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أجـــرى رئــــيـــســـا مـــجـــلس الـــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي ومـجلـس النواب
مـحـمـد احلـلـبـوسي كال عـلـى حدة 
اتـــصــاال هــاتــفـــيّــا مع ولـي الــعــهــد
الـسـعـودي محـمـد بن سـلمـان لـبحث
الـــعالقــات الــثـــنــائــيـــة بــ بــغــداد
والــريــاض وكـذلك االطــمــئـنــان عـلى
صـحته عـلى اثـر العـملـية اجلـراحية
ـكـتب الــتي اجـريت لـه .وذكـر بـيــان 
رئـيس الـوزراء تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الـكـاظـمي أطمـأن خالل اإلتـصال
الـهاتفي على صحّة ولي العهد على
إثـر العـملـية اجلـراحيـة التي أجريت
له) مـــتــمــنّــيــا (له تـــمــام الــتــعــافي
والـشفاء). من جانبه عبر ابن سلمان
(عن شـكـره وامتـنـانه للـكـاظمي كـما
أكّــد عـمق الـعالقـات الـثــنـائـيـة الـتي
جتــمع الـبــلـديـن الـشـقــيـقــ وعـلى
). كما تقديره للعراق حكومة وشعباً

اطــمــأن احلــلــبــوسي خـالل اتــصـال
هـاتـفي مع ابن سـلـمـان عـلى صـحته
بـعـد إجرائه عـملـية جـراحيـة سائال
ن عـلــيه بـالـصـحـة الــله تـعـالى أن 
والـعافية. وكان ولي الـعهد قد أجرى
عــــمــــلــــيــــة جــــراحــــيــــة فـي إحـــدى
ـسـتـشـفـيـات بـالـعـاصـمـة الـريـاض ا
تـكلـلت بالـنجـاح.وقال بـيان لـلديوان
ـلكي أن (ابـن سلـمان أجـرى عمـلية ا
نظار السـتئصال التهاب جـراحية با
لك الـزائـدة الدوديـة في مـستـشـفى ا
فــيــصل الــتــخــصــصي بــالــريـاض)
وأشـار الى أن (ولي العهد السعودي
ستشفى بعد جناح العملية). غـادر ا
ــتــحـدث بــأسم وزارة فــيــمــا اعــلن ا
اخلـارجـيـة سـعـيـد خـطـيب زادة ان
وزيـر اخلـارجـيـة فؤاد حـسـ الـتقى
خالل زيارته لطهران نظيره االيراني
مــــحـــمــــد جــــواد ظـــريـف وعـــدد من
ـــــســـــؤولـــــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــ ا
.فيمـا اكد بيـان للوزارة ان واألمـنيـ

(حــسـ وصل إلى ايـران وبـحث مع
كـبـار الـشـخـصـيـات هـنـاك الـعالقـات
الـــثــنـــائــيّــة بـــ بــغـــداد وطــهــران
ومــنـاقــشـة األوضــاع عـلى مــسـتـوى
ـــنــطــقـــة ودعم مــســـارات حتــقــيق ا
الـتوازن وجتنّب التوتر والتصعيد).
كـمـا نـاقش حـسـ مع أمـ اجمللس
االعـلى لـألمن الـقومـي اإليرانـي علي
ـشـتـركـة ب شـمـخـاني الـعـالقـات ا
الــبـــلــدين.وأعــلــنـت أمــانــة اجملــلس
األعـــلى لألمن الـــقــومي اإليــراني أن
(شـمــخـاني اسـتـقـبل حـسـ وبـحث
ـشــتــركـة) واشــار مــعه الــعالقــات ا
تغيرات حس خالل اللقاء الى ان ا
الـسياسية واالمـنية في العراق وقال
ان (األمـن واالســتــقــرارهــمــا أسـاس
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واالزدهـار
وبـالــنـسـبـة لـبـلـد مـثل الـعـراق الـذي
عـــانـى من اإلرهـــاب وانـــعـــدام األمن
العـــوام  فــــإن األمن هـــو األولـــويـــة
الـقـصوى له) وفـي محور مـا توصل
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أحــبـطت قــوات الـلـواء  40 بــاحلـشـد
الــشــعـــبي مــخــطــطــا لــفــلــول داعش
الســتــهـداف هــجــمــات عـلى قــطــعـات
ـاسـكـة لـألرض في مـنـطـقـة احلــشـد ا
حافظة كـركوك.وذكر احلشد الـدبس 
فـي بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(االحــبـــاط  خالل عــمــلــيــة أمــنــيــة
اســتــبــاقــيــة نـفــذتــهــا قــوات الــلـواء
بـاحلشـد الشعـبي في الشمـال الغربي
من كــركــوك بـالــتــحـديــد في مــنـطــقـة
الــدبس بــاجتـاه الــقـرى الــقـريــبـة من
سـلـسـلـة جـبـال سركالن) واضـاف ان
(الـعـمـلـيـة تـمت بـنـاء عـلى مـعـلـومات
أسـتخباراتية تفيد بأن عناصر داعش
يـرومون تنـفيذ هجـمات على قطـعاتنا
ـاسـكـة لألرض حـيث تـمت مـعـاجلة ا
ـهاجـمـة التي الـهـدف وضـرب القـوة ا
الذا عــنــاصـرهــا بــالـفــرار).وضــبـطت
مـفارز االستخبارات الـعسكرية ثماني
ــواد غــذائــيـة شــاحــنــات مــحـمــلــة 

ـــنـــوعــة من ومـــحــاصـــيل زراعـــيــة 
االستيراد في احملافظة.

 وقـال بـيان لـلمـديـرية تـلـقته (الـزمان)
امس انـه (تـنـفـيـذا المـر الـقـائـد الـعـام
ـسلحـة والراميـة الى تشديد لـلقوات ا
ــة الــرقـــابــة عــلى عـــصــابــات اجلــر
ـنظمة ومالحقتها ومنعها من احلاق ا
الـضـرر بـاالقتـصـاد الـوطني  تـمـكنت
مـفارز شعـبة االستخـبارات العـسكرية
في الــفـرقــة الـثــامـنــة وفـوج مــغـاويـر
الـفرقـة من ضبط شـاحنـت حتمل 30
ـمـنـوعـة من طـنــا من حلـوم الـدجـاج ا
االســتـيــراد واخملـالــفــة لـلــتـعــلـيــمـات
والـضوابط التي اقرتها وزارة الزراعة
قــــادمـــة من االقــــلـــيم بــــاجتـــاة احلي
الــصــنـاعي في كــركـوك) مــشــيـرا الى
(ضـبط القـوة خمس شـاحنـات محـملة
ـــنـــوعــة من ـــحـــاصــيـل زراعــيـــة 
االســتـيـراد في احملـافـظـة) وتـابع انه
ــضـــبــوطــة ـــواد ا (جـــرى تــســـلــيم ا
.( لـلجـهات اخملتـصة واتالفـها موقـعياً
فـيـمـا أعـلنـت وزارة الدفـاع عن تـنـفـيذ

ضــربــة جــويـة فـي مـحــافــظــة ديـالى
أســفـرت عن مــقـتل عـنــصـر في داعش
وتـدمـيـر وكـر تـابع لـلـتـنـظـيـم. وذكرت
الـوزارة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
أن (طــيــران الــقــوة اجلــويــة احلــربي
وبــالــتــنــسـيـق مع عــمـلــيــات الــفــرقـة
اخلـامـسـة نفـذ ضـربـة جويـة أسـفرت
عـن مـقـتل عـنـصــر من داعش وتـدمـيـر
وكـر للـعصـابات اإلرهـابية) مـبيـنا ان
(وكـر اإلرهـابيـ كان يـحتـوي أسلـحة
وأعـــتـــدة في مـــنـــطــقـــة زور االصالح
نـاحـيـة جـلـوالء شـمـال شرقـي ديالى).
وألـقت مفارز استـخبارات وأمن بغداد
الــقـبض عـلى إرهــابي مـطـلـوب وآخـر
هارب من سجن أبي غريب قبل اعوام.
واوضـح الـبــيــان ان (مــفـارز مــديــريـة
ــيـدانـيـة اســتـخـبــارات وأمن بـغـداد ا
الـــتــــابـــعـــة لـــلــــمـــديـــريــــة الـــعـــامـــة
لـالسـتـخــبـارات واألمن ألـقـت الـقـبض
ـادة 4 عــلى إرهــابـي مــطـلــوب وفـق ا
إرهـاب بــالـتـنـسـيق مع الـفـرقـة األولى

شرطة احتادية).
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إلـيه مسؤولـو البلدين لـسداد الديون
الـعراقـية إليـران التي تـأخرت بـسبب
الـعقوبات اخلارجية  اكد حس انه
ـصرفي الي وا (بـجهـود القـطاعـ ا
ـؤسـسـات االقـتـصـاديـة اإليـرانـيـة وا
والـعراقيـة تمت إزالة بعض الـعقبات
ـتـفق ــهـمــة وبـحـسب الــنـمــوذج ا ا
عـليه ب البلدين ستبدأ عملية سداد

الديون قريبا). 
مـن جانبه  اكـد شمخـاني ان (تاخير
مـجـلس الـنـواب الـعـراقي فـي تـنـفـيذ
قــانــون الــداعي الـى خــروج الــقـوات
األجــنـبــيـة من الــعـراق ســيـؤدي إلى
تــصـــاعــد الــتــوتــرات واألزمــات  في
ـــنــطــقــة) مـــشــددا عـــلى (ضــرورة ا
ـنـطــقـة لـتـقـلـيل الــتـعـاون بـ دول ا
الـــتـــوتـــرات عن طـــريق الـــتـــفــاوض
الــــــــبـــــــنـــــــاء) واضــــــــاف ان (االمن
واالســتـقــرار الــذي يـشــهـده الــعـراق
ـرجـعـية حـالـيـا هـو نتـيـجـة اقـتدار ا
وتـدبيـر واستـراتيـجيـة رجال الـدولة
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مـجـمـوع االسـتـقـطـاعـات نـسـبة 50
ـتقـاعد الـشهري) ئـة من راتب ا بـا
مـــشـــيـــرا الـى انه (بـــخالفه يـــقـــوم
الـية بـتـسديـد جـزء من التـزامـاته ا
ـــصــــرف الى احلــــد الـــذي جتــــاه ا

يسمح باستقطاع هذه النسبة).

حتـويل اقـسـاط الـسـلف والـقروض
عـلى راتبه الـتقـاعدي. وذكر الـبيان
ـــوظـف عـــلى إنـه (عـــنـــد احــــالـــة ا
الــتـقـاعـد وبـذمـته سـلف او قـروض
بامكانه حتويل االقساط على راتبه
الــــتـــقــــاعـــدي شــــرط عـــدم جتـــاوز

الـعـسكـرية وضـابط الرواتب بـجرد
ــبــالغ الـزائــدة وتــبـلــيغ اجلــهـات ا
ـعـنـيـة التـخـاذ االجـراءات الالزمه ا
ـبــلغ إلى جـهــة الـصـرف). العــادة ا
فــيــمـا اعــلن مــصـرف الــرشــيـد عن
تـــوزيـع بـــطـــاقــــة مـــاســـتـــر كـــارت
ــنــتــســبي الــفــرقـة االولـى.وذكـرت
الــوزارة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (مـصــرف الـرشــيـد بــاشـر
بــإكـمـال مـعـامالت تـوطـ وتـوزيع
مــاســتـر كــارت جلــمـيـع مـنــتــسـبي
ــــشـــاة االولى من قــــيـــادة فـــرقـــة ا
ــراتب وكــمــا ســيــتم الــضـــبــاط وا
ــبـــاشــرة بــتــقــد اخلــدمــات من ا
صرافات آلية وتسهيالت إلجراءات
صـرف الراتب للمنتسب من خالل
الــتـواصل مع قـسم احلـسـابـات في
الــفــرقــة) وتــابـع انه (ســيــتم فــتح
ـصـرف لـكل حــسـابـات بــتـطـبـيـق ا
ـنـتسـب لـتـسهـيل تـقد الـسلف ا
اإللـكـتـرونـية وبـفـائـدة قـليـلـة). كـما
ـوظف ـصــرف انه بـإمــكـان ا اكــد ا
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اعــاد ضـابـطـان فـي االسـتـخـبـارات
الـعـسـكريـة مـبلغ 99 مـلـيـونا و250
الف ديــنـار تـسـلــمـاهـا من مـصـرف
زيــادة في الـرواتب نـتـيـجـة خـطـأ .
وذكــرت االســـتــخــبــارات في بــيــان
تــــلــــقــــته (الــــزمـــان) امـس انه (في
واحــــدة من اروع الــــصــــورة الـــتي
تــمـثل قـمــة االمـانـة واحلــفـاظ عـلى
ـــال الـــعـــام وعـــدم اســتـــغالل اي ا
ظـرف لـتحـقيق الـكسب الالمـشروع
ـوقف اخـالقي ووطـني قـام احد و
ضـــبــاط مــديــريـــة االســتــخــبــارات
الــعــســكــريــة في قــيــادة عــمــلــيـات
اجلـــزيــــرة وضـــابط رواتب احـــدى
الــوحـدات فــيــهـا بــاعـادة مــبـلغ 99

مــــلـــيـــونـــا و 250  الـف ديـــنـــار 
اكــتـشـافـهــا كـزيـادة مـتــحـقـقه عـلى
مـبلغ الرواتب نتيجة خطأ مصرفي
صارف) واضـاف انه (على إلحـد ا
الــفــور قـام ضــابط االســتـخــبـارات

واعـرب السفير البـريطاني لدى بغداد
سـتـيـفن هـيـكي عن عـمـيق قـلـقه جتاه
تـصاعد في مـدينة الـناصرية الـعنف ا
ــحــافــظــة ذي قــار.ودان هــيــكي في
تــغــريـدة عــبــر تــويـتــر ان (ال مــسـوغ
الســـتــخـــدام الــرصــاص احلـي بــهــذه
الــطـريــقـة).  وتـضــامن مـواطــنـون في
مــحـــافــظــة كــربالء مـع مــحــتــجي ذي
قـار.وقال شهود عيان إن (محتج في
كـربالء اقـدموا عـلى قطع شـارع رئيس
ـدينه بـحرق األطارات تـضامناً وسط ا
مـع األحــتــاجـــات واألعــتـــداءات الــتي
حـصـلت عـلى متـظـاهـرين النـاصـرية).
وشـهدت محـافظة الـديوانيـة تظاهرات
اثلة أحرق فيها احملتجون االطارات
ـعــلق أمـام عــنـد مــقـتــربـات اجلــسـر ا

مبنى احلكومة احمللية.

والــقــوات االمــنــيـة وبــأسف بــالغ الى
اسـتشـهاد مـتظـاهرين واصـابة اخرين
مــنـهم ومن الــقـوات االمــنـيــة نـتــيـجـة
اسـتـخـدام الـرصـاص احلـي والـغازات
ــسـيـلــة لـلـدمــوع واحلـجـارة واالالت ا
احلــــادة اضــــافـــة الـى حــــرق مـــبــــنى
احملــافــظــة وغــلق جــســري الــزيــتــون
والـكرامـة باالطـارات احملروقة) مـؤكدا
ان (هــــذا االنـــفالت وعــــدم مـــعـــاجلـــة
ـتـفــاقـمـة وقـيــام احلـكـومـة ــشـاكل ا ا
ـؤسـسـة االمـنـيـة بـدورهـا في حـفظ وا
االمن واالمـان  سيؤدي بـالنتـيجة الى
الـفـوضى واسـتـمـرار سـقـوط كم كـبـير
ـفـوضـية مـن الضـحـايا) وتـابع انه (ا
ســبق ان دعت رئــيس الـوزراء بــتـولي
ــوقف األمـني في احملــافـظـة واتـخـاذ ا
اإلجـراءات العاجـلة إليقـاف نزيف الدم
وبـسط األمن وايـقـاف االنـفالت االمني
فـيهـا وجتدد دعوتـها الـيوم بعـد تفاقم
الـتصـادمات وسـقوط هـذا الكم الـكبـير
ـصــابـ كــمـا تــدعـو من الــشـهــداء وا
ـطالب احلـكـومـة احمللـيـة االسـتجـابـة 
ـتــظـاهـرين الـسـلـمـيـة وحـقن الـدمـاء ا
ـال الـعـام واخلاص). واحلـفـاظ عـلى ا
وأعـرب رئيس مجس الـنواب العراقي
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسـي عن قــلـــقه من
تــــطــــورات األحـــداث فـي احملـــافــــظـــة
وســـــقــــوط شــــهــــداء وجـــــرحى خالل
تـظـاهرين االشـتـباكـات الـداميـة بـ ا
والـقـوات األمنـية.وقـال احللـبوسي في
تــغـريـدة عـلى تـويــتـر (ذي قـار مـديـنـة
الـــتـــاريخ واحلـــضـــارة واألدب والــفن
يـقـلـقـنا ويـحـزنـنـا ما يـجـري فـيـها من
سـقـوط ضـحـايـا وجـرحى من ابـنـائـها
الـكـرام  ونـقـدّر قـرار رئـيس احلـكـومة
بــتـــكــلــيـف أحــد الــقــادة الـــوطــنــيــ
اخمللص وهو األسدي محافظاً إلدارة
األزمــة وانــهـانــهــا وتـشــكــيل مــجـلس
تـابـعـة إعمـار احملـافـظة). اسـتـشـاري 

ـسـؤولـ عن هذه لـلـمـطالـبـة بـإقـالة ا
اجملــزرة وتــقــد اجملــرمـ لــلــعــدالـة
لــيـنـالــوا جـزاءهم الـعـادل) مــؤكـدا ان
(استقرار احملافظة وإعادة األمن لها ال
ـكن ان يـتـحقق إال بـإقـالة الـفـاسدين
طـالب جـميـعـها وفي فـيـها وحتـقـيق ا
الــوقت نــفـسـه نـرفض رفــضــا قـاطــعـا
تــنـصـيب االسـدي مـحــافـظـاً لـهـا. ولـو
لـساعـة واحدة ويـجب إبعـاد احملافـظة
ــمــاطــلــة والــتــســويف اخــتــيـار عن ا
دينـة يتمتع بكفاءة مـحافظ من أبناء ا
ونـزاهـة ووطنـيـة واستـقاللـية). ووجه
الــكــاظــمي بـالــتــحــقـيـق في األحـداث
األخــيــرة في احملــافـظــة عــقب ســقـوط

ــة بـــ ثالث قـــوى ســـيـــاســـيـــة قـــد
وجـديـدة في العـمـليـة السـيـاسيـة على
امـرين االول مـنصب احملـافظ والسيـما
ــبــلغ كــبـيــر في ان ذي قــار حــظــيت 
ــوازنــة وهــو تـرلــيــون ونص ديــنـار ا
عـراقي تقريـباً وهذا االمـر يفتح اجملال
امــام الـفــاسـديـن و االنـتــخـابــات عـلى
االبواب  امـا االمر الـثاني فـهو صراع
فـــرض ارادات من اجل االســـتــحـــقــاق
ـرتـقب) واضـافـوا ان ( قـوى تـشرين ا
تـعتـقد ان الـناصـرية هي مـحل ركـابها
ة تـعتـقد ان الـناصـرية والـقـوى القـد
فـرصة العادة الثـقة. اما القـوى الثالثة
فـهي متـحكمـة حالـياً وتعـتقـد لكي يتم
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اطــاح مـحـتــجـو سـاحــة احلـبـوبي في
الـناصرية باحملـافظ ناظم الوائلي اثر
تراجع اخلدمات وعدم االيفاء بالوعود
ـتظـاهرين  ورفص ومـحـاسبـة قـتلـة ا
احملـتجون تنصيب عبد الغني االسدي
مـحـافـظـاً لذي قـار بـعـد سـاعات قـلـيـلة
عــلى تـكــلـيــفه من قـبـل رئـيس الـوزراء
مـصـطفـى الكـاظـمي  مطـالـب بـإقـالة
الـفـاسـدين ومـحـاسبـتـهم إلنـهـاء حـالة
الـتـصـعـيـد الـتي تـشـهـدهـا احملـافـظـة.
ورأى مـراقـبـون ان (صـراعـا سـيـاسـيـا

مـلـيون جـرعـة من اللـقـاح حيـــــث 
دفـع مــــبـــــلغ 169736840 دوالر عن
قـيـمـة هـذه الـكـمـية) مـضـيـفـا (وبـعد
ـية لـلقاح اقـرار منـظمة الـصحـة العا
شـركـة اسـتـرازنـيـكـا- اكـسـفورد قـبل
عـشرة أيـام فقط وهو الـلقاح الـوحيد
ـعـتمـد من قبل مـرفق كوفـاكس حلد ا
ـرفق بإعالم الصحة االن فـقد باشر ا
انـطالق توزيع الـلقاحات لـلدول التي
ـــرفق وتـــتـــولى اشـــتـــركـت ضـــمن ا
مـنظمة الـيونسيف الـتابعة الى اال
ـــتــحـــدة  نــقل الـــلــقــاح وتـــوزيــعه ا
ـبـالغ موحـدة لهـذه  الدول) الفـتا و
الـى ان (الوزارة تـواصـلت مـع شـركة
فـايـزر - بـايـوتـنـيك بـعـد اقـرار لـقـاح
تـحدة البريطانية ملكة ا فـايزر في ا
لـلتفـاوض و أبرام اتفـاقية مـعها و
تـوقـيع االتـفـاقـيـة بـتاريخ 21 كـانـون
ـاضي لتجهـيز العراق بـكمية االول ا
مــلـيــون ونـصـف جـرعــة وعـلى ثالث
دفـعات و عـقدت اجـتمـاعات مـتعددة
نـاقشـة القـضايا ـثلي الـشركـة  مع 
الـلوجسـتية بـشان خزن ونـقل اللقاح
ـستلـزمات الضـرورية لذلك وتـوفير ا
والـتحضـير الى مرحـلة نقل و توزيع
الـلقاحات لكـننا تفاجـأنا برسالة من

ـضادة النـتـاج االدويـة والـلـقـاحـات ا
لـلـفـايروس  لـغـرض مـتابـعـة مراحل
انــــتــــاج الــــلـــــقــــاح و االطالع عــــلى
راحـل الثالث الـبـيـانـات اخلـاصـة بـا
ألنـتاج الـلقـاحات والسـيمـا الشـركات
ــتـــحــدة ـــيــة فـي الــواليـــات ا الـــعــا
ــتـــحــدة ـــمــلـــكـــة ا االمـــريـــكــيـــة وا
ــسـاعـدة الــبـريــطـانــيـة والــصـ و
سـفـارات تـلك الـدول وكـذلك من خالل
ــبــاشـــر مع الــشــركــات الـــتــواصل ا
ـصنـعة وبـحضـور سفـراء العراق) ا
مـشيرا الى انه (وبعد تشكيل حتالف
كــافي مـرفق كــوفـاكس وحتت مــظـلـة
ـيــة طــلـبت مــنــظـمــة الـصــحــة الـعــا
الـوزارة من الـلـجـنة الـعـلـيا لـلـصـحة
ــوافـقــة عـلى والــسالمـة الــوطـنــيـة ا
دخـول العـراق الى هـذا االحتاد الذي
يـــــضم نــــحــــو 190دولــــة لــــغــــرض
احلـــصــول عــلى الـــلــقــاح و ضــمــان
الـتـوزيـع الـعـادل بـ الدول) مـؤكـدا
انـه ( تـوقــيع االتـفــاقـيــة مع مـرفق
كـوفاكس في الشهر التاسع من العام
ــاضي عـام 2020 لــتـزويـد الـعـراق ا
ئـة من الـسكان بـكمـية تـكفي   20 بـا
رفق ـقـرة في ا اسـتـنـادا الى االليـة ا
شاركة فيه  وبواقع 16 لـكل الدول ا
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سـجلت وزارة الصحة والبيئة 3543
اصــابـة مــؤكــدة بـفــايـروس كــورونـا
وشــــفـــاء  2820 وبــــواقع  18 وفـــاة
جــديـدة في عـمـوم الـعـراق . واوضح
ـوقف الـوبـائي الـذي اطـلـعت عـلـيه ا
(الـزمان) امس ان (مختـبرات الصحة
الـــعــامـــة اجــرت اكـــثــر من  36 الف
فــحص لـعـيــنـات مـتــشـبه اصــابـتـهـا
بــالــفــايـروس  حــيـث رصـدت 3543
اصــابـة مــؤكـدة فـي عـمــوم الـعـراق)
الفـــتـــا الى ان (الــشـــفـــاء بــلغ 2820

حالة وبواقع  18 وفاة جديدة). 
وتـراجـعت الوزارة عـن موعـد وصول
قرر الـلقاح الى بغداد الذي كان من ا
. وقالت الـوزارة في بـيان قـبل يـومـ
تـلقـته (الزمان) امس انـها (تـعلن بان
ــضـاد الــدفــعــة االولى من الــلــقــاح ا
لـــفـــايـــروس كـــورونـــا ســـتـــصل الى
الـعـراق يوم غـد االثـن  ويـأتي ذلك
ـتـواصــلـة الـتي نــتـيـجــة لـلـجـهــود ا
بـذلـتـهـا الـوزارة مـنـذ ظـهـور جـائـحة
كـورونا قبل عام تقـريبا حيث بادرنا
ية لـلتواصل مـع كافة الـشركات الـعا
الـتي بـدأت بـتجـارب سـريريـة طـارئة
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دعـا الكاتب والسياسي جواد العطار
احلـكومة الى تـخفيـف أضرار احلظر
واطن ماديا. االقتصادية وتعويض ا
وقـال العطار في بيـان تلقته (الزمان)
امـس ان (كـورونــا عـادت مــرة اخـرى
لـتتـفشى بـ اجملتـمع  ولتـعود معه
احلــكـومـة الى اجـراءهـا الـوحـيـد في
مـواجـهـة هـذا الـوباء الـفـتـاك بـفرض
احلــظــر الــشــامل واجلــزئي دون أيـة
حـلول لـلمـواطن البـسيط الـذي يعمل
بــقـوته الــيـومي) مــضـيــفـا (اذا كـان
واجهة هذا احلـظر هو اسرع اجراء 
الـوباء فهذا ليس بالعراق فحسب بل
فـي اغلب دول العالـم الذي تعاني من
نطق تـفشـيه وانتـشاره  فـانه وفق ا
ــــتــــابـــعــــة ان هــــنــــاك اجـــراءات وا
اقتصادية للتخفيف من اضراره على
عـجـلـة االقـتـصـاد واحلـيـاة الـعـامـة 
وهـو ما عـملت به اغـلب دول العالم)
مــؤكـدا ان (الــعـديـد مـن الـدول قـامت
ـسـاعدة خالل بـتـوفـير ابـسط سـبل ا
ـاضـيـة واحلـالـية اجـراءات احلـظـر ا
ادي او ـواطـنـيهـا من خالل الـدعم ا
الــعــيـني  بــيــنـمــا تـغــيب مــثل هـذه
اإلجـــــراءات عـن بـــــال احلـــــكـــــومـــــة

احلالية).

شــركـة فـايــزر الـتي تـشــتـرط تـشـريع
ــســؤولــيـة قــانــون لــلــحــمــايــة من ا
والـتعويـضات قبل توريـد اللقاح الى
ــا ادى الى تــأخـر وصـول الــعـراق 

فايزر حلد االن).
 وتــــتــــرقَّب األوســــاط الــــصــــحــــيـــة
والرسمية والشعبية في عموم البالد
وصــول الـدفــعـة األولى من لــقـاحـات

كورونا.
وقـال مـديـر عـام الـصـحـة الـعـامة في
الـوزارة ريـاض احللـفي في تـصريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس إن (جــمــيع
الــدول تــتــسـابـق من أجل احلــصـول
عـلى اللقــــاح وأنَّ هناك  263 مليون
شـخص مـلـقـح حـول العـالـم لـذا فإنَّ
مــا يـتـداوله الــبـعض عن عـدم جنـاح
الــلــقـــاح والــتــشــكــيك به أمــر غــيــر
ـكن أنْ نـنـفـي عدم صـحـيح كـمـا ال 
جنـــاحه إذا لم تـــكن هـــنــاك بـــحــوث
عـلميـة جترى على أشـخاص لتـجربة
الــلــقـاح لــذا في الــوقت احلــاضـر ال
ة تــوجـد بـحـوث تــثـبت عـدم إمــكـانـيـَّ
جناح اللقاح) مـشيرا الى ان (اللقاح
الــذي سـيــصل خالل أيـام هــو لـقـاح
أسـتــرازيـنـيـكـا الـبـريـطـاني ولم يـتم
حتـديد الكمية عـلى وجه الدقة). فيما

ـــتـــظــاهـــرين شـــهـــداء وجـــرحى من ا
والـقوات األمنيـة.وذكر مصدر أمني ان
(الــكـــاظــمي وجه بــتــشـــكــيل مــجــلس
حتـــقــيــقي بــاألحـــداث األخــيــرة الــتي
شـهـدتـهـا احملـافـظـة وتـشـكيـل مجـلس
ـرمـوقة اسـتـشـاري من الشـخـصـيات ا
تـابـعة في ذي قـار تـرتـبط باحلـكـومـة 
اعـمار احملافظة واطالع رئيس الوزراء
عـــلى كـل الــتـــفـــاصـــيل حلـل مــشـــاكل
احملافظة). واكد مصدر ثان ان االسدي
ـهـامه مـحـافـظـا لـذي قـار يوم بـاشـر 
امس حلـ تـرشيح شـخصـية مـقبـولة
من ابـنـاء احملافـظـة اضافـة الى مـهامه
رئـيـسـا جلـهـاز االمن الـوطـنـي. واشار
ــصـــدر الى ان (الســدي حــصل عــلى ا
دعـم من رئـــيس الـــوزراء لــلـــنـــهــوض
بــواقع احملــافــظــة وتــقــد اخلــدمـات
الهـــلــهــا). وقــدم الـــوائــلي امس االول
اســتــقــالــته إثــر اسـتــشــهــاد خــمــسـة
أشــخـاص فـي احـتــجـاجــات طـالــبـته
بــالــرحـيل. وجــاء في طــلب اســتـقــالـة
الـوائـلي انه (بـنـيـة احلـفـاظ عـلى دماء
أبـنـاء مـديـنـتي الـنـاصـريـة واسـتـقـرار
األوضـــاع فــيــهــا فــإنـــني أضع طــلب
اسـتقـالتي أمـام رئيـس الوزراء وأرجو
ــوافـقــة عـلــيه). وأعـلــنت مـفــوضـيـة ا
حـقـوق اإلنـسـان بـالعـراق  اسـتـشـهاد
خــمــسـة  مــتــظــاهــرين وإصــابـة 271
آخـرين خالل احـتـجـاجات الـنـاصـرية
ـسـتـمـرة مـنـذ خـمـسـة أيـام. وحـذرت ا
ـفوضـية في بـيان امس من (اإلنفالت ا
األمـني في احملافـظة  بسبـب استمرار
االحـتجاجات الـشعبيـة لليوم اخلامس
عـلى التـوالي وسقوط شـهداء وجرحى
ـتظاهـرين والقوات في صـدامات ب ا
ــفـــوضــيــة األمـــنــيــة) واضـــاف ان (ا
تــابـــعت من خالل فـــرقــهــا الــرصــديــة
االحــتـجــاجـات  في ذي قــار الـتي أدت
ـتـظـاهـرين تــفـاقم الـتـصـادمــات بـ ا

ــقــاومــة تـاتـي لـتــعــزيــز وتــوسـيع ا
أنـشـطة داعـش اإلرهابـية) الفـتـا الى
ـعـاديـة لـالرهاب ان (ايـران والـدول ا
التـسـمح بـإحيـاء اإلرهـاب الـتكـفـيري

نطقة مرة اخرى). في ا

5 “UM « r œ b R  …d N «
tO  WF — ô ULO<« oK  —«d Ë

ÊU e « ≠ œ«bG
 

ـهجرين تـعهـدت وزيرة الهـجرة وا
ايـــفــان جــابـــرو بــدعم الـــنــازحــ
الـعـائدين الى مـناطـقهم مـؤكدة ان
قـــرار غـــلق اخملـــيـــمـــات ال رجـــعــة
فــيه.وقــالت جــابـرو خـالل مـؤتــمـر
صـلح عشائري إلنهاء أزمة نازحي
نـاحيـة اخلالـدية إن (الـعشـائر كان
لـــهـــا دور كـــبـــيـــر جـــداً فـي عــودة
الـنـازحـ إلى مـنـاطـقـهم من خالل
عــمـلــيـة الــصـلـح اجملـتــمـعي وحل
الـنـزاعـات ومن واجـبنـا كـحـكـومة
أن نـــــشــــكـــــرهم عـــــلى دورهم وأن
نــحــثــهـم عــلى مــتــابــعــة قــضــايــا
ـتبـقـ وإجراء عـملـية الـنـازح ا
صـــــلـح أخـــــرى) مـــــشــــــيـــــرة الى
(ضــرورة إنـــهــاء مــلف الــنــازحــ
وإغـالق اخملـــــــيــــــمـــــــات مـن خالل
الـعودة الطوعية للعوائل النازحة

وإن الـوزارة تتـعهـد بدعم الـعوائل
ـدة ال تــقل عن ســنـة في الــعـائــدة 
الـية حـال تـوفر الـتخـصـيصـات ا
ـلــيـون فــضال عن صــرف مـنــحــة ا
ــلــيــون لــلـــعــائــدين من ونــصـف ا
حـامـلي البـطاقـة الذكـية) مـضيـفة
(لـقد اطـلعـنا عـلى احتـياجـات هذه
ـــنـــاطق احملـــررة في مـــا يـــخص ا
إعــــادة اعــــمــــارهــــا وســــنــــطـــرح
احـتـيـاجـاتهـا عـلى طـاولـة مـجلس
الــوزراء) مــشــددة عــلـى ان ( قـرار
غـــلق اخملـــيـــمـــات الرجـــعــة فـــيه)
ودعـت جابـرو اجلمـيع إلى (حتمل
مــسـؤولـيــتـهم في تــوفـيـر الــبـيـئـة
ــطــلــوبـة لــعــودة الــنــازحـ إلى ا
ديــارهم) الفــتــة الى ان (الــعــوائل
الـتي لديها مشاكل سـيتم إسكانها
في مــنـطـقـة ثـالـثـة غـيـر مـنـاطـقـهـا

األصلية بعد التدقيق األمني).
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الـكسب في هذه اجلـولة البد ان تكسب
ذي قـار) مـؤكـدين ان (تـكـلـيف االسدي
ـثـابـة نوع مـن االحكـام الـعـرفـية هـو 
ـفـروضـة عـلى احملـافـظـة). بـدورهم  ا
ــتــظـاهــرون  إنه بــعــد األحـداث اكــد ا
ــؤســـفـــة الــتي شـــهــدت الـــدامــيـــة وا
احملـافـظـة وراح ضـحـيتـهـا مـا نـحو 8
شـــهــداء وأكـــثــر من  150 جـــريح هي
مـجـزرة أخرى لـتـضاف لـلـمجـازر التي
تـشهدها احملافظـة منذ مدة. وقال بيان
ـتظاهري الناصرية انه (ما زال أحرار
الـناصرية وثوارها الـشرفاء يواصلون
احـتـجـاجـهم الـسـلـمي رغـم مـا تـشـهد
احملـافــظـة من الـقـتل والـقـمع والـعـنف
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أعـلـنت قـيـادة عـمـلـيـات بـغداد عن
حتــركــات أمـنــيــة جــديـدة لــتــأمـ
زيـارة الـبابـا إلى الـعاصـمـة.وقالت
القيادة في بيان تلقته (الزمان) إنه
(ضــمـن اإلجــراءات األمــنــيــة الــتي
تـهـدف إلى تأمـ العـاصـمة بـغداد
رتـقبة لقـداسة بابا خالل الـزيارة ا
الــفـاتـكـان تـفــقـد قـائـد الــعـمـلـيـات
الـلـواء الـركن أحـمد سـلـيم بـهجت
ــســؤولــيــة وشــددا عــلى قــواطـع ا
تــركــيــز اإلجـراءات األمــنــيــة حـول
كــــاتــــدرائـــيــــة الـــقــــديس يــــوسف
الــكــلـدانــيـة) واضــاف ان (بــهـجت
تـــــابع خالل جـــــولــــته اإلجــــراءات

ـتخذة لـتنفـيذ احلضـر الصحي) ا
مـؤكدا (أهـميـة التـعامل اإلنـساني
والــتــحـلـي بـالــضــبط الـعــســكـري
واخـذ احليـطة واحلـذر واالنتـباه).
واعـلنت وزارة الـثقـافة عـن ايضاح
البـرز احملـطـات التي سـتـتـضمـنـها
زيـارة بـابـا الـفاتـيـكـان الى الـعراق
وتـــفــاصــيل الـــفــعــالـــيــات.وذكــرت
الــوزارة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس ان (الــــوزيـــــر حــــسـن نــــاظم
ســيـعـقـد مـؤتــمـراً يـوم غـد االثـنـ
مــخـصـصـاً لـبــيـان مـحـطـات زيـارة
الــبــابــا وتــفــاصــيل الــفــعــالــيــات
والــنــشـاطــات الــتي تــزمع الـوزارة
إقـــامـــتـــهـــا حتـــضـــيـــراً لـــلـــزيــارة

رتقبة). ا

ـسلـحة ـلحـمي للـقوات ا والـنـضال ا
ـقـاومة الـشـعبـيـة والتي ومـجـاميع ا
يـــــجب حــــمـــــايــــتــــهــــا) وتـــــابع ان
(اإلجـــراءات األمـــريـــكـــيـــة األخـــيـــرة
والـــهـــجـــوم الـــوحــشـي عــلـى قــوات

محمد احللبوسي  محمد بن سلمان
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لــلــوقــوف عــلى األســبــاب احلــقــيــقــيـة
حلـاالت االنـتحـار التي شـهـدتهـا بعض
مـــخــيـــمــات الـــنــزوح.  جـــاء ذلك خالل
تـرؤس جابـرو االجتـماع الثـاني للـجنة
دراســة أســـبــاب حــاالت االنــتــحــار في
ــقـر الــوزارة في الـعــاصـمـة الــعـراق 
بــغـداد بــحـضــور وكـيل الــوزارة كـر
الــنـوري وأعــضـاء الــلـجــنـة.  وأشـادت
جـابرو في مستهل االجـتماع باجلهود
احلـثــيـثـة الـتي بـذلـتــهـا الـلـجـنـة خالل

الـــزيـــارات الـــتي قـــامت بـــهـــا مـــؤخــرا
خملـيـمات الـنـازح وجـمع عـدة تقـارير
عن حــاالت االنــتــحــار الــتـي شــهــدتــهـا
بـعض اخملـيمـات من أجل الوقـوف على
االسـباب احلقيقـية التي تؤدي إلى هذه
الــظـاهــرة. كــمـا اشــارت بــحـسب بــيـان
تـــلـــقــته (الـــزمـــان) أمس  الى (جـــمـــلــة
االســـبــاب الـــتي تــدفـع الــنـــازحــ الى
االقـدام على االنتحار وأبرزها الضغوط
الـنفـسية والـعائـلية).  ووجـهت جابرو

الـكلـفة مع تـوفيـر فرص عـمل للـعاطـل
ـشـاريع مدرة مـنـهم عن طـريق رفـدهم 
لـلـدخل) الفـتـة الى ان (مـحـافـظ االنـبار
عـلي فرحـان اتخذ قـرارا جريئـا بتوزيع
الــدور في اجملــمع بـ االســر الـنــازحـة
بـــعـــدمــــا كـــانت مـــخــــصـــصـــة ألهـــالي
الــفـــلــوجــة). واكــدت جــابــرو (ضــرورة
الـعـمل عـلى تـوفيـر مـأوى جـديـد لالسر
الـــنـــازحـــة الــــتي هـــدمت دورهـــا ابـــان
سـيطرة عصابات الظالم الداعشية على
مـناطقـهم سنة 2014 كـما يحـصل اليوم
من خـالل بناء مجمعـات لهم وبالتعاون
نظمـات الدولية والـتنسيق مع احـدى ا
 اضــافــة الى الـعــمل عــلى دمــجـهم مع
اجملــتـمـعـات االصــلـيـة ومــحـاولـة خـلق
مـجتـمع واحد وتـذليل العـقبـات امامهم
ـشـاريع الـصـغـيـرة الى جــانب تـوزيع ا
لالسـر الـتي فـقدت مـصـادر قوتـهـا ابان
ازمــة الــنـزوح الــكــبـيــرة الــتي حـدثت).
واســـتــمـــعت الى (عــدد مـن الــطـــلــبــات
واالحـتـيـاجـات  لـلـعـوائل الـسـاكـنة في
اجملمع  موجهة في الوقت ذاته بتأم

احـتـيـاجـاتـهم الـضـروريـة وطـلـبـاتـهم).
كـــمــا وجــهـت بــاعــداد دراســـة خــاصــة
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في خــتــام االجــتــمــاع (بــاعــداد دراســة
وضـوع بالـتعاون مع مـستـفيضـة عن ا
عـنـية من أجل الـوقـوف على اجلـهـات ا
االسـباب احلقيقـية التي تؤدي الى هذه
الـظاهرة ومن ثم تقـد احللول الالزمة
وكــيـفــيـة مـعــاجلـتــهـا بــأسـرع وقت من
ـنــظـمـات الـدولـيـة ـكـن).  وطـالـبت (ا
واحملـلـيـة الـعـامـلـة في اجملـال الـصـحي
لـتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء
ضــحـايــا الــعـنـف سـيــمــا الـعــامــلـة في
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ـهجـرين ايـفان زارت وزيـرة الـهجـرة وا
فـائـق جـابـرو بـرفـقـة قــائـمـمـقـام قـضـاء
الـفلـوجة مـؤيد فـرحان مـحمـد وعدد من
ـسـؤول مـجمع الـدور واطـئة الـكلـفة ا
ـديــنـة الـسـيـاحـيـة شـمـالي قـضـاء في ا
الــفـلــوجـة الــتي  تـوزيــعـهــا من قـبل
احلــكـومــة احملـلــيـة بـ شــرائح االسـر
الـهشـة والفـقراء واألرامل من الـنازح
 انـــســــجـــامـــا مع خــــطـــة الـــوزارة في
مــســاعـــدة واســتــهــداف األســر االكــثــر
هـــشـــاشــــة في تـــوفـــيـــر الــــســـكن لـــهم
ـاديـة ومـسـاعـدتـهم نـتـيـجـة الـظـروف ا

الصعبة التي يعيشونها.
WOMJÝ …bŠË

وأفــصــحـت ان (اجملــمع يــتــضــمن 100
وحــدة ســكــنــيــة  مــبــيــنــة ان " تــوزيع
الـوحدات السكـنية ما هي اال جانب من
اولـويات عمل احلـكومة مـتمثـلة بوزارة
ــهـجــرين وواجــبـاتــهـا في الــهـجــرة وا
تـقد اخلدمـات للمواطن كـما انها حق
مـشـروع لـكل مواطن) مـضـيفـة في بـيان
تلقته (الزمان) أمس ان (الوزارة تسعى
إلسـكان هـذه الشـرائح في الـدور واطئة
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ـتـحدة بـعـثت رسالـة ال لـبس فيـهـا بشـنـها قـال البـيت األبـيض اجلـمعـة إنّ الـواليات ا
تحـدثة ج غارات جـوية على فـصائل تـدعمهـا من إيران في شرق سـوريا. وقـالت ا
سـاكـي إنّ الـرئـيس جـو بــايـدن يـبـعث رســالـة ال لـبس فـيـهــا بـأنه سـيـتــحـرك حلـمـايـة
األميـركي وعنـدما يتم توجـيه التهـديدات يكون له احلق في اتـخاذ إجراء في الوقت

والطريقة اللذين يختارهما.
وقتل  22 مـسلحـاً عراقيـاً موال إليران
جــراء قــصف أمــيــركـي اســتــهــدف لــيل
اخلـميس اجلمعة بنى حتتية تابعة لهم
في شــرق ســـوريـــا وقـــالت صــحـــيـــفــة
ــز أمس ان سـبع قــنـابل نـيــويـورك تــا
ثـقـيـلة اسـتـخـدمت في الـقصف في أول
عـمـلـيـة عـسـكـريـة إلدارة جـو بـايـدن رداً
عـلـى هـجــمــات طـالـت مـؤخــراً مــصـالح

غربية في العراق. 
w³Fý bAŠ

ولم يـصـدر  عـن احلـشـد الـشـعـبي الـذي
تـنــضــوي فـيه كــتـائـب حـزب الــله الـتي
قـالت ان عـنـصـرا لـهـا قتـل في الـقصف.
وتـنــشـر الـســلـطــات الـعــراقـيــة احلـشـد
الـشـعـبي وهو ائـتالف فـصـائل عـراقـية
بـارزة شبه عـسكـرية عـلى طول احلدود
ـتــداخـلــة مع سـوريـا مــنـذ اإلعالن في ا
الـعام  2017 عن االنـتـصار عـلى تـنـظيم
داعش. وتـــنـــفي قـــيـــادة احلــشـــد عـــمل
فصائلها خارج العراق لكن مقاتل من
مـجمـوعـات منـضويـة فـيه يشـاركون في
الـقـتـال داخل سوريـا. وتـأتي الـضـربات
الـتـي نــدّدت بــهــا دمــشق وحــلــيــفــتــهـا
مـوسكو على خلفـية توتر ب الواليات
ــلف الــنـووي ــتـحــدة وإيــران حــول ا ا
االيـــــــراني والـــــــعـــــــودة الى طـــــــاولــــــة
ـرصد الـسوري ـفـاوضات. وأحـصى ا ا
حلــقـوق االنـسـان  22 قــتـيالً عـلى األقل
من فــصــائل عـــراقــيــة مــوالــيــة إليــران
غـالـبـيـتـهم من كـتـائب حـزب الـله. إال أن
كـتـائب حـزب الـله نـعت عـنـصـراً واحـداً
من صـفـوفهـا مـنددة بــالعـدو األمـيركي
الـذي مـا زال مـتـمـاديـاً بـجـرمه. ووصف
ـتحـدث بـاسم وزارة الدفـاع األمـيركـية ا
جــــون كـــيـــربي فـي بـــيـــان الـــضـــربـــات
بــالـدفـاعـيـة مـوضـحـاً أنـهـا دمرت بـنى
حتـتـيـة عـديــدة تـقع في نـقـطـة حـدوديـة
تـسـتـخـدمـهـا مــيـلـيـشـيـات مـدعـومـة من
إيـران حتديـداً كـتائب حـزب الله وسـيد
ــنـــضـــويـــان في احلـــشــد الـــشـــهـــداء ا
الــشــعــبي الـــعــراقي. ودمّــرت الــغــارات
رصد ثالث شـاحنات األمـيركيـة وفق ا

احلـدود العراقـية.   وقـال رئيس الهـيئة
الـســيـاســيـة لــلـتــحـالف الــنـائب أحــمـد
األســدي فـي بــيــان  امـس إن االعــتــداء
األمـريكي السافر الذي طال مساء أمس
اخلــمــيس قــوات عــراقــيـة مـن احلــشـد
الـشعبي وثـكنـات عسكـرية مرابـطة على
احلـدود مع سوريا تسبب بسقوط أكثر
من  30شــهــيـداً وجــريــحــاً. وأضـاف أن
تـكرار قصف تـشكـيالت احلشد الـشعبي
ـســلّـحــة الـعــراقـيـة وثـكــنـات الـقــوات ا
ـرابطة على احلدود العراقية السورية ا
من قـبل اجلــانب األمـريـكي هـو انـتـهـاك
صــارخ لــلــســيّـــادة واعــتــداء مــرفــوض
ومُــدان عــلى الــدولـــة ورمــز ســيــادتــهــا
ونــدّدت وزارة اخلـــارجـــيـــة الـــســـوريــة
بــالعدوان األميركي اجلبان معتبرة أنّه
يـشـكل مــؤشـراً سـلـبـيــاً عـلى سـيـاسـات
اإلدارة األمـيركـيـة اجلديـدة. وحذّرت في
بــيــان من أنـه ســيــؤدي إلى عــواقب من
ــنـطـقـة شـأنـهــا تـصـعــيـد الـوضع في ا
مــطــالـبــة واشـنــطن بــتـغــيــيـر نــهـجــهـا
الـعدواني جتـاههـا. ونفت وزارة الـدفاع
الـعراقـية تـلقـيهـا معـلومـات من اجلانب
األمـيركي قبل تنفيـذ القصف فيما أعلن
وزيــر اخلـــارجـــيـــة الـــروسي ســـيـــرغي
الفــروف أن واشـنــطن أخـطــرت اجلـيش
الـــروسـي قـــبل أربـع أو خـــمـس دقـــائق
فــقط. وقــال هـذا الــنــوع من الــتــحــذيـر
عـندمـا تكـون الضـربـات قيـد التـنفـيذ ال
ينفعنا. ونددت الناطقة باسم اخلارجية
الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـــاروفـــا بـــشـــدة
بـالـقصف األمـيـركي داعيـة إلى احـترام
سيادة سوريا ووحدة أراضيها من دون

شروط.
WO UI²½« WOKLŽ

وبـيـنمـا يـنتـظـر الـرئيس جـو بـايدن رداً
من طــهــران حـــول الــعــودة الى طــاولــة
الــتـفــاوض قــال كـيــربي إنّ الــضــربـات
جـاءت رداً على الـهـجمـات األخيـرة على
الـطـاقم األمــيـركي وقـوات الـتـحـالف في
ــســتـمــرة ضـد الـعــراق والــتـهــديـدات ا
هـــؤالء. وســـقــــطت صـــواريـخ االثـــنـــ
بــالــقـرب مـن الــســفــارة األمـيــركــيــة في
بـغـداد بيـنـمـا استـهـدف قـصف الـسبت
قـاعدة بلد اجلوية الـعراقية الواقعة إلى
الــشــمــال مــا أدى إلى إصــابــة مــوظف
عـراقي في شـركة أمـيركـيـة مسـؤولة عن

صيانة طائرات اف-16.
وفي  15شـــــبــــاط/فــــبــــرايــــر أصــــابت

صـواريخ قاعـدة عسـكريـة تتـمركـز فيـها
قــوات الــتـحــالـف الـدولـي ضــد تـنــظــيم
الــدولـــة اإلسـالمــيـــة فـي مــطـــار أربـــيل
(شـمال). وقُتل شخصان أحدهما مقاول
مـدني أجنبـي يعمل مع الـتحالف. ورغم
أنّ كـــــتــــــائـب حـــــزب الــــــله لـم تـــــعــــــلن
مـسـؤولـيـتـهـا عن الـهـجـمـات أكـد وزيـر
الــــدفـــاع األمــــيـــركي لــــويـــد أوســـ أن
الفصيل مسؤول عنها. وقال لصحافي
عـلى م طائرة نقلته إلى واشنطن بعد
جـولة سريـعة حلامـلة الطـائرات يو إس
إس نـيمـيتـز قبـالـة سواحل كـاليـفورنـيا
نــــحـن مـــتــــأكــــدون مـن الــــهــــدف الـــذي
اخـترناه.وأضاف نـحن على يق من أن
ــيــلــيــشــيــا الـتـي نــفـذت هــدفــنــا كــان ا
الـهـجمـات األخـيرة ضـد مـصالح غـربـية
في الـعـراق. وجاءت الـهـجمـات األخـيرة
بـعــد أشـهــر من هــدوء نـســبي في إطـار
ـوالـية هـدنـة وافقت عـلـيـهـا الفـصـائل ا
إليــــران في مـــواجــــهـــة تـــهــــديـــدات من
واشـنـطن بإغالق سـفـارتهـا في الـعراق.
تـحدث بـاسم البـنتـاغون أن هذا وأكـد ا
ّ بالتوازي مع تكافئ  الـرد العسكري ا
إجـــراءات دبــــلـــومـــاســـيـــة وال ســـيـــمـــا
مـشـاورات مع شركـاء التـحـالف الدولي.
وقـال الـعــمـلـيــة تـوجه رســالـة واضـحـة
مـفــادهــا أن الـرئــيس بــايـدن ســيــحـمي
الـقــوات األمـيــركـيــة وقـوات الـتــحـالف.
وتـابع في الوقت نفسه تصرفنا بطريقة
مـحـسـوبـة من أجل تـهـدئـة األوضاع في
شـرق سوريـا وفي العـراق. وبعد إطالق
النار األخير االثن أعلنت واشنطن أن
إيـران سـتـتــحـمل مـسـؤولــيـة تـصـرفـات
شـركائـهـا الذين يـهـاجمـون األمـيركـي

لـكنهـا شددت عـلى أن قواتهـا ستـتجنب
ـثابة الـتصـعيد. وبـدت الضـربة فـجراً 
حتـذيــر لـطــهـران. وقــالت الــبـاحــثـة في
مـجموعـة األزمات الدولـية دارين خلـيفة
لـفـرانس بــرس إن واشـنـطن تـبـدو كـمن
يــرسـل إشــارة أنـــهـــا لن تـــتــســـاهل مع
أنـــشــطـــة إيــران اإلقـــلـــيــمـــيــة لـــصــالح
احملـادثـات النـوويـة مضـيـفة ال أرى في
ذلك (الـقصف) موقـفاً متشـدداً على نحو
ــتــحــدة خــاص إذ كــان رد الـــواليــات ا
مـوجــهـاً إلـى هـدف غــيـر مــهم نــسـبــيـاً.
وتــوجّه إدارة بـايــدن وفق الــبـاحث في
مــــعـــهـــد دراســـات احلـــرب نـــيـــكـــوالس
هـيـراس رسـائل إلى خـصـوم سـيـاسـته
جتــاه إيــران في الــداخل بــأن الــواليـات

تـقل ذخيـرة عنـد السـاعة الـواحدة فـجراً
( 23,00ت غ) حلـظـة دخـولهـا من مـعـبر
غــيـــر شــرعـي من الـــعــراق إلى جـــنــوب
مــديـنــة الــبـوكــمــال في ريف ديــر الـزور
الـشرقـي.نفت وزارة الـداخلـيـة اجلمـعة
وجـود أي تــعـاون من قـبل أجـهـزة األمن
الـعــراقـيــة في الــعـمــلـيــة األخـيــرة الـتي
نـفذها التحالف عـلى احلدود العراقية -
الـسورية. وذكرت الـداخلية الـعراقية في
بـــيــــان أنه تــــود أن تـــوضـح وفي إطـــار
تعـلقة بتبادل الـتصريحات والبـيانات ا
مـــعـــلــومـــات اســـتــخـــبـــاريـــة مع قــوات
الــتــحــالف الــدولي بــخــصــوص ضــربـة
جـويـة نفـذت في األراضي الـسوريـة بان
آلـيــات الــتــعـاون مع الــتــحـالـف الـدولي
تـنــحـصـر في تــطـويـر قــدرات ومـهـارات
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة في مـــجـــال الــعـــمل
ـا يـعـزز قــابـلـيـات قـوات الـشـرطــوي و
الـــوزارة في تــــعـــزيــــز األمن الــــداخـــلي
ــة وحتــقــيق الــســلم ومــحــاربــة اجلــر
اجملـتمـعي.  وكلك أصـدرت وزارة الدفاع
الـعراقـيـة اجلمـعة بـيـاناً ردت فـيه على
الـتــصـريــحـات األمـيــركـيــة حـول وجـود
تــنــســيق ســبـق الــقــصف األخــيــر عــلى
ـشـتـركـة مع سـوريـا.   وذكرت احلـدود ا
بــــيـــان الـــوزارة تـــعـــبـــر وزارة الـــدفـــاع
ـا ورد في الـعــراقــيـة عن اســتــغـرابــهــا 
تــصــريــحـــات وزيــر الــدفـــاع األمــريــكي
ـتعـلـقـة بحـصـول تبـادل لـلـمعـلـومات وا
االســـتـــخـــبــاراتـــيـــة مع الـــعــراق ســـبق
ــواقع في األراضي اســتــهـداف بــعض ا
الـســوريـة. وأضــاف الـبــيـان إنــنـا وفي
الــوقت الــذي نــنـــفي فــيه حــصــول ذلك
نـؤكــد إن تـعـاونــنـا مع قـوات الــتـحـالف
الـدولي منحصر بالهدف احملدد لتشكيل
حاربة تنظيم هذا التحالف واخلاص 
داعش وتـهديـده للـعراق بـالشـكل الذي
يـحـفظ سيـادة العـراق وسالمـة أراضيه.
  وكــشف حتـالف الــفــتح اجلـمــعـة عن
سـقـوط أكـثر من  30قـتـيالً وجـريـحاً في
الـــــقــــصـف األمــــيـــــركي اجلـــــوي الــــذي
اسـتهـدف مـواقع لفـصائل مـسـلحـة على

مـخيمـات النزوح) داعـية الى (اإلسراع
في إكـــمـــال إجـــراءات تـــأهـــيـل قـــضــاء
سـنجـار في غرب نيـنوى وإنـهاء نزوح
هذه العوائل بتوفير مستلزمات العودة
الـطـوعـية). كـمـا أعـلنت جـابـرو شـمول
الــنــازحــ والـالجــئــ في مــخــيــمــات
الــنــزوح بـلــقـاح  كــورونـا.  وذكــرت أن
وجودين داخل (الـنازحـ والالجئـ ا
مـــخــــيــــمـــات الــــنـــزوح فـي مـــخــــتـــلف
احملـافظـات سيشـملـون بلقـاح فايروس
ؤمل أن سـتـجد والـذي من ا كـورونـا ا
يـصل إلى البالد نهايـة الشهر احلالي).
 وأضـافت في بـيـان تلـقـته (الـزمان) أن
(الــلــقــاح سـيــشــمل تــقــريــبـا  500 ألف
ـوجـودين فـي مـخـيـمـات شــخص من ا
الــــنـــــزوح عــــلـى أمل أن تــــصـل بــــاقي
الـدفـعـات األخـرى من الـلـقـاح فـي األيام
األخـرى لشمول عـدد أكثر). وأعربت عن
(شـــكــرهــا وتـــقــديــرهـــا جلــهــود وزارة
الـصــحـة واجلـيش األبـيض الـذي جـعل
الــــنــــازحــــ وسالمــــتــــهـم ضــــمن أهم
اهـتـمـامـاته ولم يـدخـر وسـعـاً يـوماً في
تـقـد الرعـايـة الصـحـية لـفـئات عـنـاية

الوزارة).
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مع عـدم رغبـتي في احلديث او الـكتابـة عمـا له عالقة بـالدين حلـساسـية هذا
ـرتـبك وتـداخل االمـور في مـنـطـقـة يـشـتـرك فـيـها مَنْ ـوضـوع في راهـنـنا ا ا
انـا بجـوهره السـامي ومَنْ اتخـذه ذريعة لـتمريـر مصاحله يـتمسك بـالدين ا
شروعة او سلما للـتسلق نحو وجاهة ال يستحقها او وحتـقيق أهدافه غير ا
ن ال يريد تفهم غرضك من وسـيلة لالحتيال عـلى الناس والتحسب أيضـا 
انا وحرصا مـنه على الدين الذي أسهم بعض احلـديث مع انك لست أقل ا
من هـؤالء في تشويه صورته الـتي نريد لهـا أن تظل مشرقـة وفاعلة في غرس

القيم النبيلة في حياتنا .
ـشوهـة التـي كانت مـقتـصـرة على أعـداء االمـة امتـدت ألبـنائـنا  فـالصـورة ا
وعـجز الذين يـدعون احلـرص احملافظـة على مـا ورثناه من صـور جمـيلة  بل
مـنهم من ارتـكب أفعاال شـنيـعة بـاسم الدين  فـجعله مـعوال لـتمـزيق اجملتمع
وأداة قـمع لـكل من يـتـطـلع الى تـنـقـيـة مـا علـق في األفـهام مـن شوائـب  هذه
األسـباب وغيـرها تـدعوك الى جتنـب تشخـيص ما يـرتكب من أخطـاء فكـثيرا
ا ال يروق لك او تُصـطنع لك مشكالت مـا توظف تلك التـشخيصـات لنعـتك 

بأشكال مختلفة ال أرغب بتسميتها.
رة في الكتابة لـكن شدة انزعاجي من حاالت بـعينها جـعلتني ال أتردد هـذه ا
عني يضعونها بحسـبانهم ويطرحونها على طاوالتهم . والبداية عنـها لعل ا
كـانت عند وقوفي ب جامع كبيرين تفصل بينهما مسافة ال تزيد عن200
ناسبات ـنطقة حـتى في ا كن ألحدهمـا أن يستوعب جـميع مصلي ا مـتر و
الـدينية وعـليه ال مبـرر لوجودهـما في مكـان واحد ويقـودنا هذا الى احلديث
ــسـؤولــة عن ذلك والـتي عن الـتــوزيع اجلـغــرافي ألمـاكن الــعـبــادة واجلـهـة ا
كان او ذاك وبدل أن تكون يفترض بها أن حتدد مدى احلاجة لها في هذا ا
ـكن االبقاء على أحداهمـا  واستثمار مكان داران لـلعبادة في مكان واحد 

الثانية في مجال خدمي وثواب اخلدمات كبير عند الله تعالى أيضا.
سـافة بـ دور العبـادة التي أسـمع في مسـكني خـمسة من تـخيلـوا كم هي ا
مـؤذنيها في الـوقت نفسه فال تبـعد هذه الدور عن بـعضها سـوى كيلوين من
ا األمـتار فـتـتـداخل األصوات اخلـمـسة مـع بعـضـها حـتى ال تـفـهم شيـئـا 
تـسمع قـرآنا او آذانـا . والكـارثة تـكون أشـد عنـدما تـسمع مـؤذن او قراء ال
ا يقومون به أصوات تخـدش األسماع وال يتقبلها الذوق تـصلح أصواتهم 
مع ان هـنـاك وصـايـا عـديـدة تـؤكـد أهــمـيـة اخـتـيـار األصـوات الـشـجـيـة الـتي
تـتسلل الى الروح وهي تنادي الـناس ألداء الصالة فقد ورد في األثر ان من
ؤذن أن يكـون (صيّتا) أي حسن الـصوت استنادا ستحـبة في ا الـشروط ا
لـقول النـبي (ص) لعبـد الله بن زيد : (فـقم مع بالل فألق علـيه ما رأيت فإنه
ـؤذنـ والقـراء بـعـنـاية أنـدى صـوتا مـنك) وهـذا يـفـتـرض اختـيـار أصـوات ا
بـالغة فـكثيـرا ما يجـذبك لإلنصات صـوت ندي يقـرأ القرآن او مـؤذن ينادي

للصالة بعذوبة.
ـوحد لتـخلـيص الناس أظن ان هـذه األسبـاب كافيـة إلثارة مـوضوع اآلذان ا
ــرغــوبـة واطالق آذان مــوحــد بـتــوقــيت واحـد في من هــذه األصـوات غــيـر ا
مـخـتلـف أرجاء الـبالد وهي حـالـة حـضـاريـة جـعـلـتهـا تـكـنـولـوجـيـا االتـصال
ـوضوع عن النـقاش من قبل مع ان ـكنة ويـسيرة وال أدري لِمَ غـاب هذا ا

هناك العديد من الدول االسالمية التي عملت به.
ـقـال مـحـدودة لـذا مـوضـوعـات عـديـدة لـهـا صـلـة بـاحلــديث لـكن مـسـاحـة ا
سـأكـتفي بـاإلشـارة الى اولـئك الـذين (وضعـوا ومـازالـوا يـضعـون الـيـد) على
بـعض مقـتـربات الـشـوارع والسـاحـات العـامـة وغيـرهـا بذريـعة انـشـاء أماكن
لـلعـبادة او مـحطـات استـراحة لـلزوار لـتتـحول عن أغـراضهـا الحقا
كـما ألـفت األنـظار الى ان في بـغداد جـوامع لم تُـستـكمل
بــالــرغم من مــضي عــقــود عــلى انــشـائــهــا وهي حتف
مـعـمـاريـة ال مـثـيل لـهـا  صـمـمـها عـقـل عراقـي مـبدع
أراد من خاللـهـا االسـهام في تـعـمـيق الـهـوية الـعـربـية

االسالمية لعاصمتنا احلبيبة.

عادن  انـتقلت " الكمامة" من صالـة العمليات  اجلراحـية  ومناجم الفحم وا
ومـجاري الصرف الصحي وغـيرها  الى وجوه رؤساء الدول وعـمال النظافة
 سواء بسواء ..فهي من مستلزمات الصد االول في هجمات جائحة كورنا..
عاجم اللغوية الـعربية هو ما يوضع على وكـلمة "كمامة" حسبمـا جاءت فى ا
الـفم واألنف اتقاء الغـازات السامة ونـحوها وجمـعها كِمـام  وهى أيضا :ما
يـشـد به فم الــدابـة لـئالّ تـعض أو تــأكل  وحـتى ال يـؤذيــهـا الـذبـاب ويـقـال :
"كـمامة العامل" أي : ما يضعهُ العامل أَو اجلندي علَى وجهِه اتقَاءَ الغَازات..
فهوم او عاجـم العربية وبـحثنا عن االلـفاظ الدالة عـلى هذا ا  ولـو عدنا الى ا
مـا يـقـاربه  لــظـهـر لــنـا " الـقـنــاع " و" الـلـفــام "  و" الـلـثـام " و" الــكـمـامـة " (

بالتخفيف ) على وزن " العمامة" وكل واحد يختص منها بشيء مع ..
لـقد تـنـاول عديـد من الـزمالء والكـتـاب  "الكـمـامة " في اعـمـدتهم  ومـقـاالتهم
الـصحـفيـة  فكـانت موضع ردود مـختـلـفة  بـعضـها تـهكـمي والبـعض االخر
مـوضوعي .. وشخصياً  رصـدتُ بعض تلك الردود .. ومنـها ما قاله الزميل
د. طه جـزاع ( مــاذا لـو انــتـهـى الـوبــاء  وبـقــيت الـكِــمـامــة ? . أال تـرى أنــهـا
أصـبحت لـلـبـعض " موضـة " بـأشكـال وألـوان متـنـوعة  بل قل ان اغـراضـها
كـذلك صارت مخـتلفـة ال عالقة لـها بالـوباء بقـدر مالـها عالقة بـإخفاء األنف 
ـآرب مختلـفة ! . وكم من أنف ال يعـجب الناظرين والـفم والشفتـ واألسنان 
إخـتفى خلف كِمـامة بيضـاء  وكم من ابتسامـة ساخرة  إختـفت وراء كِمامة

سوداء ?).
امـا الزمـيل حمـزة مصـطفى  فكـتب : ( أنت حر ,تـشتـري كمامـة خضراء أو
سـوداء أو بيضاء. أم البوز أم أم التقليعة. تضعها على نصف وجهك بالقرب
من عـينيك حتى أسـفل حنكيك أم ب األنـف والفم أم حتت الفم أو فوق الفم.
ـيـر بـوتـ بـجاللـة قدره مـكـمم. حـسن أنت حـر. لـست وحـدك مـكـمـمـا. فالد
روحـاني  يـرتدي دائـمـا كـمـامـة بيـضـاء. بـايـدن نـفسـه اليظـهـر أمـام شـاشات
الـتـلـفاز اإل وهـو مـكـمم. حـتى عـمـتك مـيـركل مـكـمـمـة. كـمم "خـشـمك" تـضمن

سالمة جيبك )
وت.. بالكمامة) وكتب الزميل د.معتز محي عبد احلميد : (نحيا.. و

فـيمـا عـلق الزمـيل جـعفـر يـاس قـائالً  (انـها الزمـة الـعيـش والتـحـضر اكـثر
ا تـصـبح فـيمـا بـعد جـزءا مـقبـوال بل ومـطـلوبـا من االنـاقة مـنهـا لـلوقـايـة . ر
ـساواة ب بـني البشـر . دمت بخيـر العزيز ابـا علي وبدون وعـندها تـتحقق ا

كممامة) .
 وفي مـعرض اشارته  للغرامات الـتي رافقت اجراءات احلظر  كتب الزميل
عـبد الهادي مهودر : ( أشـد الغرامات وقعت بـحق موكب زفاف خرَق احلظر
هـر احلـاضر  ـقـدار ا ا  ـدينـة احلـرية وبـلـغت خمـسـة مالي ديـنـار  ر
وهـو أول عريس تـصيـبه كـورونا في جـيـبه وليس بـجهـازه الـتنـفسي واحلـمد
ـرور عـام على لـله وسـيتـذكـر هذه احلـادثـة كلـمـا احـتفل 

عيد زواجه)
 اخـيـراً  لكـم قولي : (أنت تـسـتـخـدم الكـمـامـة بـشكل

صحيح  ح تكون خانقة بعض الشيء )!
ة واجلديدة !  حمانا وحماكم الله من كورونا  القد

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ـعاهد األهلية مخرجات نظام القبول وا
ـركـزي حسب الـقـنوات والـفـروع التي ا
يــتــعــامل مــعــهـا الــنــظــام والــتــوصــيـة
بـاستـمـرار اعتـماده وتـطويـره وتشـكيل
جلـنـة من رؤسـاء اجلـامعـات والـكـلـيات
لـتــقـد ورقـة تـقـيــيم شـامـلـة لــلـتـعـلـيم
األهـلي عــلى صـعـيـد األجـور الـدراسـيـة
نح والـبنى الـتـحتـية وخـطة الـقبـول وا
اجملـانـيـة وضـمـان حقـوق الـتـدريـسـي

ـعتـمدة. حـسب الـسيـاقـات القـانـونيـة ا
وعـــرض احلــــاضـــرون أعـــداد حــــمـــلـــة
الـشهادات العليا الذين  التحاقهم في
اجلـامـعات والـكـليـات االهـليـة في ضوء
قـرار  112 جملـلس الـوزراء فـيـمـا صوت
اجملـتـمـعـون عـلى رفـد مـجـلس الـتـعـلـيم
ــيــة األهــلـي بــالــشـــخــصـــيــات االكـــاد
ــتــنـــوعــة من حــيـث االخــتــصــاصــات ا

واأللقاب العلمية.

الــتــدريـســيــ ضــمن عــقـود قــانــونــيـة
مـــعـــتــمـــدة وتـــطـــويـــر الــعـــمل اإلداري
والـتعـاون مع مفـوضيـة االنتـخابات في
اجنـــاز صــــحـــة الــــصــــدور لـــلــــوثـــائق
الـدراسـيـة). واوضح عبـد الـصاحب  أن
(الوزارة ودوائرها اخملتصة عاكفة على
تـقييم أداء اجلامـعات والكلـيات األهلية
ضـمن مهـمتـها الـتي رسمـها قـانون رقم
 25 لــســنـة  2016 فــيــمــا كـشـف رئـيس
جــهــاز اإلشـــراف والــتــقــيــيـم الــعــلــمي
صالح الـــفـــتالوي عـن تـــشــكـــيـل جلــان
ـؤسـسـات مـتــعـددة لـتــقـيـيم أداء تــلك ا
عـلى وفق متطـلبات الرصـانة العـلمية).
واسـتــعـرض اجملـتـمــعـون ضـمن جـدول
ـثلي دائرة أعـمال االجـتماع بـحضور 
الـتـعلـيم اجلامـعي األهـلي ومديـر دائرة
ـــتــابـــعــة الــدراســـات والـــتــخـــطــيط وا
ورؤسـاء اجلــامـعـات وعـمــداء الـكـلـيـات

كـلـيـات اجملمـوعـة الـطبـيـة). ووجه عـبد
ـهـمـة ـسـارات ا الـصـاحب ( بـعـدد من ا
الــتي مـنـهــا تـشــجـيع الــبـحث والــنـشـر
ـيـة الرصـيـنة الـعـلمـي في اجملالت العـا
وتـــعــــزيــــز مــــكـــانــــة اجلــــامـــعــــات في
ـيـة ورفد اخملـتـبرات الـتـصنـيـفـات العـا
ـسـتلـزمـات الـعـلـميـة والـتـوجه نـحو بـا
مــــذكـــرات الــــتــــفــــاهم والــــتـــوأمــــة مع
ـــؤســـســـات الـــرصـــيـــنـــة في الـــعـــالم ا
واسـتكمـال الترقـيات العـلميـة للمالكات

التدريسية). 
·ËdE «  «dOG²

وحث عـبـد الـصـاحب عـلى (الـتكـيف مع
مــتــغـــيــرات الــظــرف الـــراهن وتــوفــيــر
مـسـتـلزمـات الـتـحـول الـرقمي لـلـمـعـرفة
واسـتحـداث التـخصـصات الـنادرة على
وفق حـاجة السوق ومراعاة خصوصية
احلـــرم اجلــــامـــعـي وضـــمــــان حـــقـــوق
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أكــد وزيــر الـتــعــلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب أن
(اجلـــامـــعـــات والـــكــــلـــيـــات األهـــلـــيـــة
اسـتـوعــبت أكـثـر من مـئـة وأثـني عـشـر
ألف طــالــبــا لــهــذا الـعــام الــدراسي من
مــخـرجـات الـدراســة اإلعـداديـة وقـدمت
ثالث آالف ومـــئــتــ وثـالثــة وأربــعــ
ـنـحـة اجملـانـية مـقـعـدا دراسـيا ضـمن ا
في كـلــيـات اجملـمـوعـة الـطـبـيـة). وثـمن
عـبـد الــصـاحب خالل اجـتـمـاع الـهـيـئـة
الـعـامـة لـلـجـامعـات والـكـلـيـات األهـلـية
ــؤســســات في دعـم حــركـة (دور هــذه ا
الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي في الـــعــراق عـــبــر
مـن مـــخــــرجـــات احــــتـــضـــان  112507 
ليء بالـتحديات اإلعـدادية لهذا الـعام ا
وتـوفـيـر  3243 مـقـعـدا دراسـيـا مـدفـوع
نحة اجملانية للقبول في الـثمن ضمن ا
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ـتــحـدة قـادرة أن تــكـون قـاســيـة جتـاه ا
إيـــــران وأخـــــرى إلى إســـــرائــــيـل بــــأن
واشــــنـــطن قـــادرة أيــــضـــاً عـــلى ضـــرب
اجملـموعات الـتابعـة إليران. ويضيف أن
ـا حصل الـضربـات األخـيرة ال تـتـعلق 
في الـعـراق فقط بل إنـهـا جزء من لـعـبة
دبــلـــومـــاســيـــة أوسع جتـــاه إســـرائــيل

واحلـزب اجلــمـهــوري. وسـبق لــلـجـيش
األمـيــركي أن أعـلن نــهـايــة الـعـام 2019
قـصف خـمس قواعـد لـكتـائب حـزب الله
الــعــراقي في كل من ســوريــا والــعـراق
بــــعــــد مــــقـــــتل أمــــيــــركـي في هــــجــــوم
بـــالــصـــواريخ طــال قـــاعــدة عــســـكــريــة

عراقية.

ركزي العراقي الذي بنى البنك ا هندسون يواصلون العمل  vM³∫  ا

هندسة الراحلة زها حديد ويبدو العمل في الطابق السادس من صممته ا
قدادي أصل 40 طابقاً.      عدسة الدكتور كاظم ا
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على الرغم من ترحيب الفصائل بالنتائج
الــتي تـــمــخض عـــنــهـــا حــوار الـــقــاهــرة
بـاعـتـباره خـطـوة إلنـهـاء االنـقـسام إال أن
عـددا من الـفـصـائل الـتي لم يـتم دعـوتـهـا
للـحـوار انتـقدت تـغـيبـها عن هـذا احلوار

على الرغم من
دورها الفاعل على الساحة الفلسطينية 
وتـعـد حـركـة األحـرار الـفـلـسـطـيـنـية عـلى
رأس تــلك احلـركــات الــتي بـرزت مــؤخـرا
عـلى السـاحة الـفـلسـطيـنـية كـأحد الـقوى
ــؤثـرة  وعن رؤيــة احلــركـة الــفــاعـلــة وا
حلـوار الـفـصـائل والـنـتـائج الـتي تـوصل
إلــــيـــــهــــا واألوضـــــاع عــــلى الـــــســــاحــــة
الــفـلـســطـيـنـيــة كـان لـنــا هـذا احلـوار مع
ياسـر خـلف النـاطق بـإسم حركـة األحرار

الفلسطينية :-
{ مـا هو تـقـيـيـمكم لـلـنـتائـج التي تـوصل إلـيـها
مجتمع حوار الفصائل بالقاهرة خاصة في ظل
ـؤتـمـر مـثل الـتـخـوفـات بـأن تـكـون نـتـائج هـذا ا

ؤتمرات السابقة التي  تنفيذها ? نتائج ا
- أوال رغم األجــواء الـتي اعـتــقـدنــا أنـهـا
ايجابية فـي ظل احلديث عن توافقات في
الساحة الفلسطينية وإذ بنا نفاجأ بعدم
ــقـاومــة الـفــلـســطـيــنـيـة دعــوة فـصــائل ا
األربـعـة لــلـمـشـاركــة في احلـوار الـوطـني
الفلسطيني بالـقاهرة ونحن إذ نعتقد أن
هـــذا اإلصـــرار عــــلى تــــغـــيـــيـب عـــدد من
الفصائل الفـاعلة ميدانيـاً ووطنياً يعكس
درجة كـبيـرة من سوء الـنوايـا ويقدح في
جـديــة ومـصـداقــيـة اإلدعـاء بـالــرغـبـة في
ترتيب الوضع الـداخلي والتهـيئة إلجراء
االنتـخابـات الـتشـريعـية ,ورغم أن اللـقاء
 إال أنــنــا في حــركــة األحــرار ســجــلــنـا
اعـتـراضـنـا عـلى مـخـرجـاته بـتـجـاوز حل
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقــة عـــلـى الـــســـاحــة
ـوظف الفلـسطـينيـة السيمـا أزمة ملف ا
ــثل صــاعق تــفــجــيـر ألي تــوافق الــذي 
وطـني مـزعوم ,لـذلك كـنـا نأمـل أن تشـكل
إجراء االنتـخابات تـتويجـا التفاق وطني
عـــلى أســــاس حل كل الــــقـــضـــايــــا عـــلى
ـنـاخـات الـسـاحـة وتــهـيئ كل األجـواء وا
والظروف للوصول لتحقيق إرادة شعبنا
وتـطــلـعـاته. نـعـم رحـبـنـا بــالـتـوافق عـلى
ـرجـعـية الـسـيـاسـيـة لالنـتـخـابات وهي ا
وثــيـقـة الــوفـاق الــوطـني وهــذا يـؤكـد أن
مرجـعـية االنـتـخابـات ليـست أوسـلو ولن
تــكـــون كــذلك ,وأيــضـــا بــالــتـــوافق عــلى
تشكيل محكمة خاصة باالنتخابات بعيدا
عن احملــكـمــة الـدسـتــوريـة الــتي شـكــلـهـا
رئـيس الـسـلـطـة عـلى مـقـاسه لـتـنـفـيـذ ما

يريد .
{ هل يـتـطـلب تـنـفـيـذ تـلك الـقـرارات ضـمـانـات

معينة من جانب مصر لتنفيذها ?
- باعتـقادي أن مصـر تلعب دور هام رغم
عــتـبـنـا بــتـجـاهل دعــوتـنـا لــلـحـوار وهـو
الـــراعي الـــرســـمي ومـن وجه الـــدعــوات,
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صري أن وبالتـالي نقـول على الوسـيط ا
ـلـك من أدوات تـأثــيـر يــضـغط بــكل مــا 
لتـنـفيـذ مـا  التـوافق عـليه وخـاصة في
كبلة وبالضغط وجوعة وا الضفة ا

اخلـاص عــلى فـريق الـســلـطـة الـذي نـرى
مـحــاوالت لـتــهـربه من االلــتـزام من خالل
عــدم تـقــد ولــو بـادرة حــسن نــيه بـرفع
ــــة عن غــــزة أو وقف اإلجــــراءات الــــظــــا
الحـقـات واالعـتـداء عـلى أبـنـاء شـعـبـنا ا
في الـضفـة وتـكبـيل يـديهم ,لذلـك نرى أن
يكون هـناك ضـغط وتواصل دائم إلجناح

احلوار وتنفيذ النتائج.
{ مــا هـي فــرصـــة حـــصــول حـــركـــة األحــرار
الفلـسطينـية على تمـثيل مشرف في االنـتخابات

التشريعية القادمة ?
- يـعـني حـركـة األحـرار وكـمـكـون أسـاس
من مكونات شـعبنا عـملت منذ تـأسيسها
على بنـاء تنـظيم متـماسك وقوي لـيحظى
بالتفاف أبـناء شعبنـا حوله وبدعمهم له,
ـــتــواصل ومن خـالل الــعـــمل الــدءوب وا
للـحركة مـنذ تأسـيسـها استـطاعت دخول
كـل بــيت ومـــؤســســـة ونــالت عـــلى رضــا
وإعـجـاب أطـياف شـعـبـنـا وثـنـاء اخلصم

قبل الصديق 
وكافـة الـفـصائل ,وجنحـت في مسـيـرتـها
عوقات وثـبتت في ح تساقط رغم كل ا
ن راهن على أنها لن تنجح ولن الكثير 
ـسـتـويـات تـواصل مــسـيـرتـهـا عــلى كل ا
التـنظـيمـية والـوطنـية والـسيـاسيـة ولكن
, يكفيها أن أولى أهدافها حترير فلسط

وبناء جيل
الشـباب بـشكل سـليم ومـتمـاسك وملـتزم,
وتـطهـيـر اجملـتمـع من كل أشكـال الـفـساد
رأة من واالنحراف ,والعمل على تمك ا
نـيـل حـقـوقــهـا كــامـلـة ,وتـعـزيــز الـوحـدة
الـوطنـيـة ب كل فـئـات وأطيـاف شـعبـنا,
قـاومـة بكـافـة أشكـالـها وتـبنـيـها خـيـار ا
ـسلحة ,بتالي وفي إطار وفي مقدمـتها ا

تعزيز شرعيتها
ــشــاركــة في الــســيــاســيــة أخــذت قــرار ا
االنـتخـابـات الـتشـريـعيـة الـقـادمة لـتـكون
صـوت كل حر مـن أبنـاء شـعـبنـا ولـتـعمل
يـادين مع كل أطـيـاف شـعـبـنـا في كـافـة ا
في خــدمــته ولـتــحـقــيق تــطـلــعـاته ,نـحن
نعـتقـد أن حـظوظ احلـركة سـتكـون وافرة
بـحـجــمـهـا وقـدرهـا ونــحن عـلى ثـقـة بـأن
شعـبنـا لن يخـذل احلركـة كمـا لم يخـذلها
في أي مـحـطـة من احملـطـات وفـعـاليـة من

الفعاليات.
{ هل تــرى أنه عـلى مـصـر الـعـمل عـلى إجنـاز
احلــوار بــ فــتح وحــمـــاس قــبل االنــتــخــابــات

القادمة ?
- كــنــا نــأمل أن يــتم الــتــوافق وحتــقــيق
ــصــاحلـة وإنــهــاء االنـقــسـام الــوحـدة وا
وآثـاره ومـسـبـبــاته كـافـة والـضـغط لـرفع
الـعـقـوبـات التـي تفـرضـهـا الـسـلـطـة على
غــزة والـــتي ســاهــمـت في زيــادة آالمــهــا

ومعـاناة شـعبـنا فـيها ,ووقف االعتقاالت
الحقات األمنية السياسية وا

ـنـاخـات في الـضـفـة وتـهـيـئـة األجـواء وا
والظـروف للـوصول لـلعـملـية االنـتخـابية
في أجـواء انتـخابـيـة حرة ونـزاهـة عالـية
ليـتسـنى للمـرشحـ وجمـاهيـرهم العمل
بـكل حــريـة دون قـيـود ,وكـذلك حلل مـلف
وظفـ في غزة والضـفة وإعادة رواتب ا
أسـر الـشـهـداء واألسـرى واجلـرحى الـتي
قطعـتهم السـلطة ظـلما وجورا ,لذلك كان
ــلــفــات احلــســاسـة األولى حل كـل هـذه ا

والهامة قبل التوجه لالنتخابات
{ هــنـــاك من يـــرى أن الـــظــروف األمـــنـــيــة في
الـضـفـة وغـزة قـد حتـول دون إجـراء انـتـخـابـات

وضوع ? فما هي رؤيتكم لهذا ا نزيهة 
- لألسف اجلــمـيع يـعــلم حـجم مــا خـلـفه
االنقسام في الساحة الفـلسطينية وحجم
التجـاذبات الكـبيرة ولـكن باعتـقادي أمام
ـعـقـد إن وجـدت ـشـهـد الـصـعب وا هـذا ا
اإلرادة احلــقـيــقــيـة والــنـوايــا الـســلـيــمـة
فـيـمـكن جتــاوز كل الـعـقـبـات والـعـمل في

إطار توافق وطني على كل
سـتحـيل حلـها لـفات الـتي ليـست من ا ا
بل من الــسـهـولـة والـيــسـر إن كـان هـنـاك
جدية فـي ذلك وخاصة من طـرف السـلطة
الـــتي تــعـــاقب غـــزة وتــشــدد حـــصــارهــا
وحتـرمـها مـن مسـتـحـقـاتهـا ومـوازنـاتـها
الـية ومـقدراتهـا ومسـتحـقات الوزارات ا
ـة والــصـدق وغـيــرهـا ,بــاإلرادة والـعــز

والنوايا نتجاوز ذلك .
{  هل تـرى أن الـضـغـوط الــدولـيـة واإلقـلـيـمـيـة
كـن أن جتبـرهـا على مـشـاركة عـلى إسـرائـيل 

سكان القدس في تلك االنتخابات ?
- نـحن نـؤكـد أن الـقـدس كـانت ومـا زالت
وســتــبـقى الــعـاصــمــة األبـديــة لـشــعـبــنـا
الـفــلــسـطــيـني ,ومن حق شــعــبـنــا فـيــهـا
ـــارســة حـــقه االنــتـــخــابي بـــعــيــدا عن
لــذلك عـــنـــجـــهـــيــة وتـــدخالت االحـــتالل ,
مـطـلـوب من الـعـالم أجـمع وكل من يـدعي
ــقـــراطــيــة الــضــغط عــلى االحــتالل الــد

إلجباره عدم
الـتــدخل فـي الــعـمــلــيــة االنــتــخــابــيـة أو
تــعــطــيــلــهــا ,وإن تــمـت فــيــجب عــلــيــنــا
كفلسطيني أن جنعل إجراء االنتخابات
في الــقــدس مــعــركــة واشــتــبــاك عــلى كل
ــســتــويـــات اإلعالمــيــة والـــســيــاســيــة ا
والدبلومـاسية لفـضح االحتالل والضغط
إلجراء االنـتـخابـات في الـقدس فـاجلـميع

مطالب بأن يكون له دور في ذلك.
{ مــا هي رؤيـتك لألسـبــاب الـتي دفـعت بـعض
األنظمـة العربيـة إلى تطبيع عالقاتـها مع الكيان

الصهيوني في هذا التوقيت ?
- نــحن نــؤكــد أوال رفـضــنــا لــكل أشــكـال
ـا الــتـطــبـيـع مع االحـتـالل الـصــهـيــوني 
ـثل من طـعـنـة غـادرة في ظـهـر شـعـبـنـا
وتضـحيـاته وخـيانـة لفـلسـط وشـعبـها
ولألمــة ,وخـــدمـــة مـــجـــانـــيـــة لالحـــتالل
ـليـئة بـدماء لتـبيـيض صورته الـسوداء ا
شــعـــبــنــا أمـــام الــعـــالم وضـــوء أخــضــر

ليواصل.
االحـتالل عــدوانه وإجـرامه ضـد شــعـبـنـا
ــقــدسـات ,وأمــا مـا يــتــعـلق وأرضــنـا وا
بهـرولة بعض األنـظمـة العـربية لـلتـطبيع
مـع االحـــتالل فــــذلك لن يـــجــــلب لـــهـــا إال

ياسر خلف

 مظهر محمد صالح

يوم واحد بـعمـولة إدارية ال تـتجاوز
ئة ومن دون فوائد).  الـ٤ با

فـــيـــمـــا أعــــلن مـــصـــرف الــــنـــهـــرين
قرب الية  اإلسالمي التابع لوزارة ا
شاريع الـصغيرة إطالق مرابحـات ا
والسـكن واالسـتصـناع واالسـتئـجار
ـبـالغ تـتراوح لـلـوحدات الـسـكـنيـة 
بـــــ مـــــئــــة مـــــلـــــيــــون ومـــــلـــــيــــار

رابحة. وبحسب نوع ا دينار
صرف عماد وقال معاون مدير عام ا
رسن فـي تـــصـــريح امس ان (األيـــام
ــقـبــلــة سـتــشــهـد إطالق الــقــلــيـلــة ا
ـبـادرة البـنك ـرابـحـات اخلـاصـة  ا

ــــركـــزي الــــتي ا
ـواطنـ على ستـشمل جـميع ا
وهي تـــصل الى مـــلــيــار حـــد ســواء
وتـبــدأ من ديــنــار بــحــسب الــفــئــات

ــشـاريع الــصـغــيـرة الـتـي تـتـراوح ا
رابـحـة فيـها من 3.5 إلى 4 نسـبـة ا
دة تـتراوح من ـئة عـلى الزبـون با
بــــعـــد مــــوافـــقـــة 5 الى 7 ســـنـــوات
ــبـادرة شــمـلت مــؤكـدا ان (ا الــبـنك)
ـشاريع اإلسكان رابحـة اخلاصة  ا
الــــتي تـــــصل الى مـــــئــــة مــــلــــيــــون
مع ـــدة ســداد  15عــامـــا و ديـــنــار
الــتــركـيــز عــلى شــراء الــوحـدات في
وتابع اجملمـعات السـكنيـة احلديـثة)
ـرابحـات سـتـسـهم بـشكل ان (هـذه ا
فــاعل في حتـريك عــجـلــة االقـتــصـاد
ـصـرف مـشــيـرا الـى ان (ا الـعــراقي)
يـــعـــمـل اآلن عـــلى إطالق مـــرابـــحـــة
االســــتـــــصــــنـــــاع ونــــحـن بــــصــــدد
استحـصال موافـقة وزارة التـخطيط
التي تـقضي بـبنـاء أو إضافة علـيهـا
بـناء لـلـمواقع سـواء كـانت صنـاعـية
والـتي تـصل أو جتـاريـة أو سـكــنـيـة
مـــرابــــحـــتـــهــــا الى مـــئــــة مـــلـــيـــون
ـدة 15 عـامــا وبـضــمـانـة و ديـنــار
إضــافــة الى الـــعــمل عــلى عــقـــاريــة
إطالق مرابحة اإلجارة التي تقضي
بـــقـــيـــام الـــزبــــون بـــتـــقـــد طـــلب
لــــــــلـــــــمــــــــصـــــــرف لــــــــشـــــــراء دار
ــصـرف يــقــوم بـشــرائــهـا وا ســكن
صرف ويقوم ا وفق شروط معينة
الـــذي يــــســـجل الـــســـكن بـــاســـمه
ـــدة 15 بـــتــــأجــــيـــره لــــلـــزبــــون 
ومـــتى مــــا رغب الـــزبـــون عــــامـــا
فــســتــكــون له األولــويـة بــشــرائه
بـالـشـراء ويــحـول الـعـقـد بـاسـمه
منـوهـاً بأن بـتسـديـد قيـمـة الـدار
ـرابــحـات تــشـمل جــمـيع (هــذه ا
واستـطـرد بالـقول ان ( واطـنـ ا
ـرابــحـة الـتي يـتــقـاضـاهـا (نـســبـة ا
هي األقـل بــــالــــنــــســــبـــة ــــصــــرف ا
مــوضــحــاً أن لــلــمــصــارف االخــرى)
ــصــرف حــالـــيــاً يــقــدر (رأس مـــال ا
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أى مـسـتـشـار رئـيس الـوزراء مـظـهر
محمد صالح أنَّ الـعراق على حافات
مبيناً أنَّ اللجنة التعافي االقتصادي
العليا لإلصالح تمتلكُ قرارات مهمة
لـــلـــنـــهــوض بـــالـــقـــطـــاعـــ الـــعــام

واخلاص.
وقـــال صــالح فـي تــصـــريح امس إنّ
(الــعـــراق عـــلى حـــافـــات الـــتــعـــافي
االقـــتـــصـــادي في الـــوقت احلـــاضــر
أنَّ هــنــاك ازدهــاراً بــنـــطــاقــ األول
ـواً في زراعـيـاً مـلـمـوسـاً سيـحـقق 
الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي
في الـعام 2021 بنـحـوٍ يـزيـد على 4
ـقــدار مـرة ـئــة وهـو يــرتــفع  بــا

ـو السـكان ونصف عن 
تـــقـــريــــبـــاً) مـــضــــيـــفـــا
(والــنــطـــاق الــثــاني هــو
ازدهار قطـاع الطلب على
الــــطـــــاقــــة فـي الــــعـــــالم
فـــأســعـــار الــنـــفط أخــذت
بـالـتـعـافي تـدريـجـيـاً وهو
مـــؤشــر إيـــجــابيٌّ ويـــعــزز
ـة ـة الـــعــامـَّ ـــالــيـَّ الـــقــدرة ا
لــلــبالد) مــؤكــدا (اهــمــيــة
الـــتـــعـــاطي مـع هـــذا األمــر
وذلك بـوضع بـحــذرٍ شـديــد
أسـاسٍ السـتـدامـة الـتـنـمـيـة
والــتـــقــلــيل مـن الــصــدمــات
االقـــتـــصـــاديـــة) وتـــابع ان
ـــؤازر (اجملـــتـــمـع الـــدولي ا
لـــــلــــعـــــراق من خـالل فــــريق
الـي الدولي الذي التـحالف ا
تأسس قـبل شـهـور اعرب عن
ـــــبـــــاد رغـــــبـــــتـه في دعـم ا
الراسـخة الستـدامة الـنمو في

االقـتـصـاد الــوطـني كـمـا عـبـرت عـنه
الورقـة البيـضاء الـتي أقرهـا مجلس

الـــوزراء مــــؤخـــراً بـــوضع مـــرتـــسمٍ
وكـــــــيــــــــانٍ مــــــــؤســـــــسـي لـإلصالح
االقـتصـادي الـذي يـعدُّ اآلصـرة لـهذه

االستدامة التنموية). 
ــــركــــزي اعـــــلن الـــــبــــنـك ا الى ذلك 
عن الـبدء بـتوزيع واستالم العراقي 
مـبـادرة قرض 15 مـلـيـون ديـنـار في
ـــكــتب ـــصــارف اخلـــاصــة.وذكــر ا ا
ـركزي في تـصريح اإلعالمي للـبنك ا
ـصارف تابـعته (الـزمان) امس أن (ا
اخلـاصة بـاشـرت بـتـوزيع قرض 15
ـوطـنـة مــلـيـون ديــنـار لـلــمـوظـفــ ا
ــصــارف اخلــاصـة رواتــبــهم عــلـى ا
مؤكدا استـر كادر) باعتـماد بطاقـة ا

أنه (بامكان الـراغب باستالم

القـرض الـتوجه لـلـمصـارف لـترويج
ــعــامـالت واســتالم الــقــرض خالل ا

ولديه ودائع بـنحو 150مليـار دينار
ونـعـمل تصل الى 20  مـلـيـار ديـنـار
عـلى مـضاعـفـتـهـا من خالل تـشـجيع
ومــضى الى الــزبــائن عــلى االيــداع)
صرف ينـتظر موازنة العام القول (ا
احلالي إلجراء التـعيينات لـلمباشرة
الفــتـا الى ان بــافـتــتـاح فـرع جــديـد)
ـوطـنـة رواتـبـهم ـوظـفــ ا (أعـداد ا
وجـــــرى جتـــــاوزت 8 آالف مـــــوظـف
الـــتــــعـــاقـــد مـع إحـــدى الــــشـــركـــات
الرصيـنة لـتوريد 10 أجهزة صراف
آلي سـيــجـري نـشــرهـا في الـوزارات
والدوائر التي تضم مـوظف وطنوا
ــصــرف إضــافــة الى رواتــبــهم في ا

الفرع الرئيسي).
وأعلن محـافظ كركوك راكـان سعيد
عــزم احملـافـظــة إقـامــة مـؤتــمـر بـحل
مشكالت وعـقبـات االستثـمار وجذب
رؤوس االمـــوال. وقـــال ســـعـــيـــد في
تـــــصـــــريـح امس إن (احملــــــافـــــظـــــة
وبالتـعاون مع غرفـة التجـارة وهيئة
االســتــثـمــار فــيـهــا تـســتــعـد القــامـة

مـؤتــمـر مــخـتص في كــركـوك جلـذب
الــشـــركــات االســتــثــمــاريــة ورؤوس
االمـوال من داخـل الـبالد وخــارجـهـا
ا يسهم في لالستثـمار في كركـوك 
تـــنـــمـــيــــة الـــقـــطـــاع االقـــتـــصـــادي
وتــشـــجـــيـــعــهـم عــلـى االســتـــثـــمــار
الــصــنــاعـي والــزراعي والــســيــاحي
والتجاري). من جهتها بينت مديرة
قسم الـسيـاحة في احملـافظـة عائـشة
ســعــد الـدين أن (احملــافــظـة تــمــتـلك
عــشـرة فـنــادق سـيـاحــيـة وثـمــانـيـة
مـــــطــــاعـم تــــعـــــمـل وفق الـــــشــــروط
والــضـــوابط الــتي تــأتـي من هــيــئــة
الــــســـــيــــاحــــة فـــــضال عـن عــــدد من
الــبــاركـــات واحلــدائق لالســتــخــدام

احمللي). 
وكشفت عن (وجـود خطة مـستقـبلية
لــلــمــحـافــظــة وفق الــتــصـــــــــــــمـيم
االســـــاس احلــــديـث لــــلـــــمــــديـــــنــــة
تـــتــــــــــــضــمن اقــامــة مــنــتــجــعــات
وقــــــــــــرى ســـيــاحــيـــة وهي ضــمن
نقـاط سوف يـقدمـها قـسم السـياحة
خــاصـة بــالــتــــــــــصــمــيم االسـاسي
قـــــــــــبل للمديـنة خالل اجتـماعه ا
ـواقع والــتي ســتـتـم بـعــد حتــديــد ا
الــسـيــاحــيـة وتــدارس الـفـــــــــــــكـرة
والــعــمل عــلــيـهــا وهي تــتــزامن مع
انــــــــــــشــاء مــطــار كــركـوك الــدولي

وافتتاحه). 
واوضحت أن (احملـافـظـــــــــة تـعول
عــــلـى جــــذب اكـــــبــــر عـــــــــــــــدد من
الـسـيـاح سـواء من احملـــــــــــافـظـات
أو مـن اخلـــارج عـن طــــريق احــــيـــاء
ــــشـــــــــــــهـــورة ــــواقع االثــــريـــة ا ا
وتــطــــــــــــويـــرهــا وفـــتـــحــهـــا امــام
الـــزائــــرين الســــيـــمــــا قـــلـــــــــــــعـــة
كركــــــــــوك ومواقع اخرى بـضمنها
االضـــــــرحــــــــة الــــــــديــــــــنـــــــــــــــيـــــــة

والكــــــــنائس).
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اخلـــزي والـــعـــار ولـــيـــسـت كـــمـــا تـــدعي
االسـتـقـرار واالزدهــار فـاالحـتالل ال يـريـد
ـا لـغـة سالمـا وال يــفـهم لـغـة الــسالم وإ

القتل والدمار والعبث.
بأمن الـدول ونـهب مـقدراتـها ,لذلك نـقول
ألنظمة التطبيع عودوا إلى رشدكم أليس
فــيـكم رجـل رشـيــد يـعــيـد هــذا االنـبــطـاح
واالنـحـدار الـوطـني والـقـيـمي واألخالقي
والــسـيــاسي الـذي تــسـيــرون فـيه خــدمـة
لالحـتالل عــدو األمـة والـســرطـان اجلـاثم

في قلبها.
{ هل تتـوقعون تغـييرا في الـسياسة األمـريكية

في ظل اإلدارة اجلديدة ?
- بــاعــتــقــادي كل من يــتــابع الــســيــاسـة
األمريـكيـة يـعلم جـيدا أنه لن يـكون هـناك
تغيير في السـياسة األمريكيـة نعم تغيير
في األشــكـــال واأللــوان واألحــجــام ولــكن
ـــــشــــاريـع واخملــــطـــــطــــات ثــــبـــــات في ا
والسيـاسة اإلجرامـية ضد شـعوب العالم

وخاصة فلسط ,لذلك كل من يراهن.
عــلى تــغـيــيــر في الـســيــاسـة األمــريـكــيـة
سـيـبـوء ويـعـود بـالـفـشل ,وكل من يـعول
على دور أمريكي الستعادة حقوق شعبنا
ـزعــوم لن يــنـال إال أو حتــقـيـق الـسـالم ا
الـنــدامـة واخلــسـران ,لـذلك نــحن نـراهن
عـلى شـعـبـنـا ومـقـاومـتـنـا وأحـرار أمـتـنا
لــنــصـطف جــمــيـعــا خــلف كــلـمــة واحـدة

ي الذي واجهة االستكبار العا
تــقـودة أمــريــكـا واالحــتالل الــصـهــيـوني

ألهدافهم اخلاصة.
{ في النـهايـة ما هي الـرسالـة التي تـوجهـونها

للشعب الفلسطيني ?
- نقول سـنبقى احلـريصون عـلى حتقيق
وحــدة شـعـبــنـا وتــوافـقه الـوطــني وعـلى
تعزيز الشراكة السيـاسية باعتبارها قوة
لــلــمـشــروع الــوطــني والـطــريق الــســلـيم
ـواجهة لتـوحيد جـهود شعـبنـا وطاقاته 
كل التحديات التي تعـصف به وبقضيتنا
ونـؤكد ـقـدسـات , وحـقـوقـنــا وأرضـنـا وا
أنــنـا مــا زلــنـا في مــرحــلـة حتــرر وطـني
وهـذا يـستـوجب ضـرورة إعـادة االعـتـبار
لــقــضـــيــتــنــا الـــوطــنــيــة مـن خالل بــنــاء
إسـتـراتيـجـيـة وطـنيـة شـامـلـة حتفظ حق
شــعــبــنــا في مــقــاومــة االحــتالل بــكــافــة
الـوســائل واألدوات عـلى رأسـهــا الـكـفـاح
ـســلح من خالل االسـتـفــادة من جـهـود ا

اجلميع حتى حتقيق التحرير الشامل.
ـيــمـونــة بـإذن الــله عـز وجل, والــعـودة ا
ونؤكد عـلى ضرورة الـتوافق على مـيثاق
شــرف وطـني فــلـســطـيــني يـحــرم جتـاوز
الثـوابت واحلقوق الـوطنـية ويـؤكد على
شروع الوطـني الفلـسطيني إعادة بنـاء ا
على قـاعـدة التـكامل والـشـراكة الـوطنـية
حـتـى نـســتــطــيع مــواجــهــة الــتــحــديـات
والتهديدات الكبـيرة التي تواجه القضية

الفلسطينية.
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ـزمع اجـراؤها في  10/ 2021/10 االستـعـدادات لالنـتـخابـات الـنـيابـيـة ا

تتسارع وتائِرُها بشكلٍ ملحوظ في هذه األيام .
-2-

ـنع القضاة ونواّب وقد صدر القرار مـؤخراً من مجلس الـقضاء األعلى 
االدعاء الـعام من الـبقـاء في منـاصـبهم اذا ارادوا تـرشيح انـفسـهم للـفوز
قعد نـيابي  وقد أُلـزِمُوا باالسـتقالة من مـناصبـهم قبل ترشـيح أنْفُسِهم

لعضوية مجلس النواب .
وهذا قرار صائب وعادل 

واطـنـ العـراقيـ جـميـعاً مـتـساوين في احلـقوق أليس الـدستـور جَـعَلَ ا
والواجبات ?

ـدّعي ــرشح األعـزل مِنْ كُل مـنــصبٍ مع الـقـاضي او ا وكـيف يـتـسـاوى ا
نصبه حال الترشيح لالنتخابات ? العام اذا كان محتفظا 

-3-
ومقـتضى الـعـدل أنْ يسـارع مجـلس الـنواب الـعراقي الـى تضـم قـانون
ـنـاصب التـنـفـيـذيـة باالسـتـقـالـة ح االنـتخـابـات نَـصّـاً بالـزام أصـحـاب ا

قاعد نيابية . يُرشحون انفسَهُم للفوز 
وال نذيع سراً اذا قلنا :

ــسـؤولـ ان الـكــثـيــر من الـنــاخـبــ يُـدْلُــونَ بـأصــواتـهم لــصـالـح هـؤالء ا
مـؤسـسات مـهمـة ومدراء عـام انـطالقا التـنفـيذيـ من وزراء ورؤساء 
مِنْ صفقاتٍ جتـري ب الطرفـ يضمنُ فيـها الناخـبون صدور القرارات
وضوعية عايير ا سؤول التنفـيذي بعيداً عن ا ناسبة لهم من اولئك ا ا

التي يجب أنْ تُراعى في االختيار.
-4-

ـسـؤول التـنـفيـذي األول في الـدولة الى لقـد عـمد بـعض مَنْ تـسنـم موقع ا
تـعـيـ قـادة اجلـيش بـالـوكـالـة  حتاشـيـا لَـعِـرْض اسـمـائـهم عـلى مـجـلس

النواب.
صالح االنتخابية وكان هؤالء يردون اجلميل عبر جتنيد أنـفسهم خلدمة ا
ن عـيّـنهـم في مـواقعـهم الـقـيـاديـة وكـانت مـحـصـلـة ذلك مـئات اآلالف من

عيّنون . األصوات التي انحازت اليهم بفعل ما مارس اولئك القادة ا
ـواطن قطع األراضي بـعد التوافق كانت توزع السـندات بتمـليك بعض ا

سؤول التنفيذي األول . على منح اصواتهم لصالح ا
سـؤول وكمـا كـانت التـعيـيـنات في دوائـر ومـؤسسـاتـها مِنْ قِـبل بـعضِ ا
سؤول التنفيذي الذي عيّن وأهليهم لـصالح ا التنفيذي طريقاً لـكسب ا

أصدر أوامر التعي .
ساعدات العينية التي وقد وُثّقتْ عملياتُ استخدام سيارات الـدولة لنقل ا
ن أرادوا شراء ضمائرهم وأصواتهم. سؤول التنفيذي  قدّمها بعض ا
وهـكـذا تـعددت طـريـق االستـغـالل لـلمـنـصب وتـعـددت من اجلـانـب اآلخر

وسائل االنتفاع مَنْ أصوات من يحق لهم التصويت ...
ناصب الـتنفـيذية عـلى حساب انها حملـاباة واضحـة صريحـة ألصحـاب ا
ــرشــحــ اآلخــرين وكُلّ ذلـك يــخــالف الــدســتــور الــعــراقي ويــخــالف ا

رشح . طلوبة في التعامل مع ا مقتضيات العدالة ا
وظف في دوائر الدولة كافة وبناءً على ما ذكرناه فنحن ندعو الى إلزام ا
على اختالف درجاتهم الـى تقد استقـاالتهم مِنْ مناصِـبِهم قبل ترشيح
ــرشـحــ قـائــمـةً عــلى أسـاس من ـنــافـســة بـ ا أنـفــسـهم لــكي تـكــون ا

االنصاف والعدل .
ـيـدان العـلمي نقـول هذا وإنْ كُـنّـا ال نتـوقع أنْ يـترجم هـذا االقـتراح الى ا
ناصب الـتنفيذية هي القدرة على الفوز حيث أنَّ احد اسباب الرغبة في ا

باالنتخابات .
وهـذه احـدى مـفــردات االسـتـئـثــار الـذي عُـرف بـهـا
الــســلــطــويــون في الــعــراق اجلــديــد واذا كــانــوا

يحسبون الشعب غافالً عنها فانهم واهمون .
انّ االلتفاف على احلـقيقة له ألف طريقة وطريقة .
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ـواطن حـقــوقه أم ال فـاالمـر سـيـان النـه لـيس مـهـمـا ان ســواء عـرف ا
لك واطن حقوقه بل االهم هـو ان يعرف الطرف اآلخرالذي  يعرف ا
ـهم واالهم هـو ان تـعـرف ـال حـدوده فـا الــسـلـطـة والـقـوة والـنـفـوذ وا
جمـيع السـلطات مـن االمن واخملابرات والـشرطـة واجليش واي سـلطة
ـواطن الـبـسـيط او مـســؤول او مـديـر دائـرة واي مـوظف يـقف امــامه ا
حــتى ولـو كـان صــاحب حق فـانه يـظل مــتـوسال او مـشــكـوكـا فـيه في
اغلب احلاالت وهو يطلب ويناشد ويتوسل الكمال معاملته او طلبه.  
(اعـرف حــدودك) هــو الــوجه اآلخــر حلــمـلــة (اعــرف حــقـوقـك×) الـتي
اطلـقهـا مجلـس القضـاء االعلى في الـعراق بـالتعـاون مع مكـتب حقوق
سـاعدة الـعراق(اليـونامي) والتي تـحدة  األنسـان التابع لـبعـثة األ ا
تهم عبر هي حملة اعالنية تتضمن بوسترات خاصة لبيان ضمانات ا

وقع االلكتروني لهما كمرحلة اولى.   ا
تهم وتشمل البوسترات االعالنية شروحات موجزة تتعلق بضمانات ا
وفق الـقـوانـ الـعـراقــيـة الـنـافـذة من حـيث الـســنـد الـقـانـوني لـلـقـبض
والـتـوقـيف والـتـفتـيش اضـافـة الى أسـبـاب التـوقـيف ومـكـانه واشـعار
ثول أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة العائلة واحلق في ا
اضــافـة الى مــعـلــومـات وضــمـانــات حـول الــتـهــمـة واحلــقـوق مــرحـلـة
احملـاكــمــة كــحق الـصــمت وحــريــة االفـادة واحلق فـي تـوكــيل مــحـام
اوانـتـداب مـحــام عـنه والــوقت الـكـافي والــتـسـهــيالت الالزمـة العـداد

الدفاع واحلق في اطالق السراح بكفالة أوبدونها حسب التهمة.  
ـرحـلـة الـثــانـيـة طـبـاعــة بـوسـتـرات مـتـعــلـقـة بـذات الـشـأن وتـتـضــمن ا
وتوزيـعهـا على كـافة احملاكم في عـموم الـعراق واجلـهات األخرى ذات

العالقة.  
لكن في موازاة حملة (اعرف حقوقك) او قبلها كنا نتمنى اطالق حملة
(اعرف حدودك) وتكون موجـهة للمسؤول واصـحاب السلطة والقرار
ـنـاصب والـسـلـطـات (رؤساء اجلـمـهـوريـة ومـجـلس الـنواب من اعـلى ا
ـدراء العـامـ ومن اعـلى رتبه والـوزراء) ونزوال لـلـوزراء ووكالئـهم وا
عـسكـرية او امـنيـة مسـلحـة او غيـر مسـلحـة بحـيث نبـ للـساده هؤالء
حدود سلطاتهم الـقانونية وصالحياتهـم احملددة وانهم بشر ومواطن
تـسـري عـلــيـهم الـقـوانـ واالنـظــمـة والـتـعـلـيــمـات وان حـصـانـاتـهم او

مكاناتهم التخول لهم التجاوز والتعدي على احد.  
اعـرف حـدودك ايــضـا ايـهــا الـقـاضي وعــضـواالدعـاء الــعـام واحملـقق
نفذ والـكاتب العدل وكل العناوين والوظائف في عاون القضائي وا وا
ادة (89) كوناتها التي نص عليها الدستور في ا السلطة القضائية 
 من مجلس القضاء االعلى واحملكمة االحتادية العليا ومحكمة التمييز
وجهاز االدعاء العام وهيـئة االشراف القضائي واحملاكم االخرى وكل
اثل اعـاله من السلـطات في اقلـيم كوردستـان ونتمنـى عليكم ان ما 
ة(وَإِذَا حَكَـمْتُم بَيْنَ ـلـنَّاسِ أَن تَحْكُمُـواْ بِـلْعَدْلِ) (آية تضعوا اآليـة الكر
ا هو أشبه بالديكور وجودة خلفكم او فوق رؤوسكم  58 النساء) وا
الذي يـزين مكاتـبكم ويجب عـليكم ان تـضعوهـا امامكم وامـام اعينكم
لتدق مع نـبضات قلـوبكم وجتري مع انـفاسكم وتكـتبوا معـها (رَب بِمَا
َ)(آية 17الـقـصص) لـيـكون أَنْـعَـمْتَ عَـلَيَّ فَـلَنْ أَكُـونَ ظَـهِـيـرًا لـلْـمُـجْـرِمِـ

عـمــلـكم وقــراركم هــو احلـكـم بـالــعـدل واالنــصـاف
وموقفكم هو لن أكون ظهيرا للمجرم بأن أقف
مع احلق وأنـصـره بقـلـمي ومـواقـفي ولن أكون
ظهيرا للمجرم وال مـعينا لهم وال مشجعا لهم

ولو بكلمة واحدة.  
القاضي عضو االدعاء العام  
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اشــاد وزيـــر الــزراعــة مــحــمــد كــر
اخلـفــاجي بـاجلـهـود االسـتــثـنـائـيـة
لـلـقـوات األمـنـيـة من خالل تـنـفـيـذها

خـــطط مــنـع االســتــيـــراد واحلــد من
ـستـمرة التـهريب مـبيـنا مـتابـعته ا
لــعـمــلـيــات االجـهــزة االمـنــيـة كــافـة
ـواد ــنع دخــول ا وعــمــلـهــا الــدائم 
ـمــنـوعـة مـن االسـتـيـراد الـزراعــيـة ا

ــهـربــة مــثـمــنـا في بــيــان تـلــقـته وا
(الزمان) امس (اجلـهود التي تـبذلها
االجـهـزة االمـنيـة والـقـوات الـتـابـعة
جلــهــاز االمـن الــوطــني و مــكــافــحــة
ــــنــــظــــمـــة ومــــديــــريـــة ـــة ا اجلــــر
السـيطـرات وقـيادة الـعمـليـات فضال
ـنافذ احلدوديـة والكمارك عن هيئة ا
وكــافــة اجلـــهــات الــســانــدة من اجل
ـــــنـــــتج احملـــــلي ودعم حــــمـــــايــــة ا

االقتصاد الوطني).  
متمـنيا (مـواصلة هـذه اجلهود حل
جتـفـيف مـنـابع الـتـهـريب واحلـد من
هربة الـتي تؤثر سلبا واد ا دخول ا
نـتج احملـلي   وستـكـون هذه علـى ا
) ووعـد الـضـربـات رادعـا لـلـمـهـربـ
ـتـمـيــزين في هـذا الـشـأن (بـتـكــر ا
لــيــكــون مــثــاال يــقــتــدى  بـه ودافــعـا
نـاطة بـهم) كما لتـنفيـذ الواجـبات ا
اشــار الى (اهـمــيـة ان تــكـون هــنـالك
ـداهـمـات مـواقف يــومـيـة لـنـتــائج  ا

والـــتـــحـــري والـــتـــفـــتش فـــضال عن
عـرضـهـا عــلى وسـائل االعالم بـغـيـة
اطالع  الـــرأي الــعــام  وبـــيــان مــدى
حرص احلكومة العراقية ومن خالل
اجلـهــات االمـنـيــة وكـيـفـيــة فـرضـهـا
لــلــقــانـــون من اجل حــمــايــة  الــبالد

امنيا وأقتصاديا)  .
ـؤلف من ونـشــر الـفـريـق الـبـحــثي ا
ضرغام علي العميدي التدريسي في
جامعة الكوفة كلية الزراعة ويوسف
الــــطــــائي عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة االدارة
واالقــــتـــصــــاد جــــامــــعـــة الــــكــــوفـــة
وجنـــــــــــوى ســعـودي الـتــدريـسـيـة
ـسيلـة باجلـزائر بـحثاً في جامـعة ا
عــلــمــيـــاً بــعــنــوان (الـــتــســــــــــويق
االستـباقي ودوره في تـعزيـز التـميز
ـنـظـــمــاتي) في مـجـــلـة الـدراسـات ا
ـــالــيـــة واحملــاســـبــيــة الـــدراســات ا
واإلدارية اجلزائرية. ويهدف البحث
الى التـعـرف على الـدور الـذي يؤديه

الــــــتـــــســــــويق
االستـباقي في
تعـزيز الـتمـيز
ـنـظـمـاتي   ا
وذلـــــــك مـــــــن
خالل حتقيق
رغــــــــــبـــــــــات
الـزبـون غـير
ـــعـــلـــنـــة  ا
والعمل على
اســــتــــبــــاق
تـلـبــيـة تـلك
الـــرغـــبـــات
واالتــــيــــان
بــأفــــــضل
مـــــــــــــــــــــــا
يـتــــوقـعه

الزبون .

مبنى كلية الزراعة

مقارنة ب عملت
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ـتـحدة) (أ ـتـحـدة (الـواليـات ا { اال ا
ف ب) - أثـار اسـتـعـادة عـائـلـة روكـفـيـلـر
مـنـسـوجة كـبـيـرة تـمـثل لـوحـة غـيـرنـيـكا
لبيكاسو بعدمـا بقيت عند مدخل مجلس
ــتــحــدة ألكــثــر من األمن الــتــابع لـأل ا
ثالثـة عـقـود "حـزنــا" لـدى دبـلـومـاسـيـ
ـســتـوى في كـثــر ومـســؤولــ رفـيــعي ا
ـــتــحــدة ــنـــظــمـــة.وبــعـــد إعالن األ ا ا
قـدمة ـنسـوجـة ا اخلمـيس سـحب هذه ا
عـلى سـبـيل اإلعـارة بـقـرار من صـاحـبـها
نلسون روكـفيلـر جونيـور سارع الناطق
ـتـحـدة سـتـيـفـان دوجـاريك بـاسم األ ا
لــــلــــتــــعــــبــــيــــر عـن أســــفه عــــلـى غـــرار
تحدة.وكتب دبلوماسي كـثر في األ ا
دوجــاريك عـبــر تــويــتـر "إنه أمــر مــحـزن
نسوجة يفقد حقا. هذا اجلدار من دون ا
نـسـوجة في مـكان معـناه. تـعـليق هـذه ا
آخر سـيفـقدهـا الكـثيـر من قيـمتهـا".كذلك
كـتب الـدبــلـومـاسي الـبـريــطـاني مـونـغـو
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ــنـســوجـة مــسـتــوحـاة من 1985. هـذه ا
ــانــيـا عــمل لـبــيــكـاســو وتــمـثـل قـصف أ
ديـنة غيرنيكا النازية وإيطاليـا الفاشية 
في  26 نــيـســان/أبــريل 1937 وأجنـزت
بطـلب من نـلسـون روكفـيـلر ونـسجت في
مـــشـــغل جـــاكـــلـــ دو ال بـــوم-دوربـــاش
الفرنسي.ولم يصـدر أي تعليق من مكتب
عـائــلـة روكـفــيـلـر أو مــؤسـسـة روكــفـيـلـر
لـلـمـحــفـوظـات خـصـوصــا بـشـأن إمـكـان

نسوجة. التوجه لبيع ا
—«d  –U ð«

وتــبــنّى مــجـلـس األمن الــدولي اجلــمــعـة
باإلجـمـاع قـرارا أعـدته بريـطـانـيـا يحضّ
ـضادة ـنصف لـلقـاحات ا على الـتوزيع ا
لـــــفـــــيــــروس كـــــورونـــــا وفق مـــــصــــادر
دبلـومـاسـية.ويـدعـو الـقرار وهـو الـثاني
في غــضــون عـام يــتــبّــنــاه مـجــلس األمن
حول اجلائـحة إلى الـتضامن وإلى وقف
إطالق النار في مختلف النزاعات الدائرة

وتونس أكثر من ثالثة أشهر لتمرير قرار
ـية في مـجلـس األمن يدعـو إلى هـدنـة عـا
في ظل خـصـومـة متـفـاقـمـة بـ الـواليات
تـحـدة والصـ أعـاقت الـتبـني الـسريع ا
ألي قرار.والـقـرار الذي  تـبـنّيه اجلـمـعة
ـلـحـة لـلتـضـامن "يـشـدد عـلى الـضـرورة ا
واإلنــصــاف والــفــاعــلــيــة ويــدعــو الــدول
ــتـــطــورة وكـل جــهـــة قــادرة عـــلى مــنح ا
ـنخـفضة أو جرعـات لقـاحيـة إلى الدول ا
ـتوسـطـة الـدخل أو احملـتـاجـة لـلـمضي ا
ـنــصف لـلـمــنـتـجـات قـدمـا فـي الـتـوزيع ا
ضادة لكوفيد-19. كذلك يدعو الصحية ا
ـقـاربـات الـوطـنـية اجملـلس إلى "تـعـزيـز ا
تعددة األطراف والتعاون الدولي (...) وا
ـنـصف وبتـكلـفة بغـية تـسـهيل الـتوزيع ا
ضـادة لكوفيد-19 في معقولة لـلقاحات ا
ـســلّح وحـاالت مــا بـعـد حـاالت الــنـزاع ا
ــســلـح واحلــاالت اإلنــســـانــيــة الــنـــزاع ا

عقّدة". الطارئة وا
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من جـهـة أخـرى يـفـرض الـقـرار عـلى "كل
ـنـخـرطـة في نـزاعـات مـسـلّـحة األطـراف ا
التـقـيّد فـورا بـهـدنة إنـسـانيـة دائـمة" من
شــأنــهـــا "تــســهــيل تــســـلــيم الــلــقــاحــات
وتـوزيعـهـا بـطـريـقة مـنـصـفـة وآمـنة ومن
ـنــاطق الــتي تـشــهـد دون مـعــوقــات في ا
نـزاعــا مـســلـحــا".ويـدعـو اجملــلس األمـ
تـحدة أنـطونـيو غوتـيريش العـام لأل ا
ــضي قـدمــا وبــانـتــظــام في "إجـراء إلى ا
تـقـيــيم كـامل لـلــمـعـوقـات الــتي تـعـتـرض
احلـصــول عــلى الـلــقــاحـات" كــمـا يــدعـو
ـنـظــمـة إلى اتّـخـاذ الـدول األعـضــاء في ا
ـضاربة والـتخـزين غير "تدابيـر لتـجنّب ا
كن أن يعيـقا احلصول شروع اللـذين  ا
على لقـاحات آمـنة وفاعـلة خـصوصا في
سلّح".ومـنذ نهـاية كانون حاالت النـزاع ا
األول/ديسـمـبر 2019 تسـبـبت اجلـائـحة

بأكثر من 2,5 مليون وفاة في العالم.

حول الـعـالم لـتعـزيـز التـصـدي للـفـيروس
دير ـضادة له.وأكـد ا وحمالت الـتلـقيح ا
ـية تـيدروس ـنظـمـة الصـحـة العـا العـام 
أدهانوم غيـبرييـسوس "أهميـة التصويت
نصف للقاحات" مبديا لصالح التوزيع ا
ـنظـمة حيـال هذا الـتطوّر.إال أنه ارتياح ا
شدد على ضرورة اتّخاذ "تدابير ملموسة
ـلـكــيـة الـفـكـريـة عـلى غـرار الــتـنـازل عن ا
لبراءات االخـتراع من أجل تعـزيز اإلنتاج
والتـغـطـية الـلـقاحـيـة والـقضـاء عـلى هذا
ـكن".وفي واقـعـة الـفـيـروس بـأســرع مـا 
ـتـحـدة حـظي نـادرا مـا تـشـهــدهـا األ ا
ــصــادر الــدبــلــومــاســيــة الــقــرار وفق ا
ــثـلـي الـدول اخلــمس عــشـرة بــإجـمــاع 
األعــــــضــــــاء فـي مـــــجــــــلـس األمـن.وقـــــال
دبلومـاسي طلب عـدم كشف هويـته "نبذل
كل ما بوسـعنا للـتصدي لـتهديـد مشترك
جلائـحـة مشـتركـة" مـشددا عـلى "ضرورة
ــشــتـرك" الــتــنــســيق الــدولي والــعــمـل ا
مـعـتبـرا أن "هـذا الـقـرار قـد يـكـون خـطوة

في االجتاه الصحيح".
وبعد مفاوضات استمرّت أسبوعا يشكّل
الـقـرار مـنـعـطـفـا لـلـمجـتـمـع الدولـي نـحو
ا كانت مـفقودة مـنذ بدء وحدة صف لطـا
اجلـائــحـة قــبل عـام. وهــو يـتـرجـم أيـضـا
عــودة الــدفء لـــلــعالقـــات بــ الــواليــات
ـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــ مـــــنـــــذ وصــــول ا
ــــوقـــراطـي جـــو بـــايــــدن إلى ســـدة الـــد

الرئاسة األميركية.
وإن ال تـزال هــنــاك مـســائل مــعـقــدّة عـلى
غرار منـشأ الـفيروس ومـسألـة الشفـافية
قـال دبـلـومـاسي طــلب عـدم كـشف هـويـته
إنه "بـفـضل الـتـغــيّـرات الـتي حـصـلت في
ـسـألـة ـتـحــدة لم تـعـد هـذه ا الـواليـات ا
اليوم مـثيرة لـلجـدل بالقـدر نفسه مـقارنة
ـومة وبـالنـسـبة إلى د اضي" بالـربيـع ا
وحــدة الـــصف هــذه قـــال الــدبــلـــومــاسي
ـاضي استـغـرق فرنـسا "سنـرى".والـعام ا

ووديـفيـلـد عـبـر تـويـتـر "يا لـألسف! هذه
نسوجة شكّلت اخللفية اخلاصة بجزء ا
ـــهــــنـــيــــة".وكـــان وجـــود من حــــيـــاتـي ا
ـنــسـوجــة الـتي شــهـدت مــرور رؤسـاء ا
ووزراء وســـــفـــــراء فـي مـــــجـــــلـس األمن
أمامها يـرمي إلى التوعيـة بشأن مآسي
احلروب.وشـكّل اإلعالن عن استـرجاعـها
تـحدة نبـأ مفـاجئـا لألمـ العـام لأل ا
أنــطــونــيــو غــوتــيــريش. وقــال الــنــاطق
باسـمه اجلـمـعة "األمـر لم يـكن متـوقـعا"
مشيرا إلى عدم تقد عـائلة روكفيلر أي
إيــضـاحــات في شــأن هــذا الــقــرار.وقـال
ســـتــيـــفــان دوجـــاريك خالل تـــصـــريــحه
الـصــحـافـي الـيــومي "رؤيـة هــذا اجلـدار
فـارغـا أشـبه بـاخلـسـارة" مـضـيـفـا "هذه
ـنـســوجـة لم تـكـن فـقط تـذكــيـرا مـؤثـرا ا
بــأهــوال احلــرب بـل بــســبب مــوقــعــهــا
شهـدت أيـضـا علـى قصص كـثـيـرة كانت
تـــدور في مـــحـــيط مـــجـــلس األمـن مـــنــذ
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تلـفزيـون "كان" الرسـمي اإلسرائـيلي
لـوكة لـرجل األعـمال فإن الـسـفيـنـة 

اإلسرائيلي رامي أونغار.
ـــالـك أن االنـــفــــجــــار أحـــدث وأكــــد ا
"فـجـوتــ بـقـطــر نـحـو مــتـر ونـصف
تـر" وهـو قـال إنه "لم يـتّـضح بـعد" ا
ما إذا "جنم االنـفـجـار عن صاروخ أو

ألغام ألصقت بالسفينة".
WMOH « r UÞ

وأكـد ان االنـفــجـار لم يـوقـع ضـحـايـا
في صـــفـــوف طــاقـم الــســـفـــيـــنــة ولم
يـتــسـبب بــأضـرار لــلـمـحــرك. وتـصل
الـسـفـيـنـة صـباح الـسـبـت إلى مـيـناء

إماراتي.
وأكــــــد مــــــوقـع "مــــــاريـن تــــــرافــــــيك"
اإللـكـتــروني أن الـســفـيـنــة تـرفع عـلم
بـاهـامـاس وغـادرت الـدمـام األربـعاء.
ـــــفــــــتــــــرض أن تــــــصل وكــــــان مـن ا
ــقــبـل.وقـال ســنــغــافــورة األســبـوع ا
أونغار "لـيس لديـنا ما يـشير" إلى أن

االنــفــجــار عــلـى صــلــة بــالــتــوتــرات
الـقـائـمـة بــ واشـنـطن وطـهـران أو
بأن مالك السفيـنة إسرائيلي.بدورها

النفـجار مـشيـرة إلى أن "التـحقـيقات
جـاريـة".وبــحـسب مـجــمـوعـة "دريـاد"
فإنه من احملتمل أن تكون إيران تقف

أفــادت هــيـــئــة الــتــجـــارة الــبــحــريــة
البـريطـانيـة في إشعـار على مـوقعـها
اإللــكـــتــروني بــتـــعــرّض الــســـفــيــنــة

وراء االنفـجار مـشيـرة إلى أنه يأتي
في وقت التوتر فيه شديد ب الدولة
العـبـرية وإيـران.وبـحسب اجملـمـوعة
فــإنـه "بــيــنــمـــا ال تــزال الــتـــفــاصــيل
تعلـقة باحلادث غـير واضحة فإنه ا
يـــبــقى هـــنـــاك احــتـــمـــال واقــعي أن
احلـــدث كـــان نــتـــيـــجـــة نـــشــاط (...)
للـجـيش اإليـراني".وذكرت اجملـمـوعة
أن "الـتـوتـرات بــ إسـرائـيل وإيـران
تـبــقى مـشـحــونـة خــاصـة في ضـوء
تنـامي مـؤشـرات التـقـارب بـ إيران
وإدارة جــــو بـــايــــدن" في الــــواليـــات
ــقــابل ــتــحـــدة.وتــابــعت أنـه في ا ا
"تـتــخـوف إيــران بـشــكل مـتــزايـد من
حتسن الـعالقات بـ إسرائيل ودول
ــاضــيـة اخلــلــيج".وخالل االشــهــر ا
تــعـرضت ســفن عــدة خالل عــبــورهـا
مـيـاه اخلــلـيج لـتــفـجـيــرات غـامـضـة
وجهت اصـابع االتـهام فـيـها أحـيـانا

إليران.
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تنبئ انفالتات إدارية في احملافظات بنشوء دكتاتوريات محليّة خطيرة 

وذاكرتـنا لـيست بـالبـعيـدة بشـأن االلتـفاف الـذي قامت به كـتل كبـيرة في مـجلسِ
ـطـالب الـشـعـبـيّـة الـتي صـرخت بـإصالحـاتٍ حـكـومـيّـةٍ نـاضـجة الـنـواب حلـرفِ ا

ُهِمّة  انيّةٍ نافعة في بعض القوان ا وتصحيحاتٍ بر
وحينـما تعالى صوتُ الرقابة الشعبية كانت تلك الكتل قد حسمت خيارَها باجتاه
ّ زجُّ ا  طـالب الشـعبـيّة الرئـيسـيّة إ حلّ مجـالس احملافـظات التي لم تـكن من ا
طالب الرئيسيّة للشعب والتي كانت تهدّدُ عروشَ صادرة ا طلب فيما بعد  هذا ا

ُستحكِمة تلك الكتل والزعامات ا
 بعد هـذه اإلثارة الـتاريخـية الـقريبـة نؤكـدُ للرأي الـعام أنّـنا ومن خالل متـابعـاتنا
ُحـافظِ وجدنـا أنَّ اغلبَ احملافـظات تتـجه نحو نـشوء دكتـاتوريات مـحليّة ألداء ا

صالحٍ شخصيّة جشعة  تمسكُ بالقرارات وتخنقها 
ُـتتـبع ألداءِ مـحافظ بـغـداد يجـدُ الفـشلَ في أعـلى مسـتـوياته حـتى صارت ولعلَّ ا
مـداخل الـعـاصمـة بـغـداد وكـأنهـا مـداخل مـديـنة مـهـجـورة مع فـوضى عـارمة في

واطني العاصمة وسكان مناطقها    بوصلة اخلدمات 
 واحلال الـيوم في أغـلب احملـافظـات تتـقـدمه صيغ وقـرارات إداريّـة غيـر معـهودة

تكشف عن تعالٍ سلطويٍّ صارخ وجتاوز فاضح ألبجديات القانون واإلدارة  
وبذلك أصبحت أغلبُ احملافظات خاليةً من الرقابةِ احلكوميّة او التشريعيّة 

ا أدى إلى اسـتحـواذٍ غيـر مسـبوق  لـلسلـطة  مـن قِبلِ أنـفارٍ ال تـتجاوز الـثالثة
في احملافظة الواحدة 

شاريع دون هذا مع اسـتمكانٍ كـبيرٍ لـدكاك اقـتصاديّـة تسيـطر على الـدوائر وا
رادع قانونيّ او حكومي 

ومع اقتـراب االنتـخابـات نـتوقّعُ صـراعاتٍ سـياسـيةً مـحلـيّة
وتدافـعـاتٍ انتـخـابيـةً غـير شـريـفة قـد تـؤدي إلى اإلضرار
واطن أكيدا بتـلك احملافظات والتي سيـكون ضحيتهـا ا
وعــلـيـه نـرى مـن الـضــروري أن يُــبــادِرَ مــجــلسُ الــنـواب
الـعـراقي فــوراً لـتـفـعـيلِ إجــراءاتٍ رقـابـيّـة مـانــعـة لـهـكـذا

فوضى 

{ دبي (أ ف ب) - تـعـرضت سـفـيـنة
إسـرائيـلـيـة النـفـجـار امس في خـليج
عـمـان وفق مـا أفــاد به امس مـالـكـهـا
ومـجمـوعـات تـعـنى بـاألمن الـبـحري
مـع اإلشـــــــــــارة إلـى عــــــــــدم وقــــــــــوع
إصـابـات.ولم يـعـرف سـبب االنـفـجـار
بعـد.وقالت مـجمـوعة "دريـاد غلـوبال"
الـتي تــتـخــذ من لـنــدن مـقــراً وتـعـنى
بـــاألمن الـــبـــحــري عـــلى مـــوقـــعـــهــا
ركبات ام في اإللكتروني "ان "ناقـلة ا
هيليوس راي تعرضت النفجار داخل

خليج عُمان".
وبـحــسب اجملـمــوعـة فـإن الــسـفــيـنـة
كــانت عــلى مــا يــبــدو مــتــوجـهــة من
الدمام في الـسعـودية إلى سنـغافورة
عــــنــــد وقـــوع االنــــفــــجــــار.وأشـــارت
اجملـمــوعــة إلى أن "ام في هــيـلــيـوس
لوكـة من قبل شـركة هيـليوس راي 
احملــدودة وهي شــركــة إســرائــيــلــيـة
مـســجـلـة في جــزيـرة مــان".وبـحـسب
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ويـتـسع لـ 872 نـزيـال كـحــد أقـصى
عــلى الــرغـم من أن عــدد نــزالئه كــان
ضعف هـذا الرقم تـقريـبا قـبل عمـلية

الفرار.
ـسـلـحـ مـدرسة واقـتـحم عـشرات ا
في شـــمــال غـــرب نـــيــجـــيـــريـــا لــيل
اخلــمــيس اجلــمــعــة وخــطــفـوا 317
تلـميـذة من مسـاكن الطـلبـة في آخر
عــمــلــيــة خـطـف جـمــاعي تــشــهــدهـا
الــبالد حــســبــمــا أعــلــنت الــشــرطـة

احمللية مؤكدة بدء عملية إنقاذ.
وهاجـمت عصـابة إجـراميـة مسـلحة
ثانـوية الـبنـات الرسـميـة للـعلوم في
قــريـة جـانــغـيــبي في واليــة زامـفـارا
حـوالى الـسـاعـة الـواحـد صـبـاحا ت
غ حسب مـا أفادت الـشرطـة وسكان

محليون.
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ويـشكل احلـادث ثـالث واقـعـة خطف
لــتـالمــيــذ في أقل مـن ثالثــة أشــهــر
ويعيد إلى األذهان خطف التلميذات
في دابــــشـي وشــــيــــبــــوك عــــلى يــــد
جهـادي قبل سـبع سنـوات ما أثار

صدمة في العالم.
تحدث باسم الشرطة احمللية وقال ا
مــحـمـد شــيـهــو في بـيــان إن "قـيـادة
شرطـة والية زامـفارا وبـالتـعاون مع
اجليش باشـرت عمـلية بـحث وانقاذ
مشـتـركـة بهـدف إنـقاذ 317 تلـمـيذة
خطفن على يد عصـابات مسلحة من
ثانـوية الـبنـات الرسـميـة للـعلوم في

قرية جانغيبي".
وكــثـــفت الــعـــصــابـــات اإلجــرامـــيــة
ـنـتـشـرة في شـمـال غرب ـسـلـحـة ا ا
نـيـجـيــريـا ووسـطـهـا هـجـمـاتـهـا في
ــاضـيــة من عــمــلــيـات الــســنــوات ا
خـطف من أجل احلـصـول عـلى فـدية

وجرائم اغتصاب وسلب.
ـاضي خـطـفت عـصـابـة واألسـبـوع ا
 42شــخــصـــا من مــدرســة في واليــة

النيجر اجملاورة.
ـاضي في كــانـون األول/ديـســمـبــر ا
خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة
في كــانــكــارا مــسـقـط رأس الـرئــيس
مـحـمـد بـخـاري في واليـة كـاتـسـيـنا

نطقة. فيما كان يزور ا
و اإلفراج عن الفتيان فيما بعد.

WŽËd ¢ ¡U³½√
ــتــحــدة ونــدد األمــ الــعــام لأل ا
أنــطــونـــيــو غــوتــيـــريش بــعـــمــلــيــة
االختطاف ودعـا إلى اإلفراج الفوري

تـحدث باسمه عن التلمـيذات.وقال ا
ســتـيــفــان دوجــاريك "يـجـب أن تـظل
ـدارس دائـمـا مــكـانـا آمـنـا لـلـتـعـلم ا

دون خوف من العنف".
ــتـحـدة ـثل مــنـظــمـة األ ا وقــال 
لـلـطـفـولـة (يـونـيـسف) في نـيـجـيـريا
بـيــتــر هــوكــيــنــز في بــيــان "نــشــعـر
بــــالــــغـــضـب واحلـــزن إزاء هــــجـــوم
وحــــشـي آخـــــر عــــلـى تالمـــــيـــــذ في

نيجيريا".
وأضاف "هذا انتـهاك صارخ حلقوق
الـطفل وجتـربـة مـروعة لألطـفـال قد
يـكــون لـهـا تــأثـيـر طــويل األمـد عـلى

صحتهم العقلية ورفاههم".
ية اجلهات التي نظمة األ ودعت ا
تـــقـف وراء الـــهـــجـــوم "لالفـــراج عن
الفتـيات فـورا" وحثت احلكـومة على
"ضـــمــــان سالمــــة االفــــراج عـــنــــهم
ـدارس في وسالمـة جـمــيع تالمـذة ا

نيجيريا".
وقـالت جـمـيــعـة سـيف ذا تـشـيـلـدرن

اخليرية إن أنباء اخلطف "مروعة".
وقالت مـديرة نيـجيريـا في اجلمـعية
قـبول ميـرسي غـيشـوهي "من غـيـر ا

في أغلب األحيـان في معـسكرات في
غــابـة روجـو الــتي تــمـتـد عــبـر أربع
واليـات في شـمال ووسط نـيـجـيـريا
هي كــاتــســيــنــا وزامــفــارا وكــادونـا

والنيجر.
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سلحة النيجيرية و نشر القوات ا
ــنــطــقــة لــكن الــهــجــمــات فـي تــلك ا
وعمـليـات اخلـطف اجلمـاعي ال تزال
مستمرة.وهذه العصابات اإلجرامية
مـدفوعـة بـاجلشع لـكن بـعضـهـا أقام
روابط قوية مع اجلماعات اجلهادية

وجودة في الشمال الشرقي. ا
وتــسـبب هــذا الــعـنـف اإلجـرامي في
مقـتل أكـثر من ثـمـانيـة آالف شخص
منذ 2011 وأجبر أكثر من مئتي ألف
ـنــطـقـة عــلى الـفـرار من من ســكـان ا
مــنـازلــهم حــسب تــقـريــر جملـمــوعـة
األزمات الـدوليـة نُشـر في أيار/مـايو
2020.وأدت عــــمــــلــــيــــات الــــتــــمـــرد
ستمرة منذ أكثر من عقد إلى مقتل ا
أكـثــر من 30 ألف شــخص وامــتـدت
إلى دول اجلـــوار الــنــيـــجــر وتــشــاد

والكاميرون.

مناطق اجلنوب.ودان الرئيس محمد
بــخـــاري عــمــلــيــة اخلــطف األخــيــرة
ووصفـها بأنـها "غـير إنسـانيـة وغير

مقبولة على اإلطالق".
وأكّــــد في بــــيـــان أنّ حــــكـــومــــته "لن
تسـتسلم البـتزاز قـطاع الـطرق الذين
ـدارس األبـرياء يـسـتـهـدفـون طالب ا

في انتظار دفع فدية ضخمة".
وتـابع "لـديـنـا الـقـدرة عـلى نـشـر قوة
هـائـلـة ضـد قـطـاع الـطـرق في الـقرى
التي ينشطون فيـها لكن محدوديتنا
هو اخلوف من وقـوع خسائـر فادحة
في صـــفــــوف الـــقـــرويــــ األبـــريـــاء
والرهائن الذين قد يستخدمهم قطاع
الـطــرق كـدروع بــشـريــة".واضـاف ان
"هـدفــنـا االسـاسي هــو احلـفـاظ عـلى
سالمــة الــرهــائن عــلى قــيــد احلــيـاة

وبسالم".
وأصــبــحـت مــنــاطق شــمــال الــغــرب
والوسط في نـيجيـريا بـشكل مـتزايد
مــعـقال جلــمـاعــات إجـرامــيـة كــبـيـرة
تــــهـــاجـم قــــرى وتـــقــــتـل وتـــخــــطف

مواطن وتنهب وحترق بيوتهم.
وتخـتبئ هـذه العـصابـات اإلجرامـية
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ـدارس أن تـصــبح الـهــجـمــات عـلى ا
والطالب سـينـاريـو متـكرر في شـمال

نيجيريا".
أضــافت "هـذه الــهـجــمـات... تــعـرض
(االطــفــال) الحــتـمــاالت عــدم الــعـودة
ــدرســة مع اعــتــقـادهم إطالقــا إلى ا
ــثـل خـــطــرا وأهـــالـــيـــهم بـــأن ذلـك 

كبيرا".
بدورهـا قـالت منـظمـة الـعفـو الدولـية
في نيجيـريا إن عملـيات اخلطف تعد
"انـتهـاكـا خـطيـرا لـلـقانـون اإلنـساني

الدولي".
نـظـمة في تـغريـدة أن "على وكتـبت ا
السـلطـات النـيجـيريـة أن تتـخذ كـافة
الــتـدابــيـر إلعــادتــهم لـبــر األمـان مع
جميع األطفال احملتـجزين حاليا لدى

مجموعات مسلحة".
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وتـــمـــثـل عـــمــــلـــيـــات اخلــــطف أحـــد
التحديات األمنية التي تواجه الدولة
األكــبـــر من حــيث عـــدد الــســكــان في
إفـــريــقــيــا وحــيـث يــشن مــتــمــردون
عـملـيـات جـهـادية في شـمـال الـشرق
بيـنمـا تهـز التـوترات الـعرقـية بعض
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ميزة لهذا الـنوع من السايكوبـاثية هي اجتاه صاحبـها كلياً الى حتقيق الصفـة ا
ـبدأ ـعانـاة .ومع أن مبـدأ اللـذة هو ا مبـدأ اللـذة في احليـاة وجتنـب أي قدر من ا
االكثـر غلبـة على مـبدأ االلم في النـفس االنسـانية . اال أن انـشغـال السايـكوباثي
السـياسي الكـلي بالـسعي لـتحقـيق  اللـذة على حـساب أي اعتـبار آخـر وبصرف
ترتـبة هو الذي يجـعل سلوكه انغمـاسا سايكوبـاثيا . ويتجه النظـر عن العواقب ا
ــشـروبـات واالنـغـمـاس اجلــنـسي والـسـرقـة صـاحب هـذا الـســلـوك الى تـعـاطي ا

قامرة وجتنب العمل اجملدي واللهو بوسيلة او أخرى .  وا
أحـيـانـاً نـنـعت الـسـايـكـوبـاثي " بـالـسـفـيـة"  وفي هـذا الـنـعت داللـة ال عـلى مـجـرد
ـا االدانة اخللـقية بسـبب اتخاذ ثل االجـتمـاعية في الـسلوك  ,وا اخلـروج على ا
الـسـلـوك اجتاهـات غـيـر أخالقـيـة كـمـمـارسـة الـكـذب والـغش والـتـحـايل والـتطـفل
قـدرة على احترام الغير . ـا يدلل على انعدام ا واالبتـزاز والتطاول على الناس 
وصاحب هـذه الشخصـية ال يتوفـر لديه التقـدير واالحترام لذاتـه وهو لذلك عاجز
ا قـد يعلق بـهذه الذات من صـفات تديـنه في نظر اجملـتمع . وهو عن التـحسس 
ال يـأبه بــحـكم اجملــتـمع عــلـيه  ,كــمـا أنه ال يــجـد غــضـاضـة فـي أن يـعـيـش حـيـاة

هامشية متواكلة وتسلقية في اجملتمع .
ويـعبـر عنـها أحـيانـاً بالـسايـكوبـاثيـة غيـر النـاميـة او النـاقصـة  ذو شخـصيـة غير
مـتـكـاملـة او طـفـوليـة  او هـزيـلة او ضـعـيـفة او ضـئـيـلة  ,وكـلهـا نـعـوت  تفـيـد بأن
ستوى الذي يتناسب مع عمر الفرد مقومات الشخصية في الفرد لم تصل الى ا
وما ينـتظر من مكـانته في احلياة وأصـحاب هذه الشخـصية يتـميزون بردود فعل
واقف اجلدية او طفـولية وعاطـفية . وهم على الـعموم غير قـادرين على مواجـهة ا
سـؤولية  ,كمـا انهم يـتواكـلون عـلى غيـرهم في تدبـير أمـورهم سواء كان حتـمل ا
ذلك في اجملـال العائـلي او مجـال العمل  ,وهم يـتخذون مـوقفـاً سلـبيـاً في احلياة
ـبادرة وهم في ذلك ال يـرفضـون احليـاة بقـدر ما يـطاوعـون مسـيرتـها يخـلو من ا
بـقـبـول وخـنـوع  ,وتـنـقــصـهم الـهـمـة واحلـافــز لـتـغـيـر وضـعـهم
احلـياتي  ,ويـطيـلون االنـتظـار الى أن يـحدث لـهم ذلك أما
تلـقائـياً أو بـفعل جـهد االخـرين .وهم اذا ما حتـركوا في
حيـاتهم فـأن حركـتهم تـبعـية وبـدون عنـاء أو معـارضة .
ومـثـل هـذا الــســلـوك يــكــثـر في أولــئك الــذين تــربـو في
طـلقة,كـما يـكثـر في اجملتـمعات صـغرهم علـى الطاعـة ا

التي روضت قرونا طويلة على العبودية .
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ـتــوقع أن يـقــوم بـهـا في حتــمـلت زيـارة بــابـا الــفـاتـيــكـان فـرنــسـيس والــتي من ا
ــعــلن كــان اخلـــامس من آذار إلى الـــعــراق أكــثــر مـن حــجــمــهــا فـــالــبــرنــامـج ا
والـزيـارة حـددت بأيـام ثالث حـيث سـتـتـصـدر الـزيـارة الـلـقـاء بـسـمـاحة واضـحـاً
ـكـتبه في ـرجع الـدينـي األعلى سـمـاحـة السـيـد عـلي احلـسيـني الـسـيسـتـاني  ا
إلى جانب عدد من اللقـاءات اجلانبية التي سيـقوم بها البابا في النـجف االشرف
ولكن الغريب أن هذه الزيارة حتملت أكثر من وصل وأربيل بغـداد والناصرية وا
حــجــمــهــا فــلــقــد أنــبـــرى الــعــديــد من األصــوات الــنــشــاز الــتي تــعــودت ركــوب
في حـ أن هـذه األصوات ـشـهد الـسـياسي فـي البالد وحتـاول تصـدّر ا وجـة ا
ويجـب أن تقف لتحـاسب على كل اجلرائم هي من أهم مـعاقل الفسـاد في البالد
واخملالفـات وملـفات الـفساد اخلـطيـرة التي أثقـلت كاهل الـدولة وحولـتهـا إلى بلد
متـرهل ومـدان من الـداخل واخلـارج لـذلك تـسعى هـذه الـقـوى إلى ركـوب مـوجة
وهذا مـا شهدناه مـن تصريحـات وتلمـيحات والـتي أنطلـقت من هنا هذه الـزيارة 
ـرجـعـيـة العـلـيـا لم يـصرح أو يـتـهـيـأ ألي موقف او أو هـنـاك في حـ أن مكـتب ا
دينة النجف االشرف . بل بدت األمور طبيعية جداً في احلياة اليومية  تصريح 
الـزيـارة الـتي تـعـد األولى من نـوعـهـا أثـارت الـعـديـد مـن الـتـسـاؤالت حول دالالت
وما رجع الديني األعلى دون غيره من مراجع الدين العظام اختيار البابا زيارة ا
ـمـكن أن يـقـدم هـذا الـلــقـاء والـذي وصـفه احملـلـلـون بـالـتـاريـخي عـلى الـذي من ا
كما أن الـزيارة وصفت بـكونهـا ستكـون ذات تأثير ايـجابي على مستـقبل العـراق
كما إنـها ستلبـي طموحات أبناء عودة احليـاة الطبيعـية لألديان جميـعاً في البالد
ـسـيـحـيـة في الـعـيـش بـبـلـدهم بـسالم بـعـد عــمـلـيـات االسـتـهـداف الـتي الـديـانــة ا
تـعـرضوا لـهـا من عصـابـات اإلرهاب الـداعـشي ومـا قبـلـها حـيث راح ضـحيـتـها
ـا سـتـكــون حـجـر األسـاس لـعـودة لـذلك فـان الــزيـارة ر الـعـشـرات من األبــريـاء
األمـر الذي يعزز الـلحمـة الوطنيـة ب أبناء سيـحي كـافة إلى وطنهم ومـنازلهم ا

الوطن الواحد .
كونـات الشـعب العراقي عـموماً وأن شتـرك  الزيـارة تأتي في إطار االهـتمـام ا
زيـارة الـبـابا تـهـدف إلى تعـمـيق أواصـر احملبـة بـ جمـيع األديـان والـطوائف في
ـشتركات وإيجاد ا سـجد إلى جانب تالقح األفكار فـيما بـ الكنيـسة وا العـراق
ـرجـــــــعـية الديـنيـة العـليا في وتعزيـز أطر الـتعـاون ب مــــقـام البـابوية ومـقام ا
ـباشر لإلسالم النـجف االشرف إلى جانـب أنها تأتي فـي ظل االستهـــــــداف ا
ـسـلمـ عـمومـاً عـلى انه دين إرهـاب لذلك فـان هـذا اللـقـاء يعـطـــــــــي زخـماً وا
ورسالـة مـفـادهـا أن الـدين احملمـدي األصـيل مـا هـو أال دين األخـــــــــوة واحملـبة
ـكـونــات ومـا مـــــــحـوالت والـسالم والـتــعـايش الـســلـمي بــ جـمـيع األديــان وا
الـتـشويه إال مـن أدوات الغـرب من الـتكـفـيريـ الـذين شـوهوا الـصـورة النـاصـعة
ـسـلمـون الـشـيعـة كـانـوا ضحـيـة هذه لـلـدين احملمـدي األصـيل خـصوصـاً وان ا
اجلـماعات مـنذ عام  2003وراح ضحـيتـها اآلالف من الشـهداء إلى جانب بـقية
األديان والـقوميـات التي استـهدفت بـشكل مبـاشر من عصـابات داعش اإلرهابي
ـــوصـل وكـــركـــوك كــــمـــا أن هـــذا الـــلــــقـــاء والـــذي وصف في ا
ـرجع الـديـني األعـلى سـوف لن بـالـتـاريــخي بـ الـبـابـا وا
يـبــقى في إطـار الـلـقـاء فــــــــقـط بل وكـمـا وصـفه الـبـاب
ــا يــعــزز نــفـــسه "انــهــيــار اجلــدران الـــفــاصــــــــلــة" 
تبـادل وتكثيف جـهود التـواصل ب األمت االحتـرام ا
ما يـنعكس إيـجابـا على االسـتقرار سيـحيـة سـلمـة وا ا

في البالد .   

{ بــور او بــرنس (أ ف ب) - أعــلن
مسـؤولـون في هـايتي امس أن 200
سـجـ ال يزالـون هـاربـ بـعـد يوم
عــــلى فـــرارهـم من ســـجـن في إطـــار
عـمــلـيــة أودت بـحــيـاة  25شـخــصـا
نـشـأة.وفرّ نـحو 400 بيـنـهم مديـر ا
سـجــ اخلـمــيس إذ أظــهـرت صـور
الـتقـطـتهـا فـرانس بـرس ثالث جثث
على األقل أمام مـبنى الـسجن بيـنما

شــــوهـــد بـــعض الــــنـــزالء الـــذين 
الـقـبض عـلـيـهم داخل شـاحـنـة عـلى
متـنهـا حراس مـسلّـحون.وقـال وزير
الدولـة لالتـصـال فرانـتـز إكزانـتوس
في مـــعــرض حـــديـــثه عن عـــمـــلـــيــة
الهـروب الكـبيـرة من السـجن الواقع
فـي ضـــواحي الـــعـــاصـــمـــة بـــور أو
بـرنـس "تـوفي  25شــخـصــا بــيــنـهم
سـتـة سـجــنـاء ومـفـتش الـقـسم بـول
هيـكتـور جوزيف الـذي كان مـسؤوال
عن الــسـجن".وأضــاف "كــان من بـ
ـواطـنـ الـعـاديـ الـقـتـلى بـعض ا
ـــســـاجـــ أثـــنــاء الــذيـن قـــتــلـــهم ا
فــــراراهـم".وأشــــار إلى وجــــود 200
ســــجــــ ال يــــزالــــون فــــارين لــــكن
"الـــشـــرطــــة تـــعــــمل جـــاهــــدة عـــلى
إعـادتهـم. بعـضـهم مـكـبل ولن يـكون
بـإمـكـانــهم الـهـرب بـعـيـدا".وكـان من
بــ الـســجـنــاء الـذين قــتـلــوا زعـيم
عاصـبـة يدعى أرنـيل جـوزيف الذي
قتـل بالـرصاص اجلـمـعة عـنـد نقـطة
تفتيش تابعة لـلشرطة تقع على بعد
120 كــــلم شــــمـــال الــــســــجن.وأفـــاد
إكـزانـتـوس أن "أرنــيل جـوزيف قـتل
أثــنــاء مـهــاجـمــته دوريــة لــلـشــرطـة
أوقـفـت الـدراجـة الــنـاريــة الـتي كـان
عــلى مــتــنـهــا. ردت الــشــرطــة ولـقي
أرنـيـل جـوزيف حــتـفه".و تــوقـيف
جــوزيف الــذي يــشــتــبه بــأنه قــائـد
إحدى الشبكات اإلجرامية الرئيسية
في هايتي عام 2019. وحاول الهرب
اضي من السجن في تموز/يوليو ا
بــعـدمـا نــشـر إعـالنـا عن خــطـته في
فـــيـــديـــو عـــلى وســــائل الـــتـــواصل
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـي قـــــــبـل أيـــــــام من
احملاولـة.وبينـما كان يـقضي عـقوبة
جرّاء اتـهامه بـالـقتل هـرب جوزيف
مـــرّتــ من ســـجن آخـــر في بــور أو
2010 بـــــــــــــــــرنــس فــي عـــــــــــــــــامـي 
و.2017ويــذكــر أن ســجن "كــروا دي
بـوكــيه" احملــصّن افـتــتح عـام 2012
و تــشـــيــيــده بــتــمــويل من كــنــدا.

b×²…∫ مبنى
اجلمعية العامة
تحدة لال ا
في نيويورك
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اجلـد بــالـفـعل". ال
"يــتـحـكم" تــنـجـان
فـي جـــــــــــــهــــــــــــاز
رشح كـمبـيـوتـر ا
أو يـــــســــتـــــخــــدم
سـتمرة راقـبة ا ا
بـالــفـيـديـو; وبـدالً
مـن ذلـك فـــــــــــإنـه
يــــلــــتـــقـط صـــوراً
مــــــــــتــــــــــكـــــــــررة
ومـــطــــابـــقــــتـــهـــا
بـــيـــومـــتـــريـــاً مع

وثــــائـق الــــهــــويــــة
ويـكـمـلـهـا بـالـتـعـرف

على الصوت.
وأضاف البروفيسور
ســــتـــراغــــان أن هـــذا
يـــــقـــــلـل أيـــــضًـــــا من
الــــنــــطـــاق الــــتـــرددي
ـا يـجـعل ـطـلـوب  ا
النظام األساسي سهل
االســـتـــخـــدام دولـــيًـــا
ـــــنــــــاطق حــــــتى فـي ا
اجلـغــرافــيـة الــصـعــبـة
تـقـنـيًـا وهـو أمـر مـفـيد
بــشـكل خــاص لــتــقــيـيم
الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة.اخـتـارت بعض
اجلـامعـات عـدم استـخـدام أي نوع
راقـبة. قالـت الدكتورة من برامج ا
إيـتـون إن جـامـعـة كـاجلـاري كـلفت
مـجـمـوعـة كانت هي عـضـو فـيـها
لـلـنظـر في مـا إذا كـان ينـبـغي على
اجلـامـعـة االستـثـمـار في مـثل هذه
التكنولوجيا. وخلصت إلى أنه "لم
يـكن هـنـاك مـا يــكـفي من الـبـحـوث
التي أجرتها أطراف ثالثة مستقلة
وموضوعية لـدعم استخدامها ولم
يـبرر ذلك الـتكـلفـة. ردد ذلك فيـليب
ــركـز ــســاعــد  ــديــر ا داوســون ا
الــبــحــوث في الــتــقــيــيم والــتـعــلم
. وقـال: الــرقـمي في جـامـعـة ديـكـ
راقبـة أن أدواتها "تدعي شركـات ا
ـكن أن تـقـلل من الـغش لـكني لم
أر بــعــد أي دلــيل قــوي ومــســتــقل
راجـعه الــنــظـراء يــدعم ذلك". "لــقـد
تــواصـلت مـع الـعـديــد من شـركـات
راقبة عن بُعـد على مدار العام ا
ــاضـيــ لــتــرتــيب دراســة حـيث ا
أجـرب مــجـمــوعـة من طــرق الـغش
في اخــتـبــاراتــهم لــكن لم يــقل أي

منهم" نعم حتى اآلن".
بــالــنــســبــة لي  الــســؤال هــو: مـا
مــقـدار احلــد من الــغش وهل هـذا
ـقـايـضـات الـتـخـفـيض يــسـتـحق ا
التي تتم من حيث اخلصوصية? 
وحــذر جــيــسي ســتــومــيل كــبــيـر
احملاضرين فـي الدراسات الـرقمية
في جامـعـة ماري واشـنطن من أن
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يـعــتـقـد الــبـروفـيــسـور مـوريس أن
ـطـلـوب هـو الـتحـرك نـحـو تـقـييم ا
ـشــكالت قــدرة الــطالب عــلى حـل ا
ــواقف ــعــرفــة عــلى ا وتــطــبــيـق ا
الـــســيـــاقــيـــة من خـالل الــتـــقـــيــيم
ــوثـوق. قــال إن إنـشــاء مـثل هـذه ا
احلـقــيـبـة الـتـي تـشـهـد عــلى تـعـلم
الـطـالب وإثـبـات قـدراتـهـم سـيـكون
أكــثـر قــيــمـة ألصــحــاب الـعــمل في

ستقبل. ا
قال الـبروفيسـور موريس: "بـالنظر
ـستـقبل مـن احملتـمل أن يتم إلى ا
ـراقـبـة عـبـر اإلنـتـرنت اسـتـخـدام ا
فـقط عنـدما تـكون ضـرورية لـلغـاية
ـهـنــيـة ولـكن عـلى لالمـتـحــانـات ا

مستوى أدنى".
ـشكلـة في أن التقيـيم غالبًا تكمن ا
ما يتم تصميمه مع مراعاة الكفاءة
بـدالً من الـفـعالـيـة التـعـليـمـية كـما
جــادلت جــانـيس أوريل األســتـاذة
الـفخريـة للـتعلـيم العـالي والتـقييم
في جــامـــعــة فـــلـــيــنـــدرز. قــالت إن
ؤسسات فـشلت في توفـير تعليم ا
مـــــهــــنـي كــــافٍ أو تـــــوجـــــيه داعم
للموظف ليأخذوا في هذا اجلانب
عــــالـي اخملــــاطــــر من الــــتــــعــــلــــيم
اجلــامــعي.هــذا مــا ردده الــدكــتـور
ؤسـسات سـتومـيل الذي قـال إن ا
يـجـب أن تـسـتــثـمـر في مــعـلـمــيـهـا
وتـــنـــمــيـــتــهـم. قــال "كـل دوالر يــتم
راقبة عن بـعد  نحو إنفاقه عـلى ا
أنــظــمــة إدارة الــتــعــلم اجلــديــدة 
يـــجب أن يـــذهـب نـــحـــو تـــطـــويـــر
أعـــضـــاء هـــيـــئــة الـــتـــدريس ودعم
الـطالب". سـيـسمح هـذا لـلـمعـلـم
بتطـوير طرق الـتقييم الـتي تساعد
عـلى الـتـعـلم. وإنه اهم شيء يـجب
فعله تـربويًا.بالنـسبة للـبروفيسور
داوســــــون فــــــإن االخـــــتــــــبـــــارات
اخلــاضـعــة لــلـمــراقـبــة جــعـلت من
الـسهل االسـتـمرار في إجـراء نفس
االختـبارات الـتي أجريـناهـا دائمًا.
أخـــشى أن هـــذا قــد يـــعـــيق إعــادة
تصور التقييم الذي يجب أن يكون
لــلــمــســتــقــبل". وقــال إنه يــجب أال
يـكون "نـظامًـا مصـطنـعًا لـدعم نوع
مـحـتــضـر من الـتـقــيـيم: االمـتـحـان
الـيـقظ."ومع ذلك يـعــتـقـد الـدكـتـور
كـلـنددنك في أن الـقـطاع الـتـعلـيمي
قـد بــدأ في الــتـغــيـيــر. في حـ أن
الــــوبــــاء قــــد شـــكـل الــــعـــديــــد من
الــتــحــديــات فــقــد "كــان له تــأثــيـر
ـا إيــجـابي حـقًـا عـلى فـهم الـنـاس 
يـجــعل الـتـقــيـيم جـيــدًا ومـا الـذي
يعـمل جيـدًا وما ال يـجب فعـله. لقد
سلط الـضوء عـلى مشـاكل الطـريقة
ــة فـي الــقــيـــام بــاألشــيــاء الــقــد
والطـرق التي  القـيام بهـا لقرون
ـارد خــرج من ولــكن لم تــتــغــيــر. ا

القمقم".

قـــادرين عــــلى إثـــبــــات أن لـــديـــهم
نـاسـبـة أمران مـهـمان. الـكـفـاءات ا
ــــراقـــــبــــة عــــبــــر ومـع ذلك فــــإن ا
اإلنـترنت لم تـكن "مـضمـونـة تمـامًا
وما زلت جتد أن هناك طرقًا يتمكن

من خداعها".
قال البروفيـسور دريبر إنه بصرف
راقبة عبر وارد فـإن ا النظر عن ا
اإلنـتـرنت تــثـيـر قـضــايـا أخالقـيـة.
نافذ خالل الصيف أفاد عـدد من ا
اإلخـبــاريـة الـقــانـونــيـة أن الـطالب
الـذين يخـضـعون المـتـحان مـجلس

مـــــعــــــايـــــيـــــر
احملـامـ عـبـر
اإلنــــــــتـــــــــرنت
جلـــــــــــأوا إلـى
الـــتــــبــــول في
قــواريــر ألنـهم
كانوا يخشون
أن يقـوم نـظام
ــراقــبـة عــبـر ا
اإلنــــــــتـــــــــرنت
ــعــاقـــبــتــهم
بـــــــــــســـــــــــبـب
مغـادرتهم إلى

رحاض. الغرفة الستخدام ا
تــعــتــبــر مــشــكـالت اخلــصــوصــيـة
مــصــدر قـلق خــاص حــيث يـرفض
الـــعــديــد مـن الــطالب فـــكــرة جــعل
شـــخص مـــا يـــعـــمل عـــلـى جـــهــاز
الـكمـبيـوتر اخلـاص به أو مراقـبته
عـبر الـكـاميـرا اخلـاصة به. "إيـجاد
مـــــكــــان هـــــاد وخـــــاص إلجــــراء
ــــنــــزل يــــعــــني االمــــتــــحـــــان في ا
عظم الطالب. استخدام غرفـة نوم 
قـالت كـاث إلـيـس عـمـيـدة مـشـاركة
لـلــتـعـلـيـم في جـامـعــة نـيـو سـاوث
كن أن يكون ذلك ويلز بسـيدني "
خــرقــا واضــحــا لــلــغــايــة خــاصـة
بـالــنـسـبـة لــلـشـابــات".في الـصـيف
اضي أطلق الطالب في اجلامعة ا
الـوطنـية األسـترالـية الـتمـاسًا ضد
ـــراقــــبـــة اســــتــــخـــدام بــــرنـــامـج ا
"بــــركـــــتــــوريــــو" في اجلــــامــــعــــة 
ووصــفـــوه بــأنه "انـــتــهــاك صــارخ
شكلة في خلصوصيتنا". تفاقمت ا
اب (أغـسطس) 2020 عـنـدمـا أكدت
جـامــعـتـا سـيــدني ومـلــبـورن أنـهـا
حتقق في انـتهاك مـزعوم للـبيانات
في بـروكتـوريو أداة الـفحص عـبر

اإلنترنت التي كانت تستخدمها..
تـقول بـعض الـشركـات إنـها أدركت
ــشــكــلــة. قــال كــيث ســتــراوغـان ا
الـــرئـــيس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة
اكسيـولوجك وأحد مطـوري منصة
االخـتـبـار عـبــر اإلنـتـرنت "تـنـجـان"
ـتــحـدة  إنـهم ــمـلـكــة ا ومـقــرهـا ا
أخـذوا هـذه "اخملـاوف عـلى مـحـمل

هسلنكي
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ا الـفسـاد لـيس حـالـة استـثـنـائيـة  فـرضـتـها ظـروف اخلـلل األني في الـدولـة  وإ
اصبح منظـومة متـكاملة افـرزتها طـبيعة هـيكلـية النظـام  واخللل القـائم لدى القوى
ـتحـول عـلى وفق حـاجة الـسيـاسـيـة ب الـرغـبـة في اجلـمود الـسـيـاسي  ورفض ا
ـتطـفـل اجملـتمع وكـيـان الدولـة  هـذا الـوضع خلق مـسـاحـة واسعـة لـلفـاسـدين وا
داخل بـنيـة الكـيانات الـسيـاسيـة وخارجـها لـتشـكيل مـنظـومة فـساد أصبـحت على
ـاضيـة قـوة ال يسـتهـان بهـا من حيـث التـمدد أو الـفعل الـتــأثـيري مـدار السـنوات ا

على مواقف وقرارات التصدي .
في السيـاسة ليس هنـاك جمود للـزمان  ولكن عنـدما ترغب قوى بـعينهـا  تفضيل
مـارسة بغيـة احملافظة عـلى مواقع السلـطة  يعني ذلك عملـية اجلمود في الـفكر وا
بالضـرورة إخفـاء الفاسـدين كونـهم جزء من منـظومة احلـكم من جهـة  ومن اجلهة
تغـيرات السيـاسية في زمانـها ومكانـها لكونهـا تكشف ضعف األخرى عدم تـقبل ا
ـارسـاتـهـا أمـام الـرأي الـعـام وهذا هذه األطـراف وتـعـري مـنـطـوقـهـا الـسيـاسي و

ماتخشاه بالتحديد .
الية في برنامج (كشف اخملفي) من إن ليس لم يكن جـديداً ما اعلنه عالوي وزير ا
هـنـاك طـرفـا واحـداً من الـقـوى واالحـزاب والـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة في حـكم مـا بـعد
(2003) حتى االن لم يـكن منـغمسـا ً بالـفسـاد إذ كان ذلك بـشكل مـباشـر أو عبر
وسـطـاء داخـلـيــ وخـارجـيـ  وعـنـدمـا نـشـيـر بــعـدم غـرابـة ذلك  لـكـون اجملـتـمع
واقف ب العراقـي برمته يدرك بأن الـنظام القائـم  هو نظام فاسـد  وان شراكة ا
تحول داخل قوى مختـلف قواه احلاكمة هي بالضـرورة شراكة تعطيل للـمتحرك وا
اجملـتـمع  وحـتى لــبـعض االفـراد في بــنـيـان تـلك األطـــــراف الـتي حتـاول احلـركـة

لألمام .
الية  يشكل صدمة حقيقية للراغب هذا االعتـراف من مسؤول كبير في السلطة ا
في تغـيير مـسارات احلـكم باجتـاه اإلصالح  أو لوقف تـداعيات انـهيـارات العالقة
بـ احلاكـم وجـماعـاتهم من جـهة وبـ التـوسع والتـراكم الشـعبي الرافـض لتلك

طالب بالتغيير من جهة ثانية . السياسة وا
ـسـألـة لـيـست هـكـذا  ســيـمـا عـنـدمـا يـوغل احلـاكم أو مـجـمـوعـة احلـكـام بـغـرس ا
اخلـناجـر في أجسـاد النـاس ويـصبح جتـويعـهم وإذائهم مـسالـة فيـها وجـهة نـظر 
ـا تصـبح مـنـاشـدات انقـاذ الـعـراق وشعـبه في الـوسـائل اإلعالمـيـة والشـخـصـية و
قراطي  يـة والشعبية  قضية مـغرضة تستهدف ما يـسمى بالنظام (الد واألكاد
ـعـاجلة مـشـكـوك في جنـاحـها  صـحـيح إن حـكـومة وتـشكـيالت احلـكم  تـصـبح ا
السيـد مصطفى الـكاظمي شـخصت بعض مـافيات الفـساد واحالة بـعظهم لـلقضاء
واعتـقل البعض األخـر  وهم شخصـيات مهـمة في مواقع الـسلطـة  لكن على وفق
عـاجلات اشبه من يضع أكياس الـية  تصبح هذه ا ماكشـفه السيد عالوي وزير ا

التراب في وجه سد هائج يتدفق باجتاه إنهيار السدود األخرى .
بنية عـلى هيكلية صيبة برمـتها في مكونات الـسلطة القائـمة  ا الوقائع اثبـتت إن ا
صالح الـعامة وحقوق الشعب ستطاع تـغيير وجهتـها باجتاه ا صالح  فـليس با ا
وبـنـاء دولـة مـؤسـساتـيـة  وثـمـة فـارق ب سـلـطـتـنـا والسـلـطـات األخـرى في الـعالم
وكذلك بـعض احمليط العراقي فمثال اجلزائر عندما ثار الشعب ضد الفاسدين في
الـنظـام جرى الـتغـيـير و إحـالة الـعديـد من الـفاسـدين منـهم اشـقاء رئـيس النـظام
ـان وبعض الـسـابق الى القـضـاء واعـتقـالـهم  واالن الـغى الرئـيس اجلـزائـري البـر
قيادات احلكم واعلن انتخابات جديدة تشارك فيها اجلماهير الثائرة بغية تصحيح
احلـكم وصـعـود قـيـادات شـابـة في إدارة الـسـلـطـة  هـذا األمـر حـدث في اجلـزائـر
نـطبق عـليـنا ـثل الشـعبي هـو ا وسـيحـدث حتـماً في تـونس  أمـا في العـراق فأن ا
ـسـألة والـذي يـقول (نـا يـاشـليف الـصـوف نـا .. نا واحلـرامـيـة حتوف ) إن ا
قدورها اجراء التغيير صوب ليست سـهلة بتاتاً  حتى االنتخابات اجلديـدة ليس 

تـغيـيـر هيـكـليـة النـظـام التي انـبـنت وتأسـست عـلى احملاصـصة
التي بـدورها اشاعت الـنهب للـمال العـام وحتوله من افراد
الى مــنـظــومـات حـكم . رغـم كل ذلك يـبــقى االمل يـداعب
الـنـفـوس اخلـيـرة  مادام اإلحـسـاس والـرغـبـة الـشـعـبـية
ـا تـتسع هـذه الـرغـبة وتـتـحول من بـضـرورة التـغـيـير  و
احلالة الـشبابـية الى احلـالة الشـعبيـة العامـة يكون االمر
ـقدور احلـصـصـ والطـائـف وقـف تدفـقـها لـبـناء لـيس 

العراق واعادته الى حيث يكون .  

مع اســـتـــمـــرار تـــفـــشـي جـــائـــحــة
كــورونـا يـبـدو أن الـتـعـلم عن بـعـد
سـيـظل جـزءًا أسـاسـيًـا من أنـشـطة
اجلامعـات لبعض الوقت. وبـالنظر
إلى الـــنـــجــاح الـــذي حـــقـــقـــته في
الــــتـــجـــارب فـي الـــتـــعـــلــــيم عـــبـــر
اإلنـتـرنت فـقـد تـخـتـار الـعـديـد من
ـؤسـسات الـتـعـليـمـية االسـتـمرار ا
دى الطويل. في ذلك كخيار على ا
لـــكن الـــتـــدريس عن بـــعـــد يـــعـــني
الـتقـييم عن بـعد وإيـجاد الـطريـقة
األكـثـر عـدالً واألكـثـر أمـانًـا لـلـقـيـام
. ومع ذلك فـإن بـذلك لم يــكن سـهالً
الـــزيـــادة في حـــاالت الـــغش الـــتي
أبــلـــغت عــنــهـــا اجلــامــعـــات مــنــذ
الــتـــحــول إلى االمــتــحــانــات عــبــر
اإلنــتــرنت جتــعل احلــاجــة مــلــحـة

إليجاد حل.
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ـغـلـقة" أثـبـتت اخـتـبـارات "الكـتب ا
عـبـر اإلنـتـرنت أنــهـا سـهـلـة الـغش
نــســبــيًــا في حــ أن اخــتــبــارات
هلـة الزمنية ـفتوح ذات ا الكتاب ا
ـشـكــلـة ألن مــواقع الـغش ال حتـل ا
في االنـترنت والـتي تـكتب مـقاالت
لـلــطالب أو جتــيب عـلـى األسـئــلـة

تعمل اآلن على مدار الساعة.
تـــقـــول ســـارة إيـــتـــون األســـتــاذة
ــشــاركــة في الـتــعــلــيم بـجــامــعـة ا
كـاجلـاري ومــنـظـمـة الــبـرنـامج في
ـية ـركز الـدولي للـنزاهـة األكاد ا
إن اسـتــجـابـة الـقــطـاع الـتــعـلـيـمي
ــكن تـبــسـيـطــهـا إلى لــلـمــشـكــلـة 
راقـبة خـيارين: اسـتـخدام تـقنـيـة ا
وثوق". عبر اإلنترنت أو "التقييم ا
الــتـقــيـيم الــعـادل: مــعـاجلــة تـزايـد

الغش عبر اإلنترنت
ـوثوق من الطالب يطـلب التقـييم ا
تــطــبــيق مــا تــعــلــمــوه فـي ظـروف
مـخــتـلــفـة بــدالً من االعـتــمـاد عـلى
ـعـرفـة الـتي حـفظـوهـا وبـالـتالي ا
يـعـتـبـر من الـصعب الـغش عـلـيـها.
ـراقــبـة عـبـر اإلنـتـرنت تـسـتـخـدم ا
ــثــابـة الــتــكــنـولــوجــيــا لــتــكــون 
ــراقـب" عــلى جــهــاز كــمــبــيــوتــر "ا
الـطالـب للـتـحقق من بـقـاء الطالب
في الــــغـــرفــــة أو تــــتـــبع حــــركـــات
أعينـهم أو حتليل ضغـطاتهم على
ـفــاتـيح أو مــنـعـهـم من الـوصـول ا

إلى مواقع الويب األخرى.
يـقـول الدكـتـورة إيتـون: "لـقد بـدأنا
ـيـة بـ نـرى انـقـسـامًـا في األكـاد
أولـــئك الــذيـن يــفــضـــلــون الــطــرق
اجلـديدة لـلـقيـام بالـتـقيـيم وأولئك
فـي تـــــخــــــصـــــصـــــات الــــــعـــــلـــــوم
والـــتـــكـــنــولـــوجـــيـــا والــهـــنـــدســة
والريـاضيات حـيث يكون االخـتبار
الــتـقــلـيــدي هـو الــقـاعــدة وال يـزال

مهمًا بالنسبة لهم. 
تــبـــدو الــتــكــنــولـــوجــيــا كــإجــابــة
واضحة ال سيما بالنسبة للبرامج
ـهنـية ـعتـمدة من قـبل الـهيـئات ا ا
والقـانونيـة وتلك التي تـتطلب من

الطالب تلبية معايير مهنية معينة
والــدعــوة إلى اخــتــبــارات الــكــتب

غلقة. ا
ــؤســســـات تــتــخــذ الــعــديــد مـن ا
الــطــريـق الــتــكـــنــولـــوجي. يــقــول
ســـكــوت مـــاكـــفـــارالنـــد الــرئـــيس
الـتـنفـيذي لـشـركة بـركـتوريـو التي
ـتـحـدة مـقراً تـتـخـذ من الـواليـات ا
لها والـتي توفر اإلشـراف عن بعد
ـراقـبـ إنه اضـطـر إلى من قـبل ا
كـون من حوالي مضـاعفـة فريـقه ا
500 مراقـب بشـري منـذ بدء اغالق
اجلـامـعـات. قـالـت شـركـة أمـريـكـية

أخـــرى إنـــهـــا
ــوًا شــهــدت 
بــنــســبــة 900
ائة على في ا
أســــــــــــــــــــاس
ســـــنــــوي في
اخـــتـــبـــارات
ـــــراقـــــبـــــة ا

الـــــــــــــتـي 
إكمالها على

نصة. ا
ـمـلـكـة في ا
ـــتـــحـــدة ا
كـــــــــــــــــــــان
االستيعاب
أكثر حذراً.

أجرت وكالة ضمان اجلودة مسحًا
صــــــغــــــيــــــرًا لـألعــــــضــــــاء حـــــول
ـراقبـة منذ استـخدامـهم خلدمات ا
ــون بــولــوك الــوبــاء وقـــال ســا
عـايير في اختـصاصي اجلـودة وا
ــنـظــمــة إنه من بــ اخلــمــسـ ا
الذين استجابوا استخدم نصفهم
تقـريبًا شـكالً من أشكـال اإلنترنت.
وقـــد تــــراوح هــــذا من الــــتـــحــــقق
الــبــسـيـط من الــهـويــة أو مــراقــبـة
ـراقـبـة عـبـر الزووم الـطالب عـبـر ا
إلى نــوع الـبــرنــامج الـذي يــتــتـبع
حــــركــــات الـــعــــ أو ضــــغــــطـــات
ـفاتـيح ولـكن "القـلـيل جدًا مـنهم ا
اسـتخـدم بـرامج اكثـر تـقدمًـا" كان
هــذا عـلى األرجح بـسـبب الـتـكـلـفـة
الـعــالـيــة لـلـبــرامج األكـثـر تــقـدمًـا

وارد الالزمة.   وا
أوضح مـــــايـك دريــــبـــــر أســـــتــــاذ
الــدراســات الـقــانــونـيــة بــجـامــعـة
ســـوانـــسي وعـــضـــو اجملـــمـــوعـــة
ـيـة االسـتـشـاريـة لـلـنـزاهـة األكـاد
التـابعة لـوكالة ضـمان اجلودة أن
ـــــوارد اإلضــــافــــيـــــة ضــــروريــــة ا
السـتـخـدام الـبرامج األكـثـر تـقـدمًا.
قــبل أن يـخـضع الـطالب لـلـتـقـيـيم
يتع عليـهم إجراء "تقييم مسبق"
لـلـتـحـقق من أن الــبـرنـامج يـعـمل
وكــانت هـنـاك حـاالت فـشـلت فـيـهـا
التـكنولـوجيا واضـطر الطالب إلى

إعادة االختبار بالكامل.
وقال البروفيسور دريبر إن مسألة
ــصــداقــيــة وضــرورة اســتــعــداد ا
هن معينة ليكونوا بعض الطالب 

بـــعض الـــشــركــات "
تستفيد من األزمة."
وقــال إن اســتــخـدام
ـراقبـة عـبر بـرامج ا
اإلنـــتـــرنت "يـــخـــلق
ثـــقـــافـــة من الـــقـــلق
والــتــوتــر". بــدالً من
الــــتـــــركـــــيــــز عـــــلى
حـــــكــــايـــــات زيــــادة
الـغش والــتي كـمـا
قــــــال الـــــــدكــــــتــــــور
ســــتـــومــــيل كــــانت
ضــئــيــلــة يــجب أن
ــؤســسـات تـتــخــذ ا
قــــرارات بـــشـــأن مــــا هـــو األفـــضل
لـطالبــهـا. "ال يــحـتــاج الـطالب إلى
كـامــيـرات فـي مـنــازلـهـم تـراقب كل

حتركاتهم. 
نــصــحت إيــرين جــلــيــنــديــنـيــنج 
ـية لـتجـربة الطالب ديـرة األكاد ا
في جامـعة كـوفنـتري أنه "إذا كنت
ــراقــبــة عــبــر تــريــد [اســتــخــدام ا
اإلنـــتـــرنـت] فـــأنت بــــحـــاجـــة إلى
احلــصــول عــلـى مــوافــقــة الــطالب
ــا سـيـفــعـله والــتـأكـد مـن فـهــمـهم 
وســبب احلـاجـة إلــيه. بـشـكل عـام
وثـوق طريقة أفضل يعد التـقييم ا
لـلـتـقـيـيم: فـأنت تـطـلب من الـطالب
إظـــهــار فــهـــمــهم بـــدالً من مــجــرد

استرجاع احلقائق. 
وافـقت الـدكــتـوره إلـيـس. "يـحـتـاج
الـنـاس إلى النـظـر إلى الـغرض من
هـذا الـتـقــيـيم. مـا الــذي نـطـلب من
الــــطالب إظـــهــــاره? إذا عـــدنـــا إلى
الـوراء فإن الـكثـيـر من ذلك يتـعلق
ـكـنـهم بــالـتـحـقق من أن الــطالب 
الــقـيــام بـشيء مــا بــأنـفــسـهم دون
مـــســاعـــدة خــارجـــيــة. لـــذلك نــحن
بــحـاجـة إلى إيـجـاد طـريـقـة أفـضل

للقيام بذلك.
…dDš  «—U³²š«

اقـترحت الـدكتـوره إلـيس أنه حتى
ــوضــوعــات الـــتي تــبـــدو فــيــهــا ا
االخــــتـــبـــارات عــــالـــيــــة اخملـــاطـــر
ضـروريـة  مثل الـلـغـات أو الطب 
ـكن أن تـتحـرك نـحو تـقيـيم أكـثر
واقعـية من خالل مـناقشـة أطروحة
صــغــيـــرة حــيث يــتم اســتــجــواب
الـــطالب حــول هـــيــكل عـــمــلــهم أو

يُطلب منهم إظهار فهمهم العام.
أوضح نيل موريس عمـيد التعليم
الـرقمي بـجامـعـة ليـدز أن معـاجلة
الـتقـييم يـستـغرق وقـتًا. "عـليـنا أن
نــتـــذكــر أن اجلــمــيـع مــا زالــوا في
. للقـيام بـذلك بشكل حالـة الطـوار
صـحـيح عـلـيك أن تـبـدأ بـتـصـمـيم
ناهج ومخرجـات التعلم ... يبذل ا
الـنــاس قـصـارى جـهـدهم ولـكن لم
يــكن هــنــاك وقت لــلــعــودة وإعــادة
التفكير في مناهجهم منذ البداية".
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جاء تاسيس االحتاد بعد نحو  5اشهر
عـلى نهـاية حـرب الـثمـاني سنـوات ب

العراق وايران يوم1988/8/8.
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وتـمـيز اعالن مـجـلس الـتعـاون الـعربي
انه ضم مـصـر العـربيـة الـعائـدة حديـثًا
إلى احلـــضن الـــعـــربي في وقـــته بـــعــد
جتـمـيد عـضـويتـها بـاجلـامعـة الـعربـية
ـــصـــري أنـــور إثـــر إبــــرام الـــرئـــيـس ا

في 17 شبـاط من عام 1989 اجتمع في
بـغـداد  مـجـلس الـتـعـاون الـعـربي الذي
اعــلن بــيـان تــاســيـسه قــبل يــوم واحـد
لـيـضم الـعـراق ومـصـر واألردن والـيمن

الشمالي.
لـكن هــذا اجملـلس لم يــكـتب لـه احلـيـاة
طـويال فـقـد قـضت عـلـيه احـداث عـربـية
مـضادة الي تـوجه وحـدوي او تـعاوني
ومـنــهـا حــرب الـكــويت بـعــد اشـهـر من

تاسيس هذا االحتاد.

ــصــريـة الــســادات مــعــاهــدة الــسالم ا
اإلسرائيلية.

ـؤسسون ان االحتـاد يعمل في واعلن ا
نطـاق اجلـامـعـة الـعـربـيـة كـمـا أشارت
ـادة األولـى من االتـفــاقـيـة وفي لــذلك ا
ـــادة الـــتـــاســـعـــة من مـــيـــثـــاق إطـــار ا
اجلـامعـة التي تـبيح قـيام تـعاون أوثق
وروابط أقــوى وعـقــد اتــفــاقــات حتـقق

يثاق ومقاصده. أغراض ا
ZOK)« ‰Ëœ v « ‚«dF « ÂULC½ô  ôËU×
وجاء تأسـيس مجلس التـعاون العربي
بعد تأسيس مجلس التعاون اخلليجي
الذي يجـمع ست دول عربية مـطلة على

اخلليج العربي عدا العراق. 
ولـــلــتـــاريخ فــقـــد جــرت مـــحــاوالت من
العـراق االنضـمام الى مـجلس الـتعاون
اخلــلــيــجـي لــكن تــلك احملــاوالت بــاءت

بالفشل.
 وكان مخـططًا جمللس الـتعاون العربي
ـنـطـقـة لوال أن يـقـوم بـدور ريـادي في ا
احلـروب الـتي أتت عـليـهـا حـيث كانت
الــرغـــبـــة في تــوثـــيق عـــرى الــتـــعــاون

والـــتـــكــامـل االقــتـــصـــادي فــيـــمـــا بــ
أعضائها.

œ«bGÐ w  WFÐ—ô« Êu ÝR*« ¡UI  
وفـي مـثل هـذا الـيـوم الــتـقى في بـغـداد
القـادة األربعة الـعرب الرئـيس العراقي

صري حسني صدام حس والرئيس ا
ــــــلك االردنـي احلـــــســـــ مــــــبـــــارك وا
والرئـيس اليـمني عـلي عبـد الله صالح
ووقــعــوا اتــفــاقــيـــة تــأســيس مــجــلس
الــتــعــاون الــعــربي في إطــار الــتــفــاعل
والتـطوّر الطـبيعي لـلعالقة بـ العراق
واألردن ومــصـــر والــيـــمن عـــلى طــريق
ـياديـن كافة وحتـديداً في التـكامل في ا
يدان االقتصـادي كخطوة أولى يعوّل ا
قبول ـدخل ا علـيها كثـيراً باعتـبارها ا
ـــرحــلـــة و(تــعـــبــئــة ــومـــة تــلك ا لـــد
اإلمكانات وحـشدها سياسـياً وعسكرياً
وأمنـيـاً وثـقافـيـاً وتـربـوياً واقـتـصـادياً

ستقبلية).   للمرحلة ا
وخالل الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتي تــلت
الــتـــاســيـس صــدرت عن اجملـــلس عــدة
قــرارات شـجـعت الـتـعـاون اإلقـتـصـادي
ب الـدول األعضـاء. ومنـها قـرار بشأن
ــالــيــة واأليـدي ــوارد ا حــريــة تــنــقل ا
الــعـامــلـة و اســتـمــر مـجــلس الـتــعـاون
العربي في الـوجود حتى حلـظة هجوم

العراق على الكويت عام 1990.
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بغداد

من ب 145 شـعـباً تـصـدر الـعراقـيـون قائـمـة أكـثر الـشـعوب فـي العـالم شـعوراً
بـاحلزن والـتوتـر في عام Æ2020 هـذا ما خـرجت به احدى شـركات االسـتقـصاء
ـا تشـكل هذه الـنتـيجة مـفاجـأة للـكثـيرين من غـير الـعراقـي الذين األمـريكـية. ر
يعـتقدون أن العراق يطفو على بحار من ثروات والثروات كما يعرف اجلميع هي
ـنـطـقي أن تـتالشى مـسـاحة مـصـدر الـفـرح والسـعـادة ومع وجـودهـا يـكون من ا
احلزن كـثيراً وإن كـانت ال تتالشى بـالتـمام والكـمال ألسبـاب عديـدة أخرى. فمن
ذكور? من أين يأتي احلـزن والقلق والتوتر وضيق اخللق الذي خرج به التقرير ا
الفـقر بالـدرجة األولى والـعراقـيون غـالبيـتهم فـقراء بل إنـهم حتت قاع الـفقر. هل
ة. والعادة ؤ نـطقي أن يكون شعب العراق فقيراً?. نـعم هذه هي احلقيقة ا من ا
أن الـفـقـر يجـلب األحـزان. لـكن من يـجلب األحـزان لـيس الـفقـر وحـده. لـيس فقط
ـال العام وأحياناً اخلاص وإفقار ثروات البالد وتهريبها هي مصدر الفقر نهب ا
اجلالب لـلحزن. هناك أيضاً أشياء اخرى كثيرة جالبة للحزن واألسى وقد تعرف
اليهـا العـراقيـون واختبـروها وعـانوا وال يزالـون يعـانون منـها وهي الـتي جعـلتهم
في أشد حاالت احلزن. اال يحزن العراقي وهو يرى مسؤوالً رفيعاً يزور شهادته
ويبـقى في وظيـفته رغم أنف اجلـميع وال سـلطة حتـاسبه وحتـيله الى الـقضاء? أال
يحـزن هذا العراقي وهو يرى سـيادة بالده مرهونة لألجـنبي? أال يحزن وهو يرى
ـثـلـون بلـده في احملـافل الـدولـيـة أو يـحتـلـون مـنـاصب رفـيـعة في جـهـلة وأمـيـ 
أجـهـزة ومـؤسسـات الـدولـة? أال يـحزن وهـو يـرى هـذا الكم الـفـاضح من الـفـساد
ـشبـوهة يـقوم بـها من يـفـترض أنـهم مؤتـمنـون على مـصالح وتـمريـر الصـفـقات ا
الــشــعب? وأال يــحــزن وهــو يــرى هــذا االنــحــطــاط الــذي لم يــســبق له مــثــيل في
ـنفلت شاهـد السالح ا نظـومات الـصحيـة والتعـليـمية والـتربـوية? ثم أال يحـزن  ا
اذا في الشـوارع ومسـلسل الـقتل ثم إفالت الـقاتل من يـد العـدالة وهـو يتـساءل 
ـة وقـاسيـة وتـهـز اجلـبال ـته? هـذه كـلـها وقـائع مـؤ يـفـلت وكـيف ومن يـغطي جـر

واطـن العـراقي الـذي بال حول وال فكـيف ال تـهـز ضمـيـر ا
قـوة. كـيف ال يـحـزن بـعـد هـذا كـله? الـصـرخـات تـتعـالى
تريـد حلوالً تنتشل العراقي من حياتهم القاسية بينما
آذان ساسـة الغفلـة مختوم عـليها بالـشمع األحمر وهم
فـاقدون لكل أنـواع اإلحسـاس اال حاسة الـشم شديدة
الفـعالية  تدلهم أين هي مصادر اإلثراء احلرام ونوعها

وكمياتها حتى ولو كان حتت سابع طبقات األرض.  

—Ëbð …dz«b «Ë pO «Ëœ «cJ¼Ë

v Ë_« …ešu «

الله يخلي الريس  الله يطوّل عمره
و ت الريس الله يـطيّح حظه) هذا كان ونحن في مـجالسنـا اخلاصة نقول (الـله 

في زمن القائد الضرورة
سـتفيديـن من السيد والـتابع له واآلن النـاس  نعم كل الناس إال الـبعض من ا
والذين اليـفرقون ب النـاقة واجلمل  وعذراً للـسادة األجالء ٠٠٠ الناس وصلت
وت السيد إلى حد األنـفجار فليسمع السيد مالم يقل له حاشيته ومريدوه (الله 
٠٠٠ الله يـطيح حظه) نعم الناس وصلت حـد اإلنفجار ٠٠٠ كل شيئ في العراق
يتـدحرج نحو الهاوية واإلنحطاط ٠٠٠ سمعتُ أحد الناس هذا اليوم يقول ( وِلكمْ
كـافي بـوك وأستـهـتـار  معـقـولـة العـراق آخـر بـلد يـسـتـلم لـقاح الـكـورونـا  حتى
ا فـيهـا اليـمن بدأ فـيهـا التـلقيح ٠٠٠ اجلالب تلـقحت  كل دول الـعالم الـفقيـرة 
قولـولي هذا الوزير  وزير الصـحة من أي كتلة والـرجل يصرخ ألعن أبوكم ال بو
كـتـلكـم وِلكـم مات إبـني وعـمـره إثـنـعش سـنـة اللـه يقـبل الـسـيـد يـقـبل  لـيش هذا
وين احلـكومـة وين رئـيس الوزراء الوزيـر حلـد اآلن ماجـاب الـلقـاح  وين الدولـة 
تـظاهـرين وهسه ويـنه ٠٠ وينه وين الـلي كانـوا مع ا الذي جـاء بغـفلـة من الزمن 
خاتـلـ وين مشـرق ومـهنـد الـكـناني  وكـاظم الـسهالنـي وين فالن وفالن وِلكمْ
ـعـودين يـكولـون وزيـر الصـحـة الزم تابع إلى شوفـونه جـاره مع وزير الـصـحة 
جـا وين رئيـس الكـتـلـة  أكـيد الـسـيـد راح يـكول مـاعـنـدي عالقـة بـيه ولكن كـتـله 

ا حمل وطـز بالناس وإلى كتـلته األقتـصادية أكلت اجلـمل 
صير٠٠٠) قير وبئس ا

وأنـا أقول يـا سـيـادة رئـيـس الـوزراء الـوبـاء إسـتـشرى
ـهم أن والــوزيـر الـنــزق اليـهــمه لـو مــات كل الـشــعب ا
يـبقى في الوزارة الـتي جائته من حـيث ال يحتسب وأن
يرضـي سيـده وجلنـته اإلقتـصاديـة ٠٠٠ يعـيش الريس

وت الشعب وليخسأ اخلاسئون فهل من متعظ!!! و
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{ لـنـدن- وكاالت: قـال مدرب تـشيـلسي
تـوماس تـوخيل إن مـهاجـمه الفـرنسي
أولـفييه يسـتحق التواجـد في التشكيل
ـهـمة ـوقـعة ا األسـاسي لـلـفريق قـبل ا
أمـام مـانشـسـتـر يونـايـتد الـيـوم األحد
ــقــبل ضــمن اجلــولـة  26مـن الـدوري ا
ـمتـاز. وقـاد جـيـرو فـريقه اإلجنـلـيـزي ا
لـلفوز عـلى أتلتيـكو مدريد  0-1الـثالثاء
ــــاضي بـــعــــد هـــدف أكـــروبــــاتي من ا
مــقـصـيـة خـلـفـيــة مـا رفع حـظـوظه في
ـشاركة أساسـيا أمام يونـايتد".  وقال ا
تـوخـيل فـي مؤتـمـر صـحـفي افـتـراضي
عـقد : "يـستـحق التواجـد في التـشكـيلة
األســاســيــة طــوال الــوقت إنـه يــتـدرب
يزة بـشكل جيد جدا لديـه شخصية 
ـبــاريــات كـان حــتى عــنــدمـا لم يــبــدأ ا
ـشـاركـة أسـاسـيـا لـكـني لن يـسـتـحق ا
أخـبركم اليوم ما إذا كـان سيلعب (أمام
يـونـايـتد) مـنـذ البـدايـة".   وعن الـتأهل
قبل وسم ا لدوري أبطال أوروبا في ا
اني: "آمـل أن نفـوز على ـدرب األ قـال ا
يـونايتد نـعرف أنه حتد كبـير سجلهم
خــال من الـهــزائم خـارج أرضــهم لـذلك
نـعــرف مـا سـنـواجـهه لـديـهم الـقـدرات
الـفـردية يـسـتـطيـعـون التـسـبب باألذى
عـبـر سرعـتهم". وأكـد: "إنهم فـريق قوي
خــارج أرضـه يــدافــعــون بــتــركــيــز مع
حتـول جيد حـقا إلى الهـجوم". وحتدث
تـوخـيل عن مهـاجم يـونايـتـد إدينـسون
كـــافــاني الـــذي لــعب حتـت إشــرافه في
بـاريـس سـان جـيـرمـان وقـال: "انـظروا
إلـيهما عندما يتبادالن القمصان إنهما
الئــقــان بــدنـيــا". وأردف قــائال: "جــيـرو
ئـة ال يوجد الئـق بدنيا بـنسبة  100 بـا
لــديه دهــون في جـســده واألمـر نــفـسه
يـنـطبق عـلى كـافانـي فهـو مهـتم دائـما
بـالـفريق ويـعـاني من أجلـه. هو جـاهز
فـتـوحة سـافـات ا دائـمـا للـجـري في ا
ـتـاز". وتــابع: "هـمـا وكـالهـمـا هــداف 
مـهاجمان من الطراز الـرفيع وبالنسبة
لي فـإن ليـاقتـهمـا وسلـوكهـما يـعتـبران
مـفـتاح جنـاحـهمـا". وسبـق لتـوخيل أن
واجه مـــدرب مــانـــشــســـتــر يـــونــايـــتــد
سـولــسـكـايـر عـنـدمـا كـان مـدربـا لـسـان
ـــدرب جــــيــــرمــــان. وعن ذلـك يــــقــــول ا
ـاني: "قـابلـنا يـونايـتد مـرت قـاريا: األ
بـاراتـ عـلى أرضنـا وفـزنا خـسـرنـا ا
فـي مــواجـــهـــتي أولـــد تــرافـــورد وهي
نـتـائج غـريـبـة".  وقـال: "نـأمـل أن نـغـير
الـوضع بفوز عـلى أرضنا لـكن سجلهم

خـــال من الـــهـــزائم خـــارج أرضـــهم في
الـدوري والـتـحدي كـبـيـر يحـبـون خلق
ـــرتـــدات... ــــســـاحـــات وتــــشـــكـــيـل ا ا
ـواجـهـتهم طـبـقـا لذلك". من سـنـحـضر 
نـاحـيـة ثـانـيـة بـ تـوخـيل أن مـدافـعه
الـبرازيـلي تـياجـو سيـلفـا ليس جـاهزا
باريات مع اقتراب بـعد للمشاركـة في ا
ـكـنه تــعـافـيـه من اإلصـابـة وقــال: "ال 
الـــلــعب مـــســاء األحــد خـــاض حــصــة
تــدريــبــيــة فــرديــة الــيــوم" أكـد يــورجن
كــلـوب مــدرب لـيـفــربـول عــدم حـاجـته
إلعـــادة بــنـــاء الــتـــشــكـــيـــلــة في فـــتــرة
ــقــبــلـة وجــدد ثــقــته في االنــتــقــاالت ا
الالعـبـ الـذين قادوا الـنـادي لتـحـقيق
متاز أول لـقب في الدوري اإلجنلـيزي ا
ـــاضي. ـــوسم ا خالل  30 عـــامـــا في ا
ـذهل ابتلي وبـعد موسم  2020-2019ا
لـيـفربـول باإلصـابات وتـراجع مسـتواه
ركـز السادس في وسم لـيحـتل ا هـذا ا
الـــدوري بـــرصـــيــد  40 نـــقـــطــة من 25
ـتصدر مـباراة بفارق  19 نـقطـة خلف ا
مــانــشــسـتــر ســيــتي. وأصــبح الــقــائـد
جـوردان هـندرسـون الـذي حول مـركزه
اضــطــراريًـا إلى مــدافع آخــر ضـحــايـا
اإلصـابات بـالنـادي ليـغيب العب وسط
إجنــلــتـــرا حــتى أبــريل/نــيــســان بــعــد
اخلــضـــوع جلــراحــة بــالــفــخــذ. وعــلى
األرجح سـيـغـيب قـلـبـا الـدفـاع فـيـرجيل
فــان دايك وجــو جـومــيــز حـتـى نـهــايـة
ــوسم بـسـبب مــشـاكل بـالـركــبـة كـمـا ا
ـوسم اســتـبــعـد جـويل مــاتـيب حــتى ا
ـقـبل ويعـاني أيـضا فـابـينـيـو ونابي ا
كــيــتــا وجـيــمس مــيــلــنــر من إصــابـات
حـاليا. وقال كلـوب إن اإلصابات منعته
من الـــلــعب بــأقــوى تــشـــكــيــلــة. وأبــلغ
الــصـحــفـيــ قـبل مــواجـهــة شـيــفـيــلـد
يـونايتـد ال أعتقد أنه وقت إعـادة البناء
كــمــا أفــهم مـثـل رحـيل  6 أو  7 العـبـ
وانـتــهـاء عـقـود والـتـخـلص من العـبـ
وإحـــــضــــار آخـــــرين جـــــدد". وأضــــاف
"تــشـكــيــلـة هــذا الـعــام لم حتــصل عـلى
فـرصة كافية للـعب سويًا لكن ستحدث
الـقـليل من الـتعـديالت". وتـابع "نتـفاعل
مع الـوضع لكننـا نخطط للـمستقبل في
نــفس الـوقت لــست مـتــأكـدا من إجـراء
هـذه الـتـغـيـيـرات في الـصـيـف ولـكـنـنا

سنحاول". 
‰uÐdHO  Vð«Ë—

كــشف تــقـريــر صــحـفي بــريــطـاني عن
قــائــمــة رواتب العــبي لــيــفـربــول خالل

ــوسم احلـالي. ووفــقًـا لـصــحـيـفـة "ذا ا
صـن" فـإن لــيــفــربــول يـبــذل كل مــا في
وســعه إلبــعـاد مــحـمــد صالح عن ريـال
مــدريــد وبـــرشــلــونــة من خالل جــعــله
الـالعب األعلى راتـبًـا في الـريـدز. ويـعد
مـــحــــمـــد صالح صـــاحـب أعـــلى راتب
أســــبـــوعـي في لــــيـــفــــربـــول ( 200ألف
إسـترليـني) بينمـا يبلغ راتـبه السنوي
 مليون إسترليني ويرتبط صالح 10.4
بـعــقـد مع لـيـفـربـول حـتى صـيف 2023
ا يعني أنه سيكسب من الريدز حتى
هــذه الـفــتـرة  24مــلــيـون إســتـرلــيـني.
ــركــز وجــاء تــيـــاجــو ألــكــانــتــارا في ا
الــثـاني بــقـائــمـة الــرواتب بـواقع 192
ألف إســتــرلــيـنـي أسـبــوعــيًـا ثـم يـأتي
ـركز فـيـرمـيـنـو وفـيـرجـيل فـان دايـك بـا
الثالث ( 180ألـف إسترليني أسبوعيًا).
 أمــا ســاديــو مـاني الــذي قــد يــوصـفه
الـبـعض بـأنه ال يقل أهـمـية عن صالح
ـركز التـاسع ويحـصل على يـأتي في ا
ـصري ( 100ألف نـصف راتب الالعب ا
إســتــرلـيــني أســبــوعـيًــا).  ويــأتي جـو
جــومـيـز فـي آخـر قـائــمـة رواتب العـبي
الـــفــريـق األول لــلـــيــفـــربــول بـ  28ألف
إســتــرلــيــني أســبـوعــيًــا أي أنه أقل 7
مـــرات تـــقـــريـــبًــا مـن راتب صالح رغم
ـدافع اإلجنـلـيـزي فـي صـفوف أهـمـيـة ا
ثير للدهشة أن ناثانيال الـريدز.  لكن ا
فـيليـبس الذي ال يشـارك كثيـرًا يحصل
عــلـى راتب أكــثــر من الــنــجــمــ آنــدي

روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد. 
bOFÝ Q³½

ـديـر الـفـني تـلـقى سـتـيـفـانـو بـيـولي ا
ـــيالن نــبـــأ ســعـــيــدًا قـــبل مـــواجــهــة
مــانـشــسـتـر يــونـايـتــد في ثـمـن نـهـائي
الــــدوري األوروبي. وتــــلــــعب مــــبـــاراة
الــــذهــــاب بــــ الــــفــــريــــقــــ يـــوم 11
مـارس/آذار على "أولد تـرافورد" بيـنما
يـقام لقاء اإلياب عـلى "سان سيرو" يوم

وقع 18 من نفس الشهر.  ووفقًا 
"كـالتشـيو ميـركاتو" فـإن عملـية تعافي
إســـــمـــــاعـــــيـل بن نـــــاصـــــر ومـــــاريـــــو
مـاندزوكيـتش من اإلصابة تسـير بشكل
جــيـد وســيــكـون الــثـنــائي جــاهـزًا في
مـبـاراة الذهـاب ضد الـشيـاط احلـمر.
وأشـــــــار إلـى أن عــــــودة بـن نـــــــاصــــــر
ومـانـدزوكـيـتش سـتكـون حـلًـا لـبـيولي
خالل فـتـرة صـعبـة يـعيـشـها حـالـيًا مع
الـروسونـيري.  وكـان الالعبـان تعـرضا
لـإلصـابـة خالل مـبــاراة الـنـجم األحـمـر

فـي ذهـــــــــاب دور الـ  32بـــــــــالـــــــــدوري
األوروبـي وغــاب الـــثـــنـــائي عـن لـــقــاء
اإليـاب باإلضافة إلى مـواجهة إنتر في
ديـربي الـغضب بـجانـب الغـياب أيـضًا

ضد روما. 
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شــبه ديــفــيـد مــويس مــدرب وست هـام
يـونـايتـد نظـيره في مـانـشسـتر سـيتي
بـــيب جـــوارديـــوال بـــأنه "هـــيـــســـتــون
بـلـومـنثـال كـرة الـقدم" وهـو أحـد أشـهر
الـطهاة في بريـطانيا ومعـروف بابتكار
أطـعمـة غيـر تقلـيديـة. ويحل وست هام
ضــيـفـا عــلى سـيـتي فـي سـتـاد االحتـاد
الـيـوم الـسـبت بـحثـا عن مـفـاجـأة أمام
ــمـتـاز. مــتـصــدر الـدوري اإلجنـلــيـزي ا
وقـال مـويس ( 57عـامـا) لـوسـائل إعالم
ـا أقوم بـتـشـبيه سيء.. بـريـطـانيـة: "ر
زج الـطاهي هيستون بلومنثال الذي 
الـشـوكـوالتة والـبـيض أو شيء غريب..
بـيب هو هيـستون بلـومنثـال كرة القدم
تــقـريـبـا". وأضـاف: "يــفـعل بـيب بـعض

ـكن أن جتدي األشـياء تـعتـقد أنـها ال 
نـفعا لـكنها تـنجح وتبدو جـيدة. يقوم
بـأمور بـارزة في كرة القـدم ويبحث عن
أفـكـار جـديـدة دائـمـا. إنه مـجـدد". وقاد
مــدرب بــرشـــلــونــة وبــايــرن مــيــونــيخ
الـسابق سيـتي خلوض سلـسلة من 19
سابقات انـتصارا متتاليـا في جميع ا
وهــو رقم قــيــاسي لــفــريق مـن الـدوري
ـمـتـاز ولم يـخـسر في 26 اإلجنـلـيـزي ا
مــبـاراة مـنـذ نـوفـمـبــر/تـشـرين الـثـاني
ــاضي.  وتــابع مـويـس الـذي يــحـتل ا
ركز الرابع: "أتـخيله في غرفته فـريقه ا
ستويات يـفكر في كيفية تقد العبيه 
كنهم تسلم الكرة وخلق أفـضل وأين 
مـــســـاحــات وتـــصـــعـــيب األمـــور عــلى
ــنــافس".  وواصل: "هــكـذا أنــظـر إلى ا
بــيب بــتـقــديـر كــبـيــر وعـمل في أنــديـة
تـمنـحه الفـرصة للـقيـام بذلك ولكن في
األنـديــة الـكـبـيـرة الـفــوز هـو الـوسـيـلـة
الوحيدة للبقاء في منصبك وهو يؤدي
: "قــام بــأشــيــاء لم عــمـال جـيــدا".  وأ

يــفـكـر كــثـيـرون
فـي فعـلهـا مثل
الـظـهـيـر الـذي
يــــــــــؤدي دور
العـب الوسط
(كانسيلو)".
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اضيـة عن امور غـريبة تـشهـدها الريـاضة الـعراقيـة عبر كـشفت االيـام القلـيلـة ا
االدارات التي تولت قـيادة االندية السيما اجلماهيـرية منها وما كشفته من امور
تـكاد تـبدو غـريبـة على واقع الـرياضـة العـراقيـة من خالل ابرام الـعقـود او تولي
عطيات التي كشفت خلال ناصب القيادية في تلك االندية وما الى غيرها من ا ا
كـبيـرا في راس الهـرميـة الريـاضيـة يكـاد يلـقي بانـعكـاساته اخلـطيـرة على واقع

شهد الرياضي بشكل عام. ا
كانت والتـزال الوقائع الـرياضيـة في العـراق تسيـر بوتـيرة مهـمة دون وجود اي
اخـالل سـواء من جـانب الــريـاضـيــ او من خالل اجلـمـاهــيـر الـريــاضـيـة الـتي
تعـايشت مع واقع تـلك القـيـادات التي تـولت راس الهـرميـة في اغلب االنـدية ولم
تـكـد وسائل االعـالم حتى لـتـشـير الـى اسمـاء الـنـخب التـي تولت تـلك الـقـيادات
الرياضـية او اسهـمت بشكل وبـاخر بتـسييـر دفة تلك االنـدية الريـاضية السـبما
ثـابـة وضع شخـصـية ـناصـب ذات طابع فـخـري او  حـيـنمـا كـانت اغلب تـلك ا
ـكنـها االسـهـام بشـكل فاعل بـتسـييـر دفـة االنديـة عن طريق نـفوذهـا سواء في
الـسلـطة او من خـالل العالقـات الواسـعة التـي تتـمتع بـها خـصوصا وان هـنالك
ن ن دانت بـالـفضل لـشخـصـية او شـخـصيـت  بـعض االنديـة اجلـماهـيـرية 
ومة الغلب فتـرات تلك االندية قبل كانت لهـم اليد البيـضاء الطولى في منح الـد
ان يدور الـزمن دورته ويبدل تـلك االسماء مـثلمـا يلقي اخلـريف باالوراق اليـانعة

عروفة. ويجعلها تتساقط بسبب دورة الفصول ا
لذلك بـقيت من تـلك االسماء مـا ترسخ دون ان يـضييء لـتلك الـتجـارب احليـاتية
همة فـي تلك االندية التي قضـتها تـلك الشخـصيات من خل تـبواها لـلمنـاصب ا
السيمـا مع العهود السابقة او من خالل ما تغير من ذلك النظام وبقيت االسماء
تتوارد عـلى راس تلك االنديـة لتقـودها ذات اليـم وذات اليـسار ولتـبرز مجددا
ـعـطـيـات الـتي تـتــعـلق بـالـيـة االدارة الـريـاضـيـة الـتي بـاتت عـلـمـا ريـاضـيـا كل ا
اليسـتهـان به دون ان حتظى مـثل تلك الـشخـصيـات التي ابـرزها الـزمن الراهن

كن استنباطها من واقع هذا العلم.. على اي معلومات مهمة 
وبقيت مـواقع التواصل االجتماعي تتوقف عنـد امور غريبة باتت تشهدها اروقة
طالـبة بالـنتائج او االعتـراض على مسيـرة نادي فحسب انديتـنا العلى صعـيد ا
شـجعـون مع انديـتهم حال سـابقات الـرياضـية كـما يفـعل ا ضـمن مشـاركته بـا
اخلسـارة او فقدان اي بطولة بل اسـهمت اجلماهيـر بدورها في االعتراض على
عقود مـبرمة او مـحاوالت اخافـة اي عضة من اعضـاء الهيـئة العـامة باحملاوالت
كن ان التي تتـعلق باستخدام القوة الشخصـية او عن طريق لغة التهديد التي 

ا بقي الواقع على ما هو عليه. تبرز في واقع اي نادي اذا طا
ومـا تشـهده الـرياضـة العـراقيـة في اروقة االنـدية بـات يشـكل عالمـات استـفهام
ؤسسات كبيـرة فاالغلبية من تلك االنـدية باتت تتحجج بغـياب الدعم سواء من ا
الـتـي تـرعـاهـا او تـوفـر لـهــا الـدعم اضـافـة النـديـة غــابت عـنـهـا اي صـور الـدعم
ـسانـدة في مشـاركتـها لـتبـرز الى العـلن محـاوالت اخرى تـستـخدم فـيهـا لغة وا
الـتهـديد والـقوة والتـرهيب اذ تـتعـلق بالـتشبـث بالكـرسي وابعـاد اي شخـصيات
كن االسـهام به ـكن مـعها االسـهام بـانتـشال الـنادي من ازمـته او توفـير مـا 
ـعـنويـة الـتي يحـتـاجهـا لـغرض ـومـة مسـار الـفريق ومـنـحه اجلـرعة ا لـغرض د
ـشـاركة مـواصلـة مـشـواره من جـدبـد في الـبـطـوالت التـي تسـنح له الـفـرصـة بـا

فيها.
اذن فاجلمـاهير الرياضية امام محورين اولـهما االسطوانة التي باتت تنطلق من
ؤسـسات الـراعية سؤولـية من قـبل ا ا يـتعـلق بالـدعم الغائـب وا اغـلب االنديـة 
ـقابل هـنالك من رتـبطـة بهـا وفي ا في تـلبـية احـتـياجـات تلك االنـدية او الـفـرق ا
ـكن الحد ان يـقـترب من اخلـطوط يـحـول النـادي الـذي يراسه الى مـلك طـابو ال
ـسؤولـيـة الدارة تـلـك االنـدية احلـمـراء الـتي يـتـيـحـهـا ويـفـرضه في عـهـد تـولـيـه ا
ساس ـكن ا فيحـيل معـها تلك االنـدية الى مقـتنـيات شخـصية ال
بهـا او االعتراض عما يـجري في اروقتهـا وبذلك يحرف الواقع
ــعـهــود دون ابــراز مـا حتــتـاجه الــريــاضي الى غـيــر مــسـاره ا

لبية لواقعها. رياضتنا فعال من االمور ا
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العب  15 يوما بداعي االصابة. وقال النادي اعلن نادي الزوراء ان حارس مرماه جالل حسن سيغيب عن ا
في بيـان صـحفي ان الـفـحوصـات الـطبـيـة اكدت اصـابـة جالل حسـن بتـمـزق في الكـتف يـستـوجب غـيابه عن
ـاضي مع فريق ـباراة الـتي جمـعت فـريقه االربـعاء ا الفريق  15 يومـا. وكان جالل حـسن قد اصـيب اثـناء ا

الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف دون رد.
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ـــغــربي زكــريــا اإلســـمــاعــيــلي.  وا
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ـتلك الـكهـرباء أيـضا  20 نقـطة و
ركز اخلـامس عشر إذ تراجع في ا
ـوسم بـشــكل الفت ويـحـاول هــذا ا
درب عباس عطية انتشال الفريق ا
قبل فوات األوان.  وبنـفس الرصيد
يــــأتـي أربــــيل رابع األنــــديــــة ذات
ـركـز الـرابع الـعـشـرين نـقـطـة في ا
عــــشــــر وهــــو األخــــر عــــانى حتت
درب الكرواتي رادان ما إشراف ا
ــدرب دفع اإلدارة لالســـتــعــانـــة بــا
الــشـاب لــؤي صالح الــذي يـحـاول
ترميم الفريق. لكنه عانى من ضيق
الــوقت وجلــأ إلى بــعض احلــلــول
الـسـريـعـة من خالل نـظـام اإلعارة
ليستقطب العب نفط الوسط محمد
حـسن.  ويـراهن صالح أيـضـا على
ــهــاجم األجـــنــبي الــتي صــفـــقــة ا
ســتُـــحــسم قــبـل غــلق االنــتــقــاالت.
ـــكن ـــنـــافـــســة ال  ووسط هـــذه ا
الـتـكـهن بـهـويـة الـفـريـقـ

الـــلــذيـن ســيـــهــبـــطــان
للدرجة األولى.

إبـــرام صــــفــــقــــات جـــديــــدة خالل
االنـتقـاالت الشـتـوية حـيث ال يضم
الــفـريق ســوى احملــتـرف الــيــمـني
مفيـد جمال. واكـتفى شاكـر محمود
بـــالــبـــحث عن مـــواهب شـــابــة من
دوري الـــدرجــة األولى. وتـــعــاني 4
أنــديـة من عــدم االســتـقــرار وتــعـد
مـهددة هي األخـرى بـالهـبـوط على
ــركــز رأســهـــا الــطــلــبــة صــاحب ا
الــسـابع عـشــر بـرصـيـد  20 نـقـطـة.
وبـنفس الـرصيـد يـقبع الـقاسم في
ـركــز الـســادس عــشـر وقــد حـقق ا
ـنــقـذ عــادل نـعــمـة نــتـائج مــدربه ا
بارزة منها الفوز على نفط الوسط
في ملعبه ونفط ميسان في ملعبه
ركز ركز األخـير إلى ا ليتـقدم من ا

السادس عشر.  
واعتمـد القاسم عـلى مدربه اجلديد
ورجـل األعـمـال حــسـ الــرمـاحي
الــذي تـــعــهــد بـــدفع مــســتـــحــقــات
الـالعـبـ احملـتــرفـ األربـعـة وهم

ـبا وداودا الـسـنـغالـيـان د
بـــــــــاإلضـــــــــافــــــــــة إلى
البرازيـلي فرناندو

بـاريـات اخلـمس التي طـيـبة فـي ا
قاد خاللها الفريق حيث تعادل مع
نــفط مــيـســان والــشـرطــة والــنـفط
وفــاز عـلى أربــيل وخــســر مــبـاراة
واحـدة أمــام الــكــرخ.  أمــا احلـدود
الذي ظهر في مواسـم سابقة بشكل
وسم ـيـز يـبـدو أنه يـعاني فـي ا
احلـــــــالي رغـم أنـه مـن األنـــــــديــــــة
ـســتـقــرة فـنــيـا من خالل تــمـسك ا
اإلدارة لـــلــمــوسم الــثـــالث تــوالــيــا
ــدرب مــظــفــر جــبــار. بـــخــدمــات ا
ودفع هذا إدارة النادي إلى التعاقد
مـع مـحـتـرفـ جــدد يـضـافـون إلى
الــثـنـائي الـعـاجي عـبـد الـله كـوفي
والنـيجيـري جوزيف نـاثانيل وفي
الفتـرة الشتـوية أكملت الـتعاقد مع
اإليراني مهـدي الدغافلـة.  وينتظر
احلدود حـسم صفقـة متأرجـحة ما
بـــ العـــبــــ ســـنـــغــــالي وأردني

إلغالق قائمة الفريق.
WLN  VF √

وتعـد مهـمة مدرب الـسمـاوة شاكر
مـحـمــود هي األصـعب في ظل قـلـة
ـالية التي حالت دون اإلمكانيات ا

مع أربــعـة مــحــتــرفـ أجــانب هم
ـوريتاني السـيرالـيوني فوفـونا وا
إبـراهـيـم الـشيـبـانـي واألرجنـتـيـني
خـوســيه وأخـيـرا الــلـبـنــاني خـالـد
الـعـلي. وحقق عـبـاس عـبيـد نـتائج

بـــرصــيــد  16 نــقـــطــة قـــد حــاولت
انــتـشــال الــفـريق بــعــدمـا شــعـرت
بــالـــقــلق جـــراء تــراجـع نــتـــائــجه
ـدرب فــلــجــأت إلى الــتــعــاقــد مـع ا
الشاب عباس عبيد. وتعاقد النادي
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ــدافع خــالـد الــعــلي جنم انــتــقل ا
األنـصـار الـلـبـنــاني بـشـكل رسـمي
إلـى صــفـــوف فـــريق الـــصــنـــاعــات
ـمـتـاز. الـكـهــربـائـيـة في الــدوري ا
وأكـــدت مــــصـــادر بــــاألنـــصـــار أن
انتقال النجـم اللبناني إلى صفوف
الــفـــريق الــعــراقـي ســيــكــون عــلى
دة  4 أشهر.  وعلى سبيل اإلعارة 
الرغم من حاجة األخضر لالعب في
مـنـافـسـات كـأس االحتـاد اآلسـيـوي
 إال أن قــرار اجلـــهــاز الـــفــني 2021
مــنـح الـضــوء األخــضــر لالعب من
أجل االحـتراف. وانـتـقل العـديد من
الالعـبـ الــلـبـنــانـيـ إلى الـدوري
الــعـراقي عـلى غــرار مـحـمـد قـدوح
وحـســ شــرف الــدين وعــلي بـزي
ومــحـمــد جــعــفـر وغــازي احلــسـ
ومـحـمـد العـرجـا. ومن جـهـة اخرى
بــدأ الــصــراع يــحـتــدم فـي الـدوري
ـــراكـــز ـــمــــتـــاز ال ســـيـــمــــا في ا ا
صيـر بعيدا عن تأخـرة لتأمـ ا ا
شـــــبـح الـــــهـــــبـــــوط.  وكـــــان إدارة
الصناعات القابع في قاع الترتيب
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درب مـظفر جبار مـؤكدة انها تراهن جددت ادارة نـادي احلدود الرياضي ثقـتها با
على قـدرات فـريقه. وقـال ام سـر نـادي احلدود حـازم تـيمـوز في بـيان صـحفي ان
درب الـفـريق الـكابـ مـظفـر جـبار وتـؤمن بـقدرته ادارة الـنـادي تضع كـامل ثـقتـهـا 
ـر به الفـريق. واضـاف تيـموز ان وقدرة العـبيـه على تـخطي الـوضع الـصعب الـذي 
ـسـتوى اجلـيـد الـذي يـقـدمه الفـريق في ـركـز الـذي حتـتله كـرة احلـدود ال يـعـكس ا ا
ـمتـاز. وبـ ان االخطـاء الـتـحكـيـميـة وغـيـاب التـوفـيق كـانا سـبـباً مـباريـات الـدوري ا
وسم. واشار الى ان االدارة في طـريقها رئيـسياً في فقـدان العديـد من النقاط هـذا ا
للتـعاقـد مع مدافع مـحتـرف على مـستـوى عالٍ بـعد فـشل صفـقة انـضمـام االيفواري

جوزيه موهي الى الفريق بسبب وجود مشكلة ادارية مع فريقه السابق.

انــخــرط بــالـتــدريــبــات اجلـمــاعــيـة
للـفريق وسيـكون جاهـزاً للمـشاركة
مع كـــــرة الـــــقــــــيـــــثـــــارة في قـــــادم

ـــواعيد.  ا
ومن جهـة اخـرى اعلن رئـيس نادي
الــديــوانــيــة حــســ الــعــنـكــوشي
تـعـاقـده مع مـدرب بـرازيـلي بـقـيادة
فـريق كـرة القـدم. وقـال العـنـكوشي
في بــيـان صـحـفي ان ادارة الـنـادي
ــــدرب اكــــمــــلـت الــــتــــعــــاقـــــد مع ا
الـبرازيـلي لوزانـو سـوريس لقـيادة
ــــــوسم احلــــــالي. الــــــفــــــريق فـي ا
ـــــســـــاعـــــد واوضـح ان الـــــكـــــادر ا
ــدرب الـــبــرازيــلي ســـيــتــألـف من ا
ـدرب كــلـودا مـاتـيـوس مـسـاعـدا وا
ـدرب سـعــيـد مــحـسن مــسـاعــدا وا
ــدرب مـــالك فـــيــوري مـــســاعـــدا وا
الـبـرازيـلي مارلـون روبـيـرت مـحلال
فـنــيـا. يــذكـر ان الــعـنـكــوشي اعـلن
درب سـميـر كاظم من امس اقالـة ا

منصبه.

لـلــجـولــة احلـاديــة والـعــشـرين من
ـمـتـاز. واوضح الـدوري الـعـراقي ا
أن الــتـــدريــبـــات شـــهــدت تـــواجــد
احملـتــرف الـفـنــزولي ريـفــاز حـيث

ـنـسق الـقـيـثـارة اخلـضـراء. وقـال ا
االعالمي للنادي حـس اخلرساني
فـي تــــصـــريـح صــــحـــفـي إن نـــادي
الـــشـــرطـــة يـــواصـل حتـــضـــيـــراته
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اعـلن نـادي الـشـرطـة الـريـاضي أن
احملـــتــرف الــفـــنــزولي ريـــفــاز بــدأ
مـــشــواره رســـمــيـــاً مع فـــريق كــرة
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ـــانـــيــة فـي عــام "در شـــبـــيـــغل" األ
 2015مــا خـفي في الــعـلن والـذي
ــانــيــا اســتــخــدمت جــاء فــيه أن ا
"صندوقا سريـا" بقيمة 10 مالي
فـــرنـك ســـويـــســـري ( 6,7 مالي
يورو) لشـراء االصوات واحلصول
ـونـديال عـلى حـقـوق اسـتـضـافـة ا
عـــــــــلـى حـــــــــســـــــــاب جـــــــــنـــــــــوب
ــانــيــا عــلى إفــريــقــيــا.وتــفــوقت أ
جــــنــــوب إفــــريـــقــــيــــا في ســــبـــاق
اسـتـضافـة مـونـديال 2006 بواقع

12 صوتا مقابل 11.
وكــان "الــقـــيــصــر" أحـــد الــنــجــوم
ــانـــشــافت بــلــقب الــفـــائــزين مع ا
مــونــديــال 1974 كالعــــــــب بــعــد
الفـوز على هولـندا في الـنهائي -2
1 كـمــا حـصل عـلى الـلـقب كـمـدرب
في عـام 1990  عــنــدمــا قـاد بالده
لـلـفـوز على األرجـنـتـ بـهدف دون

مقابل.

ـنتشـرة حاليًـا بشأن { مدريـد- وكاالت - يرفض مـسئـولو ريال مـدريد تصـديق األنباء ا
هاجم الفرنسي كيليان مبابي. تهديد إدارة سان باريس سان جيرمان ببيع ا

دير الـرياضي لـباريس أبلغ مـبابي بـأن عليه وكانت تـقارير إسـبانـية قالت  إن لـيونـاردو ا
الـرد على عـرض الـتجـديـد في موعـد أقـصاه عـقب مـباراة بـرشلـونـة في إياب ثـمن نـهائي
دوري األبطـال. وشدد سـان جيـرمان عـلى أنه سيـعرض مـبابي لـلبيـع مقابل 180 مـليون
يورو إذا لم يوافق على التـجديد حتى ال يرحل مجانًا.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"
بابي خدعة من باريس للضغط على فإن مسئولي ريـال مدريد يرون أن كلمات ليونـاردو 
هـاجم الفـرنسي.وأشـارت إلى أن باريس يـسعى إلجـبار مـبابي عـلى التـجديـد في أسرع ا
ستقبله لـكن لن يتخذ النـادي الفرنسي أي إجراء ضد رتبطـة  وقت وإنهاء الشائـعات ا
ــوقف احلـالي بـ ــلـكي لـطــبـيـعـة ا ـهـاجم الــفـرنـسي قــريـبًـا.وأوضـحت أنـه رغم تـفـهم ا ا
ـهاجم الفرنسي أكثر من أي وقف ا ليوناردو ومبـابي لكن هذا جعل الريال أكـثر انتباهًا 

وقت مضى.

 { بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــروت (أ ف ب) -
ريــاضــةانـبــثـقت جلــنــة تـنــفـيــذيـة
ـبـية جـديـدة للـجـنة األو
الــــــلـــــبــــــنــــــانـــــيــــــة عن
االنـتـخـابـات الـتي جرت
اخلـمـيس في الـعـاصـمة
بـيــروت بـعــد مـواجــهـة
قــاســيــة كـــانت عــلى 14
مــــقــــعــــداً حُــــســــمت من
خاللــهــا أول انــتــخــابــات
جترى منذ العام 1996
حــــيث كــــانت
ذات

خلفـيات سيـاسية.ومن
ــــتــــوقـع ان يــــتـــرأس ا
الــلــجــنــة رئــيس احتــاد
الـرمايـة والـصيـد بـطرس
"بـــيـــار" جـــلخ ( 69عـــامــاً)
ألربع ســــنـــــوات خــــلــــفــــاً
لــلـــرئــيس الـــســابق جــان
هـــــمــــام الـــــذي عــــزف عن
الــــــتــــــرشـح مـن الــــــعــــــمل
الــريــاضي بـــعــدمــا أمــضى
زهاء 50 عامـاً تنقل فـيها من
مالعب الكرة الـطائرة وصوالً
الى أعـــلى الـــهـــرم الــريـــاضي

اللبناني.
وصوّت 28 احتـاداً لـصالح 20
لء 14 مـــرشــحًـــا تـــنـــافـــســـوا 
.وكـشف جـلخ الــذي يـشـغل مـقـعــداً
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{ نـــيــون- وكـــاالت - أســـفـــرت قـــرعـــــــــــة دور الـ 16 لـــلــدوري
األوروبي لـكـرة الــقـدم الـتي جــرى سـحـبـــــــــهــا في مـقـر االحتـاد
ـديـنـة نـيـون سـويســــــــرا عـن مـواجـهات األوروبي لـكـرة الـقـدم 

مثيرة.
ـواجهـات عـلى الـشـكل الـتـالي فـريق مـانـشـسـتـر يـونـايـتد وجـاءت ا
اإلجنليزي ضد  ميالن اإليطالي وأيـاكس أمستردام الهولندي ضد
فـريق  يــانغ بـويــز الـســويـسـري وديــنـامــو كـيـــــــيف األوكـراني مع
فــيــاريــال اإلســبــاني ورومــا اإليــطــالي  مع  شــاخــتــار دونــيــتــسك

األوكراني.
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{ مـرسيـليـا (أ ف ب) - أعـلن مالك
ـــبـــيك مــرســـيـــلــيـــا ســابع نــادي أو
الـــدوري الـــفـــرنــــسي لـــكـــرة الـــقـــدم
األمـريـكي فــرانك مـاكــورت اجلـمـعـة
"تـــغــيـــيــرات عـــمــيـــقــة" في الـــنــادي
اجلنوبي أبرزها إقالة الرئيس جاك
ـدير الرياضي هنري إيـرو لصالح ا
اإلسبـاني بابـلو لـونغـوريا وتـعي
األرجـنــتــيـنـي خـورخي ســامــبـاولي
مـدربــا جــديــدا.وأوضح الــنـادي في
بــيــان نــشــره مــالــكه "بــالــنــظــر الى
الـصـعـوبـة الـريـاضـيـة واخلالف مع
مـجـمــوعـات من مــشـجـعــيه يـعـيش
مـرسـيــلـيـا مـنـذ أســابـيع عـديـدة مع
أزمـــة كــبــيـــرة دفــعت مـــاكــورت إلى

إدخال مرسيليا في فصل جديد".
وقــال مـــاكــورت "هــذا فـــصل جــديــد
ــبــيك مــرســـيــلــيــا وأنــا مــلــتــزم ألو
شــــخـــــصــــيــــا بــــتــــحـــــقــــيق جنــــاح
حقيـقي".وأضاف "لقد عـهدت رئاسة
الـــنــادي إلى بــابــلـــو (لــونــغــوريــا).
خـــبــرته كـــمــديــر ريـــاضي وكــشــاف
لـــلــمــواهب ال يــضـــاهــيــهــا إال حــبه
لـلـعبـة. سـتكـون أولـويته الـرئـيسـية

إعـــــــادة كـــــــرة الـــــــقـــــــدم إلـى قـــــــلب
مرسيلـيا".وقال لونـغوريا البالغ من
الـعــمـر  34عــامـا والــذي انـضم الى
اضي اجلهاز الـفني للنـادي العام ا
ـكن تـصـورهـا بدون "كـرة الـقدم ال 
شغف وهذا التعـي شرف كبير لي
وكنت أستعـد له منذ أن دخلت عالم
كـــرة الــــقـــدم".وأوضح مـــاكـــورت أن
"إيــرو الــذي كــان سـبــبــا في غــضب
ـشــجـعـ فـي األسـابـيـع األخـيـرة ا
سـينـضم إلى مـجلس اإلشـراف على
مـرسـيـلـيـا".كــمـا وعـد مـاكـورت بـأنه
ســــيـــســــافـــر "هــــذا األســــبـــوع" إلى
مـرسـيــلـيـا لـلـقــاء اجلـمـاهـيـر وقـادة
ـــشــجـــعــ من أجل مـــجــمـــوعــات ا
"مــنــاقــشـة خــطــطه الــطـويــلــة األمـد

للنادي" الذي اشتراه عام 2016.
ـدرب ــلف ا وتـابع "أمــا بـالــنـســبـة 
اجلــديــد الـــذي  إحــضــاره لــيــحل
مــحـل الــبـــرتــغـــالي أنـــدريه فـــيــاش
بواش الذي  إيقافه بـداية الشهر
فــســـيــكــون األرجــنــتــيــني خــورخي
ســـامـــبـــاولي الـــذي كـــان مـــرشـــحــا
لـلــمـنــصب مـنــذ أيـام عـدة".وتــعـاقـد

مدرب مـنتـخبي األرجنـت وتـشيلي
الــسـابق (60 عـامــا) مع مـرســيـلــيـا
حــتى حــزيــران/يــونــيـو 2023  في
ـباراته األخـيـرة على الـيوم الـتـالي 
رأس االدارة الفـنيـة لفـريقه الـسابق
أتـلـتـيـكـو مــيـنـيـرو الـبـرازيـلي.وقـال
سامباولي في بـيان النادي "قيل لي
طــوال حـيـاتي أن مـرسـيـلـيـا شـغف
وأن (مــــلـــعب) فـــيــــلـــودروم يـــضيء
ـلـعب" عـنــدمـا يـذهب الـفـريق إلى ا
مـضــيـفـا "مــرسـيــلـيـا فــريق الـشـعب
وأشعر بنـفسي وسط هذه احلرارة.

لــســنــا هــنــاك لـالخــتــبــاء ســنــلــعب
بـقـوة".وكـانـت اسـتقـالـة سـامـبـاولي
من تـدريب أتلـتيـكو مـينـيرو االثـن
عـززت الـتـكـهـنـات حـول اقـتـرابه من
االشـراف على االدارة الـفنـية لـنادي
مـرســيـلـيــا.وكـتب سـامــبـاولي الـذي
كــان مـرتــبـطًــا بــالـنــادي الـبــرازيـلي
حــتـى نـــهــايـــة الـــعـــام احلـــالي في
رسالـة وجههـا إلى أنصاره أرسـلها
ـتــحـدث بــاسـمه لــوسـائل االعالم: ا
ـبـاراة "الـنــهـايــة حـانت. ســتـكــون ا

األخيرة يوم اخلميس".
وأوضــــحت الــــعــــديـــــد من وســــائل
ــــــــنــــــــتـــــــــخب اإلعـالم أن مــــــــدرب ا
االرجـنـتيـني سـابـقا (2017-2018)
تـوقع أن يصـبح مدربـا جديدا من ا
لنادي مرسـيليا خلـفا لفياش بواش
ـعـاقب من إدارة الـنـادي اجلـنوبي ا
مـنــذ مـطــلع شـبـاط/فــبـرايـر بــعـدمـا
كـــــــشـف عن نـــــــيـــــــتـه فـي تـــــــقــــــد

االســتـقـالـة.وتــولى سـامـبـاولي (60
عـامـا) تـدريب أتـلـيتـكـو مـيـنـيرو في
آذار/مارس 2020 وقاده الى الـفوز
25 مـرة في  44مــبـاراة ( 10هـزائم
و 9 تــــــعــــــادالت).فـي مــــــســـــــيــــــرته
التدريبية التي بدأت في عام 2002
قـاد سامـباولي فـريقـا برازيـليًـا آخر
هـو سانـتوس بـاإلضـافة إلى أنـدية
في الــبــيــرو وتــشــيـلـي واإلكـوادور.
جتـربـته الـوحـيـدة في أوروبـا كانت
فـي إسـبــانــيــا مع نــادي إشــبــيــلــيـة

.(2016-2017)
في رســــــالــــــته الــــــوداعـــــيــــــة قـــــال
سامباولي الذي قاد منتخب تشيلي
الى لـقـب كـوبــا أمــيـركــا عـام 2015
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الـتــفـاهم "الــريـاضي- الــسـيـاسي"
الــذي كــانت لـه الــيــد الــطــولى في
انــــــــتــــــــخـــــــــابــــــــات االحتــــــــادات
الـريــاضــــــــيـة ال ســيـمـا الــكـبـرى
مــنــــــــهــا عــلى غــرار كـرة الــســلـة
والـــكــرة الـــطــائـــرة تالشى وبــات

وقف. االختالف سيد ا
ورأى سـالمـــــــــة فـي حـــــــــديـث الى
فــــرانس بـــرس ان االحتــــــــــــادات
قـــــررت مـن خالل انــــــتـــــخـــــابـــــات
ــــــــــــــقــراطـــيــة "وانـــا احــتــرم د
قـرارهــا" وتـابع "ال أعـتـقـــــــــــد ان
ما جرى ســـــــــــيـؤثر على احلركة
الـريـاضـيـة فـاالنــتـخـابـات انـتـهت
الـــيـــوم (اخلــــمـــيس)" وأردف "في
القراءة األولية كان ينــــــــــبغي ان
نحصد أصواتا إضـــــــــــافية وفي
الـنـهــايـة صـنـدوق االقــتـراع حـسم
الـــنــتـــيـــجــة وثـــمـــة أشـــخــاص لم
يـــــلـــــتــــــزمـــــوا بـــــاالتـــــــــفـــــاقـــــات

عــــــــــقودة". ا
وأشار الى ان التعاون مع الالئحة
الفائزة من الالئحـة الثانية "سابق
ألوانه" إال أنـه أعـلن تـقــدم بـكـتـاب
اسـتقـالـته من جـلخ (رئـيس السن)
وكذلك الـفائـز روالن سعـادة رئيس
احتــاد ألــعــاب الــقــوى إال أن هـذا
األمــر ســيــدرس في اول اجــتــمــاع

للجنة.

كتب السياسي في منصب عضو ا
حـزب الـكـتـائب الـلـبـنـانـيـة لـوكـالة
فـرانس بـرس انه يـفصل كـلـيـاً ب
الـــعـــمل الـــســـيـــاسـي واالنـــتـــمــاء
احلــــزبـي "لــــقـــــد تــــرأسـت احتــــاد
الــرمـايــة خلـمس دورات ولم أُدخل
الـــكـــتـــائب الـى االحتـــاد خـــيــاري
الــسـيـاسي أمــارسه كـحق لي وفي
االحتـاد الـذي أتــرأسه فـسـيــفـسـاء
من كـافــة أطـيـاف لــبـنــان وهـذا مـا

قادنا الى النجاح".
ـكـن ألي انـتــخـابـات وأضــاف "ال 
جتـــــــرى في لــــــــبـــــــنـــــــان وفـي كل
ــعـزل عن الــقــطـاعــات ان تــكــون 
ــهم الـــتـــدخل الــســـيـــاسي لــكـن ا
بالنسبـة إلينا أال تفسـد السياسية
ـــكن حتــويل الــريـــاضــة وال 
الــــــريــــــاضــــــة الى قــــــطـــــاع
سياسي" وتابع "ما يهمنا
ان تـــزدهــــر الـــريـــاضـــة
الــلــبـنــانــيـة من خالل
مـــســــاعـــدات الـــدولـــة
وتــــضـــــافــــر جـــــهــــود
اجلـــمـــيـع".وأردف "هــذه
االنــتـــخــابــات أصـــبــحت
خـلفـنا وأمـد يدي لـنتـعاون

كعائلة رياضية واحدة". 
‰UIŁ« l —

ـنـتــظـر ان يـعـقــد الـفـائـزون ومن ا
ــنــاصب.وفــاز جـــلــســة لــتــوزيـع ا
الالئـحــة الـتي انــضم الـيــهـا جـلج
) وفـيـهـا رئـيس احتـاد ( 16صـوتـاً
كــــرة الــــقــــدم هــــاشم حــــيــــدر (22
صــوتــاً) رئــيس احتــاد الــكــانـوي
كــايـاك مــازن رمـضـان (21) رئـيس
احتـاد "مـواي تـاي" سامـي قبالوي
( 26صــوتــا) نــائب رئــيـس احتـاد
الـكـرة الـطائـرة أسـعـد الـنخل (16)
رئــيس احتــاد رفع االثــقـال خــضـر
الكـمة مـقـلد (20)  رئـيس احتـاد ا
محـمود حـطاب (20) رئيس احتاد
الــيـخـوت ربــيع سـالم (16) رئـيس
احتاد القـوس والنشـاب جاك تامر
(16)  رئــــيس احتـــاد الــــتـــجـــذيف
تـقاعد حسان رستم (16) العميد ا
رئـيس احتاد اجلـمـبـاز والعب كرة
السلة الدولي السابق ليد دمياطي
(16)  نــائب رئـــيس احتـــاد الــكــرة
جـوغـولـيان (17) الـطـاولة رافـي 
رئـيس احتـاد ألـعـاب الـقـوى روالن
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إنه لم يــكن يــرغب في "الــفــوز فــقط
ولكن أن يـكون مـبدعًا وأن

يــبـني فــريـقــا عـنـد
مـــشــاهـــدته عــلى
شــــــــــــــاشــــــــــــــة
الــتــلــفــزيــون
يــزيل احلـزن
لـــــــــبـــــــــعض
الــــــوقت".وأ
ضـــــــــــــــــاف
"تـــتــــمــــتع
كرة القدم
البرازيلي
وهبة ة 
ال حـــصـــر
لــهــا: لــقـد
جــعــلــتـني
أعــــــــــيــــــــــد
اكـــتـــشـــاف
جـــــــــمـــــــــال
الــــلـــعــــبـــة
وهـــــو أمـــــر
سـيــبـقى لي

إلى األبد".
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الـذي سـحـق أورالنـدو مـاجـيك -129
لك كـل منـهـما 22 فوزا فـيـما 92 و
خسر سيكسرز 11 مباراة مقابل 12
ـــنــــافــــسه. وانــــتــــهى الــــربع األول

ســـــعـــــادة (14) ورئـــــيـس احتـــــاد
بارزة جهاد سالمة (14).  ا

واعــتــبــر حــيــدر ان "االنــتــخــابـات
قراطيـة وجرت في جو عائلي" د
ــنــاصب وتــابع لــفـــرانس بــرس "ا
الـتي يـتـبـوأهـا مـطلق شـخص هي
تـكـلــيف ولـيـست تــشـريف وأدعـو
ن لم اجلميع الى الـتكاتف حتى 

يحالفهم احلظ".
وتـــطــرق حـــيـــدر الى االســتـــعــداد
ــــــبــــــيـــــة لــــــدورة األلــــــعــــــاب األو
قـــــــــــبلة في طـوكيـو "سنسـتمر ا
ـؤهـل في حتـضـير الـريـاضـي ا

ـبـياد 2020 لـلـمــــــــــشـاركـة في أو
واحلصول على مساعدات لالعب

واحتاداتهم". 
وأردف "ثـمــة اسـتـمـراريـة في عـمل
الــلــجــنـة وثــمــة خـطــوات يــنــبـغي
ـسـاعـدات اسـتـكـمـالـهـا ال سـيـمـا ا
تعـلقة باالحتـادات التي تضررت ا
بـســبب انـفـجــار مـرفــأ بـيـروت في

اضي". الصيف ا
وكـــــان سالمــــة رئـــــيس هـــــيــــئــــة
الريـاضة في حـزب التـيار الـوطني
احلـــر الــذي يــنـــتــمي الـــيه رئــيس
اجلمهورية اللبـنانية ميشال عون
ني نفـسه بترؤس اللـجنة. وقبل
نـحـو شـهرين كـان سالمـة مـرشـحاً
ـنصب إال ان فـوق العـادة لـتبـوأ ا

 الوتارو مارتينيز

ــتـكــافئ بــتـقــدم ســيـكــسـرز 23-22 ا
وظــلت الــنـتــيــجـة مــتـأرجــحــة حـتى

منتصف الربع الثاني. 
وسـجل ســيـكـسـرز 17 نـقـطــة مـقـابل
ـافريـكس لـيـفـرض صاحب نـقطـتـ 
األرض ســـيــطــرتـه ويــنــهـي الــشــوط

األول لصاحله 59-43. 
بـتـحـسن أداء مـافـريـكس الـذي غاب
عـــنه كـــريـــســـتــــابس بـــورزيـــنـــجس
لـلـمـبـاراة الـــــــــثـالـثـة عـلى الـتـوالي
بــســبـب إصــابــة أســفل الــظــهــر في
الــــربـع الــــثــــالـث بــــقـــــيــــادة لــــوكــــا
دونــتـشــيـتش وقــلص الــفـارق إلى 7

نقاط. 
لـكن ســيـكـسـرز سـرعــان مـا اسـتـعـاد
إيـقـاعه بـفـــــــــضل تـألق إمـبـيـد وبن
ســيــمــونــز الــلــذين ســيــشـاركــان في
مـــبــــــــــــاراة كـل الــنـــجــوم الـــشــهــر

قبل.  ا
وارتــفع الــفــارق لــصــاحب مــتــصـدر
الـــشـــرق إلى  26نـــقـــطــــة في الـــربع
ة 16 األخيـر ليـكبـد مافـريكس الـهز
ــــركـــز في  31مــــبــــاراة ويــــظل فـي ا

التاسع في الغرب.

لــــلـــثـــنـــائـي تـــســـفـــانــــتـــســـيـــغـــر
وشميدت.وكـانت جلنة االخالقيات
في "فــيـفـا" فــتـحت في آذار/مـارس
2016 اجــــراءات رســــمــــيــــة ضــــد

{ جــــــنــــــيـف (أ ف ب) - لن تــــــتم
مـــقــاضـــاة "الـــقــيـــصـــر" فـــرانــتس
بـكـنـبـاور ومـسـؤولـ سـابـقـ في
ــاني لـكــرة الـقــدم عـلى االحتـاد اال
خلفية مـزاعم فساد في منح حقوق
مـونـديال 2006 بـسـبب سـقـوطـهـا
ـرور الــزمن بـحــسب مـا أعــلـنت
جلــــنــــة االخالقــــيـــات فـي االحتـــاد

الدولي للعبة اخلميس.
جــاء في بـيــان "فـيــفــا" أن "الـغــرفـة
الـقــضــائــيــة لــلــجــنــة االخالقــيـات
ــسـتــقـلــة قــضت بـعــدم مـقــاضـاة ا
ســلــوك فـرانــتس بــكــنـبــاور وثــيـو
تـسـفـانتـسـيـغـر وهورست رودولف
شمـيدت فـيمـا يتعـلق بكـأس العالم

 2006بفعل مرور الزمن".
وقال القـضاء الداخـلي لـ "فيفا" إنه
قـرر ان مـهــلـة مـرور الــزمن انـتـهت
في عام  2012بـالنـسبـة لنـجم كرة
القدم السابق بكنباور وفي 2015
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بية الدولية في انتخابات لبنان شعار االو

فرانتس بكنباور
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ويــقــوم لــبــنـان عــلى مــحــاصــصـة
طـائــفـيــة بـسـبـب تـركـيــبـته مع 18
مذهـبـاً مـعـتـرفـا بـهـا عـلـــــــــما ان
نصف اعـضاء الـلجـنة احلـالـــــي
ـــســيـــحــيــ والـــنــصـــــــــف من ا
ـســلـمــ فــيـمــا كـان الــثـاني مـن ا
الــرئـيس مــسـيــحــيـا في الــواليـات

االخيرة.
WOÝUO « ·dG «

ولـهـذا كـانت االنـتـخـابـات تدار في
"الـغـرف الـسـيـاسـيـة" بـحـسب أحد
ـرشـح اخلـاسـرين الـذي حتفظ ا
عن ذكـر اسمـه مشـيـراً الى أن هذا
األمــر "ســيــدمـر مــا تــبـــــــــــقى من
رياضـة في لبنـان" مضــــــــيـفاً "ما
جــرى لـيس بــاألمــر الــصـحـي لـكن
هــذا قــرار االحتـادات ويــنــبـغي ان

نحترمه".
انـتــهت آخـر فـصــول االنـتــخـابـات
بية الرياضـية في لبـنان جلنـة أو
جديـدة ستـدير الريـاضة الـلبنـانية
ألربـع سـنـوات مـقــــــــبــلـة في بـلـد
يــئـن حتت ويالت إقــــــــــتــصــاديـة
ومعيشـية وصحية خـطرة القطاع
الــــريــــاضي فــــيـه يــــأتي في آخــــر
األولويات الـرسمية وبـالتالي فإن
الـلـجـنة ذات اإلمـكـانـات الضـعـيـفة
تـــأمل ان تــــنـــجـــز شــــيـــــئـــًا خالل

واليتها.

{ رومــا- وكــاالت - أكـد األرجــنــتــيــني الوتـارو
مـارتـيـنـيـز مـهـاجم إنـتـر مـيالن أنه قـرر جتـديد
عـقـده مع النـيراتـزوري ولن ينـتقل إلى صـفوف

برشلونة.
وقــال الوتـارو فـي حـوار أجــراه مع صــحـيــفـة
"الجازيتا ديللو سبورت" اإليطالية: "كانت هناك
مــفـاوضـات مع بـرشـلــونـة لـكن ال أعـرف مـدى

اقترابي من االنتقال لهذا النادي".
وأضـاف الوتارو: "لـكـنني كـنت واضـحًا لـلغـاية
مع كــونـتي حــيث قـلت له (تــركـيــزي هـنـا.. إنه
وعـد بـأنـنـي لن أتـأثـر) لــكن اآلن هـذا بـات من
ـــاضي". وتـــابع: "ســـأجــدد مع إنـــتـــر.. مــتى ا
ســأعــلن ذلك? ال أعــرف.. ســيــعــلــنــون بــشــكل
رسـمي في هـذه الـفـتـرة لـكن مـسـتـقـبـلي هـنا..
أرى نفسي رفـقة الفريق لفـترة طويلة".وواصل:
ـديـنــة: الـطـعـام "إنـني أحب كل شيء فـي هـذه ا
والـعالقة مـع اجلمـاهـير والـفـريق ليس لـدي هـنا

شاعر اإليجابية". سوى ا

ـديـر الـرياضي - وكـاالت - دلَّل الـبرازيـلي لـيـونـاردو ا { بـرلـ
لـباريس سان جـيرمـان على اخلـطأ الـذي ارتكبـه العب الفريق

اضي. السابق برحيله مجانًا صوب بايرن ميونخ الصيف ا
ــدافع الــفـرنــسي الــشــاب تــاجني نــيــانـزو إلى وانــضم ا
النادي البـافاري في صفقة انتقال حر لكنه لم ينجح في

اللعب بانتظام مع بطل أوروبا.
وحتـدث ليـوناردو إلذاعـة "فرانس بـلو" قـائلًـا: "تاجني
نــيــانـــزو لــعب مــعــنــا فـي دوري األبــطــال لــكــنه اآلن

أمضى قرابة عام مع البايرن دون أن يلعب".
ـشـكـلة أن الـبـعض يـظن أن هـنـاك جـنة وأضـاف: "ا
في مـكـان آخـر ويـقـولـون إن سـان جـيـرمـان خـسـر
مـوهبـة شابـة لكن في بـعض األحيـان ال نكـون نحن

اخلاسرين بل من رحل عن باريس".
 ولم يظهر صاحب الـ18 عامًـا مع الفريق البافاري
وسم سوى في مـباراة وحيدة بالبـوندسليجا هذا ا

دة 21 دقيقة فقط. إذ شارك كبديل 

بكنـباور وخمسـة أشخاص آخرين
على خلـفية دورهم في مـنح حقوق
ــانـيـا وسط مـونــديـال 2006 في ا
مزاعم بدفع رشاوى.وكـان بكنباور
ــــانــــيـــا رئــــيس جلــــنــــة تــــرشح أ
الستضافـة مونديال 2006 موضع
حتـــــقــــــيق مـن قـــــبل الــــــقـــــضـــــاء
الـسويـسري بـتهـمة شـراء أصوات
لـلـحـصـول علـى حقـوق اسـتـضـافة
كـــأس الــــعـــالم لــــكـــنه نــــفى هـــذا

االدعاء.
كـما  ذكـر رئـيس االحتـاد احمللي
السابق تسفـانتسيغر واالمـــــــــ
الـعــام الـســابق شــمـيــدت في هـذه

القضية.
حـيـنهـا اشـارت جلنـة االخالقـيات
ــدفــوعــات والـــعــقــود غــيــر إلـى "ا
ستـحقة احملتـملة للـحصول على ا

حق تنظيم كاس العالم 2006.
وأثـار الـتقـرير الـذي نـشرتـه مجـلة

{ مـــدن  – وكــــاالت: ســـجـل جـــويل
إمـبـيـد 23 نـقــطـة لـيـقـود فــيالدلـفـيـا
سـيـفـنـتي سـيـكـسـرز لـلـفـوز 111-97
عــلـى ضــيــفه داالس مـــافــريــكس في

دوري كـــــرة الـــــســـــلــــــة األمـــــريـــــكي
ـاضيـة. وحافظ للـمـحتـرفـ اللـيلـة ا
ســـيـــكـــســـرز عـــلى صـــدارة الـــقـــسم
الشـرقي رغم مالحقـة بروكـل نتس

فرانك ماكورت 
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ـرجع الـشيـعي األعلى في في نيـسان دار رئـيس مـجلس الـنواب الـلبـنـاني نبـيه بري ا
الـعراق  آيـة الـله الـسيـد عـلي السـيـستـاني حـفظـه الله  في مـقـره بالـنـجف األشرف .
وبـحث مـعه وذكـر مـصـدر لـ RT حـيـنـهـا أن "بـري زار الـسـيـســتـاني صـبـاح الـيـوم 
ــواقف الـعـربــيـة في ظل الـتــحـديـات الـتي الــعالقـات بـ الــبـلـدين وضــرورة تـوحـيـد ا
يواجههـا العرب اآلن". وعليكم االنـتباه الى عبارة ( الـتحديات التي يـواجهها العرب )
!!! لـكي تعرفـوا ما كان يُـنتظر مـن النجف األشـرف ومن مرجعـية السـيد السيـستاني

نطقة !. في ملفات ا
اي حول الـزيـارة الـتي قـام بـها نـبـيه بـري الـنجف وكتـبت أنـا شـخـصيـاً في حـيـنـهـا  
مـقـاال تطـرقت فـيه لبـعض األحـتمـاالت وقـلت في مفـصل مـنه :-  يبـدو  ( أنـها بـشرى
رة مـن النـجف ـنـطـقـة واالقـليـم وهـذه ا ومالمح عـودة الـعـراق لـدوره الـرئـيـسي في ا
األشرف  ومن هنـا بدأتُ  أستشـعر نسمات تـضرب أنفي أن  مشـروع العدل اإللهي

قادم والنجف لها شأن فيه )!
Íd  tO  ` d

لـفت في الزيـارة هـو تصـريح السـيد نـبيه بـري الذي سـمعه الـعالم من أقـصاه الى وا
تابع أقصاه .وطبيـعي أن الناس العادي والبسطاء سمـعوه ونسوه. ولكن الناس  ا
ـنطـقة والعـالم عرفـوا معـنى تصريح واخملتصـ بالـسيـاسة واالستـراتيـجيا وتـرتيب ا
الـسيد نبـيه بري عندمـا قال (  مرجـعية النـجف والسيسـتاني مرجعـية اجلهات األربع
ي في لبنان لألرض!) .ومن ال يعرف نبـيه بري فهو عـمود مهم من أعمـدة النظام الـعا
ية الـتي تدير الـعالم لديهـا معرفـة تامة بـأهمية نـطقة .وهـذا يعني ان احلكـومة العـا وا
نـطقـة. ال سيـما وان الـعراق العـراق بشـكل عام والـنجف بـشـكل خاص في هـندسـة ا
ـتغـيرات   !!. وبـالتالـي فتصـريح السـيد نـبيه بري قطب الـرحى فيهـا ومهـما تـغيرت ا
نطقة رجعيات الروحية والسياسية في ا كان "الكود السـري" الذي تبلغت فيه جميع ا

يا  ! والعالم بأن السيد السيستاتي باتَ مرجعاً روحياً عا
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ـرجع االعـلى فـمن خالل زيـارة الـسـيـد نـبـيه بـري الى الـنـجف االشـرف والـلـقـاء مع ا
وبُـعيـد زيارة  الـرئيس للـشـيعـة في الـعالم الـسيـد عـلي السـيـستـاني في أبريل 2019
رجع السيستاني االيراني روحاني الى الـنجف األشرف واللقاء الذي جمعه أيـضا با
ــفـصل أي  الـسـيــد نـبـيه بـري  وهـي ( مـرجـعـيـة في آذار 2019. واطالق تـغـريـدته ا
الـنجـف والسـيسـتاني مـرجعـية اجلـهات األربع لألرض) وقـبلـها بـسنـوات قلـيلـة طالب
ـغـدور جمـال خاشـقـجي ومن خالل الصـحافـة االمـيركـية بـطرح الـكـاتب السـعودي  ا
أسم السـيد السـيستـاني لنـيل جائزة نـوبل للـسالم وسانده حـينـها شخـصيات عـربية

واميركية وغربية. ولكن السيد  السيستاني رفض حينها . 
كـلهـا دالالت وعالمات ان هـذا الرجل الـوقور  الـذي يقـطن في أحـدى ( دراب شارع
وفـي بـيت قـد ومـتـهـالك وبال ضــجـة وبال فـوضى ) لـهـو مـهم الـرسـول في الـنـجف 
عـربـيـا وإقلـيـمـيًـا ودولـيا. وهـو قـطب رحى مـهم في االحـداث الـتي جـرت والـتي سوف

نطقة ! جتري في العراق وا
ية تُمنح من القيادة الروحية العليا في العالم .  #فهناك رُتب عا

××فالـسؤال :- هل أصـبح السيـد علي الـسيسـتاني حـفظه الله صـاحب الرتـبة العـليا
وباتَ بابا الفاتيكان تابعاً له ? 

اجلواب:-
نعـم يبـدو كـذلك ! .. فـالقـضـيـة من وجهـة نـظـرنـا  تتـعـلق بـاجلانب الـغـيـبي الذي أدار
ويـدير العـراق وهو الـذي منع انـهيار الـعراق مـرارا  وتكرارا .بـحيث بـات يردد اغلب
النه ليس هـناك حـكومة وال الـعراقيـ ( ان الله وحـده من يحـمي العراق والـعراقـي  
ـشي بـقدرة الـله فعال  ! ) شي بـقدرة الـله - ونـعم هُو  سلـطة  فـي العـراق والبـلـد 
وما هؤالء السـاسة وحكومـاتهم التي يشـكلونهـا  اال واجهة فقط .  أمـا احلكومة التي
حـافـظت عـلى الـعـراق ومـنـعت انـهـياره وتـفـتـيـته فـهي ال نـعـرف مـنـهـا اال الـسـيد عـلي
السيستـاني حفظه الله. وهناك معاهد ومراكز اميركية وغربية ودولية  متخصصة في
اجلوانب الـديـنـيـة والروحـيـة ودراسـة االساطـيـر الـديـنيـة عـرفت وتـعـرف قيـمـة الـعراق
ُـخلص) الـقادم لـقيـادة العالم ان ا ـصلح  نـقذ  وا وقيـمة الـنجف وعالقـة النـجف (با
شاء الـله وان التـكالب عـلى العراق مـتعـلق بهـذه احليـثية  . #وبـالتـالي فان زيـارة بابا
ية. ونتوقع الفاتيـكان الى النجف األشرف هـو أمر وتوجيه من احلكـومة الروحية الـعا
سـوف   تلـيه زعـامات ديـنيـة اخـرى ستـقوم بـزيـارة  النـجف االشرف والـلـقاء بـالسـيد
يا السيسـتاني حفظه الله" واذكـروا كالمي"  .ألن السيد الـسيستاني  بـات االعلى عا
ي   االعـلى سوف يصدر من النجف من الناحـية الروحية. وان التـوجيه الروحي العا

نحو اجلهات االربع في االرض ومثلما أكده السيد نبيه بري !. 
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نطـقة والعالـم  على شكل أشخـاص وجماعـات وتشكيالت هناك ادوات في العـراق وا
وادوات للكنيسه االجنيلية وحلفاءها من جهة واحزاب  هي أدوات للشـيطان من جهةٍ 
وتــخـريـب حتـالف ( اخـرى ال حتــبــذ ذلك وحتــاول تــخــريب زيـارة بــابــا الــفــاتـيــكــان 
نطـقة والعـالم  !.فتلك الكـاثوليـكية مع الـشيعـة ) روحيـا وانسانـيا ليـعم السالم عـلى ا
القوى ال حتبـذ ذلك .من هنا بات هناك خطرا عَلى السـيد السيستاتي ويجب حراسته
يـة  وهما بدقـة  وهو ال يقل عّـن اخلطر الـذي سيـحيط بـأهم رمزين لـلكـاثوليـكيـة العـا

الرئيس األميركي  بايدن وبابا الفاتيكان !
نـطـقة وداخل #فـبـاتَ واضحـاً ان أدوات الـشيـطـان وادوات الـكنـيـسـة االجنيـلـية فـي ا

العراق حركت أدواتهما في العراق:-'
نع زيارة بابا الفاتيكان للعراق من خالل نشر الفوضى !   -1

رجع االعلى السيستاني ( 2- ومحاولة مـنع زيارة بابا الفاتيكان ( الكاثـوليكي) الى ا
الشيعي)  .

قدسة في ذي قار 3- كذلك منع زيـارة حج بابا الفاتيكان ( الكاثوليكي) الى االرض ا
ـكان االقـدس في العالم بـالنسـبة لـلمسـيحيـ واليهـود على حد حيث مـدينة ( أور ) ا

سواء !. 
تـشددة ومـعها اجلـهات الـصهيـونية الـتي تريـد توظيف ( رجـعيات الـيهـودية ا #وان ا
ـقدسة في أور )سياسيـا ترفض وبقوة ان يسبـقها بابا الفـاتيكان نحو زيارة نطقة ا ا
قدس قدسة. ألنه في حالة تنفيذ بابا الفاتيكان  هذا احلج ا ذي قار ومدينـة ( أور ) ا
نحـو أور فـهذا يـعـني بسط نـفـوذ الفـاتـيكـان والـكنـيـسة الـكـاثولـيـكيـة عـلى تلك االرض
قدسة بدعم شيعي وسوف يولد حتالف روحي وانساني ب البابا والسيستاني .  ا
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وعلينا ان ال نغفل االعداء احمللي العراقي لزيارة بابا الفاتيكان وهم :-

1- زعـمـاء االقـطـاع الـسـيـاسي ال يـريـدون زيـارة بـابـا الـفـاتـيـكـان لـلـعراق. ألن زيـارته
سوف تـفتح أفق جـديده عـلى العـراق وسوف تُنـبه العـالم على أهـميـة العـراق لتـتحرك
نحوه ومساعدته على اخلروج من الهيمنة االقطاعية التي تمارسها جهات سياسية !
ـتـحـالف مع الـزعـمـاء  الـسـيـاسـيـ االقـطـاعـي 2- عـمـاء االقـطـاع الـديـني الـنـفـعي ا
يرفضون الزيـارة ألنها سوف تعطي دعما كبيرا الى مرجـعية السيد السيستاني التي

ترفض الفساد واالنهيار وتقسيم العراق ووالية الفقيه !
3- طـراف سـياسـية تـخاصم الـسـيد مـصطـفى الكـاظمـي وحكـومته حتـاول التـشويش
ـحاولة مـنعـها وافشـالها لـكي ال تُسـجل اجنازاً للـكاظمي على زيـارة بابا الـفاتـيكان 

وحكومته!
4- دول خـليجـية وجهـات متطرفـة وارهابيـة حتاول نشـر العنف والـفوضى في العراق
ـنع زيارة بـابا الـفاتـيكـان لـلعـراق لكي ال يـصبح نـصرا لـلعـراق ونصـراً للـشيـعة في

العراق خصوصاً األطراف التي تُفكّر الشيعة وتهدر دمائهم !
5- اطـراف مـشـتـغـلـة عـلى خـطـوط إسالمـية " شـيـعـيـة وسـنـيـة" حـسـوده حتـاول نـشر
نع زيارة بابا الفاتيكان واللقاء مع السيد السيستاتي  الرافض الفوضى في العـراق 

لتقسيم العراق والرافض لوالية الفقيه والرافض للعنف! 
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نعطف 1- تبر زيارة بابـا الفاتيكـان الى العراق حدثا تاريـخيا مهمـا .وسوف يؤسس 
مـهم بالنـسبة لـلعراق والشـعب العراقـي في حالة  أسـتثمار الـزيارة بشـكل جيد من

قبل احلكومة  !
2- تـتعتبـر زيارة  بابا الـفاتيكـان الى النجف االشرف حـدثا دراماتيـكيا ومهـما يُشعل
ذاهب االسالمية االخرى وحتى احلسد ضد ( النجف والشيعة العراقي ) من قبل ا
ـيـا مـن قـبل االديـان االخـرى في الـعــالم !فـيـجب اسـتـثــمـارهـا وتـسـجـيل الــشـيـعـة عـا

ية حلماية الشيعة ! ومحاولة سن قوان أ
رجـع الشيـعي األعلى الـسيـد علي الـسيـستاني 3- تعـتبر زيـارة بابـا الفـاتيـكان الى ا
حـفظه الـله واللـقاء به حـدثا تـاريخـيا فـريدا بـالنـسبـة للـشيعـة ومرجـعيـتهم فـي العراق

ألنها  تعتبر نصرا كبيرا للشيعة ومرجعهم االعلى السيد السيستاني !
#فـيفترض ان تـصبح معـالم وشوارع وبوابة الـنجف االشرف حتـفة تنقـلها تلـفزيونات
الـعـالـم أجـمع والـتي سـوف تـغـطي زيـارة بـابـا الـفـاتـيـكـان الى الـعـراق والـنـجف والى

رجع السيستاني! ا
 #فـترض انـطالق ( حمالت تـنظيـف واعمار  وتـرميم ورسـوم وتزيـ شوارع ومداخل
وارصـفـة النـجف) ومن اآلن ( والـلـيل بالـنـهار ) لـتـصبح الـنـجف عالمـة بارزة تُـشرّف
شاركة ركزيـة ا العـراقي والـشيعة أجـمع في نظافـتها وجمـالها. وننـاشد احلكـومة ا

هم  !!   والضغط وتخصيص االموال لهذا احلدث التاريخي وا
حمى الله العراق واهله من كل مكروه ! 

bO  dOL
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الــقـرارات والــســيـاســات  واالسـتــمـرار
بـاعـتمـاد الـعراق عـلى انـتعـاش اسـعار
الـنــفط وكـمـيـاته الـتــصـديـريـة لـتـمـويل

تزايدة .  نفقاته ا
ومـع دراسـة االطـر واحملـاور  اخلـمـسـة
اخلـاصـة بـالـورقـة البـيـضـاء والـسـماح
النـفسنا بـاعادة ترتيبـها مع ما يتوافق
بـنـود ( ورقـة إجمـاع واشـنـطنـالـعـشر )
ــوضــوعـات جنــد ان اغــلب احملــاور وا
الــتي تــنــاولــتــهــا الــورقــة االصالحــيـة
الــعـراقـيــة الـبــيـضـاء جــائت مـتــوافـقـة
تـــمــامـــا مع بـــنــود إجـــمــاع واشـــنــطن
الي او الـترشيد فـمحاولة االنـضباط ا
االنـــفــاقي وتـــقــلـــيل الــدعم هـــو تــوجه
حـــــكـــــومـي وان كـــــان لم يـالحظ اثـــــره
ـــــوازنـــــة االخـــــيــــرة بـــــوضـــــوح فـي ا
ــــقـــتـــرحــــةلـــســـنـــة ( 2021)  كــــذلك ا
خـصخـصة القـطاعـات العامـة هو هدف
اخـر تسعى حكـومة الكاظمي لـتنفيذه 
في حــ كــانت خــطــوة تــغـيــيــر ســعـر
صـرف الدوالر وتقليل قيمة الدينار هي
اولى اخلـطوات الـتي نـفذتـها احلـكومة
والـتي انعـكست قـساوتـها عـلى شرائح

واسعة من الشعب العراقي . 

بـعد اعتمـادها من قبل مؤسـستي البنك
الـدولي وصنـدوق النـقد الدولي ووزارة
ـتواجـدة مقـراتهم اخلـزانـة االمريـكيـة ا
في العاصمة االمريكية واشنطن  حتى
طـغت عـلى هـذه السـيـاسات مـصـطلح (
Washington Con- إجـمّـاعـواشـنـطن
 ( sensusفـي اشـــــــــــــارة الـى تـــــــــــــلـك
ـتبـنـيـة لـهذه الـسـيـاسات ـؤسـسـات ا ا
ــة الـــتي تـــدعم ســـيــــــــاســـات الـــعــــــو

الدولية. 
وبـــ مــنــتـــقــد ومـــعــتــرض عـــلى هــذه
الــســيــاســات والــتي اعــتـبــرت من قــبل
الــبـعـض  سـيــاسـة تــدخــلـيــة مـوجــهـة
لــصـــالح دول لــيــبـــرالــيــة مـــعــيــنــة في
يزات التنافسية لتلك الدول التالعب با
الغـراض ســيـاسـيـة  حـيث طـبـقت هـذه
الـــســـيـــاســـات االصالحـــيـــة فـي الــدول
الـالتــيـــنـــيـــة وطـــبــقـت مــرة اخـــرى في
الــــــدواللـــــعــــــالم الــــــثـــــانـي اي الـــــدول
االشـتراكـية بـعد انـفصـالهـا عن االحتاد
الـسـوفـيتي    ثم اضـيـفت الى الالئـحة
عـشر بـنود اخـرى سمـيت في حيـنها  -
Post-Washington Consensus
ـعـدل -   خاللـهـا اجــمـاع واشـنـطن ا

إعــادة تــوجـيـه األنـفــاق الــعـام من .2
الــدعم الــعـشــوائي إلى االســتـثــمـار في

البنية التحتية
عنى توسعة اإلصالح الضريبي  .3

القاعدة الضريبية بشكل معتدل
مــــنح األســــواق حــــريـــة حتــــديـــد .4
االسـعـار بـحـيث تـكـون أعـلى من نـسـبة

التضخم
حتـرير قـطاع التـجارة مع التـركيز .5
عـلى مـبدأ الـقضـاء علـى القـيود الـكمـية

كمنح التراخيص واالمتيازات
حتــــريـــر تــــدفق االســــتـــثــــمـــارات .6

األجنبية
خصخصة مؤسسات الدولة .7

حتـريـر وإلغـاء اللـوائح والقـوان .8
الــتي تــعـوق دخــول األســواق أو تـقــيـد

نافسة ا
سـعر صرف الـعملـة يكون مـناسباً .9

ويعكس القوة االقتصادية
مــراعــاة قـوانــ وحـقــوق تــمـلك .10

األراضي
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ـنصـرم اخذت وفي تـسعـينـيات الـقرن ا
هـذه الالئحة مـنحى سياسـيا" واسعا" 

واجـباتها اخلدميـة واالدارية الناجحة
او الــتي فــشــلـت في احــتــكــار ســلــطـة
ــــشـــروع) ودعــــا خاللــــهـــا الــــعــــنف ا
االقــتــصـادي ولــيـامــســون مـؤســسـتي
صـنـدوق النـقد الـدولي والبـنك الدولي
لـتبني هذه الالئحـة وكانت التوصيات

التي طرحت في حينها كاآلتي:
الي ومراعاة سياسة االنضباط ا .1

صاريف ا

فـي عام 1989وضـع االقـتـصـادي "جون
ولـيامسون" مسودة اقتصادية من عشر
بـنـود  قـدمـهـا لـتـكـون وصـفـا" عالجـيا"
لــلـدول الــفـاشـلــة الـتي تــعـاني مــشـاكل
مــالـيـة واقــتـصـاديــة كـبـيــرة في الـقـارة
الالتــيـنـيــة ( الـدول الـفــاشـلـة او الـدول
الـهشة هو اصطالح سـياسي يشير الى
احلـكــومـات الـضـعـيـفــة وغـيـر الـفـعـالـة
والـتي لم تتمكن من الـسيطرة على اداء

مــراعــاة  اوضـاع الــدول االقــتـصــاديـة
ـقـيدة سـؤولـيـات ا الـنـامـيـة  وحـجم ا
ــكـبــلـة نــتـيــجـة القــتـصــــــــــــــادهـا وا
اعــــتــــمـــاد شــــرائــــــــــــح وطــــبــــقـــات
اجـتـمـاعيـة عـديدة عـلى اقـتـصاديـاتـها

ركزية .  ا
يـستـند مبـدأ الالئحـة  وبنودهـا بشكل
عـــام  - كــمـــا يــراه االقـــتــصـــاديــون -
ــفـهـوم مــفـاده ( بـان االســواق تـقـود
الى حتــقــيق الــنــمـو اكــثــر من الــدولـة
نـفـسـها وتـقـلـيل دور الـدولة في ادارة

االقتصاد ).
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قــدمت احلــكــومــة الــعــراقــيــة  في  آب
2020  تــقــريــر االصـالح االقــتــصـادي
والـتي اسـمـتـهـا " بـالـورقـة الـبـيـضاء "
والـتي تضمنت مجموعة منالتوصيات
والـسـتراتـيجـيـات والسـياسـات والتي
تــظن بــانـهــا كــفـيــلـة الصـالح الـنــظـام
الي في العراق  والتي االقـتصادي وا
تـعـتـقد احلـكـومـة الـعراقـيـةمن خاللـها
(كـمـا ورد في ديـباجـة الـورقـة ) بانه ال
مــــنـــاص آخـــر غــــيـــر تــــطـــبــــيق هـــذه
االصـالحـات وال مــجــال لــتــأجــيل تــلك
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لـلـجـمـيع وألبـنـاء الـوطن بـوجه أخصّ.
وفـي اعتقادي أن لقاءه التاريخي الذي
ـرجع الشـيعي سـماحة سـيجـمعُه مع ا
الـشـيخ الوقـور عـلي الـسيـستـاني كـما
فــعلَ مع فــضــيــلـة شــيخ األزهــر أحــمـد
الـطيّب  سيـفتح ابوابًـا عديدة لـلتفاهم
والـتـحـاور وجتاوز الـتـمـييـز بـ أبـناء
الــــوطن الـــواحـــد عـــلـى أســـاس الـــدين
ـذهب والـطـائـفـة ومـنه وضع حدود وا
حـاسـمـة لـلـتجـاوزات احلـاصـلـة بـسبب
الـــراديــكـــالــيـــة الــقــائـــمــة لـــدى بــعض
ـسـلـحـة الـتي تـتـخـذ مِن ما الـفـصـائل ا
ـقـاومة سـبـيالً لـفرض يُـسـمّى بـشعـار ا
سـطوتـها وتـشكـيلـها تـهديـدًا لكلّ مَن ال
يواليها في الفكر واألهداف أو يعترضُ
ـــكن ســـبـــيـــلَـــهــــا. وفي كلّ األحـــوال 
االنــطالق من وراء حتـقـيـق هـذا الـلـقـاء
ـهمّ نـحـو فـضاءات أوسع الـتـاريـخي ا
لـتـقديس حـريـة الفـرد في الـدين والفـكر
والــتـعــبــيـر. وكــمـا أشــار قـداســتُه يـوم
تـوقيع الـوثيقـة مع شيخ األزهر بـالقول
كـن أن نكـون أبناء :"بـدون احلريـة ال 
الـعـائـلـة الـبـشـريـة الـواحـدة". فـاحلـرية
الـدينية حـقٌّ مكفول أليّ إنـسان مخلوق
عـلى صورة الله ومثاله ومن شأنها أن
تــعـمّق مـفــهـوم األخـوّة بــ الـبـشـر في
الـبلـد الواحد وفي الـعالم عـلى السواء.
ـتـحـدة العـتـمـاد وهـذا مـا حـدا بـاأل ا
تـاريخ التوقيع على تلك الوثيقة من كلّ
عــام "يـومًـا دولــيًـا لألخـوّة اإلنــسـانـيـة"
ي جلـــمــيع ــثـــابــة دعـم عــا لـــيــكـــون 
اجلـهود اإلنسـانية الـرامية لـنشر ثـقافة
الـتـسـامح والـتعـايش والـتـضـامن وكذا
ـكـافحـة كلّ أشـكال الـتـميـيـز والتـطرّف
والـتـشـدّد والـعنـصـريـة والكـراهـيـة ب
األجـناس الـبشـرية مـهمـا كانت أديـانُها
وحـــضــاراتُــهـــا وألــوانُــهـــا وأعــراقُــهــا
ومـذاهـبُـهـا ومـعـتـقـداتُـهـا. فـاألديان لـله
َن واألوطـــانُ وثــرواتُــهــا وخـــيــراتُــهــا 
يـعيش فوقها ويـستغلُّهـا للصالح العام
لـألوطـان وأهـلــهـا ولــعـمــوم الـبــشـريـة
كـونـهـا خـلـيـقـة الـلـه احلـسـنـة. وأخـيرًا
أغــرّد مع أبــنــاء وطـني من ذوي اإلرادة
الـطـيـبـة: مرحـبًـا بـالبـابـا فـرنـسيس في
رحـــاب أرض الــرافــدين! تــنــويه: تــأتي
زيـارة الـبابـا فـرنسـيس إلى الـعراق في
األســاس بــنــاءً عــلى دعــوة خــاصـة من
رأس الــكـنـيـسـة الـكـلـدانـيـة في الـعـراق
والـعـالم غبـطـة البـطريـرك (الـكارديـنال)
لـويس سـاكو بـاعتـباره رأس الـكنـيسة
الـــكــاثـــولــيـــكـــيــة في الـــعــراق أيـــضًــا.
وبــتـحـفـيــزٍ من غـبـطـته ونــظـرًا لـسـعـة
عـالقــاته الــطــيــبـــة مع الــرســمــيــ في
الــدولــة الــعــراقــيــة وعــددٍ مـن زعــامـات
األحــزاب الــســيــاســيــة تــبــنت رئــاسـة
اجلـمـهوريـة الفـكـرة وكثـفت اخلارجـية
العراقية من جهودها لتحقيق حلم هذه
الـزيارة. لـذا ال غرابـة أن تتـسم الزيارة
بـبصـمات واضـحة لـلكـنيـسة الـكلـدانية
فـي تنـظـيم بـرنامج الـزيـارة الـتاريـخـية
مـن حيث اختـيار مـواقع الزيارة وإدارة
فــعــالـيــاتـهــا وفــرض مـا تــراه مـوائــمًـا
لـكــنـيـسـة الـعـراق بـالـتـفـاهم مع سـفـيـر
تعاطف مع رئاسة الكنيسة الفاتيكان ا
الــكـلــدانـيــة. فـكــنـيــسـة ســيـدة الــنـجـاة
لـلسريان الكـاثوليك أو كنـيسة الطاهرة
الــكـــبــرى في قــرقــوش كــانــتــا األجــدر
بــــتـــكـــرّم قــــداســـته إقــــامـــة قـــدّاس في
إحـداهما لكون كلتا الكنيست تمثالن
رمــزًا وداللـة عــلى الـشــهـادة اخلــالـصـة
ـسـيــحـيـة في الـعـراق وقـد لــلـرسـالـة ا
نــالـتـا قـسـطًـا وافــرًا من قـسـاوة الـدهـر
والـشـهـادة وأعـمـال الـعـنف والـتـخـريب
والـدمار والـنزوح والتـهجـير. لذا وجب
الــتـنـويه مـع وافـر الـتـقــديـر واالحـتـرام

جلميع اجلهود بإجناح الزيارة!

احلـــروب والـــقــتـل والــنـــهب والـــســلب
ورافـضو التـعايش السـلمي واالختالف

ذهب.  التعددي في الدين والعرق وا
فـي كلّ األحــوال فــإنــنــا نــدرك أهــمــيـة
رتقبة التي توليها الـزيارة التاريخية ا
ـعـتـدلـة جـمـيـعًـا الـزعـامـات الـعـراقـيـة ا
لــكــونــهـا تــصبُّ في أمل إعــادة الــدولـة
الــعـراقـيـة إلى مـسـارهـا الـصـحـيح بـ
نطقـة والعالم بالعمل الـدول وشعوب ا
عـلى إعـادة هـيـكلـة الـسـيـاسة الـوطـنـية
وتــوجــيه دفـتــهــا نـحــو بــنـاء اإلنــسـان
الـــعــراقي واالبـــتــعــاد عـن ايــة نــزعــات
والئــيــة غــيــر وطـنــيــة لــصــالح أطـرافٍ
خـارجـيـة. فكل هـذه الـعـناويـن الفـرعـية
الــدخـيـلــة غـيــر الـوطـنــيـة الـقــائـمـة في
كن بأيّ شكلٍ من حـاضرنا الراهن ال 
األشــكـال أن تـكـون حـريـصـة عـلى بـنـاء
الـــبالد والـــعــبــاد أكـــثــر مـن أبــنـــائــهــا
األصـالء في حــالــة الــعـــمل بــعــيــدًا عن
االنـــتـــمــاء الـــصـــادق لـــلــوطن واألرض
واحلـــضــارة والـــثــقـــافــة اخلـــاصــة به.
ـســمــيــات الـدخــيــلـة وســتــبــقى هــذه ا
ـهيمنة منذ ما يـربو على ثمانية عشر ا
عــامًـا والـنـاجـمـة عن الـهـزالـة في إدارة
الـــــبالد ووسط غـــــيــــاب واضح لإلرادة
ـطـلـوبة والـضـمـيـر والـروح الـوطنـيـة ا
الـضامنة لالسـتقرار والتنـمية والتطور
والـرفاه للشعب مثار امتعاضٍ وسخط
ورفـض دائمٍ من قـــبـل عـــامـــة الـــشـــعب

ونخبه الصابرة.  
لـقـد تـنـاهى ألسـمـاعـنا أيـضًـا تـمـنـياتُ
الـــعــديــد من الــزعــامـــات الــســيــاســيــة
والــديــنــيــة من إسالمــيــة ومــســيــحــيـة
وإيـزيدية وصابئيـة اللقاء مع قداسته.
ـثل ونــأمل أن تـكـون الـفـرصـة مـؤاتـيه 
هــــذا الـــلـــقـــاء الـــتــــضـــامـــني األخـــوي
واإلنـــســانـي عــلى عـــتــبـــة "زقــورة أور"
الـتـاريـخـيـة في ثـاني أيـام الـزيـارة يوم
ـــصــادف  6شـــبـــاط والـــتي الـــســـبـت ا
خــصّص لــهـا الــبــابـا مــكـانــة في قــلـبه
وضـمـيره ضـمن برنـامج الزيـارة حيث
ســتــكــون فــرصــة لــتــوالي احلــوار بـ
ـعـتـقـدات وفق مـبـدأ احـترام األديـان وا
الــتـعــدديــة والـتــنـوع الــتي من شـأنــهـا
زيــادة ثــراء عــنــاصــر احملــبــة واألخـوّة
والــتـضـامن مـن أجل خـلق مـجــتـمـعـات
مـتـعـايـشـة سـلـيـمـة إنـسـانـيًـا وبـشـريًـا.
فـاالختالف فـي الدين والـعرق والـبشرة
والـلــون والـفـكـر والـتـقـالـيـد مـثـلُه مـثل
ــاط احلــيــاة وســلــوكــيـات اخــتـالف أ
الـبشر. فكلّ اخـتالف هو بحدّ ذاته غنى
إيـجابي وثـراء تكامـلي يُكملُ مـا ينقصُ
اآلخـر ويـبـني عـلى مـا يـقدّمُـه اآلخر من
مـبـادرات وأعمـال خيـر ومحـبة وتـفاهم
وتــعـاضــد وعـلى كلّ شــخصٍ أن يـقـبلَ
اآلخــر كــمــا هـو ولــيس وفق مــقــاسـاته
وتـفكيـره ورؤيته التي قد تـكون قاصرة
أو نــــاقـــصــــة في بــــعض جــــوانـــبــــهـــا
وطــروحـاتـهـا. كـمـا أنّ اخـتالف األلـوان
نح اللوحة البشرية واألفـكار والرؤى 
جماليًتها ويزيدُ عليها إذا كانت جميلة
ومــــتـــمــــيـــزة. هــــكـــذا نـــحـن في عـــراق
احلـضـارة والـثـقـافـة تـتـمـيّـز شـعـوبُـنـا
وأتـبـاع ديانـاتنـا بشيٍء من اجلـمال في
بـعض مالمـحـنا وسـلـوكيـاتنـا. كـما أنه
ـنــظـومـة لــيس بـالــضـرورة أن تــكـون ا
بــأكـمــلـهــا مـتــشـابــهـة ومــتـســاويـة في
الــــســـلـــوك والــــفـــعل واألداء بل إن أيّ
اخـتالف فيها دلـيل على وجود نوعٍ من
ـنــظـومـة. وإنّ أيَّ االســتـقالل في تــلك ا
اخـتالف هـو دومًا مـحطّ تقـديرٍ وتـفاعلٍ
وتــكـاملٍ بـاحلـوار والـنـقـاش والـتـفـاهم
عـلى احلدود الـدنيا من الـرؤى واألفكار
ووجــهــات الــنـظــر شــريــطــة أن تـصبّ
جـميعًا في صالح اإلنـسان واجملتمعات
واألوطـان. فهي األداة الصـحيحـة لبناء

والعالم في حقبٍ مختلفة والسيّما إبان
الـنهضة العربية الـتنويرية حتى يومنا

هذا. 
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مَـن يــــتـــابـع ويــــراقب االســــتــــعـــدادات
احلـثيثة اجلارية على الساحة العراقية
يــدرك تــمـامًــا األهـمــيـة الــكــبـيــرة الـتي
تـــولـــيــهـــا زعــامـــات عـــراقــيـــة ديــنـــيــة
ــانــيــة لــهــذا احلـدث وســيــاســيــة وبــر
الــكـــبــيــر. فــعالوة عــلى االســتــقــبــاالت
ـعـلنـة التي سـتجـري لـبابـا الفـاتيـكان ا
عــلى الـصـعـيـد الــرسـمي يـبـرز احلـدث
األكـبـر بـلـقاءٍ مـرتـقب لـشـيخ الفـاتـيـكان
ـرجع الــشـيـعي ــسـالم مع ســمـاحــة ا ا
األعـلى الشيخ الوقور علي السستاني
فـي مدينـة النـجف األشرف. وقـد أُثيرت
ـرتـقب تـسـاؤالت عـمّـا إذا كـان الـلـقـاء ا
سـيتضمن فـعالً توقيع ما يـشبه "وثيقة
األخـوّة اإلنسانية" التي سبق أن وقعها
قـداسـتُه مع شـيخ األزهـر أحـمـد الـطيب
في  4 شــــبـــاط 2019 . لــــكنّ األخــــبـــار
ـراجع الـعـراقـية ـتـوالـيـة من مـراكـز ا ا
ـتعددة الشيـعية والرسمـية استبعدت ا
هــذه الـفـكـرة تـمــامًـا. ولـعلّ من أسـبـاب
هـذا الـتـراجع خـشـيـة جهـات مـرجـعـية
ــرجع وســـيــاســـيــة مـــقــربـــة من دارة ا
الـــديــني الــشـــيــعي من الـــقــبــول بــأيــة
الـتزامات أدبية وأخالقـية ودينية جتاه
مَـن تـشمـلُـهـم بـنـود مثـل هـذه الـوثـيـقة
ونــقـصـد بـهم أبـنـاء األقــلـيـات الـديـنـيـة
ــــواطــــنـــون ـن فـــيــــهم ا واإلتــــنــــيـــة 
ــسـيـحـيـون واإليـزيـديـون والـصـابـئـة ا
ـندائيون وآخرون عـلى شاكلتهم على ا
وجـه اخلــــــــصــــــــوص. فـــــــــهــــــــؤالء هم
ـتضررون األكثر من غـيرهم بسبب ما ا
يـــــجــــري من خـــــروقــــات واعــــتــــداءات
ــثــلث وتــهــمـــيشٍ من جــانب ســطــوة ا
احلـاكم وفق معايير احملاصصة القاتلة
ة بحق الوطن وأبنائه. وفي هذا والظا
الـتراجع أو عدم القبـول هناكَ مَن يثير
تـساؤالت حـول تأشيـر توقعـاتٍ بوجود
دوافـع سياسية وضغـوط خارجية تقف
خـلـفه بـسـبب مـا قد يـحـتـمـله مـثل هذا
االلـتـزام من انـحـسـار مـحـتـمل لـسـطوة
دولــــة جــــارة تـــمــــسك بــــزمــــام احلـــكم
والـسـيطـرة والتـوجـيه بال منـافس على
الساحة السياسية العراقية وبالتواطؤ
مـع الراعي األمريـكي وحلـفائه للـعمـلية
الـسـياسـيـة برمـتهـا. وفي اعـتقـادي لو
كـــان حــصل الــتـــوقــيع عــلـى مــثل هــذا
الـبروتـوكولٍ األخـوي اإلنسـانيّ لفُرزت
لـه أصداء دولية قـوية بسبب مـا يحمله
مـن رمـوزٍ ديـنـيـة ودالالتٍ إنــسـانـيـة في
إبــرازٍ واضحٍ لـسـمــات الـوئـام والـسالم
والــتــسـامح واحملــبــة الـتي تــؤمن بــهـا
الــديـانــات الـتـوحــيـديـة الــثالث وعـلى
سـيحـية وذلك رأسـها وفـي مقدمـتهـا ا
ـبـاد مـن دون اخـتالف أو خالفٍ فـي ا
اإلنـسانـية الـعامـة إالّ في ما ال يؤمنُ به
أدعــيــاءُ الــتــشــدّد والــتــطــرّف وعــرّابــو

ـــصــاحلـــة بال حــدود وال واحملـــبــة وا
رسـوم وال تمـييز عـلى أساس ديني أو
عـرقـيّ أو مذهـبـيّ. كـمـا أنهـا ال تـخـفي
شــيـئًـا من الـرمـزيـة الـراعـويـة األبـويـة
ألكـبر سـلطة كـنسيـة في العالم تـتنازل
ـ تـلــقـوا صـفـعـة لــلـقـاء أتـبــاعٍ مـسـا
مـوجعـة على ايـدي فئـة إرهابـية تـبنت
عـنـاوين دولة اخلالفـة اإلسالميـة التي
عــاثت فـي مـدنــهم وبــلــداتـهـم وقـراهم
خـــرابًـــا ودمــــارًا ونـــهـــبت بـــيـــوتـــهم
وحـاللـهم ودفــعت مــئـات اآلالف مــنـهم
لـترك ديار اآلباء واألجداد والبحث عن
مـالجـئ آمـــــنــــــة فـي دول االغــــــتـــــراب

القاسية.
ــيــمــونــة ســتــكـون إنّ هــذه الــزيــارة ا
األولـى من نـــوعـــهـــا ألول بــابـــا يـــحطّ
أقــــدامَه عـــلـى أرض الـــرافـــديـن بـــلـــد
إبـراهيم أبي األنبياء مهد احلضارات
وبـوابـة الـثـقـافـات وتـعـدديـة اإلتـنـيات
ــتـعــايـشــة عـلى واألديــان اخملـتــلــفـة ا
امـتـداد الـتـاريخ اإلنـسـانـي وصـاحـبة
ـسيـحية جـذور تمـتدّ لـبدايـة انتـشار ا
ـيالدي حيث فـيـها مـنـذ القـرن األول ا
ـسـيـحــيـة وسط تـقـلـبـات ـت فـيـهـا ا
الــزمن اخملـتــلـفـة. وبــشـهــادة الـتـاريخ
ورمـــوزه وروّاده احلـــقـــيـــقـــيـــ كــان
لــلـمـســيـحـيـة وأتــبـاعـهــا دومًـا اثـرُهـا
الـكبيـر على احليـاة العامـة في العراق
ـــنــطـــقــة في تـــمــيّـــزهــا الــثـــقــافي وا
واألخـالقـي واألدبـي والـــــــــعـــــــــلـــــــــميّ
واالقــتـصـاديّ والـوطـني عـلى الـسـواء
حـتى قـدوم الدولـة اإلسالمـية وتـعاقب
أزمــنــة احلــكم في هــذه األخــيــرة عـلى
عــهــود اخلالفــة الــراشــديــة واألمــويـة
والـعباسية بالتتالي. ومع نهاية القرن
ـيالدي بـدأت أهـمـيـة احلــادي عـشـر ا
ــســيـحــيــة احلــضـاريــة والــثـقــافــيـة ا
واألدبــيــة والــسـيــاســيــة بـاالنــحــسـار
الـــتــدريــجي لــصـــالح انــتــشــار أدوات
الــثـقـافـة اإلسالمـيـة كـنــتـيـجـة عـمـلـيـة
لـطـبـيـعـة تـعامـلـهـا مع بـاقي الـشـعوب
واألديــــان مـن نــــظــــرة دونــــيــــة جتـــاه
اخملــتـلــفــ مع تـوجــهـاتــهـا وقــيـمــهـا
ونــزعــاتـهــا الـتــشـدديــة بــفـعل إعــمـال
ـــوقف الــــســـيـف الـــذي كــــان ســـيــــدّ ا
والـواقـع وما شـابـهه مـن أدوات القـتل
والـتـهديـد والتـرويع. وقـد اتخـذت تلك
األفـــعــال شــكلَ فــتـــوحــات تــوســعــيــة
تــعــســفـيــة آنــذاك بـهــدف نــشــر الـدين
اإلسـالمي بالسيف إالّ أنها في الواقع
ـــكن وصــفُــهــا مـــا يــشــبه الــغــزواتٍ
الــقـبـلـيـة والـعـشــائـريـة الـتي آمنَ بـهـا
اخلـــلــفـــاء وأتــبـــاعُــهـم وحــواشـــيــهم.
وبـــــــالـــــــرغـم من كـل تـــــــلـك األحــــــداث
ــــأســـاويـــة الـــتي حـــدثـت لـــلـــشـــعب ا
ــسـيــحي عــبـر الــتـاريخ إالّ أنــهـا لم ا
تـخـلـو بـ الـفـتـرة واألخـرى مـن بروز
أعـالمٍ وعــــلــــمــــاء وأدبــــاء وزعــــامـــات
مـسـيحـية مـؤثرة كـانت لهـا بصـماتُـها
ــنــطــقــة عــلـى الــصــعــيــد الــوطــني وا

جتـري استـعدادات حـثيـثة ومـكثـفة في
ــدن والــبــلــدات الــعــراقــيــة عــدد مـن ا
ومــنـهـا بـغـداد الـعـاصـمـة وعـلى كـافـة
ـسـتويـات سيـاسيًـا ودينـيًا وكـنسـيًا ا
وشــعـبـيًـا الســتـقـبــال أول حـبـر أعـظم
لـلكنيـسة الكاثـوليكيـة حرصَ وبإصرار
لـزيـارة الـعـراق لأليـام من 5- 8من آذار
الـــقـــادم 2021 وذلـك في أول مـــبـــادرة
نـوعـية الفـتـة. والكـنـيسـة الـكاثـولـيكـية
يـبـلغ تعـدادهـا اليـوم بـحسـب تقـديرات
دولــيــة أولـيــة حــديـثــة مـا يــربــو عـلى
مــلـيـار ونـصف مــسـيـحي من اجملـمـوع
الـكلّي التقريـبيّ للمسيـحي في العالم
 3 الـذين يشكلون ما تعدادُه أكثر من 2
مــلــيــار مـســيــحي اي مــا يــعــادل ثـلث
الــتـركــيـبـة الــسـكــانـيـة في الــعـالم. من
سيحـي الكاثوليك اجلـدير ذكرُه أنّ ا
فـي الـعـالم أجـمع يـخـضـعـون قـانـونـيًـا
وكــنـسـيًـا لــسـلـطـة الــكـرسي الـرسـولي
ومـقـرُه دولة الـفـاتيـكـان وهم يـشكـلون
الـيوم نسبة تقريبية تصل إلى ما يربو
ــئـة تــقــريـبًــا من مـجــمـوع عــلى 51 بــا
تــعـداد مــسـيــحـيي الــعـالم. يــقـابل ذلك
رقـمًـا مهـمًـا للـكـنائس الـبـروتسـتـانتـية
واإلجنيلية وما في دارتهما من كنائس
حـديــثـة غـيـر رسـولـيـة لـيـصل عـديـدُهـا
ـئـة  مـن اجملـمـوع الـعام بـحـدود 37 بـا
لـلـمـسـيـحـيـ في الـعـالم ومـا نـسـبـتُه
ـئة  ألتـبـاع الكـنائس الـتـقريـبـية 12 بـا
األرثـــوذكـــســـيــة اخملـــتـــلـــفـــة بــحـــسب
إحـــصــــائـــيـــات مـــقـــربـــة من الـــدوائـــر

الفاتيكانية. 
كـان إلصرار بـابا الـفاتيـكان فـرنسيس
األول عـلى حتقيق أمنية سلفه الراحل
يـوحـنـا بـولس الـثـاني وقع كـبـيـر لدى
ية وعراقية متابعة لرحالت أوسـاط عا
بـابـوات الكـنـيسـة الـكاثـولـيكـيـة. وهذه
الــزيـارة لـهــا من األبـعــاد اخملـتـلــفـة مـا
يــجـعــلـهــا الـيــوم مـحطّ أنــظـار الــعـالم
بـأسـره لكـونـها سـتـسبغُ بـركـة بابـوية
مــتــمـيــزة عـلى شــعبٍ مــقـهــور وجـريحٍ
مــصـاب بـأشـكـال الـعـاهـات واألمـراض
ـــصـــائب إنـــســانـــيًـــا وســيـــاســـيًــا وا
واقـتـصـاديًـا وبـيئـيًـا وعـلـميًـا وثـقـافـيًا
وتــربـويًـا وأخالقـيًـا بل وفي كلّ شيء.
فـالعـراقيون يـعيشـون منذ عـقودٍ ضمن
اسـلوب حيـاة شعوب الـقرون الوسطى
فـي تتـالي احلروب والـنزاعـات وأعمال
ــبـــرّر وفي الـــفـــســاد الـــعـــنف غـــيـــر ا
واالنــــفالت األمــــني بـــوجــــود الـــدولـــة
الـعــمـيـقـة وأدواتـهـا الـتـخـريـبـيـة وفي
غـــيــــاب الـــضـــمـــيـــر اإلنـــســـاني وروح
الـتآخي وفي انـحسـار الروح الوطـنية
فـي زمنٍ صــار الـــغـــريبُ والــدخـــيلُ في
الـبـلـد سـيّـد الـشـعب واألرض والـثروة.
مـن هـنا نـدرك شـكـل هذه الـزيـارة الـتي
تــتـخـذ طـابــعًـا تـضـامـنــيًـا مع الـعـراق
حـكـومةً وشـعـبًا بـهدف إعـادة الـلحـمة
اجملـتـمعـية والـغيـرة الوطـنيـة وحتفـيز
زمـن الـتــآخي والـتــعــايش والـتــضـامن

اإلنـسـان واألوطـان واستـقـرار شـعوب
ـا أنّ األرض وسـالمـتـهــا وأمـنـهــا طـا
اإلنــسـان هـو مـحـور احلـدث وصـاحب
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ال نـــــنـــــكــــر أن مـن أهــــداف الـــــزيــــارة
الـبـابـويـة تـأكـيد الـفـاتـيـكـان الـرسمي
عـــلـى ضـــرورة حـــمـــايـــة الـــتـــعـــدديــة
واالخـــتـالف في الـــدين بـــ األقـــلـــيـــة
واألغـلبـية احلاكـمة. فـالزيارة فـيها من
ّا األبـعـاد الـسـيـاسـية مـا يـسـاويـهـا 
حتـمـلُـه من أهـدافٍ روحـيـة وتـعـزيـزية
وتــشــجـيــعـيــة تــرقى لـتــثــبـيت أتــبـاع
طـالبـة احلثـيثة سـيحـية وا الـديانـة ا
بــزيـادة حـمــايـتـهم من أجـل احملـافـظـة
عـلى جذورهم الـتاريـخية واحلـضارية
والـثقـافيـة في بالد "شـنعـار" العراق.
وهـي رسـالــة شــامــلــة أيــضًــا جلـمــيع
أتــبـاع الـديـانـات األخــرى الـتي تـشـكل
الـــيــوم أقــلـــيــات ضـــعــيــفـــة وواجــبــة
احلـمـايـة في البالد. وفي هـذه الـزيارة
نـقـرأ أيـضًـا بـ الـسـطـور نـداء مـلـحًـا
ودعـوة واضـحـة إلشـاعـة روح الـتآخي
والــتـعـايش ونـبـذ ايـة نـزعـة لـلـتـطـرف
عـتـقد والـتـشـدّد على أسـاس الـدين وا
والـعرق والطائفة. فهـذه جميعًا تعسّر
احلـــيــاة ألتــبــاع األقــلـــيــات الــديــنــيــة
ـذهبـية والعـرقيـة وال تيسـرُها لهم. وا
بـل إنّ أيَّ شكلٍ لـلـتـشدّد والـتـطرف في
األداء والـــفــكــر والــتــعــاطي مع اآلخــر
اخملـتلف عن دين احلاكم من شأنه قتلُ
أيّـة روحٍ للتـفاهم واحلوار من أجل غدٍ
أفـضل يـهدف لـتكـوين مجـتمع تـسوده
احملـبـة والـوئـام والـتـفـاهم والـتـوافق
ـكــاسب غــيـر لــيس من أجـل تـعــزيــز ا
ـشـروعـة بل من أجل الـبنـاء الـسـليم ا
جملــتــمع سـلــيم يــحـظـى جـديــرٍ بـوطنٍ
يـــحـــمل اخلــيـــر والـــرفــاهـــة والــسالم
لـلـجـمـيع عـلى اساس حتـقـيق الـعـدالة
ــســاواة وفـق مــبـدأ االجــتــمــاعــيــة وا
اجلــدارة والـكـفــاءة واألهـلـيــة وصـحـة
االنـتمـاء للـوطن. وهذا ما يـنقـصنا في
بـلدنا منذ عـقود وزادت منه الزعامات
الــســيـاســيـة احلــاكــمـة بــأمـر الــغـازي
األمـريـكي الـصـلـف مـنذ مـا يـربـو عـلى
ثــمــانـيــة عــشـر عــامًــا بـعــد الــتـغــيــيـر
الـدراماتـيكي الوقح في  2003 بـحجج
واهـيـة وتـبـريـرات سـيـاسـيـة مـنـتـفـعـة
بــنـــاءً عــلى تــهــريــجــات وتــخــريــفــات
مـــــــعــــــروفــــــة األغــــــراض واألهــــــداف
والـــتــوجـــهــات.  إن فـي رســالـــة بــابــا
الــفــاتــيــكــان رائــحــة ذكــيـة مـن الـروح
اإلنـسـانـية يـودّ نـقلـهـا لـعمـوم الـشعب
ولــلــزعـامــات الــديــنـيــة والــسـيــاســيـة
بـــتــكــريس احلــكــمـــة وإعــمــال الــعــقل
وســــيــــادة الــــعــــدل وتـــشــــجــــيع روح
اإلحــسـان وتـبـادل االحـتـرام وتـرسـيخ
ـتــبـادلــة بـ جــمـيع عـالقـات الــثـقــة ا
مــكـونـات الـوطن الـواحـد الـذي يـفـخـر
بــكــونه أرض أبي األنــبــيــاء إبــراهـيم
أبـي إسـحق ويـعـقـوب وابـنـائه االثـني
عــشـر وأسـبـاطـهـم الـذين عـاشـوا عـلى
هــذه األرض الــطـيــبـة وتــبــاركـوا بــهـا
وبـاركوها بأيديهم وأرجلهم واعمالهم
وذرّيــتــهم مـن بـعــدهم. أفـال يــسـتــحق
ابــنـاؤُهم من بــعـدهم الــعـيش الــرغـيـد
ــفـــعم بــالــتـــفــاهم والــتــآزر الـــهــانئ ا
والـسـلم واألمـان واالسـتقـرار والـرخاء
بـــعــد الـــســنــ الـــعــجـــاف من تــوالي
ــصـائب واآلالم واألزمــات? من مـوقع ا
آخـر لـو الحظـنا فـالزيـارة التـاريخـية
هــذه ســتـشــمل وسط الــبالد وجــنـوبه
وشــمــالَه وفــيــهــا دالالت طــيــبـة عــلى
احـترام ورؤية قـداسته جلـمالية اإلرث
ـانيّ واإلنسانـيّ واحلضاريَ الذي اإل
ال مثيلَ له في العراق فشاءَ أن يُظهرهُ
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ـا تـفــوقـهـا الى الـعـالــيـة اجلــودة ور

التميز .
 ان اسـتـمـرار الـوزارات والـتـشـكـيالت
في اتبـاع النـهج التـفكـيكي في حتـليل
شكالت بصورة عامة ووضع وتنفيذ ا
اخلــطط بــصــورة خـــاصــة والــتــدريب
والــتـــطــويــر بـــصــورة اخـص هــو مــا
دعاني ان اكتب حلضراتكم رؤيتي في
هـذا اجملـال واتــمـنى ان يـكــون الـقـادم
هو رسم خـطة اسـتراتـيـجيـة للـتدريب
والتطوير وما يرافقه من مراحل مهمة
مـثـل انـشــاء وحــدة اداريــة مـخــتــصـة
بالـتطويـر كمـا التـدريب وسيـغني ذلك
تخصص من عن اعباء جمع الفـريق ا
ـهـمـة داخل كل تـشـكـيـل إلجنـاز هـذه ا
ليتم بعـد ذلك الشروع بجـمع البيانات
وحتـلـيـلــهـا لـلـوصــول الى رسم خـطـة
استـراتيـجـية وخـطط تـفصـيلـيـة تنـفذ
ــؤســســة لـــتــحــقــيق حــرفــيــا داخـل ا
ـرجـوة ومـنـهـا الى الـتـقـدم الـقـفـزات ا

والتطور والتميز.

الـفــنــيـة لــكل فــرد بـســبب عــدم وجـود
قــاعـــدة بــيـــانــات تـــســتـــخــرج مـــنــهــا
احـصائـيـات دقـيـقـة عن كل مـفـصل من
الـعـمـلـيـة الـتـدريـبـيـة وايـضـا ال يـوجد
تركيز على االختالف في احلاجات ب
ـؤسـسات فـمـمـكن تن تـكون مخـتـلف ا
الدورات لـهـذه الـسنـة مـفـيدة لـتـشـكيل
ـا ال تـكون مـعـ لكـن عـلى الـعـكس ر
مفـيـدة لتـشـكيل اخـر وحـتى وان كانت
هــنــاك مـراعــات لــتــلك احلــاجــات فــلن
تكون على اسـاس علمي وغيـره الكثير
من الـــعـــيـــوب الــتـي تــرافـق تـــطــبـــيق
النـظريـة التـفكـيكـية في حتـليل وادارة
ـشـكالت مــثل تـرك تـقــيـيم احلـاجـات ا
الــفــنــيــة والــعـلــمــيــة واحلــاجــات الى
الدورات الى االجـتهـاد الـشخـصي لكل
مـــــوظف او مـــــســـــؤول وهـــــذه قـــــمــــة
دمرة للعملية التدريبية . العشوائية ا

V —b « WO O «d «
ونــــــحن نــــــقــــــتــــــرح ان يــــــتـم اعـــــداد
استراتـيجـية الـتدريب والـتطـوير على

وتــخـــتــلف اخــتـــصــاص عـــلى حــدة  ,
الظـروف من اداريـة الى خـاصة نـابـعة
ـــســـافــات من ضـــيق الـــوقت وبـــعـــد ا
كـانية واالوقات اخملصصة الزمنية وا

لكل حالة وضغوط العمل ..والخ.
V —b « ‚d

لـذلك بـرزت احلـاجـة الى اعـادة الـنـظـر
في طـرق الــتـدريب واسـالــيـبه وادارته
بشكل عام وليتم بعدها دراسة الواقع
الـفـعـلـي جلـمـيع اعـضــاء أي مـؤسـسـة
(الـفـنـي والـعـلــمي)مـســتـخـدمــ فـكـرا
مـغـايـرا فـي وضع اخلـطط الـتــدريـبـيـة
وبـدل ان نـسـتـخدم الـفـكـر الـقـائم عـلى
اساس النظريـة التفكيكـية والتي تقوم
على اساس وضع خطـة تدريب جلميع
ــؤســســة مـؤطــرة بــالــعـامل اعـضــاء ا
الزمني كأن تكون شهرية او فصلية او
سـنـويــة وتـلك نــظـرة قـاصــرة ال تـأخـذ
ـتـلـقي من بـاالعـتـبـار مـدى اسـتـفـادة ا
الـدورات ومـا هـو تـأثــيـرهـا عـلى واقع
االعمـال ومـتـنـاسـيـة احلاجـة الـفـعـلـية

نقص فـني في مجـال التـخصص وان
ـعـقـدة ــوظف ا هـنـاك ظـرف وبــيـئـة ا
ـبـدعة ا تـمـنعه من طـرح االفـكار ا ر
فــضال عـن مال الــفـــراغ الــفــنـي لــســد
النقص في اخلبـرات الواجب توفرها
مع االحــتــفــاظ بــاخلــصــوصــيــة لــكل

من خالل مـتــابـعــتي اخلـاصــة لـلـواقع
الفـني للـموظـف بـشكل عـام والذي 
باشر او عن اما عن طريق االحتـكاك ا
طـريق الـتــعـامل الـوظــيـفي الحـظت ان
وظف االفـتراضي تـوجد لـديه قدرات ا
كـامـنـة وفي نـفـس الـوقت يـوجـد كـذلك

اسـاس الـنـظــريـة الـتـركــيـبـيـة واردنـا
ـعــايـيـر الـعـلـمــيـة الـدقـيـقـة اعـتـمـاد ا
للـتـدريب والـتـطـويـر ومـراعـات كل ما
ذكــرنــا ســابــقـــا من مــثــالب في ادارة
ـــنــــهج الــــتـــدريـب اضـــافــــة الـى ان ا
الـتــحـلــيـلي الــتـركــيـبي يــأخـذ بــنـظـر
ـشـكـلـة هو االعتـبـار ان كل جـزء من ا
مـــؤثـــر ولــــو كـــان صـــغــــيـــرا وان كل
االجـزاء مــتـرابــطـة بــعالقـات عــمـلــيـة
ـشــكـلــة بـصـورة ــكن حل ا حـيث ال 
عـامـة بـدون ايـجـاد حل اسـتـراتـيـجي
متـوازن فـالهـدف ليـس اتمـام اجلدول
التـدريـبي لكـن الهـدف هـو رفع قدرات
ــوظــفــ الــعــلــمــيــة ومــنه الى رفع ا
ـكونـة للمـؤسسة قدرات التـشكيالت ا
لــنــصل فـي نــهــايــة تــنـــفــيــذ اخلــطــة
االستراتـيجـية الى كـوادر علـمية ذات
مـسـتــوى عـالي وحــسب اخملـطط له 
لــيـــصـب كل ذلك في مـــصــــــب واحــد
وهــو تـــطـــويـــر االعــمـــال واجنـــازهــا
ـــعـــايـــيــر واالبـــداع فــيـــهـــا وفــــــق ا
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ـقابل وتفـاعل البطل واحلـقائق اخلـفية لـآلخر ا
مـع تـلك األفـراد. ويـتــطـرق الـبــطل الى اغـتـرابه
ـهــ من اآلخـر واالنـتـقـال من عــبـر الـتـصـرف ا
الـسرد الوصـفي الى التجـسيد الـصوري تأويالً

عانٍ مضمرة غير ظاهرة.
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تـتـوازى في القـصة أحـداث فنـراها تـنشـطر الى
ـشـهــد الـسـردي نـفـسه: األحـداث شــطـرين في ا
ـســرودة الـثــانـيـة األولـى تـتـسق مـع األحـداث ا
ضـمن تأطـيرها الـعام اذ تـتزامن وتتـواقت عبر
ـتـداخل والـتــنـاسج جملـمـوعـتـ أو (( الــقـطع ا
ـواقف واألحـداث الـتي تقـع في نفس أكـثـر من ا
الـــوقت)) (15). أي الـــوقـت الـــذي تـــســـرد فـــيه

أحداث القصت معا.
شهد عـن سرد قصت في آن واحد: (( يـكشف ا
ـــشــؤوم من لـــكـــنه ذلك االتـــصـــال الــهـــاتـــفي ا
الـصربي. ح تكلم وقال: " عليك أن تأتي اآلن"
كـان يشـبه رئيس عرفـاء وحدتي الـعسكـرية يوم
كـنت جـنـديا فـي االحتـيـاط عنـدمـا غـزا اجليش
األمــريــكي الــعــراق. كـان ذلـك الـعــســكــري حـ
يــصــدر أوامــره لـي يــأخــذني الــظن انه تــلــقى
سـلحة األوامـر لتـوه من القـائد الـعام لـلقـوات ا

مباشرة)) (16).
تـزامن صـوت الـصربي مـع صوت رئـيس عـرفاء
الــوحـدة الــعـسـكــريـة في زمن مــنـصــرم يـحـدده
الـسـارد ويسـتذكـر الغـزو األمـريكي لـبلـده وقد
رأى الـبطل (بالضمير التاء الذي يعود عليه) ان
صــوت رئـــيس عــرفــاء الــوحــدة يــوازي صــوت
الـصـربي ويوازي الـقائـد العـام من حيث الـشدة
والــقـوة والـتــسـلط.  اذ تـســاوقت ثالثـة أحـداث
مــجـتــمـعــة وعـبــر الـصــوت بـ الــشـخــصـيـات
. لـــقــد تــنــاول الـــســارد تــقــد ـــذكــورة آنــفــاً ا
ــســتــعــصي من األحــداث وقــارنه مـع األفــكـار ا
ـتــداعـيـة. انـهـا خـلـفـيــة تـصـويـريـة تـنـاظـريـة ا
مــتـوازيــة بـ الــواقع (االتـصــال الـهــاتـفي) مع
ـاضي (صـوت رئيس الـعـرفاء) تـمهـيـداً للـغزو ا

الذي جاء ليعضّد الكالم.
V UF « ÂuNH  ∫U U

تـعـاقب في الـسرد ـستـوى الـسـردي ا يـبـرهن ا
األصـل (األول) عــلى خــطـــاطــة الــســـرد الــتــالي
ـا يصـطلح عـليـه القصـة في الـقصة (الـثاني) 
طاً وقـد حوت قصة (العراقي الذي حرر لندن) 
. فهـو ال يستتبع ((مـوضوعاتيـاً غرضياً خـالصاً
أي تـواصل زمـني مـكـاني بـ حـكـايـتي الـقـصة
األولى والـقـصة الـثـانيـة. وبإمـكـان هذه الـعالقة
أن تـكـون عالقـة تـقـابل أو عالقـة تـمـاثل)) (). بل
ثــمـة عـالم بـراني مــتـداخل مع عـالم جـواني. ان
الــراوي األول في الــقــصــة االولى يــخــتــلف عن
ـعـنى ((حتوال في الـراوي في الـقصـة الـثانـية 
مـسـتـوى الـسـرد من الـقـصـة من الـدرجـة األولى
الى الــقـصــة من الـدرجــة الـثـانــيـة. وقــد اقـتـرح
ــصــطــلح بــديالً عن مــصــطــلح جــونــات هــذا ا
ــتــمــثل فـي انــدراج الــقــصــة في الــتـــضــمــ ا
الـقصة)) (17). بـوصفـها األحـداث التـخطـيطـية

. نتظمة التي تمثل تعاقب القصت ا
تـبدأ الـقصة األولى من االسـتهالل عـبر دينـامية
باشر: ((- أين كنت بحثنا عنك تـقانة احلوار ا
فـي كل مكـان ولم جندك)) (18). الـى : ((ولم يدر
في بـالي أنني سأتـذكر شيئا مـنه ح أصحو))
(19).اذ اسـتغرقت الـقصة خـمس عشـرة صفحة
تــخـلـلـتـهـا األحـداث الــتي وقـعت مع الـبـطل في
ُـضـيف (طـلب اللـجـوء) وقد جـاء الـسرد الـبـلد ا
لــيـكـشف عن اغــتـرابه الـذاتي واالجــتـمـاعي في
خـطاطـة منتـظمة بـسبب تـغير الـبيئـة واجملتمع
فـهو في حـراك اجتـماعي مـختـلف عن مجـتمعه.
كـما جاء الـزمن اآلني في القصـة األولى ليكشف
عن الــزمــكـان اآلني أيــضـا في الــغـربــة الـقــصـة
الــثـانـيــة ومـضى احلــديث عن تـطــور اجملـتـمع
اجلـديـد مـجـتـمع البـطل وجـاءت تـقـانـة احلوار
بــتـعــدد األصـوات (ثالثـة أصــوات مـرة واحـدة)
ومن جـمـالـيـات الـقـصـة األولـى اخـتـراق الـسرد
ـعنى إبعاد نظـومة احلوار  (أكـثر من مشـهد) 
الـراوي وفسح اجملال أمام البطل لـيتكلم بحرية
تـكلم (أنـا) فضال عن وسـرد ذاتي عـبر ضـميـر ا
إيـراد فلسفة السارد: ((حـ ال يكون هناك خطة
فـي رأس اإلنسـان لـعمل شـيء ليس أمـامه عـند
ذاك ســـــوى الــــهـــــروب من دون تـــــفــــكـــــيــــر أو
االستسالم...)).ثم تأتي القصة الثانية وبصورة
: " ماذا تفعل?")) (20). الى مـتناوبة: ((صرخ فيّ
: ((كـما كان يـفعل دائمـا يصرخ.. يـصرخ حتى
أشـعـر أن ثـقالً كـبـيـرا انـزاح عن كـاهلي)) (21).
وقـد اسـتـغـرقت الـقـصة الـثـانـيـة ست صـفـحات
(أقـل من القصـة األولى) ويرجع الـسبب في ذلك
الى تــقــانـة االســتـرجــاع عــبـر الــتـذكــر ألحـداث
مـاضـية في بـلـده العـراق أبان احلـرب الـعراقـية
ا األمـريـكيـة. وقـد طغى الـسـرد الذاتـي أيضـا 
شـكل توازياً ما ب القصة االولى والثانية. كما
ـسرّد (الـتسريـد) وتقـانة احلوار جـاء الوصف ا
ــنــفــرد الــواحــد حــتى األحــادي ذي الــصــوت ا
انـتهـاء االستـرجاع بعـودة شخـصيـة مايكل الى
الــسـرد األول الـقــصـة االولى كـمــا جـاء: ((ظـهـر
وجـه مــايـكـل عــلى عــرض الــشــاشـة)) (22). ثم
ـفتوحـة عبـر السرد انـتهـاء القصـة بخـاتمتـها ا
الـذاتـي: ((وشـعـرتُ أن الـنـاس الـذين أكل الـقـلق
وجــوهــهم وضــاقت األنــفـاس في صــدورهم في
الــدقـائق الــعـشــر الـتي كــابـدوهــا في اإلضـراب
توقفة مع عـادوا للتدفق نحو جميع القطارات ا
ســريـان الــوهج في تــلك اخلـرائط الــضـوئــيـة))
ا (23) ويـسـتطـيع الـقار ملء هـذه اخلـاتمـة 
يــتـالءم مع أفــكــاره. اذ تــنــفـــتح عــلى تــأويالت
واحــتــمـاالت عــدّة. لـقــد عـصـى الـعــراقي أوامـر
مـايـكل وكـسر طـوق اإلضـراب ألنه هـو من حرر
لـنـدن من الـسـكـون الـزمـني فـهـو من سـيـحاسب
فـاهيم الـتي جاءت في الـقصة عـلى ما فـعله. فـا
األولى والـثانية أثارت القار وكانت أكثر عمقاً
ألنـهـا تبـ جـوانب ذاتـية ومـجـتمـعـية لـنـموذج
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ـتلك األبطال مزايا وسمـات معينة تفردهم في
الــــــدراســــــات الـــــثــــــقــــــافــــــيــــــة  فـــــمــــــنــــــهم;
االيجابيون/السلبيون ومنهم األخيار فضال عن
ــهـارات الــرائـعـة اذ قــدراتـهم غــيـر الــعـاديـة وا
يــكــوّنـون مــظـاهــرا حــديـثــة أو صــورا حـديــثـة
لـلـشـخـصيـات; فـالـوظـيـفة األسـاسـيـة ألسـطورة
الـبـطل هي مـساعـدة األفراد عـلى تـنمـيـة الوعي
كنهم من خاللـه أن يتغلبوا على بـاألنا والذي 
ــشـاكل الــتي قـد يــواجـهـونــهـا في حــيـاتـهم() ا
ــغـتـربـة. ((ان الـبــطل او الـبـطـلــة يـقـدمـان في ا
ـاثلـة مع الذات الـغـالب قيـما ايـجابـية)) (24) 

في السرود بوصفها أُس البنية التحتية.

تنوعت الشخصيات بحسب انتمائهم وهم:
ـتــكـلم (أنـا) الــبـطل: في 1. الــسـارد بــضـمـيــر ا

تفاجئ ص37 وجهي نظرة ا
2. الـعـامل الـصـربي: نـظـر الـعـامل الصـربي في

وجهي ص37
3.(مايكل): يحتاج رجل مثل مايكل: ص 39

ــوظف الـذي ســألـني عن ــوظف: هـو ذلك ا 4. ا
سبب قدومي ص39

ترجم األفغاني ص41-42 5 . األفغاني وا
6. شخص: كان هناك شخص: ص44

7. الرجل األول: خاطبني الرجل األول: ص49
8. رئــيس الــعــرفـاء: كــان يــشـبه رئــيس عــرفـاء

وحدتي العسكرية: ص52
9. احدهم: احدهم قال لي: ص52

ونـلـحظ غـيـاب االسم وجتـريـد الـشـخـصـيـة منه
غايرة بينما كان بـسبب التجديد والتجريب وا
. مـايكل الشـخصيـة الثانـوية في القـصة حاضراً
اذ تـوزعت ادوار الشخصـيات بصورة مـتفاوتة
رئـيس عـرفـاء الـوحـدة الـبـطل الـثـاني أمـا بـاقي
ـوظف في الــشـخــصــيـات (الــعـامل الــصـربـي-ا
ــتـرجم األفــغـاني- دائــرة الـلــجـوء-األفــغـاني-ا
شـــخص-الـــرجل األول-أحــدهـم) شــخـــصــيــات
هـامشية ومنـها شخصيات مـساعدة في القصة
وهي تـؤدي دعمـا وإسنـاداً لبقـية الـشخـصيات.
فـبعضـها شكّل مـكوناً انفـعاليـاً والبعض اآلخر
مـنـها شـكل مـؤشرا إيـديولـوجـيا عـبـر عالقاتـها
الــتــبــادلــيـة وعـالقـاتــهــا الــزمــنــيـة فـي مـحــيط
االغـتراب. عالوة على ذلك نلحظ تراتـبا منتظما
في تـصـنـيـف الشـخـصـيـات وعـلى وفـق مـنـظور
تـصاعـدي من البـطل الى الشـخصيـات الثـانوية
ثم الــهـامـشـيــة وأخـيـرا الـعــودة الى الـبـطل في
نــهـايـة الـقــصـة. فـالـشــخـصـيــات احـتـشـدت في
ـنـوط بـها الـقـصـة جمـيـعـهـا على وفق األدوار ا
والــبـعض مـنــهـا تـطـور تــطـوراً مـلـحــوظـاً عـبـر
سـندة اليهـا. ويعد احتـشاد األبطال الـوظائف ا
ظـاهـر احلديـثـة الـتي يوظـفـها بـهـذا الـكم الى ا
الــقــاص. كـمــا يــبـرهن عــلى الــصــور احلـديــثـة
ــكن احملــاجــاة بــأن الـقــصص لــلــمــجــتــمع و
تعـددة تشبه في طـبيـعتهـا القصص احلـديثـة ا
ـوهــة مـنـهـا ــا تـكـون نــسـخـاً  اخلــيـالـيـة ور
وكــأنــهم _أي األبــطــال _يــرتــبــطـون بــالالوعي
وجـود لدينا (24). بـوصفهم أدوات اجلـماعي ا
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تــشـيـر كــلـمـة الــتـأويل الى الــتـفـســيـر أو جـعل
األشـياء واضحـة وفك الغمـوض عنهـا والتأويل
ــعــاصــر مــنـهج في الــنــقــد األدبي والــثــقـافي ا
لــلـتـنـاول وإمـاطـة الـلــثـام عن مـعـنى الـنص (او
الـنشاط الثقافي الذي يرى من حيث كونه نصا)
ال عن طـريق إعـمـال الـفـكـر أو التـحـلـيل الـعـقلي
ــا بـالــنـفــاذ الى داخل الـنص ــوضـوعي وإ ا
فـالـنص يـعد عـالم مـقال مـكـتـفيـا بـذاته ويرغب
الـتأويـلي ارتـياد الـعالم ال مـجرد ان يـعرفه عـبر
العمليات العقلية(25). وتفسير النص بالسؤال
عـن معـنى فـهم النـص ((ومن ثم فإن الـنـصوص
األدبـية ال تـقـابل التـحلـيل وعوضـا عن ذلك يتم
جتــلــيــتـهــا حــيث يــنــفـذ الــنــاقــد داخل الــعـمل
ويـجوس بـ جنـباته خيـاليـا ال أن يقف خارج
الـنص ويراه من حـيث كونه مـوضوعا لـلدراسة
 فـفي الـتـأويل يـكـون التـركـيـز علـى النص وفي
هـذا الصـدد يخـتلف الـتأويل عـن نظريـة التـلقي
تـلك الـتي تـركز عـلى الـدور الـذي يلـعـبه الـقار
ـزعوم الـذي يـحـتويه ـعـنى ا فـي النص. ال في ا
ـعـنى الغـوص في عـمق النص الـنص)) (26). 
والـبحث عن دالالت تـثري النـص ومعاني خـفيّة
ــكن اســتـنــطــاقـهــا. أمـا احلــوار فــهـو تــبـادل
احلــديث بـ شـخــصـيـتــ وإزاحـة الـراوي من

موقعه وهي تقنية من تقانات القص.
انــقـسـم احلـوار في قــصـة الــعـراقي الــذي حـرر

لندن الى:
: باشر بصوت 1. احلوار ا

ان مبرر اخلوف يظهر من تناوب احلوار:
(( - "ايـن كـنتَ بــحــثــنــا عـنك فـي كل مــكـان ولم

جندك?" 
   -"أين يكون عامل السكة احلديد عادة?"

  -"أعـرف لكـننـا أردنا أن حتضـر معـنا اجـتماع
العمال اليوم"

ــاذا أحــضــر االجــتــمــاع.. مـاذا حــصل?" )) "-  
(27)

يـــتــمـــظــهــر فـي احلــوار صـــوت الــســارد األول
والـعامل الصربي اللذين كانا يعمالن في السكة
ــعـــهـــود عن احلـــديـــديـــة  وغـــيـــاب الـــســـارد ا
االجـتماعـات التي كانت جتـري منذ وصوله الى
لــنــدن وهــو ال يــحــضــر مــعــهم فــجــاء احلـوار
مــبـاشــرا بـ شــخـصــيـتــ وبـتــنـاوب ظــاهـر.
فـالغـياب داللة عـلى حالة االغـتراب واخلوف من

اآلخر.
باشر بأصوات ثالثة: 2. احلوار ا

ـوظف   يــرتـكــز احلـوار عــلى ثالثـة اصــوات ا
ترجم: (( ابـتسم الرجل في وجهي والـسارد وا

ترجم إنه يقول:  وأخبرني ا
- من اي بلد جئت?

 قلت:
- الــعـــراق.. أنــا هــارب كــانــوا يــريــدون قــتــلي

وهربت.. اريد اللجوء.
ترجم: قال ا

- حـسنا تعال معي لنـمأل معا هذه االستمارة.))
(28)

ـشــهـد احلـواري تــنـاوبت ثـالثـة أصــوات في ا
ــوظف الـذي ســأل الــعـراقي عن األول: الــرجل ا
سـبب قـدومـه الى لـنـدن الثـانـي: العـراقـي الذي
تـرجم الـذي كان وظف الـثـالث: ا كـان يـجيـب ا
يــتــرجم كـالم الـعــراقـي لــلـمــوظـف. وقـد تــخــلل
عاناة احلـوار سرد مبتـور جاء متقـطّعاً ليـب ا
الـتي يـتعـرض لهـا البـطل عن بـلده أو الالجـئ
بــصـورة عـامـة دون أن يـعـلم أبـسط األمـور ملء
ـترجم شـكّل صمـام أمان ـقدمـة. فا االسـتـمارة ا
لــلـبـطل وذلّـل له الـعـقــبـات كـلــهـا. ان الـتــحـلـيل
الـنفسي للبطل يظـهر الثقافة السـياسية للطغاة
فـي بـلـده عـبــر نـسق مـضــمـر واصـراره احلـازم

بصيغة األنا نتيجة خوفه من القتل.
ـنفرد الواحد: (( 3. احلـوار األحادي بالصوت ا
- تــعـال اآلن الى احملـطــة مـايـكل هــنـا وحـدثت
تــطـورات)) (29) وقــد جـاء ثــمـاني مــرات بـهـذه
الـصـيـغة. واحلـوار األحـادي: هو الـذي يـتوسط
عنى بـ سردين اثـن ويـكون بـصوت واحـد 
طـرف واحد فـقط يسأل أو يـتحدث أو يـخبر عن
شـيء غامض يـتـمم ثـغـرة من ثغـرات الـقـصة أو
أل فـجوة مـا. كمـا يشـير الـبطل الـى شخـصية
(مــايـكل) الــذي يـرمـز لــلـغـرب والــبـطل لــلـشـرق

ثـنائـيتـ متضـادت ومـتقـاربت في
آن واحد.
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 حتــــتل الــــثـــنــــائــــيـــات الــــزمـــنــــيـــة
االســتـــرجــاع/االســتــبــاق حــظــوة في
الـســرود بـوصـفـهـمـا أداة فـاعـلـة عـبـر
األنـــظــــمـــة الـــتي تـــخــــرق تـــســـلـــسل
الـقـصة/الـراوية. اذ ال تـنوجـد خطـاطة
. مـتــراتـبـة لـدخـول هـاتـ الـثـنـائـيـتـ
ــ احلــكـائي طــبــيـعي ((والــزمن في ا
ـتصـلة ولـيس فـنيـا ألنه زمن األحداث ا
عــلى نــحـو شــبه واقـعي ويُــعـرض في
ــ بـطـريــقـة عــمـلـيــة حـسب الــنـظـام ا
الــطــبـيــعي الــســبـبـي لألحـداث)) (30);
فـاالستذكار تقـنية من التقـانات السردية
اضي تـعـود بـالـسرد نـحـو الـوراء الى ا
لـتـذكـر حادثـة مـا تـكون مـتـمّـمة حلـلـقات
الــسـرد أوالً ولــكي يـتــخـلص الــسـرد من

: الرتابة ثانياً
((كـلمـا تذكـرته./ تذكـرت البـاب احلديدي
ــقـفل./ لم يـدر في بــالي أنـني سـأتـذكـر ا
شـيـئا./ لم يـخـطر في بـالي مـجرد خـاطر
قـاطع أنـني سـأتـذكره يـوما.)) (31) فـي ا
األربــعـة يـأتي االسـتــرجـاع عـبـر األفـعـال:
(تـذكرته- تـذكرت- سـأتذكر- سـأتذكره) اذ
يــرى (جـيـرار جــيـنـيت) أن كـل اسـتـرجـاع
بـالـقـياس الـى احلكـايـة الـتي ينـدرج فـيـها
حـكـايـة ثـانـيـة زمـنـيـا تـابـعـة لألولى (32)
وبـذلك تـنـدمج احلـكـايـتـان مـعـا في نـسيج
بــــؤري واحــــد. ومن الالفـت لـــلــــنــــظـــر أن
صـيـغتي (تـذكـرته/تـذكرت) جـاءت بـصيـغة

ــاضي بـيــنـمــا (سـأتـذكــر/سـأتــذكـره) جـاءت ا
ـضـارع مـع حـرف الـسـ الـذي يـدل بــصـيـغـة ا
عـنى تناوب احلـكاية الـثانية عـلى االستقـبال 

عبر الصيغ السردية اخملتلفة.
ـسـتـقبـل الذي  أمـا االسـتـبـاق فـهـو الـتـنـبـؤ بـا
يجتاز احلاضر. فـ ((االستباقات التكميلية تمأل
فـراغات الحـقة تـنشـأ عن الثـغرات فـي السرد ))
ـتكلم تغدو (33). واحلـكاية اذا كانت بـضمير ا
مالئـمـة لالسـتبـاق بـسبـب طابـعـها اإلسـتـعادي
ـصرح به للذات الـذي يعطي الرخـصة للسارد ا

ان يلمّح للمستقبل (34) وما سيحصل فيه .
ــثل الــتـخــيــيل مـرتــكــزاً لالسـتــبــاق: (( كـنت
اسـتطـيع وأنا مـغمض الـعيـن أن أخـمن شكالً
اخـر النازل من القطـار األخير في هذه احملطة
الــغـارقــة في سـكــونـهـا.)) (35)  يــسـرد الــبـطل
ـتــكـلم وبــشـكل ســيـري عن تــخـيّـله بــضـمــيـر ا
لـلـنـازل مـن القـطـار; فـهو يـسـتـطيع الـتـخـم
دون أن يــرى شـكل آخــرهم في مــكـان غـارق في
ا سيحصل سـكونه; فالتخم استباق وادراك 

مقدما لرؤية الوجه األخير.
دى حتقـقه من الفكر يـظل االستبـاق محكومـاً 
ــتـخــيل الى عـالم الــقـصـة: ((كــدت أذهب الـيه ا
واعــتـرف بـكل شيء. وأقـول له انـني الجئ هـنـا
ـسرح. سـينفـجر عـندها ألنـني كنت هـاربا من ا
ـوظـفـ لـولـيـمة بـالـضـحك ويـدعـو أصـدقـاءه ا
ـا يــغـضب ويــضـرب يـده . او ر الــضـحك عــليّ
بــالــطـاولــة ويــوجّه لي اجلـمــلــة الـقــاتــلـة: من

االحسن لك أن تعترف.)) (36)  
ـشـهـد الـسـردي يـسـتـبـق الـسارد ردة في هـذا ا
ـترجم الـفعـل للـموظف الـذي يحـقق معه عـبر ا
ألنـه يــروم طــلب الـــلــجـــوء في مــديــنـــة لــنــدن
وانـطالقـا من ردة الفـعل وظـهر االسـتـباق عـبر

احتمال اثن سردهما البطل:
ــوظـف وهــو يــنــفــجــر من الــضــحك 1. رؤيــة ا

ويدعو أصدقاءه للضحك على البطل.
2. الـغضب مـن كالم البـطل عبـر استـباق ضرب
الـيـد بالـطـاولة وقـول جمـلـة: من األحسن لك أن

تعترف.
ولم يخبر البطل بعد ذلك ماذا حصل معه? وفي
. وهذا يوافق النص ذلـك ايهام وغموض للقار
اآلتي: (( مــضـيـنـا ونـحن نـتـوقع أن تـصـطـادنـا
الـطــائـرات األمـريـكـيـة الـتي حتـلق في الـسـمـاء
بــحـريـتــهـا فـيـمــا كـانت مـضــادات أرضـيـة في
أمـكـنـة بـعـيـدة تـطـلق عـبـثـا رشـقـات من قـذائف

عاجزة ال تصل الى أهدافها.)) (37)
وت وهـو في حالـة احلياة في يـستـبق البـطل ا
حـــرب الــعـــراق مع اجلــانـب األمــريــكـي وعــبــر
الـطائرات التي كانت تصطاد اجلنود العراقي
ـعركـة وقد أخـرج حالـة العـجز من في سـاحة ا
الـطـرف العـراقي لـلمـضادات الـتي كـانت ترشق
الطائرات بفعلها العبثي. فالتوقع هو االحتمال
وت شهـد ونتـيجة الـتوقع ا الـذي طغى عـلى ا
لــكن لم يـحـصل ذلك بـدلــيل وجـود الـبـطل وهـو
يــســرد احلــادثــة. إنّ الــتــحــلــيل الــتــســلــســلي
لـلـنـصـوص في الـقـصـة يـشـمل دراسـة الـتوالي
اخلـطي لـلـسرد. كـمـا أن التـحـريـر والكـتـابة من
عـنى تشـمل تداول ترتـيب العـناصر في حـيث ا
الـنص لـتقـد معـنى ما(38) فـالـتـوالي اخلطي
ا أن سـرودة طا جـاء متراتـباً عبـر التفـاصيل ا
تـركيب الـقصـة يتـألف من ثـنائيـتي االسـترجاع

واالستباق.
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حتـــدث الــعـــديــد من الـــتــغـــايــرات الـــيــومـــيــة
واالجـتمـاعيـة لتـكشف عن الـقدرات الـعقـلية في
الـتأمل والـتفـكيـر ومن ثم تـولد احلـكمـة نتـيجة
واقف التي اسـتنباط الدروس والـعبر من تلك ا
ـا نلـفي كـاتـبا تـأمل; فـلـر تـخـتـزن في ذاكـرة ا
تلك فلسـفة خاصة به وكذا األمر لدى روائـيا 
الـشـاعـر والـقـاص ثم يـقـوم بـنـقـلـهـا الى عـوالم
اخلـيـال وتكـون قـناعه اخملـفي وراء الـسارد او
الـبطل. و ((تعد الـفلسفـة وسيلة لـنقد احلاضر
لــتــعــزيـز وعـي تـأمــلي لــلــحـاضــر عــلى انه في
أزمـة... وتؤدي الفـلسفـة باعتـبارها تـأمال ثاقبا
حـيـال الـتـاريخ والـثـقـافـة واجملـتـمع الى إيـقاظ
الـوعي الـنـقـدي... وبـالـنـسـبـة الى الـفـيـلـسوف
وقف الذي يـتم فيه األزمـة احلقـيقـية سـتكـون ا
الـوعـي بـوجـود أزمة)) (39) كـمـا تـكـون مـحـور
اهـتـمـامه وحتوز األنـا عـلى ريـادة في التـحـليل
كننا في النفسي عبر دوافعها اخلارجية  و((
كن الـغالب ان جند شخصـيات في النصوص 
وصـفها كشـخصيات تـمثل األنا أو كشـخصيات
تــعـد وظــائـفــهـا من األســاس وظـائف األنـا. أي
انـها تـتنـاول عالقة الـفرد بـبيـئته)) (40) عـالقة
ذاتـية والـتعبـير عن األنـا في السـرد يحيل الى
أنــا الـســارد و/أو أنـا الـشــخـصــيـة ومــا يـطـرأ
عــلـيـهــمـا من حــاالت شـعــوريـة مـقــصـودة. أمـا
الــتــحـلــيل الــنـفــسي فـ((يــنـطــلق من فــهم األنـا
بــوصـفــهـا نــسـقــاً عــقالنـيــا واقـعــيـاً لــوظـائف

الـشـخـصـيـة أو بـوصـفـهـا وحـدة فـاعـلـة تـؤلف
ا الـفـرد وتـصـوغ تـصـوره الـكـلي عن نـفـسـه 
يـفضـي الى التـركيـز على الـعمـليـات التي تـقوم
ـو الـشــخـصـيـة (من مـثل إدراك بــهـا األنـا في 
الــواقع والـتـعــلم الـواعي والــتـحـكم اإلرادي).))

(41) وهذا ما حصل لفلسفة األنا في القصة.
شهد فلسـفة اقتناص الفرص: ((ح يـتضمن ا
ال يــكـون هــنـاك خـطــة في رأس اإلنـســان لـعـمل
شـيء لـيس أمـامه عـنـد ذاك سـوى الـهـروب من
دون تــفــكـيــر أو االســتـسـالم ومن دون تـفــكــيـر
ـعـادلـة الـبــسـيـطـة حتـكم أعـمـال أيـضــا. هـذه ا

البشر غالبا.)) (42)
ان نـظرة السارد في سرده الذاتي تـب فلسفته
مـن احلـيــاة; فــاإلنــسـان اذا مــا أصــر عــلى أمـر
يـجـب أن يـفـعـله دون أن يـسـتـسـلم بل ال بُـد من
ة والثـقة وهذا ما حتقق بوصوله تـوافر العز
عـادلة الى لـنـدن فقـد خطط لـذلك وهـرب انهـا ا
ـغـادرة الــتي سـار عـلـيــهـا. فـالـهـروب تــمـثل بـا
لـتـغـيـيـر احملـيط الـعام لـلـبـيـئـة واجملـتـمع وهو
وصـف إلقتـنـاء الفـرص من دون تـردد أو تفـكـير

قدور اإلنسان. ا كان ذلك  طا
يـضع السارد تصـوره عن ضيق التفـكير وعقدة
الــدمـاغ : ((مــا اعـقــد الـدمــاغ يـذهب بــاإلنـسـان
بــعـيــدا في الـتــفـكــيـر فـي وقت ضـيق ال يــتـسع

اللتقاط األنفاس)) (43).
ال بُــد من اإلشــارة الى أن فـلــســفـة الــسـارد هي
رؤيـته الثاقبة جتاه احلياة وهي مستنبطة من
مـواقف وأحـداث مـرت مـعه فـأصـبح عـلى دراية
ــا ســيــتــحــقـق أو مــا ســيــكــون قــابالً تــامـــة 
لـلتـحقـيق وهي رؤية حتـمل استـباقـاً في بعض
األحـيـان جـرّاء تـلك الـرؤية الـنـافـذة. اذ تـصعب
احلـياة بـسبب تعـقّد دمـاغ اإلنسان حـ يبـتعد
عـن الــتــفــكــيـــر في وقت ضــيـق; فــمن الــواجب
اقــتـنـاص الـفــرص فـأي تـأخـيـر تــكـون عـواقـبه
ــا ال يــتـسع اللــتــقـاط وخــيــمـة فــقــد يــنـتــهي 
األنـفـاس. يـسـتـنـبط من هـذه الـفـلـسـفـة أن عـلى
ـناسـبة وال يـتردد اإلنـسـان أن يخـتار الـفرص ا
أبــداً كي ال تـفـوته; ألنـهـا تــذهب بـلـمح الـبـصـر
وحتــتـاج الـى أنـفــاس مـتــتـابــعـة. فــاألهـداف ال
تـنــتـظـر واإلشـارات ال تـتـكـرر فـمـا احلـاجـة الى
الـذهاب بعـيداً باألفكـار وكثرة االحـتماالت التي
كان ال جتـدي شيئاً سوى التأخير والبقاء في ا

نفسه.
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. 1997 للثقافة ط2
عـصـر الـبنـيـويـة تألـيف: إيـديث كـريزويل •
تـرجـمـة: جابـر عـصـفور سـلـسـلة كـتب شـهـرية
تـصـدر عن دار آفاق عـربيـة للـصـحافـة والنـشر

العراق-بغداد 1985.
الــفـلـسـفـة الــقـاريـة مـقـدمــة قـصـيـرة جـدا •
ون كريتشلي ترجمة: أحمد شكل تـأليف: سا
مــراجــعـة: مــصــطـفـى مـحــمــد فـؤاد مــؤســسـة
هـنـداوي لـلـتـعـلـيم والـثقـافـة جـمـهـوريـة مـصر

2016 م. العربية-القاهرة ط1
قـاموس السرديات جيـرالد برنس ترجمة: •
ـعلـومات شارع الـسيـد إمام ميـريت للـنشر وا

.2003 قصر النيل- القاهرة ط1
ـؤلـف مـعـجم الـسرديـات مـجـموعـة من ا •

بــإشــراف: مـحــمــد الــقـاضي دار مــحــمــد عـلي
. 2010 للنشر تونس ط1

ـنـهج الـتـكـويـني من الـرؤيـة الى اإلجراء ا •
د. رحــمن غـركــان االنـتــشـار الــعـربي لــبـنـان-

. 2010 بيروت ط1
الـنـقد الـثـقافي _تـمـهـيد مـبـدئي لـلمـفـاهيم •
الـرئيسية تأليف: أرثـر أيزابرجر ترجمة: وفاء
ــشـروع إبــراهــيم و رمــضــان بـســطــاويــسي ا
القومي للترجمة اجمللس األعلى للثقافة العدد
(603) إشـراف: جـابـر عـصفـور الـقـاهرة ط1

.2003
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مــا الـنـقــد الـثـقــافي تـألـيـف: د. يـوحـنـا م. •
ن بكر بـحث على شـبكة سـميث تـرجمـة: د. أ

االنترنيت.
هـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــوس- رؤيــــــــــــــــــة •
www.roayapedia.org/wiki/ بــــــــيــــــــديــــــــا
index.php/- www.b-sociology. com

خــشـنـة الـوقع يـبـلع مــخـارج حـروفـهـا دائـمـا.
يـعبـر عن إخالصه حلزبه امـامنـا بطريـقة تـثير

اذا هو يفعل ذلك.)) (11). الفضول فينا. 
يـكـشف الـبطل عـن االغتـراب من اآلخـر واآلخر
هـو الضد; ألنه في محيط اجتماعي متغاير عن
ــبـاشـر مــحـيــطه وذلك عـبــر تـقـانــة الـوصف ا
المح الـقـاسـيـة والـبـرود لـلـشــخـصـيـة الـنـد وا
ـثابة تخطيـطات للوجه جمعت ما أدمن وهي 
المح الى مشاهدته من أفالم للروس وقساوة ا
ا جـانب العـنف اللـفظي ( الـكلمـات اخلشـنة) 
تـرك في الذات تـساؤال عن سـبب هذا اإلخالص
(اخـالص مـايـكل حلــزبه) وأثـار الـفــضـول لـدى

الذات.
لـقـد كـانت الـذات حـريـصـة عـلـى أن تـرى حـرية
ـقراطيـة الغرب بـحسب الشـعارات اعالمياً ود
. اذ تـكشّفت لـكن الواقع يخـتلف اختـالفاً جذرياً
ـفـرطة وتـبـعـيـة احلزب احلـقـائق عن األنـويـة ا
ــعــاصـرة في الــواحــد في تــطـبــيق لــلــحـيــاة ا

الغرب.
3. اغتراب اجتماعي:

يــخـتـلف هــذا االغـتـراب عن االغــتـراب الـذاتي;
فــالـذات تـعـيش الـغـربـة مـن اجملـتـمع لـكن هـنـا
ا ال حتمل أي اجملـتمع يعامل الذات مـعاملة ر
مـعنى مـن معانـي اإلنسانـية فـضال عن رؤيـتها
بـصورة دونية فيـها نوع من التحقـير والتقليل
مـن الــشــأن وهـــو بــذلـك يــوثق تـــلك األحــداث
تــوثـيـقـاً صـادقــاً وأحـسب ان غـيـاب االسم من
بـداية القصة الى نهـايتها فيه قـصدية توصلنا
نـحو نـتيـجة ال تقـبل الشك بـأن البـطل قد عاش
هـذه األحـداث بتـفاصـيلـهـا ونقـلهـا بـواقعـيتـها

الى القصة.
تـتعرض الـذات الى انكسـار واضح بسبب عدم
الــثـقـة: (( انـهم ال يـثـقــون بي عـلى نـحـو كـاف
لـكنهم يريـدون مني أن أكون معـهم في مهمتهم
ا أيّ احتقار? ال األخطر. أيّ اختيار هذا? أو ر
يــهم أيّ شيء اآلن فــإن أمــام مـهــمــتي الـتي ال

غلقة)) (12). مهرب منها في هذه الغرفة ا
ان احملـيط االجـتـمـاعي فـي كلـمـة (انـهم) كـشف
عن اغـتراب الـذات اغتـرابا اجتـماعـيا ومن قبل
اجلـمع وليس األفراد; ألن اصـدقاءه لم يشركوه
زعـومة وكذلك احـتقارهم ـظاهرة ا مـعهم في ا
له حــ قـفـلـوا بـاب الـغـرفـة الــتي يـعـمل فـيـهـا
واصـــبح كــالـــســجــ وهـــذا يــدلل عـــلى عــدم
وثــوقــهم به وأيــضـا رفــاقه فـي الـعــمل أيــضـاً
كـانـوا يعـاملـوه بـجفـاء فكـيف سـيروض نـفسه
في مـجـتـمع أناني? سـيـخـرج من سجن صـغـير
الـى سـجن أكــبــر كــمــا جـسّــدت الــذات ايــقـاع
ــعـامـلــة. لـقـد وجـد احلــزن والـوجع من سـوء ا
الـبـطل جـانب االزدراء وتفـسـير حـراك اجملـتمع
ترجم بحسب ضده. نلحظ استخفافاً من قبل ا
ـعـطـيات الـتي يـعـرفهـا لـكـنه ال يعـلم مـعـاناة ا
الــشــعب واقــتــتــالــهم الــداخــلي: (( - "قــلت لك

احلرب"
-" أيــة حــرب? احلـــرب انــتــهت مــنــذ أكــثــر من

" سنت
- " نـعم تلك احلرب التي انـتهت كانت حربهم

اآلن بدأت حربنا الداخلية"
-"كيف"

-"صـرنـا نــتـقـاتل فـيـمـا بـيـنـنـا يـذبح بـعـضـنـا
بعضاً القوي يأكل الضعيف")) (13).

ــتـرجـم (في أثـنــاء طـلب ان حــوار الـبــطل مع ا
ترجم; الـلجـوء) الطرف األول الـبطل والثـاني ا
ـشـهـد احلـواري ثـمـة نـسـق مـضـمر فـفي هـذا ا
تـرجم يقول غـير ظـاهر (اغـتراب اجتـماعي) فـا
لـلـبطـل إن احلرب انـتـهت فيـمـا ردّ علـيه الـبطل
بــأن احلـرب األولى: احـتـالل األمـريـكــان لـبـلـده
الـعراق تـوقفت لـكن احلـرب الثـانيـة: الداخـلية
تلك القوة الـقتل على الهوية والطائفة أو من 
يـقـتـل الـضـعـيف لم تـنـتهِ تـلك األسـبـاب دفـعـته
لـلخـروج من بلـده والهـرب الى بالد أخـرى. لقد
: األول في عـاش الـبـطل اغـتـرابـ اجـتـمـاعـيـ
بـلده وما رآه وعاصره الـثاني في بالد الغربة.
اذ لم يــخـتـلف شـيـئـا فــالـنـتـيـجـة واحـدة. ومن
ـنظـور الرمـزي نرى تعـرية احلـرية في الوطن ا

الذي انخدع فيه.
4. اغتراب مكاني:

ــكــان مــا حــيث هــو االغــتــراب الــذي يُــحــدد 
اخلـوف والـهـلع واألفـكـار الـسـيـئـة الـتـي تراود
الـبـطل في مـكـان أشـبه ما يـكـون مـعـادياً له. اذ
ـكـان وعـدائه مع يـقـارن مـا بـ االغـتـراب في ا
احلـرية لـآلخر في بـالد تنـادي باحلـريات وعدم
اضــطــهــاد اآلخــر فــقـد تــمــثّل فـي ذاته الــكـذب
والــقــمع والــشــعــارات الـزائــفــة الــتي تــعـرض
إعالمــيـا وتـتـغــايـر مع الـواقع.تـتــلـخص فـكـرة
ـكـاني عـبـر وجـود الـشـخـصـيـة في االغـتـراب ا
ألـوف الذي سـيتـحول الى مـكان مـعاد ـكـان ا ا
ارسة القـوة والتسلط على  البطل: (( نـتيجة 
خــرج الـرجـالن وتـركــاني في الـغــرفـة بــعـد أن
أطـبـقا الـباب بـقـوة كأنـهمـا أغـلقـاه من اخللف
حـتى أبـقى مـحبـوسـا. كان صـوت اقـفال الـباب

يوحي بأنهما سجّانان فعال.)) (14).
ينصدم البطل من ذلك التصرّف ح قُفل الباب
عـلـيه في الـغـرفـة من اخلـارج من قـبل الـرجـل
شـهد الـلـذين كانـا يعـمالن مـعه ولعل قـسـوة ا
فـي ضرب الـبـاب بقـوة وإغالقه من اخلـارج أثّر
في الـذات فـتـخـايل الـبـطل نـفسه سـجـيـنـا عـبر
تـقـانـة الوصـف (صوت إقـفـال الـباب) أوحى له
بـأنهما سجانان ولـيس صديق في العمل. لقد
الــتــبس اخلــوف والــقــلق مـن هــذا الــتــصـرف
ـكـان; فـكان وجـعل الـذات تـعـاني من عداء مع ا
ـكاني صـورة للـمعـاني الالإنسـانية االغـتراب ا

 تعيد صاالت السينما فتح أبوابها في اخلامس من آذار بعـد نحو عام من إغالقها بقرار إداري بسبب جائحة كوفيد- ?19على ما أعلن حاكم والية نيويورك
ئة من قدرتها االستيعابيـة االعتيادية على أال يتعدى عدد .وتعيد الصـاالت فتح أبوابها مع االلتزام بنسبـة قصوى للمتفرج تبلغ  25 با أندرو كوومو االثن
ـتحدة الـذي حُرم أكبـر منـفذين له في البالد أي هؤالء في كل صالة  50 متفـرجا وفق احلـاكم.ويشكل هـذا القـرار جرعة دعم لـقطاع الـسيـنما في الـواليات ا
وجب مرسوم أصـدره رئيس البلـدية بيل دي بالزيو. ويـأتي القرار بعد لوس أجنلوس ونيـويورك.وفي نيويـورك ال تزال صاالت السيـنما مغـلقة منذ  17 آذار 2020 
وجة سـجلة في مـطلع كـانون األول أي في بدايـة ا ـستـشفى جراء الـفيروس فـي نيويـورك إلى مستـوياتـها ا تراجع أعداد اإلصـابات بـكورونا وحـاالت الدخول إلى ا
الثـانية من اجلـائحـة.وانضـمت مديـنة نيـويورك إلى سـائر مـدن الوالية حـيث سُمح بـإعادة فـتح الصـاالت السيـنمـائيـة فيهـا منـذ منـتصف تـشرين األول.مع ذلك قررت
تفرج ـفروضة على عـدد ا بعض الصاالت في سـائر أنحاء الواليـة االستمرار في اإلغالق بـحجة أن إعادة الفـتح ليست خيـارا مربحا اقتـصاديا.فقـد أثنت القيود ا
شـروبـات إضافـة إلى غيـاب األفالم الـتي من شأنـهـا استـقـطاب اجلـمهـور مـشغـلي الصـاالت عن إعـادة الفـتح.فـقد أدت اجلـائـحة إلى تـأخيـر طـرح أكثـرية وبيع األغـذيـة وا

نصات اإللكترونية. اإلنتاجات الهوليوودية الضخمة فيما اعتمدت بعض االستوديوهات استراتيجية عرض أعمالها بصورة متزامنة في الصاالت وعلى ا
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يــضم مــصــطــلح اســتـيـالد مـعــاني الــتــولــيـد
ـفـاهـيم ـعـنى تـتـوالـد ا ـتـوالـد  والـتـوالـد وا
الـثقافية في القصة وتتـكاثر. وقد تميّزت قصة
الـعــراقي الـذي حـرر لـنـدن لـلـقـاص فـاحت عـبـد
فاهيم سـردياً وبسيرورة الـسالم بتوالد تـلك ا
مـنتـظمة انـصهـرت في بوتقـة واحدة. ويـتمثّل
الـنقد الـثقافي كـ(( نشـاط وليس مجاال مـعرفيا
... مـهـمـة مـتـداخـلـة مـتـرابـطـة خـاصــا بـذاته
مـتجاوزة مـتعددة كـما أن نقـاد الثقـافة يأتون
من مــجـاالت مـخـتــلـفـة ويـسـتــخـدمـون أفـكـاراً
ـقدور الـنقـد الثـقافي أن ومـفاهـيم مـتنـوعة و
يـشـمل نظـرية األدب واجلـمـال والنـقد وأيـضا
الـتـفـكيـر الـفـلسـفي وحتـلـيل الوسـائط والـنـقد
قـدوره أيـضا ان يـفـسر الـثـقافـي الشـعـبي و
(نــظـريـات ومـجـاالت عـلـم الـعالمـات ونـظـريـة
ـاركــســيـة الــتــحـلــيل الــنــفــسي والـنــظــريــة ا
والـنظريـة االجتمـاعية واألنـثربولـوجية.. الخ)
ودراسـات االتصال وبحث في وسائل اإلعالم
ــتــنــوعـــة الــتي تــمــيّــز والــوســـائل األخــرى ا
ـعــاصــرة (وحـتى غــيـر اجملــتـمـع والـثــقـافــة ا
ـضمر ـعاصرة). )) (1) لـيكـشف عن النسق ا ا
عـبر أبعاده النفسية واالجتماعية والتاريخية;
فـالسلطة محور العالقة في الدراسات الثقافية
ضمرة وصوال الى الفعل الذي لتلك األنساق ا
يـنـاط لـلـسـارد. كـما يـدرس أعـمـاق الـنـصوص
ـستـنـبـطة مـنه وحـتى احلـقـائق على والـقـيم ا
اخـتالفهـا; ألنه يربط األدب بـالثقـافة أي ثـقافة
الـشـعوب; فـالنـاقـد الثـقافـي يبـحث عن اخملفي
داخل الـنسق اخلـطابي. ويكـون النقد الـثقافي
ذكـورة آنـفـاً اذ تـتـقارب حـصـيـلـة الـدراسـات ا

فيما بينها وتتصل مع بعضها البعض.
عرفية كالكتابة ويـحلل النقد الثقافي القيـمة ا
ـادة كـتـصـوير ومـدى الـتـطابـق بيـنـهـما أو وا
االخــتالف الــنـاجت بــ الــتـصــويـر والــقـراءة
ـعـرفـية; وهـنـاك ارتـبـاط وثـيق بـ اجملـاالت ا
ـــبــدأين الـــلــذيـن يــســـتــطـــيع الــنـــقــاد ألنّ ((ا
ـمـارسـون لـلـدراسـات الـثقـافـيـة أن يـعـتـقدوا ا
هـما فـيما ـبدآن اللـذان  تقـد فـيهـما هـما ا
كن ان سـبق ويعني بـذلك: مبدأ أن(الثـقافة) 
تـــتــحــول الى مــفــهـــوم طــبــقي أي الى (أداة)
بدأ الـثاني يتمثّل في ـمارسة (الغـطرسة). وا
االعــتــقــاد بـأن الــتــوجّه الــتــحـلــيــلي الــعــابـر
ـضـاد أحـيـانـا لـهـذه ـعـرفـيـة (وا لـلــمـجـاالت ا
اجملــاالت) نـحــو ثـقــافـة حــقـيـقــيـة قــد أصـبح
تــوجّــهـــا مــطــلــوبــاً اآلن; ألن الــتــاريخ والــفن
واإلعـالم هي مجـاالت مـعقّـدة ومـتداخـلة)) (2)
فـيـمـا بـينـهـا وهـذا مـا يفـسح اجملـال لـتـمـثيل
احلــــيــــاة عــــلى تــــنــــوع اخــــتـالفــــهــــا عــــبـــر
الــقـصـة/الـروايـة بــصـورة مـتـخــيـلـة من هـنـا
انـصبّ االهتمام بـهما أكثـر من الشعـر. وللنقد
ـعـطيـات الـتي تـميل الى الـثـقـافي ((مجـمـوع ا
الـظــهـور بـشـكل مـنــظم فـيـمـا بـيــنـهـا مـشـكّـلـة
ـعـرفـية االجـتـمـاعـية مـجـمـوعـة من األنسـاق ا
ــتــعــددة; الــتي تــنــظم حــيــاة األفـراد ضــمن ا
كان. جـماعة تشتـرك فيما بينـها في الزمان وا
فـالثقافـة ما هي الّا التمـثيل الفكري لـلمجتمع
الـذي ينـطلق منـها العـقل اإلنساني في تـطوير
عنى تختلط عمله وخلق ابداعاته فهي بهذا ا
ـكن الـتـفـريق بـيـنـهـما اال في بـاجملـتـمع فال 
مـسـتـوى الـتمـثـيل فـهي بـالتـالي حتـدد هـوية
عنوية)) (3) ادية ا اجملـتمع في كافة أبعـاده ا
. لـقـد تمـيّز الـنـقاد الـثقـافيـون عن غـيرهم عـبر
سعيهم ((لتحطيم التخوم ب األعلى واألدنى
كـما يسعـون لتعريـة التراتبـية التي يتـضمنها
الــتـفـريق بــيـنـهــمـا. إنـهم كــذلك يـودون كـشف
األسـباب-الـسياسـية غالـبا- التي جتـعل نوعا
ـنتجـات اجلمـالية أكـثر قـيمة مـعيـناً من ا

ـــــــا عـــــــداه.)) (4)
فاهيم تتوالى فا
مــــتــــراتــــبــــة
بــــإيــــقـــاع

ـفـهـوم الالحق عـلـى ما تـتـسـارع فـيه فـاعـلـيـة ا
ــفــاهــيــتـــــم قــبــله (5). وقــد انـــقــســمــتــــــــ  ا

الثقـــــــــــــــــــافية الى:
»«d ô« ”u U ØWO UI « W eF « ÂuNH  ∫ôË√

يـفـسر الـنقـد الـثقـافي األشيـاء تـفسـيرا يـخضع
ـفاهيم تكمل إحـداهما األخرى كحلـقة /سلسلة
تـشمل مصطلـحات عدّة عبر منـظومات متعدّدة
والــعـزلـة الــثـقـافـيــة االبـتـعــاد عن احملـيط عـلى
الـــرغم من تـــنـــوّعه اذ يـــتــســـاوق ومـــصـــطــلح
االغـتراب  واالغتراب مفهوم ثقافي غامض فقد
دن الكبيرة ((وجـد في القرى الصغيـرة وفي ا
ــة أيـــضـــا كــمـــا في وفـي احلــضـــارات الـــقـــد
اجملـتمعات احلديثة وأن االغتراب ليس مشكلة
تــولــدت بـــســبب الــرأســمــالــيــة أو االقــتــصــاد
ـاركسي او الـتنظـيمـات االجتمـاعيـة ولكن هو ا
مـشـكـلـة دائـمـة تـواجه كـل الـنـاس تـقـريـبا))(6)
وجتـعلهم في عزلـة ثقافية يعـانون من تداعيات
ـكـان) واجملـتـمع. أما نـتـيـجـة تـغـايـر البـيـئـة (ا
الــهــابـــتــوس فــهــو ((نــسق من االســتــعــدادات
ـكتـسبـة التي حتـدد سلـوك الفرد ونـظرته الى ا
نـفـسه والى الـكـون وهـو أشـبه مـا يـكـون بـطبع
الـفـرد أو بــالـعـقـلـيـة الـتي تـسـود في اجلـمـاعـة
لـتشـكل منـطق رؤيتـها لـلكـون والعـالم. ووفـقها
لــهـــذا الــتــصــور يُــعــد الـــهــابــيــتــوس جــوهــر
ـولـدة لـلـسـلوك الـشـخـصـيـة البـنـيـة الـذهـنـية ا
الــنـظـري والــعـمـلـي وهـو- في جـوهــره- نـتـاج
لـعـمـلـيـة اسـتـبـطـان مـسـتـمـرة ودائـمـة لـشـروط
احلياة ومعطياتها عبر مختلف مراحل الوجود
بـالنـسبـة للـفرد واجملـتمع..))(7) وكـذا األمر في
تـواصل اجلـوهـر مـع مـعـطـيـات االغـتـراب الذي
ـكـانـيـة احلـاضـنة يـسـتـكـمل دوره في الـبـيـئة ا
ثّل االغتراب ((حالة والـبطل على حد سواء. و
نـفسـية اجـتمـاعية تـسيـطر عـلى الفـرد فتـجعله
غـريبـا وبعيـداً عن واقعه االجـتماعي. ويـنطوي
ـصطـلح على مفـاهيم مـتعددة تـعدد الـفالسفة ا
الـذين أحلّوا عـلى استخـدامه خصوصـاً هيجل
وفــرويـد ومـاركس))(8) اذ تــتـمـظـهـر تـداعـيـاته
بـصورة نـفسيـة وتنـعكس علـى الفرد حـ يجد
نـفسه فـي محيـط غيـر محيـطه وأنـاس ال يعرف
عــنــهم شــيــئـا الـى جـانب الــلــغــة الــتي تــشـكّل
كـابـوسـاً لـلبـعض وال سـيّـمـا العـرب في الـبـيـئة

الغربية.
وقد انقسم هابتوس االغتراب الى :

1. اغتراب ذاتي:
هـو اغتـراب الذات عن احملـيط االجتـماعي الذي
يـتغيّـر عليـها (غير بـيئتـها األصلـية التي ولدت
وتــرعـرعت فــيـهــا) وبـاإلمــكـان أن نــطـلق عــلـيه
االغــتـراب الـذاتي وعـدم الـتــفـاعل مع اجملـتـمع.
شـاعر والـذكريات والـذات تسـتشـعر احلنـ وا
كـمعادل لإلبـتعاد. تـشعر الـذات باغتـراب عميق
في غـرفـة التـحقـيق: ((أصـبت بإحـباط واخـتنق
الـكالم فـي حـلقـي وبـقيـتُ سـاهم الـنـظر الـيه ال
أعــرف مـا أقـولـه. عـبـر حــاجـز زجـاجي قــصـيـر
ومـعتم كان هنـاك شخص ينظـر الينا ثم نادى

ترجم وتكلم معه كلمات قليلة)) (9). على ا
يــجـسّـد الـسـارد حـالـة االغــتـراب الـذي تـعـيـشه

الذات وهي تطلب اللجوء بذلة وخنوع:
((- من أي بلد جئت?

قلت:
الـعراق.. انـا هارب كـانوا يـريدون قـتلي •

وهربت.. أريد اللجوء)) (10).
نـــلـــحظ ورود مـــفـــهـــوم االغــتـــراب في الـــوطن
والــغـربــة مـعـا ورؤيــتي أن الـتــاء في (أصـبتُ
ـتـكـلـم الـسـارد نـفـسه ) تـدل عــلى ا بــقـيتُ قـلتُ
ـا تـطابق الـسـارد مع شخـصـية واقـعـية لم ور
تـسمَّ الستثـناءات خاصـة; ألن السارد كشف عن
ـعـاناة والـتـرقب وهو ال يُـجـيد حـتى لـغة تـلك ا
الـبلد الذي هـاجر اليه وكان مـعه مترجم يترجم
مـا عانـاه. ان احلالـة النـفسـية انـعكـست سلـبياً
عـلــيه من احـبـاط واخـتـنـاق الـكالم مع الـشـرود

الذي كان عليه.
ـنهج عـن مجـتمع يـعيش وهـو تـفسـير 
في تــنـازعـات بـ الـفـاعـلـ وهـيـمـنـة
لـلطبقة احلاكمة التي ال يهمّها سوى
ا دفع البعض احلـفاظ عن بقائها 
الـى الـــهــــجـــرة مـن اجلـــحــــيم الى

بهم. النعيم ا
2. اغتراب اآلخر:

تــتـمـركـز الـذات في بالد الـغـربـة
الســتـثـنــاءات عـدّة فـرب مالحق
مـن جـمــاعـة ديــنـيــة او عـرقــيـة
ورب مـثـقف هـارب من اضـطـهاد
الـسلطة بعـد ان عاش خيبة أمل
فـي مــجـتــمـع ال يــثـمّـن جــهـده ;
فـتـعـيش فـي اغـتـراب وال سـيّـما
مـن اآلخــر. فـــكــيف اذا شـــعــرت
بــــاغــــتـــــراب من قــــبل (اآلخــــر)
نـظيرها سواء أكان في العمل أم
ـســكن: (( لــكــنــني تــذكـرت فـي ا
مــايـكل. كــانت له مالمح قــاسـيـة
وبـاردة تـذكرني بـوجوه اجلـنود
ـية الـروس في افالم احلـرب الـعا
التي أدمنت على مشاهدتها. وجهه
ــا أنـا مــتــرب دائـمــا من ال شيء. ر
وحـدي أرى ترباً يعفّر وجهه
حـــ يــتــكــلم. كــانت
كــــــلــــــمــــــاته

غالف اجملموعة

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان

oO D  fO Ë dOEM  w Ëd J _« rOKF «
- امـا غـياب الـطـالب عن احملـاضرة
ـكن فـتـتـسـاوى فـيـهـا األعـذار وال 
ـتغـيب لـعـدم علم مـراعـاة ضـروف ا

حقيقة عذره
rOKF « UO K

- تـكمـن سلـبـيـات هـذا الـتـعلـيم مع
طبـيعـة أهميـة التفـاعل واحلوار ما
بـ الـطـالـب واألسـتـاذ  بـالـتـأكـيـد
تلك الـسلـبية سـتقطع صـفة اإلبداع
تفوق  نهايك عن إستحالة لدى ا
تقـو وتـقـيـيم الطـلـبـة مع حـضور

إجابات صماء ميتة غير حية
- ال نــنــسى اجملــتـمـع الـذي كــان له
الـــدور الـــكـــبـــيـــر فـي تـــراجع هـــذا
التعليم بعـد أن نظر له نظرة دونية

وبإستهزاء حتى  تسقيطه
- وهـــنـــا يـــبــــرز إجـــتـــهـــاد وعـــمل
الــقـائــمـ بــالـعــمـلــيـة االتــصـالــيـة
ـــــدرس والــــطــــالـب  مع ظــــهــــور ا
ــتــمــثـلــة بــالــدولـة احلــلــقـة األهم ا
لـلـنـهــوض بـهـذا الـتـعـلـيم  ولـو إن
تـــلك احلــلـــقــة األخــيـــرة دائــمــا مــا
جتـــدهـــا مــفـــقــودة بـــاغـــلب الــدول
العـربيـة  وكل ما يخـطط من قبـلها
جتـده حـبر عـلى ورق تـنظـيـر بدون

تطبيق

أصـبح التعـليم عن بـعد قـضية مـهمة
ـتـمــثـلـة لـفــئـة كـبــيـرة من اجملـتــمع ا
بالطلبة واساتذتهم وعوائلهم  وهنا
ـــكن حـــصــر كل ــقـــال ال  في هـــذا ا
سـلـبـيـاتـه او حـتى ذكـر إيـجـابـيـاته 
فاحلديث عنه طويل وكثير و واسع 
ولكن الـتـحدث بـالـشيء الـيسـيـر عنه
أفــضل من ال شيء خــدمـة لــلـعــمـلــيـة
الــتــربـــويــة  لــذا ســنـــخــتــصــر ذكــر
سببات والطرق الناجعة األسباب وا

للنهوض به عبر تلك النقاط ...
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- قطـعا "التعـليم االلكـتروني" بعد أن
كــــان خــــيــــارا اصــــبح ضــــرورة  بل
ضــرورة مــلــحــة بــســبب إســتــفــحـال
الـفـايـروس وتـطـوره وجتديـد حـيـاته
الــتي قـد تــمــتــد مع نــهـايــة الــوجـود

البشري ال سامح الله تعالى 
- مع إن لهذا الـتعليم إيـجابيات  إال
إنه كـان ومـا يـزال صـدمـة لـكـثـيـر من
الـــطـالب واألســـاتـــذة " ومـن وجـــهـــة
نـــظــرنـــا هــو صــدمـــة حــتى لـــبــعض
ـتـعـفـفـة من حـيث الـوضع الـعـوائل ا
ــعـــيــشـي لــهم "  والـــدلــيـل حــدثت ا
إخــفــاقــات كـثــيــرة وكــبـيــرة بــالــعـام
ـــاضـي من حــــيث تــــواصل بــــعض ا

الــطـالب مع الــدروس إلــكــتــرونــيـا 
كـذلك لم تكن إجـابات الطـلبـة مقـنعة
عــنــد األســاتــذة فــحــسب  بل حــتى
حـصولـهم عـلى عالمـات اإلختـبارات
تفاوتة لم تكن مـنطقية إطالقا عند ا

عامة الناس
ــعـــانــاة الــتي ال - وبــعــد كـل تــلك ا
ـكـن حـصـرهـا لـكــثـرتـهـا  إال أنـنـا
ـكن ان نـضع أمــام أنـظـاركم مـثـال
واحـد  طــالب يـشـكــو إلسـتـاذه عـدم
نـطقة وجـود برج أنتـرنيت أصال بـا
الــتـي يــســكن فـــيــهــا فـــكــيف به أن
يـتــواصل مع االسـتــاذ إال بـاخلـروج
خـــارج الـــديــار وبـــكل مـــحـــاضــرة !
ـعاناة األنـترنيـتية في وغيـرها من ا
الـبـلـدان الـفـقـيـرة الـتي تـتـلـكـأ فـيـها
أبسط اخلدمات ومنها الكهرباء

ـــتــــعـــلم ــــكن ان نـــســــمي ا - قـــد 
بـالـدراسـات اإلنـسـانـيـة متـخـرج من
ــكن ان هــذا الـــتــعـــلــيم  ولـــكن ال 
نــســـمي هـــذا مـــتـــخـــرج طــبـــيب أو
مـــهــــنـــدس لـــطـــبــــيـــعـــة عــــمل تـــلك
األخـتـصاصـات الـعـلـمـية الـعـمـلـية 
وهــنــا يــقف الــتــعــلـيـم االلــكـتــروني
عـــاجــــزا من خــــلق طــــبـــيب مــــاهـــر
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ــتــخـصص في مـوقـع اكـســفــورد إيــكــونـومــيك األمــريــكي ا
بـالـتـدقـيق والـبـنـوك حـيث طـرح اخلـبـيـر االقـتـصـادي ( بـوب
لـيـكـرز)  اخملـتص في وحـدات الـعـملـة الـدولـيـة ضـمن الـبنك
الدولي واألسـتاذ (نافذ زوك ) كبير خبراء اقتصاد االسواق
الـنــاشـئـة عــلى مـوقع اكــسـفـورد حـيـث اجـروا دراسـة حـول
الوضـع االقتـصـادي في الـعـراق واالسـبـاب احلـقـيـقـية وراء
ـالي وعـدم قـدرة البـنك الـعـراقي عـلى سـداد ديونه العـجـز ا
كــذلك دراسـة االســبـاب وراء ارتــفـاع ســعـر الـدوالر مــقـابل
الــديـــنـــار الــعـــراقي لـــتـــبــ الـــدراســـة ان حــدوث الـــركــود
االقتـصـادي في العـراق قـد ظهـر بدايـة بـنسـبة  % 20وهـو
ركود طـبيـعي بسـبب انخـفاض اسـعار الـنفط من جـهة  لكن
حـجـتهـم واهيـة بـسبب ارتـفـاع سعـر الـبرمـيل الـنفط فـلـماذا
ــركـزي الـعــراقي ومن جـهـة ــالي في الـبـنك ا هـذا الــعـجـز ا
اخـرى يـتـحـجـجـون بـجـائـحـة كـورونـا لـكن مـعـظم الـدول في
العـالم بدأت تتعـافى من هذا الركود بـينما بـالعراق وبدل ان
ـفـاجئ يـتـعـافى اقـتــصـاده وتـزدهـر عـمـلـته بــدأ بـاالنـهـيـار ا
والـســبب االول في ذلك يــرجع كـون الــعـراق ومع االسف ال
يشـكل دولة  حـقيقـية او دولـة متـماسكـة وموحـدة اقتـصاديا
وسيـاسيـا فالـعراق الـيوم هـو عـبارة عن بـقع جغـرافيـة غنـية
ـشـكـلـة على رأس كـل بقـعـة جـغـرافـيـة هـناك ـوارد لـكن ا بـا
عصـابة مـسلـحة تـسيـطـر وتمـتص اموال هـذه البـقعـة والتي
هي من حق الشـعب العراقي وتسيطر امـا باتفاق او بتهديد
او بــابـتــزاز .. امـا الــدولـة الــعـراقــيــة احلـقــيـقــيـة ســيـاســيـا
واقــــتـــصــــاديـــا وعــــســـكــــريـــا مع االسـف فال وجــــود لـــهـــا
..فـمــؤسـسـات الــدولـة جــعـلت الــعـراق يــلـجـأ الـى الـقـروض
تـراكمة الفوائد وديون ال داعي لها ليصل احلال اليوم في ا
الـــعــراق بــان يــدفع اكــثــر من  5مـــلــيــار دوالر فــوائــد فــقط
وسلـسـلـة هذه الـقـروض تـتسـارع صـعـودا في كل عـام لكن
ـعـهـد ـشـكـلـة احلـقـيـقـيـة لـيـسـت هـنـا فـالـعـراق وبـحـسب ا ا
االمريـكي لـلطـاقة يـعتـبر من اغـنى عـشر دول في الـعالم من
حيـث الثـروات الـطـبـيـعـيـة مـثل الـنفط  ,والـغـاز ,والـنـحاس ,
والـذهب  ,والـفحم  ,واحلـديد  ,والـفـوسـفات  ,والـيـورانـيوم.
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة واالتـــصــاالت هـــذا من غــيـــر عـــائــدات ا
واصالت .لـكن حسب دراسة مـوقع اكسفورد ـطارات وا وا
ـوارد ال تدخل الى مـيزانيـة الدولة فان مـعظم عـائدات هذه ا
ـنافذ احلدودية ثال وبـحسب هيئة ا احلقـيقية وعلى سـبيل ا
ـنـافـذ تـتـجـاوز 100 الـعـراقـيــة وارد شـهـر واحـد من هـذه ا
مـلـيـون دوالر ال يـدخل مـنـهـا سـوى  %10فـقط الى خـزيـنـة
ـضــحك في االمــر ان واردات االتـصــاالت والـتي الــدولــة وا
ـاليـة .وفوق كل هذه ـليارات ال تـعرف عـنها وزارة ا تقـدر با
ـلــيـارات تــقف الـدولــة الـعــراقـيـة عــاجـزة لــتـأمـ ـوارد وا ا
الرواتب او احلـفاظ على الديـنار العراقي بل بـالعكس رفعت
ا اضـاعت مستقـبل الشاب العراقي سعـر صرف الدوالر 
.. فـــفي عــام  2020اســـتــحـــوذت جـــمـــيع الـــوزارات عــلى
ـيزانـية بعـقود وهـمية وامـام انظار الـية في ا اخملصـصات ا
خـصصات اخلزينة ان  الشـعب كذلك تالعبت رئاسـة البر
ـشـاريع وبـسـبب سـوء وفـشل وفـسـاد اداراتـها واالعمـار وا
ـواطن يــقف الـعـراق عـاجــز عن اقـرار اي مـشــروع يـخـدم ا
فاخلـطـر احلقـيـقي اذا بقت نـفس الـوجوه لـقـيادة الـبـلد دون
واطن والـشـعب واخلـطر حسـاب بـسـبب ما اقـتـرفـته بـحق ا
االكبـر هـو ان يعـيـد الشـعب في االنـتـخابـات الـقادمـة تـدوير
هــذه الــثـــلــة الــســيــاســـيــة الــتي اعـــادة الــعــراق الى الــوراء

واضـاعت هــيـبـتـه واضـاعت خــزيـنـة
الــدولــة خــزيــنــة كــانت قــادرة ومــنـذ
الـبـدايـة ان جتـعل الـعـراق من اغـنى
دول الـــعـــالـم .. ال يـــبـــقى ســـوى ان
نستع بالله ألنه خير الناصرين...
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التحذير والنصح قبل فوات األوان
- قــد يــخــطـئ الــصــديق ويــســتــلــزم
الـتــصـحــيح والــتـقــو الـذي يــكـون
ـوعــظـة والـتـذكــيـر ال بـالــتـعـنـيف بـا

والتشهير
- ان لم تكن لصديقك في معاناته فال
تقف كعقبة كأداء في طريق خالصه 

W œU  ‚uI
ـعسـرأمر ال لـصـديقك ا - اقـراضك ا
في غـايـة الـنـبل والـكـرم لـكن الـصـبـر
يسرة وعدم التعجل هو أكرم حل ا
وأنـبل وأكـمل لـلـمـعـروف . نـسـتـشف
ــــضــــامـــ مــــســــار آخـــر من تــــلك ا
ـتـبـادلـة أكـثر لـلـصـداقـة وحـقـوقـهـا ا
ـرء قد يكون جدوى وأكـثر واقعـية فا
يـومـاً في محـنة تـشـتد عـليه فال يـجد

حـوله غـير الـصديـق الصـدوق الوفي
راوغ ـتفـاني ال الـصديق اجملـامل ا ا
وال عـجـب  فـاأليـام تــدور وتـغــيّـر من
حـال الى حـال فال تـأمـ لـتـقـلـبـاتـها
ـزيفـة وانـظر وال تـخـدعـنك الوجـوه ا
من تــصـاحب لــيس عــجـبــاً أن يـكـون
عمـر الـصـداقة فـي كثـيـر من األحـيان
آنـي وقــصــيــر يــزول بــزوال الــظــرف
الــذي أنـــتج تــلـك احلــالــة فـــالــســبب
احلـقيـقي لهـذا هو عـدم تكـافؤ طرفي
عـادلة ب الصـداقة أي عـدم توازن ا
األخـــذ والــعـــطــاء لـــكن هــذه الـــعــلّــة
سـتـزول ح يـكـون الـعـطـاء مـتـبادالً
والشـعور بالـثقة واالطـمئنـان مكتمالً

وراسخاً .
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خصـبة وقـاعـــــــدة واقعـية حـقـيقـية
ــــــدرســـــــــــــــــ والــــــطالب بــــــ ا
وأهــــلــــيـــــهم  نــــاهــــيـك عن اوقــــات
تـفاوتة األزمــــــــــــــنة احملاضرات ا
الـــــتي قـــــد تـالئــــــــم األســـــتــــاذ وال

- اخيـرا سواء حقق هـذا التعـليم ما
نرجوه ام لم يحـقق هو آمر مفروض
يـجب الـعـمل بـه وإتـقــــــــانه بـالـرغم
من إنـه أعــــمـى امــــام الــــفـــــــــــــروق
الفـردية للـطالب  وعدم وجود أرض

تـــــتـالئم مـع الـــــطـــــالب  لـــــذا وجب
مـــراعــاة ذلك مـن كل األطـــراف الــتي
ذكـــــرنــــاهـــــا مع جـــــزيـل الــــشــــــكــــر

والعرفان..
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يـتعدد مـفهـوم الصداقـة بتـعدد زوايا
ــفــهـوم وهــذه من الــنــظــر الى هــذا ا
طــــبـــيـــعــــة االنـــســـان في الــــتـــبـــاين
كنـنا الوصول الى واالختالف لـكن 
عـــوامل اخـــرى جــديـــدة غـــيـــر الــتي
نعـرفـها ونـعـتمـدهـا كأسس تـقـليـدية
ــكــنـــهــا رسم الــصــورة تــلك الـــتي 
الـواقـعيـة للـصداقـة وترسـيخ مفـهوم
جـــديـــد لـــهـــا وهـــنــــا شيء من هـــذه

العوامل
- مـــــدحـك لـــــلـــــصـــــديق فـي وجـــــهه
ومحـابـاته لـيس احـسـانـاً لـكن الذود
عن ســيــرتـه بــغــيــابه هــو االحــســان

بذاته
ـواسـاة بـعد - ال يـحـتـاج الـصـديق ا
ـشـكـلـة بــقـدر حـاجـته الى حـصــول ا

تـمثل الـصـورة الـشـعريـة ركـنـا أسـاسيـا مـهـمـا في تـكوين
وتـأسـيس جتـربــة إبـداعـيـة مـخـتـلـفـة في الـنص الـشـعـري 
تعددة فـي العالم اخلارجي صـياغتهـا للصـور والظواهـر ا
تـداولة  فهي تـقـوم بنـقل اللـغـة من صفـتهـا االجتـمـاعيـة ا
ـرئـية إلى لـغـة أخـرى مـرتـكـزة إلى الـعالقـة بـ األشـيـاء ا
واالمــرئـيـة احلـسـيــة والالحـسـيـة وهـنــا مـحـور الـفـرق بـ
شاهد احلياتية برؤية في كيفية معاجلة ا الشـاعر واآلخر 
ـدلـول وذلك من خالل إيـجـاد صـور قـائـمـة عـلى تـفـجـيـر ا
تعارف عـليه خاصة في مخـتلفـة للمعـنى خارج السيـاق ا
ــعـاصــر وحتــديـدا لــدى شـعــراء احلــداثـة فــإنـهم الــزمن ا
يـذهبون بـالنص إلى رمـوز مفـتوحة ال حـدود لهـا معـتمدين
علـى كـثـافـة الـتصـويـر والـتـخـيـيل فـيـصـبح الـنـص مـركزا
ألكـتشاف مرايا الـواقع وظواهره.تـتعلق الصـورة الشعرية
مـباشـرة بعـامل الـزمن وحضـور األشـياء وغـيـابهـا فادراك
ثـول أمـام الـزمـن الطـبـيـعي ـوجـودات حـسـيـا يقـتـضـي ا ا
دركـات جمـيعـها ذات الـصفة حـتى تتـفاعل احلـواس مع ا
فـالـصورة الـشـعريـة الـواقعـية خـارجه عن نـطاق ـلمـوسة ا
ـطلق ; ألنهـا تتـطلب أتـصاال بأزمـنة مـختـلفة في التـفكـير ا
حلـظة أنـتـاجهـا بل تـعتـمـد على اخـتـزال الزمن وتـقـيده من
خالل وصف األشـياء بـداللتـها الـفعـلـية واتـصالـها بـالزمن
مـباشـرة.يعـبـر الشـاعـر األمريـكي أزرا بـاوند عن الـصورة
أنهـا تلك الـتي تقوم عـلى تركيـبة عقـلية وعـاطفيـة في حلظة
من الـزمن والصورة ال تـنفصـل عن اللغـة النها انـبثاق عن
حض الـصدفة الـلغة  ومـعنى هذا ان الـصورة ال تتـقرر 
بل تـولد من جهـد الشاعـر الفنان عـلى وفق أنتـقائيـة دقيقة
تـقررهـا اخلـصـال الـشـخـصـيـة ;ألنـهـا عـمـيـقة اجلـذور في
الـــتــجـــربـــة احملــســـوســـة وهي أداة تـــتـــبع األثـــر الــزمن
كـان واشيائه فـهي ترجمة ومايـحدثه من تغـيير في بـنية ا
لـلـمالمح احلـسـيـة عـبــر سـطـوة الـزمن وقـوته اجلـارفـة في
صــيـاغـة الــصـور بــرؤيـة مـخــتـلـفــة في كل حلـظــة عـابـرة 
والـشاعـر هـنا بـهـذا النـظـر احلسـي يظل يـعـيد الـتـفاعالت
الطـبيعية القائمة في كل فترة زمنية كما هي تماما دون أن
يــضـــيف رؤيــا لـــلــعـــنــاصـــر واألحــداث.تـــرتــبـط الــصــورة
ـفتـوح بقـدرة الشـاعر الفـنـيةالـرؤيويـة ذات البـعد الـزمني ا
تـخيل الـذي يـشبه احلـلم عبـر صور عـلى تكـوين الشـعـر ا
غـيـر مـتـصـلـة بـداللــة مـحـددة أو وصف مـعـ بـحـد ذاته
عنى تذهب الى وجود شبكة مترامية من العالقات حول ا
ها الفكرة تلقي بأسلوب تـقد وأكثـر من ذلك فإنها تبهـر ا
عـنى في حيـوية وإثارة وأهـميـتها الـتعـبيريـة تكمن في أو ا
والشعر يتخذ طريقه باشر في التعبـير  منـاجاتها لالداء ا
إلى الــــتـــأثـــيــــر في مــــتـــلــــقـــيه بــــالـــصــــورة الـــتـي تـــأخـــذ
فالـصورة تتـوقد حيويـتها في ضـوء ما حتمله من بـااليحاء
إيـحاء فـاعل ب احلـسيـة والنـفسـيـة التي تـعمل في سـبيل
رسم مـشهد شعر آسر;يلجأ الشاعر إلى إضفاء الصفات
عـنوية على احملسوسات فيما يشكل انهيارا للفوارق ب ا

لموس. ادي ا عنوي اجملرد وا الطرفي ا

قصة قصيرة
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فــعـمـلت األيــادي وراحت تـلــتـهم مـا
وقعت أعينهم عليه وأتو على كل ما
تـبقى حتى انـسحـبوا وعيـونهم ما
زالـت تـــرنـــوا إلى وعـــاء الـــطـــعـــام

سألته زوجته بوجوم:

عاملة. - ما هي أخبار ا
- ال جــديــد فـــقــد اعــطــوني مــوعــداً

جديداً إلكمال اإلجراءات.
- متى تكتمل قـد ضاع ولدنا بسبب
هـذه التـنـاحـرات السـيـاسـية بـيـنهم
فـــمـــا ذنـــبــنـــا نـــدفع الـــثـــمن من دم

أبنائنا.
- الحول وال قوة اال بـالله ال تزيدي

مواجعي!
- لـقــد كـان الـوحـيــد لـنـا وانت رجل
تقـدمت بك الـعـمر فـمن يـعيـنـنا بـعد
اآلن!? راح يــديـر وجــهه في الـغــرفـة
ـا تـكـون قـد يـبـحث عـن سـيـكـارة ر
سقـطت مـنه أو نسـيـها في مـعـطفه
فـقـد نـفـد سـكـائـره ولم يـجـد شـيـئـاً
وأصبح الصداع يزداد شـيئاً فشيئاً
حـتى تذكـر انه قـد رمى في الصـباح
عقب سـيكارة في بـاب الغرفة ركض
الى الباب مسرعاً علهُ يجده فهدأت
أوجـاعه في احلــال وهـو يــعـود الى
غـرفتـه بعـقب الـسـيـكـارة يبـحث عن
عود ثـقـاب بعـد أن اسـتشـعـر أنه قد
ــرة عــاد مــنــتــصــراً ولــو في هــذه ا
ج ذلك الـوحـيـدة في حـيـاته وهـو 
الـعـقب بـفــمهِ بـلـذةٍ ال تــعـادلـهـا لـذة

. الفاحت
- الـــعــــكـــادة: نـــوع مـن الـــســـقـــوف
لــلــمــنــازل اشــتــهــر في الــعــراق في
ـنازل ـاضي لغالء سـقوف ا الـقرن ا

باخلرسانة االسمنتية.
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تكـلـمه حتى تـعـالى صوت أطـفـالهم
مـن شـدة اجلـوع فـأسـرعت وجـاءت
بـبـعض بـقـايا فـتـاة اخلـبـز والـقـليل
من الرز وما تـخلف من عشاء الـليلة
ـاضــيـة وقـد تـكـاثـر عـلـيه اجلـمـيع ا

الكرادة داخل ح انـفجرت سيارة
مـفخخـة قبل منـتصف الـليل أحالت
تـلك الـعـمـارة ومن فـيـهـا الى أشالء
ـيز ب افـرادها الذين محـترقة لم 
قـضــوا نـحــبـهم ولم يــتـعــرف عـلى
جـــــثــــة ولــــده إال من خـالل فــــحص
احلـمض الـنـووي.تـنـهّـد حـ تـذكـر
ولـــده وراحت الــدمــوع تــنــهــمل من
رّ به ح كان عينيه في مشهد لم 
يـرزح في غيـاهب السـجون في زمن
الــنـــظـــام الـــســابـق فــقـــد أُودع في
إحــدى زنــزانــات األمن الــعــامــة في
مـنطقـة البـلديات إثـر وشايـة كاذبة
وقــــد دونت أيــــام االعـــتــــقـــال حتت
أســمــاله الــبـالــيــة آثــاراً لـلــتــعـذيب
مـدونـة لـعـصـور من الـظـلم واجلـور
والقـهـر فـالـسيـاط الالذعـة والـندب
قـد تـوزعت عـلى جـسـمه بـوحـشـيـة
ـته إال لـكنّ ذلك كـله لـم يـكـسـر عـز
حـينـمـا فـقد ولـده الـبـكـر(حسن) في
تـلك احلـادثة الـتي اقـضت مضـجعه
وكـــســرت ظــهــره فـــتــحت الــدائــرة
ابـوابـها في الـثامـنة صـباحـاً حتى
ذهب لـيسـتعـلم عن مـصير مـعامـلته
ومـا آلت إلـيه إجــراءات الـتـعـويض
ـوظـفـة الـقـابـعـة خـلف سـائالً تـلك ا

احلاسوب.
- ما مصير معاملتي رجاء.

- عم...إن الــــوقت مـــا زال مــــبـــكـــراً
إلجنـاز مـعامـلـة ولـدك فـذلك يـحـتاج

إلى أكثر من شهر.

راجعة قواي . - لقد أنهكت ا
- عــلــيـك ان تــراجع بـــعــد بـــضــعــة
أسابيع. حمل نـفسهُ وعاد إلى بيته
ــتـهـاويـة أو بـاألحــرى إلى غـرفـته ا
الــتي اسـتــأجــرهــا مـنــذ عــامـ في
ـنـاطق الـفقـيـرة في منـطـقة إحدى ا
الـزعـفـرانـيـة كـانت تـلك الـغـرفـة قـد
نازل وكان لها اقتطعت من إحدى ا
بــــــــاب الى اخلــــــــارج وســـــــقـف من
(الـعـكـادة) كـان شـبـاكـهـا قـد صـفـقـة
الـــريــاح مـــا في داخـل الــغـــرفــة ألن
نـافذتهـا حشّيت بـقطع من النـايلون
ــقـوى لــلـحــمــايـة من والــكـارتــون ا
البـرد بعد أن تـكسر زجـاجها كانت
الــغــرفــة خــالـــيه إآل من اجــســادهم
وبــعض األفــرشـة الــبــالـيــة وبـعض
آنــيــات مـعــدنــيـة مــجــعــدة وكـانت
أرضـيـة الـغـرفة مـلـيـئـة بـاحلـفر ولم
يكن فيـها غير خزانة مـتكسرة جمع
فـيـها احلـاجيـات التي ال أهـميه لـها
من ادويــة وبـعض اخلــرق الـبــالـيـة
الـتي يــلـبـسـهــا يـومـيــاً كـان سـقف
الــغــرفــة قــد تـآكل مـن األعـلـى حـتى
راح يــنــشــر عــلــيــهـم مــا تــبــقى من
اجلص أوالده األربـــعــة الـــصـــغــار
كانوا يـتباكون ويتـأففون وأمهم قد
سـمّـرت عـيـنـيـهـا عـلى زوجـهـا حـ
دخل غـرفــته وقـد الحـظــته قـد جـاء
بُـخـفّي حُـنـ يـجـر خطـاه ثم جـلس
في زاويــة مـن زاويــا الــغـــرفــة وقــد
تهاوى على األرض جثة هامدة فلم

فـي اخلـمــسـ مـن الـعــمـر أو اكــثـر
بــســنــوات ضــعــيف الــبــنــيـة كــأنه
قـــصـــبـــة تــهـــتـــز في مـــهب الـــريح
ســيــكــارتـه بــيــده ال تــفــارقه كــانت
مـحـيـاه تـنـبئ بـالـبـؤس والـعـبوس
اً واقـفـاً في مـكانـه متـمـلـمالً مـتـر
يـتوقع الـنـاظر إلـيه سقـوطه في أية
حلـظـة مـكــانه واضح مـنـذ أسـبـوع
كـأنه نصب اجلـنـدي اجملهـول وهو
يطـالع الرائح والـغادين منـتصباً
تـضررين من أمـام دائرة تعـويض ا
الـــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة في شــارع
الـرشيد والـقريبـة من جسـر السنك
ــقـابـلــة لـتـلك يـقف أمــام الـعـمـارة ا
الـدائرة الـتي احاطت بـبابـها الـكتل
الكـونـكريـتـية يـتوسـط بابـها رجال
أمن بــبــزاتــهم الــعــســكــريــة وهــمـا
يــتــفــحــصــان الــواقــفــ أمــام تــلك
ـعـنـيــة بـتـعـويض أهـالي الــدائـرة ا
ضــحــايـــا الــتــفــجـــيــرات أو الــقــتل
الـعــشـوائي واقــفـاً قــبـالــة الـدائـرة
ـــعــطــفه الــرث بـــوجــوم وقــنــوط 
وبــنــطــلــونه الــنــيــلي الــذي تـآكــلت
اطـرافه من الــعـوز يـنــظـر بـعــيـنـ
حــــزيـــنــــتـــ الـى تـــلـك الـــبــــنـــايـــة
الـشـاخـصــة امـامه في صـبـيـحـة كل
يـوم وقـبل حـضـور الـعـامـلـ فـيـهـا
بـــســاعــات يــرجـــو احلــصــول عــلى
تــــــعـــــــويـض عن فـــــــقـــــــدان ولــــــده
الـبـكرمـحتـرقـاً مع أصدقـائه في تلك
ـــشــؤومــة في مـــنــطــقــة احلــادثــة ا

لتلتقط
ؤقتة فُتات رغباتنا ا
وادعاء الدهشة

ولن افتش ب (كوم) النهايات
عن ابرتي الصدئة ألُخيط
شروخ كل هذه الذكريات
حاولة يائسة جديدة
للوقوف من جديد
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اخلعُ نعليَّ
قدس في الوادي ا
ُلحة واتركُ رغبتي ا

باليق
كي ال يطمئن قلبي

فأفول االشياء 
بداخلي 

لم يترُكُ لي 
الالقمر وال النجوم وال حتى 

مالمحه
لن اسأل مجددا عن لعبة

احلظ التي تكسرت
ارجلها الست

وال عن مالمح قبيلتي التي
كتظة بي أَخذَ منها كل امانيهم ا

وال عن آخــر قــصــيــدة كــتــبــهــا ذلك
الشاعر

وهو يحكي عن ساللته النازفة
المرأة حبلى بأوهامه

لن اسأل
عن ثرثرة النوارس وهي تضحك 

على غبائنا 
كلما هبطت بغنجٍ

 U √ U
ال 40عام . قـامت بنشـر فديوات من
خالل مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
امـا الـفيـديـو األكثـر تـداوال قالت من
اليـــــتــــحـــــرك .هل خـالله:"أنـــــظــــروا
تـــــســــمـــــعــــون مــــااقـــــوله لـــــكم?انه
اليتحـرك..لقد غـسلت شعري 15مرة
ولم يـــتــحـــرك.لــقــد أصـــبح صـــلــبــا

وقاسيا".  
وأضـــافـت أيـــضـــا وهي عـــلى وشك
الــبـكــاء أن شــعـرهــا أصــبح كــخـوذ
صـلبـة وملـتسقـة تمـاما عـلى رأسها
بــشـكل ال يـصــدق بـحــسب مـاذكـرته

البريطانية الدولي ميل.
وانــهت تـيــسـيــكـا مــقـطـع الـفــيـديـو
اخلاص بها من خالل قولها"اذا نفذ
فال اسـتخـدموا مـثـبت الشـعر لـديكم
هـذا مــطــلـقــا .اال اذا كــنت تــريـد أن

يظل شعرك هكذا إلى األبد"
حيث أصبحت مشكلة هذه الناشطة
مـشـكـلـة عـامـة حـيث قـام مـتـابـعـيـها
بـالتـبرع لـها من اجل حـل مشـكلـتها
حــيث حـاولت إذابــة الـغــراء بـشـتى
الـطــرق حـتى تـسـبـبت بـالـكـثـيـر من
االجروح واخلدوش لفروة رأسها
بـعدهـا تـوجـهت تـيسـيـكـا إلى لوس

اجنلس 

ــرأة أن االهـــتـــمــام الـــذي تـــبـــديه ا
اجتـاه نـفـسـهـا هـو أمـر يـنـبـعث من
صــمـيم انـوثـتـهــا ودلـيل اكـيـد عـلى
واالهم من ذوقـهــا الـرفـيع ورقــتـهـا 
كـل ذالك ان تــكــون جــمـــيــلــة بــعــ
اجلميع متوخـيه حذر االنتقاد الذي
قــد يـســبب لــهــا بــاالحــبـاط ورفض
لـذالك كثـيرا مـاجند  الـنساء ذاتـها 
خــاصــة في عــصـرنــا هــذا الــتــجـاء
الـــعــديـــد مـن الـــنــســـاء إلـى إجــراء
عـملـيـات التـجمـيل رغم ماتـسبب به
من االلم لــــلـــوصـــول الـي مـــرحـــلـــة
الــرضــا الــذاتي وجتــنب االنــقـادات
ة من قبل النساء بصورة عامة ؤ ا

والرجال بصورة خاصة.
حــــــــيث قــــــــامت الــــــــنـــــــاشـــــــطـــــــة
على االجـتـمـاعـيـة'تـيـسـيـكـا بـراون '
اســتـــخــدام الـــغـــراء من خالل رشه
بــعــد أن ادركت أن عــلى شـــعــرهـــا 
كمـية مصـفف الشعـر قد نفذت .رغم
وجود الـتـحذيـر مـكتـوبـة على جـهة
مـعينـة من علبـة الغراء يـذكر جتنب
مالمـسـة الـوجـه والـعـ وحـتى أنه
لم يــــذكــــر شــــيــــئــــا بــــخــــصــــوص

استخدامه لتصفيف الشعر.
‘تيسيكا براون 'التي ناهزت عمر

¡UMF « o  ‰UL'«
ال تـــرتــــدي الـــثـــيــــاب  الـــتي فــــقط 
ـتـفردة التـتـناسب مـع شخـصـيـتك ا
عــزيــزتي كــوني انتِ بــابــتــســامــتك
كـوني جمـيـلة بـثـياب انـقـية لـشـكلكِ
ومـنـاسـبـة لـصـحـتكِ .جـمـال الـشـكل
اما اخلارجي دليل عـلى شكلك فقط 
جمـال داخلك فـهو دليل عـلى جمالك

حتما.
vO - بغداد  U «

الـذهـاب إلى لـقـاء دكـتـور الـتـجمـيل
مــايــكـل  اوبــيــنغ  الــذي أجــرا لــهــا
عـملـيـة ازالـة الغـراء بـشـكل مـجاني
والتي كانت قـد تكلفـها اكثر من 12

الف دوالر.
حب النفس هو أهم تأكيد عـزيزتي 
التـتحـملي جائـزة تـستـحـقهـا ذاتكِ 
الـوقـوف بـحذاء ذو كـعب مـرتـفع قد
يتسـبب  لك ب االلم من اجل اإلناقة
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ـطـربــة الـلـبـنـانــيـة نـانـسي عـجـرم روجت ا
لـعـمل جـديـد حتـضر له بـفـيـديـو نـشرته في
صـفـحـتــهـا اخلـاصـة عــلى مـوقع الـتـواصل
اإلجتـماعي وظـهرت فـيه أمام كـاميرا وهي
تغني لكن الفيديو لم يتضمن صوتاً وذلك
كـطــريــقـة لــتـشــويق مـتــابــعـيــهـا وأرفــقـته
بـتـعـلـيق كـتـبت فـيه :(احـزروا شـو األغـنـيـة
). وكـانت عجـرم قد الـلي عم غنـيهـا?.. قريـباً
إحــتـفـلت اخلـمـيس بـذكـرى مـرور  18 عـاماً

على طـرحهـا ألبـوم (يا سالم)
ونشرت في صفـحتها
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اعتدنـا عند محـاورتنا الي فنان
ان يــدور احلــوار في اطـار
عــمـــله االبــداعي
اال انــــنــــا
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لف ـسؤولة عن ا مثلـة نهال عـنبر ا كشـفت ا
ـصرية عن هن الـتمـثيلـية ا الطبـي في نقابـة ا
ّ تداوله في وسـائل اإلعالم بشأن حقـيقـة ما 
ـصـري يـوسف شــعـبـان عـلى وضع الـفـنــان ا
جـهـاز التـنـفس الصـنـاعي بسـبب مـضاعـفات
إصـابـته بـفـايـروس كـورونـا.ونـقل مـوقع الـيـوم
السـابع عن عنبر قولها إن (يوسف شعبان ال
يـحـتـاج لـتـنـفس صــنـاعي خـاصـة وأن نـسـبـة
ــئـة). األوكــسـجــ لـديـه لم تـقل عن  94 في ا
وأوضـحت أن (حـالـة شــعـبـان لم تـتــغـيـر مـنـذ
ــســتــشـفى ـركــزة  دخـولـه وحـدة الــعــنــايــة ا

اضي). وكانت أنباء قد  العـجورة الثالثاء ا
تداولـها عن تدهـور احلالـة الصـحيـة لشـعبان
ـهن الـتـمـثــيـلـيـة أشـرف وهـو مــا نـفـاه نـقـيـب ا
صرية. زكي حسـبما نقلت صحيفة األهرام ا
وبـدأ شــعـبــان بـدأ الــعـمل فـي الـسـيــنـمــا قـبل
ـسـرحـيـة بـعـام الــتـخـرج من مـعـهـد الـفـنـون ا
حـيث رشــحه اخملـرج بـركــات لـلـمــشـاركـة في
بـطـولة فـيلـم في بيـتنـا رجل إنـتاج عـام.وتوالت
أعمـاله بعـد ذلك حتى بـلغ إنتـاجه علـى شاشة
الـسينما  110 أفالم كـما حقق جناحـا كبيرا
في الـدرامـا الـتـلـفـزيـونـيـة وشـارك في بـطـولـة
ال والـبـنون ولـيالي  130 مسـلسـال أبرزهـا: ا
احلـلـمـيـة ورأفت الهـجـان.كـمـا شـارك شـعـبان
في بـطولة  50 عرضـا مسـرحيـا و انتـخابه
متدة من ـصري في الفترة ا نقيـبا للممثل ا

 1997 إلى 2003.

ـان الـطـفل الـعـراقي الـذي تأسـس يوم 25 آب 2004 هـو جتـمع جـمـاهـيري بـر
هدفه تـطبيق اتفاقيـة حقوق الطفل الدوليـة  تاسيسه ورعايته من قبل األديب
ان من محـمد رشـيد في ظـروف قاهـرة ولكـنه حقق نـتائج مـثمـرة انطـلق البـر
مديـنة العمارة الى بقية احملافظـات حتت اشراف مديرية تربية ميسان ووزارة
ـفـوضـية ـلـغـاة) وا العـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة و وزارة حـقوق اإلنـسـان( ا

العليا حلقوق اإلنسان وعدد من النواب. 
ان الطفل العراقي في تطبيق برامج توعية عديدة منها (مكافحة لقد ساهم بر
الــعــنف األســري/بث قــيم الــتــســامح والالعــنف/مــحــاضــرات في الــتــنــمــيـة
والـسالم/مكـافـحـة عـمـالـة األطـفال  واخملـدرات/مـكـافـحـة الـهـروب من الدوام
ـدرسي/اصدار كتب في ثقافة حقوق الـطفل  وغيرها ) و شارك في محافل ا
عـراقـيـة و عـربـيـة وحـصل عـلـى جـوائـز وشـهـادات تـقـديـر لـلـعـراق هـو عـضو
ـان الـعربي لـلـطفل مـقـره الدائم في مؤسس فـي جامـعـة الدول الـعـربيـة/ الـبر
الشـارقـة كـذلك عضـو اسـتـشاري في اجملـلس الـعـربي لـلطـفـولـة والتـنـمـية في
لـكة الـبحـرين حقق ثالث القـاهرة وعـضو في االحتـاد العـربي للـتطـوع في 
مؤتـمرات انتخـابية بإشراف مـباشر من وزارة العـمل و وزارة حقوق اإلنسان

و مديرية تربية ميسان وعدد من اعضاء مجلس النواب.
ـان الـعـربي لـلـطـفل في الـشـارقـة عن ـشـاركـة الـدورة االولى لـلـبـر وتـشــرف 
ا ثال وفد الـعراق وفـازت الطفـلة د طـريق وزارة العمل و وزارة اخلـارجيـة 
ـان الطـفل العـراقي من االنـبار بـرئـاسة جلـنة حـقوق عدي الـنـعيـمي رئيس بـر
ا قـدموه الطـفل و مـنح كل فرد من الـوفد الـعراقي (جـائزة شـكر و تـقديـر) 
. ومع كل الـذي حـققه من نـشـاطـات مـثـمـرة  ضـمن 4 جـلـسـات خالل سـنـتـ
ـان الـطـفل العـراقي خالل (17) سـنـة من اجنـازات أشيـر لـهـا بـالـبـنان من بـر
ؤسـسـات الـعـراقـيـة والـعـربـيـة إال أن الـسـيـدة (غ) من هـيـأة رعـاية عدد مـن ا
الطـفولـة/ وزارة العمـل اصرت على مـحاربـته ومصادرة حـقوقه في مـشاركته
ـان الطفل بـالدورة الثـانية وذلك بـترشيح 4 أطـفال  ليس لـهم اي عالقة في بر
الـعـراقـي ولم يـشـاركـوا في اي مـؤتـمـر انـتـخـابي واسـتـغـربت األمـانـة الـعـامـة
ا ان العربي للـطفل في الشارقة من اقـصاء مشاركتنـا ويجهل األسباب  للـبر
ـان العربي لـلطفل خـطابا حدث واعـتبرنـاه انتهـاك صارخ بـحقنـا وارسل البر
ان رسـميا إلى جامـعة الدول الـعربية في 2021/1/27   يـطلب فيه مشـاركة بر
ان وطـني شارك معـهم منذ الـتأسيس عام 2010 وإلى الـطفل العـراقي النه بر
ـان الـطفـل العـراقي هـو مـخـالـفة في حـد نـهـايـة عام 2020 وعـدم مشـاركـة بـر
ادة رقم ٤ بند رقم 2 علما ان ان الـعربي للطفل ضمن ا النـظام الداخلي للبر
ـان الطفل الـعراقي هم غيـر منتـم إلى اي حزب ولـيس لديهم كل أعـضاء بر
رواتب وال مـخصصات وال اثـاث وال سيارات وال حـمايات  وبعض نـشاطاتهم
ان تمـول من مـصـروفـهم الشـخـصي خـدمـة للـعـراق. الـيوم اطـفـال وادارة بـر
الـطـفل الـعـراقي يـسـتـنكـرون هـذا اإلقـصـاء ويـطـلبـون من الـسـيـد وزيـر الـعمل

ـان الــطـفل الحـقـاق احلـق ورفع االنـتــهـاك وإعــادة حـقــوق بـر
ـشـاركة في الـدورة الـثـانيـة الـتي بـدأت فعـالـيات الـعراقي بـا
جلـسـتهـا األولى (بغـياب الـوفد الـعراقي الـذي تمت تـسمـيته
من قـبل السـيدة (غ) النـهم لم يتـدربوا ولم يـعرفوا اي شيء

اني ). عن العمل البر
ان الطفل العراقي) { (مؤسس بر

 نــسـيــانـهم ولــهـذا الــســبب خـوفي
يــــتـــضـــاعف مـن الـــوصـــول الى هـــذا

رحلة من العمر.  ا
{ متى تشعر باخلوف او الرعب ?

ـنظـر معـ وعنـدما - احـيانـا احلم 
اصـحـو واتـذكـره اشـعـر بـالـرعب فـانا
يرعـبني الظالم النه عـدوي لهذا اضع

بالقرب مني مصباحا عندما انام. 
{ متى تبتسم ?

- عندما يـكون هناك سـبب لالبتسامة
او الضحك. 

{ ومتى تبكي ?
- عندما ارى انسانـا مظلوما في هذه

احلياة واليلتفت اليه احد.
{ هل يشغلك مظهرك ?

فـي ســـلـــســـلـــة حـــوارات مع عـــدد من
الــفــنـانــ ابـتــعــدنـا عن مــحــور الـفن
والـثـقـافـة مقـتـربـ الى الـوجه االخر
للـمـبـدع. والـيـوم ستـكـون وقـفـتـنا مع

اخملرج عماد محمد سألناه: 
{ هل انت عاطفي ?

- نعم واكثـرعاطفية وهـي التي عندما
أتـعـامل بــهـا مع االخـرين تــوقـعـني

باخطاء كثيرة. 
{ هل انت قلق ?

ـستـقـبل اجملـهول - نـعم بـسـبب ا
فــقــد رايت الــكــثــيــر من الــفــنــانـ
ســبـقــوني وهم اســمـاء كــبـيــرة قـد
اهملوا وطوتهم احلياة ومن دون
ان يـلـتـفت الـيـهم احـد وبـالـتـالي

ظـهري وافضل ان - كال فانـا قنـوع 
اتقبل شكلي الذي عليه االن. 

{ هل تستفز بسهولة ?
- مـــــرات اذا كــــان االمـــــر يــــتـــــعــــلق

بالكرامة او شخص يكذب علي. 
{ هـل حتب ان تـــــكـــــون مـــــحـــــور حـــــديث

النــاس?
- لم افكر بهذا مطـلقا فانا من القالئل
الــذيـن يــرتـــادون االســـواق واالمــاكن
العامة واتـمنى ان الاكون الفتـا للنظر

فانا اؤدي واجبي فقط. 
{ ماهو الشئ الذي ندمت عليه ?

- دخـولي الـوسط الـفـني النه التـوجد
رعـايــة واهــتــمــام لــلــفــنــان بل هــنـاك

تهميش متعمد له لالسف.  
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ؤتمـراللـغة االنـكلـيزيـة وادابها مـسؤول الـعالقات الـعامـة 
لـكـلـيـة الـتـربـيـة لـلـبـنـات في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة. اعـلن ان

. اضي ؤتمر اقيم يومي االربعاء واخلميس ا ا
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الشـاعرة السوريـة صدر ديوانها
الـشـعـري الـثـالث بـعـنـوان (تـمائم
لفـائف البـردي) باللـغتـ العـربية
واالسـبـانـيـة.ويـضم  60 قـصـيـدة

متنوعة.
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االعالمي االردني ادار الـلـقاء الـدوري الـذي أقـامه ديوان
شـاركـة كوكـبة الـهريـس الثـقافي  عـبـر منـصـة (زووم) 
من رواد األدب والــــنـــقـــد من مـــشـــرق الــــوطن الـــعـــربي

ومغربه.
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ـهـنـدس الـعـراقي في شـركـة الـصـيـفي لـلـمـقـاوالت رزق ا
ــولـود ذكـر اطـلـق عـلـيه اسم ايــاد .وقـد تـلـقى وعـقــيـلـته 

تهاني االهل واالصدقاء.
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ـركـز الـثـقـافي اخملـرج االردني عـرضت له عـلى خـشـبـة ا
ــلـــكي مــســرحــيــة (لـــيــلــة األنــحــونــة) وهـي من تــألــيــفه ا
واخــراجه ويــشـمـل فـريـق الـعــمل: مــيس الــزعــبي عــبـد

الرزاق مطرية ماهر جريان جمال الرشيد.
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الـتدريـسيـة في كلـية الـلغـات بجـامعـة بغـداد شاركت في
ؤتمر االفتراضي الدولي احملكم (التحديات التي تواجه ا
ـرأة والـطـفل في اجملـمتـع العـصـري)الـذي عـقـد بـرعـاية ا

اجلامعة العربية.
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انـية بكليـة اللغات في جـامعة بغداد رئيس قسم الـلغة اال
صدرت له مـجموعة شعـرية جديدة بـعنوان(حتى ترضى)

تضم  41 قصيدة وهي الرابعة له.
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رئيس مـجلس إدارة جمعـية صفـصاف اخلابـور السورية
اعـلن ان فـرقة كـورال أطـفـال اجلـمـعيـة قـدمت مـقـطـوعات
غنائيـة حول اللغة العربية وجماليتـها بفعالية استضافتها

دينة احلسكة. ركز الثقافي العربي  خشبة مسرح ا
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سرح (على الدور االستثنائي الذي قام ا
ـــديــر الـــعــام وكـــوادره االبــطــال) .. به ا
مــؤكـدا (عـلى ضـرورة افـتــتـاحه بـالـوقت
احملـدد لـيـكـون ثـمـرة االجنـاز احلـقـيـقـيـة
الــتى غـرســهــا ابـطــال دائـرة الــســيـنــمـا
ـســرح بـجـهـودهم الـذاتـيـة في اعـمـار وا

هذا الصرح الفني الكبير).
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زار وزيــر الـثــقــافــة والـســيــاحــة واالثـار
حسن ناظم مبنى مـسرح الرشيد ودائرة
ـاضي ــسـرح اخلــمــيس ا الـســيــنـمــا وا
ـديـر الـعـام لـلـدائـرة وكـان بـاسـتـقـبـالـه ا
احـمـد حـسن مـوسى وعـدد مـن الـفـنـان
..و اثــنى نــاظم خالل جتــواله في اروقـة
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عاصـرين إذ يغوص في عـالم سكان ا
ـقـطورات الـذيـن يـجـوبـون الـواليات ا
ة.والحظ تحـدة في مركبـاتهم الـقد ا
خـبــيــر اجلــوائــز في مــجــلـة ديــدالين
تخصصـة بيت هامونـد أن شيكاغو ا
ســـفن في وضـع يـــؤهـــله لـــلـــفـــوز إذ
يـجـسـد روح الـعـصـر حـتى لـو كـانت
أحداثه تـعود إلى خـمسـ عامـاً وقد
شـارك فــيه الــكـثــيــر من الــنـجــوم.أمـا
نومـادالنـد فـيقـتـصـر حضـور الـنـجوم
فـيه عــلى فـرانــسس مـاكــدورمـانـد إذ
ــمــثــلــة احلــائــزة جــائــزة تــتــقــاسم ا
أوسكـار الـشـاشة مع تـشـكـيلـة غـريـبة
من الـهـواة الــذين يـعــيـشـون بــالـفـعل
على الطريق طوال العام وهي خطوة
ــكـن أن تـمــيــز الــفــيــلم عن جــريـئــة 
ـنافـسة له وفـقاً لـتيم غراي األعمال ا
من مــجـــلــة فــارايــيـــتي الــتـي تــشــكّل
مـرجــعــاً في هــولــيــوود.أمــا األعــمـال
األخرى الـتـي تسـعى إلـى نـيل جـائزة
أفـضل فــيـلـم فـهي (ذي فــاذر) بـطــولـة

{ لـــــوس اجنـــــلــــــوس (أ ف ب) - لن
يـحــجب غـيــاب األجــواء االحـتــفـالــيـة
والــســجــادة احلــمــراء االهــتــمــام عن
احـتـفـال إعالن جـوائـز غـولـدن غـلـوب
الذي يقام مساء اليوم األحد فمع أنه
سينـظّم بالصـيغة االقـتراضيـة بسبب
جائـحـة كوفـيد- 19 سيـكـون منـاسـبة
ـخرِجاتها حتتفي خاللهـا هوليوود 
ـــمـــثل الـــراحل تـــشـــادويك وتـــكـــرّم ا
بوزمان بعـد وفاته. ويُعـتبَر ذي ترايل
أوف ذي شـــــيـــــكـــــاغـــــو ســـــفن ألرون
ســوركــ ونـــومــادالنـــد لــلــمـــخــرجــة
األمريكية من أصل صيني كلويه جاو
ـرشحـة للـفوز بـجائزة أبرز األعـمال ا
أفضل فيلم نظراً إلى أنـهما يتناوالن
موضـوع سـاخنـ مطـروحان بـقوة
راهنـاً. فـفيـلم سـوركـ يتـمـحـور على
قمع الـشـرطـة احـتجـاجـات عـلى حرب
فـيــتـنـام شــهـدتــهـا مــديـنــة شـيــكـاغـو
األمـريـكـيـة عام  1968 في ح يـشكّل
نـــومــادالنـــد حتـــيـــة إلى الـــهـــيـــبـــيــز

وسيـقى في شيـكاغو.أمـا األبرز ب ا
ثلة رشحات للفوز بجائزة أفضل  ا
فـهي كــاري مـولـيــغـان عن أدائــهـا في
بـرومـيـسـيــنغ يـونغ وومن ومع ذلك 
سـوف جتــد فـرانــسـيس مــكـدورمــانـد
وفــيـــوال ديــفـــيس في مـــاي ريــني في
طريقـها. أما مـنافسـتاها الـرئيسـيتان
فــهــمـــا فــرانـــسس مــاكـــدورمــانــد عن
نــومــادالنــد وفــايــوال ديــفــيس عن مــا
.ولــلــمــرة األول في ريــنــيــز بالك بــا
تاريخ غـولدن غـلـوب سيـقـام احتـفال
إعالن اجلوائز في موقع هما مكانه
ـعـتــاد أي فـنـدق بــيـفـرلي هــيـلـز في ا
ه كـالــيـفــورنــيـا حــيث تـتــولى تــقـد
ي بـولر وقـاعة ريـنبو روم مثـلة إ ا
في نيويورك حيث ينضم إلى زميلتها
ـشـاهـيـر كـمـايكل تيـنـا فـاي عـدد من ا
دوغالس وكـاثـرين زيــتـا جـونـز.إال أن
مــعــظـم الــنــجـــوم الــذين ســـيــفــوزون
سيكتـفون بتلـقي جوائزهم افـتراضياً

من منازلهم.

أنـتونـي هـوبـكنـز وشـريـط التـشـويق
الـنـسـوي بـرومـيـسـيـنغ يـونغ وومـان
ومـــــانك وهـــــو شـــــريـط بـــــاألبـــــيض
واألسود لـلـمـخرج ديـفـيـد فيـنـشـر.أما
في فئة أفضـل مخرج فوُصِـفت كلويه
جاو بأنهـا األوفر حظـاً. وحتى اليوم
لم تفـز أي من الـنـسـاء بـهـذه اجلـائزة
سوى بـاربـرا سـتـرايـسـنـد إذ نـالـتـها
ـوسيقي يـنتل عام 1984 عن فيلـمها ا
لكنّ األمـور قـد تتـغـيـر هذه الـسـنة إذ
إضافة إلى كـلويه جـاو تتـنافس على
اجلــائــزة مــخــرجــتــان أخــريــان هــمـا
رالـد فـيـنل (عن بـروميـسـيـنغ يونغ إ
وومان)وريـجيـنـا كيـنغ عن (وان نايت
ـــمــثل أمـــريــكي أســود إن مــيــامي).و
فـرصـة جـيـدة لـلـفـوز بـجـائـزة غـولـدن
غـلــوب هــو جنم بالك بــانــثــر الـراحل
تشـادويك بـوزمـان الـذي توفي في آب
الفـائت جـرّاء إصـابـته بـالـسـرطان إذ
أدى دوراً رائـعــاً في فــيــلم مـا ريــنــيـز
بالك با الـذي تدور أحـداثه في عالم

ÊU e « ≠  ËdOÐ

اثـار الــفـنــان الـســوري جـورج وسـوف
جـــدالً كــبــيــراً عــبـــر مــواقع الــتــواصل
اإلجـتــمــاعي بــعـد حــديــثه عن إلــتـزام
ـتـعـلـقة الـنـاس بـالقـانـون واإلجـراءات ا
بـأخــذ لـقــاح فـايــروس كـورونــا. وكـتب
وســوف في صــفــحـتـه اخلــاصـة(والــله
مش عـيـب االنـســان يــلـتــزم بــالـقــانـون
نـصة واالجـراءات انا تـسـجلت عـلى ا
ونـاطـر من اكـتـر من شـهـر انـو يـوصل
دوري بــالــلــقــاح. مــا حــدا احــسن من
حدا). و إتفق وسوف مع شركة (اليف
سـتـايـلــز سـتـوديـوز) عــلى إنـتـاج عـمل
فـني بــعـد الــعـديــد من اجلـلــسـات عن
بُـعــد وإتـصــاالت هـاتــفـيــة.وسـيــتـعـاون
الـطرفان في أغنـية وفيديـو كليب (ياه
ـصـريـة من عـالـزمن) بـالـلـهـجـة ا
ــالــكـي أحلـان كــلــمــات أحـمــد ا
مـصـطفـى شكـري والـكـليب من

إخراج فادي حداد.

عــلــيك ان تــفــكــر بــهــدوء فــكـل شيء يــســيــر بــشــكل
رقم احلظ .9 جيد

qL(«

يـوم من األفــضل جتــنب أي جــدل في مـكــان عــمــلك 
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـكن أن يـسـاعـدك عـلى الـهــدوء وتـقـبل االمـر الـواقع 
فهم نفسك بشكل أفضل.

—u¦ «

الــيــوم غـيــر مــنــاسب لالســتــثــمـارات ألنـك في مـزاج
سريع الغضب.

»dIF «

 حتسن مادي قريب  تتميز بالدبلوماسية والتوازن
في عالقاتك مع اآلخرين.

¡«“u'«

من الـضــروري أن تـتــحـكم في تــقـلـبــات مـزاجك النك
ذلك ينعكس على شريكك .
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تـفـضل احلـيـاة الـبـسـيـطـة وتـعـتـبـر الـشـخص األقـرب
ألصدقائه لتقد النصيحة.

ÊUÞd «

حاول قـضاء بعض الوقـت بعيدًا عن شـريكك حتى ال
تعرض عالقتكما للخطر.

Íb'«

بــرغم كـــونك دائم االبــتـــســام لـــكن غــضـــبك صــعب
السيطرة عليه غالبا.

bÝô«

أنت متحمس لـلحفاظ على لـياقتك البدنـية وتميل نحو
ارسة اليوغا.

Ë«b «

على الـرغم من أنك صادق وجاد إال أن النجاح يظل
بعيدًا عنك.

¡«—cF «

أنت تبحث عن حـياة صحـية. ابدأ خطـوة خطوة حتى
تستطيع االلتزام.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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يوسف شعبان عماد محمد

اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
فيـديو أظهـرت فيه صـور كليب أغـنيتـها (يا
سـالم) الـتي القـت رواجـاً واســعــاً وبـعض
الـصـور للـشـخـصيـات الـتي شاركـتـها
فـي الـــكـــلـــيـب وأرفـــقت عـــجـــرم
الـفـيـديـو بتـعـلـيق كـتـبت فيه

(يـا سالم صـار عـمـره 18
ســنـة. شـو أكـتــر أغـنـيـة

حــبــيــتــوهــا من
هاأللبوم?)
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حسن ناظم في أروقة مسرح الرشيد

نانسي عجرم
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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

ـعـادلـة واضــحـة في انّ واشـنـطن سـتـرد عـلى تـبـدو ا
لـيـشيـات لـسفـارتـها أو قـواتـها في الـقـواعد قصـف ا
العراقية عـبر جوانب ال تثير الـتصعيد داخل العراق
ـلـيــشـيـات في سـوريـا. كـونـهـا عــمـلـيـات تـســتـهـدف ا
التـعليـقات االمريكـية حول انّ الـرد األخير هـو صغير
ـواجــهــة يـوحي بــأنّ  قـراءة ال يــريــد تـوســيع دائــرة ا
واشـنـطن غـيـر مـكـتـمـلـة  بل انَّ مـجـال الـنـقص فـيـها
ـسـألـة انـتـهت عـنـد هـذا واسع عـنـدمـا تـفـتـرض انّ ا
احلد من فـعل ورد فعل مـحدود وكـأن اجلانب اآلخر

يوافقها على ذلك.
واقع احلال يـؤكد انَّ العـراق ساحة مواجـهة متـكاملة
ومفـتوحـة ليس لـها سقـف زمني أو سقف في أدوات
ـواجهـة وال تـوجـد ضـمـانـات من أيـة جـهـة في عدم ا
اسـتـخـدام صواريـخ أكـبـر وأدق في ضـرب الـسـفارة
االمريـكية او الـقواعد الـعسكـرية. كمـا انه اليوجد أي
مـكنة عـلى مصـادر القصف احـتمال في الـسيـطرة ا
ذلك انّ هناك تداخالً عسكرياً وأمنياً في البلد يخدم
خلط االوراق ودس ورقة جديدة مفاجئة في أي وقت.
ـواجـهـة ليـشـمل ايـران أمـر مسـتـبـعد تـوسـيع نطـاق ا
أيـضاً إن لم يـكن شـبه مـسـتـحـيل في فـتـرة حـكم جو
بـايــدن بـحـسب  ايــحـاء الــتـصـريــحـات االمـريــكـيـة 
وبــــحـــسـب الـــوضع الــــعـــام الــــذي يـــحـــيـط بـــأجـــواء
لف النووي. ستعصية حول ا رتقبة وا فاوضات ا ا
في كل االحــوال انّ فــرص أمـريــكــا مــحـدودة حتت
ـعـلن لـلــسـيـطـرة عـلى الـوضع هـذا األفق الــرسـمي ا
داخل الـــعــراق وضــمـــان عــدم قــصف مـــصــاحلــهــا
مـادامت الـتسـويات لم تـنجـز كـما تـريد ايـران التي ال
تــزال تــمــسك بــأكــثـــر من مــفــتــاح مــهم في ســواحل
اخلــلـيج ومــضــيق هـرمــز وأمن دول الــشـرق االوسط
ـليشيات والوضع النـووي ذاته. مهما بلـغت خسائر ا
والية اليران حتت القصف االمريكي او االسرائيلي ا
فـذلك ال يعـني ايران بـشيء فالـقتـلى اجانـب يقـاتلون

ستهدفة غير أرضها . بالوكالة واالرض ا
 وال تملك واشنطن سوى العقوبات التي قد تكون من
ـــاضي في ايـــة حلـــظـــة تـــفـــاوضـــيــة أو ان تـــبـــقى ا
مـفـروضـة ويـبـقـى الـوضع عـلى مـاهـو عـلـيه من عـدم
ـعـادلـة وال نـعـرف كم تـتـعـامل اسـتـقـرار  تـلك هي ا

واشنطن بجدية معها.
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{ بــــــاريس (أ ف ب) - تــــــخـــــضع
مــنـسـوجــة بـايـو الــتي تـروي عـلى
رقــعـة يـقــرب طـولـهـا من  70 مـتـرا
غـزو وليام الـفاحت إلنكلـترا ألعمال
تـرمـيم اعـتـبـارا من  2024 عـلـى ما
أفـاد متحف مدينة بايوالواقعة في

شمال غرب فرنسا.
تحف إلى أن هذه األعمال وأشار ا
تـــــنـــــطـــــلـق (بـــــحــــدود  2024ح
ـتـحف احلـالي إلغالق ســيُـضـطـر ا
أبـوابه أمام العـامة" بسـبب أشغال
ســتـتـيح إنـشـاء مــتـحف جـديـد من

قرر افتتاحه سنة2026).  ا
وأوضـح مـتـحف بــايـو أن (الـهـدف
من هـذه العمـلية سـيكون تـصحيح
ــوضـعـيــة مـثل بــعض الـشــوائب ا

الـتـمزقـات وإزالة الـغـبار بـدقة عن
الــعــمل خـصــوصــا الـتــخــفـيف من
الـتـوترات احملـيـطة حـالـيا بـالـعمل
ـصـنـوع من الـكـتـان والـعـائد إلى ا
الـــقــــرون الـــوســـطـى الـــنـــاجـــمـــة
خـــصــوصــا عـن أعــمــال الـــتــرمــيم

السابقة).
وقـد أجرى متخـصصون في كانون
الـثاني  2020تـقريرا عـن حالة هذه
ـنجـزة في الـقرن الـتـحفـة الـفـنيـة ا
احلــادي عـشـر وقـدمـوا تـوصـيـات
عـن طـــريــــقـــة احلــــفظ األمــــثل إلى
اجملــلس الــعـلــمي. وتــشــكل بـعض
الـتـبـدالت الـتي طـرأت عـلى الـعمل
نسوجات في شواهد على تاريخ ا
بـايو وسيصار تـاليا إلى االحتفاظ

بها إال إذا كانت مرشحة للتفاقم.
وقـد صُـنفت مـنسـوجة بـايو الـبالغ
طـــولـــهــا  68,38 مـــتـــرا مــعـــلـــمــا
تــاريـخــيــا في فـرنــسـا مــنـذ الــعـام
 1840 كــمـا أدرجـتــهـا الـيــونـسـكـو
عـلى برنـامج "ذاكرة الـعالم" الـتابع

لها في 2007.
ـنـسـوجـة تــابـعـة لـلـدولـة وكــانت ا
الـفرنسـية وقد أعارهـا اإلمبراطور
ـدينة بايو سنة نـابليون بونابرت 
 .1804وهـي تُـــصـــنـف الـــيـــوم أهم
معلم لفنون النسيج من حقبة الفن
الـــرومــانــســـكي كــمـــا هي شــاهــد
رئـــيس عــلـى غــزو ولــيـــام الــفــاحت
إلنــكــلـتــرا ســنـة  1066 وفق وزارة

الثقافة.
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{ دبـي (أ ف ب) - أعــــــلـن الــــــفــــــنـــــان
الـبريـطـاني سـاشا جـافـري اخلـميس أن
أجـزاء من أكبر لـوحة في الـعالم سـتباع
ــزاد الــعـلــني في دبـي جلـمـع ماليـ بــا
الـدوالرات التي ستخـصص لدعم أعمال
خـيريـة لألطفـال في دول فقـيرة.وقـسمت
الـــلـــوحـــة الــتـي حتــمـل عــنـــوان (رحـــلــة
الــبـشـريــة) ويـبـلغ حــجـمـهـا  1500 مـتـر
مـربع إلى  70 لـوحـة مخـتـلـفـة األحـجام
عُـــــرضت لـــــلـــــمـــــرة األولى فـي فـــــنــــدق
"أتـالنــتـــيس" الـــفـــخم في دبـي عــلى أن
ــزاد الــعـلــني خالل الــســنــتـ تــبـاع بــا
.عـمل جـافـري في هـذا الـفـندق قـبـلـتـ ا
حـيث كان مـحجـوراً خالل الـعام الـفائت
ـــرســومـــة عــلى عــلى إجنـــاز الــلـــوحــة ا
الــقـمــاش وهـي بـحــجم مــلــعــبــ لــكـرة
الـــقــدم.وهـــدَف جـــافــري مـن خالل هــذا
الـــعــــمل إلـى جـــمع  30 مـــلــــيـــون دوالر
بادرات تـعليـمية أو صـحية يخـصصهـا 
يـفيـد مـنـهـا أطـفـال في دول فـقـيـرة.وقال
الـفـنـان الـبالغ  44 عـامـاً لـوكـالـة فرانس
ـبـادرة معـزولة (ال أريـد أن تكـون هذه ا
ـسـاعدة فـي تغـيـير بل أطـمح حقـاً إلى ا
الــعــالم والــســبــيل إلى ذلك هــو تــوفــيـر
اإلنـــتـــرنت لـــلــفـــئـــات األكــثـــر فـــقــراً في
اجملـتــمع). ورأى أن حتــقــيق ذلـك يـتــيح
"توفـير الـتـعلـيم" ألبنـاء هذه الـفئـات.عمل
الفـنان البـريطاني على هـذه اللوحـة طيلة
عدل  18 إلى  20 سـاعة سـبعـة أشهـر 
يـوميـاً وهي تـتألف من نـحو  300 طـبـقة
من األلـوان اسـتـلـزمت أكـثـر من خـمـسة
آالف لـيـتــر من مـواد الــرسم ونـحـو ألف
فـرشاة.وأجنـز جـافـري العـمل في نـهـاية
أيـــلــول الـــفـــائت ومــا لـــبـــثت مــوســـوعــة
"غــيـنــيس" لألرقـام الــقـيـاســيـة أن أكـدت
أنــهـــا بــالــفـــعل أكــبـــر لــوحــة فـــنــيــة في
الـــعــــالم.وكــــانت ألوالد من  140 بــــلـــداً
مــشـاركــة غـيــر مـبــاشـرة في الــعـمل من

خالل إرسال رسومهم إلى جافري.
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{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
ـغــنــيـة لــيـدي غــاغـا اســتـعــادت ا
ـسروقـ بعـدما وضعت كـلبيـها ا
مــكـافـأة مــقـدارهـا نـصـف مـلـيـون
ن يـرجعـهـمـا لهـا عـلى ما دوالر 
أعـــلــنت شـــرطـــة لــوس أجنـــلــيس
امس. وكـان مــجــهـولــون ســرقـوا
مـسـاء األربـعـاء الـكـلبـ "كـوجي"
و"غـــوســــتــــاف" وهــــمـــا مـن نـــوع
الـبولدوغ الفرنسي بعدما أطلقوا
الـنار على موظف لدى ليدي غاغا
كـان مـكـلـفـا االعتـنـاء بـهـمـا خالل
نــــزهــــة في أحــــد شــــوارع لـــوس
أجنــلــوس ثم الذوا بـــالــفــرار في
الــســيـــارة.وكــتــبت شــرطــة لــوس
أجنـلوس عـبـر تويـتـر (كـلبـا لـيدي
غـاغـا أعـيـدا إلى مـركـز لـلـشـرطـة
ثل " إلى  احملـلية وسُلّما سليم
عن الـنـجمـة األمـريـكـيـة).وأشارت
الـشرطـة إلى أن امرأة لم تـكشف
هــويــتـــهــا هي الــتـي عــثــرت عــلى
غـنية الكـلبـ واتصـلت بأقربـاء ا
من دون كـشف تفـاصيل إضـافية
في ظل اســـتــــمـــرار الـــتــــحـــقـــيق
اجلــنـــائي في الــقـــضــيــة. وكــانت
غـاغا كـتـبت عـبـر إنـسـتـغـرام بـعد
ســـرقــة كــلــبـــيــهــا (قــلـــبي يــتــألم
وأصــلـي لــكي تـــكــتـــمل عــائـــلــتي
مـجددا بفضل عـمل خيّر. سأدفع
 500 ألـف دوالر فـي مـــــــــقـــــــــابل
).وأضافت (إذا عـودتهمـا سليـم
مـا اشتـريـتوهـمـا أو وجـدتمـوهـما
مـن دون عـلـمـكــمـا سـتــحـصـلـون
كافـأة عينها). وكان أيـضا على ا
كلف االهتمام بالكلب ـوظف ا ا

راين فــــــيـــــشــــــر أصـــــيـب خالل
ـسـتشـفى. كـما الـهجـوم وأدخل ا
هــرب كـلب ثــالث لـلــمـغــنـيـة خالل
احلـــادثــة لـــكــنـه عــاد الحـــقــا إلى

فيشر.
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