية
ــنــويــة ــولــدة لــلــحــيــوانــات ا ا
بــصـورة مُــبـاشــرة وكـذلك زيـادة
(LEYDIG ) فــــعـــالــــيــــة خاليـــا
وبالـتالي زيـادة هرمـون التـستر
سـتــرون بـشـكل مُــبـاشــر) الفـتـا
الى (دور اجلـامــعـات الــعـراقــيـة
ُـتـمـيـز في احلـصـول عـلى هذه ا
الـــبـــراءة حـــيـث يـــضم الـــفـــريق
الــــــــبــــــــحـــــــثـي كـل مـن رئــــــــيس
كيمياوي : جـمال سلمان جياد
من هــيــئــة الــبــحـث والــتــطــويـر

الـصـنـاعي/ مـركـز ابـن الـبـيـطار
وم.د. لــيث عـامـر عــبـد احلـسـ
من جامعة النهرين/ كلية الطب
- فــرع اجلــراحـة وســالي نــبـيل
حنا جابرو من اجلامعة التقنية
الــوســطى /كـــلــيــة الــتـــقــنــيــات
الـصـحـيـة والـطـبـيـة إضـافة إلى
ر.بايولوجيـ أقدم معمر طالب
حـمـد وكــيـمـيــاوي أقـدم : حـسن
بــدر حــســ من هــيــأة الــبــحث
والـتــطـويــر الـصــنـاعي / مــركـز

ابن البيطـار) .
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بغداد

نبض القلم

في زمن االزمـات وخاصة االقـتصاديـة والسنوات اجملـدبة والعـسر والضيق
حتـضر صورة يوسف  في القـرأن الكر  وكيف تغـلب (ع) على السنوات

العجاف وصواب  القرار باختياره للمهمة الصعبة ..
ا يـفيدها الـقصة  درس  الـهي غني.. تنهل مـنه البشـرية  العـبر والدروس 

في جتاوز االزمات واحملن ..
ـلك القرار في قـصة يوسف  يـظهر  دورالـقيادة ومـواصفات الـقائد أو من 
لـكي يـكـون قـدوة للـمـجـتـمع ويـعبـر به االزمـة  وتـتـلـخص  باالمـانـة والـكـفاءة

هنية   .. ا
ـة ( قـال إحعـلـني عـلى خزائن ـطـلـوبة  بـااليـة الكـر ـواصـفات ا تـخـتصـر ا
كن أن نعبر عنها بكفاءة الضمير أو الورع االرض   إني حـفيظ عليم)  و
ا تتـطلـبه مهمـته من كفاءة والـتقوى والـنزاهـة واالمانة (حـفيظ ) و( علـيم)  
كانة (انك اليـوم لدينا مك فـنية أو علميـة او مهنية..  فـاستحق بهما هـذه ا

..( ام
يـوسف درس  للـعالم في كل االزمـان في فن االدارة و االقتـصاد و ضرورة

نصب مهم  .. اجتماع الكفاءت معا (الضمير والفنية) في من يختار 
لم يــقل أنه ســلــيل حــسب ونـسـب  وشـرف ومــكــانـة وتــاريخ طــويل فه (ابن
يـعـقـوب ابن اسـحـاق ابن ابـراهـيم ) . .. ولم يـغـتـر ويـفـخـر بـانـاقتـه وجمـاله
وحـسنه فهـو أجمل مـا خلق الله في زمـانه بحيث وصـفته امراة الـعزيز  في

الشكل اخلارجي بانه ( ليس بشرا .. ) .. بل قال (حفيظ عليم )..
 قـصة يـوسف .. درس خـالد يـعلـمـنا أن  حل االزمـة يكـون عـلى يد قـائد أو
ا اداري أو مـسؤول  يـتمتع بـكفـاءت ..  كـفاءة الضـميـر فيكـون (حافـظا)  
يـؤتمن عليه و(علـيما)  باختـصاصه ومهمته والـعقل النير اخلـالق للمؤسسة
ـلـك رؤيـة وتـخــطـيط سـلــيم لـعـبــور االزمـة واسـتــثـمـار االمــوال والـثـروات و
ـا يعود عـلى البالد باخلـير والرخـاء ويتحسب واالدخـار واالستفـادة منها 
ستقبل ولـذلك يكون مدبرا  وحريصا ويبتعد عن لالحـتماالت  السيئة  في ا

 تبذير الثروة واستغاللها في غير مجالها الصحيح ..
قـصـة يوسف  درس الـهي لـلبـشريـة  ايـضا في تـغـير االحـوال من حال الى

حال  (عام يغاث الناس فيه ويعصرون)
قـصة  مـهمـة  ال يسـعهـا عمـود صحـفي عسى أن يـتمـعن فيـها  ويسـتوعب
مـعـانــيـهـا كل من يـتـصـدر مــسـؤولـيـة أو يـسـتـلـم مـنـصـبـا في وقت االزمـات

والظروف االستثنائية  ..
نصب عنـد يوسف مسـؤولية وأمانـة وتعهد  والـزام باجناز يقـترن باسمه فـا
ويـكون إضافـة نوعـية تسـجل له  .. وليس للـوجاهـة والفائـدة الشخـصية  ..

كم يغنم وكم يكسب ..
00000000000000
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هل يـكفـي العـمر وحـده ليـكون الـصحـفي أو االعالمي مـعروفـا ورقمـا مهـما
بـ كل هــذا الـعـدد الـكـبــيـر من  الـصـحـفــيـ واالعالمـيـ في بالده أو في

العالم ويكون مؤثرا في مهمته التنويرية والتأثير ب الناس ..??..
في االبداع ... العمر وحده ال يكفي ..

وال الشهادة وحدها تكفي ..
نصب وحده يكفي .. وال ا

هـناك صـحفـيون وإعالمـيون شـباب حـققـوا حضـورا متـميـزا وأقامـوا عالقة
تلقي وجتاوزت شهرنهم حدود بلدانهم بسبب ابداعهم وكفاءتهم وثيقة مع ا
الـعالية والتحديات التي واجـهوهها في سبيل التعـبيرعن افكارهم وما تمتاز

به من واقعية  ومصداقية وفائدة ..
هـناك  كـتاب وصـحفـيون ومـحلـلون  ومـقدمـو برامج  ومـذيعـون من الشـباب
ـلزم) ـتـلـقي وإرتـبط  مـعـهم بـرابـطـة تـشـبـه (الـعـقـد ا دخـلـوا فـي (أجـندة) ا

وقف  ويعرف  احلقيقة منهم  . وينتظر اطاللتهم  عليه ليستجلي ا
شـباب سجـلوا أسـماءهم باقـتدار من بـ هذا الكم الـكبـير جدا في الـفضاء

فتوح  لكن هناك كبار في العمر لم يكن لهم أثر يذكر .. ا
هذا هو التكر احلقيقي ..

عـنى واحـد  تصب وتـلـتقي عـنده ـواطن تـسمـيـات  ـتـلقي  –ا الـقارىء  –ا
جـميع روافـد االعالم والصـحافـة   وهو احلكم  عـلى أداء الكـبار والـشباب
ــلك حق تــقـو ــبــدعـ فــيه   وهــو وحــده  ولـيـس أحـد غــيــره من  من ا
الـصحـفي والصحـيفـة   في األقبال عـليـها  أو في االعراض عـنهـا  وثقته
ات  لـيس أكثر من هي الـتكر احلـقيقي لـلصحـفي   وما عداه  من تـكر
أوراق نـقدية تنتهي قـيمتها بعـد أن ينفقها  أو درع  أو كـتاب شكر وتقدير

  محفوظا في إضبارة  لكنه ال يعني شيئا للقارىء ..
ا فـيه الرسمي لم يـكن من نصيب إذا كـان التكـر من هذه اجلهـة أو تلك 
ن لم ـســتـحـقــ  فال يـعــني ذلك أن نـصــيب أقـرانــهم االخـرين  جــمـيع ا
يـشـمـلـهم الـتـكر يـكـون ( احلـصـرم ) من كل تـاريـخـهم  فـلـهم حـضورهم
ـهم ومـكـافـآتـهم احلـقيـقـيـة  هـو في مـدى تـفـاعله واطـن وتكـر ـؤثـر عـنـد ا ا
ـا يـكـتـبـون .. ذلك هـو الـتـكـر احلـقـيـقي .. فـتـكـر مـعـهم  واسـتـفـادتـه  
ـواطن أو باالدق   الـتكر الشـعبي للصحـفي هو االفضل واألبقى وأهم ا

من أي تكر أخر.
ـهـني ومـثـلـمـا تـكـرم الـصـحـيـفــة تـعـاقب ايـضـا عـنـدمـا ال تـلـتـزم بـواجـبـهـا ا
والـتنـويري والـتعـبوي  وال تـقول احلـقيـقة  فـتجـابه  بعـزوف القـارىء عنـها
وهـو أقـسى عـقـوبـة لــهـا وعـنـدهـا  تـضـطـر الى أن تـغـلق أبـوابـهـا بـقـرار من
الـقـارىء   ولـيس من أي سـلـطـة رسـمـيـة  واذا مـا اسـتـمـرت  تـتـحـول الى
نـشـــرة إعالنيـة أو واجــهـة لهذه اجلـهة أو تلك لـكنهـا غير مـؤثرة في الرأي

العام .. 
والشيء نفسه ينطبق على الصحفي واالعالمي واحمللل ..

كن  والـيوم وفـرت التـكنـلوجـيا والـوسائل الـفنـية احلديـثة من الـوسائل مـا 
الـصـحيـفـة والصـحـفي والكـاتب  أن يـعـرف قيـمـة ما يـكـتب وقوة تـأثـيره في
ـتابع له  وهـو اسلوب تـتبعه وسائل الـرأي العام من خالل عـدد القراء وا
االعالم  حـيث  جتد مع كل مقال أو موضوع على مواقعها احصاء (أوتوما
ــكن من خالله أن تــعـرف مــسـتــوى كـتــابـهـا تـيــكـيــا) بـعــدد الـقــراء له   و
والـصحفي فيها .. وعندها ال يحتاج  الكاتب او االعالمي والصحفي  الى

استبيانات واستطالعات من أي جهة ليعرف مستواه وقيمة ما يكتب ..
تـلـقي الـيـوم  أن يـقـرأ كل هـذا الكـم الغـزيـر من الـكـتـابات  لـيس بـإمـكـان ا
ـا يختار ختـلف مسمـياتها  وإ ـواقع  االلكترونـية  ويـتابع الفضـائيات وا
مـنهـا أسمـاء بـعيـنهـا اختـبرهـا  بـالتـجربـة  الطـويلـة  وعـرف قيـمة مـا تكـتبه
فـكريا وعمليا وتمتلك رؤية دقيـقة  وقدرة فائقة على عرض االفكار باسلوب

وضوعية والفائدة والدقة .. تاز باحليادية وا راق 
ـؤثرة ال تعـني شيـئا   وال تـكون أكثـر من مسـاحات مطـبوعة الـكثـرة غير ا
ـطـلوب فـنيـا وإخراجـيا  فـقط  لسـد الـفراغ لـتظـهر  الـصحـيـفة بـالقـياس ا

ولكن دون مضمون مفيد.
وأخـطـر مـا توصف به الـكـتـابـة عنـدمـا تـبتـعـد عن الـواقع وال تـقول احلـقـيـقة
بـانـهـا ( تـضلـيل ) ولن جتـد  من يـقـرأهـا غـير كـاتـبـهـا فـقط  .. وتـلك اقسى

عقوبة ..
االعالم الـيـوم يُـعد من بـ أهم  مـقـايـيس تطـور الـشـعوب والـدول  وبـنـظرة
سـتوى بـسـيطـة الى اعالم أي بالد  تـعرف من خـالل ما يـنشـر لـيس فقـط ا
ا  مـستوى االقـتصادي والـعلمي  ومـجاالت التـطور اخملتـلفة في احلـياة وا
ـقـراطيـة   والعـالقة بـ احلـاكم والشـعب   وطـبيـعـة الرقـابة احلـريـة والد

الشعبية ومستوى تأثيرها ودورها في القضاء على الظواهر السلبية ..
باختصار ..

االعالم هو   اللسان الناطق باسم الواقع .
000000000000000000
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من جميل ما قرأت :
ح قال فرعون (أنا ربكم االعلى) .. كيف كان رد الله سبحانه وتعالى ..?
وسى وهـارون (إذهبا الى فرعـون إنه طغى فقوال قـال الله سبحـانه وتعالى 

له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى) ..
قال أحد الصاحل وهو يسمع هذه اآلية :

(يـارب إذا كـان هـذا عطـفك بـفـرعون الـذي قـال (أنا
ربـكم االعـلـى) .. فـكـيف يـكـون عـطـفك بـعـبـد سـجـد

وقال (سبحان ربي االعلى..) ..
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أعـلنت سـلطـات إقلـيم صيـني يضم
أكـثـر من  37مــلـيـون نـسـمـة "حـالـة
" األربـعاء للـقضـاء على عدد طوار
مـحدود من اإلصـابـات بكـوفـيد-19
في وقت تــشــدد الــبالد تــدابــيــرهــا
الحـتــواء الـوبـاء.وتــمـكــنت الـصـ
بــشــكل كــبـيــر من الــســيــطــرة عـلى
ـسـتـجـد تـفـشي فـيـروس كــورونـا ا
مـــنـــذ ظـــهـــوره في ووهـــان أواخــر
.2019لــكن سُــجــلـت في األســابــيع
األخــيــرة إصـابــات قــلــيــلــة مـا دفع
بالـسلـطات إلى فرض تـدابيـر حجر
مـحـليـة وقـيود فـوريـة على الـتـنقل
وإجــراء حــمـــلــة فــحــوص واســعــة
شـمـلت عـشـرات ماليـ األشـخاص

للـكشف عن إصابـات.ويخـضع أكثر
من  200مــلـــيــون شــخـص حــالــيــا
لــــنـــــوع من تـــــدابــــيـــــر اإلغالق في
ناطـق الشمـالية.واألربعـاء أعلنت ا
حكومة إقليم هيـلونغجيانغ (شمال
5 الـشــرق) الـبــالغ عـدد ســكـانه 37
" مـــلــيــون نـــســمــة "حـــالــة طــوار
ـواطنـ عـدم مـغادرة وطـلـبت من ا
اإلقــلــيم إال لــلــضــرورة الــقــصــوى
ـــــــــــؤتـــــــــــمــــــــــرات وإلــــــــــغـــــــــــاء ا
والـتجـمـعات.وجـاءت التـدابـير بـعد
رصــد  28إصـــابـــة بـــكـــوفـــيــد-19
األربعاء بـينها  12إصابة من دون
عــوارض.وســجــلت ثـالث إصــابـات
في هـاربــ عـاصـمــة اإلقـلــيم الـتي
تــســتــضـــيف مــهــرجـــانــا شــهــيــرا
ـنــحـوتـات الــثـلج يـجــتـذب أعـدادا
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{ واشـــــنـــــطن( أ ف ب) - نـــــفّــــذت
ــتــحــدة امس األربــعـاء الـواليــات ا
أول عـمـلـيـة إعـدام فـدرالـيـة في حق
امـرأة قــتــلت مـربــيــة كالب لـســرقـة
جنـيـنـهـا مـنذ مـا يـقـرب من سـبـعة
عـقود وفق مـا أعـلنت وزارة الـعدل
األمــيـركــيـة.وأوضــحت الـوزارة أنه
أعلـنت وفاة لـيزا مـونتـغومري (52
عــــامــــا) عــــنــــد الــــســــاعــــة 01,00
بالتـوقيت احمللي ( 06,31ت غ) في
سجن تير هوت في إنديانا.وتابعت
أن اإلعـدام نـفـذ "وفـقـا لـلـحـكم الـذي
أوصت به بـاإلجمـاع هيـئة مـحلـف
فـدرالـية وفـرضـته احملـكـمة احملـلـية
األمـيـركــيـة لـلـمـنـطــقـة الـغـربـيـة من
مـــــيـــــزوري عــــام ."2007 وكـــــانت
احملكمـة العليـا األميركيـة قد مهدت
الـطـريق أمـام إعـدام مــونـتـغـومـري
رغم شكوك بشأنه صحتها العقلية
وذلك بــعـدمــا دفـعت إدارة الــرئـيس
دونـالـد نـحـو تـنــفـيـذ الـعـقـوبـة.ولم
ينكـر فريق الـدفاع عن مونـتغومري
ـتهـا.لـكن مـحامـيـتـها خـطـورة جـر
كـيـلي هـنـري وصـفت الـقـرار وهـو
االول الــــذي يـــصــــدر بــــحق امـــرأة
مـسـجــونـة مـنــذ الـعـام  1953بـأنه

ـارسـة وحـشـيـة وغـيـر قـانـونـيـة "
وغــــيــــر ضــــروريـــــة لــــلــــســــلــــطــــة
االســـتــبــداديـــة". وأضــافـت هــنــري
"يــجب أن يــشــعـر كل مـن شـارك في
إعــــدام لـــــيـــــزا مــــونـــــتــــغـــــومــــري
بـالـعـار".وفي الـعـام  2004 رصدت
مـونــتـغــومـري الــتي لم تـتــمـكن من
إجنـــــاب طـــــفل عـــــلى االنـــــتـــــرنت
ضــحـيــتــهــا الــتي تــمــتــهن تــربــيـة
الــكالب وجــاءت إلـى مــنــزلــهــا في
مـيزوري بـحـجة شـراء جـرو.وقامت
بـــخـــنق احلـــامل ثم شـق بــطـــنـــهــا
وأخـذت الـطفل الـذي بـقي عـلى قـيد
احلـيـاة. وحُـكم علـيـهـا بـاإلعدام في
عام .2007وفي سـعيـهم لتـجنـيبـها
عـقـوبـة اإلعـدام اسـتـشـهـد مـحـامو
لـيــزا مــونــتــغــومـري بــالــتــعــديـات
اجلــنــســيــة الـتـي عــانت مــنـهــا في
شبابها واإلصابات في الرأس التي
تـــعـــرضت لـــهـــا.وكـــان قـــاض قـــرر
االثـنـ إرجـاء تـنـفـيـذ حـكم اإلعـدام
بــحــقــهــا.وجــاء في قــرار الــقــاضي
ـــقـــدمــة إلى ـــعـــلـــومــات ا "تــضم ا
احملــكـمـة عـدة أدلــة عـلى أن احلـالـة
الـــعـــقـــلـــيـــة احلـــالـــيـــة لـــلـــســـيــدة
مـونـتـغـومـري مـنـفـصـلة عـن الواقع

لـدرجة أنـها ال تـدرك بشـكل منـطقي
دافـع احلــكـــومـــة إلعـــدامـــهــا".لـــكن
مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف نـقـضت هـذا
الـــقــــرار الــــثالثــــاء وتـــركـت األمـــر
لـلمـحـكـمـة الـعلـيـا األمـيـركـيـة التي

كن تنفيذ اإلعدام. قالت إنه 
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وتـرامـب مـثل الـعـديـد من نـاخـبـيه
احملــافـظــ مــؤيـد قــوي لــعـقــوبـة
اإلعدام وقد جتاهل التماس الرأفة
ـــدافــــعــــون عن الــــذي تـــقــــدم بـه ا
مـونـتــغـومـري.ورغم رفض عــقـوبـة
تحدة وحول اإلعدام في الواليات ا
الـــعــالـم اســتـــأنــفـت إدارة تــرامب
عمليات اإلعدام الـفدرالية في تموز
بـعـد تـوقف اسـتـمـر  17عـامـا وقد
ـعـدل غـير نـفـذت هـذه اإلعـدامـات 
.ومــنــذ مــســـبــوق مــنــذ ذلـك احلــ
الــصــيف نــفــذ حــكم اإلعــدام بـ10
أمــيـركــيــ بـاحلــقـنــة الــقـاتــلـة في
ســجن تـيــر هـوت. وبــاإلضـافـة إلى
ـقــرر تــنـفــيـذ مــونــتـغــومـري مـن ا
اإلعدام بـرجلـ هذا األسـبوع. وقد
 تـعــلـيق تــنـفــيـذ حـكــمي اإلعـدام
الثالثاء بسبب إصابتهما بكوفيد-
وقراطي .19وأعلن السـناتور الـد

ديك دوربـ االثـنـ تـقـد تـشـريع
لـــوضع حـــد لـــعـــمـــلـــيـــات اإلعـــدام
ـكـنا الـفـدرالـية. وسـيـكـون إقراره 
ـنتخب جـرد أن يتولى الـرئيس ا
ـقبل جـو بايـدن منـصبه األسـبوع ا
ـــوقـــراطـــيــون ويـــســـتـــعـــيـــد الـــد
السيطرة على مجلس الشيوخ.وفي
بـيـان الذع حتدثت هـيـل بـريـج
وهي راهـبــة كـاثــولـيـكــيـة مــعـروفـة
بنـشاطهـا ضد عقـوبة اإلعدام خالل
ـدع عـطـلة نـهـايـة األسبـوع عن ا
الـفـدرالـيـ الـذين "يـعـمـلـون طـوال
الــنــهـــار والــلــيـل" لــنــقـض طــعــون
.وأضافت "قد ال السجناء الفدرالي
تـــضــطـــر لـــرؤيــة اخلـــوف أو تــشم
رائــحــة الــعــرق في غــرفــة اإلعــدام
لــكــنك مـتــورط في هــذه الــعـمــلــيـة"
وحــــضّـــتــــهـم عـــلـى "قــــول ال" هـــذا
األسبـوع إلعدام امـرأة ورجلـ قبل
أســــبــــوع من تــــنــــصــــيـب بــــايـــدن
رئـــيــســا.وكـــتب حــراس ســـابــقــون
لـسـجن تيـر هـوت إلى وزارة الـعدل
لـلمـطالـبة بـتأجـيل عمـليـات اإلعدام
حـتى يـتم تـلـقــيح مـوظـفي الـسـجن
ستجد.وب ضد فيروس كورونـا ا
مـنــفـذي أحــكـام اإلعــدام واحلـراس

والشـهود واحملـام جتـمع عمـلية
اإلعدام عشرات األشخاص في بيئة
مـــغــلـــقـــة مــا يـــؤدي إلى انـــتـــشــار
الفـيروس.وتوقّـفت واليات أميـركية
مـن بـيـنهـا تـكـسـاس احملـافـظـة عن

تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اإلعــدام ألشــهـر
بـســبب الـوبــاء بـخالف احلــكـومـة
الـفـدراليـة الـتـي نـفـذت عـددا كـبـيرا
مـــــنــــهــــا قـــــبل أن يــــتـــــرك تــــرامب

الســـلطة.

كــبـيــرة من الــســيــاح.واإلثــنـ 
إغالق مـديــنـة سـويــهـوا في إقــلـيم
هيلونغجيـانغ والبالغ عدد سكانها
أكـثـر من 5 2مــلـيـون نـسـمـة بـعـد
تسجيل إصابة واحدة مؤكدة و45

إصابة من دون عوارض.
…dOG  Êb

وأكــدت الـســلـطــات األربــعـاء أنــهـا
سـتـغـلق مـدنا صـغـيـرة أخـرى قرب
سـويهـوا أو ستـفرض عـليـها قـيود
تــــنـــقل.وأغــــلـــقت مــــدن أخـــرى في
اإلقــلــيم مــراكـز الــتــرفــيه بــحـسب
وسائل إعالم رسميـة.وفيما ال تزال
األعـداد منـخفـضـة مقـارنة بـالعـديد
من البلـدان األخرى تسـعى الص
نع إصابات جديـدة قبل احتفاالت
الـسـنــة الـقـمـريـة اجلــديـدة الـشـهـر

ـــقــبـل الــتي يـــتــوقـع أن يــتـــنــقل ا
خـاللـــهـــا مـاليـــ األشــــخـــاص في
أنــحـاء الــبالد.ويـخــشى أن تـفـرض
قـيـود عـلى تـلك الـرحالت الـسـنـوية
الـــتي تـــعـــد الــفـــرصـــة الـــوحـــيــدة
لــلـمـهـاجـرين لـزيـارة عـائالتـهم في
حـــال اســــتـــمـــرار تـــســــجـــيل بـــؤر
إصــابــات.وأفــادت جلــنــة الــصــحـة
الـوطـنيـة عن تـسـجيل  115إصـابة
جــديـدة بـكــوفـيـد- 19االربـعـاء مع
بـــؤرة تـــضم  90حــالـــة فـي إقــلـــيم
ــــتــــاخم لــــلــــعــــاصــــمـــة هــــيــــبي ا
.وأطـلـقت السـلـطـات األسـبوع بـكـ
ــاضي حـــمــلــة فــحــوص واســعــة ا
ـتاجر دارس وا وأغلـقت الطـرق وا
في مـدينـة شـيـجـيـاتـشـوانغ بـإقـليم
هــيـــبي مــركـــز الــتـــفــشـي األخــيــر

صارف واقتصار عمل دارس وا وا
ــواد الــغـذائــيــة عـلى مــحـال بــيع ا
ـتـوفرة في خـدمـة الـتـوصيل غـيـر ا
ــنـاطـق وال سـيــمـا الــشــعـبــيـة كل ا
نظمة في بيان امس منها.ونبّهت ا
إلى أنّ مـن (شـــــأن إغـالق مـــــحالت
الـســوبــرمــاركت أن يــزيــد من أزمـة
الـــغــــذاء الـــتي تــــفـــاقـــمـت بـــإعالن
مـــــنـــــفـــــصـل عن زيـــــادة أســـــعـــــار

اخلبــــــز).
ـنـظـمة من جانـبـها  قـالت مـديرة ا
فـي لبـنـان جـيـنـيـفـر مـورهـاد (ندرك
بالطبع أهمية اتـخاذ تدابير شاملة
لـوقف انـتــشـار الـفـايــروس لـكـنـنـا
قــلــقــون لــلــغــايــة من أن الــعــائالت
الــضـعـيــفـة وأطــفـالـهــا سـيــتـركـون
لـلـتــعـامل مع الــكـارثـة بـأنــفـسـهم)
ويـعـجـز نـحـو  نــصف الـسـكـان عن
حتـمل كــلـفـة شــراء طـعـام يـكــفـيـهم
خالل إغالق الــسـوبــر مـاركت وفق
نظمة مورهاد التي أبدت (خشية ا

من أن يعاني هؤالء من اجلوع).
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وأضـافت (نـعـلم أنـه سـيـكـون هـناك
عـدد أقل مـن الـوجــبــات وخــبـز أقل
ـوائد ما لم يصار على العديد من ا
إلى اتــخـاذ إجـراء عــاجل).وتـهـافت
اللبنانيون بشكل غير مسبوق على
ـواد الــغــذائـيــة الـتي مـحــال بــيع ا
شــهــد بـــعــضـــهــا ازدحــامـــاً هــائالً
واد الـغذائـية من واختـفت بـعض ا
الــرفـوف والــبــرادات. كـمــا شــهـدت
ـاثالً تـسـبب بـشح األفـران إقـبـاالً 
ـنـاطق. وظـهرت اخلـبـز في بعض ا
صـفـوف انـتـظـار أمـام الـصـيـدلـيات
فـي ظل انـــقـــطـــاع عـــدد كــبـــيـــر من
سـكّـنـات وأدويـة خفض األدويـة كـا
احلــرارة.وازدادت حــاالت الــعــدوى
اضي بالـفايروس خالل األسـبوع ا
ـئة عـمـا كـانت عـليه بـنـسـبة  70بـا
فـي األســــبــــوع الــــســــابق وحــــثت
ـنـظـمة (احلـكـومة الـلـبـنانـيـة على ا
تـقــد رزم مـسـاعــدات اجـتـمــاعـيـة
عـادلة وشـفافـة للـمجـتمـعات األكـثر
ضــعـــفـــاً) مــؤكـــدة (اســـتــعـــدادهــا
ـواصـلـة تنـفـيـذ بـرامج تـساهم في
مـساعـدة الـذين يكـافحـون لـلتـعامل

مع األزمة على الصمود).
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لـــلـــفـــيــــروس. و إغالق مـــديـــنـــة
شينغـتاي التي تضـم سبعة مالي
اضي. واعلن نسمة منـذ اجلمعة ا
اجملـلس األعـلى لـلدفـاع في لـبـنان 
دة 11 حـالـة الـطوارىء الـصـحـيـة 
يـومــا ابـتــداء من الــيـوم اخلــمـيس
ـــســافــرين في وتــقـــلــيص حــركــة ا
ئة .وقال اجمللس طار حتى 20با ا
فـي بـــيـــان امـس انه (تــــقـــرر الـــزام
الوافـدين من بـغداد و اسـطنـبول و
اضنـا والـقاهـرة واديس ابابـا التي
ــئــة من عــدد حـاالت تُــشـكل  85بــا
اصــابــات الــوافــدين من اصل 500
حالة شهريا  باالقامة على نفقتهم
 7أيام في احـد الفنـادق واخلضوع
لــفـحص بي سي ار عــنـد وصـولـهم
وفحص ثان في الـيوم السادس من
وصــولـهم بـاإلضـافــة الى تـقـلـيص
ـسافـرين في مـطـار بـيروت حـركـة ا
مشددا ـئة)  الدولي لـتصبح  20با
عــلـى ان (يــخـــضع الــقـــادمــون الى
فـحص فـوري فـضال عن مـنع حـركة
ـعـابـر ـسـافـريـن الـقـادمـ عــبـر ا ا
احلـــدوديـــة الــبـــريـــة والـــبـــحـــريــة
بــاســتــثــنــاء الــعـــابــرين تــرانــزيت
احلــامــلــ لــتــذاكــر ســفــر بـتــاريخ
الـــعـــبــور) ولــفـت الـــبــيـــان الى ان
ـوجب الــقـرارات الــتي اتـخــذهـا )
اجمللس  سيـتم فـرض حظـر جتول
ومـــــنـع اخلــــــروج والـــــولــــــوج الى
الـشــوارع والـطــرقــات اعـتــبـارا من
الـسـاعـة اخلـامـسـة من صـبـاح يـوم
غــد اخلـــمــيس ولـــغــايـــة الــســـاعــة
اخلـامـســة من صـبـاح يــوم االثـنـ

 25من الشهر ذاته).
 فيـما أبدت مـنظـمة أنقـذوا األطفال
قلـقهـا العـميق من أن يـؤثر اإلغالق
الــكـــامل الـــذي أقـــرته الــســـلـــطــات
الـلبـنـانيـة ويبـدأ سـريانه اخلـميس
سلباً على العائالت واألطفال الذين
يــعــانـــون من أوضــاع اقــتــصــاديــة
هــشّـــة مــا لم يــتم دعـــمــهم بــشــكل
فوري.وشـدّدت السـلطـات اللـبنـانية
تـدابيـر اإلغالق الـعام بـعـد تسـجيل
مـــعـــدل إصــابـــات قــيـــاسي بـــوبــاء
كـورونـا وبـلـوغ مــسـتـشـفـيـات عـدة
طـاقـتـهـا االسـتـيـعـابـيـة الـقـصوى 
ويــتـرافق ذلك مـع إقـفـال الــشـركـات
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ـديـنـة سـيـدة فــاضـلـة عـمـرهـا طـويل جـداً في زمن مـضى كـانت هــنـاك في ا
وجـذورها مـتـأصلـة في اجملـتمع والـتـاريخ وهي مع ذلك صـبيـة جـميـلـة أنيـقة
عـصيـة علـى الزمن. سـيـرتهـا العـطـرة تنـتـقل كمـا شـذى الربـيع عـبر األزمـنة
ـمـيـز أيـنـما حـلـت وال أحد واألمـكـنـة ومن جـيل آلخـر. كـان لـهـا حـضـورهـا ا
مستعد كي يستغني عنها. كانت حتظى باالحترام والتقدير. أتذكر أني كنت
ألـقاهـا كـلمـا شـاءت الصـدف أن أكون فـي مؤسـسة أو دائـرة أو في مـجلس
لألصـدقاء. بـفـضـلـها كـان رب الـعـائلـة يـنـام قريـر الـعـ مـطمـئن الـبـال على
غريات التي أفـراد عائلته من كل سـوء وكان الوطن محـصنا من األطمـاع وا
ـا كانـت ستـغـري ضـعاف الـنـاس لـوال خشـيـتـهم من سـطوة تـلك الـسـيدة ر
الـنبـيـلة. ولـقـد شاءت الـظـروف أن أغادر الى اخلـارج لـكني كـنت أتـابع حال
الـسيـدة الفـاضـلة. ولـسنـوات عـدة كانت رسـائل األصدقـاء تـبعث في نـفسي
الـطمأنيـنة من أن كل شيء باق على مـا عهدته من قبل. لـكن إشارات سبقت
ثم تـزامنت مع حتوالت خـطيرة طـالت الوطن بدأت تـصلني أثـارت في نفسي
الـقـلق الـذي تـنـامى الى رعب. كـان أخـطـر األشـيـاء مـا تـعـرضت لـه الـسـيدة
اجلـليلـة من اساءات مـتالحقة وقـلة احتـرام األمر الـذي اضطرهـا أخيراً الى
االنـزواء ثم االختـفـاء عن احلـيـاة اليـومـيـة رغمـا عـنـها. وبـاخـتـفائـهـا سـنحت
الئكـة واالتقـياء كي يعـبثوا الـفرصة ألالف الـشياطـ الذين لـبسوا مـسوح ا
بـتراثـها  ويـسـتبـدلـوه بشـريـعة الـغـابة واحلـقـد واللـؤم والـلصـوصـية وفـقدان
الـضميـر. منذ ذلك الـوقت والناس ضـحايا الـثقافـة الشيطـانية اجلـديدة التي
سـتضـعفـ (أموال الـدولة أحـرقت االخضـر واليـابس وسطـت على أمـوال ا
الـتي ال راعي لـهـا وأمـوال الـنـاس اجملـردين من الـسالح) وخـربت الـعالقات
االجـتـماعـيـة الـسـويـة وبـذرت بـذور الـفرقـة والـشـقـاق وكل مـا كـانت الـسـيدة
اجلـليـلة الـغائـبة قـد شيـدته خالل مسـيرتـها الـتاريـخيـة الطـويلـة. وضع مؤلم
وحـزين. أليس كذلك? ليس أمامنا في ظل هذه احملنة اال أن ننتظر عودة هذه
الـسـيـدة كي تـسـتـعـيــد الق مـاضـيـهـا وتـعـيـد الى الـبالد
ونـاسهـا مـا خربـته جـحافل الـلـصوص مـغـول العـصر
ن جتـمـعـوا حول ولـيـمـة ال تـنـتهي اسـمـهـا الـعراق.
البـد من عودة الـسيـدة التي افـتقـدناهـا. لتـلك السـيدة
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ال نذيع سرّا اذا قلنا :

ما من خَبَرٍ أو نَصٍ االّ وتختلفُ فيه القراءات .
واخـتالف الـقراءات نـاشيء مِنْ تـفـاوتِ الـقُرّاء في قُـدراتـهم الـذهنـيـة ومـقدار
عـمقـهم في ثـقـافـاتـهم الـديـنيـة واألدبـيـة  وطـريـقة فـهـمـهم لـطـرائق الـتـعايش

السلمي ب الناس ...
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وقد ورد في كتب السيرة والتاريخ :
انّ االمـام العـظيـم سيـديَّ شبـاب أهل اجلنة احلـسن واحلسـ (عليـهما
الـسالم) مَرّا بشيخٍ يتوضا ولكنه لم يكن يُحسنُ الوضوء فجاءا اليه وقاال له

:
سنتوضأ أمامك واحكم أيُّ الوضوئ هو الصحيح .

وح نفذا ما عزما عليه قال لهما الشيخ :
وضوؤكما صحيح بينما كان وضوئي هو اخلطأ .

-3 –
القراءة االولى :

نكر  عروف والنهي عن ا ان اخلبر يشير الى أهمية االمر با
سلم أنْ يبـادر الى تصحيح وبـالتالي فانّ ثـمة مسؤولـية عظيـمة تُحتم عـلى ا

مارسة اخلاطئة وتوضيح الطريقة السليمة . ا
وهذا ما صنعه االمامان (عليهما السالم) 

القراءة الثانية 
انّ اخلـبر مضافاً الى ما تضمن من ارشاد الى الطريقة الصحيحة للوضوء
َ عـلى أداء الـطـاعـة ولـكــنّـهم لم يـكـونـوا ُـقْـبِـلِــ صـريح في رعـايـة مــشـاعـر ا

يُتْقِنُونها 
السـيما اذا كـانوا من كِبـارِ السنّ  فـاحترام الـكبار وتـوقيرهم أدب اسالميٌّ

ملحوظ .
القراءة الثالثة 

انّ اخلـبر يـتضـمن مضـافا الى مـا ذُكِرَ الـتنبـيه عـلى أهمـيةِ ابـتكار الـوسائل
مارسات . فضية الى التعريف بالصحيح من االعمال وا ا

ُفْـتَعَل بـ االمامـ عـليـهمـا السالم في صـحة وضـوئهـما االّ ومـا اخلالف ا
وصِلة الى هـداية الشيخ للطريقة الصحيحة في ـثال على ابتكار الطريقة ا ا

الوضوء .
القراءة الرابعة 

انّ كلّ مـا ذكـر صحـيح ولـكنْ ال بُـدَّ مِنْ أنْ نـسـتلـهم من الـنص عـمق الـتوثب
عرفة الدينية في اجملتمع . لنشر الوعي وا

القراءة اخلامسة 
تـستـوعبُ كلَّ مـا ذُكِـر وتركـز عـلى بُعْـدٍ آخـرَ وهـو االيحـاء بـالطـرق الـسلـمـية
ـطلـوبة في عـملـية الـتـبلـيغ والتـوعيـةً من خالل اجـتنـاب عمـليـات االستـفزاز ا
ن يُراد ارشادُه فـلم تصدر من االمـام علـيهمـا السالم أية كـلمة واالثـارة 

او اشارة الى انه مخطئ في وضوئه .
ُبـلِغِ والـوُّعَاظِ  في اداء مـهامهم وهـذا البعـد له اهمـيتُه الـكبرى في جنـاح ا

االصالحية .
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وقـراءات الـكثـيـر من الـقُـرّاء لالخـبـار والـنـصـوص االجـتمـاعـيـة والـسـيـاسـية
فـضال عن الـنـصـوص واألخـبـار الـديـنــيـة تَـفْـتَـقِـرُ الى الـتـأمل والـتـدبـر وعـدم

عاني للوهلة االولى . ا ينقدح في اذهانهم من ا االكتفاء 
ومن هنا 

ـطـلـوبة ال ـتـأمـلـة هي الـقـراءة ا كـانت الـقـراءة الـواعـية ا
الـقـراءة  في الـصفـحـة بـرجـاء اخلالص منـهـا بـسـرعة
ُ مِنْ حُـزمةٍ واالنـتـقال الى غـيـرها حـيث يُـحْـرَُم القـار

كبيرة من الفوائد والعوائد .

ذي قار
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أوقـفـوا عـقوبـةَ هـدرِ الـدم الـتي تـتـضـمن إبـاحـةً غـيـر شـرعـيّـة وغـيـر قـانـونـيّة
فـردات الـعُرفـيّة(الـسـانيـة) الـتي ما زالت تـأخذُ وحتـريضـاً لسـفكِ الـدم من ا

حيّزاً من القرارات العشائريّة هي عقوبة هدر الدم.
هدور دمُه قـتضاهـا تكـون العـشيرةُ غـير مـسؤولـة عن ا هـذه العقـوبة الـتي 
ّ قتلُه او االعتـداء عليه ويُفهَم وبـذات الوقت ال تُطالِب الـعشيرةُ بدمِه إذا مـا 
ضمون  إعالن الـبراءة من ذلك الفرد لـكن عنوان عقـوبة هدر الدم من هـذا ا
يُـفهَم مِنها إبـاحة دمّ الفرد للـقتل او االعتداء بل و يُفـهَم من عنوان هدر الدم
هدور الـتحريض على قتلِ ذلك الفرد وسفكِ دمه مع مالحظة أنَّ ذلك الفرد ا
تُه ال تـستوجب الـقتل او حـتى الضرب أصال وبـالرجوع دمُه قـد تكون جـر
لــلــقــوانــ والــضــوابط الــشــرعــيّــة جنــدُ أنَّ مـوضــوعــةَ الــدمــاء هي مِن أدق
رجـعياتُ الدينـيّة وحتتاط باحـتياطاتٍ مُشدّدة ـوضوعات التي تتـحذّر بها ا ا
لـعلمِها بقدسية الـدم وحرمته الكبيرة  وكذا الـقوان النافذة في القضاء هي
األخـرى لديـهـا مُحـدّدات صـارمة فـي موضـوعـةِ الدمـاء ولـيس في قامـوسـها
ُـنضبطة الـقضائي مفردة هـدر الدم  وهكذا احلـال في االنظمة االجتـماعية ا
تـكون االحكـامُ اإلنفالتـية مـحظـورةً لديـها رعايـةً للـوضع العـام وحفـاظاً على
األمـن اجملــتـــمــعي   ومـن خالل مــا تـــقــدّم جنـــدُ من الـــضــروري أن تـــتــخــذَ
ة وشيوخ العشـائر األجالء خطواتٍ رادعة لنبذ الـفراضاتُ العشائرية الـكر
ـكن أن تكـونَ عقوبـُة الكـسر العـشائـري او البروة ومـنع عنوان هـدر الدم و
ُـجـرمـ لـتـؤدّي ُـنـحـرفــ او ا الـعـشـائـريــة عـقـوبـةً رادعـة لـبــعض األفـراد ا
الـغرض بـدون إبـاحة سـفك الـدم او التـشـجيع عـلى الـقتـل وكذا ذات الـدعوة
نـوجّهها الى القـضاءِ العراقي باتـخاذ قرارات رادعة بشـأن سانية هدر الدم
الـتي تتسبّب بفوضى مجتمعية وتتـسبب بسفك دماء بريئة حتت عناوين غير

دقيقة أو إلغراض غير عقالئية 
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dDOÝ…∫ رجال امن صينيون في سيطرة داخل اقليم

ليزا مونتغومري

{ بـاريـس(أ ف ب) - بـعـد سـنـوات
من الـركــود انـطــلـقت ســنـة 2021
عـــلى ارتـــفــاع كـــبـــيـــر في أســـعــار
احلبوب والبذور الزيتية من القمح
والــصــويـا والــذرة في مــؤشـر إلى

واد األولية "صحوة" عـلى صعيـد ا
ــيـة الــزراعــيــة في األســواق الــعــا
بـــدفع مـن جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-19
والــشــهــيــة الــصــيــنــيــة واخملـاوف
نـاخيـة.وقال رئـيس شركـة "أغري ا

واد تك ترايـد" للـمعلـومات بـشأن ا
األولـية الـزراعيـة كـلود جـورجيـليه
إن " 2020كـانت سنـة ازدهـار على
ـــواد األولـــيــة صـــعــيـــد أســـعـــار ا
الـزراعــيـة الــتي عـاد بــعـضــهـا إلى

مستويات غير مسبوقة منذ 2014
كـمــا احلـال مع الــصـويــا".وأضـاف
"هــذه الـسـنـة تـؤشـر إلى الـصـحـوة
ــــواد األولــــيــــة عـــــلى صــــعـــــيــــد ا

الزراعية".
ـــواد وقـــد ازدادت أســــعـــار هـــذه ا
الـزراعـيـة مـجتـمـعـة بنـسـبـة تراوح
ــئــة في ــئــة و 19 بـــا ب  14 بـــا
 2020 وفق دراسة حديثـة أجرتها
ـــالـــيـــة مـــؤســـســـة "يــــو بي أس" ا
ــنـحى تــوقــعت فــيــهـا اســتــمــرار ا
الـتـصـاعـدي حـتى الـنـصف الـثـاني

من 2021.
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ـدير الـعام وقـال ميـشال بـورتـييه ا
لــشـركــة "أغـريـتـل" في حـصــيـلــتـهـا
لنهاية العـام عبر مجلة "بالن شان"
تخـصصة "يثيـر هذا االرتفاع في ا
األســعــار اهـتــمــامــا مـتــجــددا لـدى
ـالـيـة ـسـتــثـمـرين والـصــنـاديق ا ا
وفي قـــطـــاع الــــســـلع األســـاســـيـــة
الـــزراعـــيــــة بـــعـــد أربـع أو خـــمس
سـنـوات تــدهـورت فـيــهـا األسـعـار
ويــــبـــــعث ذلك األمـل في ســــنــــوات
ازدهــار أكــبـر".وشــكّــلت اجلــائــحـة
الــسـبب األول في االرتـفـاع الـكـبـيـر

في األســعــار إذ شــجــعت الــبــلــدان
ـــواد الـــغـــذائـــيــة عـــلى تـــخـــزيـن ا
األسـاسـيـة تـفــاديـا خلـطـر انـقـطـاع
ـيـة مـا أثار سالسل الـتـمـوين الـعا
ـــقـــابـل تـــهـــديـــدات بـــحـــاالت في ا
مـــجـــاعـــة. وأوضح رئـــيـس "أغــري
تـرايد كـونـسلـتيـنغ" بـيار دوكـلو أن
"الـصــيـنــيـ صـفّــوا في الـســنـتـ
ـاضيـت عـملـياً  150ملـيون طن ا
من مـخــزونـات الـذرة لــبـيــعـهـا إلى
ــــــواشي مـــــصــــــنــــــعي أغــــــذيـــــة ا
الـصــيـنـيـة".وبــنـتـيــجـة ذلك ارتـفع
ســعــر الــذرة في بــورصــة الــعــقـود
اآلجـلـة الصـيـنـية وهـو يـبلغ حـالـيا
"ما يوازي  375دوالرا للطن" وفق
دوكــــــلـــــو أي " 20إلى  30دوالرا"
أكـــــثــــــر من أســــــعـــــار احلــــــبـــــوب
ـــــــســــــتــــــوردة رغـم نــــــفــــــقــــــات ا
الـنــقل.وعــامل آخـر يــدفع األســعـار
إلى االرتــــفـــاع هـي الـــضــــبـــابــــيـــة
ـناخـيـة إذ إن التـكهـنـات بجـفاف ا
في أمـيـركـا اجلـنـوبـيـة حـيث يؤدي
تيـار "ال نينيـا" للهـواء الساخن إلى
ـتـسـاقـطـات قـد تـقلص انـحـبـاس ا
إنــــتـــاج الــــصـــويــــا في الــــبـــرازيل
واألرجــــنــــتـــ هــــذا الــــعــــام وفق

جـورجيـلـيه.وأضاف "قـطـاع الطـاقة
يـساهم أيـضـا في ارتـفاع األسـعار:
إذ إن ثــــلـث احلــــصـــاد األمــــيــــركي
الـشــمـالـي من الـذرة يُــسـتــخـدم في
صــنع اإليــثـانــول وكــذلك األمـر مع
ـئة من احلـصـاد الـفـرنـسي  70 بـا
لنـبات السـلجم.غيـر أن اخلبراء في
الـقـطـاع يـرون في ارتـفـاع األسـعـار
مــجـرد "إعــادة تـقــديـر" بــعـد حــلـقـة
تـراجـعـية إجـمـالـية اسـتـمـرت سبع
ســـــنــــــوات. وخالل أزمــــــة الـــــرهن
ــتــحــدة الــعــقــاري في الــواليــات ا
وصل سـعـر الـقـمح إلى عـتـبة 300
.كـما أن يـورو لـلـطن وفـق احملـلـلـ
الـصـمود الـقـوي لـليـورو في مـقابل
الــدوالر يـــكــبح االرتــفـــاع الــســريع
واد األولية الزراعية.وفي ألسعار ا
مـــطـــلق األحـــوال ال يـــبـــدو الـــدفع
ـقدم مـن الطـلب الـصيـني ألسـعار ا
احلــبـوب في طـريــقه إلى الـتـراجع
ـــــــالـي دامـــــــيــــــان وفـق احملـــــــلـل ا
عـلن في فـيـركـامـبـر رغم االزديـاد ا
ي من  8مالي طن اإلنــتــاج الــعــا
إلى  773مـــلــيــونـــا بــفـــعل تــوسع
ـزروعـة خـصـوصا في ـسـاحـات ا ا

فرنسا.
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صـار الـسـيـد الـصـحـاف وزيـرا لألعالم
و تـــشـــكــيـل (جلــنـــة رأي) بـــتـــوقــيع
ـي الـرئـيس صـدام حـسـ  من اكـاد
ومــثــقــفــ كــبــار بــيـنــهـم أنـا جنــتــمع
اسـبوعـيا بـرئاسته. وكـنت انا الـوحيد
الـذي اطـرح رأيـا مـخـتـلـفـا..فـنـصـحـني
ـرسل الزيدي والـدكتور الـدكتـور عبد ا
عــبـــد الــرزاق الــدلــيــمي بــان ال (أرادد)
الـصـحـاف ألن " مـا عنـده مـانع يـعـتدي

عليك"..لكنني لم آخذ بالنصيحة.
 وحـــصل ان طـــلـب مـــنّــا تـــقـــيـــيم اداء
االذاعـــة والــتـــلــفـــزيــون وكـــان ذلك في
تـسـعـينـيـات احلصـار..وكـانت حـصتي
تـلفـزيون الـشبـاب(وأظن أن مديـره كان
الـــســيــد عالء مـــكي) فــوجــدت اخملــرج
يــضع اصـبـعه بـداخـل اجلـهـاز..سـألـته

اذا?
- شاسوي استاذ ..برغي ماكو!

عــقــد االجــتــمـاع بــرئــاســة الــصــحـاف
وقدمت التقارير وجاء دوري فقلت:

- ســيـــادة الــوزيــر..اذا يــبــقى الــوضع
هالشكل ..بعد سنت ستتوقف االذاعة

والتلفزيون..ورويت  له ما شاهدت.
اجابني  بحدّة:  

- أخونه..اليحب الوطن ما يعوفه!
وتـــمــضـي االيــام..ويـــأخــذون الـــســيــد
الــــصـــحــــاف بــــطـــائــــرة خــــاصـــة الى
االمـارات..ويتصل بي الـصديق الراحل
ـرسل الـزيدي الـعـائد من دكـتـور عـبد ا

لقائه في االمارات قائال:
- دكــــتـــور قــــاسم لك سـالم خـــاص من

محمد سعيد الصحاف انقله بالنص:
(سـلـمـنه عـلى اسـتـاذنه اجلـلـيل دكـتور

قاسم حس صالح)
ــــيـــانــــة مـــحب: دكــــتـــور فــــاجـــبــــته 
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ـديـر العـام (الـسيـد لـطيف الـنص الى ا
نـصـيف جـاسم)  معـتـرضـة فأجـاز لـها
تــنـفـيـذه(  ولــو كـان الـصــحـاف ألمـرهـا
بــاعــادة كــتــابــة الــنص)..فــجــاءه بــعــد
عــــــرضه تــــــلـــــفــــــون مـن الـــــرئــــــاســـــة
فـاجتـمع بالـعامـل وح دخل يـنتـقده

ؤسسة القذرة). قال :(الله بالنه بهاا
 فــيـمـا كـان الـصـحــاف مـحـبـا ومـطـورا
واليه نـوعيا لهـا..مثقف وصاحب ذوق 
يــعـود تــقـلــيـد اذاعــة اغـاني فــيـروز كل
صـبـاح من اذاعـة بـغـداد..فـضال عن انه
عـــمل ســفـــيــرا فـي الــهـــنــد والـــســويــد
وايــطــالـيــا ومـنــدوب الــعـراق في اال

تحدة. ا
 اقــــول هـــذا شـــهــــادة لـــلــــتـــاريخ..(وال
تــعـنـيـني ســلـبـيـاته)..فــانـا ال تـربـطـني
عالقــــــة شـــــخـــــصـــــيــــــة بـــــالـــــســـــيـــــد
الـصـحـاف..ولـكـنـهـا احلـقـيـقـة..نـقـولـها
لــلـذين تـراجـعت الـدرامــا الـعـراقـيـة في
زمــنـهم..ولــلـذين عــمـلــوا له تـمــثـاال في
مــتــحف الــشــمع في دولــة تـعــرفــونــهـا
بــقــصـد الــســخـريــة مــنه وهـو يــتــوعـد
األمـيركـان بصوته..ولـلشـركة األميـركية
الـتي انتجت دمية عنه تردد عبارته (ان
االمـيـركـان يـنـتـحـرون اآلن عـلى اسـوار
بـغــداد)..واخـرى تـردد كـلـمـة (الـعـلـوج)
الــتي لم يــجـدوا لــهـا تــرجــمـة بــالـلــغـة

االجنليزية!.
ـشـكـلـة فيـنـا نـحن الـعراقـيـ أنـنا ال  ا
نـــنــصف من نـــخــتــلف مـــعه في الــرأي
ـــوقف حـــتى لــو كـــنـــا نــعـــتــرف في وا

داخلنا..انه يستحق.

(الـــتـــلــفـــزيـــون الــتـــربـــوي ربي كـــمــا
خلقتني)..

فــــكــــان ان اتـــصـل وزيــــر الـــتــــربــــيـــة
بالصحاف  قائال له:

سـنـحـيل الـصـحـفي قـاسم حـسـ الى
احملكمة فأجابه الصحاف:

- سـيـادة الوزيـر..اقم الـدعوة عـليّ انا
سؤول عن اجمللة. ألنني انا ا
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اصــــطـــحـــبــــني مــــعه الى اســــتـــديـــو
الـتـلفـزيون لـكتـابـة ريبـورتاج صـحفي
عـن عـمـل درامي تــلــفـزيــونـي يـخــرجه
عـروف ابراهيم عبد صري ا اخملـرج ا

اجلليل.
بــعــد ثالثــة او اربــعــة مــشــاهــد ابـدى
مالحــظــات فــنـيــة واقــتـرح عــلى عــبـد
اجلـــلـــيـل حـــذف واضـــافـــة..فـــشـــكــره
مـقتـنعـا..وطلب مـني ان ال اذكرذلك في

الريبورتاج.
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ـجـلة   ظـهـر مـقـال الـصـفـحـة االولى 
األذاعـة والتـلفـزيون بـعنـوان (مكـافحة
األمـية في الـوسط األذاعي) فقـال مدير
اذاعـــة بــغـــداد الــســـيــد عـــادل الــدلّي)

..ماكو غير قاسم حس كاتبه..
وكـــنت داخـال لالذاعـــة فـــقــال مـــوظف
ـنـوع تـدخـل..الـسـيد االسـتـعالمـات: 

دير انهى خدماتك. ا
 حملـت الصـحـاف واقفـا ومـعه صـديقه
فاستأذت القابله.. الكاتب ثامر مهدي

قال الصحاف: ومن اصدر امرك? 
قلت :استاذ عادل

اجـــــاب: خــــــلص ..مـــــديــــــرك وانـــــهى
خدماتك. 

 بــعــد اســبــوع  نــقل الــســيــد عــادل
مارسة عملي. وعدت 

اسطنبول
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الـتقيته بـداية السبعـينات..كان رئيس
ـتقدم للـعمل مذيع جلـنة اختبار ا
ضمت سعد لـبيب مدير بـاذاعة بغـداد
بــرامج اذاعــة صـوت الــعــرب وكـبــيـر
و دكـتور عبد ـذيع سعـاد الهرمزي ا
ــرسل الـزيـدي عـمــيـد كـلـيــة الـفـنـون ا

اجلميلة..
دخلت ..جلست..قال لي :

- اقـــلب الـــورقـــة الـــتي أمـــامـك وأقــرأ
رأسا. 

قـرأت واضـفت كلـمـت من عـنـدي على
اخلــبـر..فــامـتـدح نــبـاهــتي..وكـنت من
ضـمن عـشرة  قـبولـهم ودخلـنا دورة
اذاعــيـة لـثالثـة اشــهـر حـاضـر عــلـيـنـا
فـيـهـا  بـدري حـسـون فـريـد في الـنطق
وكـــرم شــلــبي من مــصــر في واأللــقــاء
ـطلـبي في اللـغة.. الـصـحافـة ومالك ا

وآخرون.
 شـــــــهــــــادتـي هـــــــذه تــــــقـــــــوم عـــــــلى

نوجزها في اآلتي: مواقف
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كـلفني مـسؤول القـسم السياسي فالح
ـنـتـجـة تــقـريـر يـذاع بـعـد الـعــمـاري 
نـشـرة اخبـار الثـامنـة مســـــــــاء يجب

ان ال يـزيـد عـلى عشـر دقـائق..تـب انه
لــلـحــاج خـيــر الـله طــلـفــاح في زيـارته
ــــكــة ولـقـائه بـأخت الـشـاه..وبـنـصف

ساعة..
 حـــذفت مـــنـه عـــشـــرين دقـــيـــقـــة وأنــا
خــــــائـف.. ومــــــا ان اذيع ..رن جــــــرس

الهاتف..وكان الصحاف:
- تــعـال ..وجـيب تـيـب تـقـريـر احلـجي

معك. 
دخلت ..قلت له :خير سيدي 

قـال( وهـو يـستـمع ): احلـاج خـيـر الله
زعالن ..هاي انت شمسوي!

  خـــفت  حــقـــيــقـي (شــراح يــخـــلــصك
قــاسم)..مــرر الـشــريط ســريـعــا..وقـال:
تـــفــضل روح..يــبـــ فالح راد يــذبــهــا

براسك.
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ـجــلـة األذاعـة كــنت اعـمـل صـحــفـيــا 
والـتلـفزيـون فكـلفـني رئيس حتـريرها
الــراحل (زهـيـر الـدجـيــلي)عـمل تـقـريـر
صـحفي عن جتربة التلفزيون التربوي
دارس االبـتـدائـيـة..زرت عددا من فـي ا
ـدارس فوجدت التجربة بائسة فظهر ا
ــكـــان بــارز حتت عــنــوان الــتـــقــريــر 

مـرسل..انـا ادري بـيك جتـذب..وقبل ان
اكمل اقسم انه ينقل احلقيقة.

 وتـوصلت الـى اآلتي: ان سيـكولـوجيا
الـسـلـطـة في الـعـراق عـودت احملـيـط
ـسـؤول ان يــقـولــوا له مـا يـحب ان بــا
يـــســـمـــعه..فـــيـــمــا انـــا كـــنت اقـــول له
احلـقيـقة بـرغم خشـيتي مـنه..وأنه كان

يقدر ذلك في داخله.
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 كـان مـحـمـد سـعـيـد الـصـحـاف اشـجع
..فـمع أنه كان عـلى يقـ بان الـبـعثـي
االمـيـركان سـيـدخلـون بـغداد فـانه كان
يـسخر منهم ويشجع على الصمود مع
انـه يــرى دبـــابــاتـــهم من عـــلى جـــســر

اجلمهورية  تزحف نحوه.
 وكـان الرجل أداريا نـاجحا حـقق نقلة
نوعية في مؤسسة األذاعة والتلفزيون
بــــعـــكس الــــســـيـــد لــــطـــيف نــــصـــيف

جاسم..واذكر هنا حادثة: 
 كـنـا ثالثـة:الـروائـيـة لـطـفـيـة الـدلـيـمي
والـنــاقـد بـاسم عـبـد احلـمـيـد حـمـودي
وأنــا قــد صــدر امــر لــنــكــون الــلــجــنـة
ـا فيـها ـشـرفة عـلى برامج األطـفال  ا
فـحص الـنصـوص(نـهايـة السـبـعيـنات
هي الـــفـــتــرة الـــذهــبـــــــــــيــة لـــبــرامج

األطفال).
وكانت مقدمة برنامج حروفنا اجلميلة
(نـون..) قـد رفـضنـا لـهـا نـصا ألنه ضم
فـالســفـــة اجـــانب فـــقط..وثـــبت عـــلــيه
مالحـــظــة خالصـــتــهــا:(ان تـــاريــخــنــا
الـعـربي واالسالمي فيه فالسـفة اشـهر
واحق..يــعـاد كـتــابـة الـنص)..فــحـمـلت
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ــني نـــــــــفــسـه بــنـــتـــــــائـج بــاهـــرة ســوف يــــــــحـــقــقـــهــا في الــكـل 

االنتــــــخابات. 
الـقادمـة  ويروج لـبرنـامـجه السـياسي الـزاخـر بالـوعود ونـفض الغـبار
عـن االيــام الـــســـود الــتـي عــاشـــهــا الـــعـــراق بــوجـــود نـــفس االحــزاب
والكيانات التي تروج لنفسها إذ بدات مبكرة في الدعاية واالعالن عن
حيث  نفسـها حتت مسـميات  والفـتات مختـلفة بـهدف ضمـان فوزها 
اقدمت مـعظم االحـزاب بعد ان تـاكدت من انـها مرفـوضة من اجلـمهور
الى هذا االسلوب  كما تسعى بكل قواها الى تاجيل االنتخابات النها
ـرات ادركت افالسـهـا وفـقـدت الـثـقـة بــاجلـمـهـور الـذي انـتـخـبـهـا في ا
ـا يـدفـعــهـا الى الـعـمل من اجل الــتـعـديل عـسى ان تـرتب الـسـابـقـة 
اذ دخلت على اخلط قوى اخرى تمثلت باحلراك اجلماهيري اوضاعها
الشعبي (قوى تشرين واخـرى مستقلة ) تلـقى قبوال من قبل اجلماهير
شهد بدعم ومساندة قوى التي يئست من وعود القوى التي تصدرت ا
خـارجـيـة ليـس من مصـلـحـتـها اسـتـقـرار العـراق والـسـؤال هـنا هل ان
االنـتـخـابات الـقـادمـة هي احلل للـعـراق و لالجـابـة  على الـسـؤال نـقول
شـهد الـسابق سـيعطي ببـساطـة ان ابعـاد احزاب سـياسيـة تصـدرت ا
فـــرصـــة الى الـــعـــراق فـي زرع بـــذرة الـــتـــقـــدم الن اخلالص من هـــذه
االحزاب يعني خالصا من الطائفية والعنصرية التي ابتلى بها العراق

واالهم هـو اخلالص من الفـاسـدين والفـسـاد الذي
دمر البالد والـعباد   فهل سـيفـعلهـا العـراقيون
في اجلـولـة الــقـادمـة بـعـد ان ذاقـوا االمـرين في
ـعـاني ظـل سـيـاســات ابـتــعـدت كل الــبـعـد عـن ا
الـوطـنـيـة واالنـسانـيـة ووضـعت مـصـاحلـهـا فوق
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ن وضـعـنـا ـكـرمـ  إخـتـار الـرئـيس بـرهـم صـالح أن يـكـتب لـنـا نــحن ا
ـثـابـة رسـالـة شـخـصـيـة. الـزمن في حـقل رواد الـصـحـافــة رسـالـة بـدت 
ن الرسالـة عاطفـية وحضاريـة أيضا. يـكتب الرئـيس مخاطـبا كل واحد 
ـثابـر عبـر عـقود من الـسـنوات هـو موضع شمـلوا بـالـتكـر  "إن دوركم ا
ـا بذلتـموه وحقـقتموه تقديرنـا وأحترامنا ,والتقـدير هو تعـبير عن إمـتنان 
جـنبـا الى جـنب مع اخملـلـصـ لـلتـقـالـيـد الـرصـينـة لـلـعـمل الـصحـفي من
ـطـورة ـؤسـسـة وا زمالئـكم من جـيـلـكم ومن مـخـتـلف األجـيـال الـرائـدة وا
للصـحافة الـوطنيـة". ويدعونـا الرئـيس في ختام رسـالته أن نقـدم لألجيال
اجلديـدة عصـارة جهـدنا من أجل مـواصلـة الدرب. شـخصـيا تـعرفت الى
الرئيس الدكتور برهم صالح عام 2004. كان هو نائبا لرئيس الوزراء في
حكومـة الدكـتور إياد عالوي اإلنـتقـالية ,وكنت أنا وقـتذاك أعـمل  في قناة
"الشرقيـة" التي كانت قـد إنطلـقت كأول قناة فـضائيـة عراقية بـعد التـغيير

عام 2003.
ـرات وعـبر كل تـكررت فـيـمـا بـعـد الـلـقاءات مع الـدكـتـور بـرهم عـشـرات ا
ناصب التي توالهـا نائبا لـرئيس الوزراء ووزيرا في احلـكومة اإلحتادية ا
ورئيـسا لـوزراء إقلـيم كـردستـان حتى إنـعـقدت صـداقة بـينـنـا. منـذ اللـقاء
ـاضي حـ قـام بـتـكـر األول عام  2004 وحـتى آخـر لـقـاء مـعه األحـد ا
مجموعة من رواد الـصحافة العـراقية لم يتـغير شئ من برهم صالح. زاد
وزنه قلـيال وإتـسعت صـلـعته ,ماعـدا ذلك بـقي بـرهم صالـح نفـسه هـو هو
ناصب السابـقة التي توالها وجدير مثلما رأيته عام 2004 أكبر من كل ا
نـصب السـيادي الـكبيـر الذي يـتواله حـاليا.. رئـيس جمـهوريـة العراق. با
وبـالـرغم من مـحـدوديـة صالحـيـات الــرئـيس  في نـظـامـنـا الـنـيـابي اإل إنه
نصب أفضل جتسيد سواء في لقاءاته احمللية والدولية مع جسد رمزية ا
ـســؤولـ  عـراقــيـ وعـربــا وأجـانب. تــواضـعه اجلم وثــقـافـته مـخـتــلف ا
ــطـلـوبـة فـي الـتـعـامـل بـدقـة مع الــبـروتـوكـول ــسـافـة ا الـواسـعــة التـلـغي ا
الـرئـاسـي بـدءا من الــدخـول الى قــصـر الـسالم حــتى خـروجـك مـنه حـ
يحرص عـلى توديـعك عنـد الباب. حـ تنـاقشنـا في أحد كـروبات الواتس
بـشــأن مــواصـفــات الــرئــيس صـالـح قـال الــســيـاسي الــصــديق إبــراهـيم
الصميدعي أن لـصالح ميزة وهي إنه "يـحتفظ بالـصداقة مع قمة اخلالف

ـيزات الـسياسـي احلقيـقي". وح معه ,وهذه من 
دعاني إبراهيـم أن أختلف مع الرئـيس صالح لكي
أثبت فرضـيته فـإنني طـمأنـته بأني لن أخـتلف معه
صـديــقـا أمــا كــسـيــاسي ورجل دولــة فـحــ أجـد
مايستحق الـنقد حتى لـو كان حادا فلن أتردد في

ذلك. فالصديق من صدقك ال من صدقّك.

ألول مرة أكـتب عن ذكـرى عـيد مـيالدي الـذي صـادف مطـلع رأس الـسـنة
يالديـة ومعـروف عني ال أبـالي بعـيدي الـشخـصي أبدا ولم أفـكر يـوما ا
االحتفاء به فـلسفتي لـعيد ميالدي أنه يـوم للمراجـعة وإشعار بـبدء سنة
جـديـدة وهــذا الـذي جـعـلــني أنـتـوي الــكـتـابـة عــنه كـونه تـأريــخـا جـديـدا

يجعلني أتساءل ما الذي سأقدمه في العام اجلديد?
  لـقـد طـويـت رقـمـا من عـمــري واجـهت فـيه كــغـيـري من الــبـشـريـة أسـوأ
ــواقف واألحـــداث شــائــعــات ومـــخــاوف رافــقت نـــشــرات األخــبــار في ا
الـصــحـافــة والـفــضـائـيــات واالذاعـات عــام مـضى وصـف بـعــام الـوبـاء "
ـيـة " للـكـبـار الذين ـة العـا فيـروس كـوفـيد 19 لكـني وصـفـته بعـام "اجلـر
ملـيارات يتـحـكـمون بـالـعالم وانـذروا الـبـشريـة بـأال يـصل عددهم الى  10 
نحو 7.5 ملـيار نـسمـة خسـرنا الـناس نسـمة حـيث بلغ في الـعام  2020 
شـاهـير أحـمـد راضي ناظم شـاكـر علي ـقربـ خـسرنـا ا واحملبـ وا
وعلى دربـهم آخرين ماتـوا سادت أصعب ظـروف عشتـها في عام هادي 
ذهب من عـمـري ولـيس الـوبـاء هـو الـوحـيـد الـذي صـادفـنـا فـاالضـطـهاد
والـفـسـاد من حـصـة اجلــبـابـرة والـنـفـاق والـتــضـلـيل من حـصـة أصـحـاب

. ضام الشعارات اجلوفاء اخلالية من ا
 بـلـدان العـالم سـجـلت أعـلى نـسب الـوفـيـات والـفـقـر والـتـشـرد واحلـرمان

والفاقة واألمية فبأي حق لنا أن نحتفي?
ـنـتهـكـة دون أن تعـي أن سيـادتـها شعـوب تـبـاكت على سـيـادة أوطـانهـا ا
ـة نسـفت السالم قـراطية فـاجلر منـتهـكة من حـكامـها في احلـرية والـد
واألمـان والـتـدخالت اقـتـلـعت جـذور االسـتـقالل والـسـجـون زادت وساد
والـكذب الكـساد بـديال عن الـعمل واإلنـتاج الـتمـويه طـغى على الـوضوح 
واطن ارتـفع سقـفه لـكن االستـغالل والظـلم شكل حـالة واالدعاء بـخدمـة ا
ــتــنـورون اضــطــهـادا ــعـمــورة عــام عـانـى فـيه ا مـألــوفــة في كل ركن بــا
واألمـيـون حـكـمـوا الـشـعـوب بـجـهـلـهم وبـالـرغم من كل ذلك شـهـد الـعـام
نـصرم حـالة تـمرد عـلى القـيود سـبيال لـلحـرية وحتطـيم الـتابوهـات التي ا

توحشون.  نصبها األميون الفاسدون ا
ومع هذا كله أسجل امـتناني ألصـدقائي الذي أرسلـوا كلمـات التهاني لي
عبر جمهورية الفيسبوك وعاصمتها تويتر وشقيقاتها في عيد ميالدي إذ
شكلت اشـراقة إنسـانيـة جعلـتني اشعـر بسـعادة غامـرة ما جعـلني أكتب
عـنـها وأقـول الـعـيـد الـذي نـحـتـفي به هـو عـيـد الـسالم يـوم تـنـقـشع غـيوم

الـظالم غـيــوم الـفـيــروسـات والـشــائـعـات وأصــحـابـهـا
ومـنـتـجـيــهـا عـيـد اخلالص مـن كل جـبـروت فـاسـد

. صلح تنورين ا وضع العصا بيده لقمع ا
ولإلجابـة عن السـؤال سنـمضي كـما مـضيـنا في
رسـالـة الـعــطـاء من أجل احلـريـة والــسالم بـالـعـام
ـهــنـئــ بـســعـادة اجلـديــد كل عـام وأصــدقــائي ا

السالم واألمان.
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كـشــفت وثـائق ســريـة أن بـريــطـانـيـا
ـتـنـازع عـلـيـها درست شـراء اجلـزر ا
في اخلـــلــيـج من الــعـــرب وإهــداءهــا
لنـظـام الشـاه أو تأجـيـرها له بـهدف
تسوية النزاع وضمان االستقرار في
ــنـطــقـة.كــمـا تـؤكــد الـوثــائق الـتي ا
حصلـنا عليـها حصريـا أن احلكومة
الـبـريطـانـيـة كانـت على درايـة كـامـلة
بـقرار إيـران "احـتالل" اجلـزر بـالـقوة
ـجـرد انـتـهـاء احلـمـاية الـعـسـكـرية 
الــبــريـطــانــيـة وأنــهــا نـبــهت حــكـام
إمــــــــــارات اخلـــــــــلـــــــــيـج إلـى هـــــــــذا
بـوضـوح.وجـاء اقـتـراح شـراء اجلزر
ضـــمن ثـالثــة ســـيــنـــاريـــوهــات حلل
األزمـة بـ نــظـام شـاه إيـران مـحـمـد
رضا بهلوي وإمارتي الشارقة ورأس
اخليمة بشأن الـسيادة على جزر أبو
مــــوسى وطـــنب الــــصـــغـــرى وطـــنب
الكبرى التي كانت بريـطانيا تعترف
بالسيادة العربيـة عليها منذ عشرات
.وطُـرحت الــسـيــنـاريــوهـات الــسـنــ
الثـالثة في تـقريـر كـتبه سـيـر ويلـيام
ـبعـوث الـبـريـطـاني اخلاص لـوس ا
ـنــطـقــة بـعــد جـولــة مـكــوكـيـة إلـى ا

طويلة انتهت بلقاء شاه إيران.
‚UHð« ÷d

وجـاءت اجلـولـة ضـمن مـسـاع قـادها
لوس بعد إعالن بريطانيا رسميا في
شــهــر يــنــايــر/تــشــرين الــثــانـي عـام
نـطقة 1968 عزمهـا االنسـحاب من ا

بحلول نهاية عام 1971.
وأشار لوس في تقريره إلى أنه في
تـوفـرة فإن احلـلول ـعطـيـات ا ظل ا
تـاحـة هي: التـوصل إلى اتـفاق أو ا
فـــــرض اتــــــفـــــاق أو خــــــيـــــار عـــــدم
ـوجه إلى الــتـحــرك.وفي الـتــقـريــر ا
وكــــيـل وزارة اخلــــارجـــــيــــة الـــــدائم
ــعـــنــيـــة شــرح واإلدارات األخـــرى ا
لوس كل حل علـى حدة.ففـيما يـتعلق
بـــالــتــوصـل إلى اتــفــاق فـــإنه شــمل
وسائل مختلفة منـها شراء بريطانيا
لـــلـــجــــزر ثم إهـــداءهــــا لـــلـــشـــاه أو
تــأجـيـرهـا لــفـتـرة طــويـلـة إليـران أو
ـــشــتـــركــة بـــ الــعــرب الــســـيــادة ا
واإليراني عليها أو ترتيبات أمنية
كـننا مشـتركة فـيهـا.وقال الـتقريـر "
أن نحاول شراء اجلـزر من احلاكم
عنيـ ثم نسلمـها إلى إيران سواء ا
مقـابل تعويض مـالي أو مجـانا. وقد
يـشمل ذلك بـدائل مـنـها تـأجـيـر بحق
االنـتـفـاع لـفـتـرة طـويـلة ( 100سـنة)
لـلـجـزر من احلـاكـمـ ثم " نـؤجـرهـا
نــحن من الــبـاطن" لــلـشــاه".وألن هـذا
احلـل يــتــطــلب مـاليــ اجلــنــيــهــات
اإلســتـرلــيـنــيـة ســتـدفع إلى حــاكـمي
الشـارقـة ورأس اخلـيمـة من اخلـزانة
البريطانيـة طُرح تساؤالن: هل يقبل
الــشــاه هــذا احلل? وكــيـف ســيــسـدد
ـــبــــلغ إن قـــبـل مـــبــــدأ الـــشـــراء أو ا
?وتـوقع الــتـأجــيـر من الــبـريــطـانـيــ
لوس رفض الشاه أن يدفع مقابل "ما
يـعــلن لـشـعـبه صــراحـة أنـهـا حـقـوق
ـبـعوث الـبـريـطاني إيـران". غيـر أن ا
اقـتـرح أن "تُقـدّم الـصـفـقـة إلى الـشاه
ـتلـكـات مسـتحـقة علـى إنهـا إعادة 
إليــران مــقـابـل تـعــويض خــفي حتت
غـطــاء صـفـقـة سالح حــالـيـة أو عـبـر

صـفـقـة جتـاريـة مـا".وبـعـد عـرض كل
الــتــفـاصــيل تــوقع لــوس أن يـرفض
حاكـما إمـارة الشـارقة (الـتي تتـبعـها
جـــزيـــرة أبـــو مــوسـى) وإمــارة رأس
اخليـمة (الـتي تتـبعـها جـزيرتـا طنب
الــكـــبــرى وطــنب الــصــغــرى) عــرض
الـــبــيـع أو حـــتى الـــتـــأجــيـــر طـــويل
األمــد.وحــذر من أن تــقــد الــعــرض
للحاكـم "يحمل مخـاطرة هي أنهما
ـا يـنـطـوي ـا يـكــشـفـان نـهـجـنـا  ر
علـيه من ضرر الحق في عالقـاتنا مع
الــعــرب اآلخــرين". ورجح أن يــرفض
حاكما الشارقة ورأس اخليمة الفكرة
بـسـبب "تــركـيـز االهـتـمـام في الـعـالم
ــسـألـة".وخـلص الـعــربي عـلى هـذه ا
بعوث البريطاني إلى أن هذا احلل ا
"غير عملي بسبب التطورات األخيرة
في مــــوقـــــفي حــــاكـــــمي اإلمــــارتــــ
والشاه".وكي يـكون احلل الثاني أي
فــرض اتــفـاق فــعــاال فـإنـه يـجب أن
يــتــضــمن وفق تــقــريــر لــوس جلـوء
بــريــطـانــيــا إلى نــقل الـســيــادة عـلى
اجلــــزر إلى إيـــران بــــالـــقـــوة. وهـــذا
يــخــالف مـوقف بــريــطـانــيــا الـراسخ
اضية ستمر طوال الـ 80 عاما ا وا
بأن اجلـزر عـربيـة.ونـبه لوس إلى أن
دراسـته لهـذا اخلـيـار انتـهت إلى أنه
"لن يــكــون في مـصــلـحــة بـريــطـانــيـا
إهـانـة الـرأي الـعـربي والـدولي لـهـذه

الدرجة".
 وعـبـر عن اعـتـقـاده بأن "كـل الوزراء
ـلف ـعــنـيـ بـهـذا ا الـبــريـطـانـيـ ا
يــوافـــقـــونـه الــرأي".وبـــقـي اخلـــيــار
الــثـالث الــذي قــال لـوس إن بالده ال
تــزال تـــتـــابـــعه وهـــو" الـــســـعي إلى
تسوية عـبر التفـاوض ب احلاكم
ـساعي "ال والشـاه. وفي حالـة فشل ا
تـــتـــخــذ بـــريـــطـــانـــيـــا أي خـــطــوات
نـع إيران مـن االستـيالء اسـتـبـاقـيـة 
عــلى اجلــزر بــعـد انــتــهـاء احلــمــايـة

البريطانية".
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تـكـشف الـوثـائق أن بـريـطـانـيا مـالت
إلى هـــذا الــنـــهج بــعـــد حــوالي أربع
ســــــــــــنـــــــــــــوات مـن مــــــــــــســــــــــــاعـي
ساعي مع التسـوية.وخـلصت تـلك ا
ـداوالت داخل دوائر كل األطـراف وا
صــنع الــقـرار في بــريــطـانــيـا بــشـأن

النزاع إلى التقييم التالي:

- بريطـانيا تقـر منذ عشـرات السن
بسيادة الـشارقة ورأس اخلـيمة على

اجلزر.
- لـــكـــنــهـــا وجـــدت فـي الـــســـنــوات
األخـــيــرة أنه ال بـــد من إنـــهــاء هــذه
القضـية التي تـشكل مصـدر احتكاك
ولذا اسـتـخدمـت أقصى مـا بـوسعـها
بحثا عن حل باالتفاق ب اإليراني

والعرب.
- لألسـف انـــــــتــــــهـى األمـــــــر إلى أن
اإليــــرانـــــيـــــ قــــرروا أخـــــذ اجلــــزر

بالقــــوة.
- فـشــلت مـسـاعـيـنــا إلقـنـاع حـاكـمي
رأس اخلــيــمــة والــشــارقـة لــكــنــهــمـا
يرفضان تـبني خطـا معقوال ومن ثم

لم نحقق جناحا.
- ال بـد أن نـكـون صـرحـاء مع الـشـاه
ونـبلـغه بـذلك وأيـضا بـأنـنا حـاولـنا
وفشـلـنا واإليـرانيـون يـعلـمون أنـنا
نحـشد دعـم السـعوديـ والكـويتـي

للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض.
- لــكــنـنــا مــازلـنــا نــعـتــقــد أنه يـجب
تـــســويـــة مـــســـألـــة من هـــذا الـــنــوع
بـالــتـفــاوض. وسـنــواصل عـبـر األ
ـتـحدة أو أي جـهـة أخـرى جـهـودنا ا
لــلــتــوصل حلـل بـاالتــفــاق. وســنــظل
نـــحــاول لـــفــتـــرة أخــرى قـــادمــة مع
الـــســـعي لـــدى أطـــراف أخــرى مـــثل
األمــريــكـيــ والــســعـوديــ ومــصـر
ـا واألصــدقــاء الــعــرب اآلخـريـن ور
ـــمـــارســـة الـــضـــغط عـــلى األتـــراك 
ـــقـــتـــرحــات اإليـــرانـــيــ لـــقـــبـــول ا
البريطانية.ماذا دار في جوالت لوس
كوكية كي تصل بريطانيا إلى هذه ا
النـتيجـة?كان الـلقـاء احلاسم هو ذلك
ـبـعـوث الـبـريطـاني الـذي عـقـد بـ ا
وشـاه إيـران يوم 13 فـبـرايـر/شـباط
عام 1971 في سويسرا.ووفق تقرير
لــلـــوس عن الـــلــقـــاء الـــذي اســتـــمــر
ساعـت ونـصف السـاعة فـإن الشاه
أكــد صـراحـه أنه لن يــقــبل أي درجـة
من درجات االعـتراف بـسيـادة عربـية
عــلـى اجلــزر.وحــسب الــتــقــريــر فــإن
النـقاش كان "كـامال وصريـحا للـغاية
.ووفق تقرير لوس فإن محور كل ما
قــاله مــحـمــد رضـا بــهــلـوي كــان هـو
ــطـاف عـلى احلـصــول في نـهــايـة ا
اجلــزر وإن أي تـــرتــيـــبـــات أمــنـــيــة
مـســتـقـبـلـيـة تــشـارك فـيـهـا إيـران لن
تـــطــبق إال بـــعــد بــتـــســويــة اخلالف
بشـأنهـا بطـريقـة مرضـية لـها.ونـظام
ــبــعــوث الــبــريـطــاني الــشــاه أبــلغ ا
صـــراحــــة بـــأنه لــــوال حـــرصـه عـــلى
الـعالقـة مع بريـطـانـيا لـكـان قـد أخذ
اجلزر قـبل عام 1971. وشرح الـشاه

للوس موقفه على النحو التالي:
أوال: اقـــتــراحه الـــســابق بـــشــأن حل
وسط بـــشـــأن الـــنـــزاع يـــســـتـــهـــدف
التوصل إلى "تسوية مؤقتة" وأنه "ال
ـكن للـحـاكـميْن أن يـتـوقـعا مـعـونة
مالية كبيرة إلى أن يـعترفا بالسيادة
اإليـرانـيـة". وقال الـشـاه إنه "من أجل
الـتــعـامل الـصـريح يــجب عـلـيـنـا أن
نــبـــلغ احلـــاكــمـــيْن بــأن الـــتــســـويــة

قترحة ستكون فقط مؤقتة". ا
ــا تــكــون هــنــاك ثــانـــيــا: رغم أنه ر
زايا في اسـتيالء إيران على بعض ا
اجلــــزر قـــــبل نــــهـــــايــــة احلــــمــــايــــة

الـبـريطـانـيـة فـإنه ال يـنـوي فعل ذلك
ألنـه ال يـــــرغـب في إحــــــراج صـــــديق
وحــــــلـــــيـف أو إثــــــارة شـــــجــــــار مع
بريطانيا.ثالـثا: بينما يوافق على أن
إنشـاء احتـاد لدول اخلـلـيج "سيـكون
إســـهــامـــا مـــفـــيـــدا لالســـتــقـــرار في
ـسـتـقــبل" فـإن مـسـألـة اجلـزر "أهم ا
بالـنـسبـة له وأكـثر إحلـاحا" ومن ثم
فـــإنه ســوف "يــواصل بـــشــكل فــعــال
معارضة إنشاء االحتاد حل تسوية

ا يرضيه". سألة  ا
رابـعـا: أي مـشـروع لـتـسـويـة مـسـألة
اجلزر عـبـر ترتـيبـات أمنـية مـشتـركة
كن وضع ترتيبات "ليس مقبوال". و
ـشـاركـة إيرانـيـة "ولـكن فقط أمـنيـة 
بـعــد تـسـويـة مـسـألــة الـسـيـادة عـلى
اجلـــزر".وبــــنــــاء عــــلـى ذلك خــــلص
ــــبــــعــــوث الــــبــــريــــطــــاني إلى أن: ا
"التوصل إلـى تسويـة عبر الـتفاوض
ـكن أن ـشـكـلـة اجلـزر وفق شـروط 
كنا".وفي يقبلـها احلاكمان لم يـعد 
الـلـقـاء نـفـسه أبـلغ الـشـاه لـوس بأن
"إيران ستـحرك بـبساطـة القوات إلى
ـــجــرد انــســحــاب جـــزيــرتي طــنب 
الـــــقـــــوات الــــــبـــــريــــــطـــــانــــــيـــــة من
اخلـلــيج".وعــرض لـوس عـلـى الـشـاه
"إغـــراء" احلـــاكـــمـــ لــلـــتـــوصل إلى
تسـوية مـقـابل "معـونة مـاليـة كبـيرة"
ـبــعـوث من إيــران.ويــشـيــر تـقــريــر ا
الـــبــريـــطــانـي إلى أن الــشـــاه "أبــدى
استعدادا ليكون سخيا للغاية" لكنه
اشـتـرط أن يـحصـل علـى "رضا كـامل
من جانب احلاكم بتسليم السيادة
عـلى اجلـزر طـوعـا إلى إيـران".وحـذر
من أنـه "إذا اضــطـــر إلـى االســتـــيالء
عــلى اجلـــزر بــالـــقــوة فـــإنــهـــمــا لن
يـــــــحـــــــصـال عــــــلـى أي شـيء عـــــــلى
اإلطـالق".وســـــبـق كل ذلـك رســـــالـــــة
واضـحة قـويـة من طـهـران إلى لـندن
نـقـلـهــا الـسـفـيـر اإليـراني إلى لـوس
نفسه.وحسب مـحضر لقاء جـمعهما
وكتبه لوس فإن الـسفير قال "إنه لن
يــكـون أمــام اإليــرانـيــ بــديل سـوى
احـــتالل اجلــــزر مـــا لم تــــكن هـــنـــاك

ــســاعي احلــمــيــدة تــســويــة عــبــر ا
الـبـريـطــانـيـة. ولـوال أن هـنـاك عالقـة
تــــعـــاهــــديـــة خــــاصــــة بـــ حــــكـــام
(اإلمــارات) وبــريـــطــانـــيــا لـــكــانــوا
يــحــتــلــون اجلــزر اآلن".كـيـف سـارت
احملـادثـات بـ بـريـطـانـيـا وحـاكـمي

رأس اخليمة والشارقة?
ــــعــــطــــيــــات حتـــرك في ظل هــــذه ا
الـبـريطـانـيـون بـاجتاه إقـنـاع الـعرب
بـــــأنه ال حـل ســــوى تـــــســـــويـــــة مع
اإليرانـي دون اإلصـرار على مـسألة
الـسـيـادة.وفـي شـهـر فـبـرايـر/شـبـاط
1971 التـقى الشـيخ خالـد بن صقر
نـائب حـاكم رأس اخلـيـمـة مع لوس
لـبــحث سـبل تـســويـة خالف اإلمـارة
مع إيـــران بــــشـــأن جـــزيــــرتي طـــنب
الكبرى وطنب الـصغرى.وفي تقريره
عن اللقـاء أكد لوس أنه أبـلغ الشيخ
بـــأن "الـــشــاه عـــازم عـــلى أن يـــحــتل
اجلــــزر ســـواء بـــحـل وسط يـــســـوى
الــنــزاع أو بـالــقــوة".وســيـر ويــلــيـام
لــوس نـصح الــعـرب بــالــتـوصل إلى
تـــســويــة لـــلــجـــزر مع إيــران وإال لن
يــحــصـــلــوا عــلى أي شيء.وعن رأي
بـريـطـانـيـا قـال مـبـعـوثـها "يـجب أن
يــــــصـل صــــــقــــــر إلـى تــــــفــــــاهـم مع
" مـحـذرا من أن "الـشاه ال اإليـرانيـ
يناور". ونصح الـشيخ قائال بأن "أي
ـكن أن تـأخـذه رأس اخلـيـمة شيء 
هو أفضل من ال شيء على اإلطالق".
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بـعـوث البـريطـاني لصـقر وأوضح ا
أنـه "لـــيس واقـــعــــيـــا أن تـــأمل رأس
اخلـــيــــمــــة في أن جتــــد حال لــــهـــذه
شكلة عبر إنـشاء اإلمارات العربية ا
تحدة ألن الشاه سـيعارض تشكيل ا
أي احتاد يـشـمل رأس اخليـمـة حتى
تُحل مشكلة اجلزر".وتكشف الوثائق
أن الـبـريـطــانـيـ مـارسـوا ضـغـوطـا
مـستـمـرة على حـاكم الـشارقـة خـالد
بن مـحـمــد الـقـاسـمي أيـضـا لـقـبـول
تسـويـة مع اإليـرانيـ بـشأن جـزيرة
أبو مـوسى.وبعـد أيام من لـقاء لوس
وصقـر أبلغ الـسفـير الـبريـطاني في

طــهـران نــظـيــره الـكــويـتي فـي لـقـاء
اثلة. وقال له "نحن مباشر رسالة 
نــضـــغط مـــنـــذ بـــعض الـــوقت عـــلى
احلـاكـمـيْن (حـاكـمي الـشـارقـة ورأس
اخلــيــمــة) بــشــكل جــاد لــلــغــايــة كي
يتوصال إلى اتفـاق بحل وسط بشأن
اجلــــزر ألنـــنــــا نـــعــــتـــقــــد بـــقـــوة أن
اإليـرانيـ سـوف يـأخـذون اجلـزر ما
لم يـــــتم الـــــتـــــوصل إلـى تــــســـــويــــة
ســلـــمـــيــة".وفـي أحــد الـــلـــقــاءات مع
القاسمي حضره السفير البريطاني
لـدى البـحـرين مـارس لوس "ضـغـطا
عـــلـــيه كـي يــتـــوصل إلـى اتــفـــاق مع
".وفي تقرير عن اللقاء قال اإليراني
الــســفــيـر:أشــار لــوس إلى أنه مــا لم
شكلة يقبل (القاسمي) تسـوية هذه ا
بـــاالتــفــاق فــإن احلــاكـم لن يــخــســر
ـــزايــا األخــرى جـــزيــرته فـــقط وكل ا
الـتي تـعـود عـلـيه من صـداقـة إيـران
فهو سيـكون أيضـا مسؤوال عن فشل
االحتـــــاد (اإلمـــــاراتـي) وتـــــعـــــريض
مــسـتــقـبل جــيـرانـه ومـسـتــقـبــله هـو
أيــضـا لــلــخـطــر".ولم تــشـر الــوثـائق
ــتـــاحــة إلى تــفــاصــيل االتــصــاالت ا
األخـيــرة بـ بـريــطـانـيــا من نـاحـيـة
والــعــرب وإيـران كـل عـلـى حـدة من
جانـب آخر.غـيـر أن ما حـدث فـعلـيا
هــــو أن اجلـــيش اإليـــرانـي ســـيـــطـــر
بـالـقـوة عـلى جـزيـرتي طـنب الـكـبرى
وطـنب الـصـغـرى الـتـابـعـتـ إلمـارة
30 رأس اخلـــــــــــــــيــــــــــــــمـــــــــــــــة فـي 
نـوفــمـبـر/تـشــرين ثـاني عـام ?1971
قـبل يـوم واحـد من إعالن بـريـطـانـيـا
رسـمـيـا انـتـهـاء حـمـايـتـهـا لإلمـارات
اخلـلــيـجـيــة وبـعـد خــمـسـة أيـام من
إعـالن قـــــــيــــــــام احتــــــــاد اإلمـــــــارات
الـعربـيـة.أما إمـارة الـشارقـة فـوقعت
مـع نـظــام الـشــاه اتــفـاقــيـة لــتــقـاسم
الـســيـطـرة عــلى جـزيــرة أبـو مـوسى
الــــتي عــــادت إيـــران في ظـل نـــظـــام
الـــثـــورة اإلسـالمـــيـــة الـــتي أطـــاحت
بالـشـاه عام 1979 وسيـطرت عـليـها
بــالــكــامل وأقــامت عــلــيـهــا مــنــشـآت

عسكرية عام 1992.

إيران تعتبر اجلزر ميزة استراتيجية تتيح لها االضطالع بدور بالغ األهمية في اخلليج

محمد سعيد الصحاف
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لـــصـــاحله بـــهـــدف نـــظـــيف ســـجـــله
األرجنـتيـني آنخل كوريـا في الدقـيقة
17 ثم عـــزز الـــفـــريق انـــتــصـــاره في
الــشـوط الــثــاني بــهـدف ثــان ســجـله
الـبـديل ساؤول نـيـجويـز في الـدقيـقة

.76
ـبـاراة بـشـكل قوي وبـدأ إشـبـيـلـيـة ا
ولعب يـوسف الـنصـيري ضـربة حرة
لــلــفــريـق من جــانب مــنـــطــقــة جــزاء
أتـلتيـكو لـكن الدفـاع أبعـدها لـضربة

ركنية في الدقيقة الثانية.
ووصـلت الـكـرة من الـضربـة الـركـنـية
إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش وسط
ارتباك داخل منطقـة اجلزاء ليستدير
الالعب الـكـرواتي ويـسـددهـا بـاجتاه
الزاويـة الضـيقـة على يـسار احلارس
يان أوبالك ولكـن األخير تـصدى لها

ببراعة.
ولـكن أتلـتيـكـو أفاق سـريعـا وبدأ في
مــبـادلــة ضـيــفه الــهـجــمـات وإن ظل
إشــبـيــلـيــة هـو األفــضل في الــدقـائق

األولى من اللقاء.
وواصل الــفـــريــقـــان مــحـــاوالتــهـــمــا
الهجـومية في الـدقائق التـالية حتى
سجل األرجنـتيني آنـخل كوريا هدف

التقدم ألتلتيكو في الدقيقة 17.
وجــاء الــهــدف إثــر هـجــمــة ســريــعـة
منظمة وصلت مـنها الكرة إلى كيران
تـريبيـر في النـاحيـة اليمـنى ليـلعـبها
ـتــحــفــز داخل مـنــطــقـة إلى كــوريــا ا
اجلـزاء والــذي اســتــدار وســدد كـرة
ـدافـعـ لـتـسـكن زاحـفـة بـ أقـدام ا
الــشــبــاك عــلى يـســار يــاســ بــونـو

حارس مرمى إشبيلية.
وطالـب العبو أتـلتـيكـو بضـربة جزاء
ــســة يــد عـلى في الــدقــيــقـة 19 إثــر 
الالعب خـوان جـوردان داخل منـطـقة
جـزاء إشـبــيـلـيـة ولــكن احلـكم أشـار

باستمرار اللعب.
ـناسـبة وتـدخل أوبالك في اللـحـظة ا
لــيــتــصــدى لــلــكــرة من أمــام يــوسف
الــنـصــيـري مــهـاجم إشــبـيــلـيــة شـبه
ـنـفـرد به ولـكن الـكـرة تـهـيـأت أمام ا
ماركـوس أكونـيا الـذي سددهـا خارج
ــرمى بــغــرابــة شــديــدة قــبـل عـودة ا

وقعه. احلارس أوبالك 
ـقـابل تـصــدى بـونـو لـفـرصـة وفي ا
خـطيـرة للغـاية ألتـلتـيكـو في الدقـيقة
25 إثــر هــجـمــة ســريــعـة وتــســديـدة
لـــعـــبــهـــا لــويـس ســواريـــز من داخل
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بـراونـهيل من خـارج مـنطـقـة اجلزاء
مرت بقليل على جوار القائم.

كتوميناي ودفع سولسكاير بعدها 
على حساب فـيرنانديـز وفي الدقيقة
الــرابـــعــة من الــوقـت بــدل الــضــائع
انــفـرد مــارسـيــال بـحــارس بـيــرنـلي

ليسدد كرة سهلة تصدى لها بوب.
وعــقب تـلك الـفـرصـة خـرج مـارسـيـال
وحل مكانه تاونزيبي لـينتهي اللقاء
بــعـدهـا بــفـوز مــانـشـســتـر يـونــايـتـد

بهدف دون رد.
واصل أتــلــتــيــكــو مــدريــد انــطالقــته
ـوسم احلالي بـالدوري الـرائعـة في ا
اإلسـباني لـكرة الـقدم وعـزز صدارته
ـســابـقــة بـفــوز ثـمــ عـلى جلــدول ا
ؤجلة بينهما باراة ا إشبيلية  في ا

رحلة األولى للمسابقة. من ا
ورفع أتلـتيـكو رصـيده إلى 41 نقـطة
في الـــصــدارة بـــفــارق  4 نـــقــاط عن
جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال
مـدريد وجتـمد رصـيـد إشبـيلـية عـند

ركز السادس. 30 نقطة في ا
وأنـــهى أتــــلـــتـــيـــكـــو الـــشـــوط األول

بــتـســديــدة أرضــيـة قــويــة من خـارج
مــنـــطــقـــة اجلــزاء في الـــدقــيـــقــة 56

تصدى لها بوب.
وحــــاول الــــبــــرتــــغــــالي مـن جــــديـــد
بــتــســديـدة مـن عـلـى حـدود مــنــطــقـة
اجلـزاء في الـدقـيـقـة 60 تـصـدى لـهـا

حارس بيرنلي أيضًا.
وتـمــهـدت الـكــرة أمـام كــافـاني داخل
مــنـــطــقـــة اجلــزاء في الـــدقــيـــقــة 67
ليـسدد كـرة مقـوسة ذهـبت إلى جوار

القائم.
وافتتح مانشستـر يونايتد التسجيل
فـي الــــدقــــيــــقـــة 71 بـــعــــدمــــا أرسل
ن راشفورد عرضية من اجلانب األ
تابعها بوجبا بتسديدة مباشرة على
الطائر من على حدود منطقة اجلزاء
اصـطـدمت بـلـوتـون لـتغـيـر اجتـاهـها

وتسكن الشباك.
وأجـرى سـولــسـكـايـر الــتـبـديل األول
لـلـيــونـايـتـد في الــدقـيـقـة 80 بـنـزول

جرينوود على حساب راشفورد.
وكـاد بيـرنـلي أن يـسجل الـتـعادل في
الــدقــيــقــة 85 بــتــســديــدة قــويــة من

وأتى الـرد من اليـونـايتـد في الـدقيـقة
17 بــتــســديــدة من بــرونــو من داخل
مـــنــطــقــة اجلــزاء أمـــسك بــهــا بــوب

بسهولة.
وكـاد مانـشسـتر أن يـفتتـح التسـجيل
في الدقـيقة 25 بتـسديدة مـقوسة من
مــارســـيــال من عــلى حــدود مــنــطــقــة

اجلزاء علت العارضة بقليل.
وجنح ماجواير في افتـتاح التسجيل
في الدقيقة 37 برأسية متـقنة سكنت
الــشـبـاك إال أن احلـكم ألـغـاه لـوجـود
دافع اإلجنلـيزي أثناء مخـالفة علـى ا

تسديدته على بيترز.
وأطلق مارسيال صاروخية من خارج
مـنـطـقة اجلـزاء في الـدقـيـقة 45 تألق
بوب في إبـعادها إلى ركـنية لـينتهي

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ومع بـــدايـــة الـــشــوط الـــثـــانـي مــرر
مارسـيال كـرة بيـنيـة لكـافاني اخلالي
من الـرقـابـة داخل مـنـطـقـة اجلزاء في
الـــدقــيــقــة 52 لــيــســـدد األخــيــر كــرة

ضعيفة أمسك بها بوب بسهولة.
وظـهـر فـيرنـانـديز فـي الشـوط الـثاني
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ارتـــقـى مـــانـــشـــســـتــر
يــونـــايــتـــد إلى صــدارة
الــــدوري اإلنــــكـــــلــــيــــزي
ـمـتـاز بـعــد تـغـلـبه عـلى ا
مـضيـفه بيـرنلي بـهدف دون
ـــــــــبـــــــــاراة الـــــــــتي رد فـي ا
احتـضنـها مـلعب تـيرف مور
ـؤجل من اجلولة في اللـقاء ا

األولى.
وســـــجـل بـــــوجـــــبـــــا هـــــدف
الـــيــونـــايـــتـــد الـــوحــيـــد في
الدقـيقة 71 ليرفع الـشياط

احلـــمـــر رصــــيـــدهم إلى 36
نــقـطـة في الـصـدارة بـيـنـمـا
جتـمـد رصــيـد بـيـرنــلي عـنـد

ركز الـ16. 16 نقطة في ا
ـباراة بقوة عبر  بدأ بيرنلي ا
تـسـديـدة من بـرادي في الـدقـيـقة
ـنطـقة األولى من اجلـانب األيسـر 

اجلزاء مرت إلى جوار القائم.
وعـاد بـيـرنـلي لـلـظـهـور من جـديد في
الــدقــيــقــة 13 بـــتــســديــدة بن مي من

خـارج منـطـقة
اجلزاء ذهبت
بـــــعــــيـــــدًا عن

رمى. ا
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منطقة اجلزاء.
ـعـادلة وواصل إشـبـيـلـيـة مـحـاوالته 
الــنــتـيــجــة ولـكن هــجــمـاتـه افـتــقـدت
لــلـنـهــايـة الــدقـيـقــة من نـاحـيــة كـمـا
ــنـظم والـقـوي اصـطـدمت بــالـدفـاع ا
ألتلتيـكو لينتـهي الشوط األول بتقدم

أتلتيكو بهدف نظيف.
  واسـتـهل إشـبـيـلـيـة الـشـوط الـثاني
بـهــجــمـة ســريــعـة خــطــيـرة أنــهــاهـا
الـنـصـيـري بتـسـديـدة قـوية من داخل
مـنطـقة اجلـزاء ولكن أوبالك تـصدى

لها ثم أبعدها الدفاع.
 ونـال خـورخي كـوكي العب أتلـتـيـكو
إنذارا في الدقـيقة 48 كما نـال زميله
ستيـفان سافـيتش إنذارا في الـدقيقة
57 للـخشـونة مع يـوسف النـصيري
وسط تــفــوق إشـبــيــلـيــة في الــشـوط
الـثـاني وحتـسـن مـستـواه كـثـيـرا عن
الـشـوط األول في مـقـابل تـراجـع غـير

مبرر من أتلتيكو.
ولعب أوسكار رودريجيز في صفوف
إشبيلية في الدقيقة 59  على حساب
خــــوان جـــــوردان.ووسط احملــــاوالت
ـتــتـالـيـة من إشــبـيـلــيـة في الـشـوط ا
الـثـاني أجـرى األرجـنـتـيـني ديـيـجـو
ـديـر الـفـني ألتـلـتـيـكو سـيمـيـوني ا
تـغـييـرين دفـعـة واحدة بـنـزول جواو
فــيــلـــيــكس وســـاؤول نــيـــجــويــز في
الــدقــيــقــة  66بــدال من آنــخـل كــوريـا

وتوماس ليمار على الترتيب.
 وحتـــسن أداء أتـــلـــتـــيـــكــو بـــهـــذين
التـغييـرين حتى كافـأ نيجـويز مدربه
عـلى الـثـقـة الغـالـيـة بتـسـجـيل هدف

االطمئنان للفريق في الدقيقة 76.
وجــاء الــهــدف إثــر هـجــمــة ســريــعـة
منـظمـة للـفريق وتمـريرة عـرضية من
الالعب ماركوس لورنتي من الناحية
الــيـمـنى وصـلت إلى نـيـجـويـز الـذي
هـيــأهـا لـنــفـسه عــلى حـدود مـنــطـقـة
اجلـــزاء وســددهــا بــيـــســراه زاحــفــة
رمى على يسار بونو. لتستقر في ا
 وأثار الـهدف حفـيظة إشـبيلـية الذي
أجــرى تــغــيــيــرين دفــعــة واحــدة في
الــدقــيــقـة 78 بــنــزول لــوك دي يـوجن
وأوليفـيه توريس بدال مـن خيسوس
فــيــرنــانــديـز (ســوســو) وخــيــسـوس
نافاس.وبـاءت محاوالت إشبـيلية في
الـدقـائق األخـيـرة لــتـعـديل الـنـتـيـجـة
بالفشل لينتهي اللقاء بالفوز الثم

ألتلتيكو.
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عقـدت جلـنة االنـضبـاط في الـهيـئة
ــنـاقـشـة الــتـطـبـيــعـيـة اجــتـمـاعـا 
ـباريات للنظر في تقارير مشرفي ا
اإلســـــاءات والــــتــــجــــاوزات الــــتي
ـباريـات إضـافة الى حصـلت في ا

مناقشة اعتراضات األندية .
وتـقــرر خالل االجـتـمـاع مــعـاقـبـة
مشرف فريق السياحة حيدر جواد
باإليقاف وعدم مـرافقة فريقه ألربع
مباريات وذلك استنادا الى احكام
ادة   1 / 51انـضبـاط ومـعـاقـبة ا
حارس مـرمى فريـق السـياحـة ليث
مـــحـــمــد الـــذي يـــحــمـل الــرقم  35
باإليـقاف لـثالث مـباريـات استـنادا

ادة  2 / 51انضباط . ألحكام ا
وبـالــنـظـر لـتـقــريـر مـشـرف مـبـاراة

احلــــــــــســــــــــنـــــــــ
والــــطـــارمــــيـــة
تـمت مــعـاقــبـة
مــشـرف فــريق
الــــطــــارمــــيـــة
فالح خـــــلـــــيل
بـعـدم مـرافـقـة
فـــريــقـه لــست
مـــــــبـــــــاريـــــــات
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ادة متـتاليـة استـنادا الى احـكام ا
 1 / 51انضـباط ومـعاقـبة الالعب
احــمــد كــاظم من نــادي احلــســنـ
ـباراتـ وذلك لـسـلوكه بـاإليقـاف 
غيـر الرياضي اسـتنـادا الى احكام
ـادة  1 / 51انــضـــبــاط عــلى ان ا
يكون الـقرار غيـر قابل لالستـئناف

ادة  128انضباط. وفق ا
وبعد اطالع الـلجـنة على كـشوفات
نــــــاديي ابـــــو غــــــريب واجلـــــوالن
واعـتراف الالعب مـصـطـفى حـنون
خطياً امام اللـجنة في مقر االحتاد
بــأنه لــعب لــنــادي آل بــديــر بــاسم
مـــصـــطـــفى حــسـن تــبـــ صـــحــة
اعـتـراض نــادي االتـفـاق واعـتـبـار
نـــادي آل بــديـــر خـــاســرا  بـــثالثــة
اهـــداف من دون رد وذلك إلشـــراكه
العـبـا غــيـر مـسـجـل في كـشـوفـاته
ادة الثامنة استنادا الى احكام ا
سابقات على / اوالً من الئحة ا
ان يـــــــكــــــون الـــــــقــــــرار قـــــــابال

لالستئناف .
ومــعـــاقــبــة الالعـب مــصــطــفى
حـنون بـعـدم الـلـعب مع فـريقه
شباب الـوطن لثالث مـباريات
ــادة اســتـــنــادا الى احـــكــام ا

الـــثـــامــنـــة / اوالً - ب من الئـــحــة
ـســابـقــات عـلى ان يـكــون الـقـرار ا
غـيـر قــابل لالسـتـئــنـاف. وبـالـنـظـر
العتـراض نادي شـبـاب العـدل على
نــــادي ابـــو غـــريـب وبـــعـــد اطالع
الـــلــجـــنــة عــلـى كــشــوفـــات نــاديي
اجلوالن وابو غريب قـررت اللجنة
استدعاء الالعب مصطفى صائب
ومــحــمــد عــلي خــضــيــر  الى مــقـر
االحتــاد إال انــهم لم يــحــضــرا في
ـــــــوعـــــــد احملــــــدد وقـــــــد ثـــــــبت ا
تـقـصيـرهـمـا وتـقصـيـر نـادي ( ابو
غــــريـب ) وتــــقــــرر عــــلى اثــــر ذلك
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سـيـخـضعُ العب مـنـتـخـبـنـا الـوطـني
لـــكــــرة الـــقــــدم عــــلي عــــدنـــان إلى
الــفـحــوصــات الـطــبــيـة  وذلك بــعـد
تــعــرضه إلصـــابــة في الــكــتف خالل
نتخب الـودية أمام منتخب مباراة ا
االمــارات والــتي انــتـهت بــالــتــعـادل
الـســلـبي.وتــعـرضَ عـلـي عـدنـان إلى
هـذه اإلصـابــة بـعـد عـرقــلـته من قـبل
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خــاض مـنــتـخــبـنــا الـوطــني لـكــرة الـقـدم
مـــبـــاراة وديــة امـــام مــنـــتـــخب االمــارات
ــتــحــدة الــتي اقــيــمت  عــلى الــعــربــيــة ا
اســتـاد زعــيــبل بـنــادي الــوصل في اطـار
ؤهلة حتضيراته لـلتصفـيات االسيويـة ا
ـونـديـال قـطـر 2022م وأ اسـيا 2023

والتي انتهت بالتعادل السلبي .
وفـي هــذا الـــتــقـــريـــر ارصــد الى الـــقــراء
االعزاء بـعض االحصـائيـات الرقـميـة ب

نتخب . ا

ـنــتـخب ـنــتـخب الــعـراقـي وا - الــتـقـى ا
ـنـتـخب االماراتي في 32 مـبـاراة حــقق ا
العراقي الفوز في 12 مباراة بيـنما حقق
نـتخـب االماراتي الـفوز في  8مبـاريات ا
ــنــتــخــبــ في 12 وحـل الــتــعــادل بــ ا
ــنـتــخب مــبــاراة . اول لــقــاء جــمع بــ ا
نـتخب االماراتي يوم  /20اب العراقي وا
/ 1973م فـي بــطـــولــة كـــاس فـــلــســـطــ
الـثـانـيـة الـتي اقـيـمت في لـيـبـيـا وانتـهت

نتخب العراقي 1/3. بفوز ا
- اول هدف للـمنتخب الـعراقي في مرمى

ـنـتـخب االمــاراتي سـجـله الالعب كـاظم ا
لعيبي

- اول هـــدف لــلـــمــنـــتــخـب االمــاراتي في
ــنـتـخب الـعــراقي سـجـله الالعب مـرمى ا

رجب عبد الرحمن .
ـــنــتـــخب الـــعــراقي - اول تـــعـــادل بــ ا
نتخب االماراتي حصل في 9 ايلول / وا
نتخبان بدون اهداف في 1983م تعادل ا
ـــبــاراة الــتـي جــرت ضــمن تـــصــفــيــات ا

بياد لوس اجنلوس في العراق . او
+ اكــبــر فــوز لــلــمــنـتــخـب الـعــراقي عــلى
نتخب االماراتي /5صفر وحتقق مرت ا
في 21/ كانون االول / 1975م في بطولة
كأس فلسطـ الثالثة في تونس .وفي /4
نـيـسـان /1979م في دورة كـأس اخلـلـيج

العربي اخلامسة في العراق .
- اكــبـر فــوز لــلـمــنـتــخب االمــاراتي عـلى
نتخب العراقي /2صفر  في 20 تشرين ا
الثـاني / 2014م في دورة كـأس اخلـلـيج
الــــعــــربي الــــثــــانـــيــــة والــــعــــشــــرين في

الســعودية.
ـــنــتــخـب الــعــراقي - اخـــر لــقـــاء جــمع ا
ـــنـــتـــخـب االمـــاراتي في /29تـــشـــرين وا
الثـاني / 2019م في دورة كـأس اخلـلـيج
العـربي  24الـتي جـرت في قـطـر وانتـهى
اللقاء بفوز منتخب العراق /2صفر سجل
ــنـتــخب الــعــراقي عالء عــبـاس اهــداف ا

وعالء عبد الزهرة .

u“∫ اتلتيكو مدريد يحقق فوزا صعبا في مواجهة الليغا
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نصبه كرئيس لالنيق. حدد رئيس نادي الطلبة عالء كاظم موعد مغادرته 
ـستـقبل الـقريب وقال كـاظم في حديث صـحفـي لن ارشح مجـدداً لرئـاسة نـادي الطـلـبة في ا

ساستمر حتى انهي عملي كرئيس لألنيق.
ـدة القانـوية للـهيئـة اإلدارية وبعـدها ساكون واضاف ساترك الـنادي سنة 2022 بعد انـتهاء ا

خارج اسوار النادي.
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اسود الرافدين تتعادل في ودية االمارات
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أكــد وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة عــدنــان
درجــال أن الــعــمل بــاالقــتــصــاد الــرقــمي
األتـــمــتـــة أولى خـــطـــوات إيـــقـــاف نــزف

الي. الفساد اإلداري وا
وقال درجـال في بيان إن الـوزارة ستُدخل
خالل شــهــر الـعــمل بــاالقــتـصــاد الــرقـمي
األتــمـتــة وكل شيء ســيـكــون إلـكــتـرونــيـاً
وسـيــتم الــســيـطــرة عـلـى كل األمـور وفق

نظام األتمتة.
واوضح أن قـاعــة الـبــولـيــنغ عـلى ســبـيل
ثال سيتـم إدارتها إلكترونـياً ومنتديات ا
ـنــشـآت الــريـاضــيـة األخـرى الــشـبــاب وا
سيتم إدخال نظام الـعمل االلكتروني لها
وبالتـالي تنظـيمهـا من خالل التحول الى
االقـــتـــصــاد الـــرقــمـي ان شــاء الـــله خالل
الـشهـر القـادم وهـذا يُعـد إجنازًا لـلوزارة
حتقق في مـدة قياسـية مقـارنة بالوزارات

األخرى.
وتـــابع نــحن و  7وزارات ســـتــعـــمل عــلى
وفق نظـام اإلقتصـاد الرقمي األتـمتة لكن

وزارتـنـا األولى الـتي سـتـبـدأ الـعـمل عـبـر
هــذا الــنــظــام بــفــضل اجلــهــد الـذي بــذله
كـلفـ به في الوزارة مع جمـيع األخـوة ا
شـركة يـونـيـكـوم الـتي لديـهـا إتـفـاقـية مع

وزارة اإلتصاالت.
واكمل هذا النجاح سيوقف نزيف الفساد

ــالي بـشــكل كــبــيــر جـداً اإلداري وا
وبـالــتـالي بـدأنـا أولى خـطـوات
إيـــقـــاف نــــزيف الــــفـــســـاد
ــــــــــــــــــــالـي اإلداري وا
والــــــقــــــضــــــاء عــــــلى
الـــــــــــــــــــــروتــــــــــــــــــــ
والـبـيـروقـراطـيـة ألن
الـعمل سـيـكـون على
مــــســـــتــــوٍ عــــالٍ من
الــــدقــــة كــــمــــا هــــو
مــعـمــول به في كل
ـتقدم دول العالم ا

تحضر. وا

بول بوغبا

وأبــدى مــحــمــد قــنــاعــته الــكــبــيــرة
تصاعد تطور واألداء ا ستوى ا با
لـالعـبي مـنـتـخب الـنـاشـئـ مـؤكداَ
انه عـمـل عـلى إشـراك اكـثـر عـدد من
عنـاصر الـفريق لـتحـقيق االسـتفادة
الـقصـوى من مواجـهة فـريق متـميز
بـــقـــيـــمـــة الـــكـــرخ. واخــتـــتـمَ مــدرب
منـتخب الـناشـئ بـالقـول إن ليوث
الــرافـــدين يــواصــلــون تــدريــبــاتــهم
بــشــكلٍ مــتــواصل من أجل حتــقــيق
االنـــســـجـــام بـــ اجملـــمــوعـــة ورفع
اجلــــانـب الـــبــــدني لـالعـــبــــ مع
الــتــأكـــيــد عــلى ان خــوض
مــبـاراة وديــة أسـبــوعـيـة
أمـــــــام فـــــــرق الــــــدوري
ـــمــتـــاز او الـــدرجــة ا
ـــــــــــــــــــــنــح االولــى 
اجلهاز الفني رؤية
فــنـــيــة أفـــضل عن

. الالعب

اعــتـبــار نـادي ابــو غـريب خــاسـرا
بنـتيـجـة بثالثـة اهداف من دون رد
 وذلـك لــتــســجــيـــله العــبــ غــيــر
مـسـجـلـ في كـشـوفـاته اسـتـنـادا
ادة الـثامنة / اوال من الى احكام ا
ـســابـقـات عـلى ان يـكـون الئـحـة ا
ادة القرار قابالً لالستئناف وفق ا
128 انـضبـاط ومـعاقـبـة الالعـب
مــصــطــفـى صــائب ومــحــمــد عــلي
خضـيـر  باإليـقـاف الربع مبـاريات
ادة الـثامـنة استـنادا الـى احكـام ا
ــســابــقـات اوال -ب  من الئــحــة ا

والقرار غير قابل لالستئناف.
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تعادلَ مـنتخب النـاشئ أمام فريق
الــكــرخ األول بـهــدف لــكـلــيــهــمـا في
باراة الوديـة التي جمعـتهما على ا

ملعب الساحر احمد راضي.
واحــرزَ هــدف مــنــتــخب الــنــاشــئـ
الـالعب عــبـــدالــله احـــمــد ولـــفــريق

الكرخ تقي فالح.
وأشـادَ مــدرب مـنــتـخب الــنـاشــئـ

ـمـيز عـمـاد مـحـمد بـاألداء الـفـنـي ا
ـنـتـخب في أول الـذي قـدمه العـبـو ا

مــــبــــاراة أمــــام فــــرق
ــمـتـاز الـدوري ا
بــعــد أن خـاض
قـــــــبـــــــلـــــــهـــــــا
مـــــبـــــاريــــات
قــــــويــــــة مع
فرق الدرجة

األولى.

نتخب اإلماراتي بالقرب من العبي ا
منـطقـة اجلـزاء بالـدقيـقة 51 ليـغادر
لعب متأثراً بـاإلصابة وليحل بدالً ا

عنه الالعب ضرغام إسماعيل.
ـنـتـخـبـنا ويـعـاني الـظـهـيـر األيـسـر 
الــوطـــني من آالم قــويـــة في الــكــتف
األيـــســر  بــانــتــظــار الــفــحــوصــات
ـعـرفـة حـجم اإلصـابـة التي الـطـبيـة 

حلقت به.

 عدنان درجال
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{ لندن- وكـاالت - أعلن مالك نـادي مانشـستر سـيتي اإلجنـليزي ضم نـاد جديد لـقائمـة األندية
التابعة للمجموعة عبر توقيع اتفاقية شراكة مع كلوب بوليفار أشهر نادي في بوليفيا.

وسيكون كلوب بوليفار أول "ناد شريك" في "سيتي فوتبول جروب" التي تأسست عام 2013.
وتـمـتـلـك اجملـمـوعـة حـصـة األغـلـبـيــة وحق اإلدارة في أنـديـة مـانـشـسـتــر سـيـتي ونـيـويـورك سـيـتي

األمريكي وملبورن سيتي األسترالي.
ـشورة فيما يخص "الكشاف ومنهجيات وكجزء من الـصفقة سيحصل نادي كلوب بوليفار على ا

ية الشباب وعلوم الرياضة وأمور أخرى". التدريب وتطوير استراتيجيات أكاد
وقـال فيـران سوريـانو الـرئيس الـتنـفيـذي جملمـوعة "سـيتي فـوتبـول جروب" الـيوم الـثالثاء: "سـعداء
هم مع كلوب بوليفار أول ناد ي من خالل هذا التعاون ا للغاية بزيادة تواجدنا على الصعيد العا

شريك جملموعة سيتي فوتبول جروب".
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{ لـندن (أ ف ب) - أعـلـنت رابـطة
الــدوري اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم
اإلثــنـــ عن تـــســـجــيل  36حـــالـــة
ستجد إيجابية بفيروس كورونا ا
بـ الـالعـبـ والـطـواقم األسـبـوع
ــــنــــصــــرم أي أقل بــــقــــلــــيل من ا
احلــاالت األربــعــ الـــتي ســجــلت

قبلها بسبعة أيام.
ودخـلت الـبالد بـأكـمـلهـا في إغالق
جـــديـــد نــــتـــيــــجـــة ارتــــفـــاع عـــدد
اإلصابـات مع ظهور ساللـة جديدة
شــديـدة الــعـدوى من "كــوفـيـد-"19
سـتـشفـيات مـا زاد الضـغط عـلى ا
والــطـواقـم الـطــبـيــة.وقــال الـبــيـان
ـكن لـرابـطـة الـدوري اإلنـكـلـيزي "
ـــمــتــاز الــيــوم الـــتــأكــيــد أنه في ا
الــفـتــرة مـا بــ االثـنـ  4كــانــون
الــثـاني/يـنــايـر واألحـد  10كـانـون
الـــــثــــاني  عــــبـــــر جــــولــــتــــ من
االخـــتـــبــارات  اخـــتـــبــار 2593

العـبـا وموظـفـا في األنـدية لـلـكشف
عن كوفيد-19.

ومن بــــ هـــؤالء كـــان هـــنـــاك 36
اختبارا ايجابيا جديدا".

وبــاتت مـبـاراة تـوتـنـهـام وأسـتـون
فـيال الــتي كـانـت مـقــررة األربـعـاء
وسم خامس مـباراة تـرجىء هذا ا
مـتاز بـسبب فـيروس في الـدوري ا
كــورونـــا وذلك نــتـــيــجــة احلــاالت
اإليــجـابــيــة الـكــثـيــرة في صــفـوف

الثاني.
ــزدحم أصال ونـــظــرا لـــلــجـــدول ا
قــررت رابـــطــة الــدوري اســـتــبــدال
ــواجــهـة أســتــون فـيـال بـفــولــهـام 
توتـنهـام األربعـاء في مبـاراة كانت
مــــــقــــــررة أصـال في  30كــــــانــــــون
األول/ديـــســمــبــر لــكـــنــهــا أرجــئت
بسبب تفشي الفيروس في صفوف
فـولـهام.كـما قـررت الـرابطـة تـأجيل
مــبــاراتي فــولــهــام ضــد تــشــلــسي

وأسـتــون فــيال ضـد إيــفــرتـون في
نـــهــايــة األســـبــوع احلـــالي لــيــوم

واحد.
وســــمح حــــتـى اآلن لــــريــــاضــــات
ـواصـلـة نـشـاطـهـا على النـخـبـة 
ــفــروضـة في الــرغم من الــقـيــود ا
بـريـطـانـيـا لــكن مـخـالـفـة عـدد من
مـتاز لـلوائح أدت جنوم الـدوري ا
الـى دعـــــــــوات من أجـل اتــــــخـــــاذ

إجراءات أكثر صرامة.
وكـان ثالثـي تـوتــنـهــام اإلســبـاني
سـيرخـيـو ريغـيلـون واألرجـنتـيني
إيريك المـيال ومواطنه وجـيوفاني
لــو ســيــلــسـو والعب مــانــشــســتـر
سـيـتي الـفرنـسي بـنـجامـان مـندي
من بـــ أولـــئك الـــذين انـــتـــشــرت
صــورهم فـي حــفالت خـالل فــتــرة
ـيالد ورأس الـسـنـة.وكـان عـيـدي ا
مــدرب نـيــوكــاسل ســتــيف بـروس
ـــمـــتـــاز أول مـــدرب في الـــدوري ا

يشـكك في أخالقـيات اسـتمـرار كرة
الـقـدم في هـذه الـظـروف الـصـحـيـة
ــا يــعــرض اجلـمــيع الــصــعــبــة 
لـلــخـطـر.و إغالق مـلـعب تـمـارين
نيوكاسل في كانون األول/ديسمبر
تـــفـــشي الـــفـــيـــروس في صـــفـــوف

الفريق.
وقـال بـروس "الـسـرعـة الـتي ضرب
بهـا (الفـيروس) نـادينـا في غضون
أســبـوع واخــتــرق صــفـوفــنــا أمـر
سـتـنـظـر إلـيه جـمـيـع األنـدية اآلن"
مــضــيــفـــا "من الــصــعب احــتــوائه

ويترك الناس مرضى. 
ـالــيـة من الـصـواب من الـنـاحــيـة ا
الـلـعب لكـن أخالقيـاً قـد يـكون ذلك

خطأ بالنسبة لي". 
وتـمـكـنت بعـثـة ريـال مدريـد أخـيرا
من مـغـادرة بـامـبــلـونـا حـيث حـلت
ـــواجـــهـــة أوســـاســـونــا الـــســـبت 
(صفر-صفر) في الدوري اإلسباني
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{ الــــقــــاهــــرة (أ ف ب) - قــــاعـــات
جــديـدة لـكن خــالـيـة من اجلــمـاهـيـر
وفقـاعة صـحيـة للـحمـاية من تـفشي
ـسـتـجـد: تـنطـلق فـيـروس كـورونـا ا
االربعاء بطـولة العالم لـكرة اليد في

- وكـاالت - كـشف الـبولـنـدي روبـرت لـيفـانـدوفـسكـي مهـاجم بـايـرن مـيونخ عن { برلـ
اني يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند. درب األ طبيعة العالقة القوية التي جمعته با

ولـعب الدولي الـبولـنـدي ضمن صـفوف دورتـمـوند بـ عامي 2010 و2014 خالل حـقـبة
مدرب ليفربول احلالي قبل أن يرحل مجانًا صوب البافاري.

انيا شبه ليفاندوفسكي مدربه األسبق وخالل تصريحات أبـرزتها شبكة سكاي سبورت أ
ــعـلم الــذي تـتــذكــره أكـثــر من أيـام ــعـلـم الـســيئ حــيث قـال "من هــو ا في دورتــمـونــد بـا

مدرستك?".
وأضاف "لـيس الشـخص الذي كـان يجـعل احليـاة سهـلة بـالنسـبة لك وال يـتوقع أي شيء
علم السيئ الذي كان صارمًا مـعك ويضغط عليك للحصول على منك أبدًا ال بل تتـذكر ا

أفضل ما لديك".
علم هو من جعلك أفضل أليس كذلك? وكان يورجن كلوب هكذا". وأردف "ذلك ا

هـاجم البـولندي ذكـرياته الـسيـئة في مـستهل مـسيـرته خالل فتـرة تواجده في واستعـاد ا
ليـجـيا وارسـو الـبـولنـدي الـذي رفض الـتجـديـد له عام 2006. وعلل لـيـفانـدوفـسكي ذلك
بقوله "كنت أعـاني من إصابة في الركبـة وبعض األشخاص في النـادي أعتقدوا بأنني لن

أعود لقمة مستواي مجددًا لذلك كانت فترة صعبة".
ـدير درب أو حـتى ا وأكمـل "عنـدمـا سألـت عمـا يـخطط لـه النـادي بـشأنـي لم يخـاطـبنـي ا
الـتقـني بل أرسـلـوا لي السـكـرتيـر إلبالغي بـاالنـفصـال". وبـعد رحـيـله عن وارسـو انضم
لـيفاندوفـسكي إلى زنيخ بـورزكوف الذي يـنشط في دوري الدرجـة الثالـثة البـولندي حيث

سجل معه 38 هدفًا في 66 مباراة.
ووصف ليـفاندوفـسكي مـعانـاته من اإلصابـة التي دفـعت وارسو لـلتـخلي عـنه بأنـها أحد
ــا أدى لـعـدم سـيـره أسـوأ جتـاربه عــلى اإلطالق حـيث أشـار إلـى تـأثـره الـشــديـد بـهـا 

بالشكل الصحيح.

ــــنـــظـــمـــ وبـــعـض االعالمـــيـــ ا
عتمدين.لكن بعض اخلروقات في ا
الـبـروتـوكول الـطـبي بـدت واضـحة
منذ األحد مع موعد القدوم الكثيف
لـلــمـنــتـخــبـات إن كــان في تـنــظـيم
ـسحات الـطبيـة أو احترام إجراء ا
مـسـافـات الـتـبـاعـد.وفي ظل ظـروف
طـبـيـة حـذرة فـضّل جنـوم مـنـتخب
ـانــيـا هـنــدريك بـيــكـيـلــر بـاتـريك أ
فــيـنــتـســيك وشــتـيــفن فـايــنـهــولـد
ــتـــوجـــون مع نــادي كـــيل بـــلــقب ا
أبـطـال أوروبا الـبـقـاء في مـنـازلهم
مع عـــائـالتـــهم خـــوفـــاً من مـــوجـــة
جــديــدة لــلــفــيــروس.كــان مــوســمـاً
جـهـنـمـيـا لنـاحـيـة احلـجـر الـصحي
خالل الـبطـوالت وتـعرض الالعـب
لالصــابـات بــالـفـيــروس.لم يـحـصل
ــربع االخــيـر في ــتــأهــلــون إلى ا ا
دوري األبطال على أكثر من أسبوع
في فـتـرة نـهـايـة الـسـنـة لـالنـضـمام

إلى منتخبات بالدهم.
U½Ë—u  WNł«u

وفي خضم مواجـهة كورونـا تعوّل
ـنـتـخــبـات الـكـبــرى عـلى تـوسـيع ا
ــــشــــاركـــ وســــيــــكـــون رقـــعــــة ا
ـــقــدورهـــا إحــمــاء مـــحــركـــاتــهــا
ــتـــواضــعـــ أمــثــال ـــواجــهـــة ا
ــــوقــــراطــــيـــة الــــكــــونــــغــــو الــــد
األوروغــــواي والــــرأس االخــــضـــر

الـــــفــــــيـــــروس فـي صـــــدارة مــــــلف
البطولة".

وضـــرب فـــيــروس كـــورونـــا بـــقــوة
عشية انـطالق البطولـة بتسببه في
ـنــتــخـبــ الــتـشــيـكي انــسـحــاب ا
واألمــيــركي بــعــد العــبــيــهــمــا قــبل
الــتـوجـه إلى مـصــر األربـعــاء.وقـال
االحتاد الـتشيـكي عبر حـسابه على
فيسـبوك إن "على بطـولة العالم في
ـنــتـخب مـصــر أن تـســتــغـني عـن ا
التشيكي بـسبب كوفيد-Æ19 وكانت
جــمـهـوريــة الـتـشـيك انــسـحـبت من
ـؤهـلـة مــبـاراتـ في الـتـصـفـيـات ا
الى نهـائيـات كأس األ األوروبـية
2022 ضـــد جـــزر فـــارو األســـبــوع
ــــاضي بـــســــبب وبــــاء كـــورونـــا ا
نـتـخب التـشـيكي ـسـتجـد.وكـان ا ا
ســــيـــخــــوض مــــبـــاراتـه االولى في
ـية الـتي تـقـام خلف الـبـطولـة الـعـا
أبـــواب مـــغــلـــقـــة اخلـــمــيـس ضــد
السويـد ضمن منـافسات اجملـموعة
الـســابـعـة الـتي تـضم أيـضـا مـصـر

ضيفة وتشيلي. ا
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نـظـمـة مـبـاشرة وأعـلـنت الـلـجـنـة ا
بعـد علـمهـا بانسـحاب تـشيـكيا أن
ـركز مـقدونـيـا الشـمالـيـة صاحـبة ا
اخلـامس عــشـر في نـهـائـيـات كـأس
أوروبـــــا األخــــيــــرة ســــتــــحل بــــدالً
ـساعـد للبـطولة دير ا منـها.وقـال ا
خالـد فتحي إن "مـقدونيـا الشمـالية
أبـدت اسـتــعـدادهـا لــلـمــشـاركـة في
حـال انـسـحـاب أي مـنـتـخب في أي
ـبـاريـات حلـظـة وخــاضت بـعض ا
الــــــــتـــــــدريــــــــبــــــــيـــــــة فـي اآلونـــــــة
االخــــيــــرة".وأضــــاف أنـه في حــــال
انـسـحــاب مـنــتـخـبــات أخـرى فـإن
هـــنــاك  5مـــنـــتـــخـــبـــات أوروبـــيــة
مستعدة لتعويضها وهي سويسرا
وهولـندا ومـونتيـنيـغرو وأوكـرانيا
وصربـيـا.وبعـيد ذلك أعـلن االحتاد
الدولي لكرة الـيد انسحـاب منتخب
ـتــحــدة لــلــســبب ذاته الــواليــات ا
ــــــــنـــــــتــــــــخب واســــــــتـــــــبــــــــداله 
سـويـسـرا.وضـرب فـيـروس كـورونا
ــتــحــدة الـتي مـنــتــخب الــواليـات ا
كــشــفت عن 18 حــالــة في صــفـوف
العـبــيــهـا وكــذلك مــدربـهــا روبـرت
هـيـدن الذي أعـلن اخلـبـر لصـحـيـفة
" النروجـية.وكان هيدن "أفتنبـوس
عسكر التدريبي قال في تصريح با
ــنــتــخب بالده في الــنــروج قــبــيل
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لكنـها علقت هـناك بسبب األحوال
ـناخـية الـسيـئة لـكنـها تـوجهت ا
مــبــاشـــرة الى مــلــقــة عــوضــا عن

فريق الريال
خالل وحدة
تدريبية
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مــيـداني مــشـابه في مــديـنــة مـانـداالي
(شـمـال) يُـسـتخـدمـان كـمـركـزي تدريب
لــلــطــواقم الــطـبــيــة من أنــحــاء الـبالد
كــافـة.عـمل الـطـبــيب هـتـيت كـو كـو ذو
الــثالثـ عـامـا بـبـزتـه الـواقـيـة اثـنـتي
عــشـرة سـاعـة عـلى الــتـوالي في مـركـز

أيياروادي وسط حر خانق.
ـــــا عــــلـى طــــريق ويـــــقــــول "نـــــحن ر

ســاعــات من مــغـادرتــهم إلى مــصـر
"إنـه خـبــر صــعب جـداً".واخــتــيـرت
ـتـحـدة لـتـمـثـيل أمـيـركا الـواليـات ا
الشمالية ومنطقة الكاريبي من قبل
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـيـد بـعـدمـا
أحــبط الــوبـــاء مــحــاوالت تــنــظــيم
بـطـولة إقـصـائيـة.وكـان منـتـظراً أن
تـحدة مع الـنمسا تلعب الـواليات ا
اخلميس ضمن اجملموعة اخلامسة
الـتي تـضم الـنـروج وفـرنـسـا بـطـلة
ـونـديال الـعـالم.وتـقـام منـافـسـات ا
شاركة  32منتـخبا لـلمرة االولى
في تـاريـخه بـعـدما كـانت مـقـتـصرة
عـلى  24مـنــتــخـبــا ســابـقــا.وتــقـام
ــــنـــافــــســــات في  4 صـــاالت هي ا
ـجـمع الـصاالت الـصـالـة الـكـبـرى 
ــغـطـاة بــإسـتـاد الــقـاهـرة الـدولي ا
والتي  جتديدها بالكامل إضافة
إلـى إنــشــاء ثالث صــاالت جــديــدة
هـي صـــالـــة الـــعـــاصـــمـــة اإلداريـــة
اجلــــــديــــــدة بــــــرج الــــــعــــــرب و6
أكتوبـر.وقال مدرب مـنتخب فـرنسا
غـــيـــوم جـــيـل إن "إقـــامـــة بـــطـــولــة
شـاركة 32 منـتخـباً في الـظروف
ــر فـيـهــا الـكـوكب الـراهـنــة الـتي 
يــبــدو أمـراً مــجـنــونــاً وفي الـوقت
عيـنه يـشكل جنـاحـاً هائالً".وفي كل
ــواقع األربــعـــة يــســتــضــيف من ا
فــنـدق كـبــيـر ثــمـانــيـة مــنـتــخـبـات كيليان مبابي

ـــــعــــــركـــــة ضـــــد االنـــــتــــــصـــــار" فـي ا
الــوبــاء.ويــضــيف "لــكن هــنـاك سالالت
جـديدة تظـهر في بلـدان أخرى وهي قد

تدخل بورما في أي وقت".
ركز أيضا متـطوع مكلف ويـوظف ا
جـملـة مـهام صـغيـرة لتـسهـيل معـاجلة
ــا يــشــمل تــوزيـع الــطـرود ــرضى  ا

رسلة من األقارب. ا

ـة بـقـدر مـا كـان مـتـوقـعـا".وسـجل بـنـز
 261هــدفـا لــريــال مـنــذ انــضـمــامه إلى
الـفـريق اإلسـبـاني في 2009. وكـان هو
وفـــالـــبـــويـــنـــا زمـالء دولـــيـــ في وقت
ـنـتـخب ـبـاراة وكــانـا في تـشــكـيـلــة ا ا

ـة احملــاكـمـة في {  يـواجه كــر بـنــز
قضـية مـحاولـة ابـتزاز مـرتبـطة بـشريط
فيديو جـنسي يظهـر فيه زميل سابق له
نتخب الفرنسي.ولم يختر منتخب في ا
ـة في تــشـكـيــلـته فـرنــسـا الالعـب بـنــز
ــنـافــســات كـأس الــعــالم لــعـام ?2018
الـــتي فـــاز بـــهـــا في روســـيـــا. ويـــواجه
ة جنم ريال مدريـد اإلسباني تهمة بنز
دفع نقـود لـبـعض األفراد البـتـزاز أموال
من مـاتـيو فـالـبـويـنـا من خالل تـهـديده
بـنـشــر الـفـيــديـو في عـام .2015ويـقـول
هـاجم الفـرنـسي البـالغ من العـمر 33 ا
عـــامـــا إن "ضــابـط شــرطـــة اســـتـــخــدم
أســالــيب غــيـر شــريــفــة جلــره إلى هـذه
ـة لبالده مـنذ القـضـية".ولم يـلـعب بنـز
ـثـلـو االدعـاء ظـهـور الــفـيـديـو.وأعـلـن 
ة سـيواجه احملـاكمة الفـرنسي أن بنـز
اخلميس بحسب ما أوردته وكالة أنباء
فرانس برس.ونقلت الوكالة عن سيلفان
ـة قـوله إنه لم كـورمـيـر مـحـامـي بـنـز
يــفــاجــأ بــاإلعـالن عن مــحــاكــمــته لــكن
القرار - بـحسب ما قـاله - كان "سخـيفا
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بـاإلضـافة إلى إعـادة اعـتـمـاد الدور
ربع الـــنـــهـــائي.وأوقـــعت الـــقـــرعــة
النروج وصـيفة آخر نـسخت في
مجـموعـة واحدة مع فـرنسـا حامـلة
ـتـراجعـة مـنذ الـلقب 6 مـرات لكن ا
تـتـويـجـهـا األخيـر في 2017 وهـما
يــلـتــقــيــان اخلــمــيس.ويــتـأهل أول
ثالثــة مـنـتـخـبـات من كل مـجـمـوعـة
إلى الدور الرئيس حيث يحتفظ كل
بــنــقــاطه ثـم يــبــلغ من هــذا الــدور
مــتــصـدر ووصــيـف كل مــجــمــوعـة
رشـح الدور ربـع النـهائـي.ومن ا
ـارك حـامـلـة لـقب لــلـمـنـافـسـة الـد
ـــــونـــــديـــــال األخـــــيـــــر في 2019 ا
باإلضافة إلى إسبانيا بطلة أوروبا

2020 ووصيفتها كرواتيا.
وتـأمل سـلوفـيـنـيا رابـعـة البـطـولة
الــقـاريـة الـتي أقـيــمت مـطـلع الـعـام
اضي في ثالث دول في لعب دور ا

احلصان األسود.
وتـــشــــارك في الــــبــــطـــولــــة ســــتـــة
ـضـيـفة مـنـتـخـبات عـربـيـة مـصر ا
ورابعة نـسخة 2001 تونس رابعة
ـغرب عـن قارة 2005 واجلـزائـر وا

إفريقيا. 
وعن آسيا تـشارك قطـر بطلـة آسيا
ووصــيــفـــة مــونــديــال 2015 عــلى
أرضـهــا والـبـحـرين رابـعـة بـطـولـة

آسيا.

{ رومـا- وكـاالت - أكد تـقـريـر صحـفي إيـطـالي تـوصل روما التـفـاق مع جنـمه األرمـيني
ـقرر أن هـنريـك مخـيـتـاريـان عـلى جتـديـد عقـده حـتى يـونـيـو/حـزيران 2022.وكـان من ا
وسم قبل االتـفاق على ينـتهي عقـد مخيـتاريان (31 عامًا) احلـالي مع روما بنـهاية هـذا ا
دير وسـم آخر.وبحسب قناة "سـكاي سبورت إيطالـيا" فإن مخيتاريـان التقى با التجديد 
وسم إضـافي.وأضاف التـقرير أنه الريـاضي تيـاجو بيـنتو واتـفق على جتـديد عقـده 
ـتوقع أن يـعلـن روما جتـديد عـقد مـخـيتـاريان رسـمـيًا خالل األسـابيـع القـليـلة من ا
ـقـبـلـة.وانـضم مـخـيـتـاريـان إلى رومـا في صـيف 2019 قـادمًـا من آرسـنال عـلى ا

اضي. سبيل اإلعارة قبل أن ينضم للجيالوروسي في صفقة مجانية الصيف ا

{ بــــاريـس- وكــــاالت - لم يــــعـط األرجــــنــــتــــيــــني
ـدير الـفـني لـبـاريس سان مـاوريـسـيو بـوكـيـتيـنـو ا
جـيـرمـان ردًا واضـحًـا بـشـأن رحـيل العـبه كـيـلـيان

قبل. مبابي إلى ريال مدريد في الصيف ا
ويـرتـبط مـبابي بـعـقـد مع باريس سـان جـيـرمان يـنـتـهي في صيف 2022 وسط أنـباء

تفيد برغبته في عدم التجديد من أجل الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف.
ؤتمر الصحفي وسُئل بوكيتـينو عن إمكانية انتقال مـبابي إلى ريال مدريد خالل ا
باراة سان جيـرمان ومارسيليا على لقب كـأس السوبر الفرنسي غدًا األربعاء

لكنه لم يعط رأيًا حاسمًا.
وقال بـوكـيتـيـنو في تـصـريحـات نـقلـهـا موقع "le10sport الـفرنـسي: "هـناك
دير الـرياضي ليـوناردو وعنـدما يح دائـمًا شائـعات هنـا سأتناقـش مع ا

الوقت سنتحدث أكثر عن مواضيع معينة".
هـتم بـضم مـبابي جـدير بـالـذكـر أن ريال مـدريـد لـيس الفـريق الـوحـيـد ا
فهناك أيـضًا ليفربول الذي يستهـدف ضمه هو األخير في الصيف بناءً

على رغبة مدربه يورجن كلوب.
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{ بـاريـس  (أ ف ب) - وتـعـتـزم بـلـديـة
دينة باريس حتـويل أشهر جادة في ا
الشانـزيليـزيه "حديـقة استـثنائـية" قبل
ـبـيــة الـتي تـســتـضـيــفـهـا األلـعــاب األو
الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية في 2024 عـلى

ما أعلنت رئيستها آن إيدالغو.
وقــــالت إيــــدالـــغـــو االشــــتـــراكــــيـــة في
تــصــريـحــات نــشــرتـهــا صــحـيــفــة "لـو
انش" "سـنبـدأ بأعـمال جورنـال دو د
جتــديـــد الــشــانــزيــلــيــزيه انــطالقــا من
بـية سـاحـة كونـكـورد قبل األلـعـاب األو
ثم في كـامل مـسـاحـة اجلـادة في وقت
الحـق" من أجـل إقـــــامــــــة "حـــــديـــــقـــــة

استثنائية".
ـشـروع وتـأتي هـذه اخلــطـة جتـســيـدا 
أطــــلــــقــــتـه في صــــيف 2018 جلــــنــــة
الــشــانـزيــلـيــزيه" الــتي تــضم األطـراف
الـــفــــاعـــلـــ فـي اجملـــالـــ الــــثـــقـــافي
واالقــتــصـادي فـي احلي من مــتـاحف
ومـسـارح وصـاالت ســيـنـمـا وشـركـات
عقاريـة ومتاجر مستقلة.وتندرج اخلطة
في إطار جـهود آن إيدالغـو الستحداث
مــــســــاحـــــات خــــضــــراء جــــديــــدة في

ــرور بـالــعــاصــمـة.وتــفــاديـا ألي ا
تــأخــر جــديــد بــســبب الــعــاصــفـة
الــثـــلــجــيــة الــتي تــضــرب الــبالد
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شـاركة 32 منـتـخبـا للـمرة مصـر 
األولـى وحـــتـى نـــهــــايــــة الـــشــــهـــر
احلـالي.لـلـمـرة الـثـانـيـة بـعد 1999
ونديال بنسخته تستضيف مصر ا
السابعة والـعشرين وهو اخلامس
خــارج أوروبـا بــعـد نــسخ الــيـابـان
1997  تــــــــونس  2005وقـــــــطـــــــر
.2015ورغـم تــــــفـــــشـي فــــــيـــــروس
"كـوفــيـد- "19واســتـمــرار عـرقــلـته
ــيــة عـــدة عــلى غــرار بــطـــوالت عــا
ــبــيــاد طــوكــيــو 2020 ســيــقـام أو
مونديال الـيد في مصر وراء أبواب
نـظـمون مـوصـدة بحـسب مـا قـرر ا
قـــبل أيـــام.وقـــال الـــدكـــتـــور حـــازم
خـمـيس رئـيس الـلـجنـة الـطـبـية
للبطولـة إن "كل مجموعة في
الـــبـــطـــولـــة لـــهـــا رئـــيس
مـجـمـوعـة عـمل ولـكل
فــــــنــــــدق أيــــــضـــــاً
مــجــمــوعـة عــمل
مسـتقـلة إضـافة
إلـى طـــــــــبــــــــــيب
مـــــــــرافـق لــــــــــكل
مـنتـخب مـسؤول
فـقط عن مـتـابـعـة
الــــــــفــــــــحــــــــوص
تعلـقة بفيروس ا
كـورونـا وتـطبـيق
كـافـة الـتـعـلـيـمات
ـوجودة الـطبـيـة ا
في الـبـروتـوكـول
ــتـفق الــطــبي ا

عليه".
وأضــــــــــــــاف
خــــمــــيس أن
"هـــــــــــــــــــــــــذه
الــــبــــطــــولــــة
اســتــثـنــائــيـة
وأطلق عـليـها
بطولة كورونا
لـكـرة الـيـد ألن
مــــــواجـــــــهــــــة

السـيـما الـعـاصـمة مـا أدى الـسبت
تصدر الى إرجاء مباراة أتلتيكو ا
وضــيـفه أتــلـتــيك بـلــبـاو ســافـرت

ـلـكي مـبـاشرة الى بـعـثـة الـنـادي ا
ملقة من أجل خوض مباراة نصف
نــهـائي الــكـأس الــسـوبــر احملـلــيـة

اخلميس ضد بلباو.
ـفـتـرض أن تـسـتـضيف وكـان من ا
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــأس الـــســـوبـــر
اإلســبـانــيـة بـصــيـغــتـهــا اجلـديـدة
شـاركة أربعـة فـــــــــرق هي ريال
ـه بــرشـــــــــــلـــونــة وطــرفي وغــر
والذي نـهــائي الـكـأس لـعـام 2020 
أرجىء الى 4 نـــــيـــــســـــان/أبـــــريل
ـــقـــبل ريــــال ســـوســــــــــيـــيـــداد ا
وأتـلـتـيـكــو مـدريـد إال أن فـيـروس
ــســتــجــد حـال دون ذلك كــورونـا ا
ــضــيـف لــهـذه لــيــكــون األنــدلس ا

سابقة. ا
وتـــقــام مــبـــاراة نــصف الـــنــهــائي
الــثـانــيـة األربــعـاء بــ بـرشــلـونـة
وســـوســـيـــيـــداد عـــلى أن يـــكـــون

النهائي األحد في إشبيلية.

{ رانــغـون (أ ف ب) - في بــارقـة أمل
ـواجهة جـائحة كـوفيد-19 اسـتحال
قـام على عـجالة ـيداني ا ـستـشفى ا ا
دارج الريـاضية الـكبيرة في في أحـد ا
رانـغـون في غـضون أشـهـر قـليـلـة أحد
راكز جتهـيزا في البالد.وبات أفـضل ا
مـركـز أيـيـاروادي الـذي أقـيم فـي مدرج
ثـوانـا لكـرة القـدم في أيلـول/سبـتمـبر
ــرضى يـــضم ألف ســريــر مـــخــصص 

كوفيد-19.
ومع 125 وحـدة عـنـايـة مـركـزة وغـرفة
حتـكم وجتهيزات معـاصرة ومساحات
اسـتـرخاء لـلـطواقم الـعالجـية بـتـباين
رافق ـركز بصورة جليّة مع أكثرية ا ا
الــصــحـيــة في بــلــد تــصـنـف مـنــظــمـة
ـيـة نـظامـه الصـحي من الـصـحـة الـعـا

ب األسوأ في العالم.
ومـن بـ حــوالى عـشــرة آالف مـريض
ـركز لـقي أقل من مـئت أدخـلوا إلى ا
حــتــفــهم في مــعــدل مــشــجع فـي بــلـد
يــــحـــصي حـــوالى  130ألـف إصـــابـــة
ـسـتجـد وأكـثر من بـفـيـروس كورونـا ا

2800 وفاة.
وبــات مـركــز أيــيـاروادي ومــسـتــشـفى

الـــفـــرنـــسي لـــكـــأس الـــعـــالم  2014في
الــبـرازيـل.وكـان فــالــبـويــنــا الــبـالغ 36
عــامــا يـــلــعب مع نـــادي لــيــون في ذلك
الــــوقت لــــكــــنه اآلن يــــلــــعب مـع نـــادي

بياكوس اليوناني. أو

ـكتظة بـالسكان. العاصـمة الفرنـسية ا
وقــد أطــلــقت رئــيـســة الــبــلـديــة أيــضـا
مــشـاريـع إلقـامــة بــنى حتــتـيــة جــديـدة

للدراجات الهوائية والكهربائية.
ــصــلـح احلي لــلـــمــرة األولى في واســـتُ
1670 لــكـن أعــاد هـنــدســتـه الــبـارون
ـهــنـدس الــذي تـولّى هــوســمـان وهــو ا
أعــمــال جتــديــد بــاريــــــــس فـي عــهـد
نابـليون الثالث منـتصف القرن التاسع

عشر.
وشهـدت اجلادة الشهـيرة على حلظات
بــارزة في الـــتــاريخ الـــفــرنــسـي كــمــا
اســتـضــافت الــكـثــيــر من االحـتــفـاالت
ومــراسم الــذكــرى والــتــظــاهــرات.وقـد
تسـبـبت جائـحـة كوفـيد- 19بـإضـعاف
قـــطــــاعـــات كــــثـــيــــرة في االقــــتـــصـــاد
الــــفــــرنــــسي. وكــــانـت دورة األلــــعـــاب
ــزمع إقــامـتــهــا في بـاريس ــبــيـة ا األو
ســــــنـــــة 2024 من األحــــــداث الــــــتي
تضـررت جراء تبعات األزمـة الصحية.
ويـبـحث مـنـظمـو احلـدث الـرياضي إلى
ـواجهـة االقـتـطـاعات في سـبل جـديـدة 

يزانية جراء األزمة. ا

يداني ستشفى ا فريق طبي داخل ا
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ســـــجل إعـالم مــــواقع الـــــتــــواصل
االجتماعي (في كلّ البلدان تقريباً)
حــضـوراً مـذهالً فـي أزمـة كـورونـا
ومــنــذ ظــهـــور احلــاالت األولى من
اإلصــابــة بــالــفـايــروس بــتــوفــيـره
عـلومات واألخـبار بـشأنه ودعوة ا
ـــواطـــنـــ إلى احلـــذر بـــاتـــبـــاع ا
اإلجـراءات الوقـائيـة بل إنَّ جائـحة
كــــــورونــــــا وصـــــــلت إلـى مــــــواقع
التواصل االجتماعي في الكثير من
دول الـعالم قـبل وصـول الفـايروس
إلى حدود الدول وأجوائها; ليشهد
اجملـتـمـع الـرقمـي حـالـتي سـلـوكـية

. ومعلوماتية غير مسبوقت
ايجابياته في أزمة كورونا:

تــــعــــامل إعـالم مـــواقـع الـــتــــوصل
نهج االجتماعي في أحد جوانبه 
إيــــجــــابـي مع األزمـــــة مــــتــــمــــثالً
ـــحــاولـــتـه امـــتـــصـــاص األزمــة
ـــواطـــنــ وتـــغـــلــيـب مـــصـــالح ا

واالهـتـمام بـاجلـوانب االقتـصـادية
والـثقـافـيـة لـلـمجـتـمع وتـطـويـرها
بـحــيث كــان عــامالً مـســاعــدًا عـلى
مـعـاجلـة األزمـات. ومن أهم أدواره

اإلعالمية:
-إنَّ اإلعالم التقليدي اتكأ عليه في
نــقل احلـــقــائـق عــبـــر االنــتـــرنــيت

كـــوســـيـــلـــة آمـــنـــة كـــنـــقل صـــوت
ـصـابـ بـالـفـيـروس ومـعـانـاتهم ا
إلى العالم وغضَّ النظر كثيراً عن
ـصلـحة جودة الـصورة والـصوت 
الــقــدرة عـلى الــتــواصل اآلمن ولـو

بجودة أقل.
- جنح إعـالم مــــواقـع الــــتــــواصل
االجـتــمــاعي في تــوعـيــة اجملــتـمع
الرقمي بأهمية التباعد االجتماعي
واتـــخـــاذ االجـــراءات الـــوقـــائـــيـــة
كـاسـتـعـمـال الـكـمـامـات واحملـالـيل
عقمة وغـيرها وباتت من األمور ا
الـبـديـهـيـة في اجملـتمـعـات ومـنـها

اجملتمع العراقي.
-عـمل عــلى نـشــر ثـقــافـة الــتـفـاعل
والــتــعــاضــد اجملــتــمــعي وتــقــد
ـتعـففة الدعم لـلعـوائل الفـقيرة وا
ونظـمت بعض اجملامـيع الشبـابية
عــمــلـــهــا عـــبــر مــواقـع الــتــواصل

االجتماعي.
ــواطن عــلى - عــمــلت صـــحــافــة ا
تـــســـلـــيط الـــضـــوء عـــلى قـــصص
ومــبـــادرات ايـــجــابـــيـــة في فـــتــرة
الـفايـروس وبفـضـلهـا وصلت إلى
ـيــة كـمـا عــمـلت عــلى فـضح الـعــا
األعـمـال غيـر األخالقـية في الـفـترة
نـفـسهـا كـطرد الـفـقراء من بـيـوتهم

ـستـحقـات الشـهرية لـعدم دفـعهم ا
بسبب البطالة في فترة احلظر.

- بث فـيــديـوهــات وأفالم قـصــيـرة
ورسوم متحركة توعوية وارشادية
عن الفايروس وطرق الوقاية منه.
-استخدم األطباء والكوادر الطبية
مواقع الـتواصـل االجتمـاعي لـنشر
رسـائل صحـية وتـوعـوية تـثقـيفـية
رضى صاب وا واطن وا إلى ا

بأمراض مزمنة.
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- عـمل عــلى بث االيـجـابـيـة واألمل
ــصــابــ الــذين بــنــشـــر قــصص ا

تماثلوا للشفاء من الفايروس.
وبذلك يكون إعالم مواقع التواصل
االجــتـــمـــاعي قــد واجـه األزمــة في
ــرحــلـة مــراحــلــهــا كــافــة أي في ا
ـرحـلة األولى مـرحـلة االنـتـشار وا
الثـانـيـة مـرحـلـة االتـسـاع والـنـمو
مــنــهــا: كـــمــقــاومــة الــســلــوكــيــات
الـســلــبـيــة وتــأكـيــد الــسـلــوكــيـات
اإليــجـابـيــة وضـرورة إعـداد الـرأي
العـام لتقبّـل نتائج األزمـة وغيرها
ـرحـلــة الـثــالـثـة وهي وانـتــهـاءً بــا
مـــرحــلــة انــحـــســار األزمــة وازالــة

أثارها السلبية.
سلبياته:

ومن ســـــلـــــبـــــيـــــات إعالم مـــــواقع
التواصل االجتماعي هو :

-ســـهـــولـــة انـــتـــشـــار اإلشـــاعـــات
ـتنـاقـضـة واألخـبار ـعـلـومـات ا وا
ـواطـن بل إنَّ غـيـر الدقـيـقة إلى ا
ـعـلومـات واألخـبار بـعض مـراكز ا
تـداولت شائـعـات مواقع الـتواصل
ـلـفت في االجــتـمـاعي كـأخــبـار! وا
هـذا اجلـانب وكمـا تـظهـر األبـحاث
علومات الكـاذبة يتم تغريدها أنَّ ا
ونــشـرهـا بـشــكل أكـبـر وأسـرع من
ـستـندة ـعـلومـات الصـحـيحـة وا ا
َّا يـنعكس إلى العـلم واحلقـائق. 
سلباً على الرأي العام فبعض هذه
األخبار فاقمت من  الشعور بالهلع
والـــذعــر وبــعــضــهـــا ســاعــد عــلى

االستهانة باإلجراءات الوقائية.
-التشكيك بصحة األرقام الصادرة
من مـؤسـسـات صـحـيـة بـشـأن عدد
االصابات أو الوفيات والتهكم بها

وحتليلها ونقدها.
- حـدوث مـا يـسـمَّى بـالـفـوضى أو
التخمة اإلعالمية وهي ناجمة عن
ـعلـومات تـدفق كـميـة مـفرطـة من ا
َّـا يجعل حـلها بشـأن مشكـلة ما 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة بـــســـبب نـــشـــر
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عـلومـاتي والـشائـعات الـتضـلـيل ا
في أثنـاء الطـوار الصـحيـة وهو
مــا يــعــيق االســتــجــابــة الــفــعــالــة
ويــــؤدي إلى حـــالــــة من االرتـــبـــاك
وعـدم الـثــقـة بـ الـنــاس. وتُـظـهـر
ـعــلـومـات وشـدَّة األبــحـاث أنَّ كم ا
تدفـقها غـير الـقائم على األدلـة عبر
منـصات التـواصل االجتـماعي كان
سـريـعـاً ومـحمـومـاً وبـوتـيـرة أعلى
ـوثــوق مــنـهــا عــبـر من انــتــشــار ا

نصات نفسها. ا
ــواقع من تــســهـيل -مـكــنت هــذه ا
نــــشــــر اخلـــرافــــات واألســــاطــــيـــر

اخلاصة بالفايروس.
- ساعـدت عـلى التـرويج ألدوية أو
ـهـــا تــســـاعــد في أعـــشــاب عـــلى أنـَّ
الـــشـــفـــاء من فـــايـــروس كـــورونــا
كالـبخـور واحلرمل واحلـبة الـبركة

والسماك.
وفـي اخلـــــتــــام نـــــقـــــول إنَّ اإلعالم
مـــارس فـي بـــعـض مـــســــتــــويـــاته
بالغة والتناقض والتهويل أثناء ا
األزمــة; ألسـبـاب عـديـدة مـنـهـا: انَّ
الـكــثــيــر من وســائل اإلعالم تــهـتم
ــتــابــعـ بــجــذب أكــبــر عــدد من ا
وبوسائل مخـتلفة قد تـكون منافية
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قـراطية الدستورية ان تسـتند الى حكم القانون بدال يفترض بالد
من حكم الرجال  والن قانونها االسـاسي مدرج في وثيقـة مكتوبة
ـتـاحـة بالـنـسـبـة حلتى اعـظم رجـال الـدولـة الحداث فـأن الـفرص ا
ـقراطـية الـدستـورية تغـيـير جـوهري مـحدودة بـشكل حـاد .. فـالد
تــعـتــمـد عـلـى مـؤســسـات قـويــة ولـيس عــلى افـراد  وذلك من اجل
تـوجـيـهـهـا وكبـح جتاوزاتـهـا عـلى الـسـواء عـبـر الـيـة من الـضوابط

تبادلة . والتوازنات ا
هل نحـتاج الى الـقيادة ? اجلـواب عن هذا الـسؤال يـجب ان يكون
ظلم لـيست تماما حجة بنعم .فحقيـقة كون القيادة لديهـا جانبها ا
ـاغـوجـيـة (فن اجملـامـلـة الـسـيـاسـية) فـعـالـة ضـدهـا ومـخـاطـر الد
ـكـن تـفـاديـهــا في اي نـظـام والــفـسـاد والــطـمـوح االسـتــبـدادي ال
سياسـي اذا ما كان لـلقيـادة ان تعطـي مجاال مـعقوال .. وكـما قال
كن اساءة استخدامها بأستثناء فيدة  ارسطو : جميع االشياء ا
الفضـيلة  والقـيادة شيء مفـيد وهي تـستـحق حتمل اخملـاطر التي

تطرحها .
هناك نـقطة اسـاسية اخـرى البد من توضـيحهـا . فالقـيادة بأوسع
ـبادرة ورد مـعـانيـهـا : تـدور حـول احلـكم . وهي تـصف عالقـات ا
الـفــعل . الـسـلــطـة والـتــبـعـيـة  االمـر والـطـاعـة  والـتي هي مــألـوفـة
لـلـمـجـتـمعـات عـلى مـر الـتـاريخ .. ولـكن تـعـبيـر الـقـيـادة هـو ايـضا
ط او طـراز من ــعـنى اكــثـر حتــديـدا لالشــارة الى  مــسـتــخـدم 
احلـكم : حـكم يـعـتـمـد على الـقـدرة عـلى االقـنـاع او اعـطـاء الـقدوة

لالخرين بدال من االكراه واالمر . 
ان قـيادة مـن هذا الـنـمط تـكـون واثقـة وعـلى ا االطالع والسـيـما
ــقــراطـيــة او اجلــمـهــوريــة . ومع ذلك فــأن هـذا فـي االنـظــمــة الـد
ـصـطـلح مــازال يـخـفق في ان يـعـكس تـمـامـا الـصـفـة االيـجـابـيـة ا
هارة في الـوقت احلاضر . والقيادة للقيادة بـوصفها تعـبيرا عن ا
سواء في العمل السياسي ام في االعمـال التجارية ترتبط قبل كل
ـفعـمـ بـاحلـيـوية الـذين يـنـشـدون فـرض رؤيـتهم شيء بـاالفـراد ا
ـبـادرة الى الـتـغـيـيـر او اسـتـشـرافه اخلـاصـة عـلى مـنـظـمـة مـا  وا
سـعيـا وراء هـذه الرؤيـة  القـيـادة الصـحـيحـة قيـادة تـلتـمس تـغيـير
ــا مــجــرى الـــتــاريخ ولــيس عــقــد صــفــقــات قــوانــ الــلــعــبــة ور
ــنـظــمـة والــذي هــو مـا يــفـعــله مــعـظم الــقـادة والـتــسـويــات غــيـر ا

السياسي في معظم الوقت . 
ماهـو جوهـر الـقيـادة ? يبـدو ان احتـمال اجلـواب عن هذا الـسؤال
ـعرفة في اي شـكل يبدو جـوابا غيـر مقنع في ا يـكون ا هو انه ر
ـعـرفـة واخلـبرة . ـيل الى ان نـسـاوي مـابـ ا ـقـام االول النـنـا  ا
والـسـيـاسـيـون لــيـسـوا خـبـراء .. ونـحن النـتـوقع مـنـهم ان يـكـونـوا
يـزهم عن الناس الـعادي هو ا  لـكونه بالفـعل  خبراء .. فـما 
قدرة على اشـاعة الثقة باالحرى نوع من الـديناميـة الشخصيـة وا
في نزاهتهم والـثقة في مقدرتـهم على االداء .. ان القواعـد اللغوية
ـصطلح االن للقـيادة هي مهـنة ادارة شؤون الـدولة .. ويسـتخدم ا
بـشــكل حـصـري لالشـارة الـى الـدبـلـومـاســيـة او ادارة الـسـيـاسـة
اخلارجية والداخليـة ... ان فن ادارة شؤون الدولة هو فن التكيف
مـع بـيـئــة مـعــاديـة حـيث تــولـد االفــعـال ردود االفـعــال بـطــرق غـيـر
مـتـوقـعـة ويـتـحـكم احلظ وعـدم الـيـق  ومـثـله مـثل االسـتـراتـيـجـيـة
ايـضـا  فـأن فن ادارة شــؤون الـدولــة هـو كـذلك فـن ربط الـوسـائل
بالغـايات واذا ما كـانت االستراتـيجيـة وفق الصيـغة التـي وضعها
ـعـارك كالوزفــيـتــز ( رائـد االسـتــراتـيــجـيـة ) هي فـن اسـتـخــدام ا
لــتـــحــقـــيق اهـــداف احلــرب .. فـــأن ادارة شـــؤون الــدولـــة هي فن
ـتاحة للقادة السياسي استخدام احلروب وغيرها من الوسائل ا

لتحقيق اهداف قومية . 
ان مـهــنــة ادارة شــؤون الــدولــة يــجب ان تــكــون مــعـنــيــة بــكل من
االهـداف الـتي تـسـعى وراءهـا امـة مـا والـطـرق والوسـائل الـالزمة
ـارسـة القـيـادة حـد ايـضـاح " رؤيـة " ما لـتـحـقـيقـهـا . وقـد تـبـلغ 
ولـكن مــهــنـة ادارة شــؤون الـدولــة كــمـا هــو مــفـهــوم عـلـى الـنــحـو
الصـحيح  هي ايضـا تـدور حول شيء اكـثر  _وشيء يحـتمل ان
يـكـون اكـثـر صـعـوبـة : الـطـرق الـتي تـتـحق بـواسـطـتـهـا الـرؤى ...
ـؤثرة تـفهمـا خملتـلف الوسائل وتتـطلب مهـنة ادارة شـؤون الدولة ا
ـقـدرة على ـتـاحـة بـالـفعـل او احملتـمل تـوفـرهـا لـرجـال الـدولـة وا ا
ط متناسق وفي ظروف مختلفة من اجل حتقيق استخدامها في 

اهداف سياسة الدولة . 
ان اول وأسمى عمل من اعمال اتـخاذ القرار واالبعـد تأثيرا الذي
يتـوجب على رجل الـدولة والـقيـادي ان يقـوما به  وهو ان يـؤسسا
... لــنـمط احلـرب الـتـي يـخـوضـانــهـا دون ان يـخـطــئـا فـيـهـا او ان
الحـظة يـحـاوال حتـويـلهـا الى شيء غـريب عـن طبـيـعـتـهـا .. هـذه ا
التي سجلها كالوفـيتز هي حكمة ذهـبية لفن ادارة شؤون الدولة..
وماهو حتى اكثر اهمية بالنسبة للسياسي وللقادة عموماهو بأية
حال  وجود تفهم صحيح لنوع الكـيان الذي يتولون قيادته . وهذا
هـو بـالـنــسـبـة لــلـسـيــاسـيـ االســاس الـذي الغـنى عــنه لـلــمـعـرفـة

السياسية والقرار احلكيم . 
وهـــــــنـاك مسـألتـــان متـباعـدتان رغم انـهمـا متـصلـتان حتـتاجان
ـنــاقـشـتـهــمـا هـنــا ..االولى : هي طـبـيــعـة الـدولـة الى االنــصـراف 
والـثـانــيـة : طـبــيـعــة الـتـنــظـيم الــداخـلي لــلـدولـة ( شــكل احلـكم او

النظام). 
ـوذج الـعـراق في الــتـطـبـيق  جنـد انــنـا مـازلـنــا مـرحـلـة ولـنـأخــذ 
الصيرورة  ونود ان نؤكد حقـيقة مهـمة للغايـة وهي اننا الزلنا في
ــنـشـودة  وفي طـور االعـداد طـور الــنـقـاش حــول مـاهـيــة الـدولـة ا

للمشروع السياسي العراقي ..
ـشروع :رؤيـة مـؤمـلة يـشـرع بـتحـقـيـقهـا عـبر في الـبدء  نـقـصد بـا
ــشـروع امـا بـتـحـقـيق هـذه الـرؤيـة صـيـرورة مـسـتـمـرة  ويـنـتـهي ا
ؤملة او باالخفاق في حتقيقها بسبب انهياره .. وبلوغ االهداف ا
كن جتاهلها النـها تمثل الوعاء االزموي في العراق اشكاليـات ال
لـتـفــريخ االزمـات وابـرزهــا ( طـبـيــعـة الـدولــة ... طـبـيــعـة الـتــنـظـيم
الـداخـلي لـلـدولـة ... ايـديـولوجـيـة الـنـظـام الـسـيـاسي ....الـقـيادات
ـنــظـورة ... الــتـداخل ــنـظــورة وغـيــر ا الـرئــيـســيـة والــفـرعــيـة .. ا
ـؤسسي بـ االجـهزة الـسـيـاسيـة واالجـهزة الـتـنفـيـذية ... ادارة ا
ـكون شـؤون الـدولـة ... رسم وصـنع الـسـيـاسـات احلـكـومـيـة ... ا
كونـات العشائريـة والقبلية ... اجملتمعي .. الثـقافة السيـاسية .. ا
ـنضوية داخل ؤسسـة العسـكرية).... وغيـرها من االشكـاليات ا ا
هـشــاشـة الـسـيـاسـة وجـبـروت االيــديـولـوجـيـا االحـاديـة تـارة وبـ
جــبـروت الـســيـاســة وهـشـاشــة االيـديــولـوجـيــا تـارة اخـرى ... ان
ط الــعــراق يــحــتــاج الى مــؤســســة عــمالقــة تــضم قــيــادات من 
ؤهـلـة بأدارة شـؤون الدولـة بأدوات الـضبط القـيـادات التـحويـليـة ا
والردع  قـادة يعـرفـون كـيف يكـونـون فـعالـ  كـيف يـتعـامـلون مع
احلــروب واالزمــات والــدبــلـــومــاســيــة واالســتـــخــبــارات الــســريــة
ـزيـد .... الـعـراق ـسـتـشـارين الـسـيـاسـيـ ووسـائل االعالم وا وا
بحـاجـة الى قادة جـماهـير ولـيس قـادة سلـطة .. قـادة يجـيدون فن

ادارة شؤون الروح العراقية

لـألعـراف والـسـيـاق الـعـام وكـلـمـا
زادت اإلثــــــــارة زادت نـــــــســــــــبـــــــة
ـشـاهـدة وبـالــتـبـعـيـة زاد إقـبـال ا
ـعـلِن عــلـيـهـا. كــمـا أنَّ كـثـيـراً من ا
اإلعالمـيـ كـانوا يـنـسـاقـون خلف
الـشـائـعـات عـلى وسـائل الـتواصل

االجتماعي.
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ــصـداقـيـة لـكن اتّــسم بـعـضــهـا بـا
والــتــزم بــالـــضــوابط الــتي حتــكم
دورها في إدارة األزمات فضالً عن
قــيـامـه بـالــفــوريـة في نــقل أخــبـار
األزمــة والـــتــعــريـف بــهــا وإمــداد
اجلـمـهـور بـاحلقـائق الـتـفصـيـلـية
والــعــمق والــشــمــول فـي تــغــطــيـة
جـوانــبـهــا اخملـتــلـفــة وكـان هـدف
الكـثيـر منهـا في تنـاولها اإلعالمي
مـســاعـدة اجملــتـمـع في مـواجــهـته

ألزمة كورونا والتغلب عليه.
ـــواقع ــــكن الــــقـــول أنَّ هــــذه ا و
مــــارست أدوارهــــا ووظــــائــــفــــهـــا
ي الـتثـقيـفيـة; فهـذا االهتـمام الـعا
الذي رافق ظهور وتـطور ومعاجلة
كــورونـــا لم يــكـن لــيـــتــحـــقق لــوال
الـــتـــحـــشـــيـــد الـــرائع من وســـائل

اإلعالم بكافة أنواعها.

…—«œ≈ WMN Ë …œUOI «

W Ëb « ÊËRý

WOÐdF « ‚u « WFO− Ë WOI¹d _« ‚u « …bŠË

Ëd  bL×  wKŽ

نامة ا

ـسـيـرتـنـا ـسـيـرة االقـتــصـاديـة  ا
الـعــربـيـة لــنـرى اإلخــفـاق فى أشـد

صوره.
ــمـاحــكـات بــسـبب الــصـراعــات وا
ؤامرات فيما ب أنظمة وأحيانا ا
احلــكم الــعــربــيــة تــأجـل االنــتــقـال
ـوضـوع االقـتـصـادى اجلـدى إلـى ا
ــشـــتـــرك نــحـــو خــمس الــعـــربى ا
وثالثـــ ســنـــة وذلك بــالـــرغم من
توقيع اتفاقيـة الوحدة االقتصادية
الـعــربـيـة عـام 1957  وبـالـرغم من
قــرار مـجــلس اجلــامـعــة الــعـربــيـة
إقـامـة سـوق عـربـيـة مـشـتـركـة عـام

.1964
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لـقـد كـان هـناك تـردد عـنـد الـبعض
وكـانـت هـنـاك انـسـحـابـات من قـبل
البعض بسبب الـظروف السياسية
وبــدائـــيــة احلـــيــاة االقـــتــصـــاديــة

بــعــضـهــا الــبــعض.. هــذا االحتـاد
يـخطـو رويـدا رويدا وبـثـبات نـحو
إنـشـاء سـوق اقـتـصـاديـة مـشـتـركة
سـترفع جتـارته البـيـنيـة من نسـبة
ـئة ئـة احلـالـية إلى 60 با 16 بـا
وســــتـــضـــيـف مـــا يـــقــــدر بـــســـبع
تــــريـــــلــــيــــونــــات دوالر أمــــريــــكى
ـــتـــنـــوع وتـــطـــوره القـــتـــصــــاده ا
الـصــنـاعـى. ويـتــكـلـم قـادته عن أن
ذلك سيـكون خـطوة نـحو مـزيد من
االنــدمـــاج اإلفــريـــقى الـــشــامل فى
حقول الـسياسة واالجـتماع ونحو

إمكانية خلق عملة موحدة.
ـسيـرة الـتى جرت ال لـنـقارن تـلك ا
ــتـقــدم حـتى ال فـى الـعــالم األول ا
يـتعـلل الـبعض بـالـفرق احلـضارى
الـــكـــبـــيـــر بـــ ذلك الـــعـــالم األول
ـنـا الـثـالث الـذى يـنـتـمى إلـيه وعـا
الـــعــرب واألفــارقـــة لــنـــقــارن تــلك

أما وأنـنا نـحن العرب قـد توقـفنا
عن أن نــــكــــون قــــدوة تـــســــتــــحق
ـــــفـــــاخـــــرة فـى أى من حـــــقـــــول ا
الـنـشاطـات اإلنـسانـيـة فإنـنـا على
األقل يــجب أن نــتــواضع ونــتـعــلم

ا يفعله اآلخرون.
فـاالحتـاد اإلفريـقى الـذى تـعلم من
جتـربــة االحتـاد األوروبى بـصـورة
أفـــضل من تــعــلـــمــنــا والــذى بــدأ
األفـارقــة بــإنــشــائه عـام 1963 أى
عشرين سنة بعد إنشائنا للجامعة
الــعـــربـــيـــة والـــذى لم يـــثـــبت فى
الــــواقـع إال بـــحــــلــــول عـــام 2002
والذى يـضم دوال بتـاريخ وثقـافات
ولغات وسياسات غـير متماثلة بل
وأحـيـانـا مـتــنـاقـضـة ومـتـنـافـسـة
والــذى لم جتف بــعـد الـدمــاء الـتى
أريــقت بـســبب صــراعـات وحـروب
دولـه وقـبـائـله وديـانـاته فـيـمـا بـ
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ـــشــاركــة بــكــثــافــة وقــوة الزاحــة ا
نتفع االنتهازين في الدولـة من ا
ان الـذين وصـلـوا الى مـقاعـد الـبـر
شاركة بسبب عزوف النـاس على ا
ـــرحـــلــة واخـــتـــيـــار االفـــضل في ا

القادمة.
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عـــلــــيـــنـــا ان نـــتـــعــــلم من جتـــارب
الـــشــعـــوب واولـــهم دولــة جـــنــوب
افــريــقــيــا حــ طــلــبـت احلــكــومـة
الـعــنــصـريــة فــيــهـا مـن نـيــلــسـون
مـنـديال بـعد 27 سـنة من االعـتـقال
اخراجه من السجن ومنحه احلرية
لتهبة ب مقابل تهدئة االوضـاع ا
الــشـــعـب والـــســلـــطـــة. وقـــد وافق
الـراحل مــانـديال ووقف ضـد حـزبه
فـي حـــيـــنــــهـــا بـــشــــرط ان تـــعـــمل
احلـكــومـة عـلى اجــراء انـتــخـابـات
عـــامـــة فـي الـــبالد خالل ٦ أشـــهـــر
ـثــلي الـشــعب وكـان له الخـتــيـار 
ذلك وانـتـهت لـيـومـنـا هـذا هـيـمـنـة
رجـــال احلـــكـــومـــة الـــعـــنـــصـــريـــة
والـــــفـــــاســـــدين فـي بالده. واخـــــر
التجارب عن قـوة صندوق االقتراع
فـي اســـقـــاط وتــــغـــيـــيــــر الـــرمـــوز
ـــهــيــمــنــة هــو وعـــنــاوين احلــكم ا

الــــى العـــــالم أينشــــــتاين بانه:
(من الـــغـــريب فـــعل نـــفس الـــشيء
مــرتــ بــنـفـس األســلـوب و نــفس
اخلــــطـــوات و إنــــتـــظــــار نــــتـــائج

مختلفة).
أذن ماهي احللول البديلة ?

ـمـثـلة االحـزاب والـكـتـل احلـالـيـة ا
ـال والـسالح ــان تـمـلـك ا فـي الـبـر
والسلطة واألعالم وسـيستخدمون
كـل هـــذه االدوات وتـــســــخـــيـــرهـــا
بــالـــقــوة لــصــاحلــهم لــكن ســاحــة
ــعـركــة احلـقــيـقــيـة هي احلـسم وا
واجهة يوم الـتصويت واالقتراع ا
فـي اخـــتـــيـــار نـــواب الـــشـــعب في
ان وبـعدهـا تشـكيل احلـكومة البـر

التي ستقود البلد .
لـنــكن عـلـى يـقــ اذا  لم تـســتـطع
االحــزاب احلـالــيـة ان جتــمع اكـثـر
ـــئـــة في االنـــتــخـــابــات مـن ٢٠ بــا
ؤيدين مجتمع السابقة مع كل ا
لهم ورغم كل شـبهـات التـزوير فأن
قـاطـعة فـئـات الشـعب واالغـلبـيـة ا
ـئة  هي كـافية من نسـبة ال 80 با
لـهم للـفوز  بـأيـة انتـخابـات . لذلك
عـلـيـنـا اسـتـخـدام الـسالح الـفـعـال
والــوحـــيــد الــذي بـــأيــديـــنــا وهــو

يــطـالب االغــلــبـيــة من الــعـراقــيـ
ـقاطـعة االنـتخـابات لـعدم وجود
قنـاعة باالحـزاب احلالـية ألن نفس
الـسـينـاريـو سيـتـكرر بـعـودة اغلب
االحـــزاب والــوجـــوه الى مـــقـــاعــد
ــان ومـن ثم الى الـــســلـــطــة الـــبـــر
والـهـيـمـنـة عـلى الـوزارات وغـنـائم

واقع. ا
اذن اذا كانت مـقاطـعة االنـتخـابات
هي احلل فــلـنـسـر خـلف هـذا احلل

مع ينادي بهذا الشعار.
ـقاطـعـة حـصلت في أن مـثل هـذه ا
انتخابات عام 2014 وبدرجة اكبر
في انتـخابـات عام 2018 ورغم ان
ـشــاركـة في االنـتــخـابـات نـســبـة ا
االخــيــرة كـــانت التــتــجــاوز ال 20
ـان واحلــكــومـة ــئـة فــان الــبــر بــا
ــقـــاطــعــة تــشـــكــلت مـــتــنـــاســ ا
ــؤكـد الــشــعــبـيــة الــكـبــيــرة ومن ا
سـنـحصل عـلى نـفس الـنتـيـجة وال
كن تـوقع غيـر ذلك وهذا يـناسب
الـقوى الـسيـاسـية واالحـزاب التي
ـقــاطــعـة بــاخلــفـاء تــشــجع عـلـى ا
ؤيديهم للتصويت لكنهم يدفعـون 

لصاحلهم اذا جرت االنتخابات.
أود االشــارة الــــــــى قــول مـــأثــور

لــذلك عـلــيــنـا أن نــتــعـاون ونــعـمل
بـنـزاهــة عـلى تـشـجــيع ومـسـاعـدة
اخليـرين واخمللـص منـهم للـتقدم
وتـرشـيح انـفـسـهم ومـطـالـبة اال
ـراقـبـة ـتـحــدة في نـفس الـوقـت  ا
نـزاهـة الــتـصـويت مــتـجـاوزين كل
ــســـاءالت عــلى قـــانــون اجلـــدل وا
االنــتــخــابـــات فــلــيـس لــنــا ســوى
ــتـوفـر اسـتــخـدام نـفـس الـسالح ا

لكل االطراف.
لالسـف ومــــنــــذ عـــام 2003 فــــانه
توجد في العراق حكومتان يرأس
االولى رئــيس الـوزراء واحلــكـومـة
الثانية هي الدولة الـعميقة يشترك
فيـها بعض رؤسـاء الكتل احلـزبية
ـــان وتـــكـــتالت الـــقـــوى في الـــبـــر
ــتــحـدة الــســيـاســيــة والــواليـات ا
وبـعض الدول االقـليـميـة الصـديقة

منها والعدوة.
ولـكي نـفـهم اسـبـاب تـدهـور هـيكل
الـدولة في أغـلب اجلـوانب االمنـية
واالقتـصاديـة والصـحيـة الى احلد
الـذي تعـجـز فيه احلـكـومة عن دفع
ــــــوظــــــفــــــ وحــــــقــــــوق رواتب ا
ــتـــقــاعــدين أضـــافــة الى ماليــ ا
الــــعـــاطــــلـــ وتــــفـــشـي الـــرشـــوة
قـنـعة في كـل تفـاصيل والـبـطالـة ا
سؤوليات احلياة علينا ان نحدد ا
ومـن له الــقــدرة عـــلى فــرض االمن
وأعــادة هــيــبــة الـدولــة الــوطــنــيـة
واالصالح لـتـحـريك عــجـلـة الـبـنـاء
ولـن جنـــد غــــيــــر رئـــيـس الـــوزراء
كأجابة لهـذا التساؤل وذلك حسب
تـعـريف الـواجـبـات والـصـالحـيات

في الدستور العراقي.
أن االعـتـراف باخلـطـأ فـضيـلـة وقد
قــــام بـــعـض قــــادة اخلط االول من
الــســيــاســيـ ولــهم تــصــريــحـات
ـالـكي عـلـنـية مـثـل الـسـيد نـوري ا
والسيـد هادي العامـري باألعتراف

ترامپ وعائـلته في اميركـا فهو قد
فـاز عـام 2016 بـاصــوات الـشـعب
االمـــــريـــــكـي وســـــقط عـــــام 2020
بـــصــــوت نـــفس الـــشــــعب رغم كل
احملـاوالت اخلبـيثـة واستـخدام كل
الـــوســـائل لـــصـــاحله ومـــســـاعــدة
ـتـطـرف والـلـوبـيـات النه الـيـمـ ا

خدمهم بافضل صورة.
كن لـكن علـيـنا ان نـتـساءل كـيف 
ــلك 80 مــلـــيــون مـــؤيــد ـــرشح 
ومـــتــابع عــلى الـــتــويــتــر وصــوت
لـصاحله  75 مـلـيـون امـريـكي بأن
يـــســـقط في االنـــتـــخــابـــات ? هــذه
الـنسـبة واالرقام لـم يحـصل علـيها
اي رئــيس فـاز فـي ايـة انـتــخـابـات
في تـاريـخ امـيــركــا كـلـه. أذن كـيف
حــــصـل ذلك وهــــو االن اخلــــاســــر
وعليه ترك الـبيت االبيض وكرسي
احلكم وهذا مايثير غضبه ويدفعه
لـنـشــر االكـاذيب وحتـريـك الـشـقـاة
ومـحـاولـة االعـتـداء عـلى أصـحـابه
ــعــتــرضــ النــهم من الــنـــواب وا
يـنـون تثـبيـت نتـائج االنـتخـابات .
اجلـــواب بــــكـل بـــســــاطــــة هـــو أن
ـقـاطعـة التي لم تـشارك االغـلبـية ا
في انـتخـابـات عام 2016 أعـترفت
بـخــطـئـهــا الـســابق وشـاركت االن
نـافس له بـقـوة والـتـصويـت الى ا
صوت للسيد بايدن ليصل عدد ا
الى 80 مليـونا وثم السـيطرة على

مجلسي النواب والشيوخ.
أن نتائج االنتـخابات في كل بلدان
الـعـالم حتـكـمـهـا االرقـام ويـقـبـلـهـا
اجلــمــيع حــتى ان شــابــهـا بــعض
تلك اخلروقـات والعـراق أجنب و
االف الــشـخــصــيـات من الــطــاقـات
الــبـشـريـة والــكـفـاءات الـتي الزالت
تـعـمل فـي عـراقـنا الـعـزيـز أو الـتي
تركت الوطن وحازوا عـلى التكر
واالهـتـمـام في اغـلب بـلـدان الـعالم

رحلة بالفشل في قيـادة البلد في ا
الـسـابقـة وهـذا يـنسـحب بـالتـأكـيد
ـمـثـلـة عــلى كل قـيـادات االحـزاب ا
ــان الن الــقــيــادة تــعــني في الـــبــر
سـؤولـية الـتـأريخـية ومن حتـمل ا
ـقـبـول التـمـتع بـاالمـتـيازات غـيـر ا
واالثــراء بـــيــنــمـــا الــبــلـــد مــنــهــار
واغــلــبــيــة الـنــاس مــســحــوقـة من

شماله الى جنوبه.
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نحـن بحـاجة الى ثـورة الصـناديق
تـضع رجال مـثـل مـهـاتـيــر  مـحـمـد
رئـيس وزراء مــالــيـزيــا عــلى سـدة
الـقـيـادة الـذي أتى بــعـد اسـتـغـاثـة
اليزي له بعد فساد فادح الشعب ا
حـيث أنه وفي أسـابيـع من استالم
السـلطة سـلمـيا" من خالل اصوات
النـاس استـطاع اعـادة احلياة الى
الزراعة والـصناعة الوطـنية وعمل

خطوات جريئة منها:
-  الــقـــبض عـــلى رئـــيس الــوزراء

السابق.
- القبض على 9 وزراء.

- إغالق اجملال اجلـوى و البـحرى
حتى ال يهرب الفاسدون.

- الـقــبض عـلى  144 رجل أعـمـال
بتهم الفساد.

- الـقــبض عـلى 50 قــاض بـتــهـمـة
الفساد.

- القبض على 200 شرطى بتهمة
الفساد.

- أعــــادة  50 مــــلـــــيــــار دوالر إلى
اليزية فى فترة قصيرة. احلزينة ا

- تخفيض الضرائب  فورا".
هذا هو االنـقالب الفعـال والسلمي
كننـا حتقيقه خالل االشهر الذي 
الـقـليـلـة القـادمـة ولنـا حق وعـليـنا
جــمــيـعــاً مــسـؤولــيــة امــام الـوطن
ـــشــاركــة عـــراقــنـــا احلــبـــيب في ا

لتحقيقه.

ارسـة الطالق الـعربـى الشـهير و
فيما ب القول والفعل.

ولقـد استبـشر النـاس خيرا عـندما
أقرت قمة عربية لرؤساء الدول فى
عــــــــــمــــــــــان األردن عـــــــــام 1980
اسـتـراتـيـجــيـة عـربـيـة اقـتـصـاديـة
مـــشـــتـــركــة وخـــطـــة لـــلـــتـــنـــمـــيــة

االقتصادية.
لــــكن تــــلـك احملــــاولــــة دخــــلت فى
غـــيـــبـــوبـــة بــــســـبب احلـــروب فى
اخلليج الـعربى وتذبـذبات أسعار
الـنـفط وتـوجه فـوائض الـعـائدات
البترولـية والغازيـة لالستثمار فى
خــــارج الــــوطن الـــــعــــربى وعــــدم
االنــتـقــال من اقــتــصـاد ريــعى إلى
اقتصاد إنـتاجى متشـابك ومتناغم
فيما بـ مكوناته ونـتائجه وبقاء
االخــتالفــات الـشــديــدة فـيــمــا بـ
ـــنـــظـــمـــة لـــلـــحـــيــاة الـــقــوانـــ ا
االقتصادية والتـجارية واجلمركية
والـتـعـامل مع الـنـظـام االقـتـصادى
ـطبقة فى كل ى ومـتطلباته ا العو
قطـر عربى.. كل ذلك جعل الـتجارة
البـيـنـية فـيـمـا بـ الدول الـعـربـية
تراوح فى مكـانها صـعودا ونزوال
فـيـمـا بـ الـعـشـرة والـعـشـرين فى
ـــائــــة كـــحـــد أقـــصى وذلك إبـــان ا
فـتـرات ارتــفـاع مـداخـيـل الـبـتـرول
بـــصـــورة مـــؤقـــتــة. كـــمـــا أن تـــلك
الــعـوامل قــادت إلى ضـعـف شـديـد
فى خـطـوات الـتـكـامـل االقـتـصادى
ــــشـــتـــركـــة وولـــوج ـــشـــاريع ا وا
تــــطـــــورات وتــــنــــامى اقــــتــــصــــاد

عرفة. التكنولوجيا وا

بـعـد مــرور خـمس وسـبــعـ سـنـة
عـلى تـأسـيس اجلـامـعـة الـعـربـيـة
وبـــــالـــــرغم مـن االجـــــتـــــمـــــاعــــات
والـــقــرارات والــكـالم الــكــثـــيــر عن
الــوحــدة االقــتـصــاديــة والــتــكـامل
شتركة فإن االقتصادى والسوق ا
أقــصى مــا وصـــلــنــا إلــيه فى عــام
 1998هــو إطالق بــدايــة مــنــطــقـة
الـتـجـارة احلـرة الـعـربـيـة الـكـبرى
الـــتى أوصـــلـــتــنـــا عـــلى األقل إلى
تـطــبـيق شــبه اإلعــفـاء الــكـامل من
الـضـرائب اجلـمـركـيـة عـلى الـسـلع
تبادلة فيما ب األقطار العربية ا
ـــنـــشــأ وبـــشـــرط أن تـــكـــون ذات ا

العربى.
Í—U& qšb

لــكن الـــكــثــيـــر من اإلخــصـــائــيــ
االقــتــصـاديــ الــعــرب قـد بــيــنـوا
دخل مرارا أن االكتفاء بأطروحة ا
التـجارى كأداة وحـيدة أو مهـيمنة
عـلى الـنـشـاط االقـتـصـادى الـعربى
ـشـتـرك لن تـكـفى لـبـنـاء اقـتـصاد ا
تـــنـــمـــوى مـــســتـــقـل وغــيـــر تـــابع

وخاضع للخارج.
وأننا نحتـاج لدخول عوالم جديدة
ـــــشـــــتـــــرك من مـــــثـل اإلنـــــتـــــاج ا
ـشـتـركـة والـسوق والـتـشـريـعـات ا
شـتـركة. وإال ـشـتركـة والـعمـلـة ا ا
سـتـظل نـسـبـة الـتـجـارة الـسـلـعـية
ــتــبــادلــة تــدور حـول الــبــيــنــيــة ا
ـــائـــة من مـــجـــمل الـــعـــشـــرة فى ا
التجارة العربية. وستكون النسبة
أقل عـنـدما تـنـتهى حـقـبة الـبـترول

العربية.

مـا هـو واضح من كل مـا سـبق هو
أنـنـا أمــام غـيـاب إلرادة ســيـاسـيـة
عربية مشتـركة قادرة على االنتقال
إلى متـطلبـات التكامـل االقتصادى
ومـن ثم حـــــتى ولــــو عـــــلى مــــدى
مــتـــوسط االنــتــقـــال إلى نــوع من
الــوحــدة االقـــتــصــاديــة. لــكن تــلك
اإلرادة غـير مـتوفـرة عنـد الغـالبـية
الـــســـاحـــقـــة مـن أنـــظـــمـــة احلـــكم

العربية.
ـوجع هـو أنه فى عـام 2011 قام ا
مـركــز دراسـات الــوحـدة الــعـربــيـة
باسـتطالع عـينـة من أفراد الـشعب
الـــعـــربى عـــبــر الـــوطن الـــعــربى
للتعرف على اجتاهات الرأى العام
الــعــربى نـــحــو مــســـألــة الــوحــدة
ئـة رغبة العربيـة. لقد أبدى  55با
فـى قـيـام وحـدة عـربـيـة انـدمـاجـية
كاملـة ب األقطار الـعربية وأبدى
ئـة قيام احتـاد فدرالى. وقد 66 با
ـــاثل قـــام به أظـــهـــر اســتـــطالع 
معهد الدوحة فى عام 2014 تأييد
ــئـــة الـــتــوجه نـــحــو  55-57  بـــا
إجـراءات تعـاونيـة وتوحـيديـة ب

األقطار العربية.
إذا كـانت غـالـبـيـة الـشـعب الـعـربى
تؤيـد قيام وحـدة اندمـاجية فى كل
مـنــاحى احلـيــاة فـهل كــثـيــر عـلى
أنـظـمــة احلـكم الـعـربــيـة لـو أنـهـا
ـا تـريده تـقـرأ أو تـعـيـر اهـتـمـامـا 
شعوبها أن تتوقف عن االستمرار
فى الــتالعـب بــوحــدة جــزئــيــة فى

حقل االقتصاد?
{ مفكر عربى من البحرين
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والزّينُ أصيل ومطيرُ الوجدِ

رهيف مفتون
×

 .. ُ تبكي مر
هل نيأس من عرسكِ

يا بنت النّيل 
أم نأملُ خيراً فيما قال العرّافون ?

×
لم يَـصـدُقْ فــألُك.. لم يَـصـدُقْ يــا مـحـيي

الدّين !
قد قلتَ بأنّ األرضَ ستزهرُ ثانيةً

عنباً .. زيتوناً  تفّاحاً كخدود احللوات
وت !

ها هي تغرقُ والنّاسُ حيارى..
لم يُغرقْهم ماءُ النّيلِ ولكن ..

أغرقهم وعدُ السّاسةِ والعرّافون
والوعدُ كما تعلمُ

كاألفيون
  ×

لمَ لمْ يُصدُقْ وعدُك يا محيي الدّين ?!
احلاجّةُ عوشةُ أعطتك ثالثَ دجاجات ٍ

ومنيرةُ أعطتك القرطَ !
قلتَ بأن َّ منيرةَ بنتَ احلاجّ

ستنجبُ طفالً
سك ويكونُ له شأن في الوطن ا
ومنيرةُ ما ولدت ! واحلملُ ثقيل 

يا محيي الدّين ..
  ×

مرّت سنوات ومنيرةُ لم تنجبْ
ال وَجَعاً في الظّهر وال شبهَ مخاض 

وعود سيبقى فهل ا
في جوف الغـيب دهوراً أخرى يـا محيي

الدّين ?!
  ×

قالوا : سنعاودُ ترتيبَ أمور العرس  ِ
ولن نخشى

سنفكُّ قيودَ اخلوف ِ
نشدُّ حزامَ العزمِ وسنقهرُ فألَ الدّجال

رّات ِ علينا هم كذبوا عشرات ِ ا
وعلى اللّه..

و على الدّنيا ..
وعلى الدّين

لم يَصدُق فألُك 
لم يَصدُقْ يا محيي الدّين!

قد قلتَ : سيكتملُ العرسُ قريباً
وستهمي كلُّ جنوم اللّيل فَراشاً

فوق النّيلَ

سـتـغـنّي كلُّ صـبـيّـات ِ الـسّـودان لـهـذا
العرس

" مبروك عليك اللّيلة يا نعّومة "
لكنَّ العرسَ تأخّرَ يا محيي الدّين !

سنوات مرّت ودموع ُعروستِنا 

في العين
واألوجعُ أنّ ليالي العرس  ِجميعاً

تنكسرُ الفرحةُ فيها
إمّا بقتال  ٍب شقيق

أو فيضان  ٍمجنون ..
تتأجّلُ فرحتنا وننامُ على حُرَقٍ

وشجون
×

ُ تبكي وتولولُ : كانت مر
ُ عروسَ الزّين .. اللهُ يع

ــمــشــوقــةُ .. واســعـةُ تــلك الــسّــمــراءُ ا
العين

هرةُ ما قَبِلت لصباها تلك ا
إلّا الزّين
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وصل ا

qBHM*« qE «

قصة قصيرة

أســـوء كــــوابــــيـــســــهم رغــــبــــاتـــهم
مخاوفهم أعمق أسرارهم.

- ما هو الدلـيل على صدق ما تقول?
قد تكون مجرد أوهام.

- قـد تكون مـجرد هـلوسات بـصرية
وســمــعــيــة لـــكن رأيت هــنــا في هــذه
الـعيادة حـياة إنـسانة مـنذُ كانت في
عمر سبع سنـوات حينما كانت أمها

وقف عـــلى بـــاب عـــيـــادة طــبـــيـــبــة
أمــراض نـفــســيـة وقــد كــتب إنــهـا
ـــاجــســـتـــيــر من حــاصـــلــة عـــلى ا
بريـطانـيا والـدكتـوراه من أمريـكا
وكان يـقدم رجالً ويـؤخر أخرى ثم
قال: أنا راجـعت تسعة عشـر طبيباً
نــفـــســيـــاً كــلـــهم من الـــرجــال ولم
أحــصل عـلـى عـقـار نــافع من واحـد
شكـلتي عند منـهم لعلي أجـد حالً 

هذه الدكتورة.
قــرر الــدخــول وشــرح حـالــته لــعل
الـله يـجـعل عـلى يـدهـا الـشـفـاء قد
يجعل سـره في أضعف خلقه وجد
تـلئة دفع مبلغ الدخول العيادة 
واســــتــــلم رقـم الـــدخــــول عــــشـــرة
وجـلس ينتـظر الـدور وهو يرى أن
السـكرتيـرة لم تستقـبل بعده أحداً
بل تؤجـلهم لـيوم غـد فلـما سـألها
أجابـته: إن الطبـيبة ال تـستقبل في

. اليوم أكثر من عشرة مراجع
اذا? أحمد: 

ـــال بـــقـــدر - ألنـــهـــا ال تـــهـــتم بـــا
ـراجـع ومـســاعـدة اهــتـمــامــهـا بــا

رضى. ا
رضى? - هل تتأخر في عالج ا

- غالـبـاً نعم لـكن بـعض احلاالت
ال حتتاج إلى وقت طويل.

ظل جالساً ينتظر وألول مرة يشعر
بالـطـمأنـينـة حـتى وصل الدور إلى
الــرقـم تــســـعـــة وبـــقي وحـــيــداً في
الــقـاعــة أرجع رأسه لــيــضـعـه عـلى
حــافــة الـكــرسي ونــظــر لــظــله وقـد
انـفــصل عــنه نـادى ال لــكــنه انـدمج
مـعه واستـغرق في سـبات انـكشف
له عـالم عــجـيب رأى فـتــاة صـغـيـرة
تـمــوت أمـهــا فـيـهــاجـر أبــوهـا إلى
بـريـطــانـيـا تـكـمل دراسـتـهـا هـنـاك
ـاجسـتير وتأخـذ البـكالـوريوس وا
في عـلم الـنـفس الـعالجي ثم يـرحل
ــــــتــــــحـــــدة األب إلى الــــــواليــــــات ا
األمـريـكـيـة بـدواعي الـعـمل فـتـرحل
مــعه لـتــحـصل عــلى الـدكــتـوراه ثم
ـوت األب فــتـضــطـر لـلــرجـوع إلى
الـعـراق ويـطـلع عـلى أدق تـفـاصـيل
حــيــاتـهــا وهـو ال يــعــرف من يـرى?
ــــاذا? فـــــيــــنـــــتــــبه عـــــلى صــــوت و
الــســكــرتــيــرة وهي تــنــاديه أســتـاذ
تــفـضل وصـل الـدور إلـيـك قـام وقـد
انــــفـــصـل الـــظـل عـــنه ودخـل عـــلى
الــدكـــتــورة وعــنــدمــا نــظــر إلــيــهــا
وجدها هي تلك الـطفلة التي توفيت
أمـهـا وهي صغـيـرة هـنا تـسـمر في
مكانه عـند الـباب قـامت إليه قـائلة:
أدخـل ال تـــــخـف وقـــــد ارتــــــســـــمت

ابتسامة على شفاهها.
- الـسالم عـلـيـكـم أنا لـسـتُ خـائـفاً

منكِ بل أنا خائف عليكِ.
- وعــلــيــكم الــسـالم ال تـخـف فــأنـا

لستُ من النوع الذي يخاف عليه.
- حسناً.

جـلس عـلى كـرسي وهي عـادت إلى
مـكــانـهــا خـلف مــكـتب فــخم قــائـلـة:

تفضل ما هي مشكلتك?
- أن مشـكـلتي مـعـقدة من الـصعب

أن أجد من يصدقني.
ــــا أُخـــــلف ظـــــنك - جــــربـــــنـي ر
وأصــدق مـــا تــقــول واســاهم بــحل

شكلة. ا
- يا ليت يـا دكتورة ذلك من دواعي

سروري.
- إذن نبدأ جلسة العالج?

- نعم منذُ عمر عشر سنوات كنت
ــنــام ظالً أســوداً يــأتــيــني أرى بــا
ويـحـدثـني بــأشـيـاء لم حتـدث بـعـد
وحتــدث كـمـا قـال لـي بـالـضـبط في
ــا يـقـول لي الـبـدايــة كـنت أشـكك 
وأظــنه كـاذبــاً وظـلت األحــداث تـقع
كـما يـقـول لي مـرة بعـد أخـرى حتى
تبدد كـل شك وحصل شـيئـاً فشـيئاً

ا يقول. اليق 
- هل مشكلتك هي قرين الطفولة?
- يـا لــيت األمــر كــذلك النـتــهى مع

جتاوز مرحلة الطفولة.
- إذا ما هي مشكلتك?

ـشكـلـة عنـدمـا بلـغت صـدقت ما - ا
يــقــول حــيث كــنت اســأله من أنت?
فـيـجـيب أنـا ظــلك وكـنت أعـتـقـد أن
عـنى اجملازي وليس ـقصود هـو ا ا
احلــقــيــقي حــتى رأيت بــأم عــيــني
كــيف يــنـفــصل عـني ويــتـحــد مـعي
ويريـني حـقـيـقـة الـنـاس تـاريـخهم

ـــوت جتــلــســـهــا في عـــلى فــراش ا
حــجــرهــا وتـمــشـط شـعــرهــا وهي
تـلـبس فـسـتانـاً ورديـاً وكـانت تـكره
الـتـمـشـيط لـذا كـانت أخـر كـلـمـاتـها
سكـينـة أكرهك فـماتت األم ألمهـا ا
وهي تـمشط شـعـر ابـنتـهـا وصارت
بـعـد ذلك كـثيـرة االهـتـمام بـشـعـرها
وقـد ندمـت عـلى تـلك الـكـلـمـات لـهذا

اليوم.
- أصـمت وهـي تـكـفــكف دمــوعـهـا
كـيف تـعـرف كل هـذه الـتـفاصـيل عن

حياتي?
- هل هــــذه واحـــدة من تــــفـــاصـــيل

حياتك أم مجرد أوهام?
ســاد الـصــمت لــدقـيــقــة السـتــرجـاع
أنفـاسها وتـعيد ترتـيب أفكارها ثم

نظرت إليه بإمعان.
- وماذا تعرف عن حياتي أيضاً?
- حــــتى مــــا حـــصـل في مــــكـــتب

أستاذك في أمريكا.
- يـكــفي فـهـمـت حـدثـني عن كل

شيء بالتفصيل.
بـدأ يـحـدثـها بـقـصـته من الـبـداية
ـمل حـتى الـنـهـايـة بـالـتـفـصـيل ا
هـي أطــلــقت خلــيــالــهــا الــعــنــان
وفــــتـــــحت عـــــقـــــلــــهـــــا عـــــلى كل
االحــتـمــاالت وإذا بــهــا تـرى ظالً
يجلس على كـرسي بجانب أحمد
فــــبــــدأت احلـــديـث مــــعه وإذا به

يسألها هل تريني?
- نعم أراك.

- ماذا تريدين?
- االبــــتـــعـــاد عن أحـــمـــد وتـــركه

يعيش حياته بسالم.
- هـو الـذي أحـضـرني من خالل
الـقراءة في كتـاب جده عنـدما كان
في العاشـرة ولم يصرفني وكان
يـتـمـتع بـالـتـحـصـ الـشـديـد ألن
جـــــده قـــــد حـــــصـــــنه من األرواح
الـشــريـرة واجلن فــلم أجــد غـيـر
ظـله لـتـدب فـيـه احليـاة لـذا عـلـيه
ة االنصـراف من كتاب قراءة عـز

جده فأرحل دون رجعة.
- هل سمعت كالم ظلك?

- نــعـم ولــكن جــدي تــوفي مــنــذُ
سـنـوات وال أتذكـر مـاذا قرأت في

الكتاب.
عــادت لــتــســأل الـظـل; هل تــعـرف

ماذا قرأ?
ـــعــارف - نــعـم كــتـــاب شــمس ا

الكبرى.
وأخـيــراً عـرف الـسـبب وعـاجلـته

حتى شفي نهائياً.
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 يا هذا احلالوي األخضر
كم كنتَ نبيالً وسخياً 

في زمن أغبر
 شاعت فيه 
طقوس الغدر

 وتعالت فيه أطماع اجليران 
فتراجع عن فعل اخلير

من كنت تظنّ من األخوان
 كم أنتَ جميل و أصيل

فتراب بيوتات الطفّ
مازال يغذّ خطاك 

وحليب فراتك رغم جراحات
 البُعد

مازال يد رؤاك
ويجري فيك طموحاً

و وفاء لبني اإلنسان 
 ظلت كلماتك

في تلك الليلة ساهرةً
توقظ ذاكرتي وتهزّ كياني
وأعادت لي زهو شبابي

ودعابات األتراب
ومساءات األصحاب 

فـي مــــــــــقــــــــــهـى (ابــــــــــو  ســـــــــراج
الوضـــــــــاء)

وحتـــت ظــــالل أزقـــــــة حــــلـــــتــــنــــا
الفيحاء

وشبابيك اخلالّن 
يا ( آسر )

مـن دلّـك في هـــــــذا الــــــلـــــــيلِ عـــــــلى
عنــــواني

هاجس نشأتك ?
أم جذر عراقتك ?

جوهر معدنك ?
طيبتك ? 

يا أبن األجواد ?
شكراً .. شكراً .. شكراً

يرعاك اللهُ
ويُبعد عنك شرور األوغاد ...

 w(UB « rÇUŠ dJý
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ال لن نرثيك بدموع العيون
ا بدموع الكلمات والشموع وا

التي تضيء القلوب 

لذكرى شاعر وانسان خلدته 
نابر الثقافية  ا

اعتلى منصة اخللود
في كلماته الطيبة التي عجنت 

ب اعماق الصدور
لــتــكـــون رغــيـف خــبـــز حــار الفــواه

الفقراء والكادح
هكذا تقول قصيدته احلمراء 

التي انـدفعـت كالشـهيق  مـن اعماق
النفوس

لـــتـــقــــول  كـــلــــمـــة الــــوداع يـــا أبـــو
شــــــــروق

يا رفيق الكلمة الطيبة
الى يوم اللقاء
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ـز)  أن عدد مشـتركيهـا جتاوز في تشرين األول  عـتبة السـبعة مالي أعلنت صـحيفة  (نـيويورك تا
مشيـرة إلى أن مليـوني مشـترك إضافي اشـتركـوا خالل سنة في نـسخـتها الـرقميـة.وتعـتمد اجملـموعة
ـدفـوع بـغـيـة احلـد من الـتعـويل عـلى الـصـحـفـيـة أكثـر فـأكـثـر وفـقـاً السـتـراتـيـجـيتـهـا عـلى احملـتـوى ا
ـئة من رقم األعمال لكنه ثّل  38في ا داخيل.وكـان اإلعالن ال يزال قبل عام  اإلعالنات لـتحقيق ا
ـداخـيل فـي حـ تـوفّـر ـئـة مـن ا لم يـعــد يــشـكّل فـي الـفــصل الـثــالث من الــعــام اجلـاري أكــثـر من  18في ا
ـوّ حجم ـمـتدة من تـمـوز  إلى أيـلول  سـاهم  ـئـة منـهـا. وعـلى مدى األشـهـر الثالثـة ا االشـتـراكات  70في ا
ـئة في سنـة.وللمرة األعمـال العائد إلى االشـتراكات في الـتعويض عن انكـماش حجم اإلعالن بـنسبة  30في ا
شتركـ في النسخ الـورقية.ولم تعـد االشتراكات األولى جتاوز عدد االشـتراكات في الـنسخة الـرقمية عـدد ا
ئـة من إجمالي االشتراكات لكنّها تـوفر نحو نصف مداخيل االشتراكات إذ في الـنسخ الورقية تمثّل سوى  12في ا
أن سـعر االشـتراك في الـنسـخة الـرقميـة أقل منه في الـورقيـة.وبقي رقم األعـمال شـبه ثابت ولم يـتراجع سـوى بنـسبة

ئة ليبلغ  426مليون دوالر. طفيفة هي  0,4في ا

رسالة نيويورك
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ــتــحـدة)) ,أ ف { أالمــو (الـواليــات ا
ب) - قــبل ثـمــانــيـة أيــام من انـتــهـاء
واليته أكّد الرئـيس األميركي دونالد
ترامب أنّ احتماالت عزله من منصبه
معـدومة داعـياً في أول جـولة عـلنـية
له مــنــذ اقـتــحـام مــنـاصــرين له مــقـرّ
الــــــــكـــــــونــــــــغـــــــرس إلـى "الــــــــسالم"
و"الـهـدوء".وقال تـرامب خـالل زيارته
مـــديــنـــة أالمــو احلــدوديـــة في واليــة
تــــكـــســـاس إنّ "الـــتـــعـــديل اخلـــامس
والـعـشـريـن (لـلـدسـتـور) ال يـشـكّل أي
خــطــر عــليّ" في إشــارة إلـى دعـوات
ـوقراطـي لـنائب الرئـيس مايك الد
بـنس إلى اتّـبـاع نص الـتـعـديل لـعزل
ــنـــصب.وأضــاف "حــان تــرامـب من ا
الوقت لـكي تتعـافى أمّتـنا حان وقت
الـــسالم والــهــدوء" مــعـــتــمــداً نــبــرة
تشدّد الذي مناقضة تماماً للخطاب ا
ألقاه أمام منـاصريه في واشنطن في
الـسـادس من كــانـون الـثـاني/يـنـايـر
قــبـــيل اقـــتـــحــام قـــسم مـــنـــهم مـــقــّر
نعـزل أكثر من الكونـغرس.وتـرامب ا
أي وقت مضى حـتى داخل معـسكره
ـكن أن يـصـبح أول رئـيس أمـيركي
تــــطــــلق بــــحــــقـه مــــرتــــ إجـــراءات
لــعـزلـه.وسـيــنــاقش مـجــلس الــنـواب
األربعـاء الن االتهـامي قبل ان يـجري
تصـويتـا علـيه في اليـوم نفـسه.وكان
ترامب ندّد قبـيل توجّهه الثالثاء إلى
أالمـــو بـــإجـــراءات الـــعـــزل الــتـي قــد
تــســتــهــدفه واصــفــا إيــاهــا بــأنــهــا
"سـخيـفـة تـمامـاً" وتـتـسـبّب ب"غضب

تحدة. هائل" في أرجاء الواليات ا
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وفي خضم االضطرابات التي تشوب
االيام األخيرة مـن واليته برّر ترامب
خطـابه أمام مـناصريـه في ذاك اليوم
باعـتبـاره "مناسـباً تـمامـاً" مندّداً في
الـــوقت نــفـــسه ب"اخلــطـــأ الــكــارثي"
لــوســائل تــواصل اجــتــمــاعـي قـرّرت
وقف حـســابـاته.وكـان تــرامب الـتـقى
مساء االثـن نـائبه مـايك بنس الذي
قــرّر عــلى مــا يـبــدو تــشـكــيل جــبــهـة
مشتركة معه في الوقت احلالي ضدّ
ـوقـراطيـ رفـضاً لـلـدعوات إلى الد
عزله اسـتنـادا إلى الـتعـديل اخلامس
والــــعــــشــــرين الــــذي يــــنص عــــلــــيه
الدستـور.وفي تكـساس تـغنّى ترامب
مطوّال باجلدار الذي وعد ببنائه على
كـسيك.وقال "لـقد وفيت احلدود مع ا
بوعـودي" في ما يـتعـلّق ببـناء جدار
بـطـول  725كـيــلـومــتـرا.لــكنّ اجلـدار
"العظـيم الرائع" الذي وعـد به دونالد
ترامب فـي حمـلـته عام  2016ما زال
أبــــعـــد مـن أن يـــســــتـــكــــمل.ومن ذاك
اجملـــمــوع  بـــنــاء نـــحــو عـــشــرين
كـيـلــومـتـرا فـقط في مــسـاحـة لم يـكن
فـيـها حـاجـز مـادي سـابقـا. أمـا بـقـية
اجلـدار فــهي عـبـارة عن حتــسـيـنـات
و/أو تعزيزات حلواجز قائمة.كما أنّ
ـكـسـيك لم تـدفع كـلـفـة بـنـاء اجلدار ا
كما وعد قطب الـعقارات.وفي األثناء
يتواصل في واشنطن اإلعداد إلجراء
من شأنه أن يسـجل في التاريخ وقد
ـستـقـبل الـسـيـاسي احملـتمل يـرهن ا
لـدونــالـد تـرامب ألنّه قــد يـصـبح أول
رئــيس أمــيــركي يــواجه مــرتـ نص
اتـهــام في الـكـونــغـرس ضـمن إجـراء
توقع أن يتم تبني النص عزل.ومن ا
بــســهـولــة إذ يــدعـمـه عـدد كــبــيـر من
ـوقراطـيـ في مـجـلس الـنواب. الـد
وهــذا يـــعــني فــتـح إجــراء عــزل ثــان

بــحق الـرئــيس األمـيــركي.لــكن الـشك
ــســار ونــتــيــجــة يــبــقى مــحــيــطــا 
احملــاكــمـة الــتي يــفــتــرض ان جتـري
الحقا في مجلس الشيوخ والذي يعد
حالـيـا غالـبـية جـمهـوريـة. وسيـتولى
ــوقــراطــيــون الــســيــطــرة عــلى الـــد
اجمللس في  20كانـون الثـاني/ينـاير
لــكــنــهم ســيــكـونــون بــحــاجــة جلـمع
أصوات الـعديـد من اجلـمهـوري من
طـلـوبة اجل بـلوغ غـالـبيـة الـثلـثـ ا
إلدانــة الـرئــيس.ومن شـأن مــحـاكــمـة
ترامب في مجلس الـشيوخ أن تعرقل
وقراطي في العمل التـشريعي للـد
بداية عـهد بايـدن إذ سينـحصر عمل
اجمللس بهذه القضية.في موازاة ذلك
وقـراطيـون ان يتم اعـتماد طلب الـد
مــشــروع قـرار بــاالجــمــاع يـطــلب من
نـائب الـرئـيس األمـيـركي مـايك بـنس
إقــالـة تـرامب عــبـر تـفــعـيل الــتـعـديل
اخلــــــــــامـس والـــــــــعــــــــــشــــــــــريـن من
الــدســتــور.وأكــدت رئــيــســة مــجــلس
ـــوقـــراطــيـــة نـــانــسي الــنـــواب الــد
بــيــلـوسي اإلثــنــ أن اجلـمــهــوريـ
"يــعــرّضــون أمــيــركـا لــلــخــطــر" عــبـر
"تـواطــئـهم" مع تــرامب الـذي تــتـهـمه
ب"الــتــحـــريض عــلى تــمــرد دام ضــد
أمـيـركــا" عـلى خـلـفــيـة احـداث مـبـنى
الــكـــابــيـــتـــول.وقــالت "نـــدعـــو نــائب
الـرئـيس لـلـردّ في غـضـون  24سـاعة
بعـد تبـنّي" النصّ.وسـيؤدّي الـرئيس
ـنــتـخب جــو بـايـدن الــقـسَم في 20 ا
كانـون الثـاني/ينـاير لـتولّي الـرئاسة
خـلـفــا لـتـرامب في حــفل سـيـقـام في
ـبنى الـكـابـيـتول الـبـاحة اخلـارجـيـة 
الــــذي يــــضمّ مـــــجــــلــــسي الــــنــــواب
والــشــيــوخ الــلــذين يــتــألف مــنــهــمـا
الكونـغرس.وأعلن الـبنتـاغون اإلثن
أنه سـمح بـنـشـر  15ألف عـنـصـر من
احلـــــرس الـــــوطــــــني خـالل مـــــراسم
تـــنــصــيـب بــايــدن.ودعـــا بــايــدن إلى
ــتـورطـ في "اقـتـحـام" مالحـقـة كل ا
ـاضي مـبـنى الــكـونـغـرس األربـعـاء ا
خالل أعــمــال عــنف أوقــعـت خــمــسـة
قـــتــلى وأثـــارت صــدمــة في أمـــيــركــا
والعالم. وأعلـنت النائبـة اجلمهورية
الـنــافـذة لـيـز تــشـيـني الــثالثـاء أنّـهـا
ـصـلـحـة تـوجـيه تـعـتـزم الـتــصـويت 
نـتهـية قرار اتّـهـامي بحقّ الـرئيـس ا
واليته دونالـد ترامب بـهدف عزله من
مــنـصــبه في قــرار عـزته إلى أعــمـال
الـــعـــنف الـــتـي ارتـــكـــبـــهـــا أنـــصـــار
للملياردير اجلـمهوري ح اقتحموا
ـاضي.وقالت الـكونـغـرس األسـبـوع ا
تـشـيني فـي بيـان اتّـسم بـنـبـرة الذعة
ــصــلــحــة تــوجــيه قــرار "ســأصـــوّت 
اتّـهــامي إلى الـرئــيس" خالل عـمــلـيـة
قـرّرة في مجلس النواب التصويت ا
األربعاء.وأضافت النائبة التي تعتبر
ثــالث أكــبــر مــســؤول جــمـهــوري في
مـــجـــلس الــنـــواب أنّ "هـــذا الــتـــمــرّد
تــســـبّب بـــســـقـــوط جــرحـى وقــتـــلى
وبـــحــصـــول دمــار في قـــدس أقــداس
جـمــهـوريـتــنـا".وهـذه أول مــرة يـعـلن
فـــيــهـــا مــســـؤول في أحـــد احلــزبــ
الرئيسي تأيـيده إجراءً يهدف لعزل
رئـيس يـنـتمي حلـزبه مـنـذ اسـتـقـالة
الـــرئــيس ريـــتــشـــارد نــيــكـــســون في
.1974وأتى بيان تشيني بعد أن
أصـبـح زمـيـلــهـا عن واليـة نــيـويـورك
جــون مــاكــتــو أول نــائب جــمــهــوري
يؤيد عزل الرئيس في موقف ما لبث
أن انــــضمّ الــــيه الــــنـــائـب عن واليـــة

ـعـروف إيــلـلــيـنـوي آدم كــيـنــزنـغــر ا
بــانـتـقــاداته الـشــديـدة لــتـرامب.وفي
احملــــاولـــة األولى لـــعــــزل تـــرامب لم
ـصلـحة يصـوّت أيّ نائـب جمـهوري 
تـوجــيه قـرار اتّــهـامي ضــد الـرئـيس
لــعــزله فـي حــ صــوّت في مــجــلس
الشيوخ سناتور جمهوري واحد هو
ــــصــــلـــــحــــة إدانــــة مــــيـت رومــــنـي 
ترامب.وفي بـيـانهـا اعتـبرت الـنائـبة
عن والية وايـومنغ احملـافظـة جداً أنّ
اقـتــحـام أنـصـار تـرامب لــلـكـابـيـتـول
خالل انـعقـاد الـكـونغـرس في جـلـسة
استـثنـائيـة للـمصـادقة عـلى فوز جو
بايدن بالرئاسـة "ما كان ليحدث أبداً
ـــــنـــــتــــهـــــيــــة من دون الـــــرئـــــيس" ا
واليـــته.وقـــالت تــشـــيــنـي إنّ "رئــيس
ــتــحـــدة هــو الــذي وجّه الـــواليــات ا
الدعوة إلى هـذا احلشد احلـاقد وهو
الذي جـمع هـذا احلشـد احلاقـد وهو
الــذي أشــعل فــتــيـل الــهــجــوم" الـذي
أسفر عـن مقتل خـمسـة أشخاص في
حرم الكـونغرس.وأضـافت "لم يسبق
أن حـــصــلت خــيـــانــة أكــبـــر من قــبل
ـنــصـبه ـتــحــدة  رئــيس لــلـواليــات ا
وليمينه الدستورية".ووفقاً لصحيفة
ـز وشبـكة "سي إن إن" نيـويورك تـا
فـإنّ زعـيم اجلـمــهـوريـ في مـجـلس
الشـيـوخ السـنـاتور مـيتـش ماكـونيل
الذي يتـمتّع بـنفوذ شـديد في احلزب
لـــيـس مــســـتـــاء مـن اخلــطـــوة الـــتي
وقـراطـيون في مـجلس أطلـقـها الـد
الـنواب لـعـزل ترامب لـكـنّه لم يـحسم
مـوقـفه بــشـأن مـا إذا كـان سـيـصـوّت
ــطـاف لــعــزله أم ال ألنّه في نــهــايــة ا
ينـتظـر االطالع عـلى تفـاصيل الـقرار
االتـــهــــامـي لـــيــــبــــني عــــلى الــــشيء
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ونــقــلت الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة عن
قرّب مـنه إنّه يعتقد ماكونيل قـوله 
أنّ ترامب ارتـكب فـعالً ما يـسـتوجب
الـــعـــزل وإنّه يـــرى في عـــزل تــرامب
فرصة لكي يتخلّص احلزب منه ومن
نــفـــوذه الــذي تــســـبّب في األســبــوع
ـــاضي بـــخـــســـارة اجلــمـــهـــوريــ ا
مـقــعـديـهــمـا عن واليـة جــورجـيـا في
االنتخابات الفرعية جمللس الشيوخ
وبـالـتـالي خــسـارتـهم أغـلـبـيـتـهم في
اجملـــــلس. وأعــــلن نـــــائب الــــرئــــيس
األميركي مـايك بنس رسمـياً الثالثاء
رفضه اللجـوء إلى التعديل اخلامس
والعشرين للدستـور لتنحية الرئيس
دونـــالـــد تـــرامب فـي قــرار ســـيـــدفع
ــوقـراطــيــ ألن يــوجّــهـوا في الــد
تـحدة سابـقـة في تاريخ الـواليـات ا

الئـحـة اتـهـامـيـة لـلـمـرة الـثـانـيـة ضدّ
نتهـية واليته حملاكمته في الرئيس ا
مـجــلس الـشـيـوخ بــهـدف عـزله.وقـال
بـنس في رسـالـة إلى رئـيـسـة مجـلس
ـــوقـــراطــيـــة نـــانــسي الــنـــواب الــد
بـيـلـوسي إنّـه "مع بـقـاء ثـمـانـيـة أيـام
فــقط فـي فــتــرة واليــة الــرئــيس أنتِ
وقـراطيـة تطـلبـان منّي والكـتلـة الـد
ومن احلــكـــومــة تـــفــعـــيل الــتـــعــديل
اخلـــامس والـــعــشــريـن" لــلـــدســتــور
والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرّر
باالشتراك مع أغـلبية الـوزراء تنحية
الرئيس إذا ما وجـدوه غير قادر على
حتــمّـل أعــبــاء مــنـــصــبه.وأضــاف "ال
أعتقـد أنّ مثل هـذا اإلجراء يصبّ في
مـــصــلــحــة أمّــتــنـــا أو يــتــمــاشى مع
دسـتــورنـا".وأتت رسـالـة بــنس قـبـيل
ساعـات من تصـويت مـجلس الـنواب
عـــلى إجــراء يـــدعــوه إلى االســـتــنــاد
لـــلـــتـــعـــديـل الـــدســـتـــوري اخلـــامس
والـعــشـرين لـتــنـحـيــة الـرئـيس كي ال
يـضـطر اجملـلس لـلـتـصـويت اعـتـباراً
مـن األربــعـــاء عـــلى تـــوجـــيه الئـــحــة
اتـــهــامــيـــة لــتــرامب وإرســـالــهــا إلى
مــجـلس الــشـيــوخ حملـاكــمـته بــهـدف
عزله في خـطـوة غيـر مـسبـوقة إذ لم
تحدة أن يسبق في تاريخ الواليات ا
ـانـيـت خـضع رئيـس حملاكـمـتـ بر
إلقـالــته من مـنـصــبه.ويـدعـو اإلجـراء
بــــنس لالســــتــــنــــاد إلى الــــتــــعــــديل
الـدسـتـوري اخلـامس والـعـشـرين من
أجـل "إعـالن مــــــا هــــــو واضح ألمــــــة
مـذعـورة: أنّ الـرئـيس غـيـر قادر عـلى
أن يــــؤدّي واجـــبــــاته وصالحــــيـــات
مـــنـــصـــبـه".لـــكنّ بـــنس شـــدّد في
رسالـته إلى بـيـلـوسي على أنّ
ـكن الـتـعـديل الـدسـتـوري 
الـــلـــجـــوء إلـــيه فـي حـــالــة
وحــــــيـــــدة هـي "إصـــــابـــــة
الــــرئـــيـس بـــالــــعـــجـــز أو
ـكن بـتـاتًا اإلعاقـة" وال 
اســـتـــخـــدامـه "وســـيـــلــة
لـلــعـقــاب أو الغـتــصـاب
الـــســلــطـــة".كــمــا شــدّد
بنس على أنّه قاوم كل
الــضــغــوط الــشــديـدة
الـتي تـعـرّض لهـا من
داخل حــزبه إلبــطـال
األصــــــــــــــــــــــــــــــــوات
االنـــتـــخـــابـــيـــة من
الـــــــــــــــواليـــــــــــــــات
ـتــأرجـحــة الـتي ا
فــاز بــهــا بــايـدن
وأوفى بــــواجـــبه
الـــدســـتـــوري في
ـــصـــادقــة عـــلى ا
فـــــــوز مــــــنـــــــافس
تــــــــــــــــــــــــــــــــــرامـــب
بالـرئـاسـة.وقال "لن
أســــــــتـــــــســـــــلم اآلن
بـذولة في للـجهـود ا
مــــــجـــــلس الـــــنـــــواب
ـــــمــــــارســــــة أالعــــــيب
سـيـاسـية فـي وقت شـديد
اخلــــــطــــــورة فـي حــــــيــــــاة
أمتنا".وكانت بيلوسي حذّرت
بــنس من أنّ مـجــلس الــنـواب
لن يتوانى عن إطالق مـحاكمة
ـانـيـة ثـانـية لـتـرامب إذا لم بـر
ـوجب تـتـم تـنـحــيـة الـرئــيس 
الـــتــعـــديل الـــدســتـــوي.وأعــدّت
ــوقــراطـــيــة في األغـــلــبـــيــة الـــد

مـجـلس النـواب قـراراً اتّـهـامـيـاً بحقّ
سـؤوليـة عن أعـمال ترامـب يحـمّلـه ا
الـعـنف التـي حصـلت في الـكـابـيـتول
في السادس من كانون الـثاني/يناير
اجلـــــاري حـــــ اقـــــتـــــحم أنـــــصـــــار
لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر اجلـــمـــهـــوري حــرم
الكونـغرس وعاثـوا فيه خرابـاً وعنفاً
في أعمال شغب أوقعت خـمسة قتلى
ـتّـحـدة والـعـالم وصـدمت الـواليـات ا
بـأســره.وكــان تـرامب حضّ أنــصـاره
خالل تـظـاهـرة نـظّـمـهـا في الـسـادس
من اجلاري قـرب البيـت األبيض على
نع "السير" إلى الكابـيتول و"القتال" 
ـصــادقـة عـلى فـوز الـكــونـغـرس من ا
مـنـافـسه جـو بـايـدن في االنـتـخـابات

الرئاسية في دعوة سـرعان ما لبّتها
ـتـظــاهـرين الـذين انـطـلـقـوا جـمـوع ا
ـــبـــنى الـــقـــريب وتـــخـــطــوا نــحـــو ا
احلــواجـز األمــنــيـة واصــطــدمـوا مع
قـــوات األمن وشـــقّــوا طـــريــقـــهم إلى
الـــداخل حــــيث أطــــلـــقـــوا الــــعـــنـــان
ـوجب لـغــضـبـهم.والــرئـيس مــتّـهم 
الالئــحــة الــتـي ســيــصــوّت عـــلــيــهــا
مجلس النواب األربعاء بـ"التحريض
عـــلـى تـــمــــرّد دامٍ" ضــــدّ احلـــكــــومـــة
األميـركيـة. وأعلـنت وزارة اخلارجـية
األمـــيـــركـــيــة الـــثـالثـــاء أنّ ســـفـــيــرة
ـتّـحـدة ـتّـحـدة في األ ا الـواليـات ا
كيـلي كـرافت ألـغت الزيـارة الـتي كان
مـقــرّراً أن تـقـوم بـهــا إلى تـايـوان من
امس األربـعـاء ولــغـايـة غـد اجلـمـعـة
وذلك تـطـبيـقـاً لـقـرار الـوزارة منع كل
الـــزيـــارات إلى اخلـــارج.وكـــان وزيــر
اخلــارجـيـة مــايك بـومــبـيــو أعـلن في
وقت ســابق الــثـالثــاء إلــغــاءه آخـر
زيـارة كـانت مـقرّرة لـه إلى اخلارج
وذلك لضمان حصول انتقال سلس
لـــلــــســـلـــطــــة إلى إدارة الــــرئـــيس
ــنــتـــخب جــو بــايــدن. وبــحــسب ا
ـنع مــســؤول أمـيــركي فــإنّ قــرار ا
يـشــمل الـزيـارة الــتي كـانت كـرافت
تعتزم الـقيام بهـا إلى تايوان والتي
تــوعّـــدت بــكـــ واشــنـــطن بــأنّـــهــا
سـتــدفّـعـهــا ثـمـنـهــا "غـالـيـاً

جداً" إذا حصلت.
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نتـخب جو بايدن في العشرين ايام قالئل تفصلنا عن تـنصيب الرئيس ا
ـستويـات احمللية من هذا الشهـر وبايدن  شـخصية غـير مجـهولة على ا
فهـو العب اساسـي  منذ عـمله فـي الكونـغرس  ومن والعـربيـة والدوليـة 
ثم تـولـيه مـنصـب نائـب  الرئـيس بـاراك اوبـامـا . ويـعـد بـايـدن شـخـصـية
ال تـمـيـل لـلـتــطـرف  وعـلى االرجـح  انه سـيـمــارس االسـالـيب وسـطـيــة 
بسـيـاسته التـقـليـديـة االمريـكـية نـفـسهـا في اخلـارج . وقـدر تعـلق االمـر 
ـعـروف انـه ايـد قـرار غـزو الــعـراق الـذي اصـدره جتـاه الـعـراق  فــمن ا
الرئيس االسبق جورج بوش االبن في عام  2003اال انه عارض ارسال
زيـد من الـقـوات االمريـكـية االضـافـيـة للـعـراق عام   2007 وسبق ان ا
ـز مشـروعا كتب في عام  2006في مقـال له في صـحيـفـة نيـويورك تـا
لتـقـسيم الـعـراق الى اقـاليم  عـلى غـرار اقـليم كـردسـتان  وكـتب بـايدن
قـال في وقت احتـدام العـنف الطـائفي الـذي ضرب بالدنا في ذلك هذا ا
العـام  واقـتـنع ان فـكرة االقـالـيم سـتـتيح لـلـقـوات االمـريكـيـة في الـعراق
االنـسـحــاب بـحــلـول عـام   2008 وتـوقع انه بــدون اقـامـة تــلك االقـالـيم
سيـدخل الـعـراق في اتـون حرب طـائـفـية مـدمـرة .والـسؤال الـذي يـفرض
ما سياسـة الرئيس بايـدن جتاه العراق ? هل سـيكون العراق نفسه هنـا 
في اولـويـات االدارة اجلـديـدة ? كــيف سـيـتـعـامل مـع الـقـوات االمـريـكـيـة
العـاملـة في العـراق?. قبـل االجابـة عن تلك الـتسـاؤالت وتسـاؤالت اخرى
البـد من االشــارة ان جـو بــايـدن عـلـى عـكس الــرئـيس تــرامب  - له فـهم
ة ببعض سابق لألوضاع في العراق  فضال عن عالقاته الوثيقة والقد
لف العراقي في عهد الرئيس الزعامات العراقية كونه كان مسؤوال عن ا
لن يـكـون الـعـراق اولـويـة لـدى الـسـابق اوبـامـا - . لـكن من جــانب اخـر 
االدارة اجلـديــدة  - عـلى الــرغم من ان الــعـراق نــقـطــة ارتـكــاز مـهــمـة 
ـتـلك احـتــيـاطي نـفـطي هـائـل ومـوقع اسـتـراتـيــجي مـهم  - فـأولـويـات و
االدارة القادمة ستـتمحور على الـتعامل مع التنـافس مع روسيا والص
تـحدة عن  وليس مع الـشرق األوسط او الـعـراق الذي شـغل الواليـات ا
صــراعــهــا الـســيــاسي واالقــتــصــادي والــزعــامــاتي مع كل مـن الــصـ
وروسيا. يـعلم بايـدن حيثـيات الوضـع العراقي بـتفاصـيله الدقـيقة  وفي
ـتــلك بــايــدن الــقـدرة عــلى كــبح اطــمــاع دول اجلـوار  وان ضـوء ذلـك 
ـعنـيـة في تـقريـر مـلف الـعراق .كل ـتـحدة هي الـدولـة االولى ا الواليـات ا
قراطية ؤشرات تدلل ان سيـاسة بايدن ستـرتكز على دعم االمن والـد ا
قراطيـ واجلمهوري بـان استثمار في العراق  فثمـة اعتقاد لدى الـد
ــكن تــركه لــدول اجلــوار. لــذا فــان ــتــحــدة في الــعـــراق ال  الــواليــات ا
ـثل احلـكـمة ـقـراطـيـته  االسـتثـمـار في امن الـعـراق ووحـدته وتـعـزيز د
السـيـاسـيـة احلـقيـقـيـة لـبـايدن في ظـل توجه صـيـني روسي لـلـتـغـلغل في
ان بايدن ال يؤمن بـبقاء قوات امريكية كبيرة العراق. وفي سياق متصل 
لـكنه سـيعـمل على ابـقاء في العـراق وتركـها مـتورطـة في نزاعـات طويـلة 
كـافـحة تـنظـيم داعش االرهابي اسـتـخبـاراتيـاً .وفي الوقت قوة صـغيـرة 
ـعنى ادق احلـفاظ على نفسـه سيبـقي على قـوة خاصـة للـغرض اعاله .
قوات امريكية محـدودة على االرض للتحرك كمـجسات قادرة على تقو
اسـتــقــرار الــبالد وقــدرة قــواته  ومــلئ الــفـراغ في
ـــتـــحـــدة  حـــقل االســــتـــخـــبـــارات مع الــــواليـــات ا
والـــطــــائــــرات من غــــيـــر طــــيــــار  وغـــيــــر ذلك من

التكنلوجيا. 
{ استاذ التاريخ االمريكي / جامعة بغداد
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فالن سياسي.... اهو سياسي فعال ام هو باحث عن النفوذ والسلطة!
االنـتـخـابات سـمـة مـدنـيـة الختـيـار من يـديـر ألـبالد وحيـث انهـا مـدنـيـة فان
دنـية ال تـنمـو بال استـقرار امـا ان أردنا الـبالد حتتـاج الى اسـتقـرار الن ا
ـقـراطيـة فـهذا لـن يأتي بـالـنخـبـة وال بالـسـياسي بل االدعـاء والـتشـبه بـالد
غـامر ال جتـد له بـرنـامجـا او طـرحا بـناءً ـغـامريـن وا عـلى االغـلب بعض ا
ـا ينتـقل مباشـرة الى ذكر عيـوب غيره والـتسفيط حـتى ان تولى االمر وإ
فـهو ذاهب الى ما يطمح من جاه مفقود ومال واستغالل للسلطة بال حدود
فـيـكونـون ما بـ مـعول هـدم وتـخلف او واجـهـة مطـفـأة ال وضوح لـلون او
كانة االجتمـاعية اما في النظام بـريق فيما إذا اتوا نتيـجة عصبية تهـتم با
ـقراطـيـة وسيـلـة حمـاية ـصالح الـد الـرأسـمالي; وهـو عـقد بـ اصحـاب ا
لـشـرعـيــته فـعـنـدمـا يـأتي مـن تـنـقـصه الـفـكـرة اجلــمـاعـيـة في احلـفـاظ عن
الـنـظـام يتـصـرف تـمـامـا مع بـيئـته كـمـا تـتـصـرف الرأسـمـالـيـة مع شـعوب
ثل حقيقة النظام وتعامله مع اخـرى وهذا يثير القلق ويهدد النظام لكنه 
آلـيـات احلـمـايـة ومـا حـصل فـي الـكـوجنـرس يوم  6/1/2021هـو سـلـوك
صـالح لـذا سـيـزيـلـون هذا رأسـمـالي بـقـيـمهـا لـكن لـيس بـعـقـد اصـحـاب ا
ـثل مفرد الرأسـمالية الـتهديد بـغض النظـر عن مصداقيـة االرقام ترامب 
كــخالصـة الــقــول لـذا لن يــهـمـه مـا يــحـدث من فــوضى خــارج ذاته كـذلك
تحدة ونـظامها ال تـهمها ما يـحدث من فوضى في العالم وال كم الـواليات ا
ـهم ان يـفـوز الـبطـل لكن اخلـسـائـر في حـيـاة كـائـنات بـشـريـة وشـعـوب ا
الـبـطل هـو الـكـوجنـرس الـذي سيـزيل الـتـهـديـد حـتى لـو اضـطـروا لـرفع يد

ترامب في سابقة حجر على الرئيس.
الـسياسي كـنموذج صحـيح هو مثـقف توصله مـعرفته الى ابواب اإلصالح
فالبــد اذن ان تـكـون له مـعــرفـة بـواقـعه ومــعـرفـة بـإحــداثـيـات اصالح هـذا
ـكن ان يشـارك في صنع بـرنـامج وآليـاته كـما يـكون له اسـلوب الـواقع و
ـها لـلـجمـهـور الذي يـنـتخـبه مع نـيـة وصدق انه ان في طـرح افـكاره وتـقـد
جنح في خـطـته سـار وطلـب من جمـهـوره الـدعم كمـا يـدعـمه هو وان أحس
ـن يكـون أقرب لـلنـجاح وأكـثر قدرة بـالفـشل طلب من جـمهـوره استـبداله 

رحلة. في تلك الظروف وا
لــكن الــعـمــلــيــة من طــرفـ نــاخب ومــنــتــخب واالنــتـمــاء اســاس اخلــيـار
ـلـكي واألهـداف... مــجـتــمـعــنـا  تـعــرض الى ظـروف قــاهـرة بــعـد احلـكـم ا
ــــــــــــــــــالـذي يقـاس علـيه نـسبـيا وفـق التـفضـيل ــــــــــــــ احس بـالعـجز
ن هم االن في العقد عن تـغيير احلال العام رغم تضحياته فالتفت كثير 
الـرابع وأكثر الى االهتمام بـاألمر ألشخصي واختـبروا من خالل التشكيل
داهنة حتى على حساب القيم الـغريزي الذي كونه االستبداد ان النفـاق وا
هي طـريق الـوصـول الى شيء مـا; فتـرى جـموع بـسـطـاء تسـتـقـبل صاحب
الـسلـطة رغم فـساده وضحـالته اسـتقـبال االبـطال بـينمـا تضـطهـد االنسان
اخملـلص لـدرجـة انـهـا تـقــتل أمـلـهـا بـاخلالص من خالل مـحـاربـته عـلى انه
يـطـالـبـهـا بـالـتـضـحـيـة لـهـذا اخلالص ومن الـواضح ان هـذا يـحـتـاج تـقو
نـفسي ألنـه يولـد جمـهور يـكره الـنجـاح ويـسفه االخـرين ومعـجب برايه عن

ضيق افق وجهل فيروج السلبية ويخفي االيجابية.
مـعرفـة اسس التـغيـير في اجملـتمع مـهمـة جدا لـكل سيـاسي ألنه ال يـتحرك
ناسبة لـلظرف وبرنـامجه ينبغي ـا يصنع االليـة ا وفق الـظرف فحسب وإ
ان يـكون افكار وآليـات عمل وليس قائمـا على االستقطـاب والعداء فهذا ال

يبني دولة وال سلطة.
قراطـية رصـينة لـكن واقعا ـكن في د امـا فكرة سـياسي مـستقل فـهو 
ـتـنـفذة لـتـنـفـيـد أي بـرنـامج فالبـد من دعم وتـ لـبـرنـامـجـه واال فـالـقـوى ا
سـتـجـعل من طـمـوحـاته كالم فـي كالم فـإمـا ان يـخـرج خـارجا او يـسـحـبه

. التيار وهذا اغلب ما يحصل فلم نر برامج تنمية عبر السن
 واجلمهور ان لم يك مثقفا سياسيا ويتفاعل مع االمور بانطباعات وبظاهر
احلـدث سيـتعـرض السيـاسي الى السـقوط في طـريق االرتقـاء نحـو حتقيق
األهـداف وعـلى هـذا سـيـتـجـاوب اجلمـهـور مع من يـجـيـد تـفـسـيـر االحداث
بـطريقـة االمالء وكأن ما يـقوله حقـيقة وهنـا يبدأ الـساسة بـالتقـصير جتاه
ـقراطية هي تراكم مـهامهم او انهم ينـسحبون ليـخلو اجلو للـفاسدين فالد
ـارسـات قـد تـفـشـلـهـا الـشـعـوب نـفـسـهـا عـنـدمـا تـريـد مـكـرمات خـبـرة و
ومـكاسب سريعة فتـعلي من يهبها االوهـام ويجيد ابقائـها معلقة باألمل او

ن حضر. احلصول على بعض الهبات 
قـراطية ال تصنع االسـتقرار او النزاهة بل هي ـناسب ذكره ان الد ومن ا
ن يــســتــخـدمــهــا وان الــســيــاســة هي ادارة مــصـالـح الـشــعب تــشــرعن 
وبـأساليب علمية وليست هي الضحك على الناس وخيانة ثقتهم او البحث
كاسب الشـخصية على حـساب االمانة التي سـلمت بنتائج عن االمـجاد وا
ن كن ان يـتعـلم لكن  صـداقيـة; ان اجلاهـل  الـصنـدوق عـلى افتـراض ا
ليه عليه هواه يريد فعال االفضل اما من ال يهمه اال ما 
فال يـفيد معه نصح او كالم وهذا يـنطبق على الناس
ا اضـحت ظاهـرة في واقعـنا; لـذا فالبد جـميـعـا ور
ان يـحذر االنسان الصادق فعال او اية منظومة تروم

االصالح من انحراف البوصلة.  

واجهة الطوار Δ—«uÞ ∫ عناصر من احلرس الوطني في واشنطن 
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{ واشـــنــطن (أ ف ب) - نــدّد قــادة
أركان اجلـيش األمـيركي في رسـالة
مـشـتـركـة امـس باقـتـحـام حـشـد من
ــنـتـهــيـة واليـته أنـصــار الـرئـيس ا
ــاضي دونــالــد تــرامب األســبــوع ا
الــكـابـيـتـول مـؤكّـدين أنّ مـا حـصل
كان "هـجومـاً مبـاشراً" عـلى اآلليات
الـدسـتـوريـة في الـبالد.وفـي رسـالة
إلى العـسكريـ قالت هيـئة األركان
ـشـتـركـة الـتي تـضمّ قـادة الـقوات ا
ـسـلـحة بـأفـرعـها كـافـة إنّ "أعـمال ا
الشـغب التي حصـلت في العـاصمة
واشنطن في  6كانون الثاني كانت
اعـتـداء مــبـاشـراً عـلى الــكـونـغـرس
األمـيركي وعـلى صـرح الكـابيـتول

وعــلى مـسـارنـا الـدسـتـوري".وشـدّد
اجلــنــراالت في رســالــتــهم عــلى أنّ
"احلقّ في حريـة التـعبـير والـتجمّع
نح أحداً احلقّ في اللجوء إلى ال 

العنف أو العصيان أو التمرّد".
fOzd « VOBMð

وحــرصت الــرســالــة الــتي وقّــعــهـا
خــصــوصــاً رئــيس هــيــئــة األركــان
شـتركـة اجلنـرال مارك مـيلي على ا
تنـبيه الـعسكـري األمـيركيـ كافة
إلى أنّ من واجب كـلّ مـنـهم الـدفـاع
ـتــحـدة ودسـتـورهـا عـن الـواليـات ا
ومـؤسّـسـاتـهــا.وتـسـتـعـدّ الـواليـات
نتخب تحدة لـتنصيب الـرئيس ا ا
جـــــــو بــــــايــــــدن في  20كــــــانـــــون

الــثــاني/يــنــايــر اجلــاري في حــفل
سـيـجـري في الـعــاصـمـة واشـنـطن
وسط إجـراءات أمـنـيـة استـثـنـائـية
بــسـبب اخملـاوف مـن وقـوع أعـمـال
عـنـف جـديـدة بـعدمـا اقـتـحـم حـشد
من أنصار تـرامب مبنى الكـابيتول
ـصادقـة على فوز قـاطعـة جلـسة ا
مــنــافــسه فـي االنــتــخــابــات.وحـذّر
مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي
آي) فـي وثـــيـــقـــة داخــــلـــيـــة من أنّ
أنصـاراً لترامب يـخطّـطون لتـنظيم
تـظــاهـرات مــسـلّــحـة في الــواليـات
مـتدّة من اخلمـس خالل الـفتـرة ا
نهاية هـذا األسبوع إلى موعد أداء
الــيـمــ الـدســتـوريــة بـحــسب مـا

أفـادت وســائل إعالم.وبـايـدن الـذي
سـيـصـبح بـصـفـته رئـيـسـاً "الـقـائـد
ـسـلّـحـة" سـيـؤدّي الـعـام لـلـقــوات ا
الـيــمـ الــدسـتــوريـة أسـفـل مـبـنى
الـكـابـيـتـول الــذي اقـتـحـمه أنـصـار
ــاضي وعــاثـوا تـرامـب األسـبــوع ا
فـيه خـراباً وعـنـفاً في أعـمـال شغب
أوقـــعت خـــمــســـة قــتـــلى وصــدمت
ـــــتّــــحــــدة والـــــعــــالم الــــواليــــات ا
بـأسره.وكـان تـرامب حضّ أنـصاره
خالل تظـاهرة نـظّمـها فـي السادس
من اجلــاري قــرب الـــبــيت األبــيض
عــلـى "الــســـيــر" إلـى الــكـــابــيـــتــول
ــنع الـــكــونـــغــرس من و"الـــقــتـــال" 
ــصـــادقـــة عـــلى فـــوز بـــايـــدن في ا

يــرفـضــون قــبــول فـوز بــايــدن قـبل
شــهـرين.وقـضى خـمـسـة أشـخـاص
فـي الـــــــــســـــــــادس مـن كـــــــــانــــــــون
الـثـاني/ينـايـر عنـدمـا اقتـحم حـشد
مـن مــؤيـــدي تــرامب الـــكــونـــغــرس
األمـــــيـــــركي فـي مـــــســـــعى لـــــوقف
ــــصــــادقــــة عـــلـى فـــوز إجـــراءات ا
بـايـدن.آنـذاك كـان عـنـاصـر احلـرس
تظاهرين الوطني على مقـربة من ا
لكن غير مسلح و استدعاؤهم
في وقت مــــتــــأخـــر لــــدعم شــــرطـــة
الــكـــابــيــتــول في حــمــايــة اجملــلس

التشريعي.
ز أنه وذكرت صحيفة نيويورك تا
ــكـلــفـ حــراسـة سُــمح لـلــجــنـود ا
مـجـمع الـكـابـيتـول الـثـالثاء بـحـمل
أســـلــحــة. وعـــلق مــوقـع يــوتــيــوب
ـمــلـوك من شـركـة غـوغل الـثالثـاء ا
مؤقتـا قناة الرئـيس دونالد ترامب
وحـذف تـســجـيل فـيـديــو النـتـهـاكه
وقع التي تمنع التحريض قواعد ا
على العنف.وقـال يوتيوب في بيان
إنـه "فـي ضـــــــــــوء اخملــــــــــاوف إزاء
ـســتــمــرة حلــصـول االحــتــمــاالت ا
أعمـال عنف حـذفنا مـحتـوى جديد
 حتــمـيــله عــلى قــنـاة دونــالـد ج.
تــــــــــــــرامــب النــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــاكـه
سـيــاسـاتـنــا".وأضـاف الـبــيـان بـأن
ـنــوعــة مــؤقــتـا من الــقــنــاة اآلن "
حتـــمــيل مـــحــتــوى جـــديــد +أقــله+
لـسـبعـة أيام".وكـان مـوقع فـيسـبوك
قـــد عـــلـق حـــســــابي تـــرامـب عـــلى
مـنــصـته ومـنــصـة انـســتـاغـرام في
أعـقــاب قـيــام حـشــد من مـنــاصـريه
ا عطّل باقتحـام مبنى الكابـيتول 
ـصـادقـة عـلـى فوز مـؤقـتـا جـلسـة ا
جــــو بـــــايــــدن في االنــــتــــخــــابــــات
الرئـاسية.وذهب مـوقع تويتـر أبعد
من ذلـك بــــإغالق حــــســـاب تــــرامب
ـفضـلة.كـما وحـرمانه من مـنصـته ا
عـــــلـــــقت خـــــدمـــــات أخـــــرى مـــــثل
سـنــابـتــشـات وتــويـتش حــسـابـات

الرئيس.

االنـتـخــابـات الـرئـاســيـة في دعـوة
تظاهرين سرعان ما لبّتها جموع ا
بـنى القريب الذين انـطلـقوا نحـو ا
وتــــخـــطـــوا احلــــواجـــز األمــــنـــيـــة
واصطدمـوا مع قوات األمن وشقّوا
طـريـقهم إلـى الداخل حـيث أطـلـقوا
الــعـنــان لـغـضــبـهـم. وبـدأ عــنـاصـر
ــنــتـشــرون في احلــرس الــوطــني ا
شـوارع واشـنـطن الـقـيـام بـدوريات
مسلحة في ساعة متأخرة الثالثاء
فـي حتـــــول كــــــبـــــيــــــر عن مــــــوقف
سؤول قبيل تنصيب جو بايدن ا
تـحـدة بـحسب رئـيـسـا للـواليـات ا
مـصـوّر وكالـة فـرانس بـرس.وكانت
قــد تـمـت تـعــبـئــة اجلــنـود أســاسـا
لــتـــقـــد الــدعم الـــلـــوجــســـتي في

الغالب لشرطة واشنطن. 
W×KÝô« qLŠ

واإلثـــنـــ قـــال اجلـــنـــرال دانـــيــال
هوكانسون مسؤول مكتب احلرس
الـــوطـــني في الـــبــنـــتــاغـــون إنه لم
يُـــــســــــمح لــــــهم بــــــعــــــد بـــــحــــــمل
أســلـحــة.وأضــاف هـوكــانــسـون أن
تفـويض عناصـر احلرس لالنـتشار
في مـهمـة لـتطـبيق الـقـانون يـسمح
خاللها بحـمل السالح مع صالحية
القـيام بـتوقـيفات سـيكـون "اخليار
األخـــــيـــــر" إذا خـــــرج الـــــوضع عن
الـسيـطرة.ولم يـتضح بـعد مـا الذي
تـغـيــر مـسـاء الـثـالثـاء. ولم يـصـدر
تــعــلـــيق عن احلــرس الـــوطــني في
دينة.وأكـد خبراء في مجال األمن ا
ازديــــاد الــــدردشـــات عــــلى مــــواقع
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي في األيــام
األخـيرة بـ مـتطـرفـ ومنـاصرين
لــلـــرئــيس تـــرامب بـــشــأن الـــقــيــام
ــســيــرات مــســلــحــة والــتــهــديــد
بــــأعـــمـــال عــــنف في الــــعـــاصـــمـــة
األمــيـركــيـة ومــدن اخــرى.ويـحــشـد
الــبـنـتـاغــون مـا يـصل إلى  15الف
راسم عنـصر من احلـرس الوطـني 
الـتـنـصـيب في  20كـانـون الـثـاني
في وقت ال يزال ترامب ومـناصروه
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ليز تشيني

دونالد ترامب
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مراد الداغستاني امام نصب اجلندي اجملهول القد

بـاالنـتـاج الـطبـاعي واخلـبـرة العـلـمـية
في االدارة والــقـيـادة عــمل في اجملـال
الــصـــحـــفي مـن عــام 1979 ولـــغـــايــة
 1989كـــــمــــصـــــور ريـــــاضي مـــــرافق
لـلــمـنــتـخب الـعــراقي  لـكــرة الـقـدم في
شـارك في جـمــيع الـبــطـوالت الــقـاريــة
تغـطـيـة فعـالـيـات بـطولـة كـأس الـعالم
ـكـسـيك الـتي اقــيـمت عـام  1986في ا
ـبياد وشارك في تـغطيـة فعـاليات االو
االســــيــــوي  في ســــيــــؤول بــــكــــوريـــا
اجلنوبـية عام

.1986

ÂuKF « d×Ð rO¼«dÐ«
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ـي االردني  نـــعـــته وزارة الـــثـــقـــافــة ــؤرخ واألكـــاد ا
ــوت االثـــنــ االردنــــــــــيـــة بــعــــــــــد ان غـــيـــــــــبـه ا
ـاضي عن 84 عـــــــــامـا  ولـلـراحــــل أكـــــــثـر من ا
25 كـــــــتابا متنــــــــــوعاً في موضوعــــــــاته وحقبه

التاريخية.

الـــتــدريــسي فـي كــلــيــة االعالم
باجلـامعـة العـراقيـة تمت تـرقيته
الى مـرتــبـة االســتـاذيـة و تــلـقى
ــــيـــ تــــهـــانـي زمالئه االكــــاد

. والصحفي
    ÷UO  s Š d UŽ

 —UDOÐ ·Ëƒ—

الفـنان السوري اقـام معرض (فسـيفساء اخلشب) في
عارض بدار األسد للـثقافة بالالذقية وضم 50 قاعـة ا

عمال فنيا نفذت على اخلشب.

WŠu  rÒK ²ð ÊuMH « …dz«œ

 W Ëd
اعــمــال الـفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة وجـدان
اجد.وأشاد عويد بجهود الفنان حسن ا
 مــعــربـــاً (عن شـــكــره وتــقـــديــره لـــتــلك

اجلهود).
ووصف ما قام به (بالوفاء ونبل االنسان
رحلة بأن يحافظ على العراقي في هذه ا
اإلبداع العراقـي للثقـافة العراقـية خاصة
الـــتــشــكـــيــلــيــة
مـــنــــهـــا).وقـــدم
عـــويـــد شـــكــره
للدكـتور حس
البـلـداوي الذي
كـــــان حــــلـــــقــــة
الـوصـل إلعـادة
الــــــــلــــــــوحــــــــة
ــــــســــــروقـــــة ا
مـتمـنـيـاً (إعادة
االعــــــــــــمـــــــــــال
ـــمـــتـــلـــكــات وا
ــســروقــة الى ا
ـــــؤســـــســــات ا
الـــــتـي ســـــرقت

منها).

vHDB  ‰U Ë ≠ œ«bGÐ

ـدير العام لـدائرة الفنـون العامة تسلم ا
عــلي عـويــد الـعــبـادي لــوحـة مــسـروقـة
تـمكن من إعـادتـهـا الفـنـان حسن الـسـيد
جاسم بعـد أن اشتراها.والـلوحة الـفنية
والـتي كـانت قـد سرقـت من مـتحـف الفن
احلـديث الـتـابع لـدائـرة الفـنـون هي من

—ÒuBð wMOÐdA «

qOM « dB
الرجال إلى وضع الكمامة للوقاية
من فـايـروس كـورونا. وقـام بـاألمر
عــلى طــريـقــته الــكـومــيــديـة
حيث كتب على صفحته على
مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
ـجـرد دخولك (هل تـعلم أن 
إلى الـعـنـايـة الفـائـقـة بـسبب
كوفيد 19 سيبقى هاتفك مع
دة 14 يوماً? ارتدي زوجتك 
كـمـامـة) ..وأيـضـاً كـتب (هـام
جـدآ:الــبـسـوا الــكـمــامـة بـدل
ماتلبس حاجـة تانية).وبهذا
اســتــغل رمـزي  مــا يــبـرع به
من أجل تسلـيط الضوء على
ضــرورة وضع الــكــمــامـة في
إطــار االجـراءات الــتي يـجب
اتــــبـــاعــــهـــا لــــلـــوقــــايـــة من

الفايروس.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصـري هــاني رمـزي ــمـثل ا دعـا ا
ÊU e « ≠  ËdOÐ

ــصــريــة ديــنـا الــشــربــيــني الى لــبــنـان ــمــثــلـة ا تــوجــهت ا
إلستـكمال تـصويـر مشاهـدها في مسـلسل (قصـر النيل)
ـثارة حـول إنـفصـالـها عن الـفـنان بعـيـدا عن  الـضجـة ا
ونشـرت عبر صفحـتها اخلاصة صـري عمرو دياب ا
عـلى مواقع التـواصل اإلجتمـاعي صورة من على
شـرفة الـفنـدق الذي تـقيم فـيه ببـيروت وعـبّرت
عن سـعـادتـهـا بـوجـودهـا هـنـاك.كـمـا نـشـرت
ـصـري عـمرو ـمـثل ا صـورة جتـمـعـهـا بـا
يــــوسف وعــــبّــــرت عـن ســــعــــادتــــهــــا
واإلمـتــنـان من الـعــمل مـعـه وعـلّـقت
عـلى الـصورة(دائـمـاً يكـون الـعمل
ـــــتـع مع صــــــديـــــقـي عـــــمـــــرو
يـوسف). وجتسـد الـشربـيني في
ـسـلسل دور فـتـاة أرسـتقـراطـية ا
خالل فترة الستينيات وقد استقر
اخملـــرج خـــالـــد مــرعـي عــلـى فــريق

العمل.

عليك أن تـقاوم ميلك لـلغضب وال تتـحدث عن حياتك
الشخصية.

qL(«

 تــقــوم بــتــهــدئــة األجــواء في الــعــمـل بــدبــلــومــاســيـة
بالغة.يوم السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

تــأنّ في قـراراتـك وفي تـوقــيع األوراق والـعــقـود. يـوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

رغم الــضـغـوط يـحــالـفك احلظ من الـســبت لألربـعـاء
فتحقق مكاسب مادية.

»dIF «

ال الـوقت مـنـاسب لـتحـديـد وتـنـظيم كـل ما يـتـعـلق بـا
واألعمال والنفقات.

¡«“u'«

تعـرف كـيف تـلـتـقط الـفـرص وتـبـدو مسـتـعـداً لـتـنـمـية
معلوماتك وخبراتك.

”uI «

تـــــفــــرض إرادتـك في الـــــعــــمل وحتـــــصل عـــــلى دعم
مديرك.رقم احلظ.9

ÊUÞd «

حتـقق تـطوراً لـكن اعـمل بـدقّـة يـومي االحـد واالثـن
تفادياً لألخطاء.

Íb'«

غـيرتك الـشديدة تـتسـبب في أزمة عاطـفيـة وعليك أن
تعالج ذلك بحكمة.

bÝô«

احلـب يـــســــاعـــدك في حتــــقـــيـق تـــوازن في حــــيـــاتك
الشخصية.رقم احلظ.65

Ë«b «

 لتكن مبـادراً ومستعداً للتقدم خطوة نحو اآلخر. يوم
السعد السبت.

¡«—cF «

تــهــتم بــواجــبــاتك الـعــائــلــيــة وتــقـدم لـألهل واألقـارب
واألحباب يد العون.

 u(«
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اكـــتب مـــرادفـــات لـــلـــكـــلـــمـــات
ـذكـورة أدنـاه افـقيـا لـتـحـصل ا
عــلى الـــكــلــمـــة الــضـــائــعــة في

العمود الوسط رأسيا:
محافظة في صعيد مصر

1- كسب

2- وبخ

3- مادة حارقة

4- تخطيط

5- مراحل النمو

6- الدجاج

7- مدينة فلسطينية

ي الـعـراقي أصــدر كـتـابه اجلــديـد في بـغـداد االكــاد
بعنوان(العراق وحلم الدولة).

االعالمي الــعــراقي يــوقع في الــســاعـة اخلــامــسـة من
عصـر اليوم اخلمـيس  في ملتقى رضا عـلوان الثقافي

في الكرادة ببغداد كتابه (اطراف احلديث).  

طـربة الـسـورية شـاركت مع الفـنان عـز الدين األمـير ا
ـركـز الـثـقـافي في اجلـلـسـة احلـواريـة الـتي ضـيـفـهـا ا
الـعـربـي في كـفـر سـوســة بـعـنـوان (األغـنــيـة الـسـوريـة

ووسائل التواصل االجتماعي). 

الــوزيـــــــر والـنـائب الـعـراقـي الـسـابق صـدر له كـتـاب
) وهـــــــــو جـديد بـعـنوان (أزمــــة الـعــــــراق سيـاديـاً
اول وثيـــــقـة تنـــــــاقش مـفـهوم الـســــــــيـادة الوطـنـية
في فـكــر وجتـربـة رؤســاء الـعـراق ونــخـبه الـســيـاسـيـة

ية. واالكاد

w½«bL(« ”UM¹«

رئـيـسـة اجمللس االعـلى لـلـجمـعـيـات العـلـمـية الـعـراقـية
ـــيـــة بـــوفـــاة تـــلـــقت الـــتـــعـــازي من االوســـاط االكـــاد
والدتـها.تـغـمدهـا الـله بواسع رحـمـته واسكـنـها فـسيح

جناته.

دينا الشربيني

ــبـاد ويــنــاقش من خالله الــقــيـم وا
اإلسالمـيــة بــوجـود اخلــمـور ونــسـاء
راقصـات.ودرس أوكـتـار الذي يـنـحدر
من أســـرة قـــوقـــازيــــة األصل الـــفـــقه
وحــفظ الــقـــرآن في صــغــره. ثم درس
الفلسـفة فالفـنون اجلميلـة في جامعة
مــعــمـار ســنــان فـي اسـطــنــبــول.وفي
ــاضي أثــنــاء ثــمــانـــيــنــات الــقـــرن ا
دراسـته في اجلــامــعـة وصف نــفـسه
ــعـــادي لــلـــمــاســـونــيــة ـــفــكـــر وا بــا
والشيوعية وألّف كتاباً يدّعي فيه أن
ـاسـونـيـة مـتـغـلـغـلـون في الـيـهـود وا
مؤسسـات الدولة الـتركيـة بهدف هدم
الـقـيـم الـديـنــيـة واألخالقــيـة لــلـشـعب
الـــتـــركي .وعـــام 2006 ألّف كـــتـــابـــاً
بـعـنـوان (أطــلس اخلـلق) حتت اسـمه
ستـعار هارون يـحيى ادعى فيه أن ا
ي يـــعـــود إلى (أصل اإلرهـــاب الـــعـــا
نـظــريــة داروين لــلـتــطــور).وبــحـسب
وقع االلكتروني لقناته التلفزيونية ا
فقـد ألّف أوكـتار أكـثر من 300 كتاب

uKſË« u¼U  ≠ …dI½√

حكـمت محـكمة فـي اسطنـبول في 11
كانون الـثاني عـلى الداعـية اإلسالمي
ـثـيـر لـلجـدل عـدنـان أوكـتار زيف ا ا
بالسجن  1075عاما بعد إدانته بتهم
عــديــدة مــنــهـــا الــتــحــرش اجلــنــسي
بـــاألطــفـــال واالغـــتـــصـــاب وحـــرمــان
األشـخـاص من احلـريـة بـطـريـقـة غـير
ـعتقدات الدينية قانونية واستغالل ا
وانـتـهـاك اخلـصــوصـيـة وغـيـرهـا من
اجلــرائم.وكــانت الــشــرطــة الــتــركــيـة
اعتـقـلـته هـو وحـراسه في عام 2018
بتهمة (تشكيل عـصابة إجرامية تقوم
عـــــلـى االحـــــتـــــيــــــال واالعـــــتـــــداءات
اجلــنـــســيـــة). و اعــتـــقــال  234من
ــداهـــمــة الــتي أتــبــاعـه في حــمـــلــة ا

استهدفت مؤسسته.
وعُرف أوكتـار (مواليـد أنقرة 1956)
ــثــيــر من خالل بــرنــامــجه الــديــني ا
لــلــجـدل الــذي كــان يُــبث عــلى قــنــاته
A9  الـتلـفـزيـونـيـة الـديـنـيـة الـتـركـية
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(مراد الداغـستاني ب الـفن البصري
والـتـشـكـيل الـفوتـوغـرافي)هـو عـنوان
احـــدث الـــكــتـب الــصـــادرة لـــلـــفـــنــان
الفوتوغرافي واخلبير الطباعي هيثم
فــتح الـــله عن مــطـــابع دار األديب في
العاصـمة االردنية عـمان وهو دراسة
فـوتـوغـرافـيـة في أعـمـال الـفـنـان مراد
وكــان مـــحــور حــديث الـــداغــســتـــاني

(الزمان) مع فتح الله .
{ فـي الـبـدء حدثـنـا عـن كـيـفـيـة تـولـد فـكرة
هــذا الـــكــتــاب الـــذي يــضيء عـــلى جــوانب
عديـدة من جتربة الداغستاني الفنية امتدّت

قرابة نصف قرن?
- فـكــرة الـكــتـاب جــاءت انه نـحن دار
االديـب ولــكــوني مــصـــورا ومــهــتــمــا
بـالفــــنون الـفـوتوغـرافيـة ولدي رغـبة
في تــوثـيـق أعـمــال الـفــوتــوغـرافــيـ
ــمـيـزين الن هـذا هـو دورنـا الـرواد وا
الـيـوم النــنـا اذا لم نـوثق الــيـوم بـعـد
عـــشـــريـن ســـنـــة او اكــــثـــرتـــخــــتـــفي
علومات عن هوالء الرواد خاصة ان ا
االبـنـاء ال يـهـتمـون بـتـوثـيق اجنازات

ابائهم.
ـراد الـداغسـتـاني { ومـا سـبب اخـتـيـارك 
منطلقا لكتبك التوثيقية لرواد الفوتوغراف?

- اخـتــرت ان ابـدأ مع  الــداغـســتـاني
النه لم يسبق ان كتب عـنه احد فنيا ,
كـتـبـوا عـنه اجــتـمـاعـيـا,ثـقــافـة عـامـة
ولــــكن الـــــتــــوسع بــــالـــــتــــكــــنــــيك ال
والــســبب انه يــجب ان يــكـون يــوجـد
لـهـذا الــكـاتب له بـاع فـي هـذا اجملـال 

اصدرت هذا الكتاب.
{ حـدثـنا عن الـظـروف الـتي رافـقت اجناز

هذا الكتاب?
- خــدمـتـني ظـروف احلــجـر الـصـحي
اخرجت االرشيف للوقايـة من كورونا
ـا كتبه الذي يـتوفـر لدي واستـعنت 
الـدكـتــور جنـمـان يـاســ الـذي سـبق
وان اصدر كـتابـا في ثمانـينـات القرن
اضي عن الداغستاني بعنوان(جدل ا
االنــســان والـطــبـيــعــة) فـهــو صــديـقه
وحتــاور مـــعه في اســئـــلــة واجــوبــة
فـأسـتاذنت من جنـمـان وبنـيت عـليـها

كتابي.
ـشـكلـة الـتـي عانـيـت مـنهـا هـي عدم ا
وجــود مــصـادر صــحــيــحـة(أصــلــيـة)
فأـستعنت باالنترنت وبكتاب الدكتور
فـضال عـلـى مـصـادر تــتـوفـر جنـمــان 
لدي في ارشيفي فكان اجناز اعتز به

وتوثيقا للحياة الفوتوغرافية. 
{ مشروعك التالي ما هو?

- هــــدفي االن ان اســـتــــمـــر بـــاصـــدار
سلـسلـة اصدارات عن الفـوتوغـرافي
الـعــراقـيـ فـعــنـدمـا نــوثق لـشـخص
بــكــتــاب نــحـافـظ عـلـى اسـمـه ويـبــقى
وفي هــذا اجملـال لالجـيــال الــقـادمــة  
اصدرنـا حديـثا في مـطابع دار االديب
كـتـابا بـعـنوان (هـادي الـنجـار.. ذاكرة
ـكان) الـصـورة.. مـتـعـلقـات الـزمـان وا
وهو قراءة نقـدية وفوتوغرافـية كتبها
الــــنــــاقــــد جـــــاسم عــــاصـي العــــمــــال

الفوتوغرافي هادي النجار.
وحتـت يـدي كــتــاب مـوسع عـن جـاسم
الزبيدي واعماله وانـا انفذه بالتعاون
ـعلومات واالن مع ابنه سعد,جمعت ا
في طـــور الــرتــوش ودراســـة الــصــور
وحتـلــيــلــهـا.ولــديــنــا خـطــة لــتــوثـيق
هـذا االن الـفــوتـوغــرافي عـادل قــاسم 
بــاالفق فــضال عن اي شيء يــســتــجـد

صورين الشباب. باالفق عن ا
ولــــــدي مـــــهـــــمــــــة اكـــــبـــــر فـي الـــــفن
احـاول ان اقرب الـعمل الـفوتـوغرافي 
الـفوتـوغرافي الى الـفنـون التـشكـيلـية
مثل الرسم والـنحت والسـيراميك النه
هـو فن بـالـنـتـيـجـة وخـصـوصـا الـيوم
الـتكـنـولـوجـيـا والبـرامـجـيـات سـهلت
صـور انتاج صـورة فنيـة عالية على ا

كــان اعـــادة انــتـــاج وطـــبــاعـــة صــور
مـأخوذة من جـريـدة كانـت تصـدر عام
1914 وكـان له صـدى كـبـيـر وعرضت
ـؤسسـة كتارا في صوره في مـعرض 
قـطــر وفي مـتـحف الــفـنـون اجلــمـيـلـة

بالعاصمة االردنية عمان.
WOð«– …dOÝ

ــوصل عـام وفـتـح الـلـه من مـوالــيــد ا
1955 حاصل على بكـالوريوس علوم

ستنصرية ببغداد  من اجلامعة ا
مدير عام شركة االديب البغداداية من

عــــام 1979 الـى عــــام 1992
مـديــر عـام شـركـة مـطـابع
األديب في االردن منذ
عــــام 2004 شــــارك
في الـــــعــــديــــد من
الـــــــــــــــــــــــــــدورات
والنـدوات الفـنية
ـــتــــخـــصـــصـــة ا
بـــــالـــــطـــــبـــــاعــــة
والـــتــصــويــر في
ـانـيـا وبلـجـيـكا ا
وانـــــــكــــــلـــــــتــــــرا
وهــــــــــولـــــــــنـــــــــدة
بـــاالضــافـــفـــة الى
اخلـــبــرة الـــفــنـــيــة

ــــكن حتــــويل الــــصـــورة اجلــــودة و
الفـوتوغرافـية الى لوحـة فوتوغـرافية
بـــاســـتـــخـــدام بـــرامـــجـــيـــات وفالتـــر

الكومبيوتر.
{ لنتعرف على اصداراتك السابقة?

- اول اصـــدار لي كـــان عن الـــصـــورة
الــصــحـفــيــة كــتـاب فـي تـاريـخ الـزمن
صـــدرعـــام 1992 بـــعــــدهـــا اصـــدرت
مــجـــمــوعــة كــراريس عن الــتــصــويــر
ـسـابـقـات احملـلـيـة الـريـاضي وثـقت ا
وكــانت عـلى ثالثــة اجـزاء صـدرت في
1987. وفـي 1982 اعــــــــــــــوام 1982
 2006اصــــــدرت بـــــالــــــتـــــعــــــاون مع
الـصـحــفي عـلي الـبــدراوي مـوسـوعـة
(كـرة الـقـدم الـعراقـيـة) كـان عـبارة عن
تـوثـيق تــاريـخي مـصــور لـكـرة الـقـدم
الــعــراقــيـة من  1918الى 2008 يـقع
في 3 اجــزاء في 1300 صـــفـــحـــة من
الــقـــطع الــكــبــيــر. ثم اصــدرت كــتــاب
مــــصـــور و بــــالـــلــــغـــات الــــعـــربــــيـــة
واالنـكـلـيـزية والـفـرنـسـيـة عـن احداث
ناسبة مرور يـة االولى  احلرب العا
مـئـة عام عـلى احلـرب دعـيت فيه الى
نبـذ احلروب والـدعوة الى السالم من
خالل مــآسي الــصــور الـتي عــرفــتــهـا
ـشروع هـذا ا ـيـة االولى احلـرب الـعـا
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سمعة سيئة لديهم. وكان أوكتار ومن
خالل بـرنـامــجه الـتـلـفــزيـوني يـشـرح
مـبـاد الـشــريـعـة اإلسالمــيـة والـقـيم
التي يجب اتبـاعها بحـضور جمهور
من الـراقـصـات وفــنـانـات إغـراء شـبه

تُرجمت إلى 73 لغـة. ويعـتبـر أوكتار
نـــفــسـه قـــائــداً وداعـــيـــة له أتـــبـــاعه
ومؤيـدوه في عمـوم تركـيا ومـعظـمهم
تـدينون مراراً من النسـاء.واستنـكر ا
بـرنـامـجه الـتـلفـزيـونـي الذي اكـتـسب

عـاريـات خـضع مـعـظـمـهن لـعـمـلـيات
جتـمـيل كـمـا يـبـدو واعتـاد أن يـطـلق
عــلــيــهـن اسم (الــقــطـط الــصــغــيــرة)
الـلـواتي كنّ يـغـنـ مع مـجـمـوعـة من
الـشـبـان أطـلق عـلـيـهم اسم (أسُـوده).

ويزعم أوكتـار أن (اإلسالم يحرم
ــرأة فــقـط إظــهـــار حـــلـــمــتـي ا
وفرجـهـا). وأعـتـقل أوكـتار أول
دة 19 شهراً مرة عام 1990 
بتـهمـة الـتحـريض عـلى ثورة
ديـنـيــة قـضى عـشــرة أشـهـر
مـنـهـا في مـصـحـة نـفـسـيـة.
وبعـد إطالق سراحه ازداد
عدد مـؤيـديه بـشكلٍ كـبـير
وكـانـت رئـاســة الــشـؤون
الدينيـة قدمت في شباط
ــــــاضي من الــــــعــــــام ا
شـكـوى ضـده بــتـهـمـة
ـس بـــــــــالـــــــــقـــــــــيم ا
الديـنـية.وفي الـشـهر
نــــفـــــسـه طــــالـــــبت
الـهـيـئـة الـسـمـعـيـة
البـصـريـة التـركـية
بـــوقـف بـــرنــــامج
أوكـتــار عن الــبث

أكثر من مرة.

{ نــيــويـــورك  - وكــاالت - خــطــفت
ـز أنظـار عـدسات الـنجـمـة كاتي هـو
مــــصـــوري (الــــبـــابــــاراتـــزي) خالل

جتــولــهــا بــرفــقــة حــبــيــبــهــا
اجلــديــد إمــيــلــيــو فــيــتــولــو
ـــــــديــــــنـــــــة نــــــيـــــــويــــــورك
األمــريــكــيــة.وإنــتــشــرت عــبـر
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
صــوراً لــكـاتـي ظـهــرت فــيــهـا
وهي تتـبـادل أطـراف احلديث
مع حبيـبهـا فيتـولو وبدا في
غـــــــــايـــــــــة اإلنـــــــــســـــــــجــــــــام
والــرومــانـســيــة.كـمــا ظــهـرت
ـز بـإطاللـة أنيـقـة مرتـدية هو
مــعــطـفــاً طــويل من الــصـوف
باللون األسود وبلوزة باللون
نــفـسه مـع بـنــطـلــون بـالــلـون
األبـيض.وذكـر مـوقع (بـيوبل)
أن (عالقـــة كـــاتي وفـــيــتـــولــو
مزدهرة ويستمـتعان معاً بكل
حلـــــظـــــة  عــــــلى الـــــرغـم من

تـعـرض فيـتـولـو لـلـكثـيـر من الـتـوتر
بـــســبب اإلغالق نـــتــيــجـــة إنــتــشــار
فــايـروس كــورونـا والــذي أثــر عـلى

ـطــاعم إال أن كــاتي كــانت أعــمــال ا
دائماً تدعمه).

ي الـى ذلك تـــعـــرّض الـــنـــجم الـــعـــا
بــروس ويــلـيـس لـلــكــثــيـر من
االنــتــقـــادات بــســبب جتــاهل
االجــــراءات الــــوقــــائــــيــــة من
?فـــايــــروس كـــورونـــا حـــيث
رصـــدت عــدســـات كــامـــيــرات
(الـبابـاراتـزي)بـروس ويـليس
في لـــوس أجنـــلـــوس  بــدون
كــمـامــة وحــتى أنه لم يــلــتـزم
ــسـافــة اآلمـنـة بــيـنه وبـ بـا
الـــــنــــــاس ضـــــمـن اجـــــراءات
الــتـبــاعـد االجــتـمــاعي .وكـان
ويلـيس  البـالغ من العـمر 65
عــامـاً يــقـوم بــجـولــة تـسـوق.
ويطل ويلـيس حاليـاً في فيلم

جــديـــد بــعـــنــوان (بــريج) 
طـــرحه فـي دور الـــعـــرض في
18 من شــــهـــر كـــانـــون األول
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مـطـلـوب أن يــصـغي اإلنـسـان جـيـداً إلى أصـواته الـداخـلـيـة
الــتي تــتــجـمـع وأن يـكــون هــذا االصــغــاء من أجل حتــسـ
أسـلوب التربيـة في السلوك االجتـماعي وللتصرف األخالقي

. مع اآلخرين وحتى مع نفسه أيضاً
ــطـلـوب يـأتـي الـيـوم بـعــد مـرور سـنـوات طــويـلـة عـلى وهـذا ا
انـتشـار نظـرية (داروين) الـتي زعم فـيهـا أن اإلنسـان والقرد
من ساللـة واحـدة وأن هنـاك حـلقـة مـفقـودة أو غـير مـعـروفة
ــدبـبــة ضـد وجــعل عـلــمـاء اإلنــســان يـكــتـشــفـون األســئــلـة ا
نطق اإلنـسان. هذا اإلنسان الذي كرمه الله بـنعمة العقل وا

والفهم!.
وبـعد األعمال احلـفرية التي اسـتمر ألكثر من 28 عـاماً وقام
بـهـا الدكـتـور (ليـكي) حـسب ما ذكـرت الـصحف الـبـريطـانـية
إلى أن شــكل اجلـمــجـمــة واألسـنــان وعـظــام الـســاق يـشــيـر
إشارة واضحة إلى مالمحه وكيفية سيره.. ألن زاوية ارتباط
الـعـمـود الـفـقـري بـقـاع اجلـمـجـمـة يـؤكد أنّـه كـان قادراً عـلى
ــشي مـثــلـنــا. وأهم من ذلك أنه ال يــوجـد أي دلــيل عـلى أن ا
ا عتدي  هذا اخمللوق (احليوان) كانت له صفات الوحش ا
يـثبت خطأ النظريات االجـتماعية التي بنيت على آراء داروين
من أن الــصـفـات الــعـدائـيــة في اإلنـســان تـرجع إلى أجـداده

القرود!!.
هــذه مــحــاوالت ومــنــاورات الــعــلــمــاء مع اإلنــســان وأصــله

وحقيقته .
ثـابة جـرس يعـلن انتـهاء (حـصّة) دراسـية أو وهـذا اخلبـر 
بــدء أخـرى وأن أربـط هـذا اخلــبـر بــاآلراء والــشـواهــد الـتي
سـبـق لـلـكـاتـب والـصـحـافي أنــيس مـنـصــور  أن تـنـاوله في

مقدمة كتابه (اخلبز والقبالت) حيث قال:
هــذا الــكــتــاب يــغــريك بــأن تــنــظــر بــاحــتــرام إلى كــثــيــر من
احلـيوانـات فليـست هذه احلـيوانات الّـا بشـراً بال حياء وبال
كـذب ولذلك يـخجل اإلنـسان أن يـراها أو يـحنّ إلى رؤيـتها
ولـكنه ال يستطيع أن يُغمض عينيـه عنها وكلنا حيوانات عند

اخلبز والقبالت.
ـتدح سـلوك فـاإلنسـان تارة يـنـتقـد تصـرفاته وتـارة أخرى 
ديح لها صـدمة كهربائـية لسلوكه.. احلـيوانات ليجـعل هذا ا
فـــأنت تـــســـمع حـــكــايـــات الـــوفـــاء عن الـــكـــلب وحـــكـــايــات

قت عن الذئب! (اجلنتلمان) عن األسد وحكايات الغدر وا
وأنـيس منـصـور يشـير في كـتابه: (بـعض العـلمـاء يرى أنه ال
ا أن نتـجه إليه هو داعي ألن نـبحث عن أصل اإلنـسان وإ
فـهـو عـقـدة الـعـقـد وأن نـسـتـعـ بـاحلـيـوانـات األخـرى عـلى
فـهمه ففي داخل اإلنـسان كل ما حوله من حـيوانات أخرى,
فـهـو ثـعـلب عـنـد الـلـزوم وهـو ذئب وهـو ثـعـبـان وهـو حـمام

سالم).
ـبـاد لم يـكـن هـذا هـو كل اإلنـسـان فـهـنـاك عـبـر الـتـاريخ: ا
ــوت في ســبــيل الــعـقــيــدة والــهـدف والــقــيم والــكـفــاح وا
عنى أنَّ اإلنسان قد وعى حقيقته في والـشرف والكرامة.. 
يزات فريدة الـوجود وأن الله سبحـانه وتعالى قد اختـصّه 
تـشرّفه وتعلو به عن مـستوى احليوانيـة وأنّ النظريات التي
جـاءت بعد ذلك والتي تـربط اإلنسان بالـقرد أو باحليوان ال

تقوى على الصمود وعلى اثبات نفسها.
وفي كـتـابه (الذين هـبطـوا من الـسمـاء) ألنيـس منـصور فـقد
أثـبت فيه أصالة اإلنـسان: (أما اإلنسـان أصله قرد وأما أن
اإلنـسان ما زال أصله ونشوءه من احلقائق اجملهولة والتي
يـجـري وراءهـا الـعـلـمـاء والـبـاحـثون فـكـل ذلك يـنطـوي حتت

معنى التشكيك والضياع التاريخي والنفسي والروحي).
ولـو عــاد الـبـاحـثـون والــعـلـمـاء إلى الـقــرآن الـكـر لـوجـدوا
ـعرفة الكامـلة عن قصة اإلنسـان وخلقه وأصله ومعدنه.. ا
تـوضـيـحــاً وتـفـسـيـراً وعـلـمـاً ال يـتــعـارض مـطـلـقـاً مع الـعـلم
ا هـو يحسـنه ويضـيف إليه رؤية صـادقة تزرع احلـديث وإ

ان في النفس اإلنسانية. اال
ؤمنون): يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكر (سورة ا

(ولـقـد خلـقـنا اإلنـسان مـن ساللة من طـ ثم جـعلـنـاه نطـفة
في قـرار مك ثم خلقنا النطفة علقـة فخلقنا العلقة مضغة
ضـغـة عـظامـاً فـكسـونـا العـظـام حلـماً ثم أنـشـأناه فـخـلقـنـا ا

.( خلقاً آخر فتبارك الله أحسن اخلالق
في هـذه اآلية.. استعـراض للمراحل التي
يـبدأ منـها اإلنسان ويـتكون ويـتجسد
ويــنـشــأ عــلى هـذه الــصـورة اآلدمــيـة
ـراحل ال تـتـعـارض مع الـعـلم وهـذه ا

وتدحض كل تخريف!.

كلما جرى التبليغ عن مقبرة جماعية من زمن احتالل
دن وبلدات وقرى كثيرة في العراق أو تنظيم داعش  
من زمـن ما بـعد حتـريرهـا من قبـضـة التـنظـيم تنـفتح

جروح كبيرة في نفوس العراقي احملبطة.
قـبل يومـ اكتشـفت العـشائـر في االسحـاقي شمالي
بــغـداد مـقـبـرة جـمــاعـيـة لـعـشـرات مـن أبـنـائـهم الـذين
اعـتقلـوا واختـفوا في أعـقاب طرد داعش السـيمـا منذ
العام 2017. ويـقولـون انَّ هنـاك مقـابر أخـرى. وبات
كلـومة من أهالي الضحايا يسعون أصحاب القلوب ا
ـقـتل أبـنـائـهم ولـم تـعد الى مـجـرد مـعـلـومـات تـفـيـد 
احـتمـاالت وجودهم عـلى قيـد احليـاة في بال أحـد. ما
ـكـلّـلـة بـالـدماء والـتـي لم تـعد أقـسى هـذه االمـنـيـات ا

نال أيضاً. سهلة ا
ـقـابـر لـيـس عـمالً اعـتـبـاطـيــاً وعـشـوائـيـاً إنّـمـا فـتح ا
يـحــتــاج الى جلــان مــتـخــصــصــة من وزارات الــعـدل
ـعـنـيـة وهـذا أمر والـصـحة والـداخـلـيـة واحملـافـظات ا
يـجـري حالـيـاً لـكـنه لـيس قـائمـاً عـلى جـهـد مـؤسسي
ثـابت وله وضع اعـتبـاري واضح في الدولـة الـعراقـية
كــمــا كــان قــد اســتـــحــدثــوا مــؤســســات لــلــســجــنــاء

السياسي والشهداء وسواها .
قابـر اجلماعـية ما بـعد سقوط في العـراق كثيـر من ا
الــنــظــام الــســابق  غـــيــر مــكــتــشف حــتى اآلن. وفي
وصل توجد مـقبرة جمـاعية تسـمى اخلسفة جنوبـي ا
ـقـاومـ له كـان تـنـظـيم داعـش يـعـدم الـعـراقـيـ من ا
ويـرمي بجـثـثهم في ذلك الـتـجويف الـكبـير من االرض
الـذي بـات مـرتـعـاً لـلـجـوارح والـكـواسـر  وقـد مـضى
عـلى مــا جـرى سـنــوات عـدة. من هي اجلــهـة اخملـولـة
ــقــبــرة والـــتــأكــد من احلـــمض الــنــووي بـــفــتح تــلـك ا
كان وحاضرة قبرة مـعروفة ا للضحايـا السيما ان ا

مآسيها في أذهان أهالي نينوى حتى اآلن .
ـقابر مـرسوماً جـمهوريـاً أو ديوانياً أال تسـتأهل تلك ا
أو قــراراً وزاريـاً أو  أي بــيــان من أيــة جــهــة مــعــنــيـة
ـسؤولـية علـى هذا الكـوكب النـائي عن مـجاميع دول
ــعــنــيــة بــصــحــة الــقــطط والــقــرود واالبــقـار الــعــالم ا

النفسية والذي اسمه العراق.
ـلــحــقـة بــالـرئــاسـات أو ــنــاصب ا لـقــد أنــشـأ من ا
ـا طـاب لـكم أال َـثـنى والـثُـالث والـرُباع  بالـوزراء ا
ـقابر تـوجد فـرصة ليـكون هـناك وكـيل وزير لـشؤون ا
في الـعـدل أو الداخـليـة أو سواهـمـا أو ربّمـا تسـتحق
عن جـدارة وزارةً كامـلـة تـنـاسب كـبـر فجـيـعـة الـعراق

ستمرة التي ال حتدّها وزارة وال تقيسها حكومة. ا
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جنم أفالم احلـــركــة (أنــا ســـعــيــد
للغاية).

وقد أدرجت الـيـونسـكـو منـتصف
كــانـون األول/ديــســمـبــر الــتـاي-
ــــســــمّــــاه الـــــصــــيــــني تــــشـي 
(تـايــتـشــيـتــشـوان) عــلى قـائــمـته
ــادي. ـي غــيــر ا الــلــتـــراث الــعــا
ويـشـكّل ذلك مـحــطـة إضـافـيـة في
ي بـــاحلــضــارة االعــتـــراف الــعــا
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــعـــد إدراج اخلط
الــصـــيــني (2009) وأوبـرابــكـ

(2010) والـوخــز بــاإلبـر (2010)
على القائمة عينها. وتعود جذور
الـتـاي-تشـي إلى قـرون عـدة وقد
ابتُـكـر أساسـا لـيـكون من الـفـنون
عركة. وبات القتالية على أرض ا
ـنـظرإلـيه بـشـكل خـاص عـلى أنه يُ

من أشكـال الـتـدريب اجلـسدي أو
ارس كـثر اجلمـباز الـبسـيط.  و
من الفئات العمرية كافة هذا الفن
القتالي في الص خصوصا في
الشـوارع أو احلدائق حـيـثيـمكن
رؤيتهم يـقومون بـحركات بـطيئة
أو سـريــعـة لـإلبـقــاء عـلى صــحـة
اجلــسم والــروح.  ويــوضح وانغ
تــشــويــوو أســتــاذ الــتــاي-تــشي
البالغ 63 عاما أنا قصـير القامة.
لتـفادي اإليـقـاع بي من جانب مَن
همـأكبـر مـني حجـمـا تعـلمت في
ــصـارعــة والـتـاي- سن مـبــكـرة ا
تشي والـفنـون القـتالـية كـوسيـلة
للدفاع عن النفس .�ويدرّس وانغ
الــتــاي-تــشي في أروقــة مــتــنــزه
ريـــــتــــــان اخلـــــضـــــراء فـي احلي

{  بــاريس-(أ ف ب)  —جتـري دار
(أركـوريـال) اخلمـيس مزاداً عـلنـياً
عــلى رسـم من عـام 1936 لــلـفــنـان
إيـرجيه أعـدّه لغالف أحد مـجلدات
مـغامـرات (تانـتان) بـعنـوان (زهرة
الـــلــوتـس األزرق) بــقـــيــمـــة قــدّرت

بأكثر من مليوني يورو. 
هـــــذا الــــرسـم الــــذي وُصـف بــــأنه
ـيزة( يـظـهر )قـطـعة اسـتـثنـائـية 
ـصـوّرة الـشـهـيـر بـطل الـروايـات ا
مـرتـديـاً زيـاً صـيـنـيـاًومطـالً برأسه
من جرّة وقبالته تن يتربص به.
ـسـتـبـعـد أن يـتـجـاوز  ومن غــيـر ا
شغول باحلبر هذا الرسم الرائع ا
ـائية الـهندي والـغواش واأللوان ا
ــسـجل في مـزاد الــرقم الـقـيــاسـيـا
لـلدار الفرنـسية نفـسها عام 2014
ـبيعـات غالفات مجلّـدات (تانتان)

{ باريس- (أ ف ب)  —تـسـتـعد
دار أوبــرا بــاريس لـبــدء نــقـاش
حــول الــنــظــرة االســتــشــراقــيـة
والكليشيـهات في أعمال الباليه
الــكـالســيـــكي الـــتي تـــعــود الى
القرن التاسع عشر وهي عملية
دقـيـقـة مـا بـ ضـرورة احلـفـاظ
عــــلى الــــتــــراث وأخــــذ تــــطـــور
العـقـليـات في االعتـبار من دون

الوصول إلى ثقافة اإللغاء.
فبعد بضعة أشهر من بيان غير
مسـبوق عن الـتنـوع العرقي في
دار األوبـــرا أصـــدره راقـــصـــون
ومـوظــفــون ســود ومــخــتــلــطـو
ـؤسـســة سُـلـطت األعـراق فـي ا
األضـــواء عــلى مــســألــة أعــمــال
البـاليه التـاريخـية بعـدما صرح
ــديــر الــعــام اجلــديــد لـألوبـرا ا
ألــكــسـنــدر نــيـف في صــحــيــفـة
(لــومــونــد) في نـــهــايــة كــانــون
األول/ديــــســــمــــبـــر أن �بـــعض
األعــمــال سـيــخـتــفـيــبال شك من
الــســجلّ وجــاء كالمه مــبــاشـرة
بــعــد فــقــرة تـشــيــر إلـى أعــمـال
شــهـيــرة مـثل (بــحـيــرة الـبـجع)

و(كسّارة البندق).
وسرعان ما ثارت ثـائرة شبكات
الـتـواصل االجـتـمـاعي والـيـم
ـتـطـرف بـلـسـان رئـيـسـة حزب ا
(اجلـبـهة الـوطـنـية) مـاريـنـلوبن
الــــــتـي رأت أن مــــــنــــــاهــــــضـــــة

العنصرية أصبحت مجنونة.
وســـارعت األوبـــرا إلـى الــنـــفي
مـــــشـــــيــــرة إلى أن �تـالصــــقــــا
ـدير مؤسـفاً �حصل بـ كالم ا

ذكورة.  العام والفقرة ا
اضي   أثر من ا

وقـــد طــال هــذا اجلــدل مــســائل
أخـرى في الــسـنـوات الـسـابـقـة.
فقـد طـرحت صحـيفـة (نيـويورك
ـز) مـثالً سـؤاالً عـمـا اذاكان تـا
يـــجــوز االســـتــمـــرار في عــرض
لـوحـات الـرسّـام الـفـرنـسي بـول
غوغان لكونه مارس اجلنس مع
كــذلك فــتــيــات صــغــيــرات جــداً
حـــصل جـــدل حــــ  تـــعـــديل
عــنـوان روايــة أغـاتــا كـريــسـتي
الـشهـيـرة (عـشرة زنـوج صـغار)
بـالـفـرنـسـيـة إلى (كـانـواعـشـرة)
أمـا شـبكـة (إتش بـي أو ماكس)
فـسحـبت مـوقـتـاً فيـلم (ذهب مع
الـريـح) إلضـافـة شـرح لــسـيـاقه

-(أ ف ب)  —أعـــــلــــــنت { بـــرلــ
الـنــيـابـة الــعـامــة في كـوبــلـنـتس
ــانــيــا الـثالثــاء تــفــكـيك بــغـرب أ
(أوسع) مــــوقـع إلــــكــــتــــروني في
الـعــالم لـبــيع اخملـدرات واألوراق
ـزورة عـلى (اإلنـتـرنت والـعـمـلة ا
ــظـــلم) (دارك ويـب).  وأضــافت ا

الـنـيـابـة الــعـامـة في بـيـان أنه 
وقع إلقـاء الـقبض عـلى مـشـغّل ا
الـذي عــرف عـنه احملــقـقــون بـأنه
(أوسع) مـوقع لـلـبـيع في الـعـالم
وهـو أســتـرالي عــمـره 34 عـامـا
اركية. انية الد على احلدود األ
ووضع قيد االعـتقال االحـتياطي.
وتــابــعت الــنــيــابـة أن (أكــثــر من
عــشــريـن خــادمــا في مـــولــدافــيــا

وأوكرانيا ضبطت أيضا).

وأجرت الـنيـابة حتـقـيقـاتهـا على
مــدى (أشــهــر) مع شــرطــيــ من
جــهـاز الــتــحــقـيــقــات اجلـنــائــيـة
ركزي في اولدنبرغ. وساهم في ا
التـحـقـيـقات أيـضـا شـرطـيون من
ـتـحـدة عـدة دول مـثل الـواليـات ا
ارك ومولـدافيا وبريطـانيا والـد
واوكـــرانـــيـــا.  بـــحـــسب نـــيـــابــة
ــنـصــة فــكـكت كـوبــلــنـتـس فـان ا

االثن بعد توقيف اخلوادم. 
بـالـنـسـبـة لـلـمـحـقـقـ فـان مـوقع
(دارك ماركت)  كان بدون أي شك
أكـبـر سـوق في الـعـالم عـلى دارك
ويــب مـع حــــــــــــــــــوالـى500 ألـف
مستخدم وأكثر من 2400 بائع.
وتــابــعـت الــنــيــابــة ان 320 ألف
صـفـقـة تـمت فــيه عـلى األقل عـبـر

ويبلغ 2,51 مـليون يورو(متضمناً
الـتـكـالـيف).  ويـعـتـبـر رسـم (زهرة
الـــــلـــــوتـس األزرق) إحـــــدى روائع
ـثل نقـطة الـرسـام البـلـجيـكي.  و
حتــــــول في رســــــومه. ونــــــشـــــرت
رســــومـــهـــذا اجملـــلــــد بـــ عـــامي
 فـي مـــجــلـــة (بـــوتي1934-1935
فـانتـيام) قـبل إصدار اجملـلّد نـفسه
ي عـام   .1936وشُـغف جـورج ر
ــلـقـب إيـرجــيه بــالـصــ بـعــدمـا ا
ـلـكـية يـة ا الـتـقى بـخـرّيج األكـاد
لـلفنون اجلميلة في بروكسلتشانغ
تشونغ ج الذي أقام معه صداقة
مــدى احلــيــاة.  ولـم يــعــتــمــد هـذا
الـرسم كـغـالف لـلـمجـلّـد نـظـراً إلى
تــكـــلــفــة طــبــاعــتـه الــبــاهــظــة بل
اخـتـيرت بـدالً منه نـسـخة مـبسّـطة
مــنـه.  ويــحــوط الــغــمــوض بــهــذا

تأثراُ بحركةحـياة السود مهمة.

وفي وقت اشتـهـرت دور البـاليه
ــيـة فـي الـقــرن الــتـاسع األكــاد
عـــشــر بـــتـــصــمـــيــمـــهـــا الــرائع
لـــلـــرقــــصـــات فـــهي مـــعـــروفـــة
أيــضـابــعـدم دقــتـهــا في تـمــثـيل

الثقافات غير األوروبية. 
وشـــــرحـت مـــــؤرخــــــة الـــــرقص
سـيــلــفي جــاك مـيــوش لــوكــالـة
سـألة تتعلق فرانس برس أن (ا
بــاهـتــمــام الــغــرب بـالــثــقــافـات
الــغـريــبــة عــنـه) وهــو أمــر كـان
رائــجـاً جـداً فـي الـقـرن الــتـاسع
عــشـر في أنــواع الـفـنــون كـافـةً
مــسـتــشـهــدة بـلــوحـات الــرسّـام
الفرنسيأوج ديالكروا كمثال.

وفي السنوات اخلمس األخيرة
تــخـلت دار األوبــرا عـمــا يُـعـرف

بالـ(بالكـفيس) أي تـلوين وجوه
ـــثــــلـــ أو راقـــصــــ بـــيض
بــــــالـــــلــــــون األســـــود ألداء دور
شــخــصــيــات من ذوي الــبــشـرة

الداكنة. 
أمـا تــصــفــيف الــشــعــر اجملــعـد
وحصول الراقص والراقصات
الــســود عــلـى جــوارب طــويــلــة
وأحـــــذيـــــة بـــــالـــــيـه تـــــنـــــاسب
لــونــبـشــرتــهم وكل مـا يــتــعـلق
ـؤسـسة بـالتـنـوع الـعرقي في ا
ـــكن الـــعــمـل عــلى فــمـــســـائل 
مــعـــاجلـــتـــهــا مـع الــوقـت لــكنّ
مسألـة األعمال الـتاريخـية تبدو

أكثر تعقيداً.  
ـعبد) في (ال بايـادير) (راقـصة ا
يظـهر الزاهـدون الهـندوس على
أنهم خانـعون بيـنما هم موضع
و في احــــــتـــــرام فـي الـــــهــــــنـــــد
ــونـــدا) يـــظـــهــر دور زعـــيم (ر

ـعـروض لــلـبـيع في مـزاد الــعـمل ا
عـلني افـتراضـي بسبـب الوباء إذ
يُـروى أن إيـرجـيه قـدّمه جلـانـبول
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جنـل نــــاشـــر (تــــانــــتــــان) لــــويس
كـاسـترمـان الـبالغ في حـيـنه سبع

سنوات.

. الـدبـلـومـاسي بـالـعـاصـمـة بـكـ
وغـيــر بـعـيــد من هـنــا تـقـول الن
غويـشن الـبالـغة  75عامـا والتي
تــمــارس هـــذا الــفن الـــقــتــالي إن
الـــتــــاي-تـــشي ســـاعــــدهـــا عـــلى
(الــتــخــلص من الــربــو) مــشــيـدة
بــقـرار الــيــونـســكــو بـالــقـول (أن
يــصــبـح الــتــاي-تــشـي مــعــروفــا
ومـوضع تـقـديـر من بـاقي الـعـالم

مصدر فخر عظيم لنا).
ويقـوم التـاي-تـشي على سـلسـلة
خـــطـــوات إفـــراديـــة أو حـــركـــات
قــتــالــيـة ضــد اخلــصم. وتُــنــسب
إلـيـهـا مـزايـا عـدة بـيـنـهـاحتـس
الـشـكل وتـقـويـة اجلـسم وتـعـزيـز

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

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

{ تـــيــغــوســيـــغــالــبــا-(أ ف ب) —
صـادرت سلطات هندوراس طروداً
حتــوي مــادة الــكـوكــايــ اخملـدرة
عـــلــيـــهـــا صــورة طـــبق األصل من
بـــطـــاقـــة هـــويـــة أشـــهــر مـــهـــربي
اخملــدرات الــكــولــومـبــيــ بــابــلـو
إســكــوبـار الــذي تــوفـــــي قـبل 28
ضـبـوطات عـامـاً.  وبـلغت كـمـيـة ا
 كـيـلـوغـرامـاً من اخملـدرات على25
مــــ قـــــارب جــــنح عــــلـى ســــاحل
مـوسـكـيـتيـا (مـقـاطـعة غـراسـيـاسأ
ديــوس) بـشـرق هـنـدوراس بـعـدمـا
طــــارده زورق تـــابع لــــلـــبــــحـــريـــة
الـهندوراسية.  وقال الناطق باسم
ــســلــحــة الـــلــفــتــنــانت الــقـــوات ا
هرّب تمكنوا خـوسيه كويلو إن ا
مـن الــفـــرار.  وأوضح كــويـــلــو أن
ـــــهــــربـــــ درجــــوا عـــــلى وضع ا
شـعـارات أو أسـمـاء أو أرقـام عـلى
الـــطـــرود الـــتي حتـــوب اخملــدرات
لـلـتـمـكـنـمن تـمـيـيـزهـا عـن غـيـرها
ـرة وضعـوا عـليـها لـكـنهم �هـذه ا
صـــــورة وجه هــــو وجـه بــــابــــلــــو
إسـكوبار �الـذي قُتل عام1993 في
مــيــديــ خالل عــمــلــيــة نــفــذتــهــا
الــشـرطـة الـكــولـومـبــيـة.  ونـشـرت
هـنـدوراس نـحـو ألف من جـنـودها
مـــنـــذ عــام 2010 عـــلـى الــســـاحل
ــقــاطــعــة غــراســيـاس الــكــاريــبي 
ـكافـحـة تهـريب اخملدرات أديـوس 
عــبــر الـطــرق اجلـويــة والــبـحــريـة
ــنــتـجــة في والــبــريــة من الــدول ا
أمـــيـــركــا اجلـــنـــوبـــيــة إلـى ســوق

تحدة.  الواليات ا

إلى إعــــادة قـــراءة مـــتــــعـــمـــقـــة
لألعـمـال الــكالسـيـكـيـة من دون

(فقدان الذاكرة).
كنـنا إدانة ماضٍ وأضاف (ال 
ولـكن يــجب أال نـبـقى مـتـعـلـقـ
بـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات أقـــــرب إلى

كليشيهات عفا عليها الزمن).
في بـاليه (ال بـايـادير) الـتي كان
ـفتـرض أن يـقـدمهـا (بـاليه من ا
الــكــابـيــتــول) عـام 2020 تــقـرر
مثالً أال يـكون مـاكيـاج (الهـنود)
بـالـلـون الـداكن عـلى مـا أوضح
بلـعـربي الذي أضـاف (بالـنسـبة
لباليه - ليه مـيراج-  سنناقش
ـتعـلق إعـادة الـنـظـرفي اجلـزء ا

بـ- الزنوج -).
وشـــدد بــلــعـــربي عــلى ضــرورة
االنـــتـــبـــاه إلى حـــســـاســـيــات�
مـعـيــنـة ولـكن من دون الـوقـوع

في الصوابية السياسية.

ـــاض أن هـــذه األعـــمــــال (أثـــر 
مــــوجــــود). ورأت أن األعــــمــــال
ـكن أن تـتـعايش الـكالسـيكـيـة 
ـستوحـاة منـها والتي مع تلك ا
تـتــنــاول عـالم الــيــوم مـعــطــيـة
أمـثـلـةً عـلـيـذلك مـنـهـا (جيـزيل)
لــــلــــبــــريــــطـــانـي أكــــرم خـــان و
جلـان كــريـسـتـوف �كـوبــيـلـيـا�
اثيو مايو أو �بحيرة البجع �
بـورن التـيـتضم راقـصـ ذكوراً

حصراً. 
ويؤكد الـنجم الـسابق في أوبرا
باريس قادر بلعربي وهو حاليا
مدير باليه الكـابيتول في مدينة
تولوز أن (أي عمليمكن أن يعاد

صوغه في سياق مختلف).
وبعـدما أعـاد النظـر في عدد من
األعمال بينـها (لو كورسير) أو
(الـــقــــرصـــان) يـــعــــود إلى عـــام
 في بـاريس دعا بـلـعربي1856

الـــســراســنـــة (اإلسم الــذي كــان
يــطـلق عـلـى الـعـرب) عــلى أنـهـا

شخصية سوداوية. 
ــؤرخ ــتـــوقع أن يــقـــدّم ا ومـن ا
بــاب نــديـاي واألمــيــنـة الــعــامـة
ــدافع عـن احلــقـوق) لــهــيــئــة (ا
ـسـتـقـلـة كونـسـتـانس ريـفـيـير ا
قــريــبــاًإلـى دار األوبــرا تــقــريـراً
ـا ـواضـيع  يـتـنـاول كل هـذه ا
فـــيـــهـــا الـــصـــور الـــنـــمـــطـــيـــة.
وأوضحت سـيلـفي جاك مـيوش
أن أعــمـال الــبـالـيـه الـتـاريــخـيـة
أعيـد تصمـيمـها مرات عـدة عبر
الــــــــــــــعــــــــــــــالــم (فـي أوبــــــــــــــرا
مــعـــظـــمــهـــا لـــلــراقص بـــاريس
الــسـوفـيــاتي الـشــهـيـر رودولف
نــوريـيـف) وذلك يــعـود (إلى أن
األجـــــســــاد تـــــغــــيـــــرت وكــــذلك
الــــتــــقـــنــــيـــة). ولــــكن مــــاذا عن
الـعـقـلـيـات? أشـارت مـيـوش الى
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{ هــــلـــســــنـــكـي (أ ف ب) - أعـــلن
ــيـتـال عــازف الـكــيـتـار في فــرقـة ا
الـسيمفونية الفـنلندية (نايتويش)
الـــثـالثـــاء أنه ســـيـــتـــرك الـــفـــرقـــة
ويـــتــنـــحى عن احلـــيــاة الـــعــامــة
بـسـبب خـيـبة أمـله في شـأن قـطاع

وسيقى.  ا
ونـشر ماركـو هيتـاال رسالة طـويلة
عـلى تـويـتـر أوضـح فيـهـا أن(لـديه
أمـوراً يـنبـغي إعادة الـنظـر فيـها)
مــضـيـفــاً (بـقــائي سـيـكــون خـطـراً
بــالـــنــســبــة إليّ وبـــالــنــســبــة إلى

احمليط بي). 
ـوسيقي الـبالغ من الـعمر ويـتهم ا
ـــوســيــقى54  عـــامــاً (مــنـــتــجي ا
بـالـضـغط عـلـى الفـنـانـ وتـقـاسم
األربـــــاح بــــشـــــكل غـــــيــــر عــــادل).
وأســـست نـــايـــتـــويش فـي أواخــر

تسعينات القرن العشرين.
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الـــعـــمالت الـــرقــمـــيـــة بـــتــكـــوين
كنأن ومونيرو بـقيمـة إجماليـة 

تصل الى  140مليون يورو. 
ـنـصـة ( تـسـتـخـدم وكـانت هـذه ا
بـشكـل خـاص لبـيع اخملـدرات من
كـل األنـــــواع) كــــــمـــــا أوضــــــحت
النـيـابـة.  وكـان يبـاع أيـضـا على
وقع �عـمالت مـزورة وبـيـانـات ا
بــطــاقــات ائــتــمــان مــســروقــة او
مـزورة وبـطــاقـات هـواتـف نـقـالـة
ـسـتـخدم �او حتى التعـرف عن ا

فيروسات معلوماتية. 
وقـالت الـنـيـابـة ان مـا  ضـبـطه
يـــــفـــــتـــــرض ان يـــــتـــــيح من اآلن
وصـاعـدا فـتح حتـقـيـقـات جـديدة
بـــحـق الـــذين أعــــادوا بـــيـع تـــلك

البضائع وزبائن ووسطاء. 
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ــــــــسك -(أ ف ب)  — {  بــــكـــ
مدرّب الـتـاي-تشي بـتـلمـيـذه قبل
أن يـطـرحه بــقـوة أرضـا لـكن مع
ابتسامة تـعلو محيـاهما… فهذان
الـصـيـنـيـان علـى غـرار كثـيـر من
مـواطــنـيـهــمـا يــبـديـان (الــفـخـر)
بــإدراج هـــذا الــفـن الــقـــتــالي في
ي قائـمة الـيـونسـكولـلـتراث الـعا

ادي.  غير ا
وقـال وانغ جــاجنـون (47 عـامـا)
من قـاعـة الـتـدريب الـواقـعـة عـلى
ن في بـك تخـوم سـاحـة تيـانـا

� مـسـاهـمـة ثـقــافـتـنـا فـيـتـحـسـ
الـلـيـاقـة الــبـدنـيـة لـدى أنـاس في
العالم أجمع أمر مفرح للغاية .�
درّب الذي عـلّم تقنيات وأضاف ا
ــمـثل جت لي الـتــاي-تـشي إلى ا
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{ ســــــيـــــول-(أ ف ب)  —تــــــواجه
ســـلــطـــات الــعـــاصــمـــة الــكـــوريــة
اجلـنوبـية سـيول انـتقـادات بعـدما
نـــــصــــحـت الــــنـــــســــاء احلـــــوامل
بـــتــحـــضـــيــر الـــطــعـــام مـــســبـــقــا
ألزواجــهن والـتــأكـد مـن وجـود مـا
ـالبس الــــداخـــلــــيـــة يــــكــــفي من ا
الـنظيفة لـهم قبل التوجه لإلجناب
ـــســــتــــشــــفى.  واعــــتــــبـــرت فـي ا
احلـكـومـة احملـليـة في سـيـول عـبر
مـوقع مـخـصص لـلنـسـاء احلوامل
أن هــذه الــتــدابــيــر تــتــيح تــفـادي
حــاالت (إزعــاج) لــلــعـائـالت.  هـذه
وقع الـنـصائح الـتي نُشـرت عبـر ا
فـي 2019 سُـــــحــــــبت األســـــبـــــوع

ــــاضـي بــــعــــدمــــا تـــــنــــبه لــــهــــا ا
مـسـتخـدمون وأثـار تـموجـة تنـديد
عــبـر اإلنــتـرنت.  ووقّع حــتى بـعـد
ظـهر االثـن أكـثر من عـشرين ألف
شـخص عـلى عـريـضـة إلـكـتـرونـية
ــوقع الــرئــاسي تــدعـو إلى عــبــر ا
ـــســـؤولـــ عن هـــذا مـــعـــاقــــبـــة ا
احملــتـوى.  وتــضـمــنت الـنــصـائح
ــذكـورة دعـوة لـلـنـسـاء احلـوامل ا
إلـى االحتفـاظ خالل مراحل احلمل
البس صــغـــيــرة احلــجم األولـى 
لــيـرتـديـنــهـا بـعــد اإلجنـاب بـهـدف
(حتــفـيـزهن) عـلى عـدم اإلكـثـار في
ـارسة تـمـارين بـدنـية. الـطـعـام و
ودعـت الــتـــوصـــيــات الـــتي كـــانت

ـــركـــز مــــنـــشــــورة عـــبــــر مـــوقـع ا
اإلعـالمي بـشــأن احلـمل واإلجنـاب
فـي سيول إلى (عدم إرجاءاألعمال
ــا فـيـهـا الــتـنـظـيف أو ــنـزلـيـة  ا
غــسل األطـبـاق ألنـهــا تـسـاعـد في
احلـفـاظ على الـوزن من دون زيادة
الـــتـــمـــارين الـــريـــاضـــيـــة). كـــذلك
نــصـحت حـكــومـة سـيــول الـنـسـاء
احلــــوامل عـــنـــد اقــــتـــراب تـــاريخ
اإلجنـاب بتحضير بعض األطعمة
مـــســبــقـــا لألزواجــإذ إنـــهم (غــيــر
مـــعـــتــادين كـــثـــيــرا عـــلى أعـــمــال
ـطـبخ) والـتـأكـد من حـيـازتـهم ما ا
يـــكــفـي من األلــبـــســة الـــداخــلـــيــة
واجلـوارب والـقـمـصان الـنـظـيـفة. 
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