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كـــشف خـــبـــيـــران في الـــشـــأنــ
الــــســـيــــاسـي والــــقــــانــــوني عن
مواصلة جهود الرئاسات الثالث
وشـخصـيـات بـارزة لـثـني رئيس
التيـار الصدري  مقتـدى الصدر
عن خـيـار مــقـاطـعـة االنـتـخـابـات
ـفوضـية رتـقـبة  مؤكـدين ان ا ا
لم تـتـلق طــلـبـات االنـسـحـاب من
ـرشـحـ الـصـدري حـتى االن ا
ـا قـد تــكـون اخلـطـوة اعـادة ور
تـــــرتـــــيـب االوراق من جـــــديـــــد 
والســـيــمـــا بــعــد االحـــداث الــتي
شــهــدتــهــا الـبـالد بـدءا مـن ازمـة
الــطــاقـــة مــرورا بــحــرائق وزارة
الــصــحــة وفـجــيــعـة مــســتــشـفى
احلسـ الـتعـلـيمي بـالـناصـرية.
وقال مـدير مـركز الـقرار الـعراقي
وسـوي لـ (الزمان) امس حيـدر ا
(ال اعـــتـــقـــد انه ســـيــتـم تــأجـــيل
االنـــتــخــابـــات عن مــوعـــدهــا في
قبل  العاشر من تـشرين االول ا
والســيـمــا قـبل ايــام عـقــد رئـيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي
اجـتـمـاعــا مع الـقـيـادات االمـنـيـة
نـاقشة فـوض  ومن قم جلس ا
االجراءات اخلاصة بـاالستحقاق
ـشاركة في قـبل وسبل تـأم ا ا
االقــتـراع) واضــاف ان (جــهــات
عــدة بــيـنــهــا الـرئــاســات الـثالث
وشخصـيات بارزة تـتوسط لثني
بيد ـقاطـعة   الصـدر عن خـيار ا
فوضيـة لم تتلقى حتى االن ان ا
اي طلـبـات من نواب سـائرون او
مــرشـــحي الـــكـــتـــلــة الـــصـــدريــة
بــاالنـســحــاب من االنــتـخــابـات 
وبالتـالي فأن اي تـوجه للـتأجيل
سـيـفـقـد احلـكـومـة مـصـداقـيـتـهـا
امـــــام اجلــــمـــــهــــور) وتــــابع ان
(االحـداث الــتي شـهـدتــهـا الـبالد
بــدءا من ازمـــة الــطــاقــة وحــريق
مستـشفى احلـس التـعلـيمي قد
تكـون سـببـا في مقـاطـعة الـصدر
ا لـلـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة ولـكن ر
يـــكــون تـــكــنـــيك العــادة تـــرتــيب
االوراق من جــــديـــد واالشـــتـــراك
ـقبـلة) ولفت الى باالنـتخـابات ا
انه (مـع كل انــتــخــابــات نــشــهــد
احـداث امـنــيـة وصـراعـات وهـذا

ليـس بشيء جـديـد). من جـانبه 
قــال اخلـــبــيــر الــقــانــوني طــارق
حرب ان (مسألـة مقاطـعة الصدر
لالنــتـخـابــات جـســيـمــة ولـيـست
ـثـلون بـالـسـهـلة  فالـصـدري 
جـــــمـــــهـــــور واسـع ومن اكـــــثـــــر
احلــركــات الــســيــاســيـة فـي عـدد
الـــــــنــــــواب  واظـن ان هـــــــنــــــاك
سينـاريوهات مـتعددة ابـرزها قد
يدخل الصـدري بأسم انـتخابي
جديد واال فأن اجراء االنتخابات
بــدون الــصـــدريــ له تــداعــيــات
خــطـرة عــلى الــواقع الــســيـاسي
وسيـفـسح اجملـال امام الـتـيارات
لء االخرى الـتي تمتـلك السالح 

) وتـوقـع حـرب فـراغ الـصـدريـ
(تأجيل االنـتخابـات الى موعدها
الــدســتـوري احملــدد في نــيــسـان
ـقــبل في حـال فــشـلت االطـراف ا
في اقــنـاع الــصــدر بـالــعـدول عن
قراره). بدوره  رأى النائب عامر
الـــــفــــايـــــز إن (عـــــودة الـــــصــــدر
لــلــمــشــاركــة بـاالنــتــخــابــات هـو
األقـرب لـلـواقع  عـلى اعـتـبار ان
انه عـودنـا في مـنـاسـبـات عـديدة
اتــخــاذ مــواقف قــويــة وبــعــدهــا
يتراجع عنـها ومن بينـها جتميد
ـهــدي وتـأسـيس سـرايـا جـيش ا
الـــــسـالم ثـم االنـــــســــــحــــــاب من
االنــتــخــابــات ســابــقــا وبــعــدهــا

الــعــودة بــســائـرون) مــؤكـدا ان
(الـصدر يـنـاور لـتحـريك جـمـهور
التـيار الـصدري بـعد اسـتشـعاره
ان شـعـبـيـة الـتـيار تـراجـعت الى
مــســتــويــات دنــيــا بــسـبـب ازمـة
الكهربـاء وحرائق وزارة الصحة
ومستـفى احلس وارتـفاع سعر
الـــــدوالر) واشــــــار الى انـه (في
حال عدم عـودة الصدر واصراره
ـــقــــاطـــعـــة فـــإن هـــنـــاك عــــلى ا
سـيـنـاريـوهـات اخـرى من بـيـنـها
تــأجــيل مــوعــد االنــتــخــابــات او
اجــراؤهــا في مــوعــدهــا ودخـول
كــتــلــة ســائـرون دون ان حتــسب
األخالقـية) الفـتـا الى ان (فـريـقاًعـلى الـصــدر). في غـضـون ذلك 

قانونـياً في احلمـلة يقـوم بجمع
وتدوين وتـوثـيق جمـيع اجلرائم
مـــنــذ تـــشـــرين األول عــام 2019
ـهـا لـلـمـحـاكم وحـتى اآلن لـتـقـد
ـــهــتـــمــة بـــقــضـــايــا الــدولـــيــة ا
االنتهـاكات والتـغييب الـقسري).
وتـــنــــاقـــلـت مـــواقـع الـــتــــواصل
االجــتــمــاعي دعــوة حــمــلت اسم
فــريق حــمــلــة انــهــاء االفالت من
الــعـــقــاب جـــاء فــيـــهــا (نـــطــالب
اجملــــتـــمـع الــــدولي بــــالــــتــــدخل
ومسـاعدة الـعراقـي في حتـقيق
الـــــعــــدالــــة وحــــالـــــة االفالت من
العـقاب بـهدف تـمكـ مؤسـسات
الدولـة من فرض سـلطـة القـانون
ومحـاسبة الـلصـوص واجملرم
ـــســتــفـــيــدين من ـــقــصــرين ا وا
االفالت مـن الــــعــــقـــاب) وحــــمل
الـــفـــريق احلـــكــومـــة واالجـــهــزة
ـــســـؤولـــيـــة عن اي االمـــنـــيـــة (ا
ـشـاركـ اعـتـداء يـتـعـرض لـهـا ا

في احلــمــلــة  كــمـــا ونــحــذر من
مـحاوالت سـفك الـدمـاء ومـصادر
حـق الــــشــــعب فـي االحــــتــــجـــاج
الــــســـلـــمي). واغـــلـــقت الـــقـــوات
االمـنـيـة امس  مـداخل سـاحـتي
الــفـــردوس والــتــحــريــر وجــســر
اجلـمـهـوريــة وسط انـتـشـار غـيـر
مــسـبــوق بــالــتـزامن مـع انـطالق
ـطـالـبة ـسـيـرة االحـتـجـاجـيـة ا ا
ـتظـاهرين بالـقصـاص من قتـلة ا
والـنــاشـطـ وحتـقــيق الـعـدالـة.
وفي بـاريس  نــظــمت اجلــالــيــة
الـعــراقـيـة مــسـيـرة احـتــجـاجـيـة
لــدعم حـــمــلــة إنــهــاء اإلفالت من
الــعــقـــاب في الــعــراق. وشــهــدت
الـعـاصـمـة الـفـنـلـنـديـة هـنـلسـكي
جتـمع الـعـشـرات دعـمـا لـلـحـمـلـة
الــتي اطـلـقــهـا الــنـاشـطــون عـبـر
مـــواقع الـــتــواصـل . وفي اوتــاو
الــكــنــديـة  خــرج الــعـشــرات من
اجلـاليـة الـعراقـيـة السـناد حـمـلة

انهاء االفالت من العقاب . 

ضـــابـط بـــرتــــبــــة لـــواء في وزارة
الــدفــاع ومــتــهم بــتــزويــر هــويـة
يـدعي خـاللـهــا انه ســفـيــر إحـدى
ــنـــظــمـــات الـــدولــيـــة في الــدول ا
العربـية وبـعد التـعمق بـالتـحقيق
مــعه اعـــتــرف صــراحـــة بــتــزويــر
الــــهـــــويــــات حـــــيث  اتـــــخــــاذ
اإلجـــراءات الــقـــانـــونـــيـــة بــحـــقه
اصـولـيـا وعـرضه عـلى الـقـضـاء).
ونــفــذ طــيــران مــســيــر مــجــهـول
ضـربــة جـويــة اسـتـهــدفت عــجـلـة
عـسـكـريـة عـنـد احلـدود الـعـراقـيـة
الـسـوريـة. وقــال شـهـود عـيـان ان
(طـائــرة مـجــهــولـة نــفـذت ضــربـة
جـويــة اســتــهـدفت عــجــلــة ضـمن
احلــدود الـــســوريـــة الــعـــراقــيــة)
وواضافوا ان (احلادث وقع داخل
الــعـمـق الــسـوري). وفـي بــغـداد 
اعـتــقــلت قــوة امــنــيـة مــطــلــوبـ
بـقـضـايـا جـنـائـيـة مـخـتـلـفـة.وذكر
بـــيـــان امـس ان (مـــفـــارز مــــكـــتب
مكافحة إجرام الدورة التابعة الى
مـديــريــة مـكــافــحـة إجــرام بــغـداد
تــمـكــنـت من إلــقـاء الــقــبض عــلى
ادة متـهـمـ اثـنـ وفق أحـكـام ا
446 من قــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات
لـــقــيـــامـــهـــمـــا بـــســـرقــة عـــدد من
الـدراجــات الـنــاريـة) واضـاف ان
ديرية نفذت أوامر قبض (مفارز ا
قــضــائـــيــة أخــرى بـــحق عــدد من
ــطـلـوبــ بـقــضـايـا ـتـهــمـ وا ا

اخرى).

وتــــابع ان (مــــفــــارز مــــكــــافــــحـــة
ـتـفــجـرات لـلــحـشـد تــمـكـنت من ا
تـفكـيك الـعـبـوات الـنـاسـفـة بـشكل
آمن). والـــقت الـــقـــوات االمـــنـــيـــة
القـبض عـلى مـتـهم يـنـتـحل صـفة
ضــابط بــوزارة الـــدفــاع وســفــيــر
مـنـظـمـة في احـد الـدول الـعـربـيـة.
وقــالت خــلــيــة االعالم االمــني في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(مــفـــارز وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات
والـــتـــحـــقــيـــقـــات االحتـــاديـــة في
مـحـافـظـة بـابـل تـمـكـنت من الـقـاء
القـبض عـلى مـتـهم يـنـتـحل صـفة

نـاحـيـة سلـيـمـان بـيك). واحـبـطت
عــمـلــيـة قـوات احلــشــد الـشــعــبي
تـفــجـيــر أحـد أبـراج نــقل الــطـاقـة
الـــكـــهــــربـــائـــيـــة فـي مـــحـــافـــظـــة
نــيــنــوى.وذكـر احلــشــد فـي بــيـان
امس ان (قــوة من احلــشــد ضــمن
قـاطع عــمـلـيــات نـيـنــوى احـبـطت
عـمــلـيـة تــفـجــيـر أحــد أبـراج نـقل
الطـاقة في نـاحيـة حمـام العـليل)
مـشـيــرا الى ان (الـعــمـلــيـة جـاءت
بناء على مـعلومات دقـيقة صادرة
عن مـــعـــاونــيـــة االســـتـــخـــبــارات
علومات للحشد في احملافظة) وا
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دني 78 انقـذت مـديريـة الـدفـاع ا
نــزيـال بــعـــد انــدالع حـــريق داخل
فـــنــــدق ســـيــــاحي وسـط كـــربالء
مؤكدة وفاة طفـلة واصابة اخرين
ديـرية بسـبب االخـتنـاق. وقالـت ا
في بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس
(فــرق االطــفــاء انــقـذت  78نـزيال
بــعــد انــدالع حـــريق داخل فــنــدق
ــكــون من أربــعـة ضي احلــسـ ا
طـــــــوابـق مـع عـــــــدد مـن احملـــــــال
الــتــجـــاريــة في الـــطــابق االرضي
الـــواقع في شـــارع الـــســـدة وسط
كربالء) واضاف ان (فرق اسعاف
ـدني قدمـت خدماتـها من الدفاع ا
انعـاش رئـوي لـلـمصـابـ الـنزالء
بعـد تعـرض عدد مـنـهم لألختـناق
الشـديد نـتيـجـة استـنشـاق نواجت
احلريق السـامة قـبل تأم نـقلهم
ــسـتــشــفى الـقــريب لــتــلـقى الى ا
الـعالج فــيــهـا مـع تـســجــيل وفـاة
ــســتــشــفى نــتــيــجــة طــفــلــة في ا
احلـــادث). وافــاد مـــصـــدر امـــني
بوفاة خمسـة اشخاص في حادث
ســــيـــــر عـــــلى طـــــريق كـــــركــــوك-
ــصـدر في تـصـريح بـغـداد.وقـال ا
امس ان (خــمـــســة اشـــخــاص من
عــائـلــة واحــدة لــقــوا مــصـرعــهم
واصــيب ثـالثــة آخـــرون بــجــروح
خــطــرة جــراء حـادث ســيــر عــلى
طــريق كـــركــوك - بــغـــداد مــقــابل
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ـــتـــظــاهـــرين) مـــشــددا عـــلى وا
(ضـــــــرورة إنــــــهــــــاء اإلفـالت من
العـقـاب حتى نـتمـكن من الـعيش
فـي أمــن وسـالم) وتـــــــــــــــابـع ان
(مــطــالــبــنــا مــوجــهــة بــالــدرجــة
األســــاس لـــلـــمـــجـــتـــمع الـــدولي
نـظمات واحلكـومات الغـربيـة وا
احلــــقـــــوقـــــيــــة مـن أجل حتـــــمل
مــــســـؤولــــيـــاتـه الـــتــــاريـــخــــيـــة
واإلنـســانـيـة والــقـانـونــيـة جتـاه
اإلفالت من الـعــقـاب ألن الـنـظـام
الــســـيـــاسي يـــقـــوم بـــتــســـويف
طالب وليـست لدينـا أي طريقة ا
لـلـحـوار) ومـضى الى الـقـول ان
(الضـغط سيكـون من خالل إبراز
اجلرائم والسـرقات واالنتـهاكات
و تـــقـــد شـــكـــاوى في احملـــاكم
الــدولـيــة وتـنــظـيم احــتـجــاجـات
ــيـة ضـد اغـتــيـال واخـتـطـاف عـا
ـعارض وتغـييب الـناشـط وا
للنظام السياسي من أجل وضع
الــــعـــــالم أمــــام مـــــســــؤولـــــيــــته
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اوصت وزارة الـصحـة والـبـيـئة 
بــــفــــرض حـــظــــر شــــامل واغالق
ــرافق الــعـامــة وايــقــاف الـدوام ا
احلضور للمؤسسات التعليمية 
خشـيـة من فـقـدان السـيـطـرة على
ـــرضى نـــتـــيـــجــة اســـتـــعـــيــاب ا
ــســتــمـــر بــاصــابــات االرتــفـــاع ا
كورونا. فيـما اسـتنفـرت مالكات
اجلـــــيش االبـــــيض جـــــهـــــودهــــا
ـواجـهـة تـوغل كـورونـا واحلـمى
الـــنـــزفـــيـــة في بـــؤر االنـــتـــشـــار.
وقف الـوبائي الـيومي واوضح ا
الذي اطلعت عليه (الزمان) امس
ان (مـالكـــــــات الـــــــوزارة اجـــــــرت
فـحـوصـات لـنـحـو  39الف حـالـة
مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس 
حـيث  رصـد  8698اصـابـة في
جــمــيع احملــافــظــات) مــؤكـدا ان
(الشـفاء بلغ  7964حالـة وبواقع
 41وفـاة جـديـدة) واشار الى ان
(اكـثـر من  31الف شـخص تـلـقى
ـضاد في مـنافذ جرعـات اللـقاح ا
ــنــتــشـرة فـي بــغـداد الــتــلــقــيح ا
واحملافـظـات). واطلـعت (الـزمان)
على وثـيقـة حتمل تـوقيع الـوكيل
الــفــني لـــلــوزارة جــاء فــيــهــا انه
(نـظـرا لـلـمـوقف الـوبـائي اخلـطـر
الذي ينـذر بفقـدان السيـطرة على
ؤسسات رضى في ا استيعـاب ا
الــصــحــيــة في حــال عــدم اتــخـاذ
اجـراءات صـارمـة تـقـطع سـلـسـلة
انتـقـال الـعـدوى نوصي  بـفرض
ــــدة  14يــــومـــا حــــظــــر شــــامل 

بأستثناء منتسبي وزارة الوزارة
والـــقــــوات االمـــنـــيــــة والـــدوائـــر
اخلدمية  والسمـاح للصـيدليات
محـال بـيع اخلضـروات والـفواكه
ـمـارسـة عمـلـهم حـتى واالفـران 
الــســـابــعـــة مــســاء  والــســـمــاح
لـلـمـواطـنـ الـتـنـقل لـغـرض اخذ
نافـذ التلقـيحية) اللقاحـات في ا
واضـافت ان (اخلـيـار الـثانـي هو
فـرض احلــظـر الــصـحي الــشـامل
ــطــاعم ودور ـــوالت وا بــاغالق ا
سـاجد وجعل الدوام السينـما وا
لـلـعـامـلـ في مـؤسـسـات الـدولـة
ـئــة بــأسـتــثــنـاء بـنــســبـة  25بــا
الـصــحـيـة واالمــنـيــة اضـافـة الى

ايـــقـــاف الـــدوام احلـــضـــوري في
ؤسسـات التـعلـيميـة احلكـومية ا
واالهـليـة ومـنع الـتـجمـعـات كـافة
ـواطن بـ احملافظات وحركة ا
ـنافـذ احلدودية واستمـرار غلق ا
امام الـوافـدين بأسـتثـنـاء الفـئات
الـــتي  شـــمــولـــهـــا في قــرارات
اللجـنة العـليا لـلصحـة والسالمة
الـوطــنـيــة من جــائـحــة كـورونـا).
ـتـحدث بـأسم الوزارة فيـمـا اكد ا
ســيف الــبــدر ان الــوثــيــقــة الــتي
تـــنـــاقــلـــتـــهـــا مــواقـع الــتـــواصل
االجــــتــــمــــاعـي عــــبــــارة عن رؤى
وافــكــار. مـن جــانــبــهــا  اعــلــنت
الشـركـة العـامـة لتـسـويق االدوية

ـسـتــلـزمـات الـطـبــيـة الـتـابـعـة وا
لـلــوزارة في بــيــان امس (وصـول
ضاد شحـنة جـديدة من الـلقـاح ا
للفايروس من انتاج شركة فايزر
وجـــرى تـــوزيــــعه بـــ اســـطـــول
الــبــرادات اخملــصـص لــنــقل تــلك
الصنـاديق الى نقـاط التـلقيح في
ــا فـــيـــهــا اقـــلــيم احملـــافــظـــات 
كـــردســـتــــان). وافـــصـــحت وزارة
صـــــحــــة االقــــلـــــيم  عـن الــــوضع
الصـحي والوبـائي في ظل دخول
وجة الـثالثة من اجلائـحة.وقال ا
ـتـحـدث الرسـمـي بأسـم الوزارة ا
آســو مــحـــمــد امــ حــويــزي في
تصـريح امس ان (هـنـاك ارتـفـاعا

بــــعــــدد االصـــابــــات في اربــــيل)
وأشـار الى (عـقــد اجـتـمـاع قـريب
بـــ وزارة الــصـــحــة واجلـــهــات
ـعــنـيـة واجــتـمــاع اخـر لـلــجـنـة ا
ـكـافـحة كـورونـا لـتـعـزيز الـعلـيـا 
اجراءات مكافحة اجلائحة). وفي
ذي قار  أفاد مصـدر طبي بدائرة
صحـة احملافـظـة بتـزايد إصـابات
صـدر في تصريح كورونا.وقـال ا
امس ان (ذي قـــار ســــجـــلت 909
إصـابــة جــديـدة خـالل الـســاعـات
ــاضـــيــة). واســـتــنـــفــرت دائــرة ا
ـكـافـحـة الـبـيـطـرة فـي احملـافـظـة 
مرض احلـمى النزفـية بـعد تـأكيد
اصـابــة امــرأة  . وأكــدت الـوزارة
ـان) امس انه في بـيــان تـلـقــته (ا
( تــشـكــيل غــرفــة عـمــلــيـات في
ـــســتــشــفى دائــرة الـــبــيــطــرة وا
البـيطـري وتـشكـيل فرق بـيطـرية
للمباشرة بعـمليات رش احلظائر
نـاطق وتـغـطـيس احلـيـوانـات وا
اجملـــــــــاورة لـــــــــلـــــــــبـــــــــؤرة وفي
سـتـوصفـات البـيـطريـة االخرى ا
في الـغـراف والـشـطـرة والـشـهـيد
حـسـن عـلي والــرفـاعي والــقـلــعـة
اضافة الى تـكثـيف حمالت الرش
للقـضاء عـلى القراد) واضاف ان
(الفرق البيطـرية ال تزال مستمرة
بيدات وسوف بعمليات الرش با
يــتـم اعــادة حـــمالت الــرش بـــعــد
ثالثـة اســابـيـع من اجل الـقــضـاء
عــلى الــقــراد في بــؤر االصــابــة)
مؤكدا (السيطرة على تلك البؤرة
ولم تــــســـجل الـى االن اي حـــالـــة

اصابة اخرى).
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dO…∫ ناشطون ينظمون مسيرة احتجاجية للمطالبة بانهاء االفالت من العقاب

متاز بـكرة القدم بـلقاء فريق الـكرخ مع فريق أمانة Í—Ëœ∫ جرت  أمس األحد مواجـهتان ضمن اجلـولة  الثامنـة والثالث  للـدوري ا

باراتان على يـناء على ملعب الفيحاء فريق نفط الوسط. نتيجة ا بغداد الذي احتضنه ملعب الساحر احمد راضي بينما واجه فريق ا
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). ا
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اتـــهـم رئـــيس كـــتـــلـــة صـــادقــون
الـنـيـابـيـة حـسن سـالم الـواليات
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـالـتـخـطـيط ا
إلعــادة تــنــظــيم داعش وتــأجــيل
ـبـكـرة.وقـال سـالم االنـتـخـابـات ا
في بــــيـــــان امس إن (أمـــــريــــكــــا
وعــــمالءهــــا يــــقـــودان مــــؤامـــرة
لتـأجـيل االنتـخـابات وجـر البالد
إلـى الــــــفــــــوضى) مــــــؤكــــــدا ان
(واشـنـطن تـخـطط العـادة داعش
للقيام بعمليات امنية الستهداف
قـطــعـاتـنــا االمـنـيــة وكـذلك اثـارة
الـــــــشــــــــارع من خـالل حتــــــــريك
عـمالئـهــا بـضـرب ابـراج الـطـاقـة

وجر العراق الى نفق مظلم). 

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

شـهـدت بـغـداد وعـواصم اوربـيـة
امس  مــســيــرات احــتــجــاجــيــة
مـــطـــالـــبـــة بـــأنـــهـــاء االفالت من
في وقت تـــتــوارد فــيه الــعـــقــاب 
ستشفيات الكوارث من حرائق ا
واســتـمــرار اإلغـتــيــاالت وخـطف
بحسب تـظاهرين  الناشـط وا
نـــاشـــطـــ اكـــدوا ان (تـــنــســـيق
الــــوقـــــفــــات في  14دولــــة جــــاء
ـتظـاهرين داخل بالـتنـسيق مع ا
ـطــالـبـ بـالـكـشف عن الـعـراق ا
قتلة الناشيطن والقصاص منهم
وفق الـقـانـون) واشـاروا الى ان
(احلـمـلـة انـطـلـقت بـشـكل مـوسع
في دول عــدة تــزامــنــا مع الــيـوم
ي لالحــتــفــاء بــنــيــلــسـون الــعــا
مـــانــــديال  وهــــو الـــيــــوم الـــذي
ـــتـــحـــدة بـــيــوم اســـمـــتـه األ ا
ية ليكون العدالة األنتقالية العا
الـــيــــوم الـــذي يــــجـــســــد رغـــبـــة
الــعـراقــيـ جــمــيـعــا بـوطن آمن
يسوده الـعدل والـسالم وال يكون
مؤكدين فيه احـد فوق الـقانون) 
ان (احلملة تأتي في وقت تتوارد
فـــيه الــكـــوارث بــدءا مـن جــرائق
ــســتــشـفــيــات الى اإلغــتــيـاالت ا
واخلـــطف الـــتـي تـــقـــيـــيـــد ضـــد
مجـهـول بيـنمـا يهـرب مـرتكـبيـها
ويـــفــلــتـــوا من الــعـــقــاب). وقــال
ــتــحــدث بــاسم احلــمــلــة زايـد ا
الـــــعـــــصــــــاد إنه (تــــــمت دعـــــوة
ــــواطــــنــــ لـالنــــضــــمــــام إلى ا
سـيرات عـبـر وسائل الـتواصل ا
االجتـماعي ثم تـطورت بـعد ذلك
إلـى حـــــمــــلـــــة ضـــــغـط من داخل
وخـارج الــعـراق) واشـار الى ان
(احتجاجـات ستتـواصل بأشكال
مخـتـلفـة لـلضـغط عـلى احلكـومة
ومــحــاســبــة قــتــلــة الــنــاشــطــ
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دعـا رئـيس اقـلـيـم كـردسـتـان نـيـجــرفـان الـبـارزاني وبـطــريـرك الـكـلـدان في
ـدن احملررة العـراق والـعـالم الـكـاردينـال  مـار لـويس سـاكو  الى اعـمـار ا

وتمك النازح من العودة الى ديارهم . 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـبـارزاني اسـتـقبـل ساكـو في اربـيل
سيـحي في العراق واالقليم  والسيما وجرى خالل الـلقاء بحث أوضاع ا
في سـهل نـيـنوى) واضاف ان (اجلـانـب اتـفـقا عـلى ان الـثقـة واالطـمئـنان
ـسيـحيـون من العـودة إلى ديارهم والـبدء بـإعمـار مناطـقهم ضرورة تـمكن ا
وإعادة احلـياة إلـيهـا بعـد أن تـضررت جـراء هجـمات داعش وبـاتت بحـاجة
) ولـفت البـيان الى ان (اجلـانبـ وصفـا زيارة لـلمـساعـدة والعـون الدولـي

ـهـمـة والتي لـهـا دور في تـعـمـيق ثـقـافة بـابا الـفـاتـيـكـان لـلعـراق واالقـلـيم بـا
كونات) وأكد الـبارزاني ان (االقـليم يفـخر بثـقافة الـتعايش الـتعايش بـ ا
والـتـسـامح وسـيـبـقـى كـمـا هـو دائـمـاً احلـضن اآلمن لـكل مـكـونـاته) وأثـنى
ساكـو على (التعـايش وقبول اآلخـر والتسامح والـعمران والـتقدم في االقلـم

ودور القيادة فـه).
كـونات الـدينـية والـقومـية ـثابـة هويـة جامـعة لـكل ا مـؤكداً ان (كـردسـتان 
ـسـيحـيـ الالجـئـ في دول الـعـالم الـعـودة لـلعـيش في أمن وأن بـإمـكـان ا
شاركة في تقـدمها وإعمارها). وكانت حكومة وأمان بـاالقليم واالشتراك وا
ـهجـر إلى العـودة لديـارهم بعد ـسيـحي الـعراقـي في ا االقلـيم قد دعت ا

زوال خطر داعش. 
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بـحـضـور تـقـيــيم الـيـات مـقـتــرحـة 
ستنصرية حميد رئيس اجلامعة ا
ـــشـــاركـــة فـــاضـل الـــتـــمـــيــــمي و

تدريسي وباحث في الكلية.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) أمس أن
ـؤتمـر يهـدف الى تقـييم بـرنامج (ا
دراســة الـدبــلــوم الـعــالي فـي قـسم

ـاضـيـة ادارة االعـمـال لـلـســنـوات ا
ــســتــوى ــا يـــرفع ا ــهــا  وتـــقــو
الـعـلــمي لـلـطـلـبــة ويـعـزز مـسـتـوى
ــهــنـي  وتــشــخــيص تــأهــيــلـــهم ا
مكنة عارف واالساليب العلمية ا ا
سيرة التعليمية فيدة لتطوير ا وا
في قسم ادارة االعـمال  كمـا يهدف

رصانة التعـليم وفسح اجملال الكبر
عـدد من الـطــلـبـة الكــمـال دراسـتـهم
داخل الـــعـــراق).  ودعـــا اخلـــالــدي
وزيــر الــتـعــلــيم (لــلـســعي بــإجتـاه
ـوازي تـخـفـيض اجـور الــتـعـلـيم  ا
الـتي باتت تـثقل الـطلـبة وعوائـلهم
واالخـذ بـنـظر االعـتـبـار عـدم وجود
قـــــانـــــون يـــــنـــــظم ذلـك فـــــضال عن
الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة جلــائــحـة
كورونا عـلى االقتصـاد والتي اثرت
بـشكل واضح عـلى الـدخل) مـطالـبا
(جلـنـة التـعلـيم الـنيـابـية بـاالسراع
في تـقـد مـقـتـرح قـانـون الـتـعـلـيم

وازي بهدف بتشريعه). ا
ونـوه الى (ارتـفــاع اجـور الـتــعـلـيم
في الـكـلـيـات االهــلـيـة رغم الـتـوجه
للدراسة االلكترونية مؤكدا ضرورة
وجـود رقـابــة مـتـواصـلــة عـلى تـلك
ــؤسـسـات).  واخـتــتم االجـتـمـاع ا
بـاالشـارة الى اهمـيـة تفـعـيل كوادر
دمجة وزارة العلوم والتكـنلوجيا ا
بـوزارة الـتــعـلـيم سـيــمـا في مـجـال
مــكــافــحــة الــتــلــوث خالل الــفــتــرة
نشأت العلمية. احلالية وتطوير ا
كمـا أقامت كلـية االدارة واالقـتصاد
ــؤتـمـر ـسـتــنـصــريـة ا اجلــامـعــة ا
العلـمي الثاني لـقسم ادارة االعمال
حتت عـنـوان الــدبـلـوم الــعـالي بـ
الواقع والطموح - رؤى مـستقبلية
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ـؤتـمـر الى تـســلـيط الـضـوء عـلى ا
اهـمــيــة اهــمــيــة شــهــادة الــدبــلـوم
ــنـحــهـا قـسم ادارة الـعــالي الـتي 
االعــمــال وتــوضـــيح دور احلــاصل
عـلـيـهـا في تـعـزيـز قـطاعـات الـعـمل
اخملــتــلـفــة عى الــصــعـيــدين الــعـام
ــــؤتــــمـــر واخلـــاص). وتــــضــــمن ا
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اسـتــضـافت جلـنــة مـراقـبـة تــنـفـيـذ
الـبــرنـامج احلــكـومي والــتـخــطـيط
االسـتراتـيجي وزيـر الـتعـليم نـبيل
تقدم ـالك ا كاظم عبـد الصاحب وا
لـــلـــوزارة لــــبـــحـث آخـــر إجـــراءات
ـــنــــهـــاج الــــوزارة في تــــطـــبــــيـق ا
الوزاري.  وفي مستهل االستضافة
 قدم رئيس الـلجنـة حازم اخلالدي
الــتـعــازي لــعــوائل شـهــداء حــادثـة
مــســـتـــشـــفى اإلمـــام احلـــســـ في
مـحـافـظـة ذي قار  فـيـمـا شـدد على

قصرين. ضرورة محاسبة ا
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وأكــد اخلــالـــدي (اهــمــيـــة الــســيــر
بــاجتــاه تــطــبــيق االصالح االداري
سيما في اختيار رؤساء اجلامعات
ـا يــضــمن والــدرجــات اخلــاصــة 
وجود ادارة نزيهة ورصـينة وكفؤة
ستوى الوزارة) الفتا الى تنهض 
(ضــرورة الـــتــوجه إلعــمـــار الــبــنى
الـتـحـتـيـة في مؤسـسـات الـتـعـليم).
وأشــــار اخلــــالــــدي  إلـى (ضـــرورة
توسعـة خطة القـبول في الدراسات
ـا يـتنـاسب مع مخـرجات الـعلـيا  
الـدراســات االولــيـة خــصــوصـا مع
ـنـطـقي فـي افـتـتاح الـتـوسـع غـير ا
اجلــامـــعــات االهـــلــيـــة) مــوضـــحــا
(اهـــمــيــة احلــفــاظ عـــلى مــســتــوى
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هجرين  77 مواطنـا مغتربـا من تركيـا الى العراق اعادت وزارة الهجـرة وا
ضمن خطة تشجيع العراقي في دول اجلوار على العودة طوعيا.

وذكــرت الــوزارة في بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) امس إنه (بــتــوجــيه من
الـــــــــوزيـــــــــرة ايـــــــــفـــــــــان فـــــــــائق
وبـالـتـنـسـيق مع الـسـفـارة جـابـرو
العـراقيـة في أنقـرة ووزارة النقل 
قـــام مـــكـــتب الـــوزارة في تـــركـــيـــا
بـإعادة  77مـواطـنـا من مـحـافـظات
انقرة واضنه وجـوروم وسامسون
الى محـافظة نـينوى) واضاف انه
ـواطـنـ بـراً وعـبـر (تــمت إعـادة ا
مـــنــفــذ إبــراهــيم اخلـــلــيل الــتــابع
حافظة دهوك بعد لقضاء زاخو 

استكمال إجراءات دخولهم).
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ـــتــــحـــدث بـــاسم بـــدوره  أعــــلن ا
مجمع مـنفذ إبراهـيم خليل الدولي
كامي كمال استـمرار حركة التنقل
ب إقليم كردستان وتركيا مشيراً
ـنـفـذ بـسـبب إلى حـدوث زخم في ا
قـرب حــلـول األضـحى. وقـال كـمـال
فـي بـيـان امـس إن (حـركـة الــتـنـقل
ذهـابـاً وإيـابـاً بـ االقـلـيـم وتـركـيا
طـبـيـعـيـة ومــسـتـمـرة لـكن بـسـبب
قــرب األضـــحى وتــعـــطــيل الــدوام
الـرسمي في  تـوجه عـدد كبـير من
ــــواطـــ إلى تــــركـــيـــا بــــقـــصـــد ا
ــا أدى إلى حــدوث الــســيـــاحــة 
ـنفذ) وأشار إلى أن (قدرة زخم با
ــنــفـذ بــعــبــور وإدخـال الــســيـاح ا
مـحدودة وان هـنـاك تـنـسـيـقـا ب
الــطـرفــ واالتــفـاق عــلى تــوسـيع
طــواقم الــعــمل لــتــســريع عــمــلــيـة

بـكـثـير عـلى األراضي الـبـلـجيـكـية.
وأفـــادت تــقــاريــر صــحـــفــيــة بــأنه
(يـفـتـرض عـنـد عـودة األمّـهـات إلى
ـثـلن الــبالد يـتمّ تـوقـيــفـهنّ وأن 
أمــام الــقــضــاء في مــا ســتــتــكــفّل
أجـهـزة حـمـايـة الـشـبـاب بـاألطـفال

الـعـائدين بـعـد إخـضاعـهم لـفحص
ـارك قـد اكـدت طـبـي). وكـانت الـد
استعدادها اعادة  22من مواطنيها
ـوجـودين مـن الـنـســاء واألطـفــال ا
ـخــيـمــات احـتــجـاز في ســوريـا
حيث يـتم التحـفظ علـيهم لصـلتهم

ــــواطــــنـــون ـــقــــاتــــلي داعش.وا
ــاركــيـون هم ضــمن نــحـو 10 الـد
آالف امـرأة وطــفل من األجـانب من
 57دولـة في مـخـيـمي الـهـول وروج
اخلــــاضـــعـــ لــــســـلــــطـــة األكـــراد
. و اتــــخــــاذ قــــرار الــــســــوريــــ

العـبور) مؤكـدا ان (ازدياد اإلقـبال
عـلى الــسـفــر إلى تـركــيـا بـراً  هـو
نفذ وراء اصطفاف الطـوابير في ا
الـــرابط بــــ االقـــلـــيـم وتـــركـــيـــا).
وتـــــنـــــاقــــلـت مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـتــمـاعي مـقــطع فـيـديــو يـظـهـر
ــسـافــرين في ازدحــامـاً وتــكــدس ا
ـــعـــبـــر بـــســــبب اغالقـه من قـــبل ا
اجلـــانب الـــتـــركي. وفـي وســـوريــا
غـــادر عــشـــرة أطـــفـــال مـن أبـــنــاء
داعش وست أمـــهــات مـــخــيم روج
إلى بـلــجـيـكــا. وهـذه أكـبـر عــمـلـيـة
إعادة تنظّمها السلطات البلجيكية
مـــنــذ دعـم داعش عــام 2019. وكــان
رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو قد
أجـــهـــزة اعــــطى في وثـت ســـابق  
مكـافحـة اإلرهاب الـضوء األخـضر
إلعــــادة األطــــفـــال دون  12عــــامــــاً.
وأشــــار إلـى (ضــــرورة أخــــذ رفـــاه
األطــفــال في وقـت تــدهـور الــوضع
اإلنـسـاني واألمـني بـشـكل مـلـحوظ
في اخملـيـمـات الـواقـعـة فـي سـوريا
الــتي تــديـرهــا الــقـوات الــكــرديـة)
وتـابع ان (األمـر هـو مسـألـة أمـنـية

بالنسبة لبلجيكا). 
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وعــدت هـيــئـة أوكــام الـبــلـجــيـكــيـة
كـلفـة بتـحليل الـتهـديد اإلرهابي ا
أن األطـفـال واألمّـهـات الـذين كـانوا
يـــقـــطـــنـــون في هـــذه اخملـــيـــمــات
يحتـاجون إلى متابـعة دائمة وهو
ــكن تــأمــيـنـه بـشــكل أســهل أمــر 

ـاركــيـات اســتـعــادة الـنــسـاء الــد
الــثالث وأطـــفــالــهـن األربع عــشــر
وكـذلك خـمـسـة أطـفـال آخرين دون
أمــهـاتــهم بـنــاء عـلـى تـوصــيـة من
جــــــــهــــــــاز األمـن واخملــــــــابــــــــرات

اركي. الد

مـنـاقـشـة عدد من االوراق الـبـحـثـية
ــــواضـــيع الــــتي تــــضم عــــدد من ا
ابـــــرزهــــا دراســـــة الـــــتـــــخــــطـــــيط
ـشكالت واحلـلول) االسـترتـيجي (ا
وتـقــيــيم واقع وطــمـوحــات دراسـة
الـــدبـــلـــوم الـــعـــالي لـــلـــتـــحـــطـــيط
االســتــراتــيـجـي (دراســة حـالــة في
قـــــسم ادارة االعـــــمـــــال وعـــــدد من

واضيع االخرى. ا
WOÐU²   UŁœU×

واكــد مـركــز اإلعالم الــرقـمي اطالق
تــــطـــبـــيـق كـــلـــوب هــــاوس مـــيـــزة
احملـادثـات الــكـتـابـيــة اخلـاصـة في
ركز في حتديـثه االخيـر. واوضح ا
بـــيــان أمس ان (امــكــانـــيــة كــتــابــة
رســــالــــة الي شــــخـص اخــــر عــــلى
الــتــطــبـيـق اصـبــحت مــتــاحــة لـكل
الـذين حـدثـوا تـطـبـيـقـهم لـلـنـسـخة
كن عـمل مـجمـوعة االخـيرة كـمـا 

تضم اكثر من شخص للدردشة).
ـيـزة ــركـز  الى ان (هـذه ا واشـار ا
تنـقل التطـبيق من اعتـباره تطـبيقا
لـــلــحـــوارات الــصـــوتــيـــة فــقط الى
منصة دردشـة ومحادثات من خالل
الـرسـائل اخلـاصـة مـثل تـطـبـيـقـات
فيسـبوك وانستـغرام وسناب شات
وتــيـــلـــغــرام وغـــيـــرهــا مـن مــواقع
الــتــواصل وتــطــبــيــقــات الــتــراسل

الفوري). Y×Ð∫ جلنة مراقبة البرنامج احلكومي تبحث واقع التعليم العالي

الـــســتـــراتــيــجـــيــة بـــ الــبـــلــدين
وأشارت الرئـاسة األمريـكية إلى أنّ
(بـايدن يـتطـلع إلى تـعزيـز التـعاون
الـثـنـائـي مع الـعـراق في الــقـضـايـا
السياسـية واالقتصـادية واألمنية 
ـشتركـة لضمان والسيمـا اجلهود ا

ة الدائمة لداعش). الهز
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ويُـــــفــــــتـــــرض أن يـــــؤدّي احلـــــوار
الستـراتيجي ب بـغداد وواشنطن
إلى وضع جــدول زمـني النــسـحـاب
الــتـــحــالف الــدولـي الــذي يــحــارب
داعـش.وال يــزال هــنــاك نــحـو 3500
جــــنــــدي أجــــنــــبـي عــــلى األراضي
الــعــراقـــيّــة  لــكنّ إتــمـــام عــمــلــيّــة
االنـســحـاب قــد يـســتـغــرق اعـوام 

بحسب مراقب .
واسـتـهـدف نـحـو خمـسـ هـجـوماً
صــاروخـيّــاً أو بــطــائـرات مــســيّـرة
صـالح األمريـكيّـة في العـراق منذ ا
بـداية الـعـام اجلاري. وتُـنـسب هذه
الهـجمـات التي لم تـتبـنّهـا أيّ جهة

إلى جماعات خارجة عن القانون.

حا ومدير الصـحة العامة رياض
صرف عبد االمـير احللفي ومـدير ا
الــعــراقـي لــلــتــجــارة  ســالم جــواد
اجللبي ومـدير العالقـات اخلارجية
في وزارة الــتـجــارة عــادل خـضــيـر
ــالــيـة عــبـاس ومــســتــشـار وزارة ا
حــسـ مــصــطـفى مــهــدي ورئـيس
دائـرة االشـراف والـتـقـو الـعـلـمي
في وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث
العـلمي صالح هـادي هاشـم ومدير
دائرة البـعثات والـعالقات الثـقافية
حازم بـاقر طـاهر ومـدير الـدراسات
في وزارة النـفط نصـير عزيـز جبار
ومـديـر عـام الـتـخـطـيط والـدراسات
في وزارة الـكــهـربــاء عـمــار مـحــمـد
كـاظم ومــديـر عـام الــهـيـئــة الـعـامـة
ائـية ـوارد ا لـلمـساحـة في وزارة ا

علي راضي ثامر).
 ويـسـتـقـبل بـايدن  رئـيس الوزراء
الــعـراقي في  26تـمــوز اجلـاري في
واشـنــطن حــسب مـا أعــلن الــبـيت
األبـيض اجلــمــعـة. وســتـتــيح هـذه
الـــــزيـــــارة تـــــأكـــــيـــــد الـــــشـــــراكــــة

ورئيس الهيئة الـوطنية لالستثمار
ســـــــهى داود والـــــــوكــــــيـل االقــــــدم
للخارجية نزار اخلير الله والوكيل
الــفـنـي لـشــؤون الــبــيــئـة في وزارة
الصـحة جاسم عـبد العـزيز حمادي
احملمـدي ومسـتشـار رئيس الوزراء
عبد احلس الهنداوي ونائب قائد
ــشـتـركـة عــبـد االمـيـر الـعــمـلـيـات ا
الـــشــمــري وقــائـــد الــقــوة اجلــويــة
شـهــاب جـاهـد عــلي وقـائــد الـدفـاع
اجلــــــوي مــــــعن زايــــــد ابـــــراهــــــيم
ستشار الـقانوني لوزارة الدفاع وا
عـــلي عــبــد الــزهـــرة عــبــد الــواحــد
ومـديـر االسـتـخــبـارات الـعـسـكـريـة
فـائـز فـاضل ورئـيس الـتـخطـيط في
ــشـتـركـة سـعـد قـيـادة الــعـمـلـيـات ا
ـترجم زيد قريش نعيم عـبد الله وا
فازع) وتـضـمـنت الـوثـيـقـة (كل من
رئـيـس دائـرة حــقــوق االنــسـان في
اخلــارجـيـة عـلي هالل مـحـمـد امـ
ومعاون رئيس دائرة امـريكا ميادة
عــبــد الــله يــاســ و رئــيس دائــرة
امريكا الشمالـية يعرب عبد اجلبار

ديــواني  45 جـــاء فـــيـــهـــا (يـــوفــد
ــــدرجـــة اســـمـــاؤهـم ضـــمن وفـــد ا
الــعــراق لــلــحــوار الــســتــراتــيــجي
الـعراقي  –االمـريـكي الى الـواليات
تحـدة بدءا من االربعـاء وليوم ا
ؤشرة ازاء  وعلى نفـقة اجلهـات ا
اسـم كـل مـــــــــنـــــــــهم  وهـم وزيــــــــر
اخلـارجيـة فؤاد حـس ومـستـشار
االمـن الــــقــــومي قـــــاسم االعــــرجي

حــكــومــيــة ان (الــكــاظــمي ســيــزور
واشنطن على رأس وفد دبلوماسي
ـستـوى للـقاء بـايدن وامـني رفيع ا
وبـــحث الـــتــعـــاون الـــثـــنــائـي بــ
البلدين  والسيما انسحاب القوات
قـاتلة من العراق وكذلك االجنبية ا
جـهــود مالحــقــة داعش). واطــلـعت
(الــزمـان) عــلى وثــيــقــة صـادرة من
مكتب رئـيس احلكومة بـعنوان امر
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ـقرر ان يـلـتقي رئـيس الوزراء من ا
مصطفى الكاظمي برئيس الواليات
ــتــحــدة جـو بــايــدن بــالـعــاصــمـة ا
االمــريـكـيـة واشــنـطن في الـسـادس
والــعــشــرين من الــشــهــر اجلـاري 
لــبـحث تــعــزيـز الــتـعــاون الـثــنـائي
وتأكيد الـشراكة  الستـراتيجية ب
. وفـادت مصادر البـلدين الصـديق
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أتذكر مع ظهور أول إصابة في مدينتي وما إن إنتشر اخلبر حتى سارعت
صـاب بـالتـراب.. ومنـعت األجهـزة األمنـية كـوادر البـلديـة وأغلـقت شـارع ا
الـدخـول واخلــروج من الـشـارع وهـرعت حــمالت الـتـطـهـيــر والـتـعـفـيـر الى
صـاب ودخل كل من المسهم ـنطقـة وذهبت الكوادر الـطبية الى بـيوت ا ا

أو سلم عليهم في حالة من الرعب خوفا من اإلصابة.
بـعـدهــا دخـلت الـبالد في إجـراءات احلـظــر الـذي تـعـددت أشـكـاله وأنـواعه
ـنـاطـقي فـكــان احلـظـر الـكــلي واحلـظـر اجلــزئي وهـنـاك احلـظــر الـلـيـلـي وا
والت إال أن الـتـأثـير ـقـاهي وا ـطـاعم وا ـؤسسـات احلـكـومـية وا وأُغـلـقت ا
دارس واجلـامـعات الى يـومـنا هـذا وما األكـبـر أصاب الـتعـلـيم.. فأغـلـقت ا
زالت الـعملية الـتعليمـية تعاني فال هي إستـقرت على التعـليم األلكتروني وال
تـمـسـكت بالـتـعـليـم احلضـوري وأصـبح الـطلـبـة هم احملـتـكمـون بـهـا حسب

أمزجتهم وليس وزارة التربية أو التعليم العالي!.
مع ظــهـور أولى الـلـقــاحـات ضـد هـذا الــوبـاء الـذي شل احلــيـاة في الـعـالم
وأسـقط دونـالد تـرامب رئـيس أعظم دولـة فـيه بسـبب تعـامل ادارته الـفاشل
طـالبـة بإسـتـيراد الـلقـاح السيـما بـعد أن مع الـوباء تـصـاعدت األصـوات ا
تـأخـرت وزارة الصـحـة في إسـتيـراده وكـانت تعـاني من أزمـة حـادة وفشل
سـتشـفيـات كانت واجـهة وبـاء كـورونا فـا كـبيـر في مؤسـسـاتهـا الصـحيـة 
رضى والعالجات كانت شحيحة وغالية بـائسة وغير قادرة على إستعاب ا
الـثمن والكوادر غير مدربة على مواجهة هكذا وباء ولوال التكاتف الشعبي
ـؤسـسـات غيـر احلـكـوميـة لـكـانت أرقـام األصابـات والـوفـيات ودعم بـعض ا

شيئ آخر رغم أن البعض يطعن في عدم دقتها الى هذه اللحظة.
رافق ذلك إسـتـيـاء شـعـبي وتـذمـر كـبـيـرا من إجـراءات احلـظـر وعـدم قدرة
اإلجـهــزة األمـنـيـة عـلى فــرضه فـأنـفـلت الـوضـع وعـادت احلـيـاة الى سـابق
عـهـدهـا خـاصــة بـعـد وصـول أولى وجـبـات الـلـقـاح الى الـعـراق وحـصـول
إطـمئنان نفـسي لدى الشارع ورغبة اجلـهات احلكوميـة بعدم إثارة مشاكل
لتـهبـة فما تـريده أن تـكون األوضاع هـادئة وإن كان تـعكـر صفو األجـواء ا

خالف اإلجراءات الصحية.
الـغـريب أن الـعـراقيـ عـنـد وصـول وجـبـات اللـقـاح الى بـعض الـبـلـدان قبل
وصـولـهـا الى الـعـراق صاروا يـسـخـرون من حـكـومـتهـم ويتـنـدرون عـلـيـها
فـكـيف تصل تـلك الـلـقاحـات الى فـلسـطـ ومـوزمبـيق والـسودان وكـثـير من

الدول الفقيرة وال تصل الى العراق بلد النفط واخليرات!.
لـكن ما إن وصل الـلـقاح حـتى إمتـنع الغـالبـيـة عن أخذه بـسبب الـشائـعات
الـكـثـيـرة حــول تـسـبـبه بـاجلـلـطـات أو أنه سـيــمـيت بـعـد سـنـتـ او يـصـيب
بـأمراض أخرى فيما إنقسم كثيرون حول نوعه فهذا يريد إستخدام اللقاح
الـصـيـني وذاك يـريـد إسـتـخدام الـبـريـطـاني وآخـر يـصـر عـلى أخـذ الـلـقاح
ـسـؤولـ واألشـخاص األمـريـكي كـونه مـن درجة �VIPال تـعـطى إال لـكـبار ا

! هم ا
الـنـتيـجـة أنه مـنذ أربـعـة أشهـر من وصـول وجـبات الـلـقاح لم يـأخـذه إإل ما
ـلقح في دول اخرى يـزيد على 863 ألف عـراقي في ح وصلت أعداد ا
ــواطـنــ وتـخــوفـهـم مـنه وعــجـز اليــ نـتــجــة غـيــاب الـوعي لــدى ا الى ا
ـؤســسـة الـصــحـيـة عـن اقـنـاعــهم وعـدم إتـخــاذ إجـراءات حـكــومـيـة حتث ا

واطن بأخذ اللقاح فيما تزال اإلصابات والوفيات مستمرة. واطن ا ا
وسط كل هـذا فإن فـايروس كـورونا لم يـقف عـند ظـهوره األول وأخـذ يطور
من نـفسه بعد كل مدة فبـعد الساللة الصيـنية ظهرت الساللـة اإلنكليزية ثم
ـصـطلح ـتـحـور " دلتـا " وهـو ا الـساللـة الـهنـديـة ثم أصـبـحـنا نـسـمع عن ا
ـوجة ثـالـثة الـعـلمي الـذي يـطـلق على فـايـروس كـورونا الـهـندي الـذي بـدأ 
ية إلنتـشار الفايروس والـكارثة األكبر أن وزارة الـصحة الهـندية أعلنت عـا
اضي عن ظهور مـتحور آخر يسمى " دلـتا بلس " وهو أشد قوة األسـبوع ا

وأكثر تأثيرا وإنتشارا.
فـيـما نـحن مـا زلـنا ضـحـيـة إلشاعـات وسـائل الـتواصل
ـواجهة اإلجـتمـاعي وضعف فـي اإلجراءات الـصحـية 
الـفـايـروس ونتـخـاصم بـيـننـا حـول نـوعيـة الـلـقاح وال
نـقـوم بالـتـلقـيح وكـأنـنا نـشـجع فريق ريـال مـدريد أو

برشلونه.
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ا نـلتـقي هنـاك خارج األسـوار نضـحك على يـاصديـقي ليس امـامنـا امل ر
اذا لم نبكي طوال الوقت مـكوثنا الفائت نـتذكر ايامنـا وليالينا ولـكننا نغـفل 
ـســتـوى األجل احملــتـوم كــنت التـرضى ان نــبـكي الن هل كــانت احالمـنــا 
الـصغار يتحـسسون دموعنا ويـسترقون هواجـسنا ولكنـني دائما اقولها لك
التـرحل ياصديـقي فاحملطـات مترعة واألبـناء اليجـيدون البـكاء هذا األصرار
ايـقـظـني من قيـلـولـة األمس وحـتى تلك الـبـضـائع الـتي كنت تـسـعى ألخـذها
مـعك اقول لك انـها سرعـان ماتـستنـجد بـحواسك التي سـوف تبـرد ألنها لم
جتـد مايـنوشهـا لكـنك مصر عـلى الرحـيل اقولـها لك دائمـا تريث يـاصديقي
فـاألحالم وتـلـك احلـاشـيـة سـوف يـسـعـدهـا الــرحـيل ألن الـعـصـا الـتي كـنت
تـتفـاخر بـأنهـا سوف لن تـخذلك خـذلتك هي األخـرى وهؤالء الـرعيـة اثلـجهم
رحـيلك ليس ألنه كنت صارما او قاسيا لكنك كـنت أمينا وحميما وليس كما
كـنـا نـتـوهم ان سـقـوطك كـان هـائال ألن الـذين اوعـدتـهـم يـتـرقـبـون صـعودك
ويـلـصصـون عـلى تلـك ( احلشـرة) وهي تـأكل عصـاك دون ان يـنبـهـوك وانا
ــسك نــعـم كــنت مـــعـــهم كــنـت اتــرقب ســـطـــوعك أتــمـــثل جـــلــوسك وأنـت 
بـصـوجلانك الحتـرك سـاكنـا مـفتح الـعـينـ شـاخصـا بـنظـراتك الـتي سوف
تـكبو وتـلك مشاريعك وأحـالمك التقف حائال امام اصـرارك بالرحـيل تتوعد
األيـام والسـاعـات بالـوقوف وهـا هي واقـفة كـما أنت تـنتـظـر عودتك لـتشـرقا
مـعا . أنـحر حـواسي عسـاها تـتمـاهى مع روحك الصـاعدة . اتـريث احـيانا
سـتـوى البـعث وهـناك في زاويـة مـظلـمة واقـول ان الـفقـد واحـد لكـنه لـيس 
داركي أتـفقدها واحدة تـلو األخرى أمام حواسك الـتي اراها تفقد أسـتلذ 
كـينـونـتهـا الواحـدة بـعد األخـرى : كان جـسـدي ملـقى انوشه فـيـأبى يتـحرر

قليال لكنه يأبى.
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ـؤسسـة التعـليـمية ان ؤسـسات السيـما ا يـعتـقد الكـثيـر من العـامليـ في ا
ن تقلد منصباً ادارياً قيادياً يتغير سلوكه الوظيفي نحو الضعف الـبعض 
ـهـنـيـة بل لم يـكن كـمـا كـان عـلـيه من قـبل ويـبـتعـد كل في جـودة الـعالقـات ا
الـبــعـد عـن االداء احلـقـيــقي لـلــدور االنـســاني في الــتـاثـيــر االيـجــابي ولـكن
ـسـمـيـاته ــركـز الـقـيـادي ثــابت  احلـقــيـقـة تـكـمن في ان ا
اخملــتــلــفــة وفـي ذات الــوقت يــعــد مــعـــيــاراً حــقــيــقــيــاً
السـتكشـاف معـادن النفـوس ونتاجـها القـيمي اخلفي

االنساني.
{ عن مجموعة واتساب
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مــنـذ أن وطـئت أقــدام االحـتالل أرض الــوطن ومـعه زمــرة الـعــمـالـة راح الــوطن يـتــراجع وفـقـد
نـضـارته وبـهــاءه وجـمـاله ...اجل لـم يـعـد الـعـراق عــراق االمس رغم مـا فـيه مـن سـلـبـيـات  في
ا بل قاتال بعد أن عبث به العابثون ليتحول إلى بقايا العقود األخيرة : فـواقع احلال أصبح مؤ
وطن تتالعب به قوى الظالم وتسـرق ثرواته حتى استنزفت ارباح ثروات نـفطه الهائلة في أكبر
عمليات سرقة لـم يشهدها التاريخ  ليـفرض الفساد نفسه  في كـل موقع حتى غدا أمرا شائعا
ومقـبوال لـدى رجال الـسلطـة في وقت ترتـفع صرخـات الرعـية دون االلـتفات إلـيهـا أو مراعـاتها
ـذاهب ليـتحـمس كل فريق ضد ..غير أن أخـطر مـا في األمر هو إثـارة الصـراع الطـائفي ب ا
اآلخـر وال يتـوانى من ابادته   أن أخـطر مـا يـواجه وطن من األوطان هـو إثارة الـفـتنـة الطـائفـية
وقد ابتلي العراق منـذ زمن بعيد بالتعصب للمذهب الـديني وهو أخطر أنواع التعصب غير أنه
كـان ما يـلـبث أن يـتـوقـف  دون إراقة دمـاء ..اال أنـه في الـعـقديـن األخـيـرين بـدأ هـذا التـعـصب
شرسـا حلد االقتـتال ونـتج عنه هدر دمـاء اآلالف بل أن أحزاب سـياسيـة حتولت إلى عـصابات
مـسلحـة  فرضت نفـسها عـلى سلطـة الدولة وتـقوم بشن حـمالت لتصـفية من يـختلف مـعها في
ذهبيـة مفسرة الدين على هـواها أن اإلعداد الهائلة مـن األرامل واليتامى تكشف مدى الرؤية ا
ــة واالحـداث الــدامـيـة ..فــهل رق لـهم قــلب أو ذرفت لـهـم عـ دمع وقـد ـؤ خــطـورة احلــقـائق ا
يـتـسـاءل سـائل هل شـهـد الـوطن ثـمـة إصـالح أو رقي أو تـقـدم ? واجلـواب ال     إذ بـات األمر
مدروسا ومدبرا بأن يـبقى العراق في آخر الركب .. ال نـهضة صناعيـة وال زراعية وال ثقافية ;
أن الـسلـطة احلـاكمـة والتي تـتزعـمها األحـزاب الغـارقة في الـفسـاد تسـعى لتـحقـيق مصـاحلها
فحسب محاولـة طمس كل معالم حضاريـة وان ال يرتقي الوطن إلى مقومـات النجاح وان يبقى

ـثقف نفسه أصبح ا يثـير الدهشة  أن ا مكبال باجلهل والـتخلف .  و
ا يـخـفيه في في غمـار الـلعـبة الـطـائفـيـة فإن حتـدث نضـح لسـانه 
صـدره من تــرسـبـات فــكـريـة مــتـهـالــكـة ..لـقــد قـضي األمـر ومن
الـصـعب الـعـودة إلى األلـفـة واحملـبــة والـتـضـحـيـة ; لـقـد غـرست
أحـقـاد وثارات يـصعب مـعـها الـنـسيـان ; لقـد جنح أعـداء الوطن
بــفـرض سـيـاسـتــهم في الـتـفــرقـة كي نـبـقـى في صـراع يالزمـنـا
ويـخـنق انـفـاسـنا  . ولـعل مـعـجـزة من الـسمـاء تـعـيـد االمور إلى

عجزات قد انتهى ولن تعود أيامه نصابها رغم ان زمن ا

www.azzaman.com
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ـوانئ الـعراق أكدت الـشـركـة الـعامـة 
أن أعمال تنفـيذ مشروع (مـيناء الفاو
الــكــبــيــر) تــســيــر وفق الــتــوقــيــتـات
ـرسـومـة  من قـبل الـشـركة الـزمنـيـة ا

نفذة . ا
وقــال مــديــر عـــام الــشــركــة  فــرحــان
محـيـسن الفـرطـوسي في بـيان تـلـقته
(الـــــــــزمــــــــان ) أمـس إنـه (وحـــــــــسب

توجيـهات وزير الـنقل ناصـر الشبلي
يـناء الفاو بضرورة متـابعة الـعمل 
الـكبـيـر  فـإن األعـمـال ضـمن الـعـقود
ـشـروع  مـيـنـاء اخلـمـسـة اخلـاصـة 
الـفـاو الـكـبـيـر وهي كال من االرصـفـة
اخلـمــسـة لــلـحــاويـات وســاحـة خـزن
ومــنـاولــة احلــاويـات وحــفــر الـقــنـاة
الحــيـة الــداخـلــيـة وحــفـر وتــأثـيث ا
الحـية اخلارجيـة ونفق قناة القناة ا
خور الزبير والـطريق السريع الرابط

ب مينـاء الفاو وام قصـر تسير وفق
رسومـة لها من التوقـيتات الـزمنيـة ا
ـنـفذة قبـل موانئ الـعـراق والـشركـة ا
لـلـمـشـروع) .الفـتـاً أن (هـنـاك مـتـابـعة
مسـتمـرة وبشـكل يومي من قـبلـنا مع
ـنـتـشرين فـي كل مواقع مهـنـدسـيـنا ا
العـمل  ونـحن بإتـصـال واجتـمـاعات
ـنـفـذة  دائـمـة مــعـهم ومع الـشــركـة ا
ووجـدنــا لـدى الــكل الـعــزم واإلصـرار
عـلى الـوصــول إلى حـلـمــنـا بـأن يـرى

.( يناء الكبير النور سريعاً هذا ا
ـيـناء عـنـدما وتابع الـفـرطوسي أن (ا
يـبـدأ بـالـعـمل سـيـغـيـر خـارطـة الـنـقل
ـيـة  وســيـكــون من أهم مـوانئ الـعــا
ــنــطــقــة وأقـــواهــا وأحــدثــهــا عــلى ا
اإلطالق  وسـيــربط الــشـرق بــالـغـرب
وســيـــدعم خــزيـــنــة الــدولـــة ويــعــظم

إيراداتها).
وأكــمــلت مـالكــات الــشــركــة صــيــانــة
احلوض الـعـائم ( اجـنـادين) في قسم

سافن التابع لها   . ا
وقـــــال الــــــفـــــرطــــــوسي إنـه (حـــــسب
توجـيـهات الـشـبلي بـضـرورة صيـانة
وإعـمار الـوحـدات الـبـحـريـة اخلـاصة
بالشركة  ,تمت عملية إنزال احلوض
العائم اجنادين بعد تأهيله وصيانته
وكـانـت الـعــمـلــيــة نـاجــحــة من حـيث
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بـعــد جنـاح تـركــيـا في احلـد مـن انـتـشـار
وباء كورونا ومحاصرته في زوايا ضيقة
نتيجة االجراءات الوقـائية التي اتخذتها
ــتـواصل في عــمــوم الـبالد والــتــطـعــيم ا
قـيمـ فيـها ـواطـن االتـراك وا لعـامة ا
ــؤمل وحــسـب اخلــطــة الــتي حــيـث من ا
اعـدتهـا وزارة الـصـحة الـتـركـية االنـتـهاء
هـمة نهـاية شهـر تموز اجلاري من هذه ا
ـتـخـذة في .. بـاشـرت بــرفع كل الـقـيــود ا
وقت سـابق ضــمن اجـراءاتـهــا الـصـحـيـة
ـواجـهـة الـوبـاء ولم تـبق اال والـوقـائـيــة 
استثناءات بـسيطة منـها مواصلة ارتداء
الــكـمــامـة وخـضــوع الـداخــلـ لــلـمـوالت
التجاريـة والنقل العـام للفحص احلراري
ـوقف الـوبـائي فـيـمـا سمـحت و سالمـة ا
ـــقــاهي واالمــاكن ــطــاعم وا الصــحـــاب ا
ـزاولـة اعـمالـهـم علـى مدار الـسـيـاحـيـة 
الساعـة كون تركـيا تعـتمد في اقـتصادها
وبشـكل رئيـسي على الـسيـاحة ومـا تدره
عــلـيــهــا من امـوال طــائـلــة حــيث يـؤمــهـا
سنويا أكثر من  35مليون سـائح اغلبهم

من اوربا .         
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ومـديــنـة انـطـالـيـا الــواقـعـة جـنـوب غـرب
تــركـــيـــا عـــلى ســـاحل الـــبـــحــر االبـــيض
ـدن السياحية توسط واحدة من ابرز ا ا
ــديــنــة الــتــاريــخــيــة تــقع عــلى .. هــذه ا
مـنــحـدرات سـاحـلـيـة ومــحـاطـة بـاجلـبـال
ويعـود تاريـخ نشـأتهـا الى عام  150قبل
لك يالد ويرجح انها تأسست على يد ا ا
اتـالوس الـثـاني الذي سـمـاها / اتـالـيا /
واخــتــارهـــا قــاعــدة بـــحــريـــة الســطــوله
ـلك اتالـوس الثالث وسرعـان ما ضمـها ا
لالمبـراطـورية الـبيـزنـطيـة عام  133قبل
ـــيالد وهـي غــنـــيـــة بــاالمـــاكن االثـــريــة ا
ة .    ومديـنة انطالـيا التي جمعت القد
بــ مـعــالم الــتـراث الــقـد وشــواخـصه
ــتــقـدم بــاتت وبــ الــواقع احلــضــاري ا
مــقـصـد الــسـيـاح حــيث يـؤمـهــا اكـثـر من
خمـسـة مالي سـائح سنـويـا اغلـبهم من
ـــعــالم ـــديـــنــة  اوربــا وتـــمــتـــاز هــذه ا
سـيـاحـيـة غـايـة في اجلـمـال وحتـيط بـهـا
ياه والفنادق الفخمة الغابات وشالالت ا
ــتـوسط ــطــلــة عـلـى الـبــحــر االبــيض ا ا
وشــوارع واســعــة عــلى جــانــبــيــهــا وفي
ـثــمـرة جــزراتـهــا الـوســطـيــة االشـجــار ا

واحلدائق الـغناء امـا اسواقـها التـجارية
وطريقـة عرض السـلع فيهـا فقد تـبهر من
ـر بــهـا ومـطـاراتـهـا الــثالثـة تـكـاد هـذه
االيام التنقطع فيـها حركة الطائرات ومن
ــديــنــة واالسـواق يــتــجـول فـي شـوارع ا
التجارية وخاصـة في فصل الصيف يجد
غـالـبـيـة الـنـاس من الـسـياح واالتـراك هم

الـقــلـة واغـلـب مـفـاصل

هــذا الــنـشــاط الـســيـاحـي تـديــره بـلــديـة
ركـزيـة التي ـدينـة ولـيست احلـكـومـة ا ا
تـتــولى فـقط االشــراف الـعـام .   وتــركـيـا
التي التـمتـلك مـا وهبـنا الـله سبـحانه به
من ثروات طـبيـعيـة جنمـعهـا ونحـصيـها
بال جــهـد بـنت مـدنــهـا وبـلـداتــهـا بـطـراز
ــواطــنــيــهــا حــضــاري مــتــقــدم ووفــرت 

ــادة 57 لم يـــتـــطـــرق في تـــعـــديـل ا
ـــشـــاهـــدة أذن هي الـــتـــعـــديـل إلى ا
شكلـة تكمن في مـحاولة سلب حق ا

رأة في احلضانة فقط . ا
وكــــتب الـــــقــــاضي ســـــالم روضــــان
ــنـــشــورة في ـــوســـوي مــقـــالــتـه ا ا
ـــدى تـــفـــاصـــيل تـــعـــديل جــريـــدة ا
الـقـانـون مــشـيـرا إلى ان جـعل زواج
األم من رجـل آخـــــــر غـــــــيـــــــر والــــــد
احملـضون سـبـبـاً إلسقـاط احلـضـانة
ـسـاواة الـذي اقره يـتـقـاطع ومـبـدأ ا
ـادة (14) الــدســتــور الـعــراقي فـي ا
الـتـي جـاء فـيــهـا اآلتي (الـعــراقـيـون
متـساوون أمـام القـانون دون تـميـيزٍ
بسبب اجلنس أو العـرق أو القومية
أو األصـل أو الـــــلـــــون أو الـــــدين أو
ـــعـــتـــقـــد أو الـــرأي أو ـــذهـب أو ا ا
الوضع االقـتصـادي أو االجتـماعي.)
 بيـنـما األب حـتى وان تـزوج بأكـثر
من امرأة واحدة في ذات الوقت فانه
احلـضـانـة ال تـسـقط عـنه وهـذا ع
التمـييـز بسـبب اجلنس ألنه ذكر فال
يحرم من احلضـانة واألم ألنها أنثى
حتـرم من احلـضــانـة أن تـزوجت من

رجل آخر.
وأضــاف : ان غــايــة الــتــشــريع كــمـا
ــوجــبــة هـو تــضــمــنــتـه األســبــاب ا
احلـــفـــاظ عــــلى األســـرة وحــــمـــايـــة
األطـــــــفـــــــال فـــــــهل ســـــــلـب األم من

حضانتها سـيقلل من حاالت التشرد
والـــضــيـــاع الــتي ســـلب الــطـــفــولــة
ــشــردين أحالمــهـــا وهل األطــفــال ا
اآلن هم فــقط من الــذين حـضــانــتـهم
المـــــهـم وهل االنـــــحـــــراف األخـالقي
واالجتماعي لبعض األطـفال يقتصر
عـلى األطـفـال الـذين هم في حـضـانة
أمـهـم فـهل اعـتــمـد مـجــلس الـنـواب
عـــلـى إحـــصـــائـــيـــات دائـــرة إصالح
ــوقــوفـ األحــداث ومــعــرفــة عــدد ا
واحملكوم الذين يعيشون في كنف
والـدهم فـان نـقل احلـضـانـة من األم
شكلة من اليم إلى األب مثل نقل ا
شكلة التي إلى اليسار ولن تعالج ا
ـا سـتـزيد من تـزعم مـعاجلـتـهـا وإ

تفاقمها.
نـــقــيب احملــامــ : مـــواد الــتــعــديل
تتعارض مع بعض فقرات الدستور 
اســـتــــعــــرض نـــقــــيب احملــــامــــيـــ
الــعــراقــيـ ضــيــاء الــســعـدي خالل
ترؤسه  لندوة موسّعة عقدتها نقابة
ـنــاقـشــة مـشــروع تـعـديل احملــامـ 
ـــادة ( 57)  من قــــانــــون األحـــوال ا
الشخصـية لسنة 1959يوم الثالثاء
الحـظـات اخلـاصة 6تـمـوز  بـعض ا
ـطـروح مـبـيـناً ـشـروع الـتـعـديل ا
"ضرورة مـراعاة مـصلـحة احملـضون
أوالً كما أقـره الفقه الـقانوني فضالً
عن اجلوانب االجتـماعيـة و األسرية
 موضـحاً ان مـجـلس النـواب يشـير
إلى أن هــدف الــتـعــديل كــمــا تـشــيـر
ـوجـبـة هـو احلـفاظ عـلى األسـبـاب ا
األسـرة وحـمـايـة األطـفـال ولـكن عـند
قراءة تـفـاصيل وآثـار مـواد التـعديل
نراه يتـعارض مع ماهـو مكتوب  لم
ادة قرر في ا يراعي هذا التـشريع ا
29 اوال (ب) من دسـتور 2005 التي
تنص عـلى واجب الدولـة على كـفالة
حمـاية األمومـة وال أمومـة صحـيحة
وصــاحلـة من الــنـاحــيـة الــقـانــونـيـة
والــشـرعــيـة واألخالقــيـة اال بــوجـود
الطفل عنـد أمه لكن مشـروع التعديل
ــبــدأ الــدســتـوري  وإذا هــدر هــذا ا
تـــــزوجت االم بـــــرجـل غـــــيـــــر والــــد
احملضون سـببـا إلسقاط احلـضانة 
فهـل الزواج واقـعـة غيـر قـانونـية او
شـرعـيـة والسيـمـا ان الـقـانـون يـأخذ

ضجت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
ونــــــشـــــــرت اآلالف من الـــــــنــــــســــــاء
الناشطـات شهادات عبـرن فيها على
ــادة  57 من رفـــضـــهن لـــتـــعـــديـل  ا
قـانـون األحـوال الـشـخـصـيـة  لـسـنـة
ـا فيه  مـن آثار سـلـبـيـة على  1959
ـسـيـرات الـطـفل وأالم   فـضال عن ا
االحتجـاجيـة في بغداد واحملـافظات
إضافة إلى الـبيـانات التي أصـدرتها
ـعـنـيـة ـدني  ا مـنـظـمـات اجملــتـمع ا
ــرأة والــطـفل بــحــقـوق اإلنــســان وا

ذيلة بتواقيع آالف الرافض .  ا
ــان ( ام مــصــطــفى ) في شــاركت إ
التظاهرة التي نظمتها جمعية األمل
التي تـترأسهـا احلقـوقيـة هناء ادور
ــشــاركــة واســعــة من في بــغــداد و
ـدني وشــبـكـة مــنـظـمــات اجملـتــمع ا
النساء العراقيـات  لتعبرعن رفضها
وتـوصل صوتـهـا بـأنهـا ضـد تـعديل
ـــــادة 57 مـن قــــــانــــــون األحــــــوال ا
الـشـخـصيـة اخلـاصـة بـحـضـانة األم
لطفـلهـا بعد الـطالق ولذي  قراءته
قـــراءة أولــيـــة في مـــجــلس الـــنــواب
العراقي قبل أيام من الشهر احلالي.
ــان قــصــتــهــا وتــخــنــقــهـا تــروي ا
عــبـراتــهـا عـن حـرمــانـهــا من ابـنــهـا
مـصـطـفى بـعـد طالقـهـا ولم يـتـجاوز
السنت من عمره  وتقول " تزوجت
بـــعـــمـــر صـــغــــيـــر جـــدا لم أجتـــاوز
اخلـامـسـة عـشـرة وأصبـح لدي طـفل
من هـذا الـزواج   عــشت أبـشع أيـام
حــيــاتي وتـعــرضت لــلــعـنف بــكــافـة
أشـكـاله  من زوجـي وأهـله  وبـقـيت
حــتى أصــبح عــمـر ابــني مــصــطـفى
سنت حتى نفذ صبري و الطالق
بيننـا  بعد ان حاولت االنـتحار أكثر
من مـرة الن أهـلي يـرفـضون الـطالق
بــحـجــة الـعــيب و عــائـلــتـنــا تـرفض
طالق بـنــاتـهـا  وكــان شـرط الـطالق
ان يـأخــذ ابـني بـحـضــانـته  وافـقت
عـلى مـضض وعـلى أمل أن الـقـانون
يــحــفظ لي حـق احلـضــانــة وحــسب
ــرات طـــلــبت ــادة 57 وفي احـــد ا ا
مشاهدة ابني عند بيت أخي القريب
ا حـضـر ابني من بـيت طلـيـقي وحـا
تـفـاجـئت بـعـشـيـرة طـلـيـقي حتـاصر
البيت وتتهمني بخطف ابني وحتت
تــــهـــديـــد الـــسالح اخــــذ أخي ابـــني
وسـلـمه لـلـعـشـيـرة تالفـيـا لـلـمشـاكل
والــتي قــد تـؤدي إلـى قـتـل إخـوتي 
بعدها حـاولت ان استنجـد بالقانون
لـيـحــفظ لي حـقي بـاحلــضـانـة ولـكن
أهـلـي مـنـعــوني  خـوفـا من عــشـيـرة

طـلـيـقي ولم يـقف احـد بـجـانـبي ولم
اسـتــطـيع رؤيـة ابــني مـنـذ طــفـولـته
وحتى اآلن وسيكمل السنة العاشرة

عمره في آب القادم .
مقترح تـعديل القانـون  غير إنساني
واثـيق الـدولـيـة ويـسلب ويـخالـف ا

إرادة األسرة العراقية 
وقالت رئيسة جمعية األمل الناشطة
احلقوقية هنـاء أدور : مقترح تعديل
الـــقــانــون غــيــر إنـــســاني ويــخــالف
ـــواثــيـق الــدولـــيــة ويـــســلب إرادة ا
األسـرة الــعـراقـيـة  وتــعـديل قـانـون
س األحـــوال الــشـــخــصــيـــة الــذي 
ادة 57 يعد أهـانه كبيرة في إلغاء ا
ـرأة وحـقــوق الـطـفل  ألنه حـقــوق ا
سلب حق احلضانة الذي يؤكد عليه
القانون وأعطاها بدون أي دراسة ال
قـانـونيـة وال اجـتـمـاعيـة وال نـفـسـية
ــتــردي احلـالي والــتــفـكك لــلـوضع ا
األسـري  فـتـحــويل حـضـانـة الـطـفل
بـعـد سن الـسـابـعـة من أمه إلى أبـيه
والى جـده من جـانب األب  في حـالة
ــطـــلــقـــة من رجل آخــر  زواج األم ا
وحــــــتـى إذا حــــــصـــــــلت األم عـــــــلى
اسـتـعادة حـضـانـتـهـا الـتي أسـقطت
عنها بحكم قضائي ال ينفذ القرار إال
بــعـد مــرور ســنـة  عــلى صــدور هـذا
احلـكم  هـذه الـسـنـة كـافـيـة إلحـداث
ــــــكن أضــــــرار بــــــاحملــــــضــــــون ال 

معاجلتها مستقبالً.
فيما اثنت أدور على مجلس القضاء
شـاهدة   إلصداره قـراراً بـقضـايـا ا
ـادة مـؤكــدة هـنـاك فـعـال نـقص في ا
شاهدة 57 فيما يخص فقط قضية ا
وليس غير  لـكن نحن اليـوم نشاهد

بـتـعـدد الــزوجـات لـيـكـون سـبـبـا في
إسقـاط احلضانـة على وفق مـاتقرره
ـــــادة 111 من قـــــانـــــون أحـــــكـــــام ا
العقوبات  وزواج االم من رجل غير
والــد احملـــضـــون ســـبـــبـــا إلســـقــاط
احلـضـانـة ايـضـا هـذا يـتـعـارض مع
ــادة  14من دســـتــور  2015الــتي ا
نسـق العـراق يـون متـسـاوون بغض
الـنــظـر عـلى الـعــرق والـلـون والـدين
ـعتـقد بـحيث مـنعـها من ذهب وا وا
احلـضــانه  و خـلُص االجــتـمـاع عن
"تــشــكـيل جلــنــة مـخــتــصـة بــدراسـة
الـــتــعـــديل و رفع الـــتــوصـــيــات إلى
مجـلس النـواب الـعراقي عـلى ضوء
مــا طـــرح من آراء في الـــنــدوة الــتي
ان و حضـرهـا عدد من أعـضـاء البـر
الـقضـاة ورجـال القـانـون ومنـظـمات
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رأة والـطـفـولة غـردت عضـو جلـنـة ا
الـنيـابـية الـنائـبـة ريزان شـيخ دلـير
ـرأة عــبـر مــوقـعــهـا عـلـى تـويــتـر " ا
الـعراقـيـة لـهـا كل احلق في حـضـانة
أطـفـالـهــا  والـعـــــقـلـيـات الـذكـوريـة
ان تـرغــــــــب بحـرمانهن داخل البـر
ادة 57 من هـذا احلق  تـعــــــــديل ا
مـن قــانـــون األحــوال الـــشـــخــصـــيــة
بــصـيــغـتــهـا احلــالـيــة حـكم بــإعـدام
الـــنــســـاء واألطــفـــال أمــام أنـــــــظــار

اجلميع "  
واســتـــبــعــدت شــيخ دلــيــر حــصــول
جلسة تصـويت أو حتى قراءة ثانية
لــلـمــقـتـرح قــبل مـوعــد االنـتــخـابـات
الـنـيـابـيـة رغم وجـود "شـبه إجـمـاع
بـ تـكـتالت األحـزاب الـديـنـيـة عـلى
الـتـصـويت لـصـالح الـقـانـون" ولـكن
ذلك "لن يــحـصـل" عـلى حــد قـولــهـا 
وأوضـحـت أنه "في كل مــرة يـقــتـرب
فيها موعد االنـتخابات يتم التداول
ـــشــروع تــعــديـل قــانــون األحــوال
ادة  57 منه الشخصية وحتديدا ا
وذلك من قبل األحـزاب الديـنيـة التي
تتخذ من ذلك دعاية انتخابية لها". 
تــعـديل الــقـانــون مـوضـوع مــسـيس
ومـحـاولة إلدخـال سـيـاسـاتـهم قـبيل

االنتخابات  ÃU∫ نساء في تظاهرة احتجاجية «
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أكدت الدكتورة ندى اجلبوري عضو
رأة ـان سـابق رئيـسـة مـنـظـمـة ا بـر
ــســتـقــبل الــعـراقــيــة بـان قــانـون وا
األحـوال الـشـخــصـيـة قـانـون رصـ
يـــحــمي حــقــوق األســـرة الــعــراقــيــة
ــرأة  والــتــعــديل هــو ولــيس فـــقط ا
مـــحــــاولــــة إلدخـــال ســــيــــاســـاتــــهم
وأجـنـداتـهم  قـبـيل االنـتـخـابـات أذن
فـــهــو مــوضـــوع مــســـيس  وهــنــاك
أحـــزاب حتــاول أن تــســتـــثــمــر هــذا
ـــوضـــوع ألغـــراض مـــحـــددة  هي ا
أجـنــدات حـزبــيـة ضـيــقـة حتـاول أن
تــفـــكك األســرة الـــعــراقـــيــة وتـــأخــذ
حــضــانــة الــطــفل مـن األم .مــنــظــمـة
الـتـنـمــيـة حلـقـوق اإلنـسـان : تـعـديل
ــا جـاءت به ـادة  57 يـتــعـارض  ا

كل األديان السماوية
أكـد حــبـيب جـاسـم رئـيس الـتــنـمـيـة
حلـقـوق اإلنـسـان عـلى رفض تـعـديل
ـــــادة 57 مـن قــــــانــــــون األحــــــوال ا
رأة الشـخصـية ألنه مـجحف بـحق ا
والــطـفل وال يــحــمي حـقــوق األسـرة
واجملـــتـــمـع وســـيـــؤدي إلى عـــواقب
وخــيــمــة تــضــر بـــنــفــســيــة األســرة
الــــعـــراقـــيـــة  وان الـــطـــــــــــفل هـــو
ـوضـوع  وقـانـون ـتـضـرر بــهـذا ا ا
ـطـروح ضـمن فــــــــــقرة احلـضانـة ا
ادة  57 سيـؤدي إلى تزايد تعديل ا
ــــشـــاكل االجـــتـــمـــاعـــيـــة  وهــــــم ا
يتصورون ان هذا التعديل جاء وفق
الشـريعـة اإلسالميـة ولكــــــــنه بعـيد
كل البـعـد عن الدين واإلسالم الن بل
ــــا جـــاءت به كل هــــو يـــتـــعـــارض 
األديـان الــســـــــــمــاويـة وكل الــكـتب
نزلة علـى األنبياء فكـلها تعظم من ا
ــــرأة  وســــيــــؤدي تـــعــــديل شـــأن ا
الــــقــــانــــون إلـى تـــــــــفــــكك األســــرة

واجملتمع .  
ـــرة ويــــذكـــر إن هـــــــــــذه لـــيــــست ا
األولى الـتي يـجـري فــــــيـهـا أعـضاء
ــان الــعــراقي قــراءة لــتــعــديل الــبـــر
ـــــادة 57 مـن قــــــانــــــون األحـــــوال ا
الشخـصية رقم 188 لسنة 1959 إذ
ســبق وقـدم مـقــتـرحــا مـشـابــهـا عـام
ـــوعــد 2018 اصـــطـــدم حـــيــنـــهـــا 
االنـتــخـابـات الـتـشـريــعـيـة في شـهـر

مايو.
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ووفـق خــطـــة زراعـــة الــشـــلب لـــعــام
زروعة بلغت ساحات ا 2020 فإن ا
(387,2) ألف دو ولـــــعــــام 2021

. بلغت (396,6) ألف دو
وبـــلــــغت مـــجـــمل أطـــوال اجلـــداول
ـبازل الـتي  تـطـهـيـرهـا من قبل وا
ـائيـة لغـاية ـوارد ا مالكات  وزارة ا
تــأريـخه ورغم قــلـة الـتــخـصــيـصـات
ــالــيــة واالعــتــمــاد عــلى الــطــاقـات ا
ـــتــاحــة من الــكــوادر الــهــنــدســيــة ا
والفنيـة واآلليات احلكـومية للوزارة
ــــعــــدل (14) ألف /كم.ط في ح

بــلــغت مــعــدل أطـوال الــتــطــهــيـرات
ـــنـــجـــزة لـــعــام  (19) 2020ألف/ ا
كم.ط كـما رفـعت تـرسبـات من مـقدم
الـــــســـــدود والــــــســـــدات واألنـــــهـــــر
الـرئــيــــــــسـة بـاســتـخـدام الـكـراءات
الـتـخـصـصـيـة إلزالـة الـتـرسبـات من
األنـــــــهـــــــر خـالل عــــــام (13) 2020
مليون /م3  ومعدل الـترسـبات التي
 رفــعــهـا لــهــذا الـعــام بــحـدود (6)
مــلـــيــون /م3  والـــتي ســـاهـــــــــمت
بــشــكل مـبــاشــر وفـعــال في إيــصـال
ـائـيـة إلى مـعظم األراضي احلـصة ا

الزراعية.

البحر يحتضن مدن تركيا السياحية

ــقــيـــــــــــــمــ فــيــهــا كل وســـــــــــائل وا
ـــة الــتي الـــراحـــة واحلـــيــاة الـــكــــــــــــر
ـرء بينـما تقــــــــــبع مدنــــــــنا يتمـناها ا
في ذيل قائـمـة التـخلف ويـأن ابنـاؤنا من
شــــغـــــــــف احلـــيـــاة واجلـــهل والـــفـــقـــر
تــتــــــــــسع ســطــــــــوته يــومـا بــعـد اخـر
فـمتى تـصـحو الـضمـائـر لتـدرك احلـقيـقة

رة.     ا

ادة 57 نقيب احملام يشارك في ورشة عمل بشأن ا

ـنـاورة سـرعـة الــنـزول والـصــعـود وا
واإلتزان) .وأضـاف أن (سـبب صيـانة
احلـوض هـو ظــهـور تـخـســفـات عـلى
بــدنه اخلــارجـي لــلــخــزانــات وادامــة
األضالع والـــــفــــواصل الــــداخــــلــــيــــة
لـلـخـزانـات 3,4,5 األمـر الـذي تــطـلب

فــتــحــهــا وتـــأهــيــلــهــا من جــديــد ) 
موضـحاً أن (أعـمال الـصيـانة أكـملت
و تنـزيل احلـوض العـائم اجـنادين

بشكل جتريبي ) .
جــديــر بــالــذكــر أن احلــوض الــعــائم
(اجــنــادين ) صــنع في الــيــابــان عـام

1965 بطول 117 متراً  وعرض 30
مـتـراً  وبــارتـفـاع  11.5مـتـراً  وعـدد
اخلزانات فيه 6 وبحـمولة بـلغت في
بـدايــة تــصــنــيـعه  4500 طن فــيــمـا
بــلـــغت في الـــوقت احلــالي 200 طن

فقط .
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روي عن الرسول االعظم (ص) انه قال :

" انّ لله مالئكته تنادي كل يوم:
 لوال عباد ركّع  وأطفال رُضّع وبهائمُ رُتَّع لَصُبَّ عليكم العذابُ صَبّا "

عنى فقال : وقد أخذ الشاعر هذا ا
لوال عباد لإللهِ رُكّعُ 

وصِبْيَة مِنَ اليتامى رُضّعُ 
ومهمالت في الفالة ُرتَّعُ 

صُبُّ عليكم العذابُ األوجعُ 
اللهم كثّرْ فينا الصاحل الراكع وقِنا مِنْ عذابِكَ يا أرحمَ الراحم .

-2-
وروي عنه (ص) أنه قال :

اً أو مظلوما " " انصر اخاك ظا
عنى وأوضحه : رحوم الشيخ محي الدين اجلبعي قوله وقد نظم ا أنشدني ا

انصرْ أخاك اذا ما كان مَظْلُوما 
ا اً فيكونُ النصرُ تقو أو ظا

-3-
وروي عنه (ص) أنه قال :

(انّ العبد اذا اعترف بذنبه ثُم تاب الى الله تاب الله عليه) 
قال الشاعر :

يستوجب العفوَ الفتى اذا اعْتَرَفْ 
ا جنى مِنَ الذنوب واقترفْ 

-4-
روى أنس ان رجالً قال :

يا رسول الله :
ما اشدّ مِنْ كُلّ شيء ?

قال :
" غضب الله "

قال :
فما يُنجي مِنْ غضب الله ?

قال :
" ال تغضب "

عنى - : قال العرجي - وقد حام حول ا
واذا غضبتَ فَكُنْ وَقُوراً كاظما 
للغيظ تَبْصُرُ ما تقولُ وتسمعُ 
فكفى به شرفاً تََصبّر ساعةٍ 
يرضى بها عنك االلهُ وتُرفَعُ 

-5-
وروي عنه (ص) أنه قال :

" التمسوا الرزق في خبايا االرض " 
قال ابن شهاب :

تتبعْ حنايا االرض وادعُ مليكَهَا 
لعلك يوماً أنْ تُجاب فترْزَقَا 
فَيُؤْتِيك ماالً واسعاً ذا مثابة 

اذا ما مياهُ االرضِ غارتْ تدفقا 
-6-

وروي عنه (ص) انه قال :
(أفضل الصالة طول القنوت) 

قال الشاعر 
قانتا للهِ يدعو رَبَّهُ 

وعلى عَمْدٍ من الناس اعتزلْ 
-7-

روي عنه الرسول (ص) انه قال :
" لو كانت الدنيا تعدلُ عند الله جَناحَ بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شربةَ ماء "

وقال الشاعر :
ولنْ تعدلَ الدنيا جناحَ بعوضةٍ 
وال وَزْنَ زفٍّ مِنْ جناحٍ لطائِرِ 

الزِفّ (بالكسر) : صغير الريش
-8-

وروي عنه (ص) انه قال :
" الرجلِ على دِينِ خَلِيلِهِ  فلينظر احدكم مَنْ يخالِل "

قال الشاعر :
مَنْ لمْ تَكُنْ في الله خُلّتُه 

فخليلهُ مِنّْهُ على خَطَرِ 
-9-

وروي عنه (ص) انه قال :
ا الغنى غِنى النَفْس " "ليس الغِنى عن كثرة العرض ا

قال الشاعر :
ا يكفيكَ واستعمل الرضا  تقنعْ 
فانك ال تدري أتصبحُ أَمْ تُمْسِي
الِ انّما  فليس الغنى عَنْ كثرةِ ا

يكون الغنى والفقر مِنْ قِبَلِ النَفْسِ 
وألمَّ به الشيبي حيث قال :

فَفَقِير مَنْ غِناه طَمَع 
وغنيٌّ مَنْ يرى الفقر غِنى 
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ــــائـــيـــة ـــوارد ا أعـــلـــنـت وزارتـــا ا
شتركة والزراعة نتـائج خططهمـا ا

للموسم الزراعي (2021 -2020).
زروعة ضمن سـاحات ا وقد بلغت ا
خـطة وزارة الـزراعـة وتـأم األرواء
ـتـفق عـلـيـهـا من قـبل لـلـمـسـاحــات ا
ـــائـــيـــة رغم شـــحــة ـــوارد ا وزارة ا
ياه وانـحسـار األمطار وبـعد أقرار ا
اخلـطـة الزراعـيـة  لـلـمـوسم الزراعي
ـساحة (5) ملـيون دو الشـتوي 

ــزروعــات لــلـمــوسم فــيــمــا بــلــغت ا
الــزراعي الــصـيــفي (1.86) مــلــيـون

مالزم اول مواليد 1985?
هل من توضيح رسمي عن تأخر ترفيعه?

هل قتله اشتهاء القتل?
مـنتـج : اخبـرنا" من ـفـترض في كالمـه ا من الـذي وجـهه لقـتل هـشام الـهـاشمي? فـال الـقاتل ا
الذي اخبرهم" اي واحد منـكم يقترب من الهاشـمي فليقتله.. من هـو مفتي اجملموعة? و من هم
ـصاحـب للـقـاتل? جـنـود? شـرطـة? مـسلـحـون يـتـبـعـون جهـة بـعـيـنـهـا? مـا عالقتـهم مع الـفـريق ا
ـفتـرض? وهل كـان الـضـابط يتـعـامل مع الـفـريق الـذي قتل بـصـفـته مـسلـحـا كـباقي الـضـابط ا

سلح ام بصفته ضابطا? ا
نسوب لـلناطق بأسم القائد العـام حول عقوبة القاتل بأنـها ستكون اشد الن القاتل التصريح ا
ضابط تـصريح لم يـكن مدروسـا قانـونيـا فعـقوبة الـقاتل الـذي ترصـد او اصر الـقتل مـختارا
ا بالنتيـجة هي االعدام وال تخفيف فيها بأعتبار ان العملية اغتيال ولست ادري ماذا قصد عا

ا نـقل عنه اخلبر خـطأ..لم يصرح الـقاتل عن دوافع القتل الناطق? ر
ا صرح و اقتطع كالمه... او ر

شـارك في القـتل?ان لم تسـمي الداخـلية مـاذا عن باقي الفـريق ا
اجلـهـة الـتي جـنـدت ضـابـطـا فــيـهـا فال غـرابـة ان ال يـثق الـنـاس
بالـرسمـي واال فـأن الناس امـا ستـكذب الـرواية- كـذبهـا قسم
مـنـهم- او ان تـعـالج الـداخـلـيـة الـقـصـة وتـصـحح او تـفـصح عن
ـهنـي من حيث رتـبته و تـعلـيل قـبوله قـتل شخص تاريخ الـقاتل ا

اسمه هشام الهاشمي وهل هشام هو ضحيته الوحيدة ام ال?
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وازنـة البالد التي يـقرها اجملـلس النيـابي اموال طائـلة وارقام كل عام يـرصد 
مـخـيـفـة بـاحلــقـيـقـة وهـذه االمـوال لـم تـسـاهم بـتـحـســ الـواقع اخلـدمي لـبالد
والـعبـاد والـطـاقة الـكـهـربائـيـة واقـعهـا مـتـردي جدا يـوم بـعد يـوم تـزداد مـتاعب
واطن من اجل احلـصول على الطاقة الكـهربائية وحلول الـدولة ترقيعية حيث ا
تقوم فـي استيـراد الطاقـة الكهـربائيـة والكاز والـغاز اخملتص بـتشغـيل احملطات
الـكـهـربـائـيـة من دول اجلـوار وال يـعـقـل ذلك بـلـد من اغـنى بـلـدان ألـعـالم هـكـذا
ـرتفـعة الـتي وصلت الى ـلتـهب ودرجة احلـرارة ا يسـير ونـحن بهـذا الـصيف ا
درجة الغـليان خالل هذه االيام شهد الـعراق انقطاع تام بالطـاقة الكهربائية في
جمـيع مدن عراقـنا احلبـيب مع العلم ان آخـر إحصائـية مالـية رسمـية تقول ان
اكثـر من واحد وثـمانـون ملـيار دوالرصـرف على قـطاع الـكهـرباء  ماذا يـحصل
بـحق الـسـمـاء وان الـنـهـوض بـقـطــاع الـكـهـربـاء يـجب ان يـكـون دراسـة واقـعـيـة
ــعــامل ومـــؤســســات الــدولــة ومــايــتـــعــلق بــاالنــشــطــة ــواطن وا لــصــرفــيـــات ا
ـشـاريع عـلى حـاجـة الـيوم الـتـجاريـة والـصـنـاعـيـة واحلـيـاة العـامـة وان تـبـنى ا
ــسـتـقـبل من خالل ايــجـاد طـاقـة شـمـســيـة والسـيـمـا اجـوائــنـا تـسـاعـد عـلى وا
ـتـوفـرة ان تعـمل ـسـتـوردة وا ـولـدات ا ذلك وان تـعـذر بـالـوقت الـراهن فـعـلى ا
بـالـوقود  الـعراقـي لكي ال تـتحـكم دول اجلـوار بالـطـاقة وعـلى احلكـومـة القـيام
بـبـنـاء الـســدود يـرافـقـهـا بـنــاء مـحـطـات كـهـربــائـيـة كـبـيـرة بــكـافـة مـدن عـراقـنـا
احلــبـيب من اجل الـنــهـوض بـالـواقع الــكـهـربـائي والــكـفـاءات الـوطـنــيـة مـتـوفـرة

بالبالد لكن ينقصها االهتمام والتمويل فقط 
وعـــلـــيــهـــا ان تـــضـع ذلك في ايـــادي امـــيـــنـــة وحتـــاسب وبـــشـــدة الــفـــاســـدين
تالعب في ارواح النـاس سواء بقطاع الكـهرباء وغيره كون من فـسدين وا وا
آمن العـقاب اساء االدب لو لم تـوجد مولـدات اهليـة باالحياء الـسكنـية حلصلت
ـنـازل العـراقـيـة واحملال الـتـجـارية تـعـتـمد عـلـيـها كارثـة انـسـانيـة كـبـيرة كـون ا
بتزويـدهم بالـطاقـة الكهـربائيـة لكن ثـمن االمبـير فيه غالء فـاحش على احلـكومة
ولـدات ويـكون ثـمن االمبـير الـعـراقيـة ان تقـوم بتـوفيـر مـادة الكـاز لالصحـاب ا
ـتعفـفة من اجور الكـهرباء وبـاالمكان جتهـيز االحياء رمزي مع اعـفاء العوائل ا
ولدات عمالقة جتهزهم بالطاقة الكهربائية ويكون ناطق التجارية  السكـنية وا
ـولـدات انـهك ثـمن االمـبـيـر رمـزي كـون ثـمن االمـبـيـر االن  من قـبل اصـحـاب ا
العـوائل العـراقيـة واعان الـله الـعراق والـعراقـي بـهذا الـصيف

لتهب ا
ـعذرة وسط غيـاب الـطـاقة الـكـهـربائـيـة مالحـظة ارجـو ا
ـيالت السـابـقة حـصـلت بـعض االخطـاء عـند لطـفـا في ا
االرســال بـسـبب ردائــة خـدمـات شــبـكــات االنـتـرنت مع
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ـنـتـشرة بـ نـسيـج العـراقي هي الـوحـيدة الـتي تـنتج مـزرعة الـبـداوة والـقبـلـية ا
ـنبـوذة نفـسـياً واجـتمـاعيـاً كا الـدكتـاتوريـا الـتي تتـصف بالـكثـيـر من الصـفات ا
التـملق والوصـوليـة والتـلون بـاكثـر من وجه (النـفاق االجـتمـاعي والنفـسي) فمن
ـال والسالح ,نالحظ ـتمـثل بالـسلـطة وا ـجدون رمـز القـوة ا سلـوكيـاتهـا انهم 
ـيـلـون شـخص قـوي يـسـمى شـيخ غـلى االغـلب في الـتـربـيـة الـعـشــائـريـة انـهم 
الـعـشـيـرة ( زعـيم) ذات نـفـوذ قـادر الى الـدفـاع عن اخلـطـر الـذي يـحـدق بـابـناء
العـشـيرة واخـذ حقـهم بـشتى الـطرق والـوسائل ,هـذه التـربيـة لهـا اثـر كبـير في
الـتـربيـة الـسـائدة بـ الـعـراقيـ بـشـكل خاص والـعـرب بـشكـل عام .نالحظ من
ـلـتـوية ـا يـأتي بـالـطـرق ا يـحـكمـنـا ال يـأتي عن طـريق سـلـيم مـنـثـور بـالورود وا
الــشـائـكــة بـشـتى انــواعـهـا ومن يــتـبـعه هـم أولـئك الـذين يــجـدون الـتــعـويض مـا
ينقـصهم في شـخصـيتـهم فيبـدون بالـتمـلق واظهـار الوصولـية  من شـخصـيتهم
رحوم مسـتخدمـ وسائل النـفاق والشـتم والذم والركـوع حتت االقدام (بقـول ا
الدكـتور عـلي الـوردي ذات يوم ذهـبت الى مجـلس عـزاء الحد اقـربائي وكـان قد
دخل مـــعي شـــخص أعـــرفـه مــوظـف حـــكـــومي مـــرتـــشي ولص والـــكل يـــعـــرفه
رتشي بحفاوة وكان سالمهم لي بارد وعادي ويعرفونني فأستقبل أهل العزاء ا

فدخلت اجمللس وقرأت سورة ( تبت يدا ابي لهب وتب) وخرجت من العزاء.
هذه الصـورة مؤجـزة وخالصة مـا يدور بـيننـا من صفـات قد خـلفتـها وانـتجـتها
دن والـعواصم التي من البـداوة التي وصل بـها احلـال ان تتسـرب الى مراكـز ا
دتية دينة اما جتـد صفات غير ا ـطلوب في ا دنية وهذا هو ا فـروض تعيش ا ا
فتلك الـطامة الكبرى حيث تتحول الى غابة يـحكمها اجلهل واجلهالء غير منتجه
ـاضي مـحـبـوسـة ب لـلـعـلم واحلـضـار اجلـديـدة فـقط تـكـون مـرتع لـصـراعـات ا
تكـونة فيما طيات الـوعي اجلمعي فنـجد من سلـوكيات القـطيع يتبـوع االحزاب ا
ـثل رمز الـقوة لهم بيـنهم فـهم يتلـونون ويـنعـقون وراء كل حـزب جديـد فقط انه 
ويعوض الـنقص احلاد في شخصـيتهم نتيـجة البناء الـغير سليم لـلشخصية في
ظل البداوة التي لم نوث منها غير القتل والتخلف واالضطهاد ,لهذا جند الكثير
ـسك زملم يـخـون بـلـدة وبفـضل ان يـكـون عـميل بـاي شـكل من االشـكـال فـقط 
السلـطة والـسيـطرة عـلى الغـير ويعـدها من الـفوز والـتغـلب على اقـرانه ومحـيطة
نـحط وهذا واقع نعـيشة فـيما بـينـنا كل يوم وكل حلـظة حيث جنـد االخ يحاول ا
ال او كثر االجناب او االختيار االفضل بكل يغـلب اخاه واالخت تغلب اختها با
شئ ومن خـاللهـا ينـطـبق القـول الـقائل حـيث مـا تكـونـوا يولى عـلـيكم نـعم هـكذا
نحن مـتحزبـون اجتـماعيـاً ونفـسياً عـلى شكل افـراد او جماعـات وانعـكاس هذه
الـصـورة عـلى الـسـلـطـة حـيث يـتـسـلط عـلـيـنـا من ال يـرحـمـنـا .هذه الـسـمـات من
الشـخـصـيـة مـنـتشـرة بـ اطـيـاف اجملـتمع الـعـراقي لـذا نـشـاهـد الكـثـيـر يـتـلون
ـمكـنـة بحـثاً عن الـفـائدة والـتسـلق عـلى اكتـاف االخـرين للـوصول الى بـسـرعة ا
ـرجـوة له او الـتي يـرجـاها  ,فالـيـوم انـتـمي لـلـحـزب الـشـيـوعي وغدا االهـداف ا
انـتــمي لـلـحـزب الــبـعث والـيـوم انــتـمي حلـزب اسالمي  ,ونـبـرر كـل مـا يـقـوم به
احلـاكم الـظـالم مجـرد انه يـنـتمي الى الـطـائـفة الـتي انـتـمي لهـا او احلـزب الذي
عدة لتجهيز التبرير انتـمي له وعلى االغلب جند القادة لهم الوسائل اخلاصة وا
ـة ينـوي قائدهم الـقيـام بهـا كي يقـنع اتباعـة انه على حق وكي لكل فـعل او جر
يـبـقى علـيـهم اتـباع له وال يـفـقدهم لـلـحغـاظ عـلى شعـبـيته
زيـفة ـسمـومـة وا ـزيف فـتمـر عـليـنـا االفكـار ا ووجودة ا
ــتـعـددة فــنـتـعـصـب ونـتـقـاتل بـدون ان نـدرك اوجــهـهـا ا
ونطـعن بـعضـنـا بعـض بدون وعي كـامل مـنقـوص بـفعل

البداوة والقبلية التي نعيشها.
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في هـالـ وتمّت تـعـبـئـة فـرق اإلطـفاء
في مـنـطـقـتي سـالـزبـورغ وتـيـرول.في
ستشارة توتر قررت ا هذا السياق ا
أن تلتـقي في والية رينـانيا بـاالتينات
ـنكـوبة (غرب) سـكان شـولـد القـرية ا
الــــتي وُصــــفت بــــأنــــهـــا "شــــهــــيـــدة"
الفـيضـانات التـي دمرتهـا بشـكل شبه
كامل في وسط األسـبـوع.فيـمـا ال تزال
فـــرق اإلنــــقـــاذ تـــبـــحـث عن عـــشـــرات
ــانـــيــا ــفـــقــوديـن في أ األشــخـــاص ا
وبــلــجــيــكــا يُــتـوقـع أن تــعـد مــيــركل
بـتــقــد مـســاعـدة مـن الـدولــة إلعـادة
الــبـنــاء.ويــتمّ إعــداد خــطـة مــســاعـدة
حكومـية ستصـل قيمتـها على األرجح
إلى مــلــيــارات الــيــورو.وأكــد االحتـاد
األوروبي أيــضــاً دعــمه في مــواجــهــة
هـذه األحـوال اجلــويـة الـسـيــئـة الـتي
طـالت أيـضـاً هـولــنـدا ولـوكـسـمـبـورغ
ـفـوضـية وسـويسـرا.وقـالت رئـيـسـة ا
األوروبــيــة أورســـوال فــون ديــر اليــ
أثناء زيارة السبت إلى بلجيكا "نحن
األوروبي معكم من كلّ قلبنا في هذا
الـوقت الـصـعب".وتـأثّـر عـشـرات أالف
ان سواء مـن خالل حتطّم مـنازلهم األ
أو انــقــطــاع الـــكــهــربــاء أو الــغــاز أو
خـطـوط الـهـاتف فـضالً عن الـطـرقـات
ـدن ــنــهــارة وا ــرة واجلــســور ا ــدمّ ا
الـــتـي حتـــوّلت إلـى أنـــقــــاض.وقـــالت
مـيـركل هـذا األســبـوع أثـنـاء زيـارتـهـا
تحدة "إنهـا كارثة حقيقية الواليات ا
إنني متأثرة بشدة". وتسببت األمطار
الــغــزيـرة فـي وسط األســبــوع بـشــكل
مـفـاجئ بـفـيــضـانـات وصـفـهـا شـهـود
عيـان بـأنهـا موجـة "تـسونـامي".وهذه
أكــبــر كــارثــة طــبــيـعــيــة في الــتــاريخ
احلـــديث لــلـــبالد.وقـــال هـــانــز ديـــتــر
) وهـو مـن ســكـان فـرانــكن ( 65عــامــاً
بلدة شولد  "اجنرفت عربات مقطورة
وسيارات واقـتُلعت أشـجار وحتطّمت
مــنــازل. نــعــيش هــنــا مــنــذ أكــثــر من
عشرين عامـاً ولم نشهد أبداً أي شيء
شـهـد بأنه من هذا الـقـبيل" واصـفـاً ا
"مثل احلـرب".وبـلـغت احلصـيـلـة التي
ـانـيا ال تزال مـوقـتة  156قتـيالً في أ
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{ جــنـــيف(أ ف ب) - أكّــد بـــاحــثــون
أنهم اكتشفوا أن اإلنسان زرع القنب
للمرة األولى في الص قبل نحو 12
الف عام وفقـاً لدراسة اسـتندت على
حتــلــيل جــيـنــومــات نــبـاتــات من كل
أنحاء الـعالم.والحظت الـدراسة التي
نــشـرتــهـا اجلـمــعـة مــجـلــة "سـايـنس
أدفــانــســز" أن ال أبــحــاث كــافــيــة عن
الـتـاريخ اجليـنـومي لـزراعـة اإلنـسان
ـا يـتـوافـر من احلـشـيـشــة مـقـارنـة 
أبـــحـــاث فـي مـــا يــــتـــعـــلـق بـــأنـــواع
ـــــزروعـــــات األخـــــرى والــــــســـــبب ا
الــرئــيــسي لــذلك يــكــمن فـي الــقــيـود
ــنـطــلق جـمع الــقـانــونـيــة.من هـذا ا
الـبــاحـثـون  110جـيــنـومــات كـامــلـة
تغـطي الـطيـف الكـامل لـلقـنب.وأكدت
الـدراســة أنـهــا تـوصـلـت إلى حتـديـد
ـــاط "وقت ومــــكـــان الــــتــــدجــــ وأ
االخــتالف بــعــده والـتــنــوع اجلــيـني
احلــــالـي".وأفـــــادت الـــــدراســـــة بــــأن
الــتـأريخ اجلــيـنــومي "يـشــيـر إلى أن
دجـنة أقدم أسالف الـقنب وأنـواعه ا
ابــتـعــدت عن الــقــنب االسـاسـي" قـبل
نحو  12ألف عام  "مـا يشـير إلى أن
تــدجــ األنـواع ســبق أن حــصل في
أوائـل الـــــــــعــــــــصـــــــــر احلــــــــجــــــــري
احلـديـث".واضـاف مــعـدّو الــبـحث أن
نتـائجه "تـشـير إلى أن تـدج الـقنب
ساتيفـا يعود إلى منـطقة وحيدة هي
ــا يــتــفق مع األدلــة شــرق آســيـــا  

عـتمد األثريـة األولية خالفـاً للـرأي ا
عـلى نــطـاق واسع والـذي يــعـتـبـر أن
مـــركـــز تـــدجــ الـــقـــنـب هـــو آســـيــا
الوسطى".ويُستـخدم القنب منذ آالف
ــنـســوجـات الــسـنــ في صــنـاعــة ا
فضالً عن خصائصه الطـبية وتأثيره
النـفسي.وأظـهر تـطور جـينـوم القنب
أن هذه الـنـبـتة كـانت عـلى مدى آالف
السنـ تُزرع ألغـراض متعـددة وفقاً
للـدراسـة نفـسـها.ويُـعـتقـد أن األنواع
احلـالـيـة من الـقـنب واخملـدرات تـأتي
من زراعات انـتقـائيـة بدأت قـبل نحو
أربعة آالف عام. وظهرت نباتات قنب
طويلة غير متـفرعة حتتوي على عدد
أكبر من األلياف في جذعها الرئيسي
ـاريــجـوانــا الـقــصـيـرة  ونــبـاتــات ا
الكثـيرة التـفرعات التـي حتتوي على
ـا يزيـد إنتاج رؤوس مزهـرة أكثر 
ـادة الـصـمـغــيـة الـتي يـتـأتى مـنـهـا ا
احلشيش.وأشرف على الدراسة لوكا
فومـاغـالي من جـامعـة لـوزان وشارك
فـيـهـا عـلـمـاء من بـريـطـانـيـا والـص
والهند وباكستان وقطر وسويسرا.
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سـلّـحة في الى ذلك أعـلنت الـقـوّات ا
مـــالي الــســـبت أنّ ثالثـــة صــيـــنــيّــ
ومــوريــتـانــيـَّ اثــنــ يـعــمــلـون في
شـركات بـنـاء قد خُـطِـفوا بـالـقرب من
احلدود مع مـوريـتانـيا.وقـال اجليش
ــالي إنّ الــهــجـوم الــذي اســتــهـدف ا

موقـعاً عـلى بُـعد نـحو  55كيـلومـتراً
من مـــديــنــة كــواال فـي جــنــوب غــرب
الـبـالد قـد دمّـر أيــضـاً مـعــدّات بـنـاء
دون اخلــــــــــوض فـي مــــــــــزيــــــــــد من

التفاصـيل. ولم تُحَدّد هوّيـات منفّذي
الهجـوم.وقال مـسؤول عسـكري طلب
عـدم كــشف هـوّيــته إنّ "إطالق سـراح
الرهائن أولـويّتنـا".من جهتـها ذكرت

ـــوريــتـــانــيّــة أنّ وكـــالــة "األخـــبــار" ا
ــهـــاجـــمـــ الـــذين وصـــلـــوا عـــلى ا
درّاجــات نـــاريّــة أشــعــلــوا الــنــار في
صـــهــــريـج وقــــود قـــبـل أن يــــلـــوذوا

بــالـفـرار.ولـم يـتـسـنّ لـوكـالــة فـرانس
ـعـلومـة من بـرس الـتـحـقّق من هـذه ا

مصدر مستقلّ.
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تــشـــهــد مـــالي مــنــذ  2012صــعــوداً
للجهـادي انطالقًـا من شمال البالد
أغـرقــهـا في أزمـة أمـنــيـة امـتـدّت إلى
وسط البالد ثم إلى البلدين اجلارين
بـوركـيـنـا فـاسـو والـنـيـجـر.وتـسبّـبت
أعـمــال الـعـنف اجلـهـاديــة والـقـبـلـيـة
قتل اآلالف ونزوح وألسباب أخرى 
مــئــات اآلالف عــلـى الــرغم من تــدخل
تـحدة وأخرى أرسـلتها قوات األ ا
فرنسا ودول إفريقية.وتُعتبر عمليات
ـــالـــيـــ أو األجـــانب أمـــرا خـــطـف ا
شــــائـــعــــا.في  8نــــيــــســـان  خُــــطف
الصحـافي الفرنـسي أوليفـييه دوبوا
في شـــمــال مــالي.ودوبـــوا صــحــافيّ
مــســـتــقلّ يـــبــلغ  46عــامـــاً ويــعــيش
ويــعـمل في مــالي مــنـذ  2015وعـمل
على تغطـية االضطرابـات األمنية في
هــذه الــدولــة حلـســاب وســائل إعالم
مـخـتـلـفــة.وفي مـقـطع فـيـديـو قـصـيـر
مـدّته نـحـو عشـرين ثـانـيـة نُـشـر على
مــواقع الـتــواصل االجــتــمـاعي في 5
أيّـــار  قـــال دوبـــوا إنّه خُـــطف في 8
نيـسان في مـنطـقة غـاو (شمـال) على
سلم يد جماعة نـصرة اإلسالم وا

الــتــحــالف اجلــهــادي الــرئــيــسي في
منطقة الساحل.

{ لـــنـــدن (أ ف ب) - بـــعــــدمـــا احـــتكّ
بـــشــــخص مـــصــــاب بـــكــــوفـــيـــد- 19
سـيـخضـع رئـيس الـوزراء الـبريـطـاني
بـوريس جــونــسـون لــلـعــزل لــكن فـقط
خــارج أوقـــات الــعـــمل إذ يـــشــارك في
بــرنـــامج جتـــريــبي وفـق مــا أعـــلــنت
رئــاســة الــوزراء الــبــريــطــانــيــة.وقـال
مـتــحــدث بــاسم داونــيــنغ ســتـريت إن
ـال ريـشي سـوناك جونـسـون ووزير ا
"تــلــقــوا اتــصــاال من جــهــاز الــصــحـة
الــعـامــة إثــر احــتــكـاكــهــمــا بــشـخص
مصـاب بكـوفـيد".وأعـلن وزيـر الصـحة

ســاجــد جــاويــد الـــســبت أنه مــصــاب
بـكـوفـيد-.19لكن جـونـسـون وسـوناك
ســيـــتـــجــنّـــبــان عـــزالً كــامـالً ألنــهـــمــا
"ســيــشــاركـــان في بــرنـــامج جتــريــبي
لـــلـــفـــحـــوصـــات الــيـــومـــيـــة لـــكـــشف
ـواصـلة اإلصابـات" سـيسـمح "لـهـما 
الـعـمل من داونـيـنغ سـتـريت".وأوضح
تحدث أنهما "لن يقوما سوى بإدارة ا
مسـائل حـكـومـيـة أسـاسـيـة خالل هذه
تحدة إحدى ـملكة ا الفترة".وتشهد ا
الدول األكـثـر تضـرراً في أوروبـا جراء
كــوفـــيــد- 19مع أكـــثــر من 128,600

وفاة ارتـفاعـا في عدد اإلصـابات مـنذ
أسابيع وجتـاوزت احلصيـلة اليـومية

السبت  54ألف إصابة جديدة.
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تـسـلّم األردن فـجـر امس األحـد نـصف
ـضاد ملـيـون جـرعـة من لقـاح فـايـزر ا
لفيروس كورونا تـبرعت بها واشنطن
ية للممـلكة مبـاشرة خارج اآلليـة العا
لــتــأمــ لــقــاحـــات لــلــدول الــفــقــيــرة
"كـــوفـــاكس".وذكـــرت وكـــالـــة األنـــبــاء
األردنــيــة الــرســمــيــة "بــتــرا" أن وزيـر
الــصــحــة فــراس الــهــواري اســتــقــبل

ـلـكة الـشـحـنـة فـجـر األحد فـي مـطـار ا
عـلــيــاء الـدولي فـي عـمــان.ونــقـلت عن
الهواري قوله إن "الشحنة سيكون لها
أثـر إيــجــابي كــبــيــر في دعم اجلــهـود
ــتـواصــلـة حملـاربــة الـوبـاء األردنـيـة ا
وزيـــــادة قـــــدرتــــــنـــــا عـــــلـى إعـــــطـــــاء
ــطـــعـــوم".وأوضح أهـــمــيـــة إعـــطــاء ا
اللـقـاحـات "من أجل حتـصـ اجملـتمع
من مـــخــاطـــر اإلصــابـــة بـــالــفـــيــروس
وأعراضه الـشـديـدة والـعودة لـلـحـياة
الـطبـيـعـيـة وحتـريك عـجـلـة االقـتـصاد
الوطني".وقالت السـفارة األميركية في
عــمــان عــلى صــفـــحــتــهــا عــلى مــوقع
"فــيــســبــوك" إن هــذه الـهــبــة تــعــكس
تـحدة "أهمـية الـعالقـة ب الـواليـات ا
واألردن وتظـهر الـتزام إدارة (الـرئيس
ـــشـــاركـــة األمـــيـــركي جـــو) بـــايـــدن 
إمـــدادات الــــلـــقــــاح األمــــريـــكــــيـــة مع
العـالم".وكان مـسـؤول كبـير في الـبيت
األبــيض قـــال لــوكـــالــة فـــرانس بــرس
ـتـحـدة بـدأت اخلـمـيس إن الـواليـات ا
شحن  500ألف جرعـة من لقـاح فايزر
الى األردن بــــتـــرتـــيـب مـــبــــاشـــر بـــ
الـــــبـــــلــــــدين ولـــــيـس عـــــبـــــر آلـــــيـــــة
"كــــوفـــاكـس".وبــــلغ عــــدد اإلصــــابـــات
بـفـيـروس كـورونـا في األردن مـنـذ بـدء
اجلــائــحـة  760550 بــيــنــهـا 9887
وفـيــات.ومن أصل عــشـرة ماليــ هـو
عـدد الــسـكـان بــلغ عــدد الـذين تــلـقـوا
ـمـلـكـة نـحو جـرعتـ من الـلـقـاح في ا
 1,9مليـون شخص بـينمـا تلـقى نحو
 2,7مــلـــيــون جــرعـــة واحــدة.وحتض
واطن عـلى تلقـي اللقاح احلكومـة ا
ن ووضعت الـسبت اجـراءات عقابـية 
يتخـلف عن تلـقيه.ومـن تلك اإلجراءات
ن لم إجـبـار موظـفـي القـطـاع الـعـام 
يــتــلــقــوا جــرعــة أولى من الــلــقــاح أو
تـخــلــفــوا عن جــرعــة ثـانــيــة إحــضـار

فحص سـلـبي الـنـتيـجـة صـبـاح يومي
األحـد واخلـمـيس من كـل أسـبـوع.كـمـا
حــظـرت إصــدار أي تــصــريح عــمل أو
ن لم يـتـلق جتـديـد اإلقامـة الـسـنـويـة 
جـرعـة أولى من الـلـقـاح أو تـخـلّف عن

جرعة ثانية.
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تُـقـدّم مـزارع الــشـاي في تالل كـامـرون
هايالنـدز اخملضـوضـرة مشـهدا يـقطع
ـالــيــزيـ ــزارعــ ا األنـفــاس لــكن ا
يــعــانــون األمــرّين من جــرّاء فــيــروس
كـورونـا بــسـبب نــقص الـيــد الـعــمـلـة
وغياب السيـاح. كامرون هايالندز هي
تعددة التي صايف اجلبلـية" ا أحد "ا
أنـــشـــئـت في عـــهـــد اإلمــــبـــراطـــوريـــة
ستـعمرون البريـطانيـة ليـلجأ إلـيهـا ا
وقت احلرّ الشديد.وهي تقع في شمال
ـــبـــور وتـــضمّ عـــددا من مــزارع كــواال
الـــــشـــــاي فـــــضال عـن مـــــزروعــــات ال
ـناخ احلـار.غـير أن الـوباء ينـاسـبهـا ا
زارع الذين أرخى ظالال ثقيلة على ا
يعانون من نقص اليـد العاملة وغياب
السياح.ويصـرّح شاي كوك ليم رئيس
جمـعيـة أصـحاب بـسـات اخلُـضر في
كـــامـــرون هـــايالنـــدز "أعـــمل فـي هــذه
ـصـلـحـة مـنذ  40عـامـا وهـذا الـوباء ا
هــــو أســــوأ أزمــــة عــــايــــشــــتــــهــــا في
حــيـــاتي".وتـــعــكس مـــزرعــة كـــامــرون
بــهـارات بـالنــتـايــشن الــتـي حتـتــضن
 240هــــكــــتــــارا من مــــزارع الــــشــــاي
الــصــعــوبـــات الــتي تــواجـه الــقــطــاع
بــرمـــته.وبـــات عـــدد الــســـيـــاح الــذين
يــزورونـــهــا شـــبه مـــعــدوم. واضـــطــر
الـقـيّـمـون عـلـيـهـا إلى إقـفـال مـتـجـرين
كانا يستـقبالن الزوّار ويدران عائدات
ال يــســـتــهـــان بــهــا.ويـــؤكــد مـــديــرهــا
فرنسيس كزافييه أن أكثر ما أثّر سلبا
عـلى أعـمـاله هـو نـقص الـيـد الـعـامـلـة

ــهــام الــشــاقــة الـتـي ال جتـذب لــهـذه ا
. ويـأتي الــعـمّــال عـادة من ـالــيـزيــ ا
ـفـروضـة عـلى اخلـارج لـكن الـقـيــود ا
الـتـنــقل بـ احلــدود تـمــنع هـؤالء من
اجمليء.وهو يقول "إذا لم يصبح لدينا
ما يـكـفي من الـعـمّال  فـلن نـتـمكن من
الــتــقــيّـد بــاجلــدول الــزمــني لـإلنــتـاج
وســـيـــؤثـــر ذلـك حـــتـــمـــا عــــلى حـــجم
أعـمـالــنـا". كــذلك ال بـدّ من االســتـعـداد
"لفـتـرة ما بـعـد األزمة" عـنـدما سـتزداد
الطـلـبـيـات وسيـعـود الـسيـاح.وتـشـهد
مـــالـــيــــزيـــا راهـــنــــا ازديـــادا في عـــدد
اإلصـابــات نـتــيـجــة تـفـشـي الـنــسـخـة
ــتــحـورة مـن الــفــيـروس دلــتــا. وفي ا
اجملـمــوع أصــيب أكــثـر من  880ألف
شـخص في الــبـلــد بـفـيــروس كـورونـا
وسُـجّـلـت أكـثـر من  6600حـالـة وفـاة
تـنــسب رســمــيــا إلى كــوفــيـد .19وقـد
فرضت احلـكـومـة تـدابيـر عـزل جـديدة
عــلى الــصـــعــيــد الــوطــنـي في مــطــلع
حــزيـــران/يـــونــيـــو مـــا وجّه ضـــربــة
قـاصمـة لالقـتـصـاد.ويـشـتـكي مـنـتـجو
ــــضــــر والـــفــــراولــــة والــــورود في اخلُ
كـامـرون هـايالنـدز مـن انـهـيـار الـطـلب
وصعـوبات إيـجـاد يد عـامـلة واألعـباء
الـتي تـزداد ثـقال عـلـيـهم مـثل ارتـفـاع
أسـعـار الـســمـاد.يـزرع بــارفـ كـومـار
مــوهــان األقــحـــوان الــذي يــســتــخــدم
خصـوصا في أوسـاط األقلـية الـهنـدية
ــــــــراسم فـي مـــــــالــــــــيـــــــزيــــــــا خالل ا
الديـنـيـة.ويـصـعب عـلـيه هـو أيـضا أن
يجد يـدا عامـلة. وفي األحوال كـلها "ال
عابد مبيعات بسبـب نقص الطلب. وا
مغلـقة والـسياح ال يـأتون" بـحسب ما
يقول.وتشاي كوك لـيم هو على اقتناع
ـسـتـهلـك هو اخلـاسـر األكـبر في بأن ا
ـطـاف. وهو يـقـول "سيـتراجع نهـاية ا

اإلنتاج وترتفع األسعار".

{ طـوكــيـو (أ ف ب) - أعـلـن مـسـؤول
مـحـلي يـابـاني في األحـد أن حـصـيـلة
انـزالق الـتـربـة في مــنـتـجع أتـامي في
الثـالث من تـمـوز/يولـيـو ارتـفعت إلى
 15قــتـــيال في حـــ يــواصـل مــئــات
سعف العمل بحثا عن  14شخصا ا
مـا زالــوا مـفـقــودين.وصـرح مــتـحـدث
بـاسم اإلدارة احملـلـيـة لـلـكـوارث يـوتـا
هــارا لــفــرانس بــرس " الــتــأكــد من
مـصــرع شـخـصــ آخـرين في عــطـلـة
نهاية االسـبوع وارتفع عدد الـضحايا
ــسـؤول أن بـذلك إلى ."15وأضــاف ا
 14شــــخـــصــــا ال يــــزالـــون فـي عـــداد
فقودين.وكان انـزالق التربة في هذه ا
دينـة الساحـلية الصـغيرة في وسط ا
ـنـازل.ووقع الـيـابـان جــرف عـشـرات ا
احلـادث بــعـد تــسـاقط أمــطـار غــزيـرة
أليـام عـلى أتـامي الـواقـعـة عـلى سـفح
جـبل عـلى بـعـد مـئـة كـلم جـنـوب غرب
طـوكـيـو.ووفـقـا لـعـلـماء مـا فـاقـم هذه
ـنـاخـية ألن الـظـاهرة هـو الـتـقـلـبـات ا
ارتــفـاع احلــرارة فـي الـغـالف اجلـوي
ياه يجعله يحتفظ بـكميات أكبر من ا
مــا يــزيــد احــتــمــاالت هــطــول أمــطـار
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ــانــيــة أنــغــيال ــســتــشــارة األ زارت ا
مــــيـــركل امـس األحـــد الــــنــــاجـــ من
فــيــضــانــات "الـــقــرن" الــتي تــســبــبت
ــــانـــيـــا وأودت بـ183 بـــخــــراب في أ
شــخــصـــاً عــلى األقل فـي هــذا الــبــلــد
وبـــــلـــــجــــيـــــكـــــا مــــوقـــــعـــــة أضــــرارا
جسيـمة.بـينمـا تتجـه الفيـضانات إلى
ـنطـقة األكـثر تـضرراً االنحـسار في ا
يــتــدهــور الــوضع في اجلــنــوب عــلى
ّ ــانــيــا والــنــمــسـا.و احلــدود بــ أ
ـنطقة اإلبالغ عن فيضـانات في هذه ا
بـسـبب األمـطــار الـغـزيـرة مـا أدى إلى
ـاني مـصــرع شــخص في اجلــانب األ
من احلدود حـسب ما أفـادت الشـرطة
احملـلــيـة لــيل الـســبت األحـد.وأُعــلـنت
"خطة كارثة" في منطقة بيرشتسغادن
ّ نــشـــر مــئــات رجـــال اإلطــفــاء.في و
ة ديـنة الـقد ـياه ا النمـسا غـمرت ا

وحـدهــا إضـافــة إلى مـئــات اجلـرحى
ــــفــــقـــوديـن.  في واليـــة وعــــشـــرات ا
ريـنـانـيـا بـاالتـيـنـات أفـادت الـشـرطـة
احملــلـــيــة في بـــيــان عن  110قــتــلى
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في بــلـــجــيــكــا اجملـــاورة حــيث أُعــلن
الـثالثـاء يـوم حداد وطـني قـضى 27
شــخـــصــاً في هـــذا الــيـــوم.واتــخــذت
ــانــيــا مــنــحــنى الــفــيــضــانــات فـي أ
سيـاسيـاً قبل أكـثر بقـليل مـن شهرين
من مـوعــد االنـتـخـابــات الـتـشــريـعـيـة
الـتي سـتـتـرك بــعـدهـا أنـغـيال مـيـركل

ـرشحـون يتـنافـسون السـلطـة.وبات ا
عبـر طرح اقـتراحـات لتـعزيـز مكـافحة
نـاخي الذي يُـعتبـر بالنـسبة التغـيّر ا
لــــعـــدد كــــبـــيــــر من اخلــــبــــراء ســـبب
الفيـضانات.إال أن األوفر حـظاً خلالفة
ـســتـشــارة احملـافظ أرمــ الشـيت ا
ارتــكب الــســـبت هــفــوة مــضــرّة جــداً
لــصـورته. فــظــهــر في مـقــطع فــيــديـو
يـضــحك أثــنـاء مــراسم تـكــر رئـيس
الـدولـة لـضـحـايـا الـفـيـضـانـات.كـتـبت
صـحيـفـة "بـليـد" الـشـعبـيـة ذات الـعدد
ـانـيا "الشـيت األكـبـر من الـقـراء في أ
يـضـحك فـيـمــا الـبالد تـعـاني".انـتـشـر

ألف مسعف على األرض.وقال ميكايل
كـوسـيــتـورز في مـديـنــة بـاد نـويـنـار-
ـــنــكــوبـــة "إنه ســيـــنــاريــو أرفــيـــلــر ا
رعب".في مــشــهــد غــيــر مــألــوف عــلى
اإلطالق  نشر دبـابات عسـكرية في
بــــعـض األمــــاكن لــــلــــمــــســــاعــــدة في
اجلـهـود.ويـجـري الــتـفـتـيش في كـافـة
ـنـازل وهـيـاكل الـسـيارات في أقـبيـة ا
انـيا مسـعى للـعثـور على جـثث في أ
كما في بلـجيكـا.وحذرت رئيسـة بلدية
ليـيج البـلـجيـكيـة كـريسـت دوفـرانيه
ـياه "سنواجه على بأنه مع انحسار ا
زيد من األوضاع الكارثية". األرجح ا

الـفـيـديو بـشـكل واسـع علـى االنتـرنت
ودفع االسـتــيـاء الــوطــني الشـيت إلى
تـــقــــد اعـــتـــذاره لـــتـــصــــرّفه "غـــيـــر
الالئق".اتخـذ اجلدل حـيّزًا أكـبر إذ إن
الشــــيت هــــو أيـــضــــاً رئــــيس إحـــدى
ــــنـــطــــقـــتــــ األكـــثــــر تــــضـــرراً من ا
الـفــيـضـانــات واليـة ريــنـانـيــا شـمـال
ـنكوبة ناطق ا فيسـتفالـيا.في كافـة ا
ــدني بــدأ رجـــال اإلطــفــاء والـــدفــاع ا
سـؤولـون احمللـيون والـعـسكـريون وا
عـمـلــيـات الـكــنس والـتـنــظـيف وإزالـة
ـوحلـة التي غـالبـاً ما أكوام احلـطام ا
تـغلق الـطـرقـات. ويـعـمل أكـثر من 22
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كن إال الذي يـعول على أمريكا بأنها سـوف تصنع له السالم واحلرية فهذا ال 
أن يـكـون كــاحلـمــار االصم االبـكم..ومن يــعـول عـلى ايــران بـانـهــا سـوف حتـرر
ـذهب فهـذا اكثـر حتمـرا من االول ..والذي يـعول عـلى تركـيا أن القـدس باسم ا
سـلـمـ فذاك كـالـكـلب الالهث من شـدة احلر تـنـاصـره في استـرجـاع حـقـوق ا
..والـذي يـعـول على الـعـرب في أخـذ حقـوقه واسـتـرجـاع وطنه فـذلك يـنـتمي الى

عالم الوهم واخليال ..
اذن على اجلـمـيع ان يـعـلم اآلن  ان الـكل في الـكل هم اليـعـمـلـون اال وفق خـطة
تدمـير اجملتـمع العـربي ككل حـتى العـرب واقصـد احلكام ال الـشعـوب..فامـريكا
الذي يـعول عـليـها اجملـتمع الـعربي  هي نـفسـها من حـقنت 600 عـامل اسود 
عـام 1929 في واليـة أالبامـا وايـهـامهم بـأنه لـقاح وكـانت الـسبب في انـتـشارة
وقـتلهم حـتى بعد اكـتشـاف اللـقاح عام 1947 لم تـعطيه لـهم ألنهـا لم تعـتبرهم
ـنع حمل  8000 بـشرا وهي نـفسـها  من قـامت  في والية نـورث كارواليـنا 
آالف سيـدة من السود لتقـليل عددهم.. اما إيـران هي نفسهـا على مدى التاريخ
ن الـعـقـيم كـانت نـواة اخلـراب واالطـماع والـفـسـاد واالفـسـاد لـهـذا الـبـلد حـتى 
امـتـدت لـهم ايـديــنـا بـان يـكـونـوا قــادة مـثل ابـو مـسـلـم اخلـراسـاني وابـو طـاهـر
القرطـبي والبـرامكـة وغيـرهم ..اما تـركيـا فكـانت مصـدرا لتـجويع الـشعـوب بعد
الـسيـطـرة الـعثـمـانيـة وامـتالك امـولهم واخـذهـا الى اسـطنـبـول ومـنع التـعـليم إال

اجنه.. ألبناء الذوات باسم اخلالفة ا
أما الـعرب مـاهم اال احلـلقه االضـعف الـتي إقتـصرت بـطـوالتهم عـلى أكل حلوم
ن تـكن بــعـضــهم الـبــعض إلرضـاء احملــتـلــ من الـغــرب والـشـرق والــشـمــال و
ـوت وسرقـة ثرواتـهم فكـان النـضال الـثوري حصـتهم  عـلى طول حصـتهم اال ا
ـساعدة اخلط.... اليـوم نعود لـنقطـة البدايـة التي لم تـنتهي ابـد ..أمريكـا تعود 
اذرعـهـا في الـشـرق والـغــرب ..تـنـسـحب من أفـغـانـســتـان بـهـدف الـضـغط عـلى
الـصـ وروسـيـا وتركـيـا وإيـران ولـكن الـعوارات انـكـشـفت فـاجلمـيع ذاهب إلى
حـرب شـامـلـة وطـالـبـان سـتـكـون مـصـدرا للـمـوت اجلـديـد لـعـرب ايـران فـقط من
قـاطـعات االيـرانيـة وسـوف نشـاهـد من يتـباكى الـبـلوش واألحـواز وغيـرهـا من ا
على طـالبان وينتصر لها ولكن فـي احلقيقة هي تقتل كل عربي في بقاع األرض
ـنطـقة ـسلم ..احلـرب قـادمة وواسـعة والـتغـيـير الـقادم في ا سـاعدة ا مـسـلم و
صعب سـيتبـعه هدوء واسـتراحـة قد تـكون سنـ لنـسيـانه ومن ثم العـودة لنفس
األطمـاع ..الكل مـشتـرك في قتل الـشعـوب العـربيـة النها ان
نهـضت سوف تسـقط جمـيع األقنعـة التي يـرتديهـا العالم
الذي يـعيش عـلى دمـاء األطفـال والشـيوخ والـشباب..اال
وت تعـون  بعد حجم الكارثة ...الغرب يستريح ونحن 

..فإما نكون أو النكون. وننتظر انتصاره لنا فرح
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في جلــة اال )مــاهــو إال وثــيــقــة مــهــمـة
وتـأريخـيـة احـتوت عـلى جـمـيع اجلوانب
ـنــطـقـة والــتـفـصــيالت الـتـي مـرت عــلى ا
وأثرت بـشكل كبير على مالمحها االصلية
والتـراثـيـة وسـجـلت مواقـفـا يـقف عـنـدها
الــقـاريء والــبـاحث بــكل ذهــول وإعـجـاب
ودهــشــة.. واليــوفــتـنـي مـا قــالـه الـبــاحث
تـرجم الكـبيـر سعـيد الـروضان بـأن ما وا
جــاء في الـكــتـاب يـعــبـر عن آراء مــؤلـفـيه
اإلنـكليز في ما كان يـجري في العراق تلك

الفترة العصيبة...
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ـاضي  كان مـنـذ تكـوين الـدولـة الـعـراقـية  في بـدايـة الـعـشـرينـيـات من الـقـرن ا
ـؤسسـات ونظام مـالي رص عـلى قلة العـاملون في الـدولة يـتجهـون لبـناء دولة ا
وارد  وما أن سيطرت العقلية احلزبية األحادية اجلانب ظلت مؤسسات الدولة ا
نع بقاء مؤسسات تعـمل وأن كانت الفردية القـيادية هي احلاكمة  لكـن ذلك لم 
الدولـة وفعـاليـة عمـلهـا حتـى في اصعب الـظروف الـتي حكـمت العـراق  احلروب
العـبثيـة  واحلصار اجلـائر الذي اسـتمر 12 عـاما  حتى سـقوط العـراق بحرب
وغـزو كوني عام 2003 هنـا توجه الغـزاة واحلكم إلقـامة دولة الـكيانـات الطائـفية
والـعرقـيـة وتوزعت الـدولـة ومؤسـسـاتهـا ومنـافـعهـا عـلى تلك الـكـيانـات  وتأسس
ا جعله مشـلوال يفسر حسب اهواء وإرادات ـنافع  الدسـتور في سياقات تلك ا

تلك األطراف .
االن وبــعــد مـضي 18عــامــا مـاذا حتــقق والى اين يــتــجه الــعـراق  في كل دورة
انـتـخـابـيـة  يـقـال بـأن الـوضع سـيــتـحـسن وان الـوضع االقـتـصـادي سـيـتـنـوع 
ئة الى اقتصاد ويتـحول من اقتصاد ريعي حـيث يعتمد على الـنفط بنسبة 98 بـا
ـشكـلة ال االقـتـصاد تـنوع وال الـنفط سـلم من عـملـيات مـتـنوع  وإال نـقع بنـفس ا
الـنـهب  وال الـدولـة تـمـكـنت مـن احلـمـايـة من افـات الـسـيـطـرة واالسـتـحـواذ عـلى

مؤسساتها ومنافعها العامة .
ـية من خالل الـنفط كـانت هنـاك رغـبة تـطويـر البـنى الـتحـتيـة عـبر الـشركـات العـا
ـتـحـكـمـة بـحـجـة عـدم مــقـابل الـبـنـاء  وإال يـتم اسـقـاطه من قـبـل قـوى الـسـلـطـة ا
ـشروع وخـسران اطـراف أخرى  وهـذا الوضع استـفادة هـذا الـطرف من ذلك ا
يؤشـر بان الـعراق وتـطوره وبـناءه لـيس في مـصلـحة قـوى الطـوائف احلاكـمة وال
منـظومة الفساد التي هي باألساس جزء حيوي من منظومات األحزاب في احلكم

.
كن ان يتـطور العـراق وتبـنى مؤسسـات الدولة لو سـؤل أي مواطن عـادي  هل 
ا يخـدم مصـلحـة االنسان فـاجلواب يـأتيك بالـنفي الـقاطع  لـكون القـناعـة غير
ـبني عـلى قـواعد احملـاصصـة  والدولـة ودوائرها مـتوفـرة بتـاتا بـطبـيعـة النـظام ا
ومؤسـساتها موزعة على أساس اطراف احلـكم  وبذلك فأن الدولة العراقية التي
بنيت قبل 100عام أصـبحت تتآكل وحتتضر مهمـا جرى من انتخابات وتغييرات
لـكون حـاكـمـيـة الـنـظـام والدولـة مـعـاً بـيـد اطـراف ال ترغـب وال تريـد بـتـاتـا بـنـظام

ساواة . مؤسساتي محمي العدل والقانون وا
ـواطن الـعراق ـا ا هـذا الـوضع لـيس قـوى احملاصـصـة مـسؤولـة وحـدهـا عنه وإ
عني بتصحيح واختـياراته هو أيضا مسؤوال عن ذلك  فاالختيار مهما كان هو ا

ناسب . كان ا ناسب في ا اخللل واختيار االنسان ا
ـنكوبـة بحـكامـها اجلنـوبيـة والوسطى ـناطق ا لقد حتـرك شبـاب العـراق خاصة ا
والـغـربـيـة  وقـدم الـشبـاب االف الـشـهـداء واجلـرحى من اجل نـظـام عـادل وحكم
رشيد  لـكن غالبية الشعب مؤيـدة لكنها متفرجة حـتى  تشريد الشباب الفاعل

الى بقاع األرض .
انية فرضها دماء الشهداء  هذا إن حتققت  نحن االن عـلى أبواب انتخابات بر
نـفلت وال هل يتـغيـر االمر ويـتحـقق نظـام وطني وسـلطـة قوية ال تـخاف الـسالح ا
تـهـديدات مـنـظـومات الـفـسـاد وال سيـاسـات األحـزاب والكـتل الـهـدامة لـبـنـاء دولة
ـؤسـسـات الـقـويـة  واقع احلــال يـقـول لـيس من الـسـهل حتـقـيق ذلك  وجتـربـة ا
الـسيـد مـصطـفى الـكـاظمي رئـيس الـوزراء ماثـلـة للـجـمـيع فكـلـما اقـدم عـلى عمل
يـعطي لـلـدولـة هيـبـتهـا ولـلفـاسـدين حـسابـهم الـقـانوني الـعـادل  تنـبـري األحزاب
نفلت والقـوى والكيانات باتهامه بشتى االوصاف وتتحد قوى الفساد والسالح ا
إلسـقــاطه  وهـذا ســيـحــصل مع كل قــادم لـتــصـحــيح الـوضـع  وهـذه األطـراف
باإلضـافة ألطراف دولية وإقليمية تريد وتشتغل على عراق هش وضعيف ومقيدو

ـنــــــــطـقـة  وهـو الــعـراق الـذي كـان مـحــورا مـهـمـا فـي ا
ـــلــكــيــة حــتى انــهــيــار الــدولــة  والــعــالم مــنــذ نــظــام ا
والـعـــــــــدوان العـسـكـري ضـد الـعـراق عام 2003 لم
ا اسـتهـدف بنـية يســــــتهـدف النـظـام الدكـتاتـوري وإ
ــاء واالرصــــــــفــة حــتى الـــدولــة ومــؤســـســاتــهـــا من ا
الكـهـرباء وتـاريخ الـعراق  والـعمل جـاري لـنــــــظـام ما

بعد الدولة .
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وعـدت إلى الوكر حيث قدم بعد وقت
قــصـيــر وطـلب إلـيّ وهـو يـفــتح بـاب
: الـسيارة ليغـادر أن نكون حذرين جداً
(إن الوضع حرج.. دير بالك) قال هذه
الـعبـارة فيـما حتركت سـيارته بـسرعة

كان. بعيداً عن ا
d “u « WIOI

عـجــيب أمـر هـذا الـوكـر الـذي اخـتـاره
صــدام حـســ فـأمـامه دار تــسـكــنـهـا
عـائلة شقيقة وزير الصحة في حكومة
عــبـد الـسـالم عـارف حـيــنـذاك والـتي
يـــعـــمل حـــزب الـــبـــعـث إلســـقـــاطـــهــا
واألعـجب من ذلك أن الدار اجملاور لها
" يـسكنها شـخص اسمه "سلطان أم
وهـــو ضــابط شــرطـــة قــد مــشــهــور
بــالــصــرامــة وكــان حــيــنــئـذ يــشــغل
مـنصباً رفـيعاً في حكـومة عبد السالم
عـارف هو مـدير عـام وزارة الداخـلية!
مع أن هذا الوكر لم يكن للطباعة فقط
ـا اسـتخـدمه " صدام" الجـتمـاعات وإ
مـكتب بغـداد العسـكري التـابع للحزب
وكــان االجـــتــمــاع يــعــقـــد اســبــوعــيــاً
بــانـتـظــام و"صـدام" هـو مــسـؤول هـذا

كتب. ا
ــكــتب الــعـســكــري لــلــحـزب في كــان ا
بــغــداد مـكــونــاً من: الــضـبــاط عــدنـان
شــــريف وعــــمــــاد شــــبـــيـب وفـــارس
.. وعــبـد ســلـمــان الـتـكــريـتي" حــسـ
وكـانوا جميعاً برتب صغير ب مالزم
ومـالزم أول ولم يــــكن نــــد يــــعـــرف
أســـمـــاءهـم إال فـــيـــمـــا بـــعـــد وخالل

االعتقال والتحقيق.
إنها اخليانة.. إنها اخليانة!

بـعد حتذير صدام لند وطلبه منه أن
يـأخذ احليطة واحلذر وفي أيام 4 و5
أيــلــول 1964 صــحت بــغــداد ومــعــهـا
مـحـافـظـات أخـرى عـلى وقع اعـتـقاالت
واســعــة لـلــبــعــثـيــ وضــبــاط بـعض
الـــوحـــدات الـــعــســـكـــريـــة في بـــغــداد
وخــــارجـــهــــا وقـــد حــــشـــر اآلالف في

مـــــعـــــتـــــقـالت قـــــائـــــمـــــة وأخـــــرى 
اسـتــحـداثـهـا عـلى عـجل وكـان ضـمن
مـن اعـتـقل في ذيـنك الـيـومـ بـعض
الـــقـــيـــادات احلـــزبـــيـــة حـــيـث بــدأت
ــمــارســة أقــسى األجــهــزة األمــنــيــة 
أنـواع الــتـعـذيب اجلـسـدي وأبـشـعـهـا
النـتـزاع االعتـرافـات لكن الـوكـر الذي
كـان ند وعائـلته فيه بـقي بعيداً عن
ر عـليه هـذه احلـملـة وكان "صـدام" 
بـــ حــــ وحـــ وقـــد حـــاول نـــد
االســتــفــسـار مـن صـدام خـالل بـعض
زيـاراته عـمـا يحـدث لـكن جـوابه كان
عــبـارة واحـدة وهي: (إنـهـا اخلـيـانـة..
إنـهــا اخلـيـانـة!).ظلّ الـوكـر بـعـيـداً عن
األحـــداث حـــتى مـــطـــلع تـــشـــرين أول
1964 إذ اقـتحمـته في ساعـة متأخرة
من الـلـيل قـوات أمـنـيـة كـبـيـرة لـلـوكر
حــيـث تــســلق بــعض أفــراد األمن إلى
ؤدي إلى سـطح الدار وحـطمـوا بابه ا
الــدار بـيـنـمـا تـولـى الـبـاقـون حتـطـيم
الـبـاب الرئـيس ودخلـوا جـميـعهم مع
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عمان

ـدة عالقـة مـؤلف كتب شـكك بـعـضهم 
) بـالـرئيس (40 عـامـاً مع صـدام حسـ
ـؤلف بدأت صـدام حـسـ ظـانـ أن ا
عالقـــته بــالــرئــيس مع عــمــله رئــيــســاً
لــلــمـراسـم والـتــشــريـفــات في الــقــصـر
الــرئـاسي ولــعل سـبب الــتـشــكـيك هـو
تـــأخــيـــرنــا احلــديـث عن األيــام األولى

. التي بدأت فيها العالقة ب الرجل
تـوطــدت الـعالقـة بـ الـرئـيس الـراحل
صــدام حــســ ومـؤلـف الـكــتــاب نـد
أحــمـد الـيـاسـ عــنـدمـا الـتــقـيـا سـنـة
 1964 بـعـد انـقالب عبـد الـسالم عارف
عــلى حـزب الـبـعث فـي تـشـرين الـثـاني
سـنة 1963 وكـان صـدام حسـ يـنشط
سـريـاً إلعـادة تنـظـيم احلـزب وتضـمـيد
جـــراحه بـــعــد أن عـــيّــنـــيه الــقـــيــادة 
الــقـومـيـة لــلـحـزب عـضــواً في الـقـيـادة
الـقـطـريـة لـلـحـزب في الـعـراق في تـلك
الـــســنـــة الــتــقـى صــدام حـــســ نــد
الـياس واستـأجر له داراً في عرصات
الـهنديـة ببغـداد سكنـها ند وعـائلته
لـتـصـبح وكـراً حـزبـيـاً يـجـتـمع فـيه مع
ـكتب الـعسـكري لـلحـزب كما أعـضاء ا
يــــتم فــــيـه ســــحب بــــيــــانــــات احلـــزب
ونـشراته على آلـة الرونيو التـي جلبها

صدام إلى الوكر.
ـاً لم يعرف صداماً إال ـفارقة أن ند وا
بــاسـمه احلــركي (سـامـي) حـتى عـرف
اســمه احلـقــيـقي عـن طـريق مــصـادفـة

فيما بعد.
حــ شـنّت الـسـلـطـات هــجـمـتـهـا عـلى
احلزب في  5 أيـلول  1964مـتهـمة إياه
ـحاولة الـقيام بـانقالب ضد الـسلطة
كـان ند الياس مع صدام حس في
مــعــتــقل الــتــاجي ثم في الــســجن رقم
واحـــد في مـــعـــســـكـــر الـــرشــيـــد وفي
الـسـجن تعـرف على أفـكاره وحتـليالته

وطموحاته عن قرب..
: لن أنــسى حـ وقف يــقــول الـيــاســ
صــدام في قـفـص االتـهــام في مـحــكـمـة
أمـن الــدولـــة وكـــنت وبـــعض الـــرفــاق
اآلخــرين مــعه في الــقــفص نـفــسه أنه
أجـاب عن سؤال رئـيس احملـكمـة بشأن
مــهـنـته أنـه مـنـاضل في حــزب الـبـعث
الـعربي االشـتراكـي.. وحلظتـها الـتفت
إلـينا ونحن خلـفه في القفص وابتسم
: (ال عــلـــيــكم أنـــتم أجــيـــبــوا عن قـــائالً

مهنكم الوظيفية كما هي).
يـواصل استـذكار تلك األيـام ويضيف:
بـعـد االنـقالب الـذي قـاده عـبـد الـسالم
عــارف عــلى حــزب الــبـعـث في الــثـامن

عـــــشــــر من تـــــشــــريـن ثــــاني 1963 
إخـــراجـي من جـــريـــدة (اجلـــمـــاهـــيــر)
الــنـــاطــقــة بــاسم احلـــزب حــيث كــنت
أشـغل منـصب سكرتـير التـحرير فـيها
وكـان مديـر حتريـرها طـارق عزيـز وقد
أبـدل االنـقالبـيـون اسم الـصـحـيـفة إلى
(اجلـمـهوريـة) ومن بـ الذين تـوطدت
عـالقـــــــتـي بـــــــهـم خـالل عـــــــمـــــــلـي في
(اجلـمـاهـيـر) بـهـجت شـاكـر الـذي كـان
ـديـر الـعـام لـلـشـؤون يـشــغل مـنـصب ا
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اإلداريـة في مؤسسـة (دار اجلماهير)
ـؤســسـة بـعـد وقــد أبـعـد مــثـلي عن ا
االنــقالب أيــضـاً وكــنت ألــتـقــيه بـ
الـفينة والفينة وفي أحد لقاءاتنا في
شـــهــر آذار أو نـــيـــســان ســـنــة 1964
طــرحـت عــلــيه فــكــرة عــمــلي في وكــر
حـزبي كوني غـير معـروف في بغداد
ـوصل ولم تـمض ألنــني من مـديـنـة ا
إال أيـام قالئل حـتى اتـصل بي بـهجت
شـاكر واصطـحبني مـعه بسيارته إلى
مــنــطــقــة الــعـطــيــفــيــة قــرب اجلــسـر
احلـــديــد مـن دون أن يــفـــصح لي عن
وازاة الرصيف شـيء.. ركن سيارته 
وكـــنت مـــا أزال أجـــهل هـــدفه إلى أن
تــوقـفـت خـلــفـنــا بـعــد قــلـيل ســيـارة
(فــولــكـســواكن) صـغــيــرة وطـلب إليّ
بـهجت الـنزول واقتـربنا من الـسيارة
الـصـغـيرة فـتـرجل مـنهـا شـاب طويل
ــلـبس أسـمــر الـلـون رشــيق أنـيق ا
حـلـيق الشـارب بـادر بهـجت بـالسالم
عـلـيه وقـدمـني إلـيـه صـافحـتـه فـيـما
اســـتـــأذن مـــنـــا بـــهـــجت وتـــوجه إلى
سـيـارته وتـركـني لـوحـدي مع الـشاب
: األنـيق الـذي ابـتـسم وبـادرني قائالً
(اســـمي ســـامـي) ثم دخل الـــســـيــارة
وطـلب إليّ اجللوس إلى جانبه حيث
انــطـلق بــسـيـارته في شــوارع بـغـداد
فـلم أسـألـه عن الـهـدف من هـذا الـلـقاء
وهـذه اجلـولـة وال عن وجـهـتـنا ألني
خــمّـنـت أن ذلك يـتــعـلـق بـحــديـثي مع
بـهجت عن اسـتعـدادي للـعمل في وكر

حزبي.
دار الــــشـــاب األنــــيق ســـامـي بـــنـــد
شـوارع عدة من بغداد لم يكن يعرفها
دينة جيداً بحكم سكنه احلديث في ا
دخـل بـالـسـيــارة في شـارع هـاد فـيه
تـفــرعـات تـصـطف فـيـهـا فـلل حـديـثـة
وأشـجار كثيفة وتوقف أمام محل في
واجـهــته مـا يـدل عـلى أنه مـكـتب بـيع
وتــأجـيـر الـعـقــارات فـطـلب إلى نـد
ـكتب عن  الـنـزول كي يسـأل من في ا
دار لـإليـــجـــار فـــفــــعل وكـــان جـــواب
ــكــتـب إيــجــابــيــاً إذ خـرج صــاحب ا
وجتـول مع الرجل بالـسيارة عارضاً
عـلـيـهمـا بـعض الـدور فاخـتـار سامي
إحداها وكانت فيال متوسطة منزوية
نطقة في أحـد الشوارع الفرعية من ا
الــتي عــرف نــد فــيــمــا بــعــد أنــهـا
(عرصات الهندية) وعندما عادوا إلى
ـكـتب مــكـتب الـعــقـار نـزل وصــاحب ا
لـكي يتفقا عـلى السعر ويـوقعا العقد
وخـــرج نــد إلى ســامـي الــذي بــقي
خـــلف مــقـــود الــســـيــارة وأبـــلــغه أن
(الــدالل) يـطـلب إيـجــاراً شـهـريـاً قـدره
ثـالثون ديناراً فكان جوابه له: (توكل
ووقع الـعقـد) فيـما مـدّ يده إلى جـيبه
ســاحـبـاً ثالثــ ديـنـاراً دسّــهـا في يـد
ـــكــتب ووقع نـــد الــذي عـــاد إلى ا
ــبـلغ وتـســلم مـفـاتـيح الــعـقـد وسـلم ا

الدار.
انــــتـــقل نــــد وعـــائــــلـــتـه إلى الـــدار

الـــصــحف عن اثـــنــ من الــبـــعــثــيــ
ــطـلـوبـ هــمـا صـدام حــسـ وعـبـد ا
الـكـر الشـيـخلي فـقـد كان نـد يظن
أن سـامي هـو عـبـد الـكـر الـشـيـخلي
ولـكن اآلن توضـح األمر وأفصـح أحمد
طـه العـزوز عـن أن "سامـي" هـو صدام

وليس أي شخص آخر.
: في يـوم من أيـام شهر يـروي اليـاس
أيـــلـــول من الـــعــام 1964 جـــاء صــدام
وبـصـحبـته شاب آخـر وحسب الـعادة
ـلـحق وفـيـهـا عـرفـني وجلـا الــغـرفـة ا
"صـدام" على صاحبه وعجبت وقتئذ
أنـه أفصح عـن اسمه حـيث وجه كالمه
: (رفيق ند الرفيق صفاء الفلكي إليّ
سـيبـقى هنـا بعض الوقت إلى أن آتي
الصـــطــــحـــابه) فــــأبـــديت تــــرحـــيـــبي
بـالـضـيف اجلديـد وفـيمـا كـان "صدام"
كان كان الضيف يحمل حقيبة يترك ا
صــغـيـرة حـ دخل الــوكـر ركـنـهـا إلى
احلـائط والحظت بفـضول أن اهتمامه
بـها كان مبالـغاً به وملفتـاً للنظر وفي
أثـنـاء حـديث اجملـامـلـة الـذي تـبـادلـته
مـــــعه فـــــطـــــنت إلـى أنه انـــــتـــــبه إلى
اهـتمامي بـاحلقيـبة من خالل نظراتي
ــصـوّبـة نـحــوهـا فـابــتـسم ومـد يـده ا
نـحـوهـا واضـعـاً إيـاهـا عـلى الـسـرير
وفتح سحابها ودسّ يده فيها وأخرج
مـنـهـا شيـئـاً غريـبـاً لم أكن رأيت مـثله
مـن قـبل وقــال: (إنـهــا قـنـابـل يـدويـة)
وألنـــني كـــنت أعـــرف شـــكل الـــقــنـــابل
اليدوية وجدت أن ما عرضه كان شيئاً
آخــــــر وعـــــنـــــدمــــــا الحظ دهــــــشـــــتي
واسـتـغـرابي أوضح لـي: (إنـها قـنـابل

محلية من صنعنا).
لـم يطل مكوث "صـفاء" في الوكر سوى
ســـاعـــات مـــحــدودة إذ قـــدم بـــعـــدهــا
"صـدام" وكـان في حالـة تـوتر واخـتفت
ــعـهـودة من وجــهه تـلـك ابـتـســامـته ا
ــكـث إالَّ بــضع وكـــان مــســـرعـــاً ولم 
دقــائق اصــطــحـب بــعــدهــا "صــفـاء"

وغادرا الوكر.
: تمـلكني الـقلق فأنا لم يـقول اليـاس
أعهد صدام بهذه احلالة فهجمت على
رأسـي وسـاوس وأفـكـار شـتى وكـانت
أشـباح القـنابل اليـدوية التـي عرضها
"صـفاء" تتراقص أمام عيني وخلصت
هـواجـسي إلى أن شـيـئـاً مـا يـحدث أو
سـيـحـدث! وفي خـضم هـذه الـهـواجس
الـعنـيفة الـتي انتابـتني دخل "صدام"
وكـان ما يزال متوتراً وجلس قليالً ثم
ســأل مــا إذا كــان أحــد اجلــيـران لــديه
قـابـلة لـنا تـلـفون فـأخبـرته أن الـدار ا
فـيـها تـلـفون ألنـهـا عائـدة إلى شـقيـقة
وزيـر الـصـحـة آنـذاك الـدكـتـور شامل
الـسامرائي فأجـاب ليكن اذهب إليهم
وقـل لــهم إن خـــال ابــنـك كــفـــاح يــريــد
اسـتـخدام تـلفـونهم إذا سـمحـوا بذلك
فـــعـــلت ذلـك فـــأبـــدى ســكـــان الـــبـــيت
تـرحيـبهم وألن التـلفـون كان في مدخل

الدار وذلك لم يسبب لهم أي حرج.
يــضــيـف: تــركت صــدامــاً مع الــهــاتف
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اجلـديدة في عـرصات الهـندية بـأثاثهم
ــــتــــواضع من دون إثــــارة انــــتــــبـــاه ا
اجلـــيــران ومــا إن مــضـت ثالثــة أيــام
حـتى أطل عـليـهم (سـامي) وجلس في
غــرفــة االســتــقــبــال لــتــنـاول كــأس من
ـاً أنه سـيـجيـئ ليالً الـشـاي وأبـلغ نـد
ومـعـه جـهـاز طـبـاعي وآلـة اسـتـنـسـاخ
(رونـيـو) هـز نـد رأسه مرحـبـاً فـيـما
نـهض سـامي لـلـمـغـادرة لـكـنه الـتفت
قــبل خــروجه من الــبـاب الــداخـلي إلى
احلــديـقـة األمـامـيـة وقـال له: (ال تـنس
اسـمي سـامي) وإذا سأل اجلـيران عن
تـــرددي عـــلى الـــدار فـــأنـــا خــال ابـــنك
(كـفـاح) وكان عـمر كـفـاح آنذاك سـتة

أشهر.
فـي الـلــيل جـاء ســامي فــعالً وكـانت
مــعه أجـهـزة الـطـبــاعـة واالسـتـنـسـاخ
فــوضـعــاهـا في غــرفـة صـغــيـرة حتت
الـدرج الصـاعد إلى الطـابق الثاني من
الـــدار وبــدأ ســـامي يــتـــردد بــ يــوم
وآخـر جالـباً معه أوراقـاً مطبـوعة على
ورق (الستنسل) حيث يضعها بنفسه
عـلى آلة الـرونيـو ويسـتنـسخـها فـيما
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كــان في الــوكــر مــلــحق في احلــديــقـة
يــتــكـون من غــرفــة نـوم وحــمــام وهـو
منفصل تماماً عن الدار وكان (سامي)
ـــلـــحق بـــ احلــ يـــبـــيت في هـــذا ا
واحلـ إلى أن جـاء يومـاً وبـصحـبته
شـخص يـحـمل حقـيـبـة مالبس لم يكن
نــد يـعــرف من هـو ولم يــسـأل عـنه..

فذلك ليس من واجبه.
قــال ســامي مــوجــهــاً كالمه إلـى نـد

ـلحق: (الرفيق بـعد أن دخلـوا الغرفة ا
ســيــبــقى هــنــا بــضــعــة أيــام وأنت ال
حتـتاج أن أوصيك بـالعنـاية به) وبعد
أن غـادر سامي جلس ند مع الضيف
يـتبادالن أطراف احلديث فإذا به يبادر
ـاً قـبل أن يـسـاله عن اسـمه: (هل نــد
عـرفتني?) أجابه ند باستحياء: (ال..
لـألسف] أجــــــاب: (أنــــــا أحــــــمــــــد طه
الــعــزوز) لـم يــكن االسم غــريــبــاً عــلى
نـد فقـد شاع اسم الـعزوز من خالل
هداوي في قـضية محاولة مـحاكمات ا
اغـــتــيــال رئـــيس وزراء الــعـــراق عــبــد
الــكــر قـاسم في الــعـام 1959  وكــان
ن الـــعــزوز من مــنـــفــذي احملــاولــة و
حـكـموا بـاإلعدام فـعبّـر له عن ترحـيبه
واعـــتــزازه به وأبـــلــغه بــاســـتــعــداده
لــتـوفـيـر كـل مـا يـحـتــاجه حـسب طـلب
"ســامي" وفــيــمـا كــان يــواصل حــديـثه
بــــادره بـــســـؤال فـــاجــــأه وأذهـــله في
حــيــنــهــا قــال: (هل ســيــعــود الـرفــيق
صـــدام الـــيـــوم?) وكـــان واضــحـــاً أنه
يـقـصـد "سامي" فـأحـرج نـد في تلك
ـفـاجـأة الــلـحـظـة وتـلـعــثم من هـول ا
لـكـنه تمـاسك في النـهايـة وأجاب: (ال
أدري فــلــيس لــديـه مــواعــيــد مــحـددة
لــلـــمــجيء إلى هـــنــا) وألن الــســلــطــة
احلــاكـمـة آنـذاك نــشـرت إعالنـات في
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ضـجة كبيرة تصاحبها قعقعة السالح
الـــذي يـــحـــمـــلـــونـه وعـــلى وقع هـــذا
الــضــجــيج اســتــيــقظ نــد من نــومه
ـقـتحـمـ توجه لـيـجد مـجـمـوعة من ا
فــوهـات اسـلــحـتـهــا نـحـوه ونــقـلـوه
مــقــيــداً إلى مــديــريــة األمـن الــعــامـة
وهـنـاك وجد مـئات الـبـعثـي وغـيرهم

شتبه بهم محتجزين. من ا
ـاً مـرات عـدة إلـى غـرفة اقـتـادوا نـد
الـتحقـيق وكان ينـكر معـرفته بصدام
بـرغم شدة الـضرب واإلهـانات وبرغم
أنـه كان يـعـرف وكريـن استـأجـرها مع
صـدام وأسكنا فيهما عائلت األولى
هي عــائــلـة ســالم الــشــكـرة الــذي كـان
يـــقــبع في الـــســجن بـــعــد انــقالب 18
تــشــرين ثـاني 1963 وهــو خــال ابـنه
والـثانيـة عائلة صـديق له وهي عائلة
مـوصـليـة كانت تـعيش في بـغداد ولم
الحـظته يـتـطـرق إلى هـذين الـوكـرين 
أن احملـقق لـيست لديـهم أية فكرة أو

معلومات عنهما.
يـــذكـــر الـــيـــاســـ حـــادثــة فـي غـــايــة
األهــــمــــيــــة تــــلك هـي الــــتي حــــدثت
صبيحة ليلة اعتقاله فقد نصب رجال
األمـن كمـيـنـاً فـي الدار (الـوكـر) حـيث
كـمن بعـضهم فـوق سطح الـدار وكمن
آخـرون في احلديقة األمامية ولم يكن
ـوضـوع دهم "صــدام" قـد عـلم بـعـد 
الوكر واعتقال ند لذا مرّ في ساعة
مــــبـــكــــرة من الــــصـــبــــاح بـــســــيـــارة
"الـفـولـكـسـواكن" وركـنـهـا قـرب الـباب
اخلـــارجي ثم تـــرجل وقـــبل أن يــضع
يـده عـلى زر اجلرس رأته زوجـة ند
مـن خــــلـف زجــــاج الــــدار فـــــخــــرجت
مــهــرولــة إلى احلــديـقــة وهي تــشــيـر
بـــيــــدهـــا أن ال يـــدخل إلى الـــدار وأن
يـغادر من فوره لكنه لم يتحرك وبقي
واقـفـاً ظـانـاً أن سـبب ذلك هـو خـشـية
الــعـــائــلــة بــســبب األحــداث اجلــاريــة
وحـمـلة االعـتقـاالت التي كـانت جتري
عـلى قدم وسـاق فاقـتربـت زوجة ند

مـن الـبـاب وهـمـسـت بـصـوت سـمـعه:
لـقد اعـتقلـوا ند واألمن يكـمنون في
احلـــديـــقـــة وعــلـى ســطـح الــدار اآلن
فـهـرع مسـرعاً إلى الـسيـارة التي أبى
مــحــركــهــا أن يــدور فــخــرجـت زوجـة
نــــد وبـــدأت بـــدفــــعـــهـــا إلى أن دار
احملــرك وغــادرت الـســيــارة مـســرعـة
ومـن حـــسـن احلظ أن ذلك كــــله جـــرى
فـيـما كـان رجال األمن الـذين يـكمـنون
فـي الدار يـغطـون في نوم عـميق وهم

جالسون بعد سهرهم الليل كله.
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عتقلون في مـعسكر التاجي فـوجئ ا
في أحــد الــصــبــاحـات بــحــركــة غــيـر
اعـتيـادية من احلـراس أعقـبهـا دخول
صـــدام ورفـــيــقـه طالل الـــفــيـــصل إلى
الـــقــاطع الـــذي كــان فــيـه نــد حــيث

وضعا في زانزانة لوحديهما..
لـم يطـل بـقاء "صـدام" ورفـيـقه فـي هذا
الـقـاطع فـقـد نقـلـوهـما بـعـد سـاعات
إلى قـاطع آخر كان يحتـجز فيه أحمد
حـــسن الـــبـــكـــر وقـــد ســادت فـي بــ
ـعتـقلـ حالة من األلم والـكآبـة بعد ا
نـــقــله فــقـــد كــانـــوا يــتــطـــلــعــون إلى
الــتـنــسـيق مــعه بـشــأن اإلفـادات أمـام

اللجنة التحقيقية.
قبلة وهي األخيرة كيف في احللقة ا
أرعـب صدام حسـ مديـر السجن رقم
1 ومـا الـرسـالة الـتي وجـهـهـا إليه من
ــعـتــقل? ومـا اخلـطــة الـتي وضــعـهـا ا

صدام لهروبه من السجن.
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( يــــعــــد كـــتــــاب (الــــعـــراق فـي جلـــة اال
لــلــمـــتــرجم والــبـــاحث الــكــبـــيــر ســعــيــد
ـهــمـة الـتي تـعـني الــروضـان من الـكـتب ا
بـتأريخ الـعـراق وعالقته بـالـدول احمليـطة
به...اجلـزيـرة الـعـربـيـة واحلـجـاز وتـركـيا
وسـوريـا وتــداخـلـهـا فـيـمـا بـعض بـسـبب
اإلحـتالل العثـماتي وغـيره من االحتالالت
نطـقة في تلك الـفترة من التـي مرت بهـا ا
الزمـن...وهو مادة دسمـة وثرية للـباحث
والـدارس في عـلـوم التـأريخ واحلـضارة
الـــعـــربـــيـــة وتـــأريـخ الـــعـــراق عـــلى وجه

التحديد...
ويــتـضــمن الــكـتــاب كــذلك مـجــمــوعـة من
الصـور الـفـوتغـرافـية الـنـادرة الـتي توثق
جـانبا من احلياة اليومية والعادات واهم
احلـرف اليـدويـة واألمكـنـة في بالد مـاب
الـنهرين (الـعراق ) قبـل أكثر من مـئة عام
إضــافـــة إلى مـــواقع مـــهــمـــة صــارت اآلن
بــحـكـم األثـريــة ولــكن لالسـف يـعــتــريــهـا
اإلهـمال والنسيان ولعل من أبرزها جامع
مــرجــان الـــذي يــقع قــرب الـــشــورجــة في
شــارع الـرشـيــد وسط الـعــاصـمــة بـغـداد.
وفي مـدخل الكـتاب األول ( الـعراق..حـياة

الـــعـــربي فـي دولـــة مـــا بــ الـــنـــهـــرين )
بـقلم..ادمـونـد كـانـدلـر...وهـو الـسـير ( آي
ديـنــسـون روز وكـان مـسـتــشـرقـا ولـغـويـا
متـخصـصا بلـغات الشـرق األقصى قرأ ب
49 لــغـة وتـكـلم ثالثــ لـغـة وكـان يـعـمل

علومات البريطاني... كتب ا مديرا 
ويـقــول ادمـونـد كـانـدلـر...( عــنـدمـا يـعـبـر
الــواحــد مـنــا ظالل الــنــخــيل إلى الــرمـال
ــفـخـور والـتي اجلـرداء أو أرض الـطـ ا
تـعـرف ببـالد مـاب الـنـهـرين تـلك الـبالد
التي كـانت يومآ ما غنية وكـثيفة السكان
ــرء مـيال واحـدا ومن الـنـادر أن يــجـتـاز ا
دون اكــتــشـــاف مــوقع أثـــــري أو مــديــنــة
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ويـضـيف في وصف رائع وبـلـغـة شـعـريـة
(في األفق الـصـحـراوي غـيـر أن الـسـراب
يلـوح متكسرا عـلى التالل ويحمل طابوق
ــلك نــبــوخــذ نــصــر الــتي بــابل أخــتــام ا
شـيدت عـلى جدران مـديـنة احلـلة وبـغداد
الــتي مــثــلت طـــبــقــة مــنــفــردة من أطــوار
ة التي ابتلعتها األرض احلضـارات القد
العطشى.).. ومن هنا تتضح الصورة إلى

عـمق عشق الغـرب وخاصـة اإلنكلـيز لبالد
مابـ النهـرين والتي عبـروا عن اطماعهم
لـها في محافل كثـيرة كان آخرها اإلحتالل
الـبريطاني وحتى بعد جالءهم من العراق
عــلى خـلـفـيـة أحـداث ثـورة الـعـشـرين ومـا
تالها مـن انتفاضات شـعبية وطـنية ظلت
أنــظـارهم شـاخــصـة صـوب مـنــابع الـنـفط
ـشتعـلة على الدوام وإلى ونـيران ابارها ا
يــومـنــا هـذا...اضــافــة إلى خـيــرات الـبالد

ناجم و غيرها... عادن وا األخرى كا
ويــصف ذلـك ادمــونــد نــدلـــر بــالــقــول( إن
السـكان العرب االصلي الذين استوطنوا
ـــــزروعـــــة في حـــــوضي دجـــــلــــة األرض ا
ــهـاجــرين من والــفــرات هم اآلن وريــثــو ا
صـحــارى اجلـزيـرة الـعـربـيـة من الـنـاحـيـة
اجلسـديـة فإن تـكـيفـهم لـلحـيـاة الزراعـية
حــسـن من وضــعـــهم اجلـــســمـــاني أنــهم
يـتغـذون جـيـدا وأصـبـحـوا أقـوياء وزادت
اوزانـهم وأحـوالـهم من الـبـدو واصـبـحـوا
أكـثر  ضخـامة في الـعظام ). وهـذا ما يدل
عــلى أن الــغــرب يــنــظـر إلـى الـعــراق ومن
الــبالد الــعـربــيــة األخـرى عــلى أنــهـا بالد
اخلـيرات والنـاس الطيـب واالقـوياء على
حتــمل مــشــقــة الــعــمل وقــســاوة احلــيــاة
ومــرارتـهـا...ولــعل خـيــر شـاهـد عــلى تـلك
عـالم احلضاريـة األثرية التي تـنتشر في ا
كل أرجـاء العراق من الشمال إلى اجلنوب
والـتي هي من أفكار وابـتكارات الـعراقي
وهبة هنية وا الذين امتازوا باحلرفية وا
ستشرق ادموند في كل شيء...ويـواصل ا
ندلـر وصـفه لطـبـيعـة بالد مـاب الـنـهرين
تاز الكثيـر من العرب الساكن بالـقول( 
ـظـهر قـرب األنـهـار بـالـوسـامـة والـنـبـل وا

الكـيس كـما أنـهم يعـتـزون بكـرامتـهم أما
الــنـسـاء فـإنــهن جـمـيـالت ويـتـجـولن دون
حــجــاب ولـبــعض األوالد شــعـر أشــقـر و
كـسـتنـائي  كـذلك يـالحظ عـلى مـستـوطن
األنــهـار كــثـرة ذريــته كــالـشــيخ بــزوحـاته
الـثالث أو األربع يتـبـاهى بـعـائلـة مـكـونة
مـن أربـــعــــ إلـى خـــمــــســـ فــــردا وفي
ـرء أول احتـاد ــنـتـفك) يــجـد ا مــنـطـقـة( ا
عشـائري عـند مـفارقة شك الـعرب مـتتـبعا
دجــــلـــة والــــفــــرات صــــعــــودا فــــاالفـــراد
نـتـشرون عـلى مـنطـقـة تقـدر مـساحـتـها ا
بخـمـسـ أو ستـ مـيال مـربعـا يـؤمـنون
بــأهــمـيــة زيــادة عـدد مــقـاتــلي قــبـيــلــتـهم
الـبـدويــة الـكـبـيـرة " عــنـزه " والـتي تـمـتـد
مــــنـــاطق ســـكـــنـى أفـــرادهـــا من احلـــدود
السورية  إلى رمال اجلزيرة العربية ))..
ويـــأتي هــذا الــتــحــلــيـل لــقــبــائل مــا بــ
الــنـهــرين أو اجلــزيـرة الــعــربـيــة كـون أن
الــكـثــرة في الـعــدة والــعـدد بــ الـقــبـائل
واالقـوام التي كانت تـقطن هذه البالد هي
 األسـاس في تولـد عـامل  الـهيـبـة والـقوة
والــغـلـبـة الـواحــدة عـلى األخـرى...وبـهـذا
ستشرق بأن  (في الصدد يشير الباحث ا
ـنـتـفك وعـلـى ضـفـاف نـهـر دجـلة شـمـال ا
رء قـبيـلة " الـبو مـحمـد" وقبـيلة " يقـابل ا
بنـي الم" اخلارجت عن الـطاعة للـحكومة
الـعــثـمـانــيـة قـبـل احلـرب الـعــظـمى...وقـد
انـظـمـا إلى األتـراك ضـد بـريـطـانـيـا.. وأن
هـذه الـقـبـيـلـة لـيـست الـوحـيـدة عـلـى هذه
الشـاكـلـة بل كانت تـلك الـصـفات امـتـيازا
لعـرب مابـ النـهرين أحقـية طـويلـة تقدر
بـألفي سنة على األقل في مهاجمة وسلب
وقـتل اجلـانب اخلـاسـر والـشيء بـالـشيء

يـذكـر أنـهم " الـعـرب" الذيـن هددوا جـيش
يـولـيوس قـيـصـر.. أنـهـم بـصـراحـة سراق
يقـتلـون غـنيـمـتهم قـبل سـلبـهـا ويحـفرون

وتى عراة...)).  القبور ويتركون ا
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ـرعـبـة والـتي بـهــذهـالـصـورة اخملـيـفــة وا
تـكـتـنـفهـا الـوحـشـية وقـسـوة الـقـلب كانت
أهم الــســمــات الــتـي تــمــتــاز بــهــا بــعض
القـبـائل التي تـقطـن مسـاحات واسـعة من
بالد مـا ب الـنهـرين والتي كـانت تعـتاش
عـلى السـلب والـنـهب ويأكـل القـوي مـنهم
ــســتــشـرق الــضـعــيف وكــمــا وصــفــهم ا
اإلنـكلـيـزي مـوضوع الـبـحث...هـذا ويظم
الـــــكــــتـــــاب( الـــــعــــراق فـي جلــــة اال )
..للـباحث الكبير سعيد الروضان مداخل
أخــرى من اهـــمــهــا مــدخل( الــعــراق من
اإلمــبـراطــوريــة الــبــابــلــيــة إلى الــدولـة

العربية احلديثة) بقلم آرثر. دي. 
ألــيس كـــذلك مــدخل (الـــعــراق حــقــائق
وأرقــام ) واحلـيـاة الــكـاحلـة لــلـفالحـ
األتــراك بــقــلم اج. أي مـلــتــون و بـزوغ
وافول اإلمـبراطـورية الـعثـمانـية بـقلم:
الـسـيـر آي. دنـيـسـون روز... واحـتوى
الــكـتـاب أيــضـا عـلى أبــواب غـايـة في
ــمـــالـــيك األهـــمـــيـــة وهي..ســـلـــطـــة ا
والـسالجـقة..ووبـدايـة اإلمـبـراطـورية
الـعــثــمــانــيــة وانـتــصــارات بــايــزيـد
الــعــســكــريــة و تــيــمــولــنـك بــايــزيـد
وسقـوط القـسطـنطـينـية والـسيـطرة
الــتــركــيــة عــلـى مــصــر عــلى مــصــر
وســـلـــيم ورئـــاســـة اإلسالم وأعـــظم
الـــسـالطـــ تـــألـــقـــا وغـــيـــرهـــا من
األبـواب.. نـقـول ان كـتـاب ( الـعـراق
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تحور دلتا هي:  االعراض اجلديدة للفيروس ا
ال يوجد سعال
ال توجد حمى 

آالم على مستوى الرقبة وأعلى الظهر صداع رأس آالم مفاصل حادة
إعياء شديد

فقدان شهية 
التهاب الرئت احلاد

كوفيد دلتا
أكثر شراسة وعدوى وفتكا. 

ـرضـيـة بسـرعـة فائـقـة  ابـتداءا من أول يـوم من ظـهـور األعراض وتـفـاقم احلـالة ا
وأحيانا من دون سابق إنذار

كونوا أكثر حذرا!!!
هذه الساللة ال تعيش في منطقة البلعوم 

بل تصيب مباشرة الرئت
ضاعفات جد قصيرة. ا يجعل الفترة ب العدوى وظهور ا

رأيت الـعديد من احلاالت من دون حـمى ومن دون آالم. فقط التهـاب رئوي خفيف
من خالل االشعة 

غلقة . كونوا حذرين من فضلكم. تفادوا األماكن ا
فتوحة  احترموا مسافة التباعد متر ونصف حتى في االماكن ا

ارتدوا الكمامة اجباريا
وعقموا وطهروا ايديكم باستمرار.

ـوجـة احلـالـيـة أكـثـر فـتـكـا يـسـتـلزم مـنـا أن نـكـون أكـثـر حـذرا وأكـثـر مـسـؤولـية ا
للحرص على تطبيق جميع االحتياطات

 كن عونا وساهم على نشر التوعية والتحسيس بخطورة الوباء في وسطك.

{ عن مجموعة واتساب

في مـحـاولة لـلـفـهم  العـمـيق في تـشـــــخـيص االحـزاب العـراقـيـة التي انـبــــــثقت
مـابعد 2003 وتعـريفـها بشـكل واقعي حـسب ماتمـخض من متـراكم سياسي في
الصـورة النمـطية الـتي بلورت واقـعا هشا وفـاشال اال من سرقـات وخراب نفسي
تواضعة ان ومادي اجتاح الوطن من شماله الى جنوبه .. واعتقد حسب رؤيتي ا
ـدنـية والـلـيـبرالـيـة الـتي تؤمن اخلالص من هـؤالء يـعـتمـد بـاالسـاس على الـقـوى ا
ا تـفعيل أبـوة الدولة بوصايـة الدولـة ليس حسب الـرؤية البـراكماتـية اجلشـعة وا
ـواطـنــة  ومع الـسـخـط الـشـعـبي اجتــاه مـواطـنــيـهـا وهي تــعـني بـاالســاس دولـة ا
ـكن تـشـكيل واقع سـيـاسي جـديد ـتـراكم عـبر 18عامـا من الـفـشل واإلحبـاط  ا
يــنـتـشل الـعــراق من مـحـنـته واخلــطـر االكـبـر الــذي يـتـربص بـالــعـراقـيـ ان هـذه
اجلمـاعـات والـثلل تـعـتـمد فـي سلـوكـها وفـي تعـبـئـتهـا الـسيـاسـيـة علـى التـمـترس
ـاضـية من افـتـعـال تظـاهـرات ضد الـطـائفي فـهي حتـاول ومـثلـمـا شـهدت االيـام ا
رموز تاريـخية ودينية غايتها باالساس تهيـئة الرأي العام الشعبي البسيط للخطر
ـومتـها وفي نـظرتهـا اخلائـبة لـلمـفهوم الـطائـفي الذي تـتغـذى عليـه في بقائـها ود
الوطـني الذي عبثت به وجـعلته مفـردة خاوية للـقفز من وراء ذلك الى السـلطة عبر
ـوعـودة وبالـتـالي بـقاء الـعـراق ارضـا وشعـبـا وتأريـخـا في يـد قوى االنـتـخابـات ا
فاسـدة ومتخلـفة لها اجـندات وارتبـاط باألجنبي وهي التـخجل من ذلك بل تعـلنها

بكل وقاحة  ..
مـــايــجب ان يــقــوم به الـــعــراقــيــون هــو االحتــاد والــتــمـــاسك في مــقــارعــة هــؤالء
السيـاسي الـفاسدين عـبر الطرق الـشرعيـة والتداول السـلمي للـسلطة من خالل
ـلحة وفي تشكـل سياسي انـتخابي  واحـد يضمـها ويعـمل على تـلبيـة احلاجات ا

قراطية احلديثة. بناء اسس لدولة الد
ان اسس الـبـنــاء الـســيـاسي اجلــديـد اليـعــني بـالــضـرورة ان يـكــون االقـصـاء او
ا  عـملية فرز للـقوى الوطنيـة التي تؤمن ببنـاء الدولة وأسسها التحـجيم هدفا وا
احلتمـية وغربـلة قوى الالدولـة التي استـغلت الدولـة وكل امكانـياتهـا حملاربة قوى

الــشـعـب واجلـمــاهــيـر بــكل عــنف وجـعــلــهـا خــارج الــلـعــبـة
السـياسيـة واعتقـد ان قوى وجمـاهير شـعبنـا قادرة على
ازاحــة هــؤالء الـذي اليــؤمــنـون بــالــوطن اذا مــا احتـدت
وتآلـفت ووضعت بـرنامجـا موحدا وبـعيدا عن االنـقسام
والتـشرذم الذي يصبغ عمل الـقوى السياسيـة التقليدية
وهو هـدف كبيـر وعظيم يـحتاج الى تـضحيـات وتنازالت

لتحقيق هذا الطموح.

غالف الكتاب
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ـباراة الـنهـائيـة على نـظيره  تـوج فريق الـظفـر بطالً لـدوري الدرجـة األولى لكـرة الصـاالت بعـد فوزه في ا
بـاراة التي أقيـمت  في قاعة نـادي الشبـاب الرياضي بـبغداد. بـينما رور بنـتيجة 4-5  في ا فـريق نادي ا
عقل بنتيجة 1-5. وجرت البطولة باشراف ركز الثالث بعد فوزه على فريق ا حصد فـريق بلدية البصرة ا
جلنـة خمـاسي الـصاالت في الـهيـئة الـتطـبيـعيـة باحتـاد الكـرة العـراقي وحضـور عضـو الهـيئـة التـطبـيعـية
متاز لكرة الصاالت وحصل على اسعد الزم . وكان فريق نادي نفط الوسط توج بلقب الدوري العراقي ا

درع الدوري للموسم 2020-2021.
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تـــمـــامـــا. وخالل االجـــتـــمـــاع قــدم
نـظـمـون الـيـابـانـيـون تـقـريرا عن ا
آخـر االسـتـعدادات لـتـنـظـيم الدورة
ــا لم ـــؤجــلـــة. وأضــاف بـــاخ: ر ا
يـقابل بـعضـكم الـبعض مـنذ ألـعاب
الـشـبـاب في لـوزان في يـنـاير 2020
وكـأننـا في عصـر مـختـلف.  وتابع:
اآلن تستطيعون رؤية حجم التأثير
الــذي أحـدثـته هـذه اجلــائـحـة عـلى
حياة اجلمـيع وكيفية تـأثيرها على
حياتنا الـشخصية وعلى مـنظمتنا.
لـــكن من اجلـــيـــد جـــدا رغم كل ذلك
رؤيتكم والشعور بوجودكم واللقاء
ــبــاشــر مـعــكم. وســتــقــام الـدورة ا
الــصـــيــفــيــة بــدون جــمــهــور وسط

إجـــراءات وقـــائــيـــة مـــشـــددة لــكن
الكـثـيـر من الـيـابـانـيـ يـعـارضون
إقــــامــــة الــــدورة في الــــوقـت الـــذي
تــــتــــزايــــد فــــيه حــــاالت اإلصــــابـــة

بالعدوى في بالدهم.
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اســتــقــبل مــلك إســبـانــيــا فــيــلـيب
ثـلـ عن الريـاضـي الـسـادس  
اإلســبـــان الــذين ســيـــشــاركــون في
طوكيو 2020  وشجعهم على تقد
ــنـافــسـات مــسـتــوى جـيــد خالل ا
مــؤكــدا لــهـم أن الــدولــة بــأكــمــلــهـا
خلـفكم. واسـتقبل فـيلـيب السادس

لكة ليتيثيا  50 من 321 بحضور ا
رياضيا إسبانيا في قصر إل باردو

ســيـســافــرون قـريــبـا إلـى طـوكــيـو
لـــلـــمـــنـــافـــســـة في دورة األلـــعـــاب
ـــبـــيــــة. وبـــحــــسب مـــا أورده األو
ـــلـــكي عـــبـــر حــســـابه الـــقـــصــر ا
الرسمي على موقع تويتر فقد هنأ
ـلك الالعـبـ الــشـبـاب قـائال لـقـد ا
كانت سنوات من التدريب وجتاوز
ـــا في ذلك اإلغالق - عــقـــبـــات - 
وتــمــكـنــتـم من الــتـواجــد في دورة
ــــبــــيــــة. وحــــضــــر األلـــــعــــاب األو
االسـتـقبـال وزيـر التـعـليم والـعـلوم
اإلسـباني مـيـكيل إيـثـيتـا; ورئيس
ــبــيـــة اإلســبــانــيــة الــلــجـــنــة األو
ألــيــخــانــدرو بالنــكــو. وســيـتــألف
ــــبي اإلســـبــــاني من الــــفـــريق األو

إجـمـالي  314 ريـاضــيـا  183 رجال
ــــثل هـــــذا الــــرقم و 131امـــــرأة. و
زيـادة طفـيـفة  8 رياضـيـ مقـارنة
بـــالـــفــــريق الـــذي تـــنــــافس قـــبل 5
ســــنـــوات في ريــــو دي جـــانـــيـــرو.
وبـاإلضـافـة إلى ذلك سـيـتم تـمـثيل
إســـــبـــــانـــــيـــــا في  29 من أصل 33
ريـــاضــة مـــوجـــودة فـي طـــوكـــيــو
باستثناء لعبة الرجبي والبيسبول

صارعة وركوب األمواج. وا
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دعـا مــايـا يــوشـيـدا قــائـد مــنـتـخب
الــيـابــان لـلــرجـال لــكـرة الــقـدم إلى
السماح باحلـضور اجلماهيري في
ــبـيــاد طـوكــيـو الــصـيــفي الـذي أو
قبل قائال إنه ال سينطلق اجلمعة ا
مــعـنى إلقـامــة الـدورة خـلف أبـواب
مــغــلــقــة دون جـــمــهــور. وســتــبــدأ
ــبــيــة مــنــافــســات كــرة الــقــدم األو
قبل. وتقرر إقامة الدورة األربعاء ا
الـــتي تــســـتــمـــر حــتى الـــثــامن من
ــقـبل دون جــمـهـور أغــسـطس آب ا
في ظل تـزايـد عـدد حـاالت اإلصـابـة
ـسـتـجـد سريع بـفـيـروس كـورونـا ا
الـــعـــدوى واالنــتـــشـــار في الـــدولــة
ـضـيـفـة بـيــنـمـا يـسـمح بـحـضـور ا
جـــمـــاهـــيـــري في بـــعـض األحــداث
الـرياضـية األخـرى في الـبالد. وقاد
يــوشــيـــدا مــنـــتــخب الـــيــابــان إلى
الـتـعادل  1-1 مع إسـبـانـيـا في آخر
مــبــاراة وديــة لـلــفــريق اســتــعـدادا
لـلمـشاركة فـي الدورة الـصيفـية في
ظل تـواجـد جـمـاهـيـري مـحـدود في
مـلـعب مـديـنـة كـوبي أمس الـسـبت.
وسـتــنـطـلق مــنـافـســات كـرة الـقـدم
قبل النسائية في الدورة األربعاء ا
أيـضــا. وقـال يـوشــيـدا في مــؤتـمـر
صـحــفي افـتــراضي مـا الــهـدف من
إقـــامــة األلـــعـــاب? وألجل من تـــقــام
الـــدورة? بــالـــطـــبع الـــريـــاضـــيــون WÐU∫ احد العبي سان جيرمان يتعرض الصابة كورونا «

œuÝ√ V¹—b²  »d _«  U u œ√Ë ‘ËdO

⁄Òu ¹ ‰Uł—œË s¹b «d «

v d*« w

ÆÆÎ«dšQ²  ¡Uł Ê≈Ë

vHDB  rOJ(« b³Ž

عــاجلت الـــنــدوة الــتي اقـــامــتــهـــا وزارة الــشــبــاب
والرياضة  والهيئـة التطبـيعيـة لتسيـير شؤزن كرة
ـلحـة التي مـلئت القدم قـبل ايام  كل التـساؤالت ا
ــنــتـخب الـشــارع الــريــاضي حــول هـويــة مــدرب ا
الوطني  وذلك بعـد انـتهـاء الـتصـفـيات الـتـمهـيـدية
ــؤهـلـة لـنــهـائـيــات بـطـولـة كــاس الـعـالم ـزدوجـة ا ا

وزير .. 2023ونهائيات بطولة ا اسيا   2022
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال كـان صـريـحا
ـعـتـاد  وقـال بـاعـلى صـوتـه احلـكـومـة ال تـدعم كـا
ــنـتــحب الــوطـني الـشــبــاب والـريــاضـة  ومـدرب ا
السابق كاتانـيتش كان متمردا  بعدم قبوله تدخل
الـوزارة حلل مـشـكــلـة  عـدم الـتــحـاق العـبي فـريق
ـنتـخب في الـبـصرة  نادي الـشـرطـة  بتـدريـبـات ا
وكذلك ابدى كاتانـيتش عدم استعـداده للتفاعل مع
وجـهـة نـظـر رئـيس الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة حـول امـور
نتخب  واشار وزير الشـباب الى قصور تخص ا
فـني واضح في ادارة  كــاتـانــيـتش لــلـمـنــتـخب من
جهة عدم اعـطاء الالعبـ واجبات هـجومية .. ورد
وزير الـشـبـاب عـلى تـساؤالت احلـاضـرين بـالـندوة
حول سـبب عدم الـتـعاقـد مع مدرب لـلـمنـتخب بـعد
انـتـهـاء مـبـاراة ايـران مـبـاشرة  فـقـال الـوزير  لم
ـال الـكافـي لـتـمويـل عـقد الـتـدريب .. يـكن يـوجـد ا
وهــنـــا ارتــســـمت عـــلى مـــحــيـــا احلــضـــور عالمــة
اسـتــفــهـام كــبـرى  وهي كـيف ان وزيــر الـشــبـاب
والـريـاضـة لم يـســتـطـيع اقـنـاع احلــكـومـة بـاهـمـيـة
نتخب الوطني من كل الضوابط  استثناء اعداد ا
اذا لـم يتحرك رئيس وتدبير منـحة طوارىء له .. و
الهـيئـة التـطبـيعـية أيـاد بنـيان  الداء واجب من اهم
واجباته كـمستـشار رياضي لـرئيس الوزراء  وهو
ـالـيـة لـهيـئـته عـلى رئـيس الوزراء ـشـكـلة ا عرض ا
في مــســتــهل الــعــام اجلـاري  لــيــمـنـع تــراكــمــهـا
بالطريقة التي جرت  بحيث لم تستطع  الـتطبيعية

دة ستة اشهر.. دفع رواتب كاتانيتش 
 نـعم اشـار وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة الـى مـوافـقة
ـدرب االجـنـبي احلـكـومـة عـلى تـامـ مــبـلغ عـقـد ا
درب السابق للمنـتخب الوطني  وتسديد رواتـب ا
قبلة  ولكن للمنتخب كاتانيتش في االيـام القليلة ا
تـاخرة  مؤشـر على ان ـعاجلـة احلكـوميـة ا هذه ا
ـنــتـخب الــوطـني لم يــكن من اولــويـات احلــكـومـة ا
احلـالـيـة  واخلـاسـر الــدائم في هـذا االهــمـال هـو
ففي ـنـتـخب الــوطـني .. والـتـاريخ يــعـيـد نـفـسه   ا
البطوالت التي اعقبت صعودنا الى مونديال 1986
 ارتكبت االحتادات ذات االخطاء  بتقدير خاطىء
دة االعداد  وعدم توفير مـيزانية فـعلية لالعداد 
دروسة بـتعي واتخاذ الـقرارات االرجتالـية غيـر ا
ــســاءلــة مـغــيّــبــة الن ادارة االحتـاد ـدربــ .. وا ا
تعلق دائما فشلها  على شماعة الظروف الصعبة.
ـنتـخب ـتـاحـة لدعـم ا  نـتـضامـن مع كل اجلـهـود ا
ــؤهــلـة الى الـوطــني في الــتــصـفــيــات احلـاســمـة ا
نهـائيـات بطولـة كاس الـعالم  2022
والتـفاؤل بـالـفوز بـاحـدى بطـاقات
ــونــديـال  ال يــزال قـائــمــا رغم ا

نتخب . تاخر اعداد ا

نـافسة أمـام جمهور. يرغـبون في ا
ورغم تــزايـد عــدد حــاالت اإلصــابـة
بالعدوى يستمر اجلمهور الياباني
فـي حـــــضـــــور مـــــبـــــاريـــــات دوري
الــبــيـســبـول احملــلي لــلـمــحـتــرفـ

ودوري كـرة القـدم الـيابـاني أيـضا.
وأضاف يـوشيـدا العب سامـبدوريا
اإليـطـالي قـدمـت أسـرنـا تـضـحـيات
وتـعــايــشـوا مـع األوضـاع وقــدمـوا
الـدعم لــنـا عـنــدمـا كـنــا نـنـافس في
ـشـاركـة ال تــقـتـصـر عـلى أوروبـا. ا
الـالعــبـــ فـــقـط ألن جــمـــيـع أفــراد
أســــرهم يـــــشــــاركــــونــــهـم في ذلك.
وتـــســــاءل يـــوشـــيـــدا وإذا لم يـــكن
ـبــاراة فــمـا بــوســعـهـم مـشــاهــدة ا
الهـدف وما اجلـدوى من إقامـة هذه
باراة? أطـرح عليـكم هذا السؤال. ا
أتــمـــنى أن نــعــيــد الـــنــظــر في ذلك

بجدية.
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يـربك فـيـروس كورونـا اسـتـعدادات
فريق باريس سان جـيرمان ومدربه
مـاوريـســيـو بـوكـيـتـيــنـو لـلـمـوسم
الــكــروي اجلــديــد. وذكــرت شــبــكـة
RMC الفرنسية أن أشرف حكيمي 
لم يـكن الالعـب الـوحـيـد الـذي غاب
عن وديـة شـامـبـلي الـيـوم الـسـبت
بـسـبب إصـابتـه بفـيـروس كـورونا.
وأضـافت أن الالعب الـشاب إدوارد
مـــيــشـــو غـــاب عـن صـــفـــوف ســان
جيرمان في البـروفة الودية للسبب
ـــــــــــدافـع ذاتـه. وأوضــــــــــــحـت أن ا
الـسنـغالي عـبدو ديـالو لم يـشارك
في الـلـقــاء الـودي إلصـابــته بـنـزلـة
برد. وتعادل العمالق الباريسي مع
شـــامـــبــلي  2-2 بـــيـــنـــمـــا اســتـــهل
مبارياته الوديـة بالفوز على لومان
ـغربي بـربـاعيـة دون رد. يـذكـر أن ا
أشــرف حـــكــيــمي يــخــضع لــلــعــزل
الـصـحي األمر الـذي يـربك بـرنامج

جتـهـيـزه للـمـوسم اجلـديـد. وانضم
أشـرف حـكـيـمي إلى سـان جـيـرمان
قــادمـــا من إنــتــر مـــيالن اإليــطــالي
مقابل  60 مليـون يورو ووقع على
ــتــد حـــتى صــيف 2026. تــعـــاقــد 
وشـارك أشرف حـكـيـمي مع باريس
لــــشـــوط واحـــد فـي مـــبـــاراة وديـــة
انتـهت بالفـوز على لـومان بربـاعية

دون رد. 
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وكــشف تـقــريـر صـحــفي سـر رفض
كـيــلـيـان مـبـابي جنم بـاريس سـان
جــيــرمــان لــلــتــجــديــد مـع الــنـادي
الـفرنـسي. ويـنتـهي عـقد مـبابي مع
ســــان جـــيــــرمـــان فـي صـــيف 2022
ويرتبط الالعب الفـرنسي باالنتقال
إلـى ريـــال مـــدريـــد هـــذا الـــصـــيف.
ووفـقًا لصـحيـفة لـيكيب الـفرنـسية
فـإن مــبـابي يـعــلق مـسـألــة جتـديـد
عـقده لـعدم وجـود ضمـانات بـشأن
إبرام صـفقات جتـعل سان جـيرمان
قادرًا على الفوز بلقب دوري أبطال
أوروبـا. وجنـح سـان جـيـرمـان هـذا
الــصـيف في الـتــعـاقـد مع احلـارس
اإليـطـالي جـيـانــلـويـجي دونـارومـا
ـــدافع اإلســـبــــاني ســـيـــرجـــيـــو وا
رامــوس والعب الـوسط الــهـولـنـدي
ـدافع جــورجــيـنــيــو فـيــنــالــدوم وا
ـغــربي أشـرف حــكـيــمي. وارتـبط ا
اسم ســان جـيــرمــان هــذا الــصـيف
بــالـــتــعـــاقــد مـع لــيـــونــيل مـــيــسي
بـرشـلـونـة وكـريـسـتـيـانـو رونـالـدو
يـــوفـــنـــتـــوس لـــكن الالعـــبـــ في
طـريـقهـمـا للـبـقاء مع أنـديـتهـما في
ـقـبل. وفـشل بـاريس سان ـوسم ا ا
جـيـرمـان في حتـقيق حـلـمه بـالـفوز
بـــلـــقب دوري أبـــطـــال أوروبـــا رغم
ضــمـه لــلـــعــديـــد من الـــنـــجــوم في
الـــــســـــنـــــوات األخـــــيـــــرة أبـــــرزهم
البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي.
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تـــمت بـــحـــضــور رئـــيس الـــهـــيـــئــة
التطبـيعية إياد بـنيان و التوصل
ـنـتـخب إلى حـلـول تـخـدم مــشـوار ا
ــقـــبــلــة في الــوطـــني لــلـــمــرحــلـــة ا
الــتــصـفــيــات اآلسـيــويــة احلـاســمـة
ـؤهـلــة لـكـأس الـعــالم. ودعـا وزيـر ا
الشباب والرياضة اجلميع إلى دعم
الهيئة التطبيعية بغية التوصل إلى
نتخب درب يقود ا االختيار األمثل 
في مـرحـلــة مـهـمــة. من جـانب آخـر
كـتب وزيــر الـشــبـاب عــدنـان درجـال
على صفـحته الشخـصية  في مواقع
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي  أن وزارة
الـشـبـاب والـريــاضـة تـؤكـد رفـضـهـا
الــقــاطع ألي جتــاوز يــحــصل جتــاه
األنــديـة الــريــاضـيــة وتــوضح عـدم
مسؤولـيتهـا عن أي إساءة بدرت من
شخص ينـتمي لفـريق تطوعي جتاه
نـادي القـوة اجلـوية الـريـاضي وهو
ال يــنــتــمي إلى الــفــرق الــتــطــوعــيـة
ـــســجـــلــة لـــدى الــوزارة. وأضــاف ا
درجال أن هذا التصرف مدان وغير
ـت الـى الــــــروح مـــــــقـــــــبـــــــول وال 
الــريـاضـيـة بــكل صـلـة وأن الـوزارة
حـريـصــة عـلى اجنـاح نــهـائي كـأس
الـــعــراق لــكــرة الــقــدم يــوم االثــنــ
ـقـبل عـلى مـلـعب الـشعـب الدولي ا
واجلـميع يـعمل بـجد لـيكـون احلدث
ستوى الذي يلبي تطلعات وآمال با

اجلماهير الرياضية.

واألنـدية الـرياضيـة وتسـعى لـتقد
ــشــورة ألي جــهــة الــتــســهــيالت وا

رياضية حتتاج إلى ذلك. 
ÍœË ¡UI

وبـــ درجـــال أن الـــلـــقـــاء األخـــوي
والـودي الـذي جمـعه قـبل يـوم مع
ـــــــــدربــــــــ زمـالئـه مـن األخـــــــــوة ا
واإلعالميـ ما هي إال جـلسـة ودية
ــحــصـلــة تــخـدم الــكـرة لــلــخـروج 
الــعــراقـــيــة. وأضــاف أن مـــنــاقــشــة
ـقـبل لـلــمـنـتـخب ــدرب ا مـوضـوع ا

ـونـديـالـية. ومن خالل الـتـصـفـيات ا
جانـبه أكد وزيـر الشـباب والـرياضة
عــدنـان درجـال أن الــوزارة سـتـبـقى
داعـمة ومسـاندة للـهيـئة التـطبيـعية
ولكل االحتادات واألنديـة الرياضية
ـنـتـخب الـوطـني فـيـمـا جـدد دعـمه ا
ـرحــلـة ـهــمـتـه في ا لــكـرة الــقــدم 
ــقــبــلــة األهم. وأوضح درجــال في ا
تصريح صحفي  أن الـوزارة كممثلة
لــلـدولــة سـتـبــقى داعــمـة ومــسـانـدة
لـلهيـئة الـتطـبيـعيـة ولكل االحتادات

فــاوضــته الــتــطــبــيــعـيــة قــبـل أيـام
بـواسـطـة أحد مـسـاعـديه وحـصلت
مـنه عـلى موافـقـة أوليـة نـظيـر مـبلغ
مـلـيـون ونـصف مـلـيـون يورو في
ح نقل وكيل اعمال مدرب منتخب
هـولنـدا األسبق ديك أدفـوكات رغـبة
األخير بـتدريب العراق  مـضيفة أن
اللجـنة ناقـشت أيضا في حـال تعثر
االتـفـاق مع أحـد الـطـرفـ بـأن يـتم
ـبي تـرحــيل مـدرب مــنـتــخـبــنـا األو
ـنتخب األول احلالي سـوكوب الى ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

انــــحـــــســــرت
تـــــســــمـــــيــــة
ديـر الـفني ا
اجلـــــــديـــــــد
ـنــتــخــبــنـا
الــــــوطــــــني
لــكـرة الــقـدم
ــدربـ بـ ا
الـــبــرتـــغـــالي
كـــــارلــــوس كــــيــــروش
والـهـولـنـدي ديك أدفـوكـات عـلى
ـبي الــتـشـيـكي أن يــكـون مـدرب األو
مـيروسالف سـوكـوب مرشـحـاً بديالً
في حال عدم الـتوصل الى اتفاق مع

 . رشح أحد ا
V¹—bð r UÞ

وقــالت الــهــيــئــة الــتــطــبـيــعــيــة في
تـصـريح صـحفـي إن اللـجـنـة الفـنـية
عـقدت اجـتـماعـاً ناقـشت فـيه العـديد
عـلـقـة من ـلـفـات والـقـضـايـا ا من ا
ــدرب اجلــديــد بــيــنـــهــا تــســمـــيــة ا
ـنـتــخـبـنـا الـوطــني بـاإلضـافـة الى
دراسة عـرض مـقدم من طـاقم تدريب
ســـويــدي مــرشـح لــقــيـــادة ســيــدات
الـعـراق علـى أن يتم اإلعـالن عن تلك

قررات قريبا. ا
ـنافـسـة اقتـصـرت على  وأكـدت أن ا
مـــدرب مـــنـــتـــخـب إيـــران الـــســـابق
الــبـرتـغـالي كـارلـوس كـيـروش الـذي

دقـيقة مع إضافة  10ثانـية لكل نقلـة منجزة فيشر.
وبــ ان الـبـطــولـة أســفـرت عن فــوز مـحــمـد طـارق
ركز األول وجمع  6.5 نـقطة من مـحافظة صالح بـا
5 ـركز الـثاني وجمع 5 الـدين وحل طالب سـالم با
ـركز الـثالث نقـطة مـن بغـداد وجاء ربـيع صبـاح با
وجمع 5 5 نـقطة من بـغداد. وبـ أن ضميـر جبار
أشرف عـلى بـرنامـج التـزاوج الـسويس مـنـجر كـما
ـنــافـسـات نــائب رئـيس االحتــاد الـعـراقي حــضـر ا
للـشطرجن السيد فرحان نـصير الوائلي وكوكبة من
أعـضاء النـادي وأعضـاء احتاد الـشطـرجن العراقي

ورئيس نادي الهدف سامي عباس.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اخـتــتـمت في بـغـداد بــطـولـة نـادي الــهـدف الـدولـيـة
ــشــاركـة بــالــشـطــرجن الــســريع لــلــمـوسم  2021 
واســعــة من العــبـي بــغــداد وعــدد من احملــافــظــات
العراقية. وقال ضمير جبار عضو احتاد الشطرجن
لـوكـالـة شــفق نـيـوز; لـقـد اسـتـضـاف نـادي الـهـدف
التـخصـصي بـالشـطرجن بـطولـة الشـطرجن الـسريع
ـثــلــون احملـافــظـات ــشــاركـة  62 العـب والعـبــة 
بــغـــداد والــكــوت واالنـــبــار وبــابـل وديــالى وصالح
الــدين. واضـــاف جــبــار; ان الـــبــطـــولــة جــرت وفق
الـنظام السويسري من  7 جوالت زمن اجلولة 15

ـنـسق األمـني وعـدد من قـيـادات وا
سؤولة عن تأم القوات األمنيـة ا
ـخـتـلـف صـنـوفـهـا. وأكدَ ـبـاراة  ا
األمـ الـعـام للـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية
مـحـمـد فـرحـان عـلى أهـمـيـة تـأم
ـــبــاراة بــشـــكل كــامـلٍ ومــنــاسبٍ ا
وكذلك كيفـية التعـامل بشكل مثالي
مـع قـــضــــيــــة دخــــول اجلــــمــــهـــور
والـصـحفـيـ خـصوصـاَ أنـها أول
مـواجــهـة تــشـهــد عـودةَ اجلــمـهـور
ــدرجـات بــعـد غــيـاب الـكــر الى ا
َ فــرحــان: أن فـــتــرة طـــويــلــة. وبـــ
الـتـطـبيـعـية سـتـعـمل بالـشـراكة مع
وزارة الــشـــبــاب والــريـــاضــة عــلى
ـــهــمـــة بــأفــضل ــبــاراة ا إخـــراج ا
صــورةٍ وتــنــظـــيم عــالٍ مع تــواجــد
ـنــظـمــة الــتي سـتــعـطي الــشـركــة ا
جـمـالــيـةً أكـثـر لـلــمـواجـهـة وكـذلك
حفل اخلتام. يـشارُ إلى أن مواجهة
نـهــائي كـأس الــعـراق بــ الـزوراء
والــقـــوة اجلــويــة ســـتــقـــام الــيــوم
ـقبل في الـسـاعـة الثـامـنة االثـنـ ا

والنصف مساءً.

ـــلـــعب اجلـــويـــة الــتـي ســـتـــقــام 
الـــشـــعب الـــدولي الـــيـــوم االثـــنــ
وحــضــر االجــتــمــاع األمــ الــعـام
لـلـهيـئة مـحـمد فـرحـان ومديـر عام
دائرة شؤون األقالـيم  واحملافظات
في وزارة الشباب والرياضة طالب
ــــبــــاراة ــــوســـــوي ومــــشــــرف ا ا
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عقدت الـهيئـة التطبـيعية
في مقر احتاد كرة القدم
اجـتـمـاعاَ أمـنـيـاَ خـاصاَ
ــبــاراة نــهــائي كـأس
الـــعــراق بـــ فـــريــقي
الـــــــزوراء والـــــــقــــــوة
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باراة نهائي كأس العراق جانب من االجتماع االمني 

اسود الرافدين

درب ا
البرتغالي
كيروش

كبيـرة لتأم تنـظيم احلدث بسالم
وأمـان. وحتدث بـاخ خالل اجـتـماع
ــبــيــة جملـــلس إدارة الــلــجـــنــة األو
الدولية في طوكيو قبل وقت قصير
مـن اكــتـــشــاف أول حـــالــة إصـــابــة
بـــكــورونــا في قــريـــة الــريــاضــيــ
ـــبـــيـــة. وقـــال بـــاخ في بـــدايــة األو
االجــتـمــاع: بـكل حــرارة أرحب بـكم
جــمــيــعـــا. الــلــقـــاء مــعــكم
بــصــورة مــبــاشـرة
بعـد نحو  17 أو

 شهرا 15
حـــــســــبـــــمــــا
ـثل أعـتــقـد 
حلظة مؤثرة

{ بـــاريس- وكـــاالت: قــــبل أقل من
أســبـوع من مـوعــد انـطالق احلـدث
الريـاضي الكبـير عبّـر توماس باخ
بية الدولية  عن رئيس اللجنة األو
ســعــادته بــعــقــد لــقــاء مــبـاشــر مع
ـــبــيــة في مــســـؤولي األلــعــاب األو
الـعـاصـمـة الـيـابـانـيـة بـعـد لـقـاءات
افـتـراضيـة عـديدة عـبـر عدة أشـهر.
ـــقــــرر أن تـــنـــطــــلق الـــدورة ومن ا

ــاضي ــؤجـلــة مـن الـعــام ا ا
بـسـبب جـائـحـة كـوفـيد-19
في  23يـــولــــيـــو/تـــمـــوز
اجلاري وتستمر حتى
الـــــــــــــــثـــــــــــــــامــن مـن
ـقبل أغسـطس/آب ا
وســــيــــتــــعـــ عــــلى
منـظمـيهـا خالل هذه
الـــــفــــتـــــرة اتـــــخــــاذ
خــــطـــــوات وقــــرارات

توماس باخ



AZZAMAN SPORT

يركـاتو الصـيفي اجلاري. وزعمت { روما- وكـاالت: يرفض نادي برشـلونة عـقد صفقـة تبادليـة مع يوفنـتوس خالل ا
تـقـاريـر أن يـوفـنتـوس عـرض عـلى بـرشـلـونة الـتـعـاقـد مع الـويـلزي آرون رامـسي مـقـابل عـودة العب الـوسط الـويـلزي
ـدرب في أوروبـا عـلى حـسابه ميـرالـيم بيـانـيـتش إلى تـورينـو. وكـتب فابـريـزيـو رومانـو خـبـير انـتـقاالت الالعـبـ وا
ـرتفع. اخلاص ال تـوجد فـرصة إلبـرام هـذه الصـفقـة التـبـادليـة ألن برشـلونـة ال يـفكـر في ضم رامسي بـسـبب راتبه ا
وأضاف: كـما أن مـيرالـيم بـيانـيتش لم يـوافق حـتى اآلن على تـرك برشـلونـة خالل صفـقـة تبـادليـة رغم ضغط الـنادي
يركاتو الكتالوني عـليه من أجل القبول بهذا احلل. يذكـر أن برشلونة يرغب في االستغـناء عن أكثر من العب خالل ا
الصـيفي اجلاري من أجل خـفض رواتب الفريق والـنجاح فـي جتديد عـقد ليـونيل ميـسي دون مخالـفة قانـون اللعب

الي النظيف في إسبانيا. ا
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{ مــدن - وكــاالت: تـفــوق مــيــلـووكي
بـاكس  119-123 عـلى فــيـنــكس صـنـز
صـــاحب األرض في مـــبـــاراة مــثـــيــرة
ومتكافئة مـساء يوم السبت ليواصل
انــتـصــاراته ويـقــتــرب من لـقب دوري
. كــرة الـســلـة األمـريــكي لـلــمـحــتـرفـ
وبــعــد اخلــســارة في أول مــبــاراتــ

انـتــفض بــاكس وفـاز في  3مـبــاريـات
مـــتــتــالــيـــة لــيــتــقــدم  2-3 في الــدور
النهائي وبات في حاجة إلى انتصار
واحد حلـصد اللـقب وإنهـاء السلـسلة
التي حتسم لألفضل في  7مباريات. 
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ويحتاج ميلووكي إلى انتصار واحد
إلحـراز لـقـب الـدوري ألول مـرة في 50
عــامًـا بــيـنـمــا ال بـديـل أمـام فـيــنـكس
ســـوى الـــفـــوز بــآخـــر مـــبـــاراتــ في
الــســلــســلــة إلحــراز لــقــبه األول مــنـذ
تـأسـيـسه قـبل  53 عـامًـا. وكـان صـنـز
مـتـأخرًا بـفـارق نـقـطـة واحـدة قبل 20
ثانية من الـنهاية قـبل أن ينتزع جرو
هوليداي العب ميـلووكي الكرة من يد
ديـفن بـوكـر ويــرسل تـمـريـرة سـاقـطـة
مـتـقـنـة نـحـو يـانـيس أنـتـيـتـوكـومـبـو

الذي سجل رمية ساحقة. 
وتــصـدر أنـتــيـتــوكـومـبــو الـذي غـاب
شــقـيـقـه وزمـيـلـه تـانـاســيس عن هـذه

ـباراة بـسـبب بـروتوكـوالت الـصـحة ا
والسالمـة مسجـلي النـقاط في باكس

برصيد  32 نقطة.
 وتألق ديفن بوكـر العب صنز وسجل
 40 نقـطـة لـكن فريـقه لم يـحـافظ على
بدايته الرائعة وفرط في تقدمه بفارق
 16 نــقـطــة في أول ربع رغـم أنه كــاد
أن يـــكــمل انــتــفـــاضــة نــاجــحــة قــرب

النهاية. 
وظــهــر فــيـنــكس في الــبــدايــة بــشـكل
مـخــتـلف عن الــفـريق الــذي خـسـر في
آخر مباراتـ وبدأ بشكل رائع وسط
ــشــجــعــ الـذي حــمــاس هــائل مـن ا
جـلس بيـنـهم لـيبـرون جـيـمس عمالق
لوس أجنـلـوس لـيكـرز احلـالي وبطل
دوري الـــســـلـــة األمـــريـــكي  4 مــرات.
وتقـدم صنز   21-37 بعد الربع األول.
لـكن باكس رد بـقـوة في الـربع الـثاني
واسـتـفـاد من تـألق هـولـيـداي وسـجل
 43نقـطـة ليـتـقدم  61-64 مع الوصول
ـبــاراة.  ولم يـتـراجع إلى مـنــتـصف ا
باكس وتعافى العمالق أنتيتوكومبو
ـتـوسطـة وقاد مـيـلووكي من بـدايته ا
للتقدم  90-100 قبل بدء الربع األخير.
ـباراة الـسادسة ويسـتضـيف باكس ا
يوم الثالثاء وإذا فـاز فينـكس ستقام
باراة السابعة احلاسمة على أرضه ا

يوم اخلميس. وتـظهر اإلحصاءات أن
باراة اخلامسة الفريق الذي يفوز بـا
أثنـاء التـعادل  2-2  يفـوز بـالسـلسـلة

ئة. بنسبة تبلغ  72 با
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كــمـــا أكـــد مـــجـــلس نـــادي الـــكـــرامــة
الـسـوري أنه سـيـقـدم مـكـافـآت مـالـية
كــبــيــرة لـالعــبي الــفــريق األول لــكــرة
الـسلـة بـعد تـتـويجـهم أمس الـسبت
بـلــقب الـدوري احملـلي لــلـمـرة األولى
في تاريخ النـادي.  وكان الكـرامة هزم
ـباراة الـفـاصـلة الـوحدة 51-74  في ا
ضمن سـلسلـة نهـائي الدوري احمللي
بــعــدمــا تــبـادل الــفــريــقــان الــفـوز في

دمشق وحمص.  
وكشـف اجمللس أن هـنـاك حفال كـبـيرا
ـا لالعـب سـيـكون بـعد سـيقـام تـكر
عـطـلــة عـيـد األضـحـى وسـيـتم خالله
تـــوزيع مــكــافــآت مــالـــيــة كــبــيــرة من
مــجــلس الـنــادي ومن عــدد كــبــيـر من
الـداعـمـ واحملبـ من داخـل وخارج
ســـوريـــا. ووعــد عـــدد من الـــداعـــمــ
ـــقـــيـــمـــ فـي اإلمــارات لـــلـــكـــرامــة ا
والـكـويت تقـد مـبـالغ لالعـبـ بـعد
أدائـهم الــرجـولي في "الـفــايـنـال فـور"
وجتــاوزهـم فــرق كـــبـــيـــرة وعـــريـــقــة
كاالحتاد احللبي والوحدة الدمشقي.
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اركي عـاما الـسبـاق متـفوقـا على الـد
يـونا فـينـيجـارد واإلكوادوري ريـتشارد
ــركـــزين الــثــاني كــارابـــاز صــاحــبي ا
والــــثــــالث عــــلى الــــتــــرتــــيب. وأنــــهى
ـركيـان كاسـبر أسـجرين ويـوناس الـد
ـركـزين ـرحــلـة  20 فـي ا فــيـنــيـجــارد ا
الـثاني والثـالث على الترتـيب.  ويتقدم
بـوجـاتـشـر بـخـمس دقـائق و 20 ثـانـيـة
عـلى فينيجارد في التـرتيب العام فيما
يـأتي اإلكـوادوري ريتـشارد كـاراباز في
ـركـز الـثـالـث مـتـأخرا بـ 7 دقـائق و3 ا
رحلة األخيرة تصدر قبل ا ثـوانٍ عن ا
مـن شـــــاتــــــو إلى بــــــاريس. وتــــــفـــــوق
بـوجـاتــشـر عـلى مـنـافـسـيه في مـرحـلـة
ســـبــــاق فـــردي ضـــد الـــســـاعـــة األولى
ــراحل اجلــبــلـيــة وفـاز بـ 3 مــراحل. وا
ويـأتي تـفـوق بوجـاتـشر عـلى الـنـقيض
ــاضي عــنــدمـا ــا حــدث في الــعـام ا
انـــتـــزع صــدارة الـــتـــرتـــيب الـــعــام من
ـــوش روجـــلــيـــتش في مـــواطـــنه بــر
مـرحـلـة سـبـاق ضـد الـسـاعـة في الـيـوم

قبل األخير للسباق.

ـــســـافـــة 30.8 فـــردي ضــــد الـــســـاعـــة 
كـيلومتر والتي فاز بـها البلجيكي فوت
فــان آرت. ولـو لم يــتـعــرض حلـادث في
ـرحلـة األخيرة غـدا األحد في باريس ا
ســيـنـهي بــوجـاتـشـر الــبـالغ عـمـره 22 

{ باريس - وكاالت: اقترب السلوفيني
تـادي بوجاتـشر من الفوز بـلقب سباق
فـرنــسـا لـلـدراجـات لـلـعـام الـثـاني عـلى
الـتوالي.  ويـحتـفظ بوجـاتشـر بصدارة
رحلة  20 سـباق الـترتيب الـعام عقـب ا
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ن { بـاريس - وكــاالت: تـلــقى أشـرف حـكــيـمي ظــهـيـر أ
بـاريس سان جـيرمان صـدمة مـبكرة مع الـفريق الـفرنسي.
كـشفت صحيـفة ليكـيب الفرنـسية أن حكـيمي لم يشارك في
ـبـاراة الـوديـة لفـريـقه ضـد شـامـبـلي صـبـاح أمس بـسبب ا
ـغـربي إصـابــته بـفــيـروس كـورونــا.  وأضـافت أن الالعـب ا

يـخـضـع لـلـعـزل الــصـحي األمـر الـذي يــربك بـرنـامج
جتــهــيــزه لــلـمــوسـم اجلــديـد. وانــضـم أشـرف

حـكــيـمي إلى ســان جـيـرمــان قـادمـا من
إنــتــر مـــيالن اإليــطــالـي مــقــابل 60
مـلـيـون يـورو ووقع عـلى تـعـاقد

ــتــد حــتى صــيف 2022 .
وشـارك أشــرف حـكـيـمي
مع بــــــاريس لــــــشـــــوط
واحــــد فـي مــــبــــاراة
وديــــــة انـــــــتـــــــهت
بــــالــــفــــوز عــــلى
لـومـان بـربـاعـيـة

دون رد.

أخبار النجوم
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ـــــــعـــــــروف بـــــــاسم فـي الـــــــعـــــــالم ا
"شـينكانسن" مدينتي طوكيو بأوساكا
بـــســــرعـــة مـــتــــوســـطـــة بــــلـــغت 160
كـــلم/ســـاعـــة بــعـــد خـــمس ســـنــوات

ونصف من األعمال. 
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وعــلـى الــصــعــيــد الـــريــاضي تــمــيّــز
ــبـــيــاد طــوكــيــو بـــالــفــوز الــثــاني أو
لالثـيـوبي أبيـبي بيـكيال الـذي اصبح
ـبـي أوّل عـداء يـحـرز مـاراثونـ أو

الــتـتـويـج الـثـالث تــوالـيــاً لـلـســبـاحـة
األســتـرالــيـة داون فــرايـزر فـي سـبـاق
 100م حرة والذهبيات الثالث لالعبة
اجلـمـبـاز الـتـشـيكـوسـلـوفـاكـيـة فـيرا
تـشاسالفسـكا. وحلّـت اليابـان ثالثة

شــبــكــة شــاســعــة من الــطــرق بــلــغت
مــسـافـتـهـا  113 كــيـلـومـتـراً ارتـفـعت
ـسارات أحـيـاناً إلى طـابق ثـانٍ فوق ا
ـتـواجـدة وفي أحـيـان أخـرى غـرقت ا
في طابق سفلي. جتاوزت تلك الشبكة
عـدنـيـة الـهـيـاكل ـبـانـي ا ـصـانع وا ا
ـنازل الـتي بـدأت حتلّ تـدريـجـاً بـدل ا
اخلـشبية الصـغيرة". وبُني أيضا خطّ
ســريـع بــطـول  27 كــيــلــومــتــراً وصل
طـار هـانـيـدا عـبر ـبـيـة  الـقـريـة األو
مـنـطـقـة غيـنـدزا بـاإلضـافـة إلى ثالثة
تـرو االنفـاق ما أدى خـطـوط جديـدة 
إلى انـشـاء أكـبـر مـحـطـة مـتـرو بـطول
كـــيــلـــومــتـــرين.  وســـمــحت األلـــعــاب
لـــلــيـــابـــانـــيــ بـــاظـــهــار مـــهـــارتــهم

يـة الثانـية.بحـسب فرانس برس الـعا
قـبل ستة أيام من األلعاب "بدأ أسبوع
تــاريــخـي لــلــيــابــان. لم يــســبق له أن
اســـتــقــبل هــذا الـــعــدد من األجــانب".
تــتــوقع الــبالد  20 ألـف سـائح 6348
ريــاضــيــاً أجــنــبــيـاً  1500 مــســؤول
 2000 صـحافي... وبحـسب االنتربول
. والســتـيـعــابـهم  400 من الــنـشّــالـ
ـــديــنـــة األكـــثـــر اكــتـــظـــاظــاً عـــزّزت ا
بــالــســكــان في الــعــالـم جتــهــيــزاتــهـا
قـدار النصف إلى  30ألف الـفنـدقيـة 
غـــرفــة مع أكـــثــر مـن عــشـــرة فــنــادق
جـديـدة بـيـنـهـا أربـعـة قـصـور.اُجنـزت
ـبية قـبل أسبوع من واقع الـ 36األو ا
ــــواقع حــــفل االفــــتــــتــــاح. من بــــ ا
الـرمـزيـة نـيـبـون بـودوكـان الـذي بُني
الســــتــــضــــافــــة مــــبــــارزات اجلـــودو
الــريـاضـة الـوطـنــيـة الـيـابــانـيـة الـتي
دخــلت بـرنــامج األلـعــاب. اسـتــحـضـر
بـنى بزواياه الـثمـاني والقريب هـذا ا
مـن القصـر االمبراطـوري جبل فوجي

الشهير.
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ـــنــاســبــة قــاعــة كــمـــا بُــنــيت لــهــذه ا
الــريــاضـــة الــوطــنــيــة في يــويــوجي
بـهــنـدسـة مـعـمـاريـة من كـنـزو تـانـغي
الــفــائــز الحــقــاً بـجــائــزة بــريــتــســكـر
ــوازيــة جلــائــزة نـوبل لــلــهــنــدسـة ا
ــلـعب ــعـمــاريـة بـاإلضــافـة إلى ا ا
ة بعد بي.وكرمز ليابان مسا األو
ـية اخـتـير الـعداء احلـرب الـعا
يــوشـيـنـوري سـاكـاي لـيـكـون
حـــامل الــشــعـــلــة األخــيــر
وذلـك بـــــســـــبـب تـــــاريخ
6 والدتــــــه فـــــي 
آب/أغـسـطس
 1945 الـــذي
يـــتــزامن مع
اســــــــقــــــــاط
الــــقـــنـــبـــلـــة
الـــــنـــــوويــــة
عــــــــــــــــــــــــلــى
هــيـروشـيـمـا.
وقــبـل وصـول
األلـــــــــــعــــــــــاب
حتــوّلت طــوكـيـو
لـعـدة سـنـوات إلى
"ورشـة ضـخمـة".ذكر
خـبر بعـد نهايـة األلعاب
"بــدأ احلــفـر في كـل مـكــان والــتـدمــيـر
إلعــادة الـبــنـاء لم يــتـردّد الــبـعض في
تـوقع +اخـفـاق كبـيـر+ اللـعاب أكـتـوبر
 1964 لـكن عـنـدما عـادوا إلى طـوكـيو
هـذه الـسـنـة وجـدوا أن كل شـيء كان
جـاهزا بـشكل ملـحوظ".وجـاء في خبر
آخـر عـشـيـة األلـعـاب "لـتـنـفيـس جتمّع
ـهـدّدة بـاالخـتـنـاق ضـخـم من الـقـرى ا
رورية  انشاء بـسبب الصعوبـات ا

{ مـدريد- وكاالت: كـشف تقريـر صحفي إسـباني عن مشـكلة جـديدة تواجه ريـال مدريد
ـاضـي مـعـارًا بـصـفـوف ـوسم ا مع جنـمه الـويــلـزي جـاريث بــيل. ولـعب بـيل ( 32عـامًـا) ا
ـقـبل. وبـحسب وسم ا تـوتنـهـام قـبل عودتـه لريـال مـدريـد الرتبـاطه بـعـقد يـنـتـهي بنـهـايـة ا
ـتحدة الـتي تعـتبر ويـلز أحد ملـكة ا صـحيفـة مونـدو ديبورتـيفو اإلسـبانـية فمع انـفصـال ا
أضالعهـا عن االحتاد األوروبي أصـبح بيل يـحمل جـنسـية مخـتلـفة عن جـنسـيات االحتاد
سمـوح بقيـدهم من خارج دول االحتاد. وال يـفكر األوروبي وبـالتالي سـيشغل مـكانًـا من ا
بيـل في أي حال من األحـوال في مغادرة ريـال مدريـد هذا الـصيف حـيث ينـوي استـكمال
شكلة التي تواجه ريال مدريد تتمثل في وصول تعاقده للـنهاية. وأوضحت الصحيفة أن ا
قائمة العـبيه من خارج االحتاد األوروبي للحد األقصى في وجود الثالثي البرازيلي إيدير
ميليتاو ورودريـجو جويس وفينيسيوس جـونيو باإلضافة لليابـاني تاكيفوسا كوبو ولكن

توقع أن يخرج معارًا مرة أخرى هذا الصيف. من ا
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{ بــــاريس-(أ ف ب) - اســــتــــقـــبــــلت
طــــوكــــيــــو بــــ  10 و 24 تــــــشـــــرين
األول/أكــــتــــوبـــر  1964 أول ألــــعــــاب
ــبــيـــة في قــارة آســيــا مــغــتــنــمــةً أو
الـفرصة الظهار براعتها التكنولوجية
وبنيتها التحتية احلديثة.في ما يأتي
قـصّة تلك األلـعاب استناداً
إلـى مــــــا بـــــثــــــته
وكــالــة فـرانس
بـــــــــــــــرس فـي
بياد يرمز أو
بـــالـــنـــســـبــة
لــلـيــابـانــيـ
االنــــتـــعـــاش
االقــتــصــادي
بــعــد احلـرب
وعــــــودتـــــهم
إلـى مـــســـرح

األ
ــتـحـدة بـعـد ا
أقـل من عـشرين
عـــــــــــــامــــــــــــاً مـن
ــتـهم في هــز
احلـــــــــــرب

الـتكـنولـوجيـة لبـقية الـعالم من خالل
الـنقل التـلفزيوني: احـتفاالت وأحداث
عـديدة بُثّت بـاأللوان نقل عـبر االقمار
تحدة نسخ الـصناعية في الواليات ا
عـلى أشـرطة لـقـارة أوروبا اسـتـخدام
ـيكروفونات نـظام اإلعادة البـطيئة وا
غـير احلسـاسة أمام الـصخب احمليط
ـاراثـون. مـتــابـعـة مـبـاشـرة لـسـبـاق ا
وفـي مــركــز الــتــســـوّق داخل الــقــريــة
ــبـيـة حــصل تـهــافت كـبــيـر عـلى األو
شــراء آالت الــتــصـويــر.وفي األوّل من
تـشرين األول/أكتوبر قـبل تسعة أيام
من انـطالق األلعـاب افتـتحت الـيابان
بــحـضـور امــبـراطـورهــا هـيـروهــيـتـو
"ســوبـر اكـسـبـرس". ربط أسـرع قـطـار

السلوفيني تادي بوجاتشر

{ تـونس - وكاالت: سافر منتخب تونس
لـلكرة الطائرة اجلمعة على م اخلطوط
اإلمــاراتـيــة إلى طـوكــيـو لــلـمـشــاركـة في
ـبـيـة. وضـمت بـعـثـة نـسـور األلـعــاب األو
قـرطاج  12 العـبا هم: "حـمزة نـقة ـ سـليم
ــبــاركي ـ خــالــد بـن ســلــيــمــان ـ مــهـدي ا
بـالــشـيخ ـ مـحـمـد عــلي بن عـثـمـان أحـمـد
الــقـــاضي ـ صــدام الــهــمـــيــسي ـ الــيــاس
الـقرامـصلي ـ اسمـاعيل مـعلى ـ وسيم بن
ن بـوقـرة ـ عـمـر الـعـقـربـي". كـما طـارةـ أ
ـدير الـفني ضـمت الـبعـثة الـتي ترأسـها ا
لالحتـاد الـتـونـسي لـلـكرة الـطـائـرة بـسام
ـــــدرب اإليـــــطـــــالي الـــــفـــــراتـي كال مـن ا
أنــطـــونــيــو جــاكــوب ومــســاعــده مــروان
الــفــهــري وأخـصــائي الــعالج الــطــبــيـعي
غــازي الـعـقـربي. وكــان في تـوديع نـسـور
قـرطـاج رئـيس االحتـاد الـتـونـسـي لـلـكرة
الـــطـــائــرة فـــراس الــفـــالح الـــذي أكــد أن
مـــنــتـــخب تــونـس ســيـــبــذل كل مـــا لــديه
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بياد 1964 عروف بتصميم سقفه الفريد  بناؤه ألو nIÝ∫ ملعب يويوغي الوطني ا
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لــتــشــريف الــكــرة الــطــائــرة الــتــونــســيـة
ــثـل الــقــارة واإلفـــريــقـــيــة بــاعـــتــبـــاره 
الـسمراء. وقال فـراس الفالح في تصريح
صـــحــــفي (لـــقــــد قـــام مـــنـــتــــخب تـــونس
شـاركته السـابعة بـالتـحضيـرات الالزمة 
ـبـياد ونـحن لـديـنا ثـقـة كبـيرة أن في األو
كل الـالعـبـ سـيـبـذلـون كل مـا لـديـهم من
أجـل حتقـيـق تقـد وجـه مشـرف رغم أن
الــقـرعـة وضـعــتـنـا في أصـعـب مـجـمـوعـة
تـضم مـنـتـخـبـات مـرشـحـة لـلمـراهن عـلى
بـيـاد). جتـدر اإلشارة إلى أن ذهـبـيـة األو
مــنـتـخب تـونـس سـيـفـتـتـح مـشـاركـته في
ـالقاة ـبـيـة يوم  24 تـمـوز  األلـعـاب األو
ــنــتــخب الــبــرازيــلي. ثم حــامـل الــلــقب ا
يـواجه منتخب فرنسا يوم  26 من الشهر
ـــتـــحــدة نـــفـــسه ومــنـــتـــخب الـــواليــات ا
األمـريكـية يوم  30 يـوليـو ويخـتتم الدور
ـالقـاة مـنـتـخب األرجـنـتـ يـوم 1 األول 

آب.

{ لندن- وكـاالت: نفى فيرجيل فان دايك مدافع لـيفربول تورطه مع بعض العبي
ـنـتخب ـدرب لـويس فـان جـال إلى ا الـطـواح فـي شن حـملـة تـمـرد ضـد عـودة ا
الهـولندي. وزعـمت صحـيفـة ميـرور البـريطـانيـة أن فان دايك يـقود ثـورة ضد عودة

.  وأشارت إلى أن فان دايك فان جال إلى هـولندا ويسانده عـدد من العبي الطواح
تمردين يريدون وجورجينـيو فينالدوم العب وسط باريس سان جـيرمان وعددًا من ا

ساعد الـسابق لتـشيلـسي. وأعاد فان دايك ـدرب ا همـة لهيـنك ت كات ا مـنح ا
نشر هذا اخلبـر على حسابه بـتويتر وكتب عليه: هذه القصة خاطئة تمامًا. ال

يـوجـد شيء أكـثر أهـمـيـة بالـنـسـبة لـلـصـحفـيـ من قـول احلقـيـقـة وعدم
اخـتـالق أشـيـاء فـحـسب. عـار عـلـيـك يـا سـيـد سـيـمـون مـولـوك

(الــصــحــفي). يــذكــر أن فــرانك دي بــويــر رحل عن
تــدريب هـولــنـدا عـقـب خـروج الـطــواحـ من

ثمن نهائي يورو  2020 أمام التشيك.

{ بــــــاريـس- وكــــــاالت: عــــــبــــــر
الـــفـــرنــسي أولـــيـــفــيـــيه جـــيــرو
نضم حديثًا لصفوف هـاجم ا ا
ميالن عن سـعادته بـاالنضمام
لـــلـــروســـونـــيـــري مـــؤكـــدًا أن
الــفــريق ســيــســعى لــتــحــقــيق
أهــــداف رائــــعــــة عـــلـى مـــدار
ــوسم. وأعــلن مــيالن الــيـوم ا
الـسـبت تــعـاقـده رســمـيًـا مع
جـيـرو قــادمًـا من تـشــيـلـسي
في صــفــقـــة أشــارت تــقــاريــر
دة ـتـدة  صـحـفـيـة إلى أنـهـا 
عـــامــ مــقــبــلـــ حــتى صــيف

2023  مـقابل مـلـيـون يـورو باإلضـافـة إلى مـلـيون
آخـر كـمـتــغـيـرات. وقــال جـيـرو في تــصـريـحـاته
ـيالن عـبـر مـوقع الـتواصل للـحـسـاب الـرسـمي 
االجتمـاعي إنستجرام: أنا سعـيد جدًا بالتوقيع
مع مــيالن أود أن أشــكــر مــســؤولـي الــنـادي
فــريــديـريـك مـاســارا وبــاولــو مــالـديــني عــلى
الـتـرحـيب بي. وأضـاف أشكـر أيـضًـا إيـفان
جازيـديس الذي أعرفه بـشكل شـخصي أنا
مـتأكـد من أننـا معًـا سنـحقق أهـدافًا رائـعة

فورزا ميالن. 
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فيرجيل
فان دايك

أشرف حكيمي

ـيدالـيات وراء الـعمالق في الئـحة ا
األمــيـركي والـسـوفـيــاتي. وبـالـنـسـبـة
لـلـجمـاهيـر احمللـية فـقد شـهدت إذالالً
فـي رياضة اجلودو بعد إفالت ذهبية
"كل الـفـئات" من أكـيـو كامـيـناغـا الذي
فــــوجىء في الــــثـــواني األخــــيـــرة من
مــواجـهــته الـنـهــائـيــة مع الـهــولـنـدي

أنطون غيسينك.



التصـنيع مصطلح يأتي من الكـلمة الالتينية industrial وهذا يـعني االجتهاد والنشاط
حـتى الـقرن الـعـشرين . لـقـد كان مـفـهوم الـتـصنـيع يـفـسر عـلى انه عـملـيـات خلق كـبـيرة
جلدولـة انتاج الـة في جمـيع قطـاعات االقـتصـاد الوطـني خاصـة في القـطاع الـصناعي .
رموق في الواليات على وجهة اخلـصوص قام جون كونيه وغالبريت من االقتصادي ا
ـتـحـدة االمريـكـيـة بـدراسـة اجتـاهـات الـتـصـنيـع للـمـجـتـمع الـصـنـاعي بـكـتـبـهم اجملـتمع ا
الـصـنـاعي اجلـديد  1967 واالقـتــصـاديـون نـظـريـة واهـداف مـجـتـمع 1978 وتـوصـلت

الدراسة  الى االستنتاجات االتية :
ـواد يسـتخـدم تكـنولـوجيـا مثـاليـة لـتوسـيع عمـليـة االنتـاج اذ اصبح - في مجـال انتـاج ا

ال . كناً مع تراكم رأس ا توحيد االنتاج 
ال الـكبيـر بحاجـة الى انشاء شـركات  اقتـصادية كـبيرة وهـذه الشركـات قادرة على - ا
ـنـتـجات وانـتـاجـهم الـضخم ـؤهلـ لـتـطـوير تـنـافـسيـة ا ـتخـصـصـ ا جذب اخلـبـراء وا

باستخدام التقنيات والتكنولوجيا احلديثة . 
يفـهم  عـمـلـيـة الـتـصنـيع انـتـاج الـة عـلى نـطـاق واسع في جـميـع القـطـاعـات االقـتـصـادية

الوطنية.
نـتـجـات الـصـنـاعـة اخلفـيـفـة الـكـتـان  الـقطن  الـصـنـاعـات اخلفـيـفـة (االنـتـاج الـضـخم 

الصرف  احلرير  اجللود واالحذية  وغيرها) .
ـعـادن)  صـناعـة الـبـناء ـعدات وا ـنتـجـات االت وا الـصنـاعـات الـثقـيـلـة االنـتاج الـضـخم 

والتشييد  صناعة التجارة  السياحة وغيرها . 
ـبـتـكـر مع زيـادة في حصـة الـسـلع االسـتـهالكـية يعـتـبـر هـيـكل الصـنـاعـة نـحـو االنتـاج ا
واالنـتــاج في اخلـدمــات  واالهـتـمــام في الـوقـت الـراهن بــالـصـنــاعـات االولــيـة الــتـعـدين
والزراعة ) لـتأسيس الـبنية الـتحتـية لهيـكل الصنـاعة الوطـنية . مع النـهوض بالـصناعات
ساكن ونقل جتـارة والرعاية الصحية الثانوية التحـويلية لقطاعـات البنية التحتـية وبناء ا
واالنتاج  واخلـدمات الـعامة . في ظل نـشاط الـسياسـة اخلارجـية للـسلـطة التـنفـيذية في
قراطية واقـتصاد السوق ومنها جتربة اتفاق ـبذولة في التحوالت الد العراق واجلهود ا
ـعلق  ب العراق والص ومؤخراً االتفاقـيات االقتصادية واالستراتيجية اطار التعاون ا
بــ الـدول الــثالث (الـعــراق ومـصــر واالردن) وافـتــراض وجـود ديــنـامــيـكــيـة ســيـاســيـة
واقتصادية ناضـجة يشهدها احلـياة السياسيـة في العراق تدفع باجتاهـات جيوسياسية
وجيو  اقتصـادية لبناء تكـتالت وتكامل  اقتصـادي واستراتيجي  يـسترعي االهتمام الى
كـنـات بنـاء وتـأسيس مـنـهجي  جـديـد لوضع االقـتـصاد الـوطني ضـرورة التـعـاطي مع 

وذج اقتصادي تنموي جديد .  الداخلي ومالمح  تشكيل 
ـا يـقـتـضي ايالء مـوضـوع البـنـيـة الـتـحـتـيـة الـصـناعـيـة واالنـتـاجـيـة االولـويـة واالهـمـية
القصوى واالستـفادة من امكانات وقدرات مصر واالردن في نقل التكنولوجيا والتجارب
الناجـحة في قطـاعات الـبناء والـتشيـيد واخلدمـات والنقـل والصنـاعات اخلفـيفة والـقطاع
الي ودعم هـذه الدول لبناء هياكل اقتصاديـة عمالقة ومنها تأسيس شركات صرفي وا ا
سـتدامـة  واالستـثمـار االمثل . وفـقاً ـساهـمـة الدول الـثالث لتـحقـيق التـنمـيـة ا قابـضة 
السـتراتيجيـة  وخطط تنمويـة مستدامة  متـكاملة وباشـراف فريق اقتصادي تـنموي خبير
ـؤسـسـات االقـتـصـاديــة  الـعـربـيـة والـدولـيـة جـديـد من الــدول الـثالث من الـعـامـلـ فـي ا

رموقة .    ا

الية  { باحث في الشؤن ا
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حـصاداً ثـقافـيّاً سـنويّـاً وهي أقرب إلى
تــوثـيـق يـومــيّـات الــثـقــافـة مــنـذ الــعـام
2007 ولـغـايـة الـعـام 2019. عِـلـمـاً بـأنّ
طـريـقة الـبحث والـتـحلـيل والتـناوُل في
الــتــقــاريـر األحــد عــشــر أَرستْ أســاسـاً
يُـمـكن الـبـنـاء عـلـيه وتـطـويـره بـتـقـارير
َــعــرفــة تــضــاريس الــتــنــمــيـة جــديــدة 
الـثقـافيّـة العـربيّـة وتطوّراتـها من خالل
َعـالِم يجري اإلضاءة خـريطةٍ واضـحة ا
ـــوضـــوعـــات فــــيـــهـــا عــــلى عـــددٍ مـن ا

َحاوِر التي لم يتمّ تناوُلها. وا
فــثـمّــة مـوضـوعــات أخـرى ذات أهــمـيّـة
كــبـيــرة تـنــتـظــر أن تـتــنـاولــهـا تــقـاريـر
الـــتــنـــمـــيــة الـــثــقـــافـــيّــة الـــتي يُـــمــكن
ُشاركـات الواسـعة التي ـجمـوعهـا وا
َـشــهـد الـثــقـافي تــشـمــلـهــا أن تـغـطّـي ا
الــعــربي وتــكــون مـادّةً دراســيّــةً ثــريّـةً
ومـنوّعـةً يُمـكن اعتمـادها مَـصدراً مُـهمّاً
وراهِـناً لـلثـقافة الـعربـيّة في اجلـامعات
َــعـاهِــد الـعــلــيـا وفي كِــتـابــة رسـائل وا

اجستير وأطروحات الدكتوراه. ا
ــواد الـتي تــنـاولَــتْـهـا وبــتـقــديـري إنّ ا
الــتــقــاريـرُ ال غــنىً عــنــهـا أليّ دارِسٍ أو
بـــاحثٍ في الـــثــقــافـــة الــعــربـــيّــة وذلك
بـالـتكـامُل مع مـا أَنـتجه "مَـركـز دراسات
الــوحـدة الــعـربــيّـة" من كُــتبٍ ودراسـاتٍ
وأبــحـــاثٍ تــخصّ الــوحــدة الـــثــقــافــيّــة
ُــمــكن ُــســتــدامــة. ومن ا والــتــنــمــيــة ا
تـخصيص تقارير سنويّة جديدة تبحث
في مــوضـوعـات الـلّـغـة الــعـربـيّـة كـأحـد
الـدروع األسـاسـيّـة لـلـدفـاع عن الـهـويّة
ضـدّ االنـكـفـاء والـتـغريب فـي آن وكذلك
إصـالح اجملال الـديـني اسـتـناداً إلى أنّ
أيّ إصـالح مُـجـتـمــعي يـبـدأ من إصالح
الـفكر الديـني بحسب هوبز ومن خالله
ُــشــتــرَكــات اإلنــســانــيّـة يُــمــكن بــحث ا
والـتعـايُش السلـمي واالعتـراف باآلخر
وحـقوقه وقبول حقّ االختالف من دون
.وال بـدّ أن ٍ أو جتـر تــخـوينٍ أو حتـر
يـتخصَّص أحد التقاريـر بأبحاثٍ مُكثَّفة
ـرأة وقضايـاها وحقـوقها ودَورها عن ا
وتـأهيلها وتـمكينها لإلسـهام في عمليّة
الـتنمية الثقافـيّة. واألمر يشمل الشباب
أيــضـاً وحـبّـذا لـو تــنـاوَلَ أحـدُ تـقـاريـر
الـتنمـية الثقـافيّة الـرياضةَ ودَورها في
نـشْرِ ثقافةِ السالم والتسامُح واللّاعنف
والـــصـــداقــة واألخـــوّة بـــ الــشـــعــوب
.وآمـل أن يـتـنـاول أحـد الـتـقـاريـر واألُ
الـسنـويّة الحـقاً مـوضوع حُـكم القـانون
واستقالل القضاء ودَورهما في التنمية
الـثقافيّة ذلك أنّ نشْر الـثقافة احلقوقيّة
والـقانـونيّـة هو أحـد السُـبل في تـطوير
ُـجتمعات العربيّة وتـمدينها وتقدُّمها. ا
فـالقانون بحـسب مونتسكـيو ينبغي أن
وت ال يـنطبق على اجلميع وهو مثل ا

. يَستثني أحداً
{ باحث ومفكر عربي

لــيــبــيــا أم في الــيــمن أم فـي ســوريـا.
وقـــدَّم الـــتــــقـــريـــرُ قـــراءاتٍ مَـــعـــرفـــيّـــة
وتـخصُّصيّـة في ما أُطلق علـيه تسمية:
"الـربـيع الـعـربي" مُـتـعـرضاً إلـى بعض
ُــسـتــقـبــلـيّــة والـدّوافع الــتـرســيـمــات ا
اخلــفـيّــة لـبـعض اجلــهـات اخلــارجـيّـة
واســـتــغالل بـــعض جــمـــاعــات اإلسالم
َـوجـة وحـاوَل الــسـيـاسي الــذي ركب ا
جتـيـيرهـا لصـاحله كـما بـحثَ الـتقـرير
ُـسـتـقـبل من ثالث في ســيـنـاريـوهـات ا
زوايــا: خـلـيــجـيّــة وإقـلـيــمـيّــة ودولـيّـة
مُـتـوقـفـاً عـنـد الـنّـتـاج الثـقـافي واألدبي

رحلة االنتقاليّة. والفنّي في ا
خـامسها: التكامُل العربيّ وقد وَضَعَ له
: الـتقريـر الثامن (2015) عـنواناً فـرعيّاً
جتـارب وحتدّيـات وآفاق وقـد تّم بحثه
مـن خالل سـتّــة عــنـاوين أســاســيّـة كلٌّ
مـنهـا يُشـكل مِحـوراً يُمـكن التـوسُّع فيه
بـتـعمـيقه وتـطـويره وفـتْح آفاقٍ جـديدة
عـلى مُـعـطيـاته; عن إشـكـالـيّات الـهـويّة
الــعــربـــيّــة وحتــدّيــاتــهــا عــلى قــاعــدة
ُـواطَنة الـثقافـيّة والشـراكة في الوطن ا
الـواحـد وإنْ كانت الـعـروبة تـقـوم على
أســاس الـــلّــغــة (الــلّــســـان) والــثــقــافــة
ُشترَك فإنّها بهذا والـتاريخ والعَيش ا
ـعنى رابطـة وجدانيّة إنـسانيّـة تتقبَّل ا

ُتساوية. اآلخر وتَعترِف بحقوقه ا
وكـان التـكامُل العـربيّ ومشـروع الدولة
الــوطــنــيّــة هـو احملــور الــثــاني. وثــمّـة
أســئـلــة طـرحـهــا الـتــقـريــر: هل الـدولـة
الــعـربـيّـة بــحـاجـة إلى عـقْــدٍ اجـتـمـاعيّ
جـديد? ومـا هي عناصـر التـكامُل بيـنها
وبـ الدول العـربيّة الـشقيـقة? في ح
انـــشــغلَ احملــورُ الـــثــالث بـ "الـــثــقــافــة
الــعــربـيّــة في إقــلـيـم مـضــطّــرب" وفـيه
عـــرض لـــلــمَـــشــهـــد الـــثــقـــافي في دُول
َــشـرق: مـجـلس الـتــعـاوُن اخلـلـيـجي ا
بـالد الـشـام والـعـراق مـصـر وقـد أَبرز
الــتــقـريــرُ أهــمـيّــة االســتـقــرار والــسـلم
ُـجتمـعي لتحقـيق التقارُب والـتنسيق ا
بـــــ دولـه. واحـــــتلَّ "األمـن الـــــقـــــوميّ
" احملـور الـرّابع حيـث بَحَثَ في الـعـربيّ
يدان خـبرات الـتنـسيق والـتكـامُل في ا
األمــني والــعــسـكــري مع األخْــذ بــعَـيْن
االعـتبار الـتجارب الـتاريخـيّة النـاجحة
والـفاشلة لالستفادة مـنها. أمّا التكامُل
فـي بُــعــده االقــتــصـــاديّ فــقــد كــان من
حـصّة احملور اخلامس وفيه عودة إلى
ُـشتـرَكة ودَور فـكـرة السـوق العـربـيّة ا
الـصــنـاعـات الـتـحـويـلــيّـة في الـتـنـمـيـة
االقـتصـاديّة. وكان احملـور السادس عن
"جــامـعــة الـدول الـعــربـيّــة" وإصالحـهـا
والــتــحــدّيــات الــتي تُــواجِــهُــهــا وقـدَّم
مُـعـالَجـاتٍ لتـجـاوُز أزمتـها وذلك حتت

ُرجتى". عنوان: "الواقع وا
سـادسها: الثقافـة والتكامُل الثقافيّ في
مـجلس التعاوُن اخلليجيّ حيث توقَّف

"الـديجيتل" والذكاء االصطناعي. وهذه
كـلّها أَصبحت "فرض ع وليس فرض
كـــفـــايـــة" كـــمـــا يُـــقـــال لـــضـــرورتـــهـــا

وراهنيّتها.
ـعـرفـة وقـد تـناوله ثـالـثـهـا: اقـتصـاد ا
الــتـقـريـر اخلـامس (2012) بــاحـثـاً في
ُـــتــــعـــلّـــقـــة َـــفــــاهـــيم ا طـــائــــفـــة من ا
عرفيّة مُتوقفاً بالصناعات الثقافيّة وا
َملكة العـربيّة السعوديّة وبعض عـند ا
دول اخلــــلــــيج ومــــصـــر وبــــعض دول
َشرق فضالً عن بحثه في اقتصادات ا
َــعــارِف الـعــلــمـيّــة والــتـكــنــولـوجــيّـة ا
ومـنظـومات الـعلوم والـتكـنولـوجيا في
الــدول الــعــربــيّــة وإســهــام الــتــعــلــيم
والــتــدريب في االنـتــقــال إلى اقـتــصـاد
َعرفة كما يبحث التقرير في اقتصاد ا
َــشـرق حــركـة الــتــألـيف والــنــشـر في ا
الــعــربي ابــتـداءً مـن الـكِــتــاب ومـروراً
َـــــطـــــبــــعـــــة وصـــــوالً إلـى الــــدَّور بـــــا
االقـتـصـادي لصـنـاعـة النـشـر والـعالقة
بـ النشر الورقي والنشر اإللكتروني
َعرفة وبـ النشـر العِلـمي واقتصـاد ا
ويــتـنـاول الـتــقـريـرُ أيـضــاً اقـتـصـاداتِ
اإلبـــداع مـن اإلنـــتـــاج الـــســــيـــنـــمـــائي

وسيقى. والدراما إلى الغناء وا
ُستـقبليّ في قضايا رابـعها: الرّاهن وا
الـتـغيـير وقـد بَحـثهـا الـتقـريرُ الـسابع
(2014) بــــعـــنــــوانٍ مُـــثــــيـــر ورؤيـــوي
مـــوســوم بـ "مـــآسي احلـــاضــر وأحالم
الـتــغـيـيـر - أربع سـنـوات عـلى الـربـيع
" وهـو وإن لم يَـكـتـمل إلصـدارِ الــعـربيّ
حُـــكمٍ عــامّ حـــوله إلّــا أنّ احلــيـــثــيّــات
ُــــلــــتــــبِــــســــة ومــــا رافـــقـه من عــــنفٍ ا
وتـصدّعاتٍ بنـيويّة على صعـيد الهويّة
ناطقيّة الدينيّة والطائفيّة واإلثنيّة وا
وضعف أو انهيار سلطة الدولة وتفكُّك
بـعضها كان وراء بعض االستنتاجات
ـبـكّـرة الـتي عـكـسـتـهـا بعض األوراق ا

البحثيّة التي بلْوَرها التقرير.
ف عـــنـــد حـــركـــات االحـــتـــجـــاج وتـــوقـَّ
الــشـــعــبــيّـــة ومــآالتــهــا والـــتــحــدّيــات
والـعـقـبـات والـكـوابح الـتي واجـهـتـها
مـن دون أن ينسى النـواقص والثغرات
والــعـيـوب الـذاتـيّـة الــتي عـانت مـنـهـا
ســواء في تــونس أم في مــصـر أم في

بـــخــيــر فــفـــرنــســا بــخـــيــر" وذلك في
مــــعــــرض ســـؤالـه عن األضــــرار الـــتي
ـبـهـا االحـتاللُ الـنـازي لـبالده. كـمـا سـبـَّ
يُـمكن هنـا التوقُّف عـند جتربة مـاليزيا
في مــيــدان االســتــثـمــار في الــتــعــلـيم
ـقت جنــاحـاتٍ كـبــيـرة خالل والــتي حـقـَّ
ســنـوات قــلـيـلــة بل نـهــضـة حــضـاريّـة

وتنمويّة كبيرة.
وقــد تـنــاولَ الــتـقــريـرُ الــثـالث (2010)
الــبـحثَ الـعِــلـمي بــإسـهـابٍ وتــفـصـيل
مُـركزاً على العالقة بـ التعليم وسوق
الـعمل. وكـرَّس التـقريـر الرّابع (2011)
مـسـاحـةً مُـهِـمّـةً لـبـحثِ ذلك واسـتـكملَ
الـــتــقــريـــرُ الــســادس (2013) بـــفــقــرةٍ
خـــاصّـــة "الـــتـــعـــلـــيم وســـوق الـــعـــمل
والــتـنــمـيــة" وعــاد الـتــقـريــر الـعــاشـر
(2018) لـيــتـوقَّف بـعُـمق عـنـد "الـبـحث
الــعِــلــميّ واقــعه وحتــدّيـاتـه وآفـاقه".
ولـــعــمــري أنّ ذلك دلـــيل عــلـى أهــمــيّــة
الـتعليم ح يـكون ذا جودة وأساليب
حـديـثــة بـعـيـدة عن الـتـلـقـ والـتـلـقّي
وفي تــنــمــيــة الــتــفــكــيــر احلــرّ وإثـارة

األسئلة والتّحفيز على النقد.
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علـوماتيّـة اعتبـرها التـقرير ثـانيهـا: ا
الـــثـــاني (2009) رافِـــعـــةً لــلـــتـــنــمـــيــة
الـــثــقـــافــيّـــة وخــصـــوصــاً في عـــصــر
"الـرَّقْـمَـنـة" مُـتوقـفـاً عـنـد واقع مُـجـتمع
ـعلومات من منظورٍ ثقافي مُستقبلي. ا
وقــد تَـنــاول الــتـقــريـرُ الــثـالث (2010)
ــعــلــومــاتــيّـةَ كــمَــبــحث رئــيس حتت ا
علوماتيّة والتواصُل الرقميّ عنوان: "ا
علومـاتيّة الـعربيّة من - واقع الـبنيـة ا
" كمـا توقَّف عنـد مفهوم مـنظورٍ ثـقافيّ
الــتـواصُل الــرقـمي ومـنــهـجـيّــة قـيـاس
الـتواصُل الثقـافي عبر شبـكة اإلنترنت
مُـتسـائالً أيّ ثقـافة رقمـيّة يـبحث عـنها
الــعــرب? وأيّ مـحــتــوى رقـمي يُــنــتـجه

العرب?
ال يُـمكن للمُـجتمعـات العربيّـة أن تتقدّم
وتــلــتــحق بــالــركب الــعــالَــمي من دون
االســتـــفــادة الــقــصـــوى من مُــنــجــزات
الـثورة الـعِـلمـيّة الـتقـنيّـة والسيّـما من
الـتطـوُّر الهـائل في تكـنولـوجيا اإلعالم
ـــعـــلــومـــات والـــطـــفــرة الـــرقـــمـــيّــة وا

من الـقضـايا الـتي تمـيَّزت بـها مـؤسّسةُ
الـفكـر العربيّ كـ "مـؤسّسـة أهليّـة دوليّة
مُـسـتقـلّـة" الـتنـمـية الـثـقافـيّـة العـربـيّة
وذلك مــنـذ تـأسـيـسـهـا في الـعـام 2000
ُــبــادرةٍ مـن األمــيــر خــالــد الــفــيــصل
وبـدعْمٍ من كَـوكـبـةٍ المِعـةٍ من أهل الـفـكر
ُـثـقّـفــ والـبـاحـثـ ورجـال والــعِـلم وا
ـال واألعمال حـيث جعلـتها في صلب ا
أهـدافها وتوجّـهاتها وبَرامـجها وعملت
عــلى تـعــزيـزهـا. فــالـتـنــمـيــة الـثـقــافـيّـة
الــعــربـيّــة هي الــســبـيل األكــثــر جـدوى
ُـواجَـهـة الـتـحـدّيات وإحـداث الـتـغـيـير
ـا تــلـعـبه مـن دَورٍ في تـوفـيـر ــنـشـود  ا
ُـــســتـــلــزمـــات الــضـــروريّــة لـــلــتـــقــدُّم ا
َـعـرِفـة. وهـذه بـالــتـواصُل والـتـفـاعُل وا
األخــــيـــرة قــــوّة أو ســــلـــطــــة بــــحـــسب
الـــفـــيــلـــســـوف فـــرانــســـيس بـــيـــكــون
وخــصــوصــاً إذا أُحــسِن اســتــثــمــارهـا

وتوجيهها بشكلٍ صحيح.
فـنظَّمت لهذا الغرض مؤتمراتٍ وندواتٍ
وورشَ عـــملٍ ومُـــحـــاضـــراتٍ لـــتـــأكـــيــد
ههـا وقرَّرت إصـدارَ تقـريرٍ سـنويٍّ تـوجـُّ
يُـغطّي بعض جـوانبهـا ويتخصُّص كلّ
عـــام بـــحـــقـلٍ من حـــقـــولـــهـــا. أَصـــدرتْ
ـســة بــدءاً مـن الــعـام 2008 إلى ــؤسـَّ ا
الــيــوم أحـد عــشــر تـقــريــراً لـلــتــنـمــيـة
الـثـقـافيّـة أَسـهَم فـيهـا مـئـات البـاحـث
ُـثـقّـفـ اإلبـداعـيّـ ُـتــخـصّـصـ وا وا
والـــكُــتّـــاب والــفـــنّـــانــ واإلعالمـــيّــ

وعــالَــجت هــذه الــتــقــاريــرُ الــعـديــدَ من
َــعــرفـــة ويُــشــكل حــقـــول الــثــقـــافــة وا
مـجـمـوع هـذه الـتـقـاريـر مُـنـجَـزاً عِـلـمـيّاً
يُـــمـــكـن الـــرجـــوع إلـــيه من الـــدّارســـ

والباحث العرب واألجانب.
وبـجـردةٍ سـريـعـة نـسـتـطـيع أن نـتـعرّف
ُــهــمّــة الــتـي المَــســتْــهـا إلى احلــقــول ا

تقاريرُ التنمية الثقافيّة السنويّة:
أوّلـهـا: التـعـليم الـعالـي وقد انـشغل به
الـتقرير األوّل (2008) انـطالقاً من فكرة
االسـتـثـمـار في الـتـعـلـيم وال يُـمـكن أليّ
أُمّة أو شعب أن يتقدّم من دون التعليم.
ويُــمـكن هــنـا اســتـذكــار مـا يُــنـسب إلى
الـزعيم الفرنسـي شارل ديغول ح قال
كــلـمـتـه الـشـهــيـرة وهـو يــدخل بـاريس
مُـحـرراً: "إذا كانت جـامـعة "الـسـوربون"

الــــتــــقـــريــــر الـــتــــاسع (2016) عــــنـــد
ـؤسّـسـات والتـجـلّـيات الـسـيـاسات وا
َملـكة الـعربيّـة السـعوديّة في كـلٍّ من ا
ُـتّــحـدة ودولـة واإلمــارات الـعــربـيّــة ا
الـكـويت ومَمـلـكة الـبحـرين وسـلطـنة
عُـــمــان ودولــة قــطـــر. وهــو بــحث في
الـــســيـــاســة الـــثـــقــافـــيّــة والـــثــقـــافــة
السياسيّة وخصوصاً ح انتقل إلى
َشهد ؤسّسـات وا االسـتراتيجـيّات وا
اإلبـداعي اخلـلـيـجي بـجـمـيع جـوانبه
وهـو مُساهَمة مُهمّة للتعريف بالثقافة
ـؤسّــسـات والـسـيـاسـات الـثـقـافـيّـة وا

اخلليجيّة.
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سـابعها: االبـداع الثقافيّ وقـد تناولَتْه
مـعظم تـقاريـر التـنميـة الثـقافـيّة األحد
عــشـر حــيث يـشــكل اإلبـداعُ الــثـقـافي
الــشــعــري والــســردي والــســيــنـمــائي
ـــوســيـــقي ـــســـرحي وا والـــدرامي وا
والـــغــنــائي حـــلــقــاتٍ مُــتـــواصِــلــة من
سـلـسـلة طـويـلة انـتـظَـمتْ في حبّـاتـها

جميع حقول التنمية الثقافيّة.
كــنتُ آمل أن يــكـون الــفنّ الـتــشـكــيـليّ
كــالــرسْم والــنَّــحت جــزءاً مـن اإلبـداع
الــثـــقــافي الــذي تــنــاولَـــته الــتــقــاريــر
الـــســـنـــويّـــة فــضـالً عن الـــتـــصـــويــر
الــفـوتـوغــرافي ومـا يــتـعـلَّق بــالـتـراث
الـشـعـبي والفـولـكـلور واألزيـاء كـجزء

من الثقافة.
ثــامـنــهـا: فــلـســطـ في مَــرايـا الــفِـكـر
والـثقافة واإلبداع وقد عـالَجه التقريرُ
احلـــادي عـــشـــر (2019) فـي ســـبـــعــة
مَـحاور تـاريخـيّة وفـلسـفيّـة وما تـعلّق
مـنـهـا بـالـهـويّـة والـوجـود وفي األدب
والــفنّ واإلبـداع وفي مــرايـا الـثــقـافـة
الـعـالَـمـيّـة فضـالً عن اللّـغـة والـتـربـية
ُقاوَمة والـعلوم. وتوقَّف التقرير عند ا
الثقافيّة من إدوارد سعيد ومروراً بكلٍّ
ـسـيـري ومـحـمـود من عــبـد الـوهّـاب ا
درويـش وغسّان كنفاني وناجي العلي

وجبرا إبراهيم جبرا وآخرين.
ويُــشـكّل الــتـقـريــر احلـادي عــشـر هـذا
مَـرجـعـاً مُهـمّـاً لـلقـضـيّـة الفـلـسـطيـنـيّة
ولــلـمُــقـاوَمــة الــثـقــافـيّــة في مُـواجَــهـة
الـــتـــحـــدّيـــات اخلـــاصّـــة بـــهـــا وفـــيه
اســـتــعــراض يـــبــدأ من فِـــكــر رجــاالت
الـنــهـضـة الـعـربـيّـة حـتّى يـومـنـا هـذا
حـيث تـسـعى إسـرائـيل إلـى اقتـالع ما
تـبقّى من الشعب العربـي الفلسطيني
بــتــأكــيــد "يــهــوديّــة الــدولــة" من دون
ُــجـــتــمع الــدولي اعــتـــبــار لــقــرارات ا
ـا فـيـهـا الـقـرار والـشـرعـيّـة الـدولـيّـة 
ـعروف بقـرار التقـسيم الصادر 181 ا

ُتّحدة 1947. عن األُ ا
تضاريس التنمية الثقافيّة العربيّة

جــديـر بــالـذكــر أنّ غـالــبـيّــة الـتــقـاريـر
الـسـنويّـة للـتـنمـيـة الثـقافـيّـة تضـمَّنت
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ـعـقـل الـذهـبــيـة ونـادي ذكــرني بـأيــام ا
البورت(احللم).

مـثلما كـوزمو نادي نخبـة واشنطن فقد
ـعـقل كـان الـبـورت كالب نـادي نـخـبـة ا
والـبصـرة. كانت الـعضـوية فـيه صـعبة
وتـتطـلب مقابـلة مع جلـنة القـبول التي
ـوانئ. يــراسـهـا (الــبـاشـا) مـديــر عـام ا
وهي مـقابـلة تتـضمن اخـتبار في الـلغة
االنـكـلـيـزيـة واصـول االتـيـكـيت ويـعض
ـــتــطــلــبــات االخـــرى الــتي رواهــا لي ا
وكيف كـان فرحـا بقـبولـه عضوا والـدي

الول مرة في النادي.
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عـند دخـولك من بوابة الـنادي الرئـيسة
تـواجــهك قـاعـة االحـتـفـاالت(الـشـتـويـة)
الــــكــــبــــرى .امــــا اذا اجتـــهـت يــــســـارا
غـلـفة كـتـبـة ا فـسـتـصادف اوال قـاعـة ا
ــؤثـثــة بـكـراسي ومــقـاعـد بــالـصـاج وا
ــاعــة وســتــواجــهك جــلــديــة وثــيــرة و
ـدفـأة اخلـشـبـيـة الـكالسـيـكـيـة(الـفـاير ا
بـلـيس). هذه الـقاعـة لم تكن مـخصـصة
لــلـــقــراءة فــقط بل كـــانت هــنــاك غــرفــة
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عمان

ال زلـت ســـائـــحـــاَ في فـــضـــاء ذكـــريـــات
ـعـقل متـحـدثاَ الـشـباب والـطـفـولة عن ا
عن ركـن الثـقـافـة والتـرفـيه كـأحـد اركان
عـقلية- ـثلث الذي صـاغ الشخصـية ا ا
الــبـــصــرة ونــظــمــهــا فـي عــقــد من آللئ
الـــتــســامح وقـــبــول االخــر واالنـــفــتــاح

والثقة والالطائفية. 
ـــــدنـــــيــــــة اجلـــــمـــــيـــــلـــــة انه عــــــقـــــد ا
ـــتــســامـــحــةالــذي نـــشــأنــا فـي كــنــفه ا
ورضـعنا من منابـعه. وح نتحدث عن
جــواهـر الـثــقـافــة والـتـرفــيه الـراقي في
port  ــعـقل فــان نـادي الــبـورت كالب ا
club يـتربع عـلى عرش الـترفـيه الراقي

بال منازع. 
فـي أحـــدى زيـــاراتي لــــواشـــنـــطن عـــام
2015 لـبّـيت دعـوة زمـيـلـتي بـاحـثـةعلم
ـــــعــــروفــــة الـــــنــــفس االجـــــتــــمـــــاعي ا
الـبـروفسـورة مـيـشيل كـيـلفـانـد للـعـشاء
Cos- فـي نادي نخـبة واشـنطـن(كوزمو
mo). وكــــانت مـــيــــشـــيل فــــرحـــة جـــدا
وفـخورة كثيرا بأنضمامها حديثاَ  لهذا
النادي النخبوي الذي تأسس في القرن

الــــثــــامن عــــشــــر والــــذي ال يــــقــــبل في
عـــضــــويـــته ســـوى نـــخــــبـــة اجملـــتـــمع
الـــســيــاسي والـــعــلــمي والـــثــقــافي في

واشنطن. 
وطــوال اكــثــر من سـنــة كــانت مــيــشـيل
حتـدثـني عن كـوزمـو ومـرافـقه واجواءه

الراقية . 
حــ دلـفت مــسـاء ذلك الــيـوم بــهـرتـني
صـور الشخـصيات الـتي غصت جدرانه
بـــهـــا. فـــكـل رؤســـاء  ووزراء وعـــلـــمــاء
ـشـهـورين هم اعـضاء أمـيـركـا واوربـا ا
ـاَ نـالوا فـي ذلك النـادي بضـمنه 36 عـا
جــائـزة نــوبل ونـفس الــعـدد من االدبـاء
الــذين نــالــوا جـائــزة الــبــولـتــزر.وبــعـد
حلــظـات االنـبـهـار االولى والـتـجـول في
ارجـاء النادي وقاعـاته ومطاعمه بادرتُ
اذا لم يكن نادي البورت مضيفتي قائال
عقل كـالب حيث نشـأت وترعـرعت في ا
هــو اجــمل فــأنـه ال يــقل بــهــاء وجــمـاال
ــا وفـــخــامــةَ عـــمــا أراه االن. ال شيء 
رأيت ابـهـرني حـقاَ(عـدا بعـض النـقوش
اجلـمـيلـة على االسـقف واجلدران) لـكنه
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ويــبـارك لك الــفـاسـدون انـك اصـبـحت
جـزء من مـنـظـومـتـهم حـتى لـو زعـمت
انك تــقــاوم الــفـســاد لن تــســمع فــقـد
تـغـيرت لـغـتك; عـندهـا تـكون الـغـايات
الـنـبيـلة ضـحـية بـسـقوط انـاس نبالء
تـخـلوا عن الـنبل فـي غبش وضـبابـية

تغطي الغايات.
ÊuJ  Ê« wG M  W UF « U b)« iF

WO — dO

اخملــاطــرة في دخـول عــمل يــدمج بـ
ادي والدفاع عن قيـمة ما كما الـرزق ا
ـــــانــــات فـي الــــصـــــحـــــافـــــة والــــبـــــر
بـاشرة ـسـتشـارين ذوي الـعالقـة ا وا
بـاألمور الـتنفـيدية جتـعلك في موضع
ازدواج وهـــو مــا كــان حــقـــيــقــة مــنــذ
ادخــال الـعــرب عـلى عــالم الـصــحـافـة
مــقــاومــة االحــتالل وكــانـت نــشــأتــهـا
اســاسـا كـوسـيــلـة خـبـريــة  مـطـبـوعـة
ـعـرفة حلـاجـة الـطبـقـة الـبـورجوازيـة 
ال نحو اخـبار الصناعة والـتجارة وا

 1605مـــــيـالديــــة  لـــــكـن مع تـــــبـــــني
احلـــكــومـــات الـــصــحف الـــتي تـــطــرح
مـواضيع لها عالقة بالنشاط احلكومي
او الــسـيـاسـة ظـهـر هـذا االزدواج عـنـد
ــاديــة لالســتــقـاللــيـة غــيــاب الــقــدرة ا
ناهيك عن قمع الراي اآلخر عموما هذا
تـاريخ قـد يـكـون حتـديد دقـته مـخـتـلـفا
مـن مـؤرخ آلخــر كــيف يــعــيش هـؤالء
ـا يـبـقي هي مــسـالـة حتـتـاج تـنـظـيم 
الـضـمـيـر حرا نـظـيـفـا بقـوانـ خـاصة
ومــوارد مـالـيــة من اجل حـمـايــة قـيـمـة

النبل الضرورية في اخلدمة العامة.
U KDB*« n dF  …œU ù ÃU  q

في مـتـغـيـرات منـحـدرة نـحـو السـلـبـية
جنـد احيانـا ان اعادة تعـريف كثير من
ـصطلحات اضـطرار وليس من غرابة ا
ان تـقتـضي عمـليـة التالقح الـثقافي ان
دنـية وهي نـعيـد تعـريف احلضـارة وا
ـعـنى اعــادة ايـجـابــيـة لـتــحـديـد دقــة ا
ـدني مثال لـكن هنالك وتـأطيـر العمل ا
اضـــطــرار ســـلــبـي في اعــادة تـــعــريف
الـراي والكلمـة ويبدو انهـا انتقلت الى
امـــور حـــضـــاريـــة كـــاألخالق ومـــنـــهــا
الــشـرف واالمـانــة الـذي يـنــعـكس عـلى
تدني لينظر قليال السلوك في الواقع ا
فـي كالم أي مــــتـــحــــدث عن الــــفــــســـاد
ـباد وغيرها من ترجـمات سلوكية وا

دنية. في احلياة ا
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اجملتمع ال يبنى بفوضى وصوت عالي
او كــــذب ومـــزايـــدات وتـــكــــسّب غـــيـــر
ـــا اجملــتــمـــعــات تـــرتــقي مـــشــروع ا
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بغداد

بــااللـتــزام بـنـظــام وقـوانــ مـحــتـرمـة
وسـلــوكـيـات تـدل عـلى الـرقي والـكالم
ــسـهب بال تـأمل ال اجـد لـه تـشـبـيـهـا ا
ــعــنـى الــعــمل ــدلـــول وا راقـــيــا في ا
بــصــمت واحلــديث الــهــاد وتــبــيـان
ــواطن الـسـلـبـيــة والـتي تـبـقي االمـر ا
الحـظات لـتحـس االداء هذا بـاطار ا
هــو مـراد الــصـحـافــة كـســلـطــة رابـعـة
مـرافقة للـسلطان كضـمير للـسلطة اما
خـــلق الـــتـــوتـــر دون تــبـــصـــر امــا الن
ـارسة الـفسـاد عمـدا وليس انـحرافا
فـرديا واخلداع لـلجمـهور والكـذب عند
احلـــديث عن الـــقـــيم وهـــنــا قـــد يـــجــر
الــصــحـفـي الى مـعــركــة دونـكــيــشـوت
احـيـانـا بـعـشـوائـيـة االسـتـهـداف فـهـو
حـرص وانـفعـال والـصحـفي انـسان له
احــســاسه الــوطـني الــذي يــجـعــله في
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فـي مــنــصــات احلــوار ســواء زووم او
كــوكل او غــيــرهـا لــفت انــتــبــاهي امـر
صــــادم وهـــو كـــثـــرة الــــكالم وغـــيـــاب
احلـلول بل البعض يتكلم بنبرة عالية
حـول مـا ذا ينـبغـي فعـله وهو في رايه
يــجـيب عــلى سـؤال مــاذا? ولـكن بـدون
دراسـة او تقرير امكانية تطبيق او أي
شيء صـوت عالي للرغبات واالمنيات
ا يجب كن تطبيق ذلك وا بـال كيف 
فـعل ذلك فـقط ال الـيـات وال تـنـظيم وال
أي شـيء حـــتى مـن يـــفـــعـل ذلك الـــذي
يـقرره وكأنه مـصير امـة وبلغ البعض
مـن الــغـــبـش أن يـــشــيـــر الـى ظـــاهــرة
انفجارية نتيجة كسوء واقع في معمل
نـسـيج في بلـدة نائـية مـثال فـيعـتبـرها
كن ان تغير النظام الرأسمالي ثـورة 
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ان الـــبــدايـــات طــيــبـــة واالحالم دومــا

صداقيـة في حمل الهدف كـبيرة لـكن ا
تــعـني حـمل الـهــدف امـا ان كـنـا نـقـول
تـطيه سـنـحمل الـهدف وواقـعـا اننـا 
فـسياتي وقت االختـبار وحتديات تهدد
اســـتــمــرار حـــراكك ان كــان مـــؤســســة
صـحـفيـة ورقـية او الـكتـرونـية او قـناة
فــضـائــيـة وتـصــبح امـام ســؤال كـيف
سـأستمر وانا احتاج الى مال ال املكه
ـول يــفـرض رؤيــته ان اقــتـنع فــإمــا 
اصال بـاستثمـار جهدك او انك تضغط
وتــهـدد بـفــضـائح او الـســكـوت مـقـابل
ـال هـنا انـحـرفت; هذا هـو االسـلوب ا
ـكن ان يـتـبعـه أي فاسـد ايـنـما الـذي 
كـان ومتمكن في حـكومة او رقيب انت
ـــقــاومـــته فـــهي ردة وان بــدت جـــئت 
كـانحراف كبيـر وان بررته ألنك تخليت
عـن الـدافع والــغــايـة مـن الـهــدف الـذي
يــحـــمــله كل مــثـــقف وصــاحب رســالــة
بـدرجة ما أأقول توقف بدل ان يتحول
اهـتـمـامك الى الـوسيـلـة لتـصـبح هـدفا

حـالـة خـوف من وحـش الـفـساد او أن
تـشوه التبصر هذا يأتي نتيجة اطماع
تــســعى الى الــكــوالــيس وهــنــا نــعـود
لـلـحـديث عـن ابـتزاز الـفـاسـديـن وهذا
الـصحفي او الرقيب او أي كان انسان
ايـضـا تـسـتـعمـره رغـبـاته عـنـد فـقدانه
لــلـبـوصـلـة الــسـلـيـمـة ويــتـشـوه عـنـده

معنى القيم.
اذن الـتـبـصر في الـنـقد هـو في احلـالة
الــسـلـيـمـة في الـوضـع الـسـلـيم والـتي
تـظهـر ما تخـفق السـلطـة في مالحظته
من اخـفاقـات عنـدها الصـحافـة بالذات
فــتـكـون ضــمـيـر الــسـلـطــة وعـنـدمـا ال
يــكــون الــوضع سـلــيــمــا فـالــصــحــافـة
كــغــيــرهــا بـعـض تـــشــرعن لــبــقــائــهـا
االبــتـزاز وبـعـضــهـا يـصــــــبــر لـيـكـون
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مــلـحــقــة بـهــا  مـخــصــصـة لــلـشــطـرجن
وبــــطـــوالتـه.بـــعــــد ذاك تـــأتــــيك قــــاعـــة
ــغـلـفــة ايـضـا الــبـلـيــاردو اجلـمــيـلـة وا
بـاخلشب الصاج مع منضـدت للبليارد
ومـقـاعـد جـلـدية داكـنـة ووثـيـرة. تـتصل
قـاعة البليارد التي لم ارها يوما  خاليةَ
من الـالعـبــ وهم يـدخــنـون الــسـيــكـار
لـئون ارجاءهـا بالضـحكات الـكوبي و
واالحـــاديث الــتـي كــنـــا نــســـتــمع لـــهــا
بـشــغف. كـانت هـذه الـقـاعـة مـركـزا لـكل
بـــطــوالت الـــبـــلــيـــارد والــســـنـــوكــر في

البصرة. 
أمــا اذا اجتـهت الـى الـيـمــ من مـدخل
الـنادي فـستلج الى مـساحـة واسعة من
ـقـسـمـة بـواسـطة احلـدائق اخلـضـراء ا
مـسرح وسطي من الكاشي اخلاص الى
اربــعــة حـدائق فــرعـيــة رائــعـة اجلــمـال
تـفــوح مـنـهـا عـطـور الــيـاسـمـ ومـلـكـة
الــلـيـل(الـشــبـوي) واجلــوري والـقــرنـفل
الـتي تمـأل ارجائهـا.هذه احلـدائق كانت
تغص بالرواد في الصيف حيث حفالت
الـشـموع  candle lights party مـساء
ـنــاضـد كل اثــنــ اذ تـتــزين عـشــرات ا
بــالـشـمــوع الـتي تــتـراقص عــلى أنـغـام
فــرقـة عــبــد احلـسن تــعــبـان(الــغـربــيـة)
أومــجــيــد الـعــلي(الــشــرقـيــة) في وسط
ـعـطـر بـالـزهور ـعـقـلـي ا ظـلـمـة الـلـيل ا
في مـنـظـرِ ـنــتـشي بـأنـاقـة احلـضـور وا

شاعري ساحر.
وال تـكـتـمل الـسـهـرة اال بـكـبـاب الـبورت
كـالب الـــذي ال زال مــــذاقـه عـــالــــقــــاَ في
ذهـــنـي.أمـــا حـــفالت رأس الـــســـنـــة في
الـقـاعة الـشـتويـة الـكبـرى فكـان يـصعب
ايــجـاد مـكـان لـلـعـوائـل احملـتـفـلـة حـتى

الصباح.
حـ تـنـتـهي مـن احلـديـقـة الـصـيـفـية
سـيقابلك الكازينو الصيفي الزجاجي
ـثـلـجات. ـكـيف الـذي يـقدم اشـهى ا ا
ـــكــنك الـــولــوج امــا الى مـن هــنــاك 
الـسـيـنمـا الـشتـويـة أو الـصيـفـية. كل
قــاعـة سـيـنـمــا كـانت تـتـسـع لـلـمـئـات
وتــــقــــدم احــــدث االفـالم الــــعــــربــــيـــة
والـهنـدية واالجنـبيـة يوميـا! وسأترك
احلــديث عن سـيـنـمـات الـبـورت كالب
ــــعـــــقل عـــــمــــومـــــا لــــلـــــحــــلـــــقــــة وا
سبح وأسرع بـالولـوج الى ا الـقادمـة
الـصـيـفي اجلـميل الـذي فـيه مـنـصتي
ا خـشـينـاها قـفـز احداهـما عـالـية طـا
واخــرى واطــئــة كــنــا ونــحـن اطــفــال

نتسابق في القفز منها.
ــــســـبح الـــذي تـــعــــلـــمت فـــيه هـــذا ا
الـسـبـاحـة كـانت فـيه ايـام مـخـصـصة
لـلذكور واخرى لـلنساء ويـوم اجلمعة
كـــان لـــلـــعــوائـل. وكــان يـــغص لـــيس
بـالـرواد فـقط بل ايضـا بـحركـة دائـمة
من الــعــامــلــ عــلى مــراقــبـة سـالمـة
ـرافق ـيـاه وا ونـظـافـة ا الـســابـحـ
والـنادل الذين ال يتوقفون عن خدمة
ـكـنك الـذهـاب ـسـبح  الــرواد. ومن ا
الســـتــكــمــال تـــرفــيــهك الـــيــومي امــا
راجيح أو لـساحتي التنس حلـديقة ا
الــلـتــان يـتــنـاوب عــلـيـهــمـا الـالعـبـ
الـكــبـار والـصـغـار. لـقـد  كـان مـلـعـبي
ــدرســة االولى الــتــنس هــذيـن هـمــا ا
الـتي تـعـلمت فـيـهـا اللـغـة االنـكلـيـزية
وزادت من لـــكــثـــرة روادهــا االجـــانب
ثـقتي بنفـسي النهم كانوا يـشجعوني
عــلى الــتــحــدث بـاالنــكــلــيـزيــة مع كل

االغالط الـتـي ارتـكـبـها. كـمـا عـلـمـتـني
هـذه الرياضة الـنبيلة والـراقية معاني
الـفـوز واخلـسـارة والـروح الـريـاضـيـة
love احلـقيقية. علمتني ان كلمة لوف
الــتي تـعــني (صـفــر) قـد اســتـخــدمـهـا
مـختـرع اللـعبـة لكي ال يـحرج حـبيـبته
الـتـي لم تـكن جتـيـدهـا ويـقـول لـهـا ان
نـتـيـجتـهـا صـفر فـاسـتخـدم كـلـمة حب
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كن تـصوره فأن نـادي البورت وكـما 
كـالب الــــــذي ال شك انـي أوجــــــزت في
كـان وقــصّـرت في الــتـغــزل به  وصــفه
ريــاضــيـاَ تــرفــيـهــيــاَ مــرفــقــا ثـقــافــيــاَ
وأجـتمـاعياَ قـبل كل ذلك. لقـد كان أحد
أركـان الـبـنـيـة االجـتـمـاعـيـة الـصـانـعة

دنية.  للشخصية ا
فـهـو مدرسـة لـتـعلم فـنـون احلديث مع
ـــارســة االتـــيـــكــيـت بــارقى و االخـــر
مـفـاهـيـمه وزيـادة الـثـقـة بـالنـفس عن
ـــهـــارات طـــريـق تـــعـــلـم كـــثـــيــــر من ا
فضال عن انه كان الـرياضية والثقافية
ال تـقريـبا كل يومـنا بأنـشطة مـفيدة
فـي وقت لم تـكن فــيه الـعـاب الــفـيـديـو

واالنترنت قد عرفا بعد. 
وسـاستفيض أكـثر في شـــــــرح االثار
ـنــشـآت عــنـدمـا االجــتـمـاعــيـة لــهـذه ا
ــيــــــــنـاء الــريـاضي اتــطـرق لــنـادي ا
ـــنـــشـــآت الـــثـــــــــــقـــافـــيــة وبـــقـــيـــة ا
ــــعـــــــــقل في والــــتــــرفـــيــــهــــيــــة في ا

احلــــــلقات القادمة.

{ اسـتــاذ دكـتــور خـبــيــر في اسـتــطالعـات
الرأي
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وازاة اللـغة العربـية الفصـحى يستخـدم العراقيون لـهجتهم الـغنية بـتعابيـر وتوصيفات
شـاعر واحلزن الذي يـكتنزوه في قـلوبهم وكـذلك تتيح لهم ـا تنقل مقـدار العاطفـية وا ر
إسـتخـدام الكـنايـة والتـرميـز والتـشبـيه وخصـوصا في مـناطق الـفرات األوسـط واجلنوب
اء واخلضراءفقيلت أمثال غاية في الروعة واحلكمة ومنها ليئة با ذات البيئة اخلصبة وا
قولـهم "متـمـلطخ بـدم اجملاتـيل" لـلداللـة على من يـجـلب التـهمـة لـنفـسه أو ألهلـهـوهم بعـيد

عنها..
كـنهم وصفه بـأنهم عاشوا في لم يـعايش العراقـيون طيلـة فترات تـاريخهم احلديـثحاال 
ظل "دولة".. فكل األنظـمة احلاكمة كانت إمام مفروضة من قبل مستعمر أو دكتاتورية أو
ا عالم نـتيجة تأثيـرات متداخلة.. ولم يكن إال قـلة منهم يعطـون لألمر أهمية ر مشوهة ا
ـوضوع أو إلنـشـغالـهم بقـضـايا يـرونهـا أهم وتـمس حيـاتهم نتـيجـة غـفلـتهم عن أهـمـية ا
ـديـات تـقـتــصـر عـلى سالمــتـهم وأبـنـائــهم وال يـفـكـرون ـا جـعــلـهم يـفـكــرون  وأمـنــهم 

شاركة باحلكم.. قراطية أو احلقوق أو ا "برفاهيات" كالد
ـقراطية "عـلى عالتها" ظهـرت مطالبات ارستهم الد بـعد سقوط نـظام صدام والبـعث و
في شـتى اجملاالت لـكنـها لـم تشـتمل أو تـرقى للـمـطالـبة بـتأسـيس دولـة حقـيقـية.. إال في
ـثقف هنا أو تصريحـات  لزعيم هنا كفي سيـاق مبادرات ال يستمع لها أحاديث خجولة 

أحدألن خصوم من أطلقها سيعدونها تسويقا إنتخابيا يجب محاربته!
ظهرت وتـعالت مؤخـرا مطـالبات كـثيرة بـوضع منـهاج جديـد يعمل عـلى بنـاء الدولةبـعيدا
ـعارض لـبنـاء الدولة ـنهج ا احـكاته وضـرورة العـمل لتـحجيم ا عن العـمل السيـاسي و
ووصــفـوا أصـحـابه بــالـفـوضـويــ أو "الالدولـة".. وكـكل الــدعـوات فـإن من يــخـاصـمـهـا
سـيحاول أن يفـندها ويسـقطهـا أو في األقل يحاول أن يزيـحها ويـشوهها عن مـقاصدها

احلقيقيةعلى فرض صدق دعواها!
ن يـتقـبـله اجملـتـمع ويـقدمه خـصـمـا لـتلك الـدعـوى بـحـجة أنه هـنـاك من حـاول أن يـأتي 
تستهـدفه وحتاول محاربته وهذا ما قامت به جهات إعالمية معروفة التوجهات من خالل
اإلدعـاء بأن من يـقصـد بهم "بـالالدولـة" بأنـهم احلشـد الشـعبي.. ثم تـنفـيذ حـملـة للـدفاع
عنه وأجنر لهـا إعالميون وناشطون دفـاعا عن احلشدبل وأجنرت له جـهات وشخصيات
ثل العـراقي "متـملطخ كانت تعـد واجهـات للحـشد.. وهي مـحاولة بـائسـة فهي تذكـرنا بـا

بدم اجملاتيل"
احلـشد هـو الـدولة.. بـإنـضبـاط قـواته وأفراده وقـادت هـوبـحسب مـا رسـمه لهم قـانـونهم
لـطخه ومن يـحـاول أن يقـول أو يسـوق غيـر ذلك بـإدعاء الـدفاع عـنهـمـومن يحـاول أن " 
بدم اجملاتيل" فهـو كاره له وحاقد علـيه ويحاول أن يقاوم أي منـهج لبناء الدولـة احلقيقية

التي يحميها احلشد وكل أبناء هذا الوطن..
قيل في احلكمـة أنه "ال يصح إال الصحيح" وبناء الدولة كمفهوم ومنهج عمل ومؤسسات
سؤولية قادم عاجال أو أجالوإال فاخلـراب التام هو البديل.. وعندهـا لن يعفى أحد من ا

أو الضرر الذي سيحصلو لن ينفعنا الندم حينها..
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كـلـمـا افـكـر في كـتـابــة رايي في مـوضـوع يـخص بـلــدنـا الـعـراق احتـسـر واتـالم واحـزن
ريض الذي لن تنفع لضياع فرص الـتنمية خالل ما يريد عن اخلمس سنة. فأصبح كا
معه سوى عملية جراحية حرجة مع احتماالت متدنية للشفاء. واآلن اعود الى موضوعنا
ال وحجم ـكن النـظر  الى تـدفقـات راس ا تـقدمة  حول سـعر الـصرف. ففي الـبلـدان ا
التـجارة وقيمتها كموشر (indicator) على سعـر الصرف ب بلدين ولكن االمر يختلف
ـعتمدة عـلى سلعـة واحدة في ايراداتهـا او موازنتـها كالعـراق حيث تبلغ لالقـتصاديات ا
ئـة. ومن هنا كـان الربط ب سـعر الـصرف واسعـار النفط ئة 90 او 95 بـا اكـثر من  بـا
ـيـا كـلـمـا زادت كـعـامل رئـيـسي فـي حتـديـد سـعـر الـصـرف فـكـلـمـا زاد سـعـر الـنـفط عـا
ـا يزيـد من قوة الـعمـلة ـركزي  ـصرف ا احـتيـاطات الـعمـلة الـصعـبة اي الـدوالر عنـد ا
احمللـية قيـاسا بـالدوالر.  ولـكن هذا له عواقب كـالتـضخم إذا مـا توجه نحـو زيادة كـبيرة
في االستهالك وخاصـة استيراد السلع االستهالكـية بالدوالر بدال من توجيه الزيادة في
ـصدرة االحـتـياطـات نـحو بـنـاء الـبنى الـتـحتـيـة وخـاصة خـطـوط االنتـرنت والـصـناعـات ا

عوضة عن االستيراد االستهالكي.  كالبتروكيماويات واخلفيفة ا
والعكس صحيح ايضا.

واآلن اود ان اتطـرق لـلـدويالت اخللـيـجيـة واسـبـاب قوة عـمالتـها.  ان عـمالتـهـا مرتـبـطة
ايــضـا بــالـدوالر ولــكـنـهــا اسـتــطـاعت جــمع الـباليــ من الـدوالر و تــوظـيـفــهـا من خالل
ا عـزز عملـتهـا قياسـا بالدوالر وحـافظ على ثـباتهـا. اال ان هناك صناديـقها الـسيـادية 
بلد خـليـجي فاق االخـرين في احلفـاظ على عـملتـه وثباتـها وهـو الكـويت حيث ربط عـملته
ا وفر استـقرارا نسبيا الدينار. وتعتمد سلة مرة اخـرى بسلة من العمليات في 2007 
الـعمالت على فكـرة االوزان النسبـية حيث ان لكل عـملة نسبـة مءوية من قيمـة السلة فاي
تـغيـير في قيـمة آيـة عملـة سيقـابلـها إرتفـاع في سعـر عمالت اخرى تـفاديـا التقـلبات في
سؤولـة عن حتديد سـعر الصرف سـعر الصـرف. ومن خالل ذلك تصبـح احلكومـة هي ا
ـعـومـة". امـا مـسـتـبـعـدة تـاثـيـر تــداوالت الـسـوق والـبـورصـة كـمـا يـحـدث في الـعـمالت "ا
ا تسهل التـداول ولكن جناح التـجربة او عدمهـا يعتمد بـالنسبـة الى حذف االصفر فلـر

على مدى تقبل الناس لها. 
{ خبير مالي
{ عن مجموعة واتساب
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ــؤلف مــوقــفـاً وهــنــاك يــســتـشــرف ا
مـخـتـلـفـاً ومالمح عـالم آخـر يـفـترض
فـــيـه انـــتــــهــــاء تـــلـك اجلـــائــــحـــة او
انـــحــســارهـــا وتــوالــد عـــالم جــديــد
وهـمــوم جـديــدة واجـراءات مــشـددة
ومــضـايــقــات قـد تــسـتــهـدف حــقـوق
االنــســان وخــصــوصــيــاته وحــريـة
الــتـنـقل والــسـفــر واالقـامـة واعــتـقـد
ؤلف جاءت مؤمناً بان استشرافات ا
دقيقـة ومنـطقيـة وفي الصـميم وهذا
بـالـفــعل مـا يـجـري الــيـوم من جـهـود
ـيـة واســعـة الحــتـواء وانــحـسـار عــا
الوباء وانـفتاح الـعالم من جديـد بعد
تــصـنـيع الــلـقــاحـات. لـقــد سـلط هـذا
الكتاب االضواء الكثيفة على التطور
الــتــكــنــولــوجي الــهــائل لــلـصــ في
اجـواء سـياسـيـة اشـتـراكيـة مـعـروفة
كان قد قـاد ثورتهـا الزعيم الـشيوعي
(مـــاوتـــسي تـــونغ) الـــذي يـــعـــد رمــز
الصـ الـكبـيـر وازدادت الصـنـاعات
انــتـاجـاً من خـالل الـكـتــلـة الـبــشـريـة
ـا الـهــائـلـة الـتـي تـمـتـلـكــهـا الـبالد 
انـعـكس ذلك فـي نـتـاجـهـا الـصـنـاعي

والشعـارات اليسـارية الرنـانة حيث
ــســلح لـم تــعــد شــعــارات الــكــفــاح ا
ــــر من ورق) بل واالمــــبــــريـــالــــيـــة 
صـارت ثـقافـة جـديـدة تـرتـبط بـسوق
ــــنــــافــــســـة الــــعـــرض والــــطــــلب وا
االقـــتــصــاديــة والــتـــمــدد الــتــجــاري
ـصـالح الـذي يــتـقـدم عـلى ومـنـطـق ا
لــغـة الـعــقـائــد دون نـسـيــان مـبـاد

العدالة االجتماعية. 
—ËU×  ‚öD½«

ــؤلف الــدكــتـور طه وهــذا مــا اكـده ا
جــــزاع فـي وضـــعـه نــــقـــاط انــــطالق
حملـاور بـحـثه الـواسع بـفـلـسـفة ذات
دالالت سيـمـائيـة تبـ لـنا مـا رمز له
مـن مــرمـــزات ومــحـــمـــوالت تــمـــتــلك
خصـائص حـمراء حـريريـة بـوصفـها
لـــون الــســيــاســيــة الــعــامــة وطــريق
احلــريـــر كــمــا تــســمـى وكــانت تــلك
ؤلف العنـوانات التي انـطلق منـها ا
مـثـيـرة لــلـقـار مـسـتـفـزة ذاته نـحـو
ســبــر اغــوار مــرمــزاتــهــا اخملــتــلــفـة
كــالـتـنــ الـكــبـيــر واالرنب االبـيض
والـــــ والــــيـــــانغ وبـــــوذا االله مع
وجـود عنـوانـات تثـيـر اجلدل وتـثـير
االســتــفـهــام والــفـضــول في اســبـاب
اخـــتـــيـــاره لـــهـــا ولالنـــطالق نـــحـــو
احملتـوى الذي كانت له آراء مـختـلفة
ومـتـنـوعـة في فك الـشـفـرات الـرمـزية
لــلــواقع الــصــيــني الــيــوم فـي ضـوء
حتــكـمــات اوزار اجلـائــحــة ومـا الت
الـيه نتـائـجهـا سـياسـيـاً واقتـصـاديا
واجتمـاعيا وثـقافيـاً وهنا يـضع لنا
ؤلف موقفـاً متطـابقاً مع تلك اآلراء ا
الـتي تـصف تـنـامي اجلـائـحـة الـيوم
بــانـــهــا اعـــتــاب مـــرحــلـــة قــيـــامــيــة
( (Apocalypticمـــــنــــذرة بــــفــــنــــاء
نطقي البشرية.. فليس في التفكير ا
ــؤلـف عــنــاصـر عــلـى حــد تـعــبــيــر ا
ـكن ان تسـوغ في النـهاية الهوتـية 
رعب مع تـصاعد على هـذا الشـكل ا
احلــرب االعالمـيــة الــكـبــيـرة مــا بـ
القطب النووي الكبيرين الواليات
تحـدة والص والـعالم في صراع ا
دائم الحتواء تـلك اجلائـحة الهـائجة

تمددة بال رادع.  ا

في خضم الـصراعـات الدولـية الـيوم
والسيـما بعـد تفشـي جائحـة كورونا
وتــبــادل االتـهــامــات مـا بــ الــقـوى
العـظـمى في العـالم وحتـديداً مـا ب
ـتحدة االمـريكيـة والص الواليات ا
هـــذه الــدولــة الــكــبـــرى الــتي عــرفت
بـعقـولـهـا اخلارقـة ومـديـات التـفـكـير
الــتـي اســتــطــاعـت ان تــتــفــوق عــلى
ـتحدة االمريـكية صـناعياً الواليات ا
ؤلف االسـتاذ واقتـصاديـاً يـنطـلق ا
الـدكـتـور طه جــزاع في كـتـابـة الـقـيم
ـوســوم (الـصــ مـخـالب الــتـنـ وا
الـنـاعـمــة) في انـطـبـاعـات وخـلـجـات
مـــتــنـــوعــة عن هـــذا الــبــلـــد اجلــدلي
الكبير. وفي جهـد ثقافي مهم وجدير
باالهتمـام والقراءة والسـيما في هذا
الــوقت الــعـصــيب من الــزمــان حـيث
تـكـالـب الـعـالم الـغــربي عـلى الـصـ

بوصفها مهداً لنمو وتمدد اجلائحة.
ـــؤلف ومــا حــدده وهــذا مـــا أشــره ا
فـكر والكاتب الدكتور مقدم الكتاب ا
عبد احلس شعبان اذ وصف ظهور
هذا الكتاب في هذا الظرف العصيب
جــداً واصــفــاً هــذا ايــاه بـانـه قـراءة
جـديـدة ومعـمـقـة لـتـاريخ الـعالقـة ما
ــتــحــدة االمـريــكــيـة بــ الــواليـات ا
والـصــ في ظل تـغـيــيـرات الـنـظـام
الـــــدولي اجلــــديــــد الـــــذي جــــعل من
ــتـــحــدة كـــمــتـــحــكم في الــواليـــات ا
الـعالقات الـدولـية بـعـد انهـيـار جدار
برلـ عام 1989م وانـحالل الـكـتـلة
االشـتـراكـيـة في االحتـاد الـسـوفـيـتي
في نهـايات عام 1991م. وهنـا بقيت
تـحدة هي القـوة العظمى الواليات ا
بـال مــنــازع لـــتــأتي الــصـــ الــيــوم
ـا تـمـتـلـكه من امـكـانـيـات نـاهـضـة 
مادية وبشرية وصناعية واقتصادية
ــنــافس االكــبــر لــلــواليـات لــتــكــون ا
تحـدة. ويشيـر الدكتـور شعبان في ا
ـه لــلـــكــتــاب الـى الــســـيــاســة تــقــد
اجلديـدة التي تنـطلق مـنها الـفلـسفة
الصـينـية وفـلسـفة الـتاريخ الـصيني
والـتي اطـلق عـلـيـهـا تـعـبـيـراً غـريـبـا
ـرحلة هي (تطليق ومثيراً بان هذه ا
مـــرحـــلـــة الـــتـــزمـت االيـــديـــولـــوجي

واحلــضــاري والـثــقــافي وقــد اشـار
ؤلف الى مقولة مهمة كان قد تنبئ ا
بها الـفيلـسوف البـريطاني (بـرتراند
رسل) عام 1922م بقوله (ان الص
قـادرة بـسـكـانـهـا ومـواردهـا عـلى ان
تصبح القوة العظمى في العالم بعد
تحدة) وهذا ما يثبت ان الواليات ا
تــلك االســتــشــرافـات الــتي اطــلــقــهـا
(راسل) مـعـمـقـة ودقـيـقـة السـيـمـا ان
الــصــ قــبــيل عــام 1949م لم تــكن
كـيانـاً سـيـاسيـاً مـتجـانـسـاً بل كانت
ســـيــاســـات تـــســـودهـــا الـــنـــزاعــات
واالعراق واحلروب مع الـيابـان بيد
ان االمر كـان مدهشـاً لدى (رسل) في
حــيـــنــهــا عــلى الـــرغم من ان تــاريخ
تأسـيس احلزب الـشيـوعي الصـيني
يــســبق رأيه هــذا بـســنــة واحـدة اي
عام 1921م. وقد تـغـنى الـصيـنـيون
ـهـمـة التي بـتلك االحـداث الـثـورية ا
عــدوهـــا قـــمـــة الـــزهــو والـــعـــظـــمــة

والنصر.. وكانت تلك االنشودة: 
الـشـمس عـالــيـة في الـسـمـاء حـمـراء

جداً....

قلب الشمس هو ماوتسي تونغ
هو يقودنا الى التحرير.. 

اجلــمــاهـيــر حتـرر نــفــسـهــا لـتــكـون
اسياد أراضيها.. 

أوه... أهالً... 
نعم... اوه... نعم...

الشمس في السماء حمراء... 
قلب الشمس هو ماوتسي تونغ... 
لم يـكن الـتـعـرض لـلـثـقـافـة الـصـيـنـة
واحلـديث عـنهـا يـكـفي لـكـتـاب واحد
ؤلف هـذا البـلد او اكثـر اذ يصـف ا
بــانه مـــجــتـــمع يـــتــقـــاسم الــهـــويــة
الــوطــنــيـــة من خالل ثالثــة ديــانــات
رئـيـسـيـة وهي االسالمـيـة والـبـوذية
والـهنـدوسـية والـذي يـعـكس بدوره
اختالفـاً جوهـريـاً عمـيقـاً في الهـوية
البس الــثـــقــافــيــة بــدأ مـن شــكل ا
والـــلــغــة والـــدين والــعـــادات عــلى
الــرغم مـن تــعـامـل الــصــ بــقــسـوة
شـــديـــدة وعـــنـــصــــريـــة مع اقـــلـــيـــة
سلـمة الـتي كانت احدى (االيغـور) ا
ـعـاداة ادوات الـتـحـشــيـد االمـريـكي 
الص دولياً واثارة اجملتمع الدولي
ومـنـظـمـات حـقـوق االنـسـان ضـدها
ـؤلف وفي الـوقت نـفـسه يـبـ لـنـا ا
ان الفلسفة (الكونفوشيوسية) تهتم
بإدارة اجملتمع وان البـوذية كديانة
تعنى بتهذيب الروح في وصف تلك
القيم البوذية التي تدعو الى السالم
وروح التسامح وفي اشارة على ان
الثـقافة الـصينـية ال تـؤمن باحلروب
الـــديـــنـــيـــة وانـــهــــا واحـــدة من اهم
صــفـــاتــهـــا وخــصـــائــصـــهــا وهــذا
يـــتـــنـــاقـض مع الـــهـــجـــوم االعالمي

االمريكي بشأن (االيغور). 
ÂUFD « Ÿu½

ولــعـل الــتــنــوع االخــر في الــثــقــافــة
الـصــيـنــيـة كـان ايــضـا من خالل عن
نــوع الــطــعــام  الــذي تــعــرض عــنه
اعالنات عن اكالت مختلفة للضفادع
وطـريقـة عـرضـهـا في تـلك االعالنات
وكأنـها تـرقص رقـصة الـبالـيه وعلى
ايـقـاعــات مـوسـيـقى بــحـيـرة الـبـجع
للموسيقار الروسي (تشايكوفسكي)
ـؤلف. في انتـقـالة عـلى حد تـعـبيـر ا
مـهـمة فـي فصـول هـذا الـكـتـاب الذي
يــتــطــرق الى الــعالقــات الــصــيــنــيـة
العربية التي يـصفها الباحث (سون
ديــغـــانغ) من جـــامــعـــة شـــنــغـــهــاي
الدولية والـذي يعزو الفـضل للعرب
في بنـاء طريق احلـرير بـقوله ((كـلنا
يـعـرف ان اصـدقـائـنـا الـعـرب هم من
بــــــنـى طــــــريـق احلــــــريـــــــر ولــــــيس
الصـيـنيـون واننـا اصـبحـنا شـركاء
مهم في القرن احلادي والعشرين)
ة وهو يشـير الى تـلك العالقة الـقد

ما بـ الـعرب من جـهة والـصـينـي
من جـهـة اخـرى الــتي تـشـيـر الـيـهـا
ـصـادر الـتــاريـخـيـة وحتـديـدا مـنـذ ا

عام 636م. 
ــهـمـة الــتي تـعـرض من الــثـقـافـات ا
ؤلف في كتابه القيم الواسع اليها ا
هـذا هي مـتـضـادات الـيـان واليـونغ
ـتـضادات او الـتـبايـنـات التي هذه ا
تــرمـــز الى شـــكـــلـــ مــتـــشـــابـــهــ
مـتــداخـلـ مع بــعـضـهــمـا الـبـعض
تمـثل السـلبيـة وااليجـابيـة اخلنوع
والـــعــدوانــيــة االنـــوثــة والــذكــورة
الضعف والقوة الطراوة والصالبة
وغــيـرهــا من الـتــضـادات اخملــتـلــفـة
وتعد فـلسفة الـ واليانغ تـعد عماد
الـفـلـسـفـة الـصـيـنـيـة. ومن احملـطات
هـمة ايـضاً في هـذا الكـتاب هـو ما ا
ؤلف من جـهود ثقـافية استعـرضه ا
ـدونـات عـربـية وتـاريـخـيـة وفـكـريـة 
حتمـل انطـباعـات مـهمـة عن الـثقـافة
الصينـية وحضـارتها نقـلها عدد من
الــكـــتــاب الــعــرب ولــعـل من اهــمــهم
الشـيخ احـمد حـسن الـباقـوري الذي
زار الـصــ ومـكث هـنــاك مـا يـقـارب
صري ائة يوم في عهـد الرئيس ا ا
الــراحل جــمـال عــبــد الـنــاصــر ومـا
ـؤرخ العراقي ووزيـر الثـقافة قدمه ا
الــراحل الــدكــتــور فــيــصـل الــســامـر
والذي دون العديـد من تلك العالقات
الــصــيــنــيـة  –الــعــربــيــة في كــتــابه
الــشـــهـــيــر (االصـــول الـــتــاريـــخـــيــة
لـلــحـضـارة الــعـربـيــة االسالمـيـة في
الـشــرق االقـصى) فـضـالً عن جـهـود
لوحي الذي قام ع ا الكاتب عبد ا
بــتـــرجــمــة كـــتــاب (تـــاريخ الـــشــعــر
ـعــاصـر) وفــؤاد مـحــمـد الــصـيــني ا
شـبل وهـادي العـلـوي في تـرجـمـتهم
لـــكـــتـــاب (الــتـــاو) الـــذي صـــدر عــام
ـسـتـطـرف 1980م وايـضـا كـتـاب (ا
الـصــيـني) الــذي صـدر عـام 1992م
فــضالً عـن دراســة مـهــمــة لــلــبــاحث
الــدكــتــور عـــبــد احلــســـ شــعــبــان
ــوســومــة (الــفــلـــســفــة الــتــاويــة وا
وصنـوها الـفلـسفـة الصـوفيـة وحدة
الـــوجـــود واحلـــضـــور والـــغـــيــاب)
ودراسات اخرى مـهمـة نترك لـلقار
االستمتـاع بها في هذا الـكتاب الذي
يـتسع مـجـال افقه الـعـلمي والـفـكري
اتساعـاً معرفـياً متمـيزاً ومهـماً يب
لنا الـقدرة الكـبيرة لـلمؤلف الـدكتور
طه جــــزاع فـي جــــهــــده الـــــعــــمــــيق
ـهمة. صدر هـذا الكتاب ومؤشراته ا
ـيـة في بـغـداد عن دار دجـلـة االكــاد
عـام 2021م وبــلغ عـــدد صــفــحــاته
( (255صــــــفــــــحــــــة ومن الــــــقــــــطع

الصغــــير. 

في أمسـية ثـقافـية عـامرة وفي لـيلة
هادئة ونسمة صـيفية باردة احتفى
ـلـتقى الـعـراقي لـلـثـقافـة والـفـنون ا
في العاصمـة األردنية عمّـان بإشهار
وتــوقـيع الــكــتـاب اجلــديـد لألســتـاذ
ـوسوم (هو الدكـتور حسن الـبزاز ا
الـعـراق). بـحــضـور عـدد من الـنـخب
الــعـراقــيـة واألردنــيــة وجـمــهـور من
محبّي الثقافة واألدب. أدار االحتفال
ــلــتـقى وقــدّم الــكـتــاب رئــيس هـذا ا
والـــنـــاشـط الـــكُفء في هـــذا اجملـــال
السـيد ضيـاء الراوي. وكـان األستاذ
الــبــزاز قـد أهــداني مــؤلــفه الــثـامن
عــشــر قـــبل أيـــام قــلــيـــلــة لـــقــراءته
الحـظـات واالسـتـمـتـاع به وأبـداء ا
طروحة ب سطوره. حول األفكار ا
(هو الـعـراق) طُـبعَ وصدرَ في األردن
لــكـن من غـــيـــر عـــنـــوان لـــدار نـــشــر
مـــعــتــمــدة وال إشــارة إلـى مــكــتــبــة
معيّنـة تبنّته كـما هو متـعارف عليه
وخـلت صـفــحـاته األولى من اإلهـداء
قـدمة الالزمة والـتقد اجملامل وا
ــا غــايــةٍ في نــفـس يــعــقـوب له... ر
والله أعـلم! عـلمـاً إن األستـاذ حسن
همة ـصادر ا قد استعـان بعشرات ا
الـــــتـي تـــــخص مـــــوضـــــوعـه. غالف
ؤلف الكتاب الفني هو من تصميم ا
نـــفـــسه وهـــو ذاتـه ومـــنـــذ صـــبـــاه
موهـوب بفن الرسـم واخلط العربي
كمـا هـو موهـوب في الـعِلم واإلنـتاج

العلمي.
V¹dſ Ê«uMŽ

الـكتـاب كـما هـو غـريب في عـنوانه 
غــريـب أيــضـــاً ومُـــثــيـــر بـــعـــنــاوين
ـحـتـواه سـلس مـواضـيـعه غـزيـر 
بـقــراءته عـلـى الـرغم من تــطـرّقه إلى
حـقب عـديـدة وأزمـان مـخـتـلـفـة عـلى
مدى تاريخ سحـيق مستعـيناً بحكم
من القران الكر وأبيات من قصائد
ذات مــدلــوالت حــرصــاً من الــكــاتب
ه لــلـــقـــار بــأســـلــوبه عــلى تـــقـــد
ـعروف وإيـصـال أفـكاره وفـلـسـفته ا
العـلمـية الـرصيـنة من خالل تـاريخه
ي الـــــطــــويل الــــعـــــلــــمي واألكـــــاد
وجتــــربـــتـه في احلــــيـــاة كــــمـــراقب
لألوضـــــــاع ومــــــحـــــــلل لـإلحــــــداث
مــســـتـــنــيـــراً بـــرؤيــته الـــتـــقــدمـــيــة
والـوطـنـيـة وهـذا عـلى مـا يـجـعلـني
أجـزم من مبـتـغـاه األول واألخـير في
طـبـع الـكـتـاب وتــوزيـعه بــنـفـسه بال
مــــقــــابـل مــــادي عــــلـى األصــــدقــــاء
ــهــتــمــ فـي الــشـأن ــثــقــفــ وا وا

العراقي!
األســـتــاذ الـــدكــتـــور حــسـن الــبــزّاز
ولود في بـغداد عام  1945حاصل ا
عـــلى شـــهــادة عـــلـــيــا من الـــواليــات

تحـدة األمريكـية في إدارة األزمات ا
والـقـانـون واالقـتـصـاد الـدولي. نـشأ
وتــربى في كــنـف عـائــلــة ســيــاســيـة
مـعـروفـة. فـهـو شـقـيق الـدبـلومـاسي
السابق والسياسي الالحق الشهيد
عـــبــد الــرحـــمن الــبـــزّاز أول رئــيس
وزراء مـــــدني فـي عـــــهـــــد الـــــعــــراق
اجلــمـهــوري. دخل الــدكـتــور حـسن
عـالم الـسـيـاسـيـة من أوسع أبـوابـها
بــعـد  ?2003من خالل تــأســيــسه لـ
(حـركـة الـقوى الـوطـنـيـة والـقـومـية)
ومـــخـــتــصـــرهــا (حـــقـــوق) وأصــبح
أمينهـا العام. ناهـضت هذه احلركة
انية العراقية حتت االنتخابات البر
ظل االحـــتالل فـي دورتـــيــهـــا األولى
والثـانيـة لكـنهـا شاركت في الـثالـثة
ولم حتـــصـل عــلـى أي مـــقــعـــد حتت

قبّته.
ـجمل صفحـاته هو تصفح الكتاب 
ســـريع لـــتـــاريـخ الـــعـــراق مـــاضـــيه
وحــاضــره مع مــقـارنــة بــيــنه وبـ
تــاريخ دول وشــعــوب الــعـالـم اآلخـر
ومـنـهـا الـعـربـيـة وصـوالً إلى مـا هو

عليه العراق اآلن
الـــكـــتـــاب لم يــتـــضـــمن أي فـــصــول
تعـريفيـة أو أبواب رئيـسيـة كما هي
ـا وضع ـيـة إ حـال الـكـتب األكـاد
واضـيع فلسـفية في عشرة عـناوين 
الـسـيـاسيـة وعـلـومـهـا تـندرج حتت
ا استخدمها يافطات ومسمّيات لطا
ـنـظّـرين في ذلك الـعـالم ـفـكّـرين وا ا

نغمس في السياسة. الشائك ا
العنوان األول هو (مصابح ومقابح)
ــراحل احلــضــاريـة ويــتــحــدّث عن ا
لـأل والـــقـــيم األخالقـــيـــة لـــهـــا في
قـبحـهـا وجـمالـهـا وشـرها وخـيـرها
راحل بالعنف وارتباط بعض هـذه ا
كوسيـلة للتـعامل فيـما بينـها ويجد
الـكــاتب أن الـعـراق يــأتي عـلى رأس
تاريخ هذه احلضـارات وإن اختلفوا
في الــــتــــفــــســــيــــر حــــول مــــراحــــله
التـاريخـية وصـوالً إلى جتارب عدد
من الــدول فـي الــعــالم خــاصــة بــعــد

ية الثانية. انتهاء احلرب العا
أمـا الـعـنـوان الـثـاني فـهـو (اخلـلـطـة
وضـوع باد من عـنوانه النـادرة) وا
وجب عـنـدما نـتـحـدّث عن الـعـراق 
خـلــفـيـته الــعـريـقـة والــطـويـلـة الـذي
ـرو الـزمن عنـصـراً معـقداً أصبح و
ـتعـاقـبـة بـسـبب خـلـفـيته لألنـظـمـة ا
اجلــغـرافــيـة والــبـيـئــيـة والــثـقــافـيـة
مـتدّة جـذوره إلى أعماق وتاريـخه ا
الــــتـــاريخ وظـلَّ الـــعـــراق وشــــعـــبه
مـحـافـظـاً ومــكـابـراً بـكـبـريـائه وهي
صـــفـــة مـالزمـــة لــــلـــفـــرد الــــعـــراقي
والـعـربي وتــعـني الـكِـبـرَ واالعـتـزاز

بــالــنـــفس والــتــراث وهــذا مــا جــعل
الـكاتـب يذكـر مـا ذكـره قس بـريـطاني
أقام فترة طـويلة في سـورية والعراق
وكتب كـرّاساً عـنوانه (الـعراق مـفتاح

ستقبل). ا
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الــيــافــطـة الــثــالــثـة لــلــمـواضــيع هي
(االنحراف التاريخي) وفـيه يستشهد
الكـاتب بوصـف هيـرودوتس للـعراق
بأنـه متـحف األجـناس الـبـشريـة وهو
مـــحق بــذلك ألن الــعـــراق هــو الــبــلــد
احلاضن لكل األجـناس البـشرية على
مـدى تـاريـخه الـطـويل ثمَّ يـسـتـشـهـد
ـؤلف بـشـكـل أوسع بـكـتـاب شـقـيـقه ا
عـــبــد الــرحـــمن الــبـــزاز (نــظــرات في
التربية واالجـتماع والقومـية) حينما
يـقـول إن كـثــيـر من الـزعـمـاء والـقـادة
الــعـــرب-بـــعـــد حتـــرر بـــلـــدانـــهم من
االســتـعــمـار األجــنـبي-يــنـســبـون كل
ســـــوء وكـل ضــــعـف وكل خـــــطـــــأ في
بلدانـهم إلى ذلك االستـعمـار وحتميل
الــغــيـر تــبــعه أخـطــائــهم وهــذا عـيب
نفسي دف يـتّصف أغلـبهم به ويوّلد
االنــحـــراف لـــديـــهـم في الـــســـيـــاســة
والعـمل وكل ذلك ينـدرج حتت مرض
األنـانـية الـتي تـسـتـقـر في عـقل وفـكر

اإلنسان بشكل عام! 
الـعـنـوان الـرابع من عـنـاوين الـكـتـاب
هـو (الــذات الـوطـنــيـة) وفـيـهــا يـتـجه
السـيد حـسن البـزاز إلى حدود أبـعد
لــيــفــرّق بــ الــذات والــوطــنــيـة قــبل
الـــدخـــول فـي تـــفــــاصـــيل مــــوضـــعه
واســتــكــمــال عــنــاصــره. فــالــذات من
وجــهـة نــظــر الـكــاتب هي مــجـمــوعـة
عقـائـد وأفكـار تخص الـنـفس الذاتـية
أو الـــهــيــكل الــذاتـي. أمــا الــوطــنــيــة
فــتـعـرف بــالـفـخــر الـقـومي والــتـعـلّق
الــعــاطـفـي والـوالء واالنــتــســاب ألمّـة
محددة. ثم يستشهد بتجارب عدد من
الشـعوب والـكيانـات السـياسـية التي
ـيــزهـا عن يــخـتــلط عـلــيـهــا األمـر و
مفهومـها في الدولة الـعربية على أن
ـواطـنــة يـشـغل مـوضــوع الـهـويــة وا
حـيّـز غـيـر قــلـيل من الـثـقـافـة والـفـكـر
وفي دراســات الــعــلــوم الــســيــاســيــة

والقانون واالجتماع.
ــوضــوع اخلــامس هــو (عــســكــرة وا
ــؤلف- الـــســيـــاســة) وفــيـه يُــشــيـــر ا
ـفـكـر عبـد الـرحمن مـستـعـيـناً بـفـكر ا
ـؤسـسـة العـسـكـرية الـبزاز-عن دور ا
ورجـالـهـا فـي الـعـراق الـذين قـبـضـوا
كـــلــيـــاً عــلى أمـــور الــبـالد وانــفــردوا
ــــنـــاصـب حـــتى وحــــدهم بــــأغـــلب ا
اخلـارجيـة وتـولي األمـور السـيـاسـية
دني لـلـبلـد واضـعـ دور اجملـتـمع ا
جــانـبــاً داخل ثـكــنـة شــبه عـســكـريـة
مـتـطـرّقــاً في جنـاحه شـخـصـيـاً أي -
عــــبـــــد الــــرحــــمن- فـي وضع األسس
األساسيـة لبناء الـدولة العـراقية على
أساس الدولـة العلمـانية عـندما تولى
رئاسة الوزراء عام  1965 لغاية عام
 1966وهـــذا مـــا أغـــاض الـــعـــســـكــر
تاحة ب ليستخدموا كل الضغوط ا
أيديهم ألجل تنحـيته وهذا ما حصل

وجنحوا فيه بسهولة.
ــــوضـــوع وعـــنــــد االنــــتـــقــــال إلى ا
الـسـادس (الـبـنى الـتـعـلـيـمـيـة) وهـو
عــنـــوان أكـــثــر تـــفـــاؤلي من بـــقـــيــة
الــعــنــاوين ألن الــتــعــلـيـم وكـمــا هم
مــعـلــوم لــلـجــمـيع بــكل مــسـتــويـاته
وآلياته هـو احلكم الفـيصل في تقدّم
. الـشـعـوب وفي ضـوئـهـا تبـنى األ
فــاأل جـــمــيـــعـــهــا تـــقــدّمـت وبــنت
بـلــدانـهـا من خالل الــتـعـلــيم ومـنـهـا
الـعــراق الـذي تـقــبل جـمـيع أقــلـيـاته
الكبيرة والصغـيرة في مجال التعلم
ومنها تولّد ارتباط مت فيما بينهم
عــلى الــرغم من أن هــيــرودوتس قـد
قـــيّم الـــعـــرب بــــأنـــهم مـــتـــنـــابـــزون
ويــتــقـاتــلــون مع بـعــضــهم الــبـعض
ويــقـــاتـــلـــون غـــيــرهـم أغــاروا عـــلى

جيرانهم وسلبوا قوافلهم!
كر) وتفرّد السابع بعنوان (الفكر وا
وفـيه إشـارة إلى الــقـلق االجـتـمـاعي
واالضـطـراب الـشــعـبي الـذي يـحـدث
ــســتــقـرّة عــادةً في الــبــلــدان غــيــر ا
والــدول الــتي يــغـلـب عـلــيــهــا طـابع
الـتخـلّف والـتـعنـصـر والـتنـاحـر ب
أبـنـائه وهـنـا يـشـير الـكـاتب إلى أن
ـثل األسـمى ـا سـيـكون ا الـعـراق ر
من بــــ كل الــــتـــجــــارب الـــدولــــيـــة
شـابـهة ويـتـحدّث حـول الـعقل من ا
كر وتـوابعه من جانب آخر جانب ا
ومدى تأثيـر هذا العنـصر الهدّام في
بناء األمة األخالقـية مستـنيراً باآلية
ـكـر الـسيء إال ـة وال يـحـيق ا الـكـر
كر بأهله في إشارة إلى الفرق ب ا
والـكـيـد في أنه ال يـكـون إال مع تـدبر

وفكر.
الـــعــنـــوان الــثـــامن (ســـمــو وأُفــول)
وحتت هـذا الـعـنـوان يـصف الـكـاتب
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إلى مـا وصل إلـيه الـعـراق في حـالته
ــانـيـة اجلــديـدة بــأنه جـمــهـوريــة بـر
احتـاديــة دسـتــوريـة وأمــامه فـرصـة
ـتـكـامل. لـكن سـانـحــة بـنـاء نـظـامـه ا
احملــتل ومــنــذ الــلــحــظـة األولـى كـان
هــدفه تـدمــيـر الــعـراق بــكـامل كــيـانه
وتـراثه وتـاريـخـه الـعـريق. فـتـحـولت
أحالم شعبه من أول سـمو في حياته
ـستـقـبله اجلـديدة إلى أفـول ويـأس 
ـارسة السلـطات السـياسية بسبب 
الــقـائــمـة زوراً وبــهــتـانــاً عـلى أسس
ـــقــراطــيـــة ووجــود كـم هــائل من د
ن تــــعـــــاون وأيّــــد شــــذّاذ اآلفـــــاق 

احملتل.
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ـوضـوع الـتــاسع (خـاصّـة الـقـول) وا
ـشــاركــة الــســيــاســيــة في وتــعــنـي ا
الـعمـليـة السـيـاسيـة وفيـهـا التـمهـيد
واالنــتــقــال الــتــدريــجي مـن الــبــنــيـة
ــعــيــنــة في احلــكـم وغــدارة شـؤون ا
السلطة والبالد إلى بيئة أخرى تقوم
عــلى الـتــعـدديـة الــشـامــلـة سـيــاسـيـاً
وحـزبـياً وإداريـاً وثـقـافـيـاً وإعالمـياً.
وكمثـال على ذلك العـمليـة السيـاسية
الــعـراقــيــة الـتـي من أهم واجــبـاتــهـا
تنظيـم العالقة ب الـسلطات وبـينها
وب الشـعب. لكن الـدستـور العراقي
اجلـديـد أصـبح رمــز لـفـشل الـعـمـلـيـة
الــســيــاسـيــة وجــرّ الــبالد إلى حــالـة

الفوضى.
والـعـنـوان الـعـاشـر واألخـير هـو (لُبّ
ـؤلف من خالله الـقـول) والـذي أراد ا
ــنــتـــشــرة عــلى ــلــمـــة كل أفــكـــاره ا
صفحات هـذا الكتـاب ووضعها حتت
هـذه اليـافـطـة ولبّ الـقـول إشارة إلى
ا ـقـراطـيـة) الـذي ر مـصـطـلح (الـد
يكون األكثر اختالفاً وتفاوتاً بالرأي

ـقراطـية لكن أهم مـا في فحـوى الد
هـو مــقـدار فـهـمـنـا وقــبـولـنـا حلـريـة
اإلنــســان والـوطـن. ويـبــقى الــنــظـام
ــخـــتــلف ــقـــراطي لألوطـــان  الـــد
أنـواعـه مـرتـبــطـاً بـوجــود الـدسـتـور
الــــدائـم الـــذي يــــكــــون من بــــ أهم
واجـــبـــاته تــــنـــظـــيم الــــعالقـــة بـــ

الـســلـطـات وبـيـنــهـا وبـ الـشـعب.
ــــؤلف عــــنــــد احلــــديث عن ويــــرى ا
ــقــراطـي الــذي عــاشه الــوضـع الــد
العراق قبل وبعد تكوينه السياسي
فــهـنـاك مــراحل سـيـاســيـة مـخــتـلـفـة
مـتـعــدّدة عـاشـهـا اجملــتـمع الـعـراقي

على مدى عدّة قرون
ن يـهمّه األمر يـتساءل  في األخير و
البزاز: هل هناك فـرصة أمام الشعب
الــعـراقـي إلى إمـكــانــيـة قــيـام نــظـام
قراطي حقيقي متكامل يقوم على د
أســــاس االلــــتــــزام بــــالــــنــــصــــوص
ـــارســة احلـــقــوق الـــدســتـــوريــة و
والـواجــبـات في ظل ســلـطـانه? وهل
هـــــنـــــاك فــــــرصـــــة جـــــادة لـــــبـــــذور
ـقراطـية لـكي تنـمو طـبيـعياً في الد

العراق? 
 وفي ضـــوء كـل مـــا ذكـــره األســـتــاذ
الـقـديـر الـدكـتـور حـسن الـبـزاز ومـا
اســـتــنـــد إلــيه مـن مــصـــادر وأفــكــار
وطـروحـات فـأن كـتـابه انـتـهى بـدون
أي خاتمة أو موجز لرؤية شاملة أو
تــصـورات شــخـصــيـة لــواقع عـراقي
ـنظـور له وكذلك ـستـقبل ا أفضل وا
العالم لكن كل ما ذكره في كتابه عن
الــعــراق مـنــذ نـشــأة اخلــلـيــقــة عـلى
أرضه وإلى اليـوم هو بال شك كـتاب
يُـغـنـي ويـجـيب عـلى أســئـلـة كـثـيـرة
لــــطـــمــــوحـــات شـــعـب ووطن... هـــو

العراق!
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ُرهِق ُـرهَق وا تتـجسـم لسـاسة دول اخلـلـيج العـربـية صـورة اليـمن ا
بأزماته وصـراعاته وتنـاقضـات فِتَنِه مع فِـتنةِ طـبيـعته وعراقـة تاريخه
وروعة آدابه وفـنـونه وتـنـوع تضـاريـسه. عـنـدما يُـطل أولـئك الـسـاسة
ـسرح الـيمـني ويقـتربـون من كوالـيسه يـقاربـون اخللل والـعلل على ا
وصـفـاً وحتـلـيالً مـحـاولـةً لـلـحل حـال حتـبـيـر ذكـريـاتـهم. من سـاسـة
اخللـيج اخملـضرمـ أحـد أقدم دبـلـوماسـيـيهـا الـكويـتـي أول أمـناء
مـجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجي األسـتـاذ عـبـدالـله يـعـقـوب بـشـارة الذي
) عبر لوك والـشيـوخ والسالطـ اصطحب مـعه قراء مـذكراته (بـ ا
(يوميات األمـ العام جمللس الـتعاون لدول اخلـليج العربي 1981-

1993م).
عـنــد صـدور "يــومـيــات األمـ األول" ســنـة 2005م كـتـب د. نـايف
احلجرف (يصادف أنه "األمـ السادس حاليـاً" منذ يناير 2020م)
أنـهـا "كـشـفت الـنـقـاب عن بـعـض احلـقـائق الـتي عـايـشـهـا عن قـرب"
ـتعـددة لدول وفعالً كـشف الـسيـد بشـارة أن من إحـدى الهـواجس ا
اخلليج الست أحد "اليمـنَيْن" عشية وغداة نـشوء مجلس تعاون لدول

. يجاور "اليمنَان" بعضها.. فلم تكن نيران إيران هاجساً يتيماً
ـدعـومة وأقرب هـاجس حـرب ظـفـار بـ مسـقط وجـبـهـة حتريـرهـا ا
"عدنـياً".. وبعـدما فـهمت سـلطـات عدن بـأن خالفهـا مع مسقـط يعني
خالفاً مع بـقيـة دول اجمللس تـوج اجملـلس "الولـيد" مـساعي الـكويت
واإلمارات بتـطبـيع عالقات عـدن ومسـقط لتـطلب صـنعـاء منه تدخالً

اثالً حسب إحدى وثائق سِفر األم بشارة.
في أواخـر 1981م ومـنــتـصف 1982م بـاسم اجملــلس اخلـلــيـجي
تردد األمـ الـعام عـلى الـيمـنَـيْن ولقي تـودد الـرئيـسـ لكـسب "ثـقة"
عنوي اخلليجي ـادي وا زيد من "ثقل" اإلسناد ا الدول اخلليجيـة وا
بغية مواجهة مختلف التحـديات. طرحت صنعاء بلسان الرئيس علي
عبدالـله صالح احتـمالـية مواجـهة عدن وانـقطاع "شـعرة معـاوية" ب
ـا غـاب إسـنـاد اجلـوار اخلـلـيجـي لـلـشـمال الـيـمـني الـشـطـرين وطـا
سـيـسُـقِـطه اجلـنـوب فـيُـسـقِط اخلـلـيج بـعـده. وطـبـقـاً لـيـومـيـات األم

بـــــــــشــــــــــارة فـــــــــإن
الـسـلـطــان الـعـمـاني
قــابـوس بـن ســعــيـد
نـقل شــكـوى صـالح
من "إهــــــمـــــال" دول
اجملـلس دعم الــيـمن
الـــــشـــــمـــــالي عـــــلى
الوقـوف القـوي ضد
مــــحـــاوالت الــــيــــمن
اجلــــنــــوبـي. ثم دُعِم
الـشــمـال وحتــسـنت
عالقاته وحـاز الـثـقة
اخلــلــيــجـــيــة وفــقــاً
لتدوين بشارة حتى
تـــــــســـــــرب الــــــــشك
بـانــضـمــامه جملـلس
الـــتــعـــاون الـــعـــربي
كـون من بـغداد – ا
عَـمّان  –القـاهرة –
صنعاء قـبيل إعادة
تـــوحــيـــد الـــيـــمن ثم
اجـــتـــيــــاح الـــعـــراق

لــلــكــويت (صــيف 1990م) ومــا تــرتب عـــلــيه من نـــكــران لم يــطــوِهِ
النسيان.

بعد عـضويـة اجلنـوب اليـمني باجلـبهـة القـومية لـلصـمود والـتصدي
شكَّل مع إثيوبيا وليبـيا حلفاً ثالثياً أثار مـخاوف دول خليجية دفعت
األمـ بشـارة لـزيـارة عـدن ولـقـاء الـرئـيس عـلي نـاصـر مـحـمـد الذي
أفـصح عن نـيــته حتـسـ الـعالقــة بـاخلـلـيج وقــلل من شـأن احلـلف
برم بنـاءً على رغبة لـيبيـا. يفيد األمـ اخلليجي األول بـأن استُع ا
على الرئيس الـليبي مـعمر القـذافي برئيس اإلمـارات الشيخ زايد بن
سـلـطـان.. وتــفـيـد مـذكـرات عــلي نـاصـر (عـدن والــعـالم) أن االتـفـاق

الثالثي بقي حبيس أدراج الدول الثالثة..!
جتدر اإلشـارة إلى الـنـاجم عن إبـرام االتـفـاق "حبـيس أدراج" أديس
أبـابــا وطـرابــلس وعـدن (أغــسـطس 1981م) من مـراسالت تــقـتـرح
مطـالـبة صـنـعاء لـقـادة اخللـيج ضـمـهم جمللـسـهم. يُرجح قـرار قـيادة
ـاديـة اخلـلـيـجـيـة لـتـكـون الـظـهـير صـنـعـاء االسـتـزادة الـسـيـاسـيـة وا
ستخدم مـن قبل جهات تضمر شراً لعموم دعوم وا واجهة عدن ا

. اخلليج والسعودية حتديداً
في "سؤال مـباشـر" من اإلعالمي السـعودي خـالد مُـدخلي عـلى قناة
"العـربـية" سـئل األسـتـاذ بشـارة حـول "توقف فـكـرة ضم الـيمن إلى
اجملـلس".. ومن واقع مـعـايـشـته ظـروف ومـكـونـات الـتأسـيـس أجاب
طل على الضفة سألة إلى الـواقع اجلغرافي ا بشارة بالنفي راداً ا
ـنشـأ اليـمني العـربيـة للـخلـيج. هو مُـحِق بنـفـيه ولم يبـلغه يـومذاك "ا
للـفـكـرة" من أواخـر الـستـيـنـيـات إلى أواخر الـسـبـعـينـيـات قـبل وبـعد
تحدة بعد مواكبته "اليمننة" تعيينه مندوباً دائماً للكويت لدى األ ا
ستينـيات القـرن العشرين -يـثبت بعض تـفاصيلـها "بسـتانه" اجلديد
أي كتـابه األخـيـر (مـشـاهـدات عبـدالـله بـشـارة في اخلـارجـية واأل
ـتـحدة 1981 – 1964م)- وعـرف مِن رمـوز الـيـمن مَن وَصـفـهم ا
ـان بالـصالبة الـصخـرية قـاالته "يحـملـون روحاً مـرحـة بتـفاؤل وإ
ألهل الـيــمن وعــمق الـوعي.. مـع دعـوات مــلـهــمـة حــتى اآلن".. فـمن
ـلــهــمــة مــقـتــرح ضم دول اجلــزيــرة بــإطــار احتـادي مِن دعــواتـهـم ا
األستاذ محـمد أحمـد نعمـان ثم والده "األستاذ األكـبر" أحمـد محمد
سـئول الـسعـودي والكـويتـي حسب نعمـان خالل لقـائهم كبـار ا
يـومـيات ووثـائق ومـراسالت "نـعـمـانـيـة" نـشـرهـا األسـتـاذ فـؤاد مـطر
بجـريدة "الشـرق األوسط" (يـناير 1997م) عقب تـقد طلـب اليمن

االنضمام للمجلس (ديسمبر 1996م) ولم تتهيأ أسباب القبول.
معطـيات قبـول انضمام الـيمن من نـواحي "اجلغرافـيا واأليديـولوجيا
ؤمن "بوحدة األمن والطموح" تضمنتها مالحظات لألستاذ بشارة ا
ـصـيـر واالمـتـداد اليـمـنـي اخللـيـجـي وأن منـطـق األخوة والـشـعب وا
شـتركـة سيفـرض نفـسه". حسـب تصـريحاتـه السـابقة صـلحـة ا وا
وإن تـنـاولت كـتـابـاته األخـيـرة "الــيـمـنـنـة" بـوصـفـهـا ضـمن مـا سـمـاه
نـطقة رابـطاً بيـنها وبـ الصورة الـذهنية "احلوسة" الـتي تعيـشها ا
ن غيـر مستقـر" بسبب مـآالت التغـيير وكأن الرائجة خـليجـياً عن "

لسان حاله عمن غيروا ولم يدركوا غِيَر الزمان:
ا أحسنوا البدايات ولكن ... هل يحسون كيف ساء اخلتامُ ر

هم.. كـتب بشـارة يُـشجع "تـدرج عضـوية الـيـمن -تقـديراً لـظروفه- ا
ببـعض مـؤسسـات اجملـلس" ثم "تأهـيل الـيمن" عـلى طـريق "تخـلـيجه"
مع إقراره "باختالف الـلغة السيـاسية اليـمنية عن الـلغة التي تـتبناها
انـيـاته" في يـومـيـاته ".. مـتى يـصـبح الـيمن دول اجمللـس".. وخَتـمَ "
عضواً كامالً في مـجلس التـعاون فهذا أمـر يعتـمد كثيـراً على اليمن

نفسه".
واضح جداً للـعيان عـدم تأهل الـيمنـي لـدخول نادي اخلـليج وأنهم
تأهلـوا للـسقوط وسط "أخـدود" جديـد وجحيم حـرب لم يتـخل بشارة
عن الـتـبـشـيــر بـ"ضـرورة وقـفـهـا.." إذ ال تـذر لــعـقلٍ هـداه وال تـعـطي

عربيا ًمُناه.

 ÊULF½ wHD

القاهرة

غالف الكتاب

غالف الكتاب

ؤلف يعرض ا
نسخة من كتابه
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ــســـجــد احلــرام وفـق مــا أفــادت ا
صــحـافـيـة في وكــالـة فـرانس بـرس

دينة. في ا
ويــتــزامن مــوسم احلج مع ارتــفـاع
في عــدد اإلصــابـــات بــكــورونــا في
مــخـتــلف أرجــاء الــعـالم ال ســيــمـا
تحورة من بسبب انتشـار النسخ ا
الـفــيـروس ورغم حـمالت الـتـلـقـيح

ستمرة منذ أشهر. ا
وسـجّـلت الـسـعـوديـة حـتى الـسبت
أكثر من  508آالف إصابة بفيروس

كورونا بينها  8063وفاة.
ويــقــتــصــر احلج هــذا الــعــام عــلى
ـقـيــمـ الـذين تــتـراوح أعـمـارهم ا
ب  18و 65عـامــا والــذين تــلــقـوا
جـــرعـــتـي لـــقـــاح ومـن غـــيـــر ذوي

زمنة. األمراض ا
وقـالت الـبـاكـسـتـانـيـة صـدف غـفور
( 40عــــامـــــا) الــــتي تـــــســــافــــر مع
يز أن صديقـتها ألداء احلج "أمـر 
نـؤدي احلج بـ عـدد مـحـدود جـدا

من احلجاج".
وتابعت باإلنـكليزيـة لوكالة فرانس
بـرس "أتمـنى أن يجـعل الـله حجـنا

سهال".
ـصريـة مروة (42 وظـفة ا وقـالت ا
عـامــا) إنّ "احلج هـذا الــعـام نــعـمـة

كبيرة ربنا منحني إياها".
وتــابــعت األم لــثالثــة أطــفـال الــتي
حــــاولـت مـــــرات عـــــدة احلج قـــــبل
اجلـائـحـة "أشـعـر بـفـرحـة وسـعـادة

كبيرة".
ÃU−(« œbŽ

وقال الشـاب السعودي عـبد العزيز
بن مـحـمود ( 18عـامـا) "أشـكـر الله
وافقة رغم أننا أننا حصلنا على ا
لـم نـتـوقع ذلك بـســبب حتـديـد عـدد

احلجاج".
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تـعـالت أصـوات الـسـعـادة بـوالدة  أفنـان في بـيت قـد تـسـكـنه عـائـلة
إذ تـعمل األم في بـيت احلـاج سالم فـقيـرة تـتكـون من أبـوين معـوزين 
من جتـار منطـقة سـامراء تـقدم خـدماتـها مـقابل بـعض النـقود التي ال
تـسـد رمق الـعـيش حتـمـلت الـعـناء والـشـقـاء واالهـانـة من اجل تـربـية
ابنتـها الوحـيدة أفنان  ويعمل األب فالحـا يوفر بـعض الطعـام مقابل
دللـة مدرسة اخليال أدخلت الفـتاة ا عمله في مـزرعة شاه الـناهي 
وتخـرجت بتـفوق وجناح مـنقـطع النـظير توفي والـدها في الـسادسة
عـيشة والـدتها  وأخـتها الـصغيـرة إيثار عشر من عـمرها  تكـفلت 
انتقلت العائلـة للعيش  في بغداد بعـد قبولها في كلية اآلداب 0ظهرت
وشاعـرية نـظـمت أول مجـمـوعة شـعريـة( حـقيـقة عـنـدها مـيول أدبـيـة  
هـرجانـات  الـشعـرية  شاركـت في ا ـرحلـة الـرابعـة األلم )وهي في ا
وانــتــمت إلـى وزارة الــثــقــافـــة الــعــراقــيــة  إذ عــمــلـت في الــصــحف
واجملالت كـمحـررة ثـقـافيـة في عـدة صحف عـراقـية  وحصـلت على

هوية احتاد األدباء والكتاب في العراق.
سابقة العربية  كتبت أول رواية لها سمتها األمل  شاركت فيها في ا

فازت بجدارة بجائزة البوكر
ـشهورة من اجل توفـير لقمة عملت مـراسلة لبـعض القنوات الـعربية ا
عـيش لـعـائـلـتـهـا  تـمـيـزت بـاجلـمـال والـرقـة  وعـنـدمـا تـكـتب تـقـريـرا
عاني اجلياشة  فعمة با صحفيا يلفت نظر اجلميع بلغتـها السيالة ا

راسالت الفضائية. لديها قدرة على احلوار جعلتها في مقدمة ا
ـعركـة لنقل امتلـكت الشـجاعة وقوة الـشخـصية  تدخل إلى ارض ا
األحداث كامـلة من غـير رتوش  هزت الـعاصمـة العـراقية بـغداد عدة
راسـلـة الـوحيـدة الـتي تـصل إلى مـكـان التـفـجـير انـفـجـارات كانـت ا
ـر بـهـا بـلـدنا وكـامـلـة عن األحـداث الـتي  وإعطـاء مـعـلـومـات دقـيـقـة 

اجلريح.
عـادت متـعـبة إلى بـيتـهـا بعـد قـضاء أوقـات عصـبـية في نـقل األحداث
قـيت : أفنـان عـليك تـرك هذا الـعمل الـشاق ـزرية لـلعـنف الـطائـفي ا ا
وهــذا طـلــبي األخـيــر مـنك : قــالت لــهـا أيـثــار أنـا أنــهـيت واخلـطــيـر 
وال دراستي اجلـامـعيـة الـيوم.  وفي الـغد الـتـحق بـوظيـفـتي اجلـديدة 

نحتاج إلى عملك بعد اليوم  ألنه على حساب حياتك وصحتك 
-: جـلسـت أفنـان علـى مائـدة الـطعـام وهي تـشعـر بـاجلوع والـصداع
الـشـديـد من اإلرهـاق الـذي حلق بـهـا الـيوم   :- 0أنـني احـمل رسـالة
لـلــعـالم اجـمع افـضـح اجملـرمـ واالرهـابـ الـذين يــقـتـلـون الـنـسـاء

والعمال األبرياء من غير ذنب  والشيوخ  واألطفال 
قاطعتها والدتها بقولها -: اليوم وصلتنا رسالة تهديد لك  بالقتل من
قبل مجـهول  طرق الـباب السـاعة الـعاشرة صـباحا  فتـحت الباب
وجـدت ظـرفـا مــرمـيـا عـلى األرض فـيه صـورتك عـلـيـهـا عالمـة اكس 

وطالقة جديدة لم تستعمل بعد  وهي أشارة لقتلك
ـهــني لـكـشف -: قـالت أفـنــان األعـمـار بــيـد الـله ســأمـضي بـعــمـلي ا
ومهما كان احلقائق  واإلسرار التي تفضح حـيتان الفساد والـدمار 

الثمن حتى لو كانت حياتي هي الثمن  
اتصل بها األستاذ منير العزاوي  مديـر القناة الفضائية  وطلب منها
تغطية أحداث تفجير اإلمام الـعسكري عليهما السالم في سامراء
رافق  وصـلت إلى مكـان الـتـفجـيـر مع الكـادر الـفني واللـوجـسـتي ا
حـتى تـبثه وتـسجل األحـداث احلـقـيـقة لـلـتـفجـيـر  لـها   بـدأت تـعـمل 
وكـادر الـقـناة الـفـضـائـية  وبـعد لـلـقنـاة الـفـضـائـية    اخـتـطـافهـا 
البحث عنـها أياما وجـدت مقتولة وقد نحرت من الـوريد إلى الوريد 
بــعـد أطـالق الـنــار عـلــيــهـا مـن قـبل مــســلـحــ مــجـهــولـ  و قـتل
كــــــــــــادر القـنـاة الفـضـائـية بـالـكامل  ونـحرت احلـقـيقـة مـعهم إلى

يومنا هذا .

نطقة لكثير من االهـتزازت والصراعات جعلت منها ساحة تعرضت ا
نـطـقة الى لـلـحروب والـصـراعـات الكثـر من مـرة حـتى حتولت فـيـهـا ا
فـيـمـا تـقـود الـواليات ـقـاومة) والـذي تـتـقـدمـه إيـران مـحـاور (مـحـور ا
ـنـطقـة ويسـعى الى الـسيـطرة من خالل ـتحـدة محـور يـخر يـحكم ا ا
"سـايكس بيـكو جـديد" ولـكن بعـد شعـور القوى الـغربـية بـعدم قـدرتها
ما أضطرها الى التفكير اجلديد في على االستمرار في نهج الصدام
فبدات أول انـسحابها من افـغانستان ـنطقة تدريـجياً االنسحاب من ا
وأردفـه بــاالنـــســـحـــاب من ســـوريــا والـــعـــراق وفق تـــســلـــسل زمـــني
إضـافة الى شـعورهـا ان الصـراع في اليـمن غيـر مجـدي لذلك محـدد
ـثلـون قوى سيـاسيـة فاعلـة ومؤثرة اعتـرفت والول مرة أن احلـوثي 
ـا يحـقق الـتهـدئة في عـلى االرض ينـبـغي اجللـوس واحلـوار معـهم و
ـنقـطة االقـليـميـة الى توازنـات وتهـدئة بـ القوى لـذلم اجتهت ا الـيمن
الـرئيـسيـة الفـاعـلة وتـسعى هـذه الـقوى الى إعـادة التـوازن ليس اآلن
نـطقة جتري لـذلك فان عمـلية الـتوازن في ا بل منـذ زمن ليس بالـقليل
تـصارعـة بعـد خوض خوض بفـعل القـناعـة التي وصـلت لهـا القـوى ا
العـديد من جوالت الـصراع التي أسـتنرفـتها ولم تـصل الى مبتـغاها

من خالل هذا الصراع والقتال .
والـذي بالـتـاكـيد ـنطـقـة االنـسـحـاب االمريـكي تـرك فـراغـاً كبـيـراً في ا
خــصــوصــاً وان عـمــلــيـة ســيــفـتح اجملــال واســعــاً أمـام الــصــراعـات
إضـافـة الى عـدم توزيع االدوار االنـسـحـاب جـرت دون تنـظـيم مـسـبق
ـسـتوى االقـلـيمي فـلـثد سـعت إيـران الى فتح لـذلك على ا ـنـطقـة في ا
احلــوار مع واشــنــطن ورفع الــعــقــوبــات االمــريــكـيــة الــتي انــهــكــتــهـا
أقـتصـادياً والـوصول الى اتـفاقـات مهـمة وكـبيـرة بخـصوص االتـفاق
ـقـابل أعــتـرفت أمـريـكـا بـعـد فـوز جـو بـايـدن بـا الـنـووي مع واشـنـطن
ما يـعتبر بدايـة ومقدمة لتـحديد هذا الدور ـنطقة بالدور االيراني في ا
أما دول اخلـلـيج والـسـعـودية ا يـصـعب تـقـيـيـده وعـدم تـركه عـائـمـاً 
حتديداً فانها بـدات تبحث عن الهدوء واالستـقرار بعد حجم االزمات
ـسـتـوى الـداخــلي وازمـة الـصـراع عـلى الـتي مـرت بـهـا سـواءً عــلى ا
الـكة والـى ازمة خـاشقـجي التي أثـرت كثـيراً احلـكم داخل العـائلـة ا
إضـافة الى ـملـكة وجـعلـتهـا في دائرة الـشبـهة واالتـهام عـلى سمـعة ا
االستنزاف الكبير الذي تـعرضت له في حرب اليمن وغرقها في هذا
سـتنقع الـكبيـر  لذلك ربطت الـسعوديـة أي حوار مع إيران بـإيقاف ا
احلـرب في الـيـمن والـتـي انـتقـلـت نيـرانـهـا من االراضـي الـيـمنـيـة الى

أطراف السعودية.
الكـيان االسـرائيـلي من جهـته يعيـش ازمات عديـدة في مقـدمتـها ازمة
تـشـكـيل احلكـومـة ومـا حلقـهـا من صـراعات داخـلـيـة علـى اثر مـلـفات
الفساد التي تالحق زحيم حزب اللـيكود "نتنياهو" الى جانب احلرب
وصــدمـة اطالق ((4000 عـلى غــزة بــعـد ان كــانت شــبه مـحــســومـة
صاروخ الـتي ضربت من غزة بـاجتاه الكـيان الـصهيـوني على الرغم
من الـقـوة العـسـكريـة والصـاروخـية والـقـبة احلـديديـة الـتي تتـمـيز بـها
الـدفـاعات االسـرائـيـليـة كـمـا ان هذه االزمـة كـشـفت ان عرب 1984
اصـبــحـوا أشــد فـعالً من الــفـلــسـطـيــنـ انـفــسـهم كــونـهم مــواطـنـون
أسـرائيلـيون يـحملـون الهـوية االسـرائيلـية مـا يعـني صعوبـة السـيطرة
ـتـكـامـلة ـصـانع الـعـسـكـرية ا عـلـيـهم الى جـانب اكـتـشـاف عدد من ا
داخل غزة االمر الذي يـجهل التهديـد الصاروخي على تل ابيب وكل

اسرائيل قائم وباي حلظة
أصبح االمر واضحـاً ويعمل اجلميع عـلى حتقيقه ولكـنه جاء متاخراً
ـنـطـقة ثـمـنـاً غـالـيـاً من استـقـرارهـا وكـان االمـكان بـعـدج ان دفـعت ا
لـذلك الــذهـاب الى خــيـارات اخــرى دون خـســائـر تـذكــر
نـطقة االن مـنهكة ومـستنـزفة وتبحث باتت دول ا
نطـقة مقـبلة على عن نهدئـة وأستقـرار وبالتـالي ا
حوارات واستقرار وتهدئة يجب استثمارها نحو

البناء واالستقرار .
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{ الـــريـــاض (أ ف ب) - تــــغـــلب دمـــوع
الـــفــرح عـــلى أفـــراد أســرة هـــنـــديــة من
خمسة أفراد اختيروا كلهم ب أكثر من
نصـف ملـيون طـلب للـمشـاركة في احلج
الكبير الـذي يخضع للسنـة الثانية على
الـتــوالي لـقـيـود بـسـبب تـفـشي فـيـروس
كورونـا.في الـعالم يـشعـر مئـات األلوف
سلم الذين لم يتمكنوا من زيارة من ا
مـــكــة فـي مــوسم احلـج مــنـــذ ســنـــتــ

بحـسرة وإحـباط. لـكن أم ( 58عاما)
ـتـعاقـد الـهـنـدي في قطـاع الـنـفط أم ا
الذي يـعيش في مـدينـة الدمـام في شرق
ــمــلـكــة يــقــول لـوكــالــة فــرانس بـرس ا
بــــشــــغـف "نـــحـن نــــشــــعــــر بــــســــعـــادة
ـواطـن عـارمـة".ويـشارك  60ألـفا من ا
ــلــقــحـ ــقــيـمــ في الــســعــوديـة ا وا
بالكامل ضـد كوفيد- 19في مناسك هذا
الـعـام بـقـرار من الـسـلـطـات الـسـعـودية
التـي تسـعى الى منع انـتشـار الفـيروس
خالل ما هـو عادة أحـد أكبر الـتجـمعات
الــبــشــريـــة الــســنــويــة في الــعــالم. و
ــشــاركــ مـن بـ  558ألف اخــتـيــار ا

متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.
Z(« pÝUM

وكــان أمــ بـــ هــؤالء احملـــظــيــ مع
زوجـته وأبـنائه الـثالثـة.ويـقول "الـعـديد

من اصـــــــدقــــــائــــــنــــــا وأقــــــاربــــــنــــــا 
رفــضــهـم".وتــبــدأ مــنـــاسك احلج األحــد
وتـسـتـمر خـمـسـة أيام. وتـتـراوح اعـمار
ـوجب الـقـيـود ذاتـهـا ب ـشـاركـ  ا
ن ال  18و 65عـــــامــــا واخــــتـــــيــــروا 
يــعــانـون مـن أمــراض مــزمـنــة وفـق مـا
أعلنت وزارة احلج.ويتحدر احلجاج من
ـقيـم في  150بـلدا لـكنـهم كلـهم من ا
ن يؤدون ـمـلكـة مع إعـطـاء األولـويـة  ا

ــــنــــاسـك ألول مـــرة عــــلـى مــــا ذكـــرت ا
صري محمد الوزارة.ويقول الصيدلي ا
الـــــعــــــتـــــر "أشـــــعــــــر وكـــــأنــــــني فـــــزت
باليانـصيب".ويضيف الـشاب البالغ 31
عـامــا "هـذه حلـظـة خـاصـة ال تـنـسى في
حـياتي. أشـكـر الله عـلى مـنحـني فـرصة
أن يتم قبولي ب الـكثير من األشخاص

الذين تقدموا" للحج.
وتلقت وزارة احلج استفسارات غاضبة
عـبـر حسـابهـا عـلى تـويتـر من مـتقـدم
رفــضت طــلـبــاتــهم في نــظــام الــتــدقـيق
اإللــكــتــروني اخلــاضع فـي شـكـل صـارم
إلشـــــراف الــــســـــلــــطـــــات.وكــــتـب أحــــد
مـسـتـخـدمي "تـويــتـر" "مـا زلـنـا نـنـتـظـر
بــفــارغ الــصــبـــر قــبــولــنـــا وكــأنــنــا في
ـاضي نظمت السلطات اختبار".العام ا
الــســـعــوديــة أصـــغــر حج فـي الــتــاريخ
احلـديث خشـيـة أن يكـون الـتجـمع الذي
كـــان يــجــمـع عــادة أكــثـــر من مــلـــيــوني
شـــخص مــصـــدرا رئــيــســـيــا لـــتــفــشي

للفيروس القاتل.
وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد
مــشــاركـــة ألف حــاج فــقـط لــكن اإلعالم
احمللي قـال إنه ضمّ مـا يصل إلى عـشرة
آالف شخص.ورغم اختيار عدد أكبر في
العام احلـالي لكنّه يـبقى أقل بكـثير من
مـواسم احلج االعـتـيـاديـة. فـفي ?2019
شارك نحو  2,5مليـون مسلم من أرجاء
الـعـالم في مـنـاسك احلج.فـي بـاكـسـتان
البس الباكـستاني ظفر الله قال تاجر ا
( 64عـامـا) لـفـرانس بـرس تـعـلـيـقا عـلى
منع السعوديـة قدوم حجاج من اخلارج

"أنا حزين للغاية".
وأضـاف "كـنت أرغب أيـضـا في الـذهـاب
اضي. كـنت آمل بشدة أن للـحج العـام ا

أحـقق ذلك هـذا الـعـام ال سـيـمـا بـعـد أن
تلـقـيت اللـقاح مع زوجـتي".وب حـجاج
هـذا الـعـام هنـاك من يـشـكـو من ارتـفاع
ـقـدسـة.وتـبدأ تـكـالـيف أداء الـفـريـضـة ا
أســعـــار بـــرامج احلج احلـــكــومـــيــة من
حــــوالى  12100ريــــال ( 3226دوالرا)
ضافة. دون احتساب ضريبة القيمة ا
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ــــاضي قــــال احلــــجــــاج إنّ والـــــعــــام ا
احلــكــومـة الــســعـوديــة تــكــفـلت بــكــافـة
ــشـــاركـــ فـــوفـــرت لـــهم مـــصـــاريـف ا
الـــــوجـــــبـــــات واإلقــــامـــــة والـــــرعـــــايــــة
رتـفعة يرى الصـحية.لكـن رغم الكلـفة ا
ــشــاركـة في الـعــديــد من احلــجــاج أن ا
ـعتاد في طقوس أصـغر دون االزدحام ا
واقع الدينية والـذي كان يشكل حتديا ا
لــوجـســتـيــا صـحــيـا وأمــيـنــا حـقــيـقــيـا
لــلـســلــطــات أكـثــر أمــانــا.فـحــتى خالل
السـنوات الـعادية غـالبـا ما كـان يعاني
حــجـاج لــدى عـودتــهم إلى ديـارهـم بـعـد
نـهـايـة احلج من أمـراض تـنـفـسـيـة عـدّة
بــســـبب االزدحــام الــشـــديــد أثــنــاء أداء
ـناسك وعـدم وجـود أي قيـود لـلتـبـاعد ا
اجلـــــــــــســـــــــــدي أو إلـــــــــــزام بــــــــــوضـع
الـكـمامـات.وتـقـول السـوريـة رانـيا أزرق
( 38عــامـا) في الـريــاض قـبل تــوجـهـهـا
كـنني وصف مـشاعري... الى مكـة "ال 
أشــــــــعــــــــر فــــــــقـط وكــــــــأنــــــــنـي أريـــــــد
ـــنـــزل الــتي الـــبـــكـــاء".وتــضـــيف ربـــة ا
ســتــذهب لــلــحج دون مــرافق ذكــر هــذه
الـسنـة في ظل اإلصالحـات االجـتمـاعـية
ـمـلـكـة وهـو أمـر كان الـتـي تـقـوم بـهـا ا
إلزاميـا من قبل "شعـرت أن الله دعاني"
إلى بيته في إشارة إلى الـكعبة في مكة

كرمة. ا

ــكــرمــة (أ ف ب) - يــبــدأ { مــكــة ا
سلمون في التوافد على احلجّاج ا
ــكــرّمــة الـــســبت تـــمــهــيــدا مــكـــة ا
النطالق مناسك احلج التي تقتصر
ــقـــيــمـــ في الـــســعـــوديــة عــلـى ا
ــلـــقــحــ ضــد كــوفــيــد- ?19في ا
ظـــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة من حـــيث
الــتــنــظــيم والــعـدد لــلــعــام الــثـاني
تــوالــيــا بـســبب اســتــمــرار تــفـشي
الوباء.ويـشارك نحو  60ألف مقيم
ــنــاسـك مــقــارنــة بــنــحـو 2,5 في ا

مـــلــيــون مــســلـم حــضــروا في عــام
شـاركون من ب  .2019واختـير ا
 558ألف مـتقـدم وفق نـظام تـدقيق
الكـتروني بـينمـا يشـعر مالي من
سـلم في الـعالم الراغـب بأداء ا
فريـضـة احلج بخـيبـة أمل من عدم
ــشــاركـــة.وتــســعى الـــقــدرة عــلـى ا
السـلطـات السـعوديـة لتـكرار جناح
العـام الـفـائت الـذي تـمـيـز بـتـنـظيم
كـــبــيــر والـــتــزام تـــام بــالــتـــدابــيــر
الـــوقــائــيــة من اجلـــائــحــة. وتــبــدأ

ـنــاسك األحـد وتــسـتــمـر خــمـسـة ا
أيام.ويؤدّي احلجاج الطواف حول
الــكــعــبـة مـع بـدايــة الــشــعــائـر ثم
يــقــومــون بــالــســعي بــ الــصــفــا
روى قبل أن يتوجهوا إلى منى وا
األحد في يـوم التـروية ومـنها إلى
عــرفـات اإلثــنـ عــلى بــعـد عــشـرة
كيلومترات ألداء أهم أركان مناسك
احلـج الــذي يــعـــقــبه حـــلــول عــيــد
األضـحى.ونـشـرت السـلـطـات نـقاط
تـفــتـيش أمــنـيــة عـدة عــلى الـطـرق

ؤديـة لـلحـرم في مـكة الـرئـيسـيـة ا
عـلى مـا أفادت صـحـافيـة في وكـالة
ــكــان. فــيــمـا ال فــرانس بــرس في ا
تـزال الــتـحــضـيـرات الــلـوجـســتـيـة
والصحيـة مستمـرة داخل مخيمات
احلــجـاج في مـنى.ويــقـتـصـر احلج
ــقــيــمــ الــذين هــذا الــعــام عــلى ا
تـــتـــراوح اعـــمــارهـم بــ  18و65
عـاما ومن غـيـر أصحـاب األمراض
ــزمـنــة.وعـبّــر مـســلـمــون حتـدثت ا
معهم وكالـة فرانس برس في مصر
وبـاكـسـتان عـن خـيـبـة أملـهـم لـعدم
الــســمــاح لــلــمــتــقــدمــ في الــسن
بـالـقـيـام بـاحلج عـلـمـا أن بـعـضهم
يدخر منذ سنوات للقيام بالزيارة.
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ويــتــزامن مــوسم احلج مع ارتــفـاع
في عـــدد اإلصـــابــات في مـــخـــتــلف
أرجـــاء الــعــالـم ال ســيــمـــا بــســبب
ـــتــحـــورة من انـــتــشـــار الـــنـــسخ ا
الـفــيـروس ورغم حـمالت الـتـلـقـيح
سـتـمـرة مـنـذ أشـهـر.وعـشـيـة بدء ا
ــنــاسك بــثـت قــنــاة "اإلخــبــاريـة" ا
احلـكـومـيـة مقـاطع مـصـورة لـعـمّال
نـطقـة احمليـطة بـالكـعبة يـعقـمون ا
ــســـجــد احلــرام عــلــمــا أن وسط ا
الــســلـــطــات ســتـــســتــمـــر في مــنع
ــغــلّف س الــبــنــاء ا احلــجــاج من 
بــــــــقــــــــمـــــــاش أســــــــود مــــــــطـــــــرّز
بالذهب.واحلج من أكبر التجمعات
الــبــشــريــة الــســنــويــة في الــعــالم
ـثل تـنـظـيـمه فـي الـعـادة حتـدّيا و
لـوجسـتيا كـبيـرا إذ يتـدفّق مالي
احلــــجــــاج من دول عــــديــــدة عــــلى
ـزدحـمـة.ونـظّمت ـواقع الـديـنـية ا ا

السعودية الـعام الفائت أصغر حج
ــــشـــــاركــــ في من حـــــيث عـــــدد ا
التـاريخ احلديث. وقـالت السـلطات
في الـبـدايـة إنه ســيـشـهـد مـشـاركـة
ألف حـاج فــقط لـكن اإلعالم احملـلي
قــــــال إن مــــــا يـــــصـل إلى  10آالف
شــــخص شــــاركـــوا فــــيـه.وعـــلّــــقت
الـسـعـوديـة أداء الــعـمـرة ألكـثـر من
سـتــة أشـهـر خالل عـام  2020قـبل
أن تسـمح باستـئنافـها وفق شروط
مـلكـة فقط الذين محـدّدة ولسـكان ا
لم يــعــد في إمــكــانـهـم زيـارة "بــيت
الـله" مـن دون إذن مـسـبق كـمـا كـان
يــــحــــصل ســــابــــقــــا بل يــــجب ان
يـحـجـزوا مـكـانـا لـهم مـسـبـقـا عـبـر
تـــــطـــــبـــــيق الـــــكـــــتـــــروني اســـــمه
"اعتـمرنـا".وأكّدت وزارة احلج أنّـها
تــــتــــبـع "أعــــلى مــــســــتــــويــــات من
االحـتـيـاطـات الــصـحـيـة" في ضـوء
جـائـحـة كـوفـيد- 19ومـتـحـوراتـها
ـملكة الستخدام اجلديدة.وتسعى ا
ـتـاحـة الـوســائل الـتـكــنـولـوجـيــة ا
لضمان تـطبيق التبـاعد االجتماعي
واحلــد من انــتــقــال الــعــدوى.وقـال
نــائب وزيـــر احلج والــعــمــرة عــبــد
الـــفـــتــاح مـــشـــاط اخلــمـــيس خالل
اجـتمـاع لـقيـادات احلج في مـكة إنّ
"خـطة الـوزارة ترتـكـز على تـسخـير
الـتـقـنـية خلـدمـة ضـيـوف الـرحمن"
مشيـرا إلى استحـداث بطاقة احلج
الــذكــيـة "شــعــائــر".وكــانت الـوزارة
أوضــحـت أن الــبــطــاقــة ســتــســمح
بــــوصــــول احلــــجــــاج دون تالمس
بــشــري إلى اخملــيــمــات والــفــنـادق
ـــــــــنــــــــــاطق ونـــــــــقـــــــــلــــــــــهم فـي ا

ــقــدســة.وأوضــحت أن الــبــطــاقـة ا
سـتـساعـد أيـضا في تـتـبع أي حاج
فُـــقــد االتـــصـــال به.كـــمـــا بـــاشــرت
الـــســلــطــات اســتــخــدام روبــوتــات
بالـلونـ األسود واألبـيض لتوزيع
بـاركة لـضمان قواريـر ميـاه زمزم ا
الـتـباعـد االجـتـمـاعي.وذكرت وزارة
احلج أنّــهـا سـتـوفـر  3000حـافـلـة
لـنـقل احلـجـاج وسـتـنـقل كل حـافـلة
 20حــاجــا فــقط.وقــال وكـيل وزارة
احلج مــــحــــمـــد الــــبــــيـــجــــاوي في
تـصـريــحـات مـتـلــفـزة اخلـمـيس إنّ
تـقـسـيم احلـجـاج جملـمـوعـات تـضم
كل مــنــهــا  20حــاجــا فــقـط يــهـدف
"حلــصـر اإلصــابــات في الــعــشـرين
رافـق ألي حـاج مصاب شخـصا ا
فــــــقط ولـــــلــــــحـــــد مـن انـــــتـــــشـــــار
الــعــدوى".كــمــا ســيــتــواصل حــظـر
الــوصـــول لــلــحــجــر األســود الــذي
ـسلمون بلـمسه.وغالبا ما يتبارك ا
كـان يـعـاني احلـجـاج لـدى عـودتهم
إلـى ديـارهم بــعـد نــهــايـة احلج من
أمــراض تـــنــفـــســيـــة عــدّة بـــســبب
ناسك االزدحام الشديد أثناء أداء ا
وعــدم وجــود أي قــيــود لــلــتــبــاعــد
اجلـــــــســــــــدي أو إلـــــــزام بــــــــوضع
الـكـمـامـات.وأعـلـنت وزارة الـصـحـة
الــسـعــوديـة أنــهــا هـيــأت عـددا من
ـــتـــنـــقـــلـــة ـــرافق والـــعـــيـــادات ا ا
وســـــيــــارات اإلســــعـــــاف خلــــدمــــة
احلجاج.وقال طبيب سعودي يعمل
في مــســتــشــفى فـي مـكــة لــفــرانس
ر موسم برس "التحدي األكبر أن 
احلـج دون أي إصـابــات بــكـوفــيـد-

19".

ـــكـــرمـــة (أ ف ب) - بــدأ { مـــكـــة ا
وجودون في مـدينة مكة احلجّاج ا
ــكـرمـة امس األحــد مـنـاسك احلج ا
الـفـعـلـيـة الـتي تـقـتـصـر هـذا الـعـام
ــقـــيــمـــ في الـــســعـــوديــة عــلـى ا
لقح ضد كوفيد- 19في ظروف ا
اسـتـثـنـائـيـة لـلـعـام الـثـاني تـوالـيـا

بسبب استمرار تفشي الوباء.
ويــشـارك نــحـو  60 ألف مــقـيم في
نـاسك مقـارنة بـنحو  2,5 مليون ا
مـســلم في الـعـام  .2019 واخـتــيـر
ـــــشــــاركـــــون من بــــ  558 ألف ا
متقـدم وفق نظام تدقـيق إلكتروني
ـسـلـم في بـيـنـما يـشـعـر مالي ا
الــعـــالم الــراغــبــ بــأداء فــريــضــة
احلج بـخـيـبـة أمل مـن عـدم الـقدرة

شاركة. على ا
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ووصل احلجاج صباح امس األحد
في يوم الـترويـة إلى منى عـلى بعد
نحـو خـمـسـة كـيـلـومـتـرات من مـكة
حيث قاموا بطواف القدوم السبت.
ـقـرر أن يـقــضـوا يـومـهم في ومـن ا
ـكان وأن يـبيـتوا خـيم معـقمـة في ا
فـيهـا قبل الـتـوجه إلى جبل عـرفات

ألداء ركن احلج األعظم.
وتــســعـى الــســلــطــات الــســعــوديـة
لـتـكـرار جنـاح الــعـام الـفـائت الـذي
تـمـيــز بـتـنـظـيم كــبـيـر والـتـزام تـام

بالتدابير الوقائية من اجلائحة.
والــــســـــبت قُـــــسم احلـــــجــــاج إلى
مجموعات صغيرة وارتدوا مالبس
اإلحــرام الــبـــيــضــاء ودخــلــوا الى

احلرم ألداء طواف القدوم.
ـصـلـ قـلـيـال مـساء وارتـفع عـدد ا
حول الـكعبـة وقد وضعـوا كمامات
وتـركوا مـسافـة ب بـعضـهم فيـما
تواصلت أعمال التعقيم في مداخل

واحلج مـن أكـــبـــر الــــتـــجــــمـــعـــات
البشرية السنوية في العالم وبؤرة
رئــيـــســيـــة مــحـــتـــمــلـــة النــتـــشــار
ـــثـل تـــنـــظـــيـــمه في األمـــراض و
العـادة حتدّيـا لوجـستـيا كـبيرا إذ
يــتــدفّق مـاليــ احلــجــاج من دول
زدحمة. واقع الدينية ا عدة على ا
وأكّـــدت وزارة احلج أنّـــهـــا تـــتـــبع

"أعـلى مـسـتـويـات من االحـتـيـاطات
الصحية" في ضـوء جائحة كوفيد-

 19ومتحوراتها اجلديدة.
وذكــرت وزارة احلج أنّــهـا ســتـوفـر
 3000حـــافــــلـــة لــــنـــقـل احلـــجـــاج
وستـنقل كل حـافلة  20حاجا فقط
حلــصـــر الــعــدوى فـي أقل عــدد من
احلــــجــــاج حـــال وقــــعـت إصــــابـــة

تكنولوجية لضمان تطبيق التباعد
االجـــتـــمـــاعي واحلـــد من انـــتـــقــال
العـدوى فنـشرت روبـوتات لـتوزيع
ـبــاركـة واســتـخـدمت مـيــاه زمـزم ا
بـطـاقــات ذكـيـة سـتــسـمح بـوصـول
احلـــجــاج دون تالمـس بــشــري إلى
اخملــيـمــات والـفــنـادق ونــقــلـهم في

قدسة. ناطق ا ا

بـالـفـيروس. وغـالـبا مـا كـان يـعاني
احلـجـاج لـدى عـودتهم إلـى ديارهم
بـــعـــد نــهـــايـــة مـــشـــاعـــر احلج من
أمــراض تـــنــفـــســيـــة عــدّة بـــســبب
ناسك االزدحام الشديد أثناء أداء ا
وعــدم وجــود أي قــيــود لــلــتــبــاعــد

اجلسدي أو وضع كمامات.
ـــمـــلـــكـــة وســـائل واســـتـــحـــدثـت ا
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يــجب أن تـتـفـاءل عـنــد الـذهـاب لـلـعــمل حـتى تـشـعـر
بالسعادة والنشاط .

qL(«

تـغيرات إيـجابيـة فى حيـاتك العاطـفيـة نتيـجة حرصك
على جناح العالقة احلالية.

Ê«eO*«

اعتـمـد األفـكـار الـتى تسـاعـدك عـلى جنـاح مـشروعك
وتشعرك بالرضا.

—u¦ «

تــنـــجح فـي مــحـــاوالتك الـــدائـــمــة إلنـــهـــاء اخلالفــات
العائلية.يوم السعد االحد.
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ال تـتردد فى الـتعـبـير عن مـشاعـرك لـلشـريك وحاول
أن تظهر له حقيقة مشاعرك .
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ــتك ال تـــســمح ألى شـىء حــولـك يــضـــعف من عـــز
ان والشجاعة. وحتلى باإل

”uI «

 لـراحـتك تــخـلص من الـشـكــوك والـظـنـون الـتى تـدور
برأسه جتاه الشريك.

ÊUÞd «

ـشروعك وابدأ فى تـنفيـذ اخلطوات على أرض خطط 
الواقع.رقم احلظ.9
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ال تسـتـهون بـاأللم البـسـيط وأجرى الـفـحوص الـطبـية
لالطمئنان على صحتك .

bÝô«

ال تلتـزم الصمت وحاول أن تعبر للشريك عن غضبك
منه نتيجة أفعاله.

Ë«b «

اعــتــمــد الـتــغــذيــة اجلـيــدة حــتى تــشــعـر بــالــتــحـسن
وتستعيد عافيتك ونشاطك من جديد.

¡«—cF «

اعتمـد الصراحـة مع الشريك حـتى يصلح مـا أفسده
وبالتالى تقوى العالقة بينكما.

 u(«
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اجـب عن الــــــتــــــحــــــديـــــدات
ومعـاني الكلمات. اول حرف
من كـل كـلـمـة يـشـكل الـكـلـمـة
ـطلوبة: (مـطرب خليجي 8 ا

:( حروف من مقطع
 1- مال بنفسه
 2- أعترف

 3- طائر مائي
 4- عدد
 5- أوشك
 6- رفضت
 7- رف طائر
 8- كسب
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ـتـبـضـعـ يـحـمل بـضـائـع واكـيـاس ا
بــــعـــربــــة صــــغــــيــــرة أصــــبــــحت هي
ـشـهـد الـيومي وصـاحـبـهـا جـزءاً من ا
لعشرات االطفال االيتام الذين يعيلون
امــهــاتــهم واخــواتــهم في هــذا الــزمن

العراقي الصعب. 
الـفـلم وصل لـلـمـرحـلـة االخـيـرة لـلـفوز
بـجــائــزة مـهــمــة لـلــفــلم الـقــصــيـر في
ـسـابـقـة  ويـتـطـلب الـفـوز احلـصول ا
عـلى اكـبر عـدد من الاليـكـات في موقع

ــا يـــتــطــلب الـــيــوتــيـــوب 
مـشاركـة ودعم أكـبـر عدد من
ــتـابـعـ ســواء في مـديـنـة ا
ـوصل الـذي يسـلط الـفـيلم ا
الــضـوء عـلى مـأسـاة اهـلـهـا
وابــنــائــهم بــعــد الــتــحــريـر
والـذي حــولـهــا الى مـدنــيـة
خــراب ودمـــار هــائـل كــمــا
يـــتـــطـــلـب دعم وتـــشـــجـــيع
وتــصـويـت كل الــعــراقــيـ
ســـــــــواء داخـل او خــــــــارج

العراق. 
فــوزهـذا الـفـيـلم سـيـسـاعـد
فـي تـســلـيـط الـضــوء عـلى
مــــــأســــــاة الـــــــنــــــازحــــــ

اخــتـيــار الــفــيــلم الــعــراقي الــقــصــيـر
(طـفـولــة مـا بـعـد احلــرب) كـأفـضل 10
أفالم من ب  200  فــيـــلم مـــشــارك في
مـسـابقـة تـلـفـزيونـيـة لـلـفيـلم الـقـصـير
لــلـشــبـاب لــعـام 2021  والــذي يـتــنـاول
وصل حيـاة ومأساة طـفل من مديـنة ا
تـوفي والــده عـنـدمــا رجع الى بــيـتـهم
ــفـخخ وانــفـجــر عـلــيه بــاب بـيــتـهم ا
ـعـيـشـيـة الـقـاسـية ودفـعت الـظـروف ا
هــذا الــطــفل الى الــنــزوح الى مــديــنـة
اربـيل لــيـعــمل في ســوق اخلـضـراوت
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ــســرحي عـادل ــمــثل  ا يــتـابع ا
الـسـعـيـدي بــروفـات  مـسـرحـيـة
(الصنـدوق االسود) التي كـتبها
ويخرجها الـفنان ماجد درندش
وتــــمــــثل اجلــــزء الـــــثــــالث من
سـلــسـلــة مـســرح االحـتــجـاج 
وعن اعـــــمــــــاله اخلـــــرى قـــــال
الــســعــيــدي لـ(الــزمــان) (كــمــا
اشــــتـــرك االن بـــعـــمل جـــديـــد
ـفـتـاح تالـيف مـثال بـعـنوان ا
غــــــازي واخــــــراج اســــــامـــــة
الـسـلطـان مع الـفـنانـة امـيرة
ـسرح جواد كـذلك لـدي عمل 
االطـــفـــال بـــعـــنـــوان امـــيــرة
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ذيع الـرائد لـتـقى االذاعي والتـلفـزيـوني ا نـعى ا
وت الـسبت الصـابته عـباس حـميـد الـذي غيـبه ا
رصد بـوباء كـرونا والتـيفـوئيد مـعا ..كـما نـعى ا
ذيع الرائد عباس العراقي لـلحريات الصحفية ا
راسل الصحفي عـلي مطير احلاصل حميـد وا
عـلى جـائـزة الـشجـاعـة الـصـحفـيـة.مـوضـحا في
بـيـان (حـمـيـد ومطـيـر أصـيـبـا بـفـايـروس كـورونا
الـلعـ ماأدى الى مـضاعفـات تسـببت بـوفاتـهما
الـفـجـيـعـة وكـان الـرائـد عـبـاس حـمـيد مـن أكـفأ
مـذيـعي األخـبـار في الـتـلـفـزيـون الـعـراقي ومـنذ
ـاضـي وتـخـرج عـلى يـديه ثـمـانـيـنــيـات الـقـرن ا
ـذيعـ الـشبـاب ومقـدمي الـبرامج الـعديـد من ا

.( بدع ا

الـفـيـلم مـدته  4 دقـائق ويـعـرض قـصـة
وصل هَجَرَتْ معاناة طفل من مـدينة ا
ـوصـل بـاجتــاه اخملـيــمـات عــائـلــته ا
ـــديــنــة وعــنــد عـــنــدمــا دخل داعش ا
ديـنـة ثانـيـة من قـبل اجليش حتـريـر ا
الــعــراقي انـفــجــر الـبــيت الــذي لــغـمه
داعـش واسـتـشـهـد الطـفـل مـحـمـد هو
مـعـيـلـهم الـوحيـد اضـطُـر لـلـتوجه إلى
أربـيل للـعمل عـلى عربـة في أسواقـها
لــيــتــمـكـن من إعــالـة والــدته وإخــوانه
ــقـيــمـ األربــعـة األصــغـر مــنه وا

ُـــهـــجــــرين داخل الــــعـــراق وكـــذلك وا
ــثل الالجــئــ خــارج الــعــراق وهـو 
رسالة دعم وتضامن ومساندة موجهة
لـيست فـقط للـمـخرج  الـعراقي الـشاب
(كــهي تـيــتب) وهـو في الـ 19سـنـة من
عــمـــره وطــالب فـي قــسم الـــســيـــنــمــا
والــتــلــفــزيــون في احــدى اجلــامــعـات
الـتـركيـة ويـدرس اختـصـاصاً إضـافـياً
هــو اإلعالم اجلــديــد مع اخــتــصــاصه

األصلي في السينما والتلفزيون.  

حالياً في بادوش. 
ان دعم الــفـــيــلم ســـيــصب في
مـصـلحـة الـطـفل ألنه إن فاز
فـــان قــضـــيــة هــذا الـــطــفل
وغــــــيــــــره مـن االطــــــفــــــال
سـيــتـنــاولـهــا ويـهـتـم بـهـا
اإلعـالم مـا يــجــلب إلــيه يـد
الــــعــــون إضــــافــــة إلى دعم
اخملــرج الــشــاب لـــعــمل أفالمٍ

ستقبل.  أفضل في ا
الـــفـــيـــلم ومـــخـــرجه الـــشـــاب
ثالن العـراق ككل وإقليم
كــردسـتــان أيـضــا في هـذه
ــــــــســــــــابـــــــقــــــــة لــــــــكن ا
لـألسـف(حــــــــــسـب قــــــــــول
اخملـــــرج) (الاتـــــلـــــقى دعم
اجلـــــمـــــهـــــور مـــــقـــــارنـــــة
ــشــاركـ اآلخــرين من بــا
الــدول الـعــربــيـة فــهــنـاك
ثالثـة مشـاركـ يتـقـدمون
عــــلي بـــفـــارق كــــبـــيـــر من
اإلعــجـابــات ) هــذا الــفــيـلم
يـتطـلب مـشـاركتـكم بـعمل اليك
للفلم في اليوتيوب وايصاله الى

كل عراقي وعربي. 

تــخــتـلـف عن مــاقـدمــته فـي الـســابق)
وعن مـواصفـات الفـنان الـناجح يـؤكد
ـتـلك ادوات (يــجب عـلى الـفــنـان ان 
ــمـثـل احلـقــيــقي من حــيث احلــركـة ا
ـوهــبـة واجلـســد والـصــوت النـهـا وا
جمـيعا تـساعـد على جناح الـفنان في
مـســيـرته الــفـنـيــة خـاصـة ان الــفـنـان
يعـرف من خالل ادواره الناحـة ولهذا
انـــا احــاول قـــدر االمــكـــان ان احــافظ
عــلى مـسـتـواي الــفـني وعن مـا اقـدمه

للجمهور الذي يتابع اعمالي).
غترب الى ذلك يبدأ الـفنان العـراقي ا
علي ريـسان بـتصويـر الفـيلم الروائي
الــقـصــيـر (بــورتـريت) بــالـتــعـاون مع
شــركــة ايـفــنــمـا بــروداكــشن لالنــتـاج

االحالم تاليف واخراج حس صالح)
وعن الـدراما يـقول ( لـدي مشـاركة في
مـــســـلــسل بـــروانـــة لـــلــمـــخـــرج عــلي
البحراني واجسد دور مساعد مخرج)
وعن رؤيــته لــلــوسـط الــفـنـي عــمــومـا
يــقـول ( هــو نــعـمــة ونــقـمــة من خالل
اجملامالت على حسـاب اجلودة الفنية
او الـعـمل الـدرامي عـمـومـا لـكن نـبـقى
نـنــتـمي الــيه ونــحـبه)  وعن الــدرامـا
العراقية يؤكـد ان (الدراما تبكي وتأن
عــلى االنـتـاج الـذي مـتى مـاكـان جـيـدا
فـان الـدرامـا الـعـراقيـة تـصـبح بـخـير)
وعـن ابـــرز ادواره يـــقـــول (ان ادواري
قـليـلة لـكن العـام احلالي سـجلت اكـثر
من عمل بشـخصيـات مختلـفة وعديدة

الـفيـلم سينـاريو علي الفـني في كندا 
ريــــســـان  وإخـــراج  مـــنى اخملـــتـــار .
ـوقع دنـيـا الـفن فـأن  ريـسـان ووفــقـا 
يقـوم ببطـولة الفـيلم مع مجـموعة من
ـمثـل الـكنـدي والعـرب من بيـنهم ا
حسـنا عـلوي و احـمد شـمس السالب
و جـــان روبــــيـــداس و عــــلي اســــعـــد
ويشارك  من العراق الفنان التشكيلي
أتيال شـاه بـلوحـاته التي تـعد احد
عـنـاصر الـفـيـلم   وسيـبـدأ التـصـوير

بعد عيد االضحى.
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ـفكـر العراقي ضـيفه الـكترونـيا بـرنامج (حوار الكاتب وا
) في حــوار بـعــنـوان (مـقــاربـة بـ حــرّـ مـوقع لـعــبـة األ

احلزب الشـيوعي الصيني واألحزاب الشـيوعية العربية)
ــنــاســبــة مــرور  100عــام عــلى تــأســيـس احلـزب وذلك 

الشيوعي الصيني.
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ـقـيم في الشـارقة ضـيـفته اخلـميس ي الـعراقي ا االكـاد
ـاضي افــتـراضــيـا اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة لــتـكــنـولــوجـيـا ا
ــعــلــومـاتــيــة في ورشــة تـدريــبــيـة بــعــنـوان احلــاسـوب وا
(مـستـقبل صـنـاعة االفالم الـوثائـقـية بـ تقـنـيات الـهاتف

تعددة). احملمول والوسائط ا
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ـلــكي ــركــز الــثــقـافـي ا الــكـاتـب اإلمـاراتـي اقــيم له في ا
ـاضي حفل تـوقيع بـالـعاصـمة االردنـية عـمـان اخلمـيس ا
ـسموح) بـحضورأمـ عام وزارة الثـقافة كتابـه (القدر ا

االردنية هزاع البراري.
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الفوتـوغرافي العراقي ضيفته اجلمعيـة العراقية للتصوير
ــاضـيــة في نـدوة بــعـنــوان (عـيـنك افـتـراضــيـا اجلــمـعـة ا

مصدر ابداعك).
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ــطــربــة الـــلــبــنــانـــيــة حتــيي في ا
الـثالث مـن تمـوز اجلـاري حفال
في احدى قـاعات مديـنة عيـنكاوة

باربيل.
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ي العراقي تقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من االكاد
شاركه في مـصابه بوفاة شقيقه الشاب حيدر علي حميد

العبدلي.
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ـفـكر االردني الـقى مـحاضـرة بـعنـوان (مـفهـومـا اجلدل ا
واالغتراب) في مقر اجلمعية الفلسفية األردنية بعمان.
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الشـاعـرة الـعراقـيـة ضيـفـتـها مـؤسـسـة التـجـمع الـعراقي
ـركز لثقافي االصيل اجلـمعة على قاعـة جواد سليم في ا

البغدادي للحديث عن جتليات الشعر الغزلي.
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استـقبل رئـيس اجلمهـورية بـرهم صالح امس األحد
في قـصر الـسالم بـبـغداد نـقـيب الـفنـانـ العـراقـي
جـبـار جــودي والـفــنـانـ الــرائـدين فــاطـمـة الــربـيـعي
الك.وأكّد صالح أهمية مواصلة العمل لدفع وقاسم ا
عـجلـة الـثقـافـة في البـلـد في مخـتـلف االختـصـاصات
الفنـية والنـهوض بالصـروح الثقـافية وضرورة إيالء
ثقف والـفنان الرواد االهـتمام والرعاية بدعـ وا ا
ـنـجز لـلـوطن وعـمـلـوا بـجدٍّ ـطـلـوبـة بـعدمـا قـدمـوا ا ا
وإخالصٍ وتفـانٍ على دعم احلـركة الثـقافـية في الـبلد
. واستمع رئيس وإشاعة الـبهجـة في قلوب الـعراقيـ
الك إلى اجلمـهورية من نـقيب الـفنـان والـربيعي و ا
عـرض بـشأن الـوضع الثـقـافي في البـلـد وما يـواجهه
الـفــنـانــون من مــصـاعب مــعـربــاً (عن دعـمه الــكـامل
لـلــوسط الــفـني والــثـقــافي وتـلــبـيــة مـطـالـب الـفــنـانـ
واحــتــيــاجــاتــهم) ومــشــدداً (عــلى ضــرورة إصــدار
التشـريعات والقـوان التي تؤمّن لهم احلـياة الرغيدة

كانتهم وإجنازاتهم). ا يليق 

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت عارضة
األزيــاء األمـريـكــيـة من أصــول فـلــسـطـيــنـيـة
جـــيــجي حـــديـــد خالل مـــقــابـــلـــة مع إحــدى
فـضـلة وسـيـقى ا الـصـحف األجـنبـيـة عن ا
إلبــنــتــهـــا خــاي الــتي تــبـــلغ من الــعــمــر 10
أشــهــر.وقــالت جــيــجـي إنــهــا ووالــد "خـاي"
الفـنان اإلنكـليزي من أصـول باكسـتانية زين
مــالك يــحــرصــان دائـــمــاً عــلى إصــطــحــاب
طفلتهما في نزهات طويلة وخاللها تستمع
ـوسـيـقى لـلـمـوسـيـقـى الـبـولـيـووديـة وهي ا
ــفـضـلـة لــديـهـا بــاإلضـافـة لــبـعض أغـاني ا
األطفال باللغة العربية.وكان صرحت جيجي
سابقاً بأنها حترص على الـتمسك بخلفيتها
وخـلفيـة زوجها الـثقافـية األصـلية في تـربية

طفـلتهمـا األولى. وتابعـت مشيرة إلى
أن (خــاي حتب كــثـيــراً احلــيــوانـات
وحتـديـداً الطـيـور وهي تـتوقع أنه
في يــوم مـا ســتــبـدأ طــفــلـتــهـا في
امتطاء اخليـول).و تستمع حديد
كثيـراً بتجربـة األمومة ألول مرة
منـذ أن استقـبلت طـفلتـها خاي
ــــاضي فـي شـــهــــر أيــــلـــول ا
ودائــــمـــاً مــــا حتــــرص عـــلى
مــشـاركــة اجلـمــهـور صـوراً
جتــــمع بــــيــــنــــهــــا وبــــ
طـفــلـتـهـا ولـكن من دون
أن تــــــــــكــــــــــشـف عـن

وجهها.
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{ كــان  –وكــاالت - دخـــلت هــازل مــودر إبــنــة
ـمثـلة األمريـكية جـوليـا روبرتس على الـسجادة ا
احلـمراء في مـهـرجـان كان الـسـينـمـائي بدورتــه
ــصــور الــســيـنــمــائي داني الـ 74 مع والــدهـا ا
مـودر حلـضـور فيـلم (فالك دي). اخـتـارت هازل
فسـتـاناً بـسـيـطاً عـلى شـكل قـميص لـونه أصـفر
فـاحت أكــمـامه طـويــلـة وربـطت شــعـرهـا. وارتـدى
مــودر بـدلـة ســوداء وكـان يــضع يـده عــلى كـتف
ـصوريـن. حرصت إبـنـته بفـخـر أمـام عـدسـات ا
جــولــيــا عـلـى إبـقــاء أوالدهــا بــعـيــداً عن اإلعالم
واألضـواء. يـذكر أن روبـرتس تـرشـحت لـثـمـانـية
جوائـز حصلت على ثالثـة (غولدن غلوب اوردز)

وعــلى جـــائـــزة أفــضل
ي ـثـلـة من (اكـاد
اورود) عن دورهــــا
فــي أيــــــــــــــــــــريــن

بروكوفيتش.



كـافحـة اإليدز { كـان (أ ف ب) - أسفـر الـعشـاء اخليـري للـجمـعيـة األمريـكيـة 
(أمفار) الذي اقـيم على هامش مهـرجان كان السيـنمائي كمـا درجت العادة منذ
ـزاد فيه عـن جمع نـحو 9,3 مـثـلة شـارون سـتون إدارة ا  27 عامـاً وعـاودت ا

مـاليــــــ يـــــورو ( 10,9ماليـ
دوالر) لـــيــــلــــة اجلــــمـــعــــة إلى
الــــســــبت عــــلـى مـــا أعــــلــــنت
اجلـمـعـيــة. واقـيم الـعـشـاء في
حـديـقـة فـيال في كـاب دانـتـيب
(جـــنــوب فــرنـــســا) الـــتــزامــاً
بتـدابير الـتبـاعد والـوقاية من
اجلــائــحـــة واقــتـــصــر عــدد
ـدعوين على  400 بدالً من ا
800  مـن أبــــــرزهـم رئــــــيس

جلــنــة الـتــحــكــيم في الــدورة الــرابــعــة والــســبــعـ
ـمـثـلـون أورالنـدو بـلوم ونـيـكـول كـيـدمان ـهـرجـان كـان األمـريكـي سبـايك لي وا
وديالن بن (ابــنــة شـون بـن) والـفــرنــسي نــيـكــوالس مــوري ومـيـال جـوفــوفــيـتش
دة أسـبوع عـلى يخت زاد إقـامـة  وعارضـة األزياء هـايـدي كلـوم.وبيـعت خالل ا
بــيـئي بـرفـقـة ديالن بـن خـصـوصـاً مـقـابل  322 ألف يـورو ( 380 الف دوالر).
ونفذ الرسـام ساشا جافري عمالً له خالل احلفلة بيعت بسعر  932 الف يورو
( 1,1ملـيون دوالر). واخـتـتمت األمـسـية بـحـفلـة مـوسيـقـية أللـيـشا كـيز.وتـمـكنت
أمـفار مـنذ عام  1993 من جـمع   199 مـليـون يورو ( 235 مـليـون دوالر) لدعم
رموقة التي نـظمتها عـلى هامش مهرجان كان ـزادات ا البحوث الطـبية بفضل ا

السينمائي.
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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

هل يستطيع اإلنسان ان يكون ذاته?
هل الذات موجودة حتما?

من الذي يصنع ذواتنا?
وكيف نصنع الذات الصحيحة?

الكثـير والـكثـير من األسـئلة الـتي تطـرح أمامـنا بـخصوص
آلـيـة تـطـويـر الـذات وتـكـويـنــهـا بـالـصـورة الـتي جتـعل مـنك

أنسانا يصعب تقليده.
الـذات هي: األداة الـتي جتـعل مـنـك شـخـصـا مـخـتـلـفـا. لـو
تـشــابــهت الـذوات لــتــشـابـه الـنــاس جـمــيــعـا; ولــكن هــنـاك
اختالفـات كـثـيرة بـ الـشـخـصيـات وهـذهِ االخـتالفات هي
بالنتيجة التي تصنع لكل فرد ذاته و ذائقته الفنية اخملتلفة.
في يوم من األيـام كان الـنـجار يـعمل كـعـادته منـذ الصـباح
البـاكـر وهـو مرح مـتـفـائل باحلـيـاة قـانع بـعمـله يـعـمل بحب
وفي االثـنـاء جـاء إليـه رجل واقـتـرب منـه وقـال: ما كـل هذا
ـــرح والــتـــفـــاؤل وأنت ألتـــمـــلك مـن اإلعـــمــال إال الـــشيء ا
البسيط وحياتك بائسة ال تتوفر فيها أي مقومات للرفاهية

والعيش الرغيد .....
إبتـسم الـنـجـار بـوجه ذلك الـرجل وقـال له: أنـا صنـعت من

نفسي جنارا وأحب عملي كثيرا
 وأفكاري تختلف عن بقية النجارين وأعمالي متميزة

هـنـة اجلـمـيـلة  انا صـنـعت ذاتي ووظـفت أفـكـاري بـهـذه ا
وانأ مـقـتنع تـمـامـا بأني اغـنى األغـنيـاء حـتى وان لم امـتلك
كـنــوزا وذهـبـا مـن أحب عـمــله واجـتــهـد فـيـه رزقه الـله من

حيث ال يعلم.
الذات الـصحـيحة: هـي مدى تقـدير الـشخص لـنفـسه وفهم
مـجـريــات حـيــاته بـشـكـل سـلـيم وهــو عـلى أ االســتـعـداد

واجهة مشاكلهُ وحتدياتهُ.
"يذكر العلماء" إن للذات أربع مستويات :

ستوى النفسي. ×ا
ستوى العصبي. ×ا

ستوى االجتماعي. ×ا
ستوى اجلزئي. ×ا

ستويات في ذاتية الفرد ستوى النفسي مـن أهم ا ويعد ا
حيث يـعـرف الـفرد او يـفـكـر بنـفـسه بـأنه شـخص ناجح او
فاشل او انطـوائي وغيـرها من األفكـار التي تـعتـبر نفـسية

وتؤثر بشكل كبير في احلياة.
وذاتية اإلنسـان هي انعكـاس صورة واضحـة لألفكار التي

بداخله واألمور التي يخطط لها ويطمح إليها.
اصنع ذاتك ,كون طـموحك. خـطط حليـاتك. ال يوجـد جناح

دون فشل ,وال يوجد فشل بال فائدة.
ـسـتــقـبـلك لـكل جتـربــة فـاشـلــة درس من دروس الـنـجــاح 
اعمل على اسـتغالل كل الـفرص وان اتـعبـتك احملاولة فال
تـبـالي ألنـك حـتـمــا إنـسـان نــاجح صـنـعـت من ذاتك مـاسـة

ثلها. ثمينة يصعب اإلتيان 
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تـــعـــزيـــز الـــوعي في إيـــران خالل
تـسلمه اجلائـزة الكبرى في الدورة
هـرجـان كان الـرابـعـة والسـبـعـ 
وهي ثـاني أهم جائزة بعد السعفة
الـذهـبـيـة وقـد نـالـهـا مـنـاصفـة مع
الــــــــفـــــــــنــــــــلــــــــنـــــــــدي يــــــــوهــــــــو
كـووسـمـانن.وحـصل فـرهـادي على
اجلـائزة عن فيلمه إيه هيرو (بطل)
عن مـجـتمع إيـراني ينـهشه انـعدام
الـثـقـة بـ أفراده. وبـعـد جتـربـت
ـيــتـ لم تــقـنــعـا الــنـقــاد عـبـر عــا
فــــــــيــــــــلـــــــــمي ذي بـــــــــاست 2013
وإيــــفـــريـــبـــادي نـــوز  2018  عـــاد
اخملـــرج إلى بـالده ومـــوضــوعـــاته
ـتــمــثــلــة في إحــصـاء ــفــضــلــة ا ا
الـــشـــرور الـــتي تـــعـــتــرض طـــريق
الـتحرر والسـعادة في اجملتمع مع
فـــيــلـم روائي طــويـل جــديـــد مــدته
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لــلــمــرة الــثــانــيــة مع فــيــلـمـه تـري
ــنـافــسـة بــيـانـي لـكــنه خـرج من ا
خـالي الـوفـاض.وتـشارك مـخـرجان
بــالـتــسـاوي اجلــائـزة الـكــبـرى من
جلـنـة الـتـحـكـيم وهـمـا الـفـنـلـنـدي
يوهو كووسمانن واإليراني أصغر
فـرهـادي الـذي دعـا في كـلـمة له من
عــلى مــســرح احلــفـلــة اخلــتــامــيـة
لـلـمـهـرجـان إلى تـعـزيـز الـوعي في
بـالده.عـــــلى نـــــطـــــاق أوسع جنح
مـهرجـان كان هـذا العـام في إدخال
تـغــيـيـرات حـظـيت بـإشـادة جـهـات
مـخـتـلـفـة: إذ سُـجل مـنـحى نـسوي
الفـت خالل فـــــعــــالـــــيــــات احلــــدث
ناخ حيّزا الـسينمائي. كما احتل ا
أكـثر أهمية من أي وقت مضى مع
مــــجـــمــــوعـــة خــــاصـــة لـألفالم عن
الـبيئة كمـا احلال مع أيسي مايغا
الـتي اسـتـعـرضت تـاريخ عـائـلـتـها
ــاء الــذي ــشي عـــلى ا مـع فــيــلـم ا
ورد يـعالج قضية النفاذ إلى هذا ا
ناخي وضوع ا احلـيوي. ويبقى ا
مـسـألـة مـهـمـة لـلـمـهـرجـان الـذي ال
يــــــــزال أمـــــــامـه طـــــــريـق طــــــــويل
لـالسـتـمــرار في احلـدّ من بــصـمـته
الــبـــيــئــيــة.كـــمــا شــكـــلت احلــفــلــة
ــنح سـعــفـة اخلــتـامــيـة مــنـاســبـة 
فـخـريـة لـلـمـخـرج اإليـطـالي مـاركـو
بـيلـوكـيو الـذي قدم فـيلـما وثـائقـيا
شـخـصـيا لـلـغـاية بـعـنـوان ماركس
ـكن أن ينتظـر بعد خمـسة عقود
ـلـتزم لـم يتـوان فـيـها من الـعـمل ا
ـؤسـسات الـعـسـكـرية عن انـتـقـاد ا
والـديـنـيـة. وبـعـد تـقـد اجلـوائـز
يــعـرض مـهـرجــان كـان في اخلـتـام
ـنـتـظـرة أكـثــر األفالم الـفـرنـسـيـة ا
هـذا الـعام أو اس اس 117  ألـيرت
روج أون أفـــريك نـــوار لـــلــمـــخــرج
نـيكوال بـيدوس مع جان دوجاردان
وبـيــار نـيـني وفـاتـو نـديـاي. وكـان
ــهـــرجــان مــنح مــســاء اجلــمــعــة ا
جـــائـــزته عن فـــئــة نـــظـــرة مــا إلى
الــروســيـة كــيــرا كــوفـالــيــنــكـو عن
فــيـلـمـهـا أنــلـنـشـيــنغ ذي فـيـسـتس
الـذي يروي قصة شابة في مجتمع
مـنغلق في أوسيتيـا الشمالية. الى
ذلـك شـدد اخملـرج اإليــراني أصـغـر
فـــرهـــادي الـــســـبت عـــلـى ضــرورة

كـان (أ ف ب) - تـوّج مـهـرجـان كان
جـــولــيــا دوكــورنـــو عن فــيـــلــمــهــا
ــــا جـــعل ــــعـــاصــــر تـــيــــتـــان  ا
الــســيــنـمــائــيــة الـفــرنــســيــة ثـاني
مـخرجة تفوز بالسعفة الذهبية في
هرجان الذي اختتم دورته تاريخ ا
الـرابـعـة والسـبـعـ مسـاء الـسبت

اضي بـعـد غـيـابه الـعـام ا
بـسبب جائـحة كوفيد-19.
فـلجنة التحكيم التي شكّل
اخـــــتـــــيـــــار ســـــبـــــايك لي
لـرئاستـها خطوة تـاريخية
فـي ذاتهـا كـونه أول أمـريكي
ـهــمـة أســود يــتـولى هــذه ا

كـافأت دوكـورنو الـبالـغة 37
عـــامـــا أصـــغـــر اخملـــرجـــ

ـــســابــقــة. ـــشــاركــ في ا ا
وحـصلت اخملرجة الفرنسية
عـلى الـسـعـفـة الذهـبـيـة بـعد
 28 عاماً من منحها جل

كــامــبـيــون عن فــيـلــمــهـا ذي
بـــيــانـــو. وشــكـــرت جــولـــيــا
دوكــورنــو (لـلــجـنــة الــتـحــكـيم

ـاسة والـعمـيقة إدراكـها لـلحـاجة ا
إلى عــالم أكـثـر مـرونـة وشـمـولـيـة
ودعـوتهـا إلى مزيـد من التـنوع في
جتـاربنا السينمائية وفي حياتنا).
وأضــافت (شــكــراً أيــضــاً لــلــجــنــة
الــتـحــكــيم لـســمــاحـهــا لـلــوحـوش
بـــــالــــدخـــــول). وأضــــافت أدرك أن
الـنـقص أزمة وأن الـوحـشيـة التي
تـخيف البعض ويركز عـليها عملي
ـثـابـة سالح وقـوة لـزحـزحـة هـي 
ـعـيــاريـة الـتي حتــبـسـنـا جــدران ا
وتـفـصـلنـا. ويـشكّل مـنح دوكـورنو
هـذه اجلائزة رسـالة بالغـة األهمية
لـلصـناعة الـسينـمائـية التي تـشهد
أكـثر من أي وقت مضى إعادة نظر
مــنـذ أربع ســنـوات فـي مـا يـتــعـلق
ـــســـاواة بـــ ـــرأة وا ـــكـــانـــة ا
ـنتج اجلـنـسـ عـلى إثر قـضـيـة ا
الـــســـيـــنـــمـــائي الـــســـابق هـــارفي
وايــــــنـــــســــــتـــــ ثـم حـــــركــــــة مي
تـــو.واقـــتـــصـــر عـــدد األفالم الـــتي
أخـرجتها نساء على أربعة فحسب
من أصل  24عــمالً كــانت تـتــنـافس
عـلـى الـسـعـفـة الـذهـبـيـة. وتـمـيـزت
حـفلة توزيع اجلوائز بخطأ ارتكبه
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ســاعـتـان.وقـال فـرهـادي الـبـالغ 49
عــامـاً لـدى تــسـلـمه جــائـزته إنه لم
يــفـعل شــيـئــاً سـوى كـتــابـة األفالم
وتـــصــويـــرهــا رغـم كل الــعـــراقــيل
والـصعوبات والضـغوط والعقبات
ـمـكن أن تـثـنـيه عن الـتي كـان من ا
ذلك.وأضاف ما زلت آمل من خالل
إثــارة األســئـلــة في أن أتــمـكن من
ـساعدة في حتس األمور.وتابع ا
ـــكن أن يـــنــقـــذ بــلــدي قـــائالً مــا 
ويـحـسنه هـو تـعزيـز الـوعي. ونال
فــرهـادي اجلـائــزة بـالــتـسـاوي مع
الـفنـلنـدي يوهو كـووسمـان الذي
ـبر ?6 أخـرج فـيلم كـومبـارتـمنت 
عن لقاء ب فنلندية وروسي خالل
رحـــلــة بـــالـــقــطـــار بـــ مــوســـكــو
ومــورمــانــسك في شــمــال الــدائـرة

القطبية الشمالية.

أصــــدر ســـمـــاحــــة الـــعالمـــة
الـسـيد حـسـ الصـدر كـتابه
ـوسـوم بـ (سـطـور اجلـديـد ا

من كتاب عشق الوطن ) 
-وهـــــــو اجلـــــــزء الــــــثـــــــامن
والـــســـتـــون مـن مـــوســـوعــة
الـعــراق اجلـديـد الـتي تُـعـنى
بتضاريس الوجع العراقي–

ومن أهم فصوله :
-وماذا عن النجوم اآلفلة ?
-مـــا أروع اقــــتـــران األقـــوال

باألفعال 
-أين ســـــعـــــدي يـــــوسف من

يعة عباس عمارة ?
ـبكـرة تـغيـير -االنـتـخابـات ا

أم تدوير ?
-ثنائية القد واجلديد 

-يتستر بعضهم على بعض 
-احلماقة السياسية 

-آفات موجعة 
يطلب من :

07901892340
07704300759
كتب االعالمي  ا
لسماحة السيد حس
الصدر

ومـع هـــذا فــــان بــــعـض الـــدول
حتــتــفل بــيـوم االيـس كـر في

يوم اخر من السنة.
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ال نستطيع حتـديد تاريخ مع
أو مـعـلـومـات دقـيـقـة عن بـدايـة

نـشــأة االيس كـر ولـكن هـنـاك
الــعـديـد من الــدراسـات أشـارت
ــــثــــلـــجــــات كــــان قـــد إلى ان ا

اخـتـرعـهـا الـصيـنـيـون الـقـدماء
وحتــديـدا مـنـذ أكـثـر من أربـعـة
آالف عام عندما كان يتم تقد
مــــزيج مـن الـــثــــلج واحلــــلـــيب
والـبـرتـقـال وبـذور الـرمـان على

الطاولة االمبراطورية.
صادر ان  الفرس وفي بعض ا
قـي زمن بــعــيـــد يــصل إلى 400
اخــــتـــرعـــوا ـــيالد عـــام قـــبـل ا
وصـفــة آيس كــر لــعـائـالتـهم
ـالكـة مـصنـوعـة من الزعـفران ا
ثـلج والـشعـيـرية ومـاء الـورد ا

والفاكهة
وفي اإلمـبراطـوريـة الرومـانـية
كان قيـصر يرسل الـناس جلمع
الـــــثـــــلـج مـن اجلـــــبـــــال فـــــقط

لتغطيته بالفواكه والعصائر.
فـي وقــت الحـق قـــــــــــــــدم رجـل
إيــطـالـي يُـدعى فــرانــشـيــســكـو
بـروكوبـيو دي كـولتـيلي اآليس
ـقهى كـر لـعـامـة الـنـاس في ا
اخلـــــاص به فـي بـــــاريس وفي
عام  1660 كـان اجليـالتي عالي
ــزوجــة اجلــودة والــوصـــفــة 
بــاحلــلــيب والــزبــدة والــبــيض
والــقــشـــدة لــكن بــعــد الــثــورة
األمريـكيـة أصبح اآليس كر
شـائـعًـا لـلـغـايـة في الـواليـات

تحدة األمريكية أيضًا. ا
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مـــنـــذ ذلـك احلـــ أصـــبح
اآليـس كــر وعالقــتــنــا به

هي عالقـة حب حـقـيـقـيـة وشق
طريقه إلى كل بـلد ومن طرائف
ــــثــــلــــجــــات أنـه يــــوجــــد في ا
ــتـحـدة االمــريـكـيـة الـواليـات ا
" في واليـة "مـقــبـرة اآليس كـر
فـيـرمـونت والـتي  إنـشـاؤها
Ben & Jerry's مـن قـــبل شـــركـــة
وهي إحــدى أشــهــر الــشــركـات
ـثل األمــريـكــيــة في تــصــنـيـع ا
وضع عــلى عـدد مـنــهـا عـدد من
الـوصـفــات غـيـر الـنــاجـحـة من
ـرغـوبة من ـثـلجـات او غـير ا ا

منتجات الشركة.
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بيروت

ي وحتـتـفل الـشـركـات الـتي 18 تـمـوز هـو يـوم اآليس كـر الـعــا
تــصـنـع االيس كــر  بــعـروض خــاصــة وخــصــومــات ومــغـارف

مجانية ومسابقات.
تحدة ي لآليس كر في الواليـات ا احتفل ألول مرة بـاليوم العـا
األمــريــكــيــة خالل عــام 1984 وجــاء ذلك بــعــد إصــدار الــرئــيس
األمريـكي وقـتهـا رونـالـد ريغـان مـرسومـاً بـتحـديـد يوم لالحـتـفال
بـاآليس كـر ألنه أراد إحـيــاء ذكـرى حـلـوى اسـتـمــتع بـهـا أكـثـر
مــــن  90  من األشخاص. واخـذ االمريكـيون يحـتفلون بـه سنويا

في ثالث يوم احد من شهر تموز (اي في مثل هذا اليوم).

{ نـــيــويــورك- مــدريــد (أ ف ب) -
ــلــقب صـديق تــوفي بــيـز مــاركي ا
ـعروف خـصـوصا الـهـيب هـوب وا
بـأغنيته جاست إيه فريند اجلمعة
عن  57 عــــامـــــا عــــلى مــــا ذكــــرت
وســـائل إعالم أمــريـــكــيـــة.وكــتــبت
الـناطـقة بـاسمه جـيني إيزومي في
بـيان تـرك بيـز إرثا فـنيـا سيـحتفي
بـه إلى األبــد أقـــرانه فـي الــقـــطــاع
ومـعـجبـوه احملـبوبـون الذين جنح
فـي الـتـأثـيـر في حـيـاتـهم من خالل
ـــوســيــقـى ألكــثــر من  35 عـــامــا. ا
وأشـارت إلى أن بـيـز مـاركي تـوفي
وزوجته إلى جانبه من دون كشف
أي مـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات عـن ســـــــبب
ــغــني واسـمه الــوفــاة.واشـتــهـر ا
احلـــقــيـــقي مـــارســيـل ثــيـــو هــول
ـــوهــبــتـه في مــحـــاكــاة أصــوات
ـوسـيـقيـة بـحنـجـرته (بيت اآلالت ا
فعمة بـوكس) وبكلمـات أغنياتـه ا
بــالــســخـريــة من الــذات. وهــو بـدأ
ـــهــنـــيـــة في مـــنـــتــصف حـــيـــاته ا
ثــمـانـيــنـات الــقـرن الـعــشـرين.وقـد
شـكّــلت أغـنـيـته جـاست إيه فـريـنـد
ــعـروف ــغــنـي ا نــقــطــة انــطالق ا
أيــضــا بــمــهـرج الــهــيب هـوب إلى
الـــشــهــرة ســنــة 1989 كـــمــا حــقق
جنـاحا كبيرا مع أغـنيته فيبرز عن
سـيـرته الـذاتـيـة والـتـي ذكّـر فـيـها
راهـقة وقدّم بـطمـوحاته في سن ا

سـنوب دوغ نسخته اخلـاصة منها
عـام 1997كــذلك شـارك بــيـز مـاركي
فـي فيـلم من إن بالك  2 مـن بـطـولة
ويـل ســــــــمــــــــيـث بــــــــدور كــــــــائن
فـضـائي.في اآلونـة األخـيـرة تـمـيز
ــوهــبــته كــمــنــسق بــيــز مــاركـي 
أسـطوانـات. وهو شـارك في برامج
موسيقية مع كثير من جنوم الراب
اجلـدد مثل كـورداي.كذلك كان لـبيز
مـــــاركي إطـالالت كـــــثــــيـــــرة عـــــلى
الــشـاشـة الــكـبــيـرة قـدّم في كــثـيـر
مـنهـا نظرة فـكاهـية عن نفـسه كما
وضـع صــــــــــوتـه عـــــــــلـى إحـــــــــدى
شـــخــصــيـــات مــســلـــسل الــرســوم

تحركة سبوجن بوب. ا
كـما توفـيت السبت عن عمـر يناهز
مـثـلة اإلسـبـانيـة بيالر  82 عـامـاً ا

ـــمــثـل خــافـــيــيــر بـــارد والــدة ا
بـارد  وفق ما أعـلن أبنـاؤها في
بــيـان نُـشـر عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجـتماعي.وكتـب هؤالء في البيان
(نـريد أن نعلـمكم بأن أمنـا ومثالنا
بـــيـالر بـــارد تـــوفـــيت).واضـــاف
االبـنـاء الـثالثـة كارلـوس ومـونـيـكا
وخـافيير في منـشور مساء السبت
عـلى حـسـاب كـارلوس عـبـر تـويـتر
(غـــادرت بــسـالم من دون مــعـــانــاة
ومــحـاطـة بــحب عـائـلــتـهـا). ولـدت
بــيالر بــارد فـي إشــبــيــلــيــة عـام
ثـل أيضاً  1939وكـان والداها 
وهي شـقيقة اخملرج الشهير خوان
.كــذلـك امــتــهن أنـــطــونــيـــو بــارد
أبـنـاؤها الـثالثة الـتمـثيل  وتـمكن
أحـدهم وهـو خـافـييـر من اكـتـساب

ـية إذ حصل عـلى جائزة شـهرة عا
أوســــكـــار عن دوره في فــــيـــلم نـــو
كــانــتـري فــور أولــد مـان لـألخـوين
كـوين. وفي رصيد الراحلة عشرات
ـسلسالت سرحـيات وا األفـالم وا
وهـي فـازت بـجـائــزة غـويـا ألفـضل
ــثـلـة مـسـاعــدة في إسـبـانـيـا عن
دورها في فيلم ألوغست دياز عام
1995 وكـــانـت لـــبـــارد تـــوجـــهت
تـقـدميـة ونشـطت من أجل عدد من
الـــقــضــايــا مـن بــيــنـــهــا حتــســ
.وشـاركـت بارد ـمـثـلـ أوضـاع ا
في حـملة (ال للـحرب) التي عبر من
خـاللــهـــا عـــدد من الـــعـــامــلـــ في
الــقــطـــاع الــثــقــافي اإلســبــاني عن
رفــضـهم لــلـحــرب في الــعـراق عـام
2003 وفـي الــعــام  2008 حـــصــلت
يداليـة الذهبيـة لالستحقاق عـلى ا

في الفنون اجلميلة اإلسبانية.
وكـتب رئـيس احلـكـومة اإلسـبـانـية
بـيـدرو سانـشـيز عـلى حـسابه عـبر
تـويتر (إنها تتـرك لنا إرثها الهائل
سرح والتـلفزيون. في الـسينمـا وا
لـكن الـعـظـيـمـة بـيالر بـارد كـانت
ـساواة قـبل كل شيء مـدافـعة عن ا
واحلـرية وحقـوق اجلميع). وكانت
ـمـثـلة بـيالر بـارد أيـضـاً حمـاة ا
احلـــــائـــــزة جـــــائـــــزة األوســـــكـــــار
ــتــزوجــة من بــيــنـــيــلــوبي كــروز ا

.. خافيير بارد

{ أتــيـزابــان (أ ف ب) - اســتــمـر
بــهــلـوانــيــان مــكــسـيــكــيــان بــعـد
حـرمـانــهـمـا من تــقـد الـعـروض
أمـام اجلـمـهـور بـسـبب اجلـائـحـة
ـارسـة شـغـفـهـمـا بـالـسـيرك في 
من خالل مــــدرســـة أنـــشـــآهـــا في
ضـواحـي الـعــاصـمــة مـكــسـيــكـو.
يتدرب خايرو وكارينا يوميا على
حركات بـهلـوانيـة خطرة لـكنـهما
هـنة يعـلّـمان أيـضا أصـول هـذه ا
ـدرســة الـتي لـســتـة أطــفــال في ا
أنـــشــآهـــا في أتـــيــزابـــان إحــدى

ـكـسـيـكـية ضـواحي الـعـاصـمـة ا
بعد إغالق قاعات الـسيرك بسبب

جائحة كوفيد-19. 
في باد األمـر كـانـا يبـحـثان عن
ـواصـلــة الـتـدريـبـات لـكن مـكـان 
سـحـر األلـعـاب الـبـهـلوانـيـة الـتي
يـتـقـنـانــهـا جـذب عـددا كـافـيـا من
األشــخـاص إلطـالق مـدرســتــهــمـا

لومينا سيركوم.
بـدعم من والـدة كــاريـنـا وزوجـهـا
ـشي كـريـسـتـوبــال الـذي يـجـيـد ا
على احلبـال عثـرا على مـستودع

حــوّاله الحـقــا إلى صــالــة ألــعـاب
ريــاضــيــة لــلــعــمل عــلى حتــقــيق
حلـمـهمـا في االنـضمـام يـوما إلى
فــــــرقـــــة ســــــيـــــرك دو ســـــولــــــيي

الشــــهيرة. 
ــكــان يــجـذب وســرعـان مــا بــدأ ا
نـطـقة انتـبـاه اجليـران في هـذه ا
الشعبية. لذلك قرر الفنانان تقد
ألعـاب بـهلـوانـية أرضـية ودروس
رقـص جـــــــــــوي لـألطـــــــــــفــــــــــــــال

. راهق وا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ®

 .œ—UÐ —öOÐ ÊuŽÒœu¹ UO½U³Ý√ u½UM

ÎU UŽ μ∑ sŽ »u¼ VON « o¹b  …U Ë
WK «u* WÝ—b  ÊU¾AM¹ ÊUO½«uKNÐ

W×zU'« ‰öš „dO UÐ ULNHGý

تابعون األفعـال على تواجد ليندسي في لبـنان وتسأل ا
عن سـبب تـواجـدهـا. وقررت لـوهـان الـعودة إلى الـتـمـثيل
مـرة أخـرى وإلـغــاء إعـتـزالــهـا من خالل فـيــلم كـومـيـدي
رومــانــسي حــسب مــوقع (فــاريــتي) بــعــد سـنــوات من
األزمات واإلبـتعاد عن الفن وشائعـات إعتناقها اإلسالم.
وستـلعب في الفيلم دور شابة غنية ترث فندق عن أهلها
وهي شخصـية مـدللـة أعلنت خـطوبـتها حـديثـاً ثم تعاني
من حادث فـقدان ذاكرة وتدخل في قصة حب ستكشف

أحداث الفيلم عن تفاصيلها.
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ـتـابـع تـصـدر إسم الـنجـمـة لـيـنـدسي لـوهـان إهـتـمـام ا
والترنـد في لبـنان بـعد إنتـشار مـقاطع فيـديو وصـور لها
ـفـاجـئـة الى لـبـنـان.ونـشـرت فتـاة تـدعى خالل زيـارتـهـا ا
ميشال مهنا عبر صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتمـاعي مقـطع فيديـو تظهـر فيه لـيندسي وهي تـلتقط
ــا في ذلك مــيــشــال صــاحــبــة ــعــجــبــ  صــوراً مع ا
الصفـحة.وعـلّقت(عنـدما رأيتـها كانت تـتناول الـعشاء مع
األصـدقاء في سـاحة  1140 في حـمـانا ).وتـبـاينت ردود
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ليندسي
لوهان

اإلخـالص مـــــــرورا بــــــاألمـــــــومــــــة
والعالقة مع الوالدين واالختالفات
بـــ األجـــيــال ... وتـــقـــام كل هــذه
ـوضوعات ـعاجلـات علـى ضوء ا ا
رأة ـعـاصرة: مـكانـة ا الـرئـيسـية ا
فـي اجملــتــمع والــبــيــئــة والــغــزو
مـثـل الـرقـمي. أمـا على صـعـيـد ا
الـذكور فقـد منحت جلـنة التـحكيم
ــثـل لألمـــيــركي جـــائـــزة أفــضـل 
كـاليب الندري جونز ( 31عـاما) عن
أدائه فـي فيلم نـيتـرام الذي يـجسد
فــيـه دور شــاب يــعــاني اضــطــراب
الـشخصية احلدية يستعد الرتكاب
إحدى أفظع جرائم القتل اجلماعي
فـي تــاريخ أســتـــرالــيــا. وقــد أفــرد
ـهرجان هذا الـعام مساحـة كبيرة ا
لـلسينـمائي الشـباب على حساب
أسـماء آخرين مخضرم بعضهم
يـــعــــمل خـــلـف الـــكـــامــــيـــرا مـــنـــذ
اضي مثل بول سـبعينيات القرن ا
فيرهوفن الذي أثار فيلمه بينيديتا
عـن راهــبـــة مـــثـــلـــيـــة في الـــقــرون
الـــــوســـــطى خـــــيـــــبـــــة أمـل لــــدى
ـتـابـعـ أو نـاني مـوريـتي الذي ا
كـان يـطمح لـنـيل السـعفـة الـذهبـية

الـبـيطـري تسـتحـيل من آكلـة حلوم
الــبـشـر. وقـد جـعـل هـذا الـعـمل من
دوكــــورنـــو االسم األبــــرز في هـــذه
الــفــئــة من األفالم الــســوداويـة في
فـــرنــســـا. وفي اجلـــانب اآلخــر من
احملـيط األطلـسي حظـيت اخملرجة
بــدعم نــايت شـيــامـاالن أحــد أبـرز
األســمــاء في مــجــال أفالم الــرعب
وهــو كـلــفـهــا إخـراج حــلـقــتـ من

مسلسله سيرفانت.
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وفـي مـؤشــر آخــر لـالنـفــتــاح عــلى
اجلـــيـل الـــشـــاب مـــنــــحت جلـــنـــة
الـــتـــحــكـــيم جـــائــزتـي أفــضل أداء
ــثــلــة في ــثل و تــمــثــيــلـي إلى 
الـــثالثــيـــنــيــات مـن الــعــمـــر. عــلى
اجلـانب النسـائي فازت الـنروجية
ريــــنــــات ريــــنـــســــفي ( 33عــــامـــا)
بـاجلـائـزة عن دورهـا في فـيلم  ذي
وورسـت بــــــــرسـن إن ذي وورلــــــــد
لــلـنــروجي يـواكــيم تـرايــيـر حـيث
تـــــؤدي دور شـــــابــــة تـــــبـــــحث عن
ذاتــهـا.ويــسـتــكـشف الــفـيــلم شـتى
ــســائل الــتي تــشـغـل بـال بــطــلـة ا
الـــعـــمل جـــولي مـن الـــرغــبـــة إلى

ســبـايك لي الـذي أعـلن عـلى الـفـور
هـويـة الــفـائـز بـالـسـعـفـة الـذهـبـيـة
فـيـما كـان يُـفتـرض أن يـكشف اسم
ثل. وما لبث رابـح جائزة أفضل 
أن اعـتذر متوجهـاً إلى طاقم الفيلم
بـقـوله :أنـا كـمـن أخـطـأ الـهـدف أنا

آسف فلينسوا سبايك لي.
ـسـتوى الـفـني فـاخـتار أمـا عـلى ا
ـــــهـــــرجــــان مـــــجـــــدداً من خالل ا
تـــتـــويـــجه تـــيـــتـــان الــذي يـــتـــسم
بـأسلوب معاصر ينطوي على أكبر
قــــدر من الــــعـــنـف والـــســــوداويـــة
والـــتـــوجــهـــات الـــنــســـويـــة مــنح
ـعــروفـة اجلــائــزة ألحـد األعــمــال ا
بـ(أفـالم النـوع) بـعد تـتـويـجه عام
 2019 فيلم باراسايت للكوري
اجلـــنـــوبي بــونـغ جــون.وقـــد أثــار
ـتـابـعـ في الــفـيـلم صـدمـة لــدى ا
ـهرجـان هذا الـعام لـكونه األعنف ا
نافسة شاركـة في ا بـ األعمال ا
كـما أنه لـم يحظ بـاستـحسـان نقاد
كــثــر.وكـانـت اخملـرجــة تــركت أثـرا
قــويـا في مـهـرجـان كـان بــفـيـلـمـهـا
الــــطــــويل األول رو وهــــو قــــصـــة
صــــادمـــة عـن طـــالــــبـــة فـي الـــطب
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