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وجـه رئـــــيس مـــــجـــــلـس الــــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي بـتشـكيـل جلنة
مـركـزية لـلـتحـقيـق باخلـرق االمني
الـذي شهـدته محـافظـة كركوك اول
امـس وراح ضـــحـــيــــته نـــحـــو 13
مــنـتـســبـا في الـشــرطـة االحتـاديـة
اثــنـاء تــصـديــهم لــهـجــوم تـنــظـيم
داعـش. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس ان (اجـتمـاعـاً طـارئـاً جملـلس
األمـن الوطـني برئـاسـة الكـاظمي 
نـاقش التطـورات األمنيـة األخيرة
ــنع وبــحث وضـع آلــيــات فـاعــلــة 
تـكـرار حـصـول اخلروقـات األمـنـية
في كركوك) واضـاف ان (الكاظمي
قـدم في مستـهل االجتمـاع تعازيه
سـلـحة وذوي إلـى أبنـاء الـقـوات ا
الــضـحـايـا الـذيـن اسـتـشـهـدوا في
احملــافـظـة) مــشـددا عـلى (أهــمـيـة
وضع آلـيات جـديدة لـتجـنب تكرار
احلـوادث األمنية و ضرورة تفعيل
دور األجــــهـــزة االســـتــــخـــبـــاريـــة
وإيـجـاد آلـيات تـنـسـيق فاعـلـة ب
ـــؤســســـات األمــنـــيــة مـــخــتـــلف ا
والـعـسـكـريـة لـتـجـنب اخلـروقات)
ووجه الـكـاظمي (بـتشـكيل الـلجـنة
ركزية للتحقيق بهذه اخلروقات ا
ومـنع تكرارها مستقبال). فيما اكد
نــائب رئـيس جلـنـة االمن والـدفـاع
الـــنــيـــابــيـــة نـــايف الــشـــمــري ان
الــقــضــاء عــلى الــزمــر االرهــابــيــة
واحلــد من نـشــاطـهـا بــحـاجـة الى
تفعيل اجلهد االستخباري والقيام
بـضربات جوية نوعية واالستفادة
مـن خـــبـــرات جــــهـــاز مـــكــــافـــحـــة

االرهاب.وقال الشمري في تصريح
امـس ان (هـــنـــالـك حـــاالت عـــبـــور
حتـصل لـبعض الـعنـاصر اخلـطرة
الـتابـعة لـزمر داعش االرهـابية من
اجلـــانـب الــســـوري الـى الـــعــراق
وتـنقلـهم يكون عن طـريق اجلزيرة
نـتيجـة لوعورة وصـعوبة مـسكها
ــعـــركــة مع داعش ونـــعــتــقـــد ان ا
لـيست معـركة قطـعات عسـكرية بل
هـي معركة اسـتخبارية) وتابع ان
(اخلــروقـات االخـيــرة لـزمـر داعش
جــائت نـتـيـجـة الســتـغالل مـنـاطق
رخـوة او فرصة تسمح لهـا بتنفيذ
تـلك الهجمـات وسفك الدم) مؤكدا
ان (الـواجـب علـى الـقـوات االمـنـية
واالســتـخـبـاريــة الـبـدء بـعــمـلـيـات
اسـتـبـاقـيـة وعـدم انـتـظـار حـصول
الهجوم من زمر داعش للبدء بالرد
عـلـيهم). وحـددت قـيادة الـعـملـيات
ـــشـــتــركـــة الـــســبـب في حــدوث ا
الـتعرض االرهابي عـلى قوة أمنية
في نـاحية الرشاد بـاحملافظة.وقال
ـتـحـدث بـاسم الـعـمـلـيـات الـلواء ا
حتـــســ اخلــفــاجـي في تــصــريح
امـس ان (الــضـغـط الــكــبــيــر الـذي
تـمارسه الـقوات األمـنيـة والتـجمع
األخــيـر لــلـعـنــاصـر االرهــابـيـة في
وادي شـاي وجـنـوب غـرب كـركـوك
فـي الرشاد وفي شمال غرب قضاء
نـاطق البعـيدة نـوعا ما داقـوق وا
بـدأ الــتـنــظــيم يـعــيـد عن كــركــوك 
ـنـاطق) وأضـاف نــفـسه في تـلك ا
ـــعـــرفــة (ســـنـــذهب الـى كـــركـــوك 
ــشــكــلـة ان تــفــاصــيـل احلــادث وا
هـؤالء لديـهم حواضن بـدأت تغذي
اخلـاليـــــا الـــــنــــــائـــــمـــــة مـن خالل

ــــعــــلــــومــــات والــــسـالح وطـــرق ا
الـتــسـلـسل وهـذا بـالـتـأكـيـد بـدأنـا
نـــــــــعــــــــمـل مـن خـالل اجلـــــــــهــــــــد
ـعـرفـة هذه االسـتـخـبـاري والفـني 
اخلـــــــروقــــــــات). وأعـــــــربت وزارة
اخلــارجــيـة الــسـعــوديــة عن إدانـة
بـالدهـا لالعــتــداء اإلرهــابي الـذي
اسـتهدف نقطـة تابعة لقوات األمن
الــعــراقـيــة في مـحــافــظـة كــركـوك
وأسـفر عن استشهاد وإصابة عدد
مـن أفــرادهــا.وجــددت اخلــارجــيــة
ـملـكة مع الـتـأكيـد عـلى (تضـامن ا
الـــعــراق ووقـــوفـــهــا مع األشـــقــاء
الــعــراقـيــ في مــواجـهــة الــعـنف
والـــتـــطـــرف واإلرهـــاب). الى ذلك
اعــتـقـلت الـقــوات االمـنـيـة داعـشي
وضــبط اعـتــدة ومـواد مــهـربـة في
مــحــافـظــة االنــبــار.وذكـرت خــلــيـة
االعـالم في بــيــان امس أنه (وفــقــا
ـعلومات استخـبارية دقيقة القت
مـــفـــارز شــعـــبـــة االســتـــخـــبــارات
الــــعــــســـكــــريــــة في الــــفــــرقـــة 15
وبـالـتـعاون مع قـوة بـريـة متـمـثـلة
ــشـاة 39 بــالــفـوج الــثـالـث لـواء ا
ـــشـــاة 38 والــــفـــوج االول لـــواء ا
واسـتـخبـارات اللـواء القـبض على
ـطلوب لـلقضاء احـد االرهابي ا
ـــادة ٤ إرهـــاب في وفـق احـــكـــام ا
ســيــطــرة جــســر الــصــديــقــيــة في
االنــــبـــار) واضــــافت ان (مــــفـــارز
االســـتـــخـــبــارات والـــقـــوة ذاتـــهــا
تــمــكــنت من ضــبط شــاحــنــة نـوع
تـريـلـة مـحـملـة بـالـسـكـراب اخملفي
ــــحــــاصـــيـل زراعـــيــــة لــــغـــرض
الــتـهــريب في مـنــطـقــة الـصــوفـيـة
بـالـرمـادي كـمـا جنـحت الـقـوة في
ضبط 51 لـغم دبابة وعبوت على
شــكل صـفـيــحـة في مـنــطـقـة اخلط
الستيراتيجي بالرمادي). وتمكنت
نـافـذ احلـدوديـة من ضبط هـيـئـة ا
حـاويتـ مخـالفـت لـلضوابط في
مـيـنـاء أم قـصر اجلـنـوبي حتـتوي
عــــلى مــــواد خـــطــــرة مــــخـــالــــفـــة

لالستيراد. 

”U  5 U  ≠ œ«bG

أعـــلــنت وزارة الـــصــحـــة عن دخــول
قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ
 فـيـما اكـدت جلنـة الصـحة والـبيـئة
الـنيـابيـة ان انضمـام موظـفي الدولة
ـتقـاعـدين اخـتـياري. في اجـبـاري وا
وقـت ســـجـــلت الـــوزارة امس 5650
اصــابـة بــفـايــروس كـورونــا وشـفـاء
 7480حـــــالــــة وبـــــواقع  62 وفــــاة
ــوقـف الــوبــائي جـــديــدة. واوضح ا
اليومي  الـذي اطلعت عليه (الزمان)
امس ان (مــنــافـذ الــتــلـقــيح ســجـلت
ــواطــنـ اقــبــاال واســعــا من قــبـل ا
حـيث  تـطعـيم اكـثر من  132 الف
شــخـص في بــغــداد واحملــافــظــات)
واضـــاف ان (مـــخـــتـــبـــرات الــوزارة
اجــرت فـحـوصـات لـعـيــنـات مـشـتـبه
اصابتها بالفايروس بلغت  34 الفا
حيث  رصد  5650 اصـابة جديدة
فـي عــمــوم احملــافــظــات) وتــابع ان

(الــشـفــاء بـلغ  7480 حــالـة وبـواقع
 62وفــــاة جــــديــــدة). بـــدوره  قــــال
ـتـحـدث باسم الـوزارة سـيف الـبدر ا
فـي تــــــصــــــريح امـس ان (قــــــانـــــون
الـضمان الصحي أصبح نافذاً ولكنه
ســـيـــكــون عـــلى مـــراحل مـــتـــعــددة
ـــرحـــلــــة االولى بـــدأت الـــوزارة فــــا

بـتطـبيـقه فعـليـا و تأسـيس هـيئة
الـضمـان الصـحي ومجـلس الـضمان
الـصـحي بـجـمـيع اعضـائه من داخل
وخـــــارج الـــــوزارة) الفـــــتـــــا الى ان
(الــهـيـئـة تـتــألف من دائـرة صـنـدوق
الـضمـان و مديريـات عدةوهـذه تمثل
كـل دوائــــر الــــصــــحـــــة في بــــغــــداد
واحملــافــظـات) مــؤكــدا ان (بـيــانـات
الـهـيـكل الـتنـظـيـمي لـهـيئـة الـضـمان
الــصــحي قــد صــدرت و تـســمــيـة
ـــــديـــــريـــــات فـي بـــــغــــداد مـــــدراء ا
ـرحـلة واحملـافـظـات واالن نحن في ا
االولى لـتطبيق القانون). من جانبها
اكـدت عضـو جلنـة الصـحة والـبيـئة
الــنـيــابــيـة اكــتـفــاء احلـســنـاوي ان
الـضـمـان الصـحي هـو افـضل قـانون
 تــشــريــعه فـي مـجــلـس الــنـواب 
شمولة بهذا مـشيرة الى ان الفئات ا
ـــوظــفـــون وبـــشــكل الـــقــانـــون هم ا
ـتــقـاعـدون بـشـكل اجــبـاري وكـذلك ا
اخــتــيــاري والــطـبــقــة الــفــقـيــرة من
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شـارك رئـيس مجـلس الـنـواب محـمد
ـرجع ـجــلس عــزاء ا احلــلــبـوسـي 
مــحـمـد ســعـيـد احلـكــيم الـذي تـوفى

ـاضـيـة اثر سـكـتـة قـلـبـية اجلـمـعـة ا
مــفـاجــئـة. وقــال بـيــان مـقــتـضب ان
(احلـلـبوسي وصل احملـافظـة لتـقد
الــتـــعــازي بــوفــاة احلــكــيم ). وقــدم
االمــــ الــــعــــام حلــــركــــة الــــوفــــاق

الـــشــــعب.وقـــالـت احلـــســـنـــاوي في
تـــصــريح امس ان (الـــصــحــة بــدأت
بـتفعيل هذا القانون منذ ثالث اشهر
وفي غـضون ست اشهـر يتم التـهيئة
الـكاملة لهذا الـقانون ويكون جاهزا
لــلـتــســجـيل عــلـيه) مــشــيـرة الى ان
ـشمـولـة في هـذا الـقـانون (الـفـئـات ا
هي مــوظـفـو الـدولــة الـذين سـيـكـون
ـتــقـاعـدين انــضـمــامـهم اجـبــاري وا
اخــتــيــاري امـا الــطــبــقـة الــفــقــيـرة
فـانتـماؤهم مـجانـي وال يدفـعون بدل
ـــــوظف اشـــــتــــراك) مـــــؤكــــدة ان (ا
سـيـسـتـقـطع مـنه مـبلـغـا مـالـيـا قدره
ـوظف ذوي ئـة فقط اما ا واحـد با
ـناصب العـالية فنـسبة االسـتقطاع ا
ــئـــة بــشــكل تـــكــون قــدرهــا  2.5بـــا
اجــبـاري) ومــضت احلـســنـاوي الى
الــــقـــــول ان (هــــنــــاك امــــواالً تــــاتي
لـــصــنــدوق الــضــمـــان الــصــحي من
ــوازنــة الـعــامـة لــلـبـالد وكـذلك من ا
الــضــرائب وبــعض االربــاح لــبـعض
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الــبـيـاتي) واضــاف ان (اجملـلس اقـر
خـالل االجـــتــمـــاع تـــرقـــيـــة عـــدد من
ــنــاصب الــقــضـــاة ومــنح عــدد من ا
الـقـضـائـيـة الـتي يـسـتـوجب مـنـحـها
إقـرار التـشكيالت في بـعض رئاسات
ـقـترح االسـتـئـنـاف االحتـاديـة وفق ا
ـقدم من رئـاسة االستـئناف وكذلك ا
 إقــــرار نــــقل وانــــتــــداب عــــدد من
الـقضـاة وأعضـاء االدعاء الـعام بـناءً
ـصـلحـة الـعـامة) عـلى مـقـتـضيـات ا
وتـابـع ان (اجمللـس قـرر األخـذ بـنـظر
االعـتبار مدة اإلجازات وتكرارها عند
الـنـظـر في أهـلـيـة الـقـضـاة وأعـضـاء
االدعـاء العـام للـترقيـة من صنف إلى
آخـر) مــشـيـرا الى ان (اجملـلس وجه
قـضـاة الـتـحـقيق الـتـعـاون مع نـقـابة
أطـبـاء األسـنان لـغـلق الـعيـادات غـير
اجملـازة واخملـالفـة للـقانـون ومنع من
ال يـــحــمل إجــازة مــعـــتــرف بــهــا من
ـهـنـة  وتــأكـيـد ـمـارســة ا الــنـقـابــة 
انــــــتـــــــخــــــاب اخلـــــــبــــــراء من ذوي
االخـتصـاص وإفهـامهم بـان مهـمتهم
ـسائل الـفـنـيـة وليس تـنـحـصـر في ا
ـسـائل القـانونـية) ومـضى الـبـيان ا
الـى القول (اجمللس قرر تنظيم ورشة
عـمل فـي مـعـهـد التـطـويـر الـقـضـائي

بـــشـــأن مــوضـــوع إثـــبـــات الــنـــسب
واعــتـمـاد حتــلـيل دي ان اي في هـذه
ــواضـيع بـحـضـور الـقـاضي األقـدم ا
في مـحكمة التمـييز والقضاة األوائل
في مــحــكــمــة األحـوال الــشــخــصــيـة
ـــثــلـــ من الـــطب الــعـــدلي). من و
جــانب اخــر نــاقـش رئـيـس حــكــومـة
إقـليم كردستان مسرور البارزاني مع
رئــيس مـجـلس الـنـواب االردني عـبـد

ــنــعم الــعــودات تـعــزيــز الــعالقـات ا
وتـطوير فرص االستثمار. وقال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـبـارزاني
اسـتـقـبل في اربـيل الـعـودات والـوفد
ــرافق له  وجــرى مــنــاقــشــة افـاق ا
الـتعـاون وتطـوير فـرص االستـثمار)
وأعـــرب الـــبـــارزانـي عن (امـــتـــنـــانه
وتــقــديـره لــلـمــلك عــبـد الــله الــثـاني
ــمـلـكـة األردنـيـة الــهـاشـمـيـة عـلى وا
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ـــصـــارف ومن ضـــرائب شـــبـــكــات ا
الـــهــاتف الـــنــقــال) ولـــفــتت الى ان
(الــقـانـون  الــتـصـويت عــلـيه بـعـد
االتــفـاق مع الـصــحـة عـلـى الـفـقـرات
ـــمــكـن ان تـــخــدم اغـــلب الـــتي مـن ا
الــنــاس والـقــانـون كــان بــتـوافق مع
ــان) واوضــحت احلـــكــومــة والــبــر
ـــوظــفــ احلـــســنـــاوي ان (أغــلب ا
ـرضى يصرفـون امواالً كثـيرة على ا
االطـباء والعالج من امراض متنوعة
وفي قـانون الـضمـان سيـوفر الـكثـير
عـلـيـيـهم) مـؤكـدة ان (هـنـاك تـوافـقـا
وعـمال مشتـركا سيـكون ب الـصحة
ـــســتــشــفـــيــات االهــلـــيــة وكــذلك وا
احلــكــومــيــة والــعــيــادات اخلــاصــة
والــصـــيــدلــيــات الــتـي ســتــحــددهــا
ـا يخص الـوزارة لـغرض الـتـعامل 
صندوق الضمان الصحي) واشارت
الـى ان (هذا الـصـنـدوق سـيـلـغى في
وزارات اخــــــرى مـــــــنــــــهــــــا وزارتي

الداخلية الدفاع). 
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{ الـــقـــدس- (أ ف ب) : فـــرّ ســـتـــة
مـعـتقـلـ أمنـيـ فلـسـطيـنـي من
أحــد الـسـجـون اإلسـرائــيـلـيـة عـبـر
نـفـق حـفـروه أسـفل مـغـسـلـة فـيـمـا
شــرعت قـوات األمن بـحــمـلـة بـحث
واســعـة عن اجملـمـوعـة الـتي تـضم
قـيادي بارز في حركة فتح وفق ما

أفاد مسؤولون.
وبـحـسب بيـان صادر عن مـصلـحة

الــســجـون اإلســرائــيــلـيــة فــقـد 
كـشف العمليـة التي وصفها رئيس
الــوزراء نــفــتــالي بــيــنــيـت بــأنــهـا
"حـادث خطير" قرابة الـثالثة فجرا
(00 00 ت غ) بـــــــــعــــــــــد بـالغ من
الــسـكـان عن "حتـركــات مـشـبـوهـة"

بالقرب من سجن جلبوع.
ومـن بـ الـفـارين الــقـائـد الـسـابق
لـ"كـتـائب شـهداء األقـصى" اجلـناح
الـــعــســكـــري حلــركــة فـــتح زكــريــا
الـــزبــيـــدي. وأكـــد مــســـؤولــون في

مــصـــلــحــة الــســـجــون والــشــرطــة
اإلســرائـــيــلــيــة الــشــروع الــفــوري
بــعـمـلـيـة تـمــشـيط واسـعـة تـشـارك
فـيــهـا الـشـرطـة والـقـوات اخلـاصـة
واجلــيش كــمــا تــمت االســتــعــانـة
بـالــكالب الـبـولـيـسـيـة والـطـائـرات
ـــروحــيــة بــاإلضـــافــة إلى نــصب ا

نطقة. نقاط تفتيش في محيط ا
ونـــشـــرت مـــصـــلـــحـــة الـــســـجــون
اإلسـرائيلـية صورا ومقـاطع فيديو
تــظــهـر نــفــقـا ضــيــقـا حُــفــر أسـفل
مغسلة في حمام إحدى الزنزانات.
ونـشـر نـادي األسـيـر الـفـلـسـطـيـني
بــــيـــانـــات األســـرى الــــســـتـــة وهم
الـزبــيـدي الـذي يـتـحـدر من مـديـنـة
جـنـ في الضـفة الـغـربيـة احملتـلة
ـعتـقل منـذ العام 2019 إضـافة وا
إلـى خـمـســة آخـريـن يـنـتــمـون إلى
حــركـــة اجلــهــاد اإلسالمي. وتــأتي
عـمليـة الفرار قبـيل ساعات من بدء

احـتفاالت رأس السنة العبرية عند
. وأكـــد غـــروب الــــشـــمس اإلثـــنـــ
بـيـنـيت مـتـابـعـته احلـادثـة وتـلـقيه
ـعـلـومـات حـول عـمـلـيات ـنـتـظم  ا
الـبـحث. وقـال اجليش اإلسـرائـيلي

اكتفاء احلسناوي
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تـوقع مـتـنبىء جـوي تـأثـر الـطـقس بـكـتـلة
هوائـية تنخفض خاللها درجات احلرارة
بـشـكل مـلـحوظ بـدءا من نـهـايـة االسـبوع
اجلــــاري. وكــــتب صـــــادق عــــطــــيــــة في
صـفـحـته عــلى فـيـسـبـوك امس انه (بـدءا
من نـهايـة األسبـوع اجلاري تـتقـدم كتـلة
هــوائــيــة تــتــســبب بــإنــخــفــاض درجــات
احلــرارة وإعـتــدال في أجـواء مـدن وسط
وشـمـال الــبالد وغـربـهــا خالل الـنـهـار)
وتــابع (كــذلك يــشــمل االنــخــفــاض مـدن
جــنـــوب الـــبالد مع اســـتــمـــرار األجــواء
احلــارة نــســـبــيـــا فــيـــهــا خالل الـــنــهــار
). وضــرب زلــزال بــقـوة واالعــتــدال لــيـالً
ـنــطـقـة  5.1درجـة مــحـافــظـة بــيـشــان 
شــيــنــجــيـانـغ الـويــغــوريــة ذاتــيـة احلــكم
.واوضـــحت بـــشــــمـــال غــــربي الــــصــــ
الـسـلـطـات احملــلـيـة انه ( رصـد مـركـز
الـزلـزال علـى عمق  7كـيلـومـترات وقـبل
الزلـزال وقعت هزات أرضـية خفـيفة عدة
في أجــزاء من واليـتي كـاشــغـار وهـوتـان
في شــيـــنــجــيــانغ) مــشـــيــرة الى (عــدم
تــسـجـيل أي خــسـائـر بـشــريـة أو مـاديـة

جراء الزلزال). 
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فـي بــيـــان إن قــواتـه "تــســـاعــد في
مالحـقـة الـسـجنـاء األمـنـيـ الذين
فــــروا من ســـجن جــــلـــبـــوع" وأنه
ــهـام خــصص طــائـرات لــلــقـيــام 

راقبة. ا

االسـالمي جـمـال الوكـيل  الـتـعـازي
ـراجع بــوفــاة احلـكــيم . وقـال الـى ا
الـوكـيل فـي بـرقـيـة تـعـزيـة تـابـعـتـها
(الـــزمــان) امـس ان (الــراحل جـــســد
مــســيــرة الـعــالم الــفــقــيه واجملــاهـد
الـكـبـيـر الـذي حتـمل سـنـوات عـديدة
فـي سجـون النـظام الـسابق ونـسأل
.( الــلع ان يـجـعل درجــاته في عـلـيـ
وكـــــان رئـــــيس الـــــوزراء مـــــصـــــفى
ـــــراجع الــــــكـــــاظـــــمـي وعـــــدد مـن ا
والـشـخـصـيـات الـبـارزة قـد حـضروا
ــرجع احلـــكــيم في مـــجــلس عـــزاء ا
الــــنـــجـف. ووجه الــــكـــاظــــمي خالل
ـنح قدم سته زيـارته الى احملافـظة 
. اشـهـر للـضـباط وسـنـة للـمـنتـسـب
كـما عـزى كبـار العلـماء في الـبحرين
برحيل احلكيم.وجاء في بيان (ننعى
رحـــيلَ الـــعــالم الـــربــانـي والــفـــقــيه
الـبـصـيـر احلـكيم  كـمـا نـعـزي بـهذا
صابِ مراجعَ الدين العظام وعمومَ ا
ــؤمــنـ واحلــوزاتِ الــعـلــمــيـة في ا
الــــــنـــــجـف و قم وفـي ســـــائــــــر بالد
واساة اإلسـالم ونخص بـالعـزاء وا

أُسرة آل احلكيم). 
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اســتـعـرض رئــيس مـجـلـس الـقـضـاء
االعـــلى فـــائق زيـــدان مع الـــســفـــيــر
الـتركي لدى بـغداد علـي رضا غوناي
 قـــضـــايـــا االتــراك احملـــكـــومــ او
. وقـال بيان تلـقته (الزمان) ـطلوب ا
امس ان (اجلـانب بحثا خالل اللقاء
الـذي جـمـعـهـمـا في بـغداد  مـتـابـعة
ـواطــنـ الـذين يــحـمـلـون قــضـايـا ا
اجلــنـســيـة الــتـركــيـة احملــكـومـ أو

طلوب للقضاء).  ا
وعــقـد الــقـضــاء جـلــسـته حــضـوريـاً
برئاسة زيدان  ناقش فيها جملة من
ــلــفــات. وذكــر الــبــيــان ان (رئــيس ا
واعـضـاء اجمللس اسـتهـلـوا اجللـسة
بــقـراءة ســورة الـفــاحتـة عـلى أرواح
الـقضـاة اللذين وافـاهم األجل بسبب
ـــــرض وهم كـالً من نــــائـب رئــــيس ا
مـحـكمـة الـتـميـيـز االحتاديـة الـسابق
ضـامن خشالة عبود وأعضاء محكمة
الــتــمــيـيــز الــســابــقـ عــدنــان عــبـد
احلــسـ حــسن الـبــلـداوي ومــحـمـد
حــكــمـت مــدحت الــســعــدي وقــاضي
مــحــكــمــة األحـوال الــشــخــصــيـة في
مــديـنـة الـصـدر أنــوار سـامي مـحـمـد

ـــواقف الــوديـــة الــداعــمـــة لــشــعب ا
كـردسـتـان والسيـمـا في احلـرب ضد
إرهـابـيي داعش) مـن جانـبه  أشـار
الـــعـــودات إلـى (أواصـــر الـــصـــداقــة
ـــتــــيـــنـــة الـــتي جتــــمع بـــ بالده ا
وإالقـــلـــيم) مـــشـــيــدا بـ(الـــنـــهـــضــة
الـعمـرانيـة الكـبيـرة في اإلقلـيم التي
وذجـاً لبـاقي مدن يـنبـغي أن تكـون 

العراق).
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وقـعت بغداد عقداً قيمته  27مـليار
دوالر مـع مــــجـــــمـــــوعـــــة تـــــوتــــال
إيـنيرجيز الفرنـسية لالستثمار في
مــجـــال الــغــاز والــنـــفط والــطــاقــة
الـشمسية يـهدف تقليص االعتماد

على الطاقة األحفورية.
 وقــال  وزيـر الـنــفط احـســان عـبـد
اجلـــبـــار اســمـــاعـــيل في مـــؤتـــمــر
دير التنفيذي للشركة مشترك مع ا
بـاتريك بـويانـيه عقـب انتهـاء حفل
الـتـوقـيع  ان (الــقـيـمـة اإلجـمـالـيـة
لـهذا العـقد الضـخم تبلغ  27مـليار
دوالر) وأضـــــاف ان (هــــذا أكــــبــــر
اسـتثمـار لشركـة غربيـة في العراق
والــــتــــحــــدي االن هــــو تــــنــــفــــيــــذ
ــشـاريع) وتــابع ان (ثــلث أمـوال ا
االسـتـثمـار ستـصرف خالل الـسبع
قبلة). ولم تؤكد اجملموعة اعـوام ا
الفرنسية هذا االستثمار أو قيمته
ـديـر الـتـنـفيـذي لـلـمـجـمـوعة لـكن ا
اشار الى ان (قيمة رأسمال األولية
الـتي سيـتمّ استثـمارهـا هي عشرة
مــــلــــيـــارات دوالر وتــــصل إلى 27
مــــلـــيـــاراً من األربــــاح والـــفـــوائـــد
ــشــاريع). ويــنــتج ــتــرتــبــة من ا ا
الــعـراق حـالـيـا  16ألـف مـيـغـاواط
من الـكـهـربـاء وهـذا أقلّ بـكـثـير من
ــقـــدرة بــنـــحــو 24ألف حـــاجــتـه ا
مـيـغـاواط الـتي تـصل إلى  30ألـفـاً
فـي فـــصل الــــصـــيـف فـــيــــمـــا قـــد
يـتضاعف عدد السـكان بحلول عام
ـا يعني ازديـاد استهالكه 2050 
تحـدة.وتشهد لـلطاقـة وفق األ ا
الـبالد انقطاعـات متكررة لـلكهرباء

 وال سـيمـا خالل الصـيف احلارق
حــ تــتــجـاوز احلــرارة خــمــسـ

مئوية. 
ـسـؤولـون إن (ذلك يرجع ويـقـول ا
لـلـنقص فـي االستـثمـارات وتـهالك
الـشبكة مع انخفاض أسعار النفط
ـئة من عـائدات ثّل  90 بـا الـذي 

البالد). 
وكـــانـت مــصـــادر فـي الـــوزارة قــد
أفــادت بـأن (الـعــقـد مع اجملــمـوعـة
الـفـرنـسـية هـو من أضـخم الـعـقود

في قـطاع النفط العراقي وينطوي
عــلى أربـعــة مـحـاور ويــهـدف احـد
ــشــاريع إلى تــنـمــيــة اسـتــثــمـار ا
ـتوافـرة بشدة الـطاقـة الشـمسـية ا
فـي هــذ الــبالد الـــتي يــغـــلب عــلى

مناخها الطابع الصحراوي). 
 فـي تـــــــطــــــور  أعـــــــلـــــــنت وزارة
الــكــهـربــاء عــودة جتــهـيــز الــغـاز
اإليـراني للمنـاطق الوسطى بواقع
 20مـليـون متر مـكعب يومـيا.وقال
الــنـــاطق الــرســمي بــاسم الــوزارة

أحـمـد موسى في تـصريح امس إن
ناطق (انـقطاع جتهيز الغاز على ا
اجلــــنـــوبـــيــــة مـــســــتـــمــــر وجـــعل
ـــنــظـــومــات تــعـــمل عــلـى الــغــاز ا
الــوطـني فــقط وهــو ال يـكـفـي لـسـد
احلـــاجـــة) مــــشـــيـــرا الى (وجـــود
تــــفــــاهـــمــــات مع وزارة الــــطــــاقـــة
اإليرانية إضافة إلى سفارة طهران
لـــدى بــغــداد أنــتـــجت رفع مــعــدل
جتـهيـز الغاز من  8إلى  20مـليون

متر مكعب يوميا).
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افـاد وزير اخلارجيـة فؤاد حس بأن
ـس دعـمــا قـويــاً من االحتـاد الــعـراق 
االوربـي إلجــــــراء االنــــــتــــــخــــــابـــــات
بكرة.وقال حس في مؤتمر مشترك ا
ثل االحتـاد للـشـؤون اخلارجـية مـع 
والــسـيــاسـة األمـنــيـة جــوزيب بـوريل
الــذي وصـل بـغــداد امـس ان (الــلــقـاء
لفات االقتصادية والسياسية تـطرق ا
واالمــــنـــيـــة بــــ الـــعـــراق واالحتـــاد
االوربـي) واضــــــاف ان (مــــــوضــــــوع
الـالجــئـــ كـــان مــحـــورا مـــهـــمــا من
ـناقشات الـثنائيـة والتعاون مـستمر ا
مـع االحتــــــاد في شــــــتـى اجملـــــاالت)
واشـار حـس الى ان (لـلـمثل االوربي
بـرنـامج مـكـثف وسـيـلـتـقي الـرئـاسات
الـثالث وله زيارة الى أربيل للقاء قادة
ـسـنا اقـلـيـم كـردسـتان) مـؤكـداً (لـقـد 
دعــــمــــا قــــويــــا مـن االحتــــاد الجـــراء
قـبلـة في موعـدها) من االنـتـخابـات ا
جـانـبه اكـد بـوريل ان (الـعـراق الـقوي
نطقة وقد سيكون له تاثير كبير في ا
بـحـثنـا ملـفات الـهجـرة واألمن ولديـنا
شـركات كبيرة في مجاالت مع العراق
وانـه ال يـوجــد أي مــكـان لـالرهـاب في
الــــبالد) وحـث بـــوريل عــــلى (اجـــراء
انــتـخــابـات عـادلــة واالحتـاد ســيـقـوم
بـنـشـر مـراقـبـ خالل يـوم االقـتـراع)
واضـاف (قـدمنـا أكـثر من مـلـيار دوالر
ـاضـية) لـدعم الـعـراق خالل االعوام ا
مـتــعـهـداً بـ(االسـتـمـرار في الـعـمل من
أجل دعـم السلطات العراقـية لبناء بلد
آمـن ومسـتـقر) وقـال (نـرحب بـجـهود
ـنطقة الـذي الهادف لـتعزيز الـعراق با
احلـوار واحلـلـول اإلقـلـيمـيـة ونـتـعـهد
ـقرر أن بـاالسـتـمـرار في دعـمه).ومن ا
ــمــثــلــة ــســؤول األوربـي ا يــلـــتــقي ا
ـتـحدة اخلـاصـة لألمـ الـعـام لأل ا
في الـــعــراق. كـــمــا ســـيــعــقـــد بــوريل
ـثــلـ عن اجملـتـمع اجــتـمـاعـات مع 
ــدني والـقــطـاع الـثــقـافي بــالـعـراق ا
ــســؤولـــ في إقــلــيم ولــقـــاء كــبــار ا
كردستان. في غضون ذلك  اكد رئيس
اجلـمهورية بـرهم صالح جملموعة من
ان عالقــات الــعـراق الــســفــراء اجلــدد

ــتــوازنــة تــدعم الــتــنـســيق الــدولي ا
نـطقة. واإلقـليـمي لتخـفيف تـوترات ا
وذكــر بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(صـــالح تـــســـلم في قـــصـــر الــسالم 
أوراق اعـــتـــمـــاد ســفـــراء دول كل من
بـــنـــغالديش آمـــدي فـــضـــلـــول بــاري
ورومــانــيــا رادو اوكـتــافــيــان دوبـري
وبـاكسـتان أحـمد أمـجد عـلي و الهـند
بـراشـانت بـيـسي و السـويـد جـوناس
ــلــكــة أســبـــانــيــا بــيــدرو لــوفـــ و
مـارتـينث-أفـيـال مارتـ ومـوريتـانـية
احلـسن محـمد اعـليات وفـنلـندا ماتي
السـيال واالحتاد األوربي فـيال فاريوال
وفـرنسا إيـريك شوفاليه) واضاف ان
(صـالح اكـد خـالل لقـائـه السـفـراء كالً
عــلى حـدة أن الــعـراق يــتـطـلـع نـحـو
عالقـات مـتوازنـة تـستـنـد علـى تعـزيز
الــتــعــاون الــســيــاسي واالقــتــصـادي
والــتــجـاري وفــتح بــاب االسـتــثــمـار
ودعـم الـتـنـســيق الـدولي واإلقــلـيـمي
وتـخـفـيف الـتـوتـرات وإرسـاء الـسالم
ـنــطــقـة) مــشــيـرا الـى (أهـمــيـة فـي ا
ـشـترك الـتـعـاون الـدولي واإلقلـيـمي ا
ـية من أجـل مواجـهة الـتـحديـات الـعا
الـراهنـة وتقف في مقـدمتـها مكـافحة
اإلرهـــاب ومـــعـــاجلـــة الـــتـــقـــلـــبـــات
االقــتــصــاديــة واألزمــات الــصــحــيــة
ـناخـية احلادة ومـواجهـة التـغيرات ا
وحـمـايـة الـبـيـئـة) واعـرب صـالح عن
(أمـنياته للـسفراء اجلدد بـالنجاح في

أداء مهامهم).

 جوزيب بوريل
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بـ"مــحـاولــة االسـتــيالء عـلـى الـســلـطـة
بـالقـوة" في غينـيا داعـية إلى "اإلفراج
ـشــروط عن الـرئـيس الــفـوري وغـيــر ا
(ألـفا) كوندي" بحسب بيان صادر عن
وزارة اخلـارجـيـة الـفرنـسـيـة.وجاء في
الــبـيــان أن بـاريـس "تـنــضم إلى دعـوة
اجملــمــوعــة االقــتــصــاديــة لــدول غــرب
إفـريقيا إلدانة مـحاولة االستيالء على
الـســلـطـة بـالـقـوة" األحــد و"لـلـمـطـالـبـة
بـالعودة إلى النظام الدستوري".وقالت
وزارة الـــدفــــاع في بـــيـــان إنّ احلـــرس
تـمردين" ح حاولوا الـرئاسي "صد ا

اقتحام القصر الرئاسي. 
لـكن السلطات الـتي كانت قائمة لزمت
مـنذ ذلك احلـ الصـمت.نزل مـئات من
ســــكــــان كــــونـــــاكــــري ال ســــيــــمــــا في
ــعــروفـة بــأنــهــا مــؤيـدة الــضــواحي ا
لـلــمـعـارضـة الى الـشـوارع لـلـتـرحـيب
بـالعسكـري من القوات اخلـاصة كما
أفـاد مراسلـو وكالة فـرانس برس.وقال
احـــدهم رافـــضـــا كــشـف اســمـه "نــحن
فـخـورون بـقـواتنـا اخلـاصـة عـار على
الـشـرطة وعـار علـى ميـليـشـيا الـرئيس
ـوت جلالدي الــسـابق ألــفـا كــونـدي ا

وقتلة شبابنا".
وقــال مـاديــو سـو وهــو سـائق "لم أكن
ألتـخيل أن ألفا كوندي سيترك السلطة
فـي حــيــاتي لــقــد اســاء إلي كــثــيــرا"
مــضـيـفـا "لــقـد قـتل خالل الــتـظـاهـرات
شـــقــــيـــقـــتـي مـــاريـــانــــا وابـــني اخي
بــيــســيـريــو وابن عــمي الــفــاديـو ولم

يحظ أي منهم بتعاطف السلطة".
وكـــان يـــشـــيــــر الى الـــقـــمع الـــدمـــوي
ـعـارضـة والـتـعـبـئـة ضد لـتـظـاهـرات ا
اعـتماد دستـور جديد في استـفتاء عام
 2020والــــذي اســــتـــخــــدمه كــــونـــدي
لــلـتـرشـح والـفـوز بــواليـة ثـالــثـة.وأكـد
زعـــيم االنــقـالبــيــ "ســـنــعـــيــد صــوغ
ــرة كل دســـتــور جــديــد مـــعــا هــذه ا

غـينيا" مـعربا عن أسفه "لسـقوط كثير
مـن الـقــتــلـى بــدون جـدوى كــثــيــر من
اجلـرحى وكـثـير مـن الدمـوع".ولم يـشأ
ــعـــارضــة الـــتـــحــدث في أبـــرز قـــادة ا
اتــصــال مع وكــالـة فــرانس بــرس.لـكن
اجلـبهة الـوطنيـة للدفـاع عن الدستور
وهـي حتالف حركات سـياسية وأخرى
دني نـظـمت االحتـجاج مـن اجملتـمع ا
ضـد واليـة ثـالـثـة لـكـونـدي قـالت إنـها
أخــذت عـلـمــا "بـاعـتــقـال الـديــكـتـاتـور"
وبــتــصـــريــحــات الــعــســكــريــ حــول
الــدسـتـور. وسـمع صـبـاحـا إطالق نـار
كـــثـــيف مـن أســـلــحـــة رشـــاشـــة وسط
عـاصـمـة غـينـيـا كـوناكـري في مـنـطـقة
ؤسسات كـالوم حيث مقر الـرئاسة وا
واألعـمـال في هـذه الـدولـة الـواقـعة في
غــرب إفـــريــقــيــا والــتـي تــشــهــد أزمــة

ــعـــتــاد عــلى عـــاصــمــة هـــذا الــبــلـــد ا
ـواجهات الـسياسيـة العنيـفة. ويبدو ا
أن انـتـهـاء أكـثـر من عـشـر سـنـوات من
نــظــام كـونــدي أثــار مـشــاهــد فـرح في
مـخـتلف أحـيـاء العـاصـمة.ونـدد األم
ـــتـــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو الـــعــــام لال ا
غـوتـيـريش "بـشـدة" فـي تـغـريـدة األحد
بـ"أي اســتــيالء عــلى الــســلــطــة بــقـوة

السالح" في غينيا. 
ودعـا إلى "اإلفراج الفوري عن الرئيس
ألـفـا كونـدي" موضـحـا أنه يراقب "من
كـثب" الوضع في هـذا البـلد.وقـال قائد
الـقـوات اخلـاصـة الـلـفـتـانت كـولـونـيل
مـــامــادي دومــبـــويــا وهـــو الى جــانب
االنـقالبيـ الذين كـانوا يـرتدون بزات
عـسكرية ويحمـلون السالح في فيديو
وجـه الى مــراسل فـــرانس بــرس "لــقــد
قـررنـا بعـد القـبض عـلى الرئـيس الذي
بـات حـالـيـا في أيـديـنـا حـل الـدسـتور
ؤسسات وقررنا أيضا الساري وحل ا
حـل احلـكومـة وإغـالق احلـدود الـبـرية

واجلوية".
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وبـــعـــد أن نـــدد بـ"ســـوء اإلدارة" وعــد
بـبـدء "مـشـاورات وطـنـيـة لـبـدء انـتـقال
" وذلك فـي نـــداء عـــبـــر جــــامع وهـــاد
الـتلـفزيون الـوطني الذي قـطع برامجه
االعــتـيـاديــة.وبثّ االنـقالبـيــون فـيـديـو
لـلـرئـيس كونـدي مـقبـوضـا عـليه فـيـما
رفـض كونـدي وهـو جـالـس علـى كـنـبة
ويــرتــدي بــنــطــال جــيــنــز وقــمــيــصـا
اإلجـابـة حـ سـئـل إن كـان قـد تـعرّض

لسوء معاملة.
وقـال اللفتانت كولونيل دومبويا الذي
لـم يــكن مـــعـــروفـــا كــثـــيـــرا حــتى اآلن
لــتـلـفـزيـون فـرانس-24 نـحـن نـسـيـطر
عـلى كل كـونـاكـري ونحـن مع كل قوات
الـدفـاع واألمن لكـي ننـهي أخـيرا الـشر
الــغـيـني".ونـددت بـاريس مـسـاء األحـد
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وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـبـارزاني استـقـبل في اربيل الـوفد
بـرئـاسـة نـائب رئـيس احلـزب أوغوز
كـان سالـيجي ,سـبل تعزيـز العالقات
بـ االقلـيم وانقرة) ,واكـد الـبارزاني
نطقة ان (تركيا جارة وبلد مهم في ا

كلمات على ضفاف احلدث

هلسنكي
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اقـتصادية وسياسية منذ أشهر.وقالت
إحـدى قاطـنات حي تـومبـو القريب من
وسـط العـاصـمـة لـفـرانس بـرس "رأيت
رتال مـن اآلليات العـسكرية علـى متنها
جـنـود مـتـحـمسـون يـطـلـقـون الـنار في
الـهواء ويرددون هتافات عسكرية".منذ
أشـهـر تشـهد هـذه الدولـة الواقـعة في
غــرب افــريـقــيــا وتــعـد بــ األفــقـر في
ائية نجمـية وا الـعالم رغم مواردهـا ا
الـكــبـرى أزمـة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة
عــمــيـقــة تــفــاقـمت مـن جـراء كــوفــيـد-
.19تـسبب تـرشح كونـدي لوالية ثـالثة
عــام 2020 بـــتــوتّــر اســتـــمــرّ أشــهــراً
وخـــلّف عـــشـــرات الـــقـــتــلـى. واعــتُـــقل
ـعـارضـ قـبل االنـتـخـابـات عـشــرات ا

وبعدها.
بـدأ كـوندي (83 عـامـا) واليـته الثـالـثة
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{ كـابول - طـرابلس) ,أ ف ب) - دعت
حــركــة طــالــبــان امس االثــنــ األفـراد
الــسـابـقـ في الـقــوات األفـغـانـيـة إلى
االنــدمـاج بـنـظـام احلـكـام اجلـدد.وقـال
الـــنـــاطق بـــاسم احلـــركـــة ذبـــيح الـــله
مــجــاهـــد خالل مــؤتــمــر صــحــافي في
الـعاصمـة كابول إن (الـقوات األفغـانية
الــتي تــلــقت تــدريـبــات في الــســنـوات
ـاضــيــة ســيـطــلب مــنــهـا الــعــشـريـن ا
االنــضــمــام إلى اإلدارات األمــنــيــة إلى

جانب أعضاء طالبان).
وقــــالت احلـــركــــة إن (أي تـــمـــرد ضـــد
حـكمها سيتلقى ضـربة قاسية) بعدما
أعـلــنت في وقت سـابق أنـهـا اسـتـولت
عـــلى وادي بـــانـــشـــيـــر آخـــر مــعـــاقل

عن الــسـاعــدي الـقـذافـي جـاء "تـنــفـيـذا
ألحــكـام الـقــضـاء الـنــافـذة" مـؤكـدة أن
عــائـلــة الــسـاعــدي تـســلــمـته من دون
علومات عن وجهته. تقد مزيد من ا
العـمل على وتـعهـدت في ختـام بيـانهـا
ن ــســاجــ  "اإلفــراج عـن جــمــيع ا
تـــفــضي أوضـــاعه الـــقــانــونـــيــة ذلك"
مــعــبـرة عن أمــلـهــا في أن تــصب هـذه
صاحلة الـوطنية اجلـهود في "مسـار ا
الـــشــامـــلـــة". وكــان مـــصــدر في وزارة
الـعـدل أكد لـوكالـة فـرانس برس مـساء
األحــد أن "الـسـاعــدي مـعـمــر الـقـذافي
أطــلق سـراحه رسـمـيـا تــنـفـيـذا لـقـرار
قـضائي يـقضي بـاإلفراج عنه" من دون

زيد من التفاصيل. إعطاء ا

امـس  إن (الــــعـــــراق يــــحـــــتــــاج الى
االســتــثــمــار من أجل الــنــهــوض به
كـون إالصالح يـنـبـع بالـدرجـة األولى
مـن االهـتـمـام بـاالقـتـصـاد وذلك أمـر
ضـروري مع ارتفـاع نسـبة الـبطـالة),
واضـافت ان (هـذه األمور لـن تتـحقق
من دون القضاء على الفساد وإيقاف
ــســتــثــمــرين ســواء من مــســاومـــة ا
الــداخل أو اخلـارج كـمــا يـجب عـمل
نـظـام مـصرفـي حديث ومـتـطـور كون
ذلـك هــــو الـــــذي يـــــســــهـل من عـــــمل

ستثمرين). ا
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داعـــــيـــــة الى (ضـــــرورة تـــــســــهـــــيل
االجـــــراءات وتـــــقــــــلـــــيل الـــــروتـــــ
لــلـمـسـتـثـمـرين ,والسـيـمـا مـع وجود
الــوفـــد االردني الــذي يــبــحث فــرص
االستثمار في البالد) ,مشيرة الى ان
ـــكن أن يـــنـــجح في (االســـتـــثـــمــار 
الــعـراق شــرط أن تـكــون هـنـاك ادارة
صـحيحـة للبالد) ,ومـضت الى القول
ان (هــنـاك جتــارب لـدول كــانت أكـثـر

والــعــالم) ,مـــشــيــرا الى ان (االقــلــيم
ـنطقة ويسعى عـامل لالستقرار في ا
دائــمــاً إلقـــامــة أفــضل الــعالقــات مع
تـــركــيـــا الــتي جتـــمع عــلـى أرضــهــا
قـومـيـات متـعـددة وأديـاناً ومـكـونات
مـختلفة وهو عالمة ثرائها) ,بدوره ,
نـقل سـالـيجـي (حتايـا رئـيس احلزب
كــمــال كــلــيــتــشــدار اوغــلــو لــرئــيس
احلكومة) ,مـعرباً عن (سعادته بقيام
وفـد كـبيـر من احلـزب بزيـارة االقـليم
كـوردسـتان لـلـمرة األولى) ,وتـابع ان
(هـدفـنـا من هـذه الزيـارة هـو تـوطـيد
الـعالقـات ب االقـليم وتـركيـا وإبداء
رأي احلــــزب إزاء الــــقــــضــــايــــا ذات

شترك).  االهتمام ا
عـلى صعيد اخردعـت جلنة االقتصاد
واالسـتثمـار النيـابية  احلـكومة الى
ـســتــثـمــرين سـواء تــسـهــيل أمــور ا
احملـلـيـ أو االجـانـب وإيـجـاد نـظام
مـصرفي حديث يـتالئم مع التطورات
يـة.  وقالت عـضـو اللـجنـة ندى الـعـا
شـاكر جودت في بيان تلقته (الزمان)
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»U³I²Ý‰∫  رئيس اقليم كردستان خالل استقباله وفد حزب الشعب التركي

{ كـونـاكـري (أ ف ب) - أعـلـن ضـباط
من الــقـوات اخلـاصــة الـغـيــنـيـة األحـد
اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة
عـلى الـعـاصـمة كـونـاكـري وكذلك "حل"
مـؤسـسات الـدولـة في انقـالب قد يـنذر
بـانتهاء دور أحـد مخضرمي الـسياسة
اإلفــريــقـيــة الـذي بــات مــعـزوال بــشـكل
مــتــزايــد.كــمــا فــرض ضــبــاط الــقـوات
اخلــاصــة حــظــر جتـول فـي كل أنــحـاء
الــبالد "حـتى إشـعـار آخـر" واسـتـبـدال

. ناطق بعسكري حكام ا
وقـال الضبـاط في بيان بـثه التـلفزيون
الـوطني إنه سيتم عـقد اجتماع لوزراء
حــكـومــة كــونـدي ومــسـؤولــ آخـرين
كــبــار عــنـد الــســاعـة 11,00 صــبــاحـا
بـــتـــوقــيـت غــريـــنـــتش من يـــوم  امس

االثن في العاصمة كوناكري.
وأضــافت مــجـمــوعـة الــضـبـاط أنّ "أيّ
رفض لـلحـضور سـيُعتـبر تـمردا" على
اجملـلس الذي شـكله االنقالبـيون حلكم
الــــبالد.وأشــــارت اجملـــمــــوعـــة إلى أن
"حـــظــر الــتــجـــول يــبــدأ اعـــتــبــارا من
الـــســـاعــة 20,00 عـــلى كـــامل أنـــحــاء
الــتـراب الـوطـني وحـتى إشـعـار آخـر"
ـوظـفـ لـلـحـضـور إلى لـكـنـهم دعـوا ا
. وحضّ الــضـبـاط الــعـمل يــوم االثـنـ
"جــمــيع الــوحــدات (الــعــســكــريــة) في
الــداخل عــلى الــتـزام الــهــدوء وجتـنب

التحركات نحو كوناكري".
كـــمــا قــالـــوا إنــهم يـــريــدون "طـــمــأنــة
اجملــــتـــــمع الــــوطــــنـي والــــدولي بــــأن
عنـوية لـلرئيس الـسالمة اجلـسديـة وا
الـسابق لـيست بـخطر. لـقد اتـخذنا كل
الـتـدابيـر لضـمان حـصـوله على رعـاية

صحية".
ولـم يتم اإلبالغ عن سـقـوط أي ضحـية
األحـد خالل هـذه الـعـمـلـيـة االنـقالبـية
رغم إطـالق الـنـار الــكـثـيف بــاألسـلـحـة
الـــرشــاشــة الـــذي ســمع صـــبــاحــا في

ـقـاومـة ضـد احلركـة اإلسالمـيـة.وقال ا
الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد
فـي مــــؤتـــمــــر صــــحــــافـي إن (اإلمـــارة
اإلسـالمـيـة حـسـاسـة جـدا إزاء حـركات
الـــتـــمــرد. كـل من يـــحــاول بـــدء تـــمــرد
ســيــتـلــقى ضــربـة قــاسـيــة. لن نــسـمح
بــتـمـرد آخـر). عـلى صــعـيـد اخـر أطـلق
سـراح الــسـاعـدي الـقـذافي أحـد أبـنـاء
الـزعـيم اللـيبي الـسـابق معـمر الـقذافي
والــذي كـان مــسـجــونـا في الــعـاصــمـة
طرابلس منذ العام 2014 تنفيذا حلكم
قــضــائي يـعــود إلى ســنـوات بــحـسب

مصدر من وزارة العدل.
وقــالت احلــكــومـة الــلــيـبــيــة في بــيـان
صـحافي اليوم االثن إن قرار اإلفراج
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تعارضة  جنح الـعراق في التنظيم جنح مؤتمر بـغداد  برغم االضداد ووجهات الـنظر ا
ــواقف حـول الــعـديــد من الـقــضـايـا  كــان اخـتــيـار الــشـراكـة وطــرح الـرؤى  وتــقـريب ا

والتعاون االقتصادي واالستثماري بوابة موفقه لكل احلاضرين .
فلـقد كـان الـعراق عـبـر أزمان مـتـعددة  العـبـاً سيـاسيـاً مـهمـاً في مـحيـطه الـعربي  وفي
الـشرق األوسط  ولـكن الظـروف التي أحـاطت به إذ كان ذلك عـبر االنـغمـاس بالـفردية أو
احلـروب الـعـبـثـية أو نـتـيـجـة لالحـتالل ومـا افـرزه من الـتـشـكـيالت لـنـظـام مـوزع الوالءات

واقف السياسية الذاتية . واحملصصات جعلت منه مقيد احلركة  واسير الرهانات وا
ـشاكل هذا الـوضع حرك الـعـديد من األطـراف  إلشغـال العـراق بالـعديـد من االزمات وا
الداخـلية  وكان اكـثرها خطورة قـضيتان اسـاسيتان وهمـا التفاعالت الـسلبية اجملـتمعية
ـنـظـمـات اإلرهـابـية الـتي أسـست لـتـنـاقضـات بـ مـكـونـات اجملـتـمع  واألخـرى ضهـور ا
ـسميـات بعظـها مـدفوع من اخلارج والـبعض االخـر وجد األرضيـة الرخوة في خـتلف ا
ارسـون لعبة بـعض كيانات اجملـتمع مدفـوعة من سياسـي ينـحدرون لوالءات خارجـية و

زدوجة دون تقدير لنتائج هذا السلوك الكارثي على الشعب والدولة . السياسة ا
لـقـد عـبـر اجتـمـاع الـشـراكـة والـتـعاون بـحـضـور عـدد مـهم من الـقـادة والـدول  عن عودة
ـسـاره الـطـبـيعـي واحتـالله موقـع التـأثـيـر في صـيـاغـة العالقـات الـعـربـيـة وتـهدئه الـعراق 
اخملـاوف بـ بعـظهـا الـبعض  وبـ بـعض الدول الـعـربيـة واإلسالمـية  وجـرى على وفق
مـلكـة العـربية الـسعـودية واجلـمهـورية اإليـرانية الـدور العـراقي العـديد من اللـقاءات بـ ا
ـرحلة الـراهنـة الى جتاوب الـطرف لـلحـلول عـبر احلوار اإلسالميـة حتمـاً ستـفضي في ا
ـكن أن حتل االخـتالف  بـقـدر مـا تؤدي الـى تراكم والـنـقـاشات  لـكـون الـصـراعـات ال 

واقع . اخلسائر على مختلف ا
ـثل نفطة تـفاعل وارتكاز بـ الدول  وهو واحد الـعراق االن باعتـراف جميع اجملـتمع 
ضـي لألمـام في حتـقيق ـكـنه أن  ـتـلك ارثـاً تـاريخـيـا عـظـيـمـاً  من اهم الـبـلـدان الـذي 

زيد من التقدم واحلضور الدولي . ا
ـكـان أن تـكـون ـؤتـمـر بـني عـلى أسـاس دول اجلـوار  وكـان من الـضـرورة  إن عـنـوان ا
اجلمـهـورية الـعربـية الـسوريـة حاضـرة  صحـيح هنـاك مواقف دولـية وإقـليـميـة وعربـية ال
ـا إن العراق شـكلـة السـورية  ولـكن  جـملـها جـزء من ا تـريد لـسوريـا احلضـور وهي 
صيرية سيما في الصراع يعتمد منهجية احليادية  فالبد له أن يكون منحازاً لقضاياه ا
سـتهدفـة من اإلرهاب مثل الـعراق سيـما بعـد التحوالت مع اإلرهـاب وسوريا هي الـدولة ا
الـدرامـاتـيـكـيـة الـتي خـلـفـهـا االنسـحـاب األمـريـكي من أفـغـانـسـتـان  وبـدون الـتـعـاون ب
اجلـمـهوريـتـ العـراقـيـة والسـوريـة في اجلوانب األمـنـيـة والعـسـكريـة واالقـتـصاديـة تـبقى

حواضن الطرف بخطر .
ـؤتـمـر جـيدة ومـا سـبـقـهـا من تـنظـيم واسـتـقـبـال عـبـرت عن قدرة ـهم كـانت مخـرجـات ا ا
ؤتمـرات القادمـة وسيكـون حتمـاً مبادراً لـتحقـيق جناحات العراق السـتقبـال العديـد من ا

أخرى لتعزيز دور الدولة العراقية .
ؤتمر ونتائجه  تبقي من تـلك النتائج هو مواقف األحـزاب والكتل السياسيـة من ا هم ا ا
تمكنة واألكثر أهميـة هو الدولة وليس السـلطة فاألخيرة تـروح وجيء ولكن الدولة القويـة ا
احلاكمة هي األساس  فإذا أجمعت هذه القوى على دعم مؤتمر التعاون والشراكة وعدم
احتـسـابه لـشخص أو جـهـة  نكـون بـذلك قـد عبـر اجلـمـيع باجتـاه الـدولـة وهذا مـا يـريده

الشعب وما يحتاجه العراق .
ؤتـمر باجتـاه ترص الـدولة وحاكـميتهـا على الكل  لذلك تـصبح اخملرجـات للعـبور من ا
هو االس بـتـعـاطي الـدول مع الـعـراق  وهو اخملـرج نـحـو الـتفـاعل اإليـجـابي بـ مـخـتلف
األطـراف السـيـاسـية والـدولـة الـعـراقيـة  وال يـعـتقـد أحـد من الـقوى اخملـتـلـفة مـسـلـحة أو
كـانها تفكيك غيرها من إنـها اكبر من الدولة  فـالدولة إذا ما قررت 

الضد منها . 
ـضي بـتـحقـيق جنـاحـات مـلـتقى الـتـعـاون مـرهون إذن اصـبح ا
بـإمـكانـيـة تظـافـر كل اجلهـود لـلـصعـود بـالعـراق لألمـام  وهذا
حـاربـة الفـساد ودعم الـقطـاع اخلاص واطالق يـحتـاج أصال 

رنة لالستثمار العربي والدولي . احلركة ا

فـي كـانـون األول/ديـسـمـبر 2020 رغم
طــعـون من مـنـافـسه الــرئـيـسي سـيـلـو
دالــ ديـالـو وثالثـة مـرشـحـ آخـرين
نــددوا بـ"حـشـو صــنـاديق" وجتـاوزات

من كل األنواع.
oÐUÝ ÷—UF

وأصـبـح كونـدي وهـو مـعـارض سـابق
تــــاريـــخــــيـــا عـــام 2010 أول رئــــيس
ـوقـراطـيـا فـي غـيـنـيـا بـعد يـنـتـخب د
عــقــود من أنــظــمــة ســلــطــويــة.ويــنـدد
مـدافــعـون عن حـقـوق اإلنـسـان بـنـزعـة
سلطوية سجلت خالل رئاسته على مر
الـــســنـــوات وأدت الى الـــتــشـــكــيك في
ــكـتــسـبــات الـتي حتــقـقت فـي بـدايـة ا
عــهـده.وكـان كـونـدي يــفـاخـر بـأنه دفع
بــحـقـوق اإلنــسـان قــدمـا وبـالــنـهـوض

بالبالد.

»½öI«∫ اليات للشرطنة تنتشر في شوارع كوناكري بعد االنقالب

وذكـــرت الـــعـــديــــد من وســـائل اإلعالم
احملــلــيــة مــســاء األحــد أن الــســاعـدي
الــقــذافي غــادر األراضي الــلـيــبــيـة في

رحلة متوجهة إلى تركيا.
وأكـد مــصـدر من مـكـتب الـنـائب الـعـام
لـــوكـــالــة فـــرانـس بــرس أيـــضـــا قــرار
"اإلفـراج" عن الساعدي مشيرا إلى أنه
جـاء تنـفيـذا لتـوصيـة سابـقة من طرف

النائب العام.
WOzUC   «—«d

وقــال في هـذا الـصــدد "أوصى الـنـائب
الــعــام قــبل أشــهــر بــتــنــفــيــذ قــرارات
قـضائية باإلفراج عن الـساعدي بعدما
تــــوافــــرت كل الــــشــــروط الــــعــــدلــــيـــة
ـصـدر الـتـعـلـيق لـتـنـفـيـذهـا". ورفض ا
عــلى األنــبــاء عـن مــغــادرة الــســاعـدي
األراضي الــلــيـبــيــة قـائـال "الـســاعـدي
مـــواطن لـــيـــبي مـــثُل أمــام الـــقـــضــاء
واألخـيـر أصـدر إفراجـا بـشأن قـضـيته
الـــتـي كـــان مـــوقـــوفـــا عـــلى ذمـــتـــهـــا
وبـالـتـالي هـو حـر بـالـبـقـاء أو مـغادرة
الـبالد". ومنـذ تسـليـمه في آذار/مارس
 2014من قـبل الـنـيـجر الـتي فـرّ إلـيـها
عـقـب سـقـوط نـظـام والـده عام ?2011
تـمت مالحقـة الساعـدي بتهـمة التورط

في القمع الدموي لالنتفاضة.
وتـتـعلق أهم قـضيـة مثُل أمـام القـضاء
درّب ـقتل بـشيـر الريـاني ا بـشأنـها 
الــسـابق لــنـادٍ مـحــلي لـكــرة الـقـدم في
طــرابــلس عـام  .2005وهـي الـقــضــيـة
الـــتي أصـــدرت بـــشـــأنــهـــا مـــحـــكـــمــة
اســتــئــنــاف طــرابــلس قــرار "الــبـراءة"
بــحــقه مـنــهــا في نــيـســان/أبــريل عـام
2018. وغــرقـت لــيــبــيــا في حــالــة من
الــفــوضى بــعـد ســقــوط نــظـام مــعــمـر
الـــــقــــذافـي عــــام 2011 اتـــــســـــمت في

الــسـنـوات األخـيـرة بــوجـود سـلـطـتـ
مـتـنـافـسـتـ في شـرق الـبـالد وغـربـها

وتدخالت لقوى أجنبية.
ورغـم انهاء القتال عام  2020وتـشكيل
حــكـومـة وحـدة في آذار/مـارس عـادت
االنـقـسـامـات إلى الـظـهـور بـسـرعـة في
ــزمـع إجـــراء انـــتـــخـــابــات حـــ مـن ا
تـــشـــريـــعـــيـــة ورئـــاســيـــة فـي كـــانــون
ـقـبل. الـسـاعـدي هـو األول/ديـسـمـبـر ا
االبن الـثـالث للـديكـتـاتور الـليـبي الذي
تـولى الـسـلـطـة بـعـد انـقالب دمـوي في
1969. وخالل  42عـــامــا حــكم "قــائــد
الـــثــورة" الــبـالد الــتي أطـــلق عــلـــيــهــا
مـصـطـلح "اجلـمـاهـيـريـة" بـقـبـضـة من
حـــديـــد لـــكن دون اتـــســـاق كـــبــيـــر في
قــراراته. وقـد اتـهم بــاسـتـخـدام مـوارد
نـــفــطـــيــة من أجـل تــمـــويل جــمـــاعــات

متمردة في إفريقيا وأماكن أخرى.
وركّــز الــقــذافي ســلــطــته ضــمـن دائـرة
عــائـلـيـة مــصـغّـرة ودمــر أي مـؤسـسـة
ســيـاســيـة أو عــسـكـريــة كـانت تــشـكل
مـنــافـسـة له. في الـوقت نـفـسه عـاشت
عـــائــلــتـه حــيــاة بـــاذخــة تـــســافــر في
طـائــرات خـاصـة وتـتـنـقل في سـيـارات

رياضية وعلى م يخوت كبيرة.
في 11 تــشــريـن األول/أكــتــوبـر 2011
هـاجم ثـوار مـدينـة سـرت مـسقط رأس
مـعمر القذافي حـيث قتل الزعيم وابنه

معتصم.
œU½ fOz—

كـمـا قتل ابـنه الـثاني سـيف الـعرب في
قـــصـف حلـــلف شـــمـــال األطـــلـــسي في
نـيسـان/أبريل 2011 فـيمـا لقي شـقيقه
خـمــيس حـتـفه في مـعـركـة بـعـد أربـعـة
أشــهـر. وجنـا أفـراد آخــرون من عـائـلـة
الــقــذافي مـن بـيــنــهـم زوجـتـه صــفــيـة
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بـحث رئيس حـكومة إقـليم كـردستان
مـسـرور الـبـارزاني مع وفـد من حزب
الــشـعب اجلـمــهـوري الـتـركي  ,سـبل
تـعزيـز العالقـات ب االقـليـم وانقرة.
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الساعدي القذافي

الترى عند مراجـعة توجهات  االدارة االمريـكية للتدخل في شـؤون الدول  التي اختارتها
للـهـيمـنـة  علـيـهـا اال و اختـارتـها كـبـوابه لـلتـوسع الـعـسكـري وعـندمـا جتـبـر امريـكـا على
االنسـحاب من ذلك البـلد ال يـحصل استـقرار  الوضع  فـيه  كمـا يتمـنى شعـبه باستـثناء
فـيـتـنام  ذلـك الن اساس تـوجه امـريـكـا كـان يهـدف لـزيـادة الـشـرذمة  فـي منـطـقـة جـنوب
ـد الشـيـوعي من الـص و الـسـوفيت  اذ شـرقي اسيـا  بـحـجة  الـوقـوف بوجه امـتـداد ا
ارادة ان تـضـيف عـلى تقـسـيم كـوريا تـقـسـيم فيـتـنـام  كذلك ولـكن شـجاعـة  الـفيـتـنامـي
اسـقط احللم االمريـكي و طردها شر طـرد و توجه الشـعب الفيتـنامي لبنـاء قوة موحدة

ليكون رمزا الرادة الشعوب عندما تتمسك باستقالل االرادة .
ـه حصلت انـسحابـات  للـهيمـنه االمريكـية ليـس فقط للـتأكد  ان  امـريكا وبعد تـلك الهز
الترى اال مـصاحلهـا بل ان روحها الـعدوانيه في تـنفيـذ خطـوات للهـيمنه  بـعيد كل الـبعد
ـقـراطـيـة ونـشـر الـوعي لـضـمـان حـقـوق االنـسان عن اهـدافـهـا  وادعـائـاتـهـا كـنـشـر الـد
ـعروفـة حـيث عنـدمـا ترى نـفـسهـا مـحاصـره بـالتـحـدي حلد يـقـترب واالكاذيب االخـرى ا
صـاحلـها تـختـار بـكل شجـاعة االنـسـحاب  بـطريـقـة تكـشف  اسـتهـتار ادارتـها و مس 
مـصدر قـرار تلك االدارة  اوال الـشـعوب الـتى يهـدف  فرض الـهيـمـنه علـيهـا وثانـيا النـها
كان كبؤرة لالرهاب  والفساد بذلك يزرع مصادر لتهديد السلم واستقرار العالم تترك ا
ــمــنق الــذي  يــبـرر به  اغــرب مــا في الــفـوضى االمــريــكــيه انــهـا التــخــجل في الــكالم ا
ني عـلى الشعوب التى تـتركها انهم انـهزاماتها وعـمليات انسـحابها حلد انـها التخجل 
يـجب ان الينسـون فضل مبدع االنـسحابات عـندما احـتل بلدانهم  وزرع فـيه الفساد من
كل االنواع ...!! فكان اخـر انسحاب بطولي هـو ترك افغانسـتان في فوضى بعد ان ملئ
العالم قبل عـشرين عاما انها تذهب الى هناك لقطع  جذور االرهاب و ضمان االستقرار

في ذلك البلد الفقير  ..!
 ولـكن وبعد عـشرين عامـا من زرع الفسـاد في هذا البـلد ونصب في اخـر ايامهـا رئيسا
درسة االمـريكية عـندما شعـر باخلطـر ليس فقط هـرب النقاذ نـفسه بل النه كان خـريج  ا
في مـعـرفة  مـعنى الـوطـنيـة والذي  سـرق كل مـا وصلت يـده اليه مـن اموال بـلده وشـعبه
ـسك بحـيث كما وصـفت  وكاالت االنبـاء انه سرق كميـة كبيـرة لم يستـطيع شحن كله ا
ـطـار وكـاسيـاده االمـريـكـ كـذب على ـرات ا في الـطـائـره الـتي هـرب بـها فـتـركه عـلى 

نع سفك الدماء . العالم وقال ترك احلكم 
خالل عشرين عاما لم تفعل القوة االمريكية اال زرع اخلطر و تعميق االرهاب وقتل زعيم
الـقاعدة  بن الدن الذي يـعرفه العـالم انه كان صنـيعتـها واختـلفوا  عن اسـلوب  فن نشر

االرهـاب ليس اال وبـعـد عشـرين عـامـأ أعـلـنت اخلـارجيـة األمـريـكـيه بـكل بـساطه  أنه 
إنزال العـلم األمريكي وإغالق سـفارة واشنـطن في كابل بعد  20عـاما من احلرب. وذلك
تـزامنـا مع بسط حـركة طالـبان  سـيطرتـها عـلى أغلب أنـحاء أفغـانسـتان لتـتوج جنـاحها
والي بـاالستيالء عـلى العاصمـة كابول ودخول الـقصر اجلمـهوري بعد  هـروب  رئيسه ا
المريكا وخـرج رئيس االدارة االمريكية  جو بايدن علـى العالم ناسيا ماذا قالوا قبل 20
) الى هذا البلد الفقير حيث دافع عن قراره سحب القوات عاما عندمـا ذهبوا (كمحرري

األمريكية من أفغانستان قائال:
ـقـراطيـة بل مـنع هجـمات مهـمتـنـا في أفغـانـستـان لم تكـن أبدا بـناء أمـة وال مـركزا لـلد
إرهـابـية عـلى أراضـينـا". مـضيـفا  بـالـقول  كـمـستـعـمر مـغـرور اليتـخلـى وهو مـهزوم عن
اهـانة الشـعب االفغاني  واتـهامه بانه اليـريد  ان يدافع عن نـفسه  عنـدما قال : "لن أكرر
ـاضي بـاالنـخـراط إلى مـا ال نـهـايـة في حـرب أهـلـيـة في وطن أجـنـبي فـالـقوات أخـطـاء ا
األمريـكية ال تـستـطيع وال ينـبغي لهـا أن تخـوض حربا وتـموت في حرب ال تـرغب القوات

األفغانية في خوضها من أجل نفسها".
مـصدر القراراالمـريكي اليخجل قـطعا من النـفاق والكذب في نـشر الفسـاد واالنحططات
ب  شعوب العـالم الطامع ادارتهم  لـلهيمنه عـليهم ونهب ثرواتـهم  حتت عناوين براقة ‘

انهم فعلوا ذلك عندما احتلوا افغانستان والعراق 2001 و  2003.
وقـد أخذت الـنشـوة حيـنهـا حـتى باتـوا يعـتقـدون أن القـرن الـواحد والـعشـرين هو الـقرن
ـتحـدة وحلـفـاؤها أن يـغزوا دولـت األمريـكي بـامتـياز فـقد اسـتـطاع عـساكـر الـواليات ا

بشكل سريع وخاطف .  
ـقـراطـيـة واحلـريـة في الـبـلــدين و يـبـنـون ويـعـمـرون ويـحـاربـون وادعـوا انـهم يـبـنـون الــد
االرهـاب  ولكن مع مـرور الوقت ذهبت الـسكرة وأتت الـفكرة فـما أن هدأ غـبار احلرب
ــقـراطي في ــشـروع األمــريـكي الـد حــتى الح في األفق الـفــشل الـذريع الــذي مـني به ا
افغـانسـتان وكـذلك  في العـراق حيث غـاب القـاعدة وظـهر داعش ولم يـوحد افـغانـستان
وال العراق بل توسعت الطائفية والفساد والشيء الوحيد يعملونه بعد انهزامهم يتعهدون
بانـقـاذ من ساعـدهم في االحتالل  ‘فـهذا الـرئيس االمـريكي الـذي يهـ االفغـان بـانهم
اليــدافــعــون عـن انــفــســهم  كــشــفـت الــتــقــاريــر ان سي اي اي
االمــريــكي ســاعــدت  عــلـى خـروج  1000مــقــاتل من اجلــيش
االفـغــاني الى امــريــكـا النــهــا تــعـرف انــهم  تــدربــوا  عـلى ان
واقف الدفاعية وال يكونوا يكونوا امـريك مخلص لهـا في ا

واقف الوطنية. افغاني في  ا

صـرية التي لـديهـا خبرة الـشركـات ا
وجـودة  تميزانهـا في عملها) ,وتابع
ان (إجراءات منح التأشيرة العراقية
صري صـعبة جداً بسبب لـلمواطن ا
الـوضع األمني) ,مـعربـاً عن أمله بأن
(يـــتم تــخــفــيـف اإلجــراءات في مــنح
الــتـأشــيـرة) ,واســتـطــرد بـالــقـول ان
(الـقطـاع السـياحي تـأثر بـشكل كـبير
إثــر جـائـحـة كـورونـا) ,ولـفت الى ان
(هـــنــاك اتـــفـــاقــيـــات إضـــافــيـــة بــ
ــا الــشــركـــات الــســيــاحــيــة أكــثــر 
مــوجـود حـالـيـاً) ,مــوضـحـاً ان (عـدد
الــرحالت اجلــويــة األســبـوعــيــة بـ
الــبـلــدين بــلـغت أكــثـر من  14رحــلـة
ـتـلـئـة), اسـبــوعـيـة وكـلـهـا رحالت 
دن الصناعية واحلرة  ,أكد وبشأن ا
اسـماعيل ان (هناك بعض اإلجراءات
دن الـبيروقـراطية التي عـطَّلت فتح ا
الـــصــنــاعــيـــة واحلــرة بــ الــعــراق
ـشـروع قـائم ومــصـر واألردن ولـكن ا
والـسـعي جـارٍ السـتـكـمـاله فـي أسرع

كن).  وقت 

خـــرابــاً في أوضـــاعــهــا مـن الــعــراق
ســواء مـالـيـزيـا او انــدنـوسـيـا ولـكن
جنــدهـا االن فـي مـقــدمـة الــدول بـعـد
االهــتـمـام بـاالســتـثـمـار والــتـخـطـيط
الصحيح لبلدانها) ,ولفتت الى (اننا
بــحـــاجــة الدارة صــحــيــحــة من أجل
النهوض بالبالد وإبعاد االحزاب عن
الـتـدخل في االستـثمـارات كمـا يجب
االهـتمام بـاجلانب األمني  ,والسـيما
أن أي اســتـثــمــار يـحــتـاج الى وضع

ال جبان). أمني جيد الن رأس ا
ـصـري لـدى بـغـداد  واكـد الــسـفـيـر ا
ولــيـد مــحـمــد اسـمــاعـيل قــرب عـقـد
اتـفاقيات سـياحية مع الـعراق عازيا
ـدن الصـناعـية سـبب تأخـر افتـتاح ا
مـع الـــعــراق واألردن الـى االجــراءات
الـبـيـروقـراطيـة.  وقـال إسـمـاعيل في
ّ إنشاء محطَّات تـصريح امس إنه (
تــولـيـد فـي الـعـراق وبــعـضـهــا لـنـقل
وتــوزيع الـطـاقـة) ,مــبـيـنـا ان (مـصـر
عـلى اسـتـعـداد كـامل للـمـسـاهـمة في
الـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــائي فـــضالً عن

وابــنه الـبــكـر مـحــمـد وابــنـته عــائـشـة
وأبــــنــــاؤه ســـيـف اإلسالم الــــذي كـــان
مـرشحا خلالفته وهـانيبال الذي واجه
مـشـكالت عـدة مع الـقضـاء والـسـاعدي
الـذي كان زيـر نسـاء. وعُرف الـساعدي
الـذي كان رئـيسا لالحتـاد الليـبي لكرة
سـيرتـه القـصيرة الـقدم في الـبدايـة 
فـي الـدوري اإليــطــالي قــبل أن يــصـدر
اإلنــتـربـول مـذكـرة بـتـوقــيـفه وعـائـلـته
لــدورهـم في حــمــلــة الــقــمع الــدمــويــة

النتفاضة العام .2011
واسـتـقدم نـادي بيـروجـا السـاعدي في
 2003بــنـاء عـلى طـلب رئـيس الـوزراء
اإليـطـالي سـيلـفـيـو برلـوسـكـوني الذي

كانت تربطه عالقات وثيقة مع ليبيا.
لـكن مسيـرته لم تستـمر طويال إذ كان
مستواه متواضعا وأوقف ثالثة أشهر
بـسـبب تـعـاطي مـنـشـطـات. كـمـا أنه لم
يــلــعب كــثـيــرا وكــانت ذروة مــســيـرته
الــكـرويـة عـنـدمـا بـقي  15دقــيـقـة عـلى
ــلـعب خالل مــبـاراة ضـد نـادي أرض ا

يوفنتوس في العام .2004

السليمانية
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بغداد

في 6 نـيـسان 1951  التـوصل الى
وضع مــيــثـــاق اجلــبــهــة ونـــظــامــهــا
الداخـلي وفي  14نـيـسان 1951 قدم
الـتــالـيــة اسـمــائــهم طـلــبـا الى وزارة
الداخلـية بـتاليـف جبهـة سيـاسية من
احزاب وهيـئات وافراد باسـم اجلبهة

تحدة  الشعبية ا
( طه الـعـاشـمي  مـزاحم الـبـاجـجي 
مــحــمـــد رضــا الــشــبـــيــبي  نــصــرت
الــفــارسي  صــادق الــبــصــام  كــامل
اجلـادرجي  جــعــفـر حــمــنـدي  عــبـد
الرزاق الـظاهـر  بـرهان الـدين  باش
اعيان  عـارف قحـطان  صـال شكارة
 عـــبــد الـــهـــادي الـــظـــاهـــر  قــدوري
خدوري  حسن عبـد الرحمن  جنيب
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الصائغ  عـبد الرزاق الـشيخـلي عبد
اجلـــبــــار اجلـــورد  عــــبـــد الــــرحـــمن
اجلليـلي  عبـد الرزاق حمـود  جميل
صــادق رجب  عــلي الــصــفـار ونــائل

سمحيري  حس جميل ) 
( اعـتــرضت وزارة الــداخـلــيـة في 19
نــيـــســان 1951 وردت ورفــعـت عــلى
ـتـضــمن ( احـزاب طـلب الــتـاسـيـس ا
وهـيــئــات وافــراد ) في نــيــسـان  4رد
احـاب الــطـلـب عـلى وزارة الــداخـلــيـة
لدى مـجلس الـوزراء ايدت راي وزارة
الداخلية في سبب االعتراض (فرفعت
عبارة احزاب وهيـئات وافراد ) بقرار
من طه الـهـاشـمي ومـزاحم الـباجـجي
ـــوقــعــ عــلى طــلب وانــســحب من ا

الــتــاســـيس كل من كـــامل اجلــادرجي
جعفـر حمـندي وجـعفـر البـدر وجميل
صـادق النـتـمـائـهم الى احـزاب اخـرى
وفي 26 مــــــــــايـس 1951 اجــــــــــازت
احلــكــومــة طـــلب تــاســيـس اجلــبــهــة
بترحـيب االوساط الـوطنـية في داخل
الـعـراق (ونـشـرت صـحـيـفـة الـهـيـرالد
اتربـيون في  29مايس نـبـا بـتـشـكيل
اجلـبـهة وقـالـت انـها تـهـدف الـى طرد
اي نفوذ اجنبي من هـذا القطر الغني
ـوقـعـ عـلى بـالـبـتـرول ان غـالــبـيـة ا
طلب التاسيس هم اعضاء في مجلس
الــنـــواب ومــجـــلس االعــيـــان ان هــذا
التجـمع لم يـكن اال اتالف شخـصيات
سياسية محترفـة . اما ميثاق اجلبهة
نصه التالي تـتكون في العـراق جبهة
سـيـاســيـة بـاسم اجلــبـهى الـشــعـبـيـة
ــتــحــدة)  غـــايــتــهــا الـــتــالــيف بــ ا
الـعــنـاصــر الـتي تــشـتــرك في اهـداف
معـيـنـة لتـعـمل مـعا عـلى حتـقـيق تلك
ـفـضـيـة الى اصالح عـاجل االهـداف ا
يـــــشــــمـل اســــتـــــكــــمـــــال ســــيـــــاســــة
العراقواستقالله وحتريه من كل نفوذ
اجنـبي ضمن جـامعـة مـكيـنة الـبنـيان
تعمل على الذود عن مصالح الشعوب
العـربـيـة وحتـقـيق مـاتـصـبو الـيه من

احلــريــة واالســتــقالل واالحتــاد عــلى
صيانة عروبة فلسط التي هي جزء
من البالد العربيية . كما يشمل ابعاد
الـعـراقـعـن االشـتـراك في احلـرب وذك
بـالــعـمـل عـلى ضــمــان حـيــادة اجتـاه
ـتـنـازع والـتـعاون مع عـسـكرين ا ا
الشـعوب الـعربـية والـشعـوب االخرى

محمد رضا الشبيبي

). وتــرسم  مـشـاريـع اخلـمـسـ ـيـاً عــا
ـقبلة من خالل مـسار اخلمـس عاماً ا
نظومة تـغييرات هيكلية وجذرية في ا
االقـتـصاديـة تشـمل تـمكـ الـقطـاعات
االقـــتــــصـــاديـــة احملـــلــــيـــة والـــكـــوادر
ـواطـنـة وتـطـويـر مـجـمـوعـة قـوان ا
ومــبــادرات وطــنـيــة خــاصــة بـتــمــكـ
ـــــواهب ورواد الـكفـاءات الوطـنيـة وا
األعـمـال اإلمـاراتيـ وإطالق مـشاريع
ــسـتــثــمـرين ــواهب وا الســتــقـطــاب ا
لــــدولـــة اإلمـــارات وبــــنـــاء شـــراكـــات
ـــيـــة وغـــيــرهـــا من اقـــتـــصـــاديــة عـــا
ـــشـــاريع الـــتي ســـيـــتم ـــبـــادرات وا ا
اإلعالن عـــنــهـــا تــبــاعـــاً في ســلـــســلــة
ــكـتب فــعــالـيــات إعالمــيـة يــعــقـدهــا ا
اإلعـالمي حلكومـة دولة اإلمارات خالل

شهر سبتمبر اجلاري.
وتــشــمل الــدفــعــة األولى من مــشــاريع
اخلــمــسـ الــتي  اإلعالن عــنـهــا مـا

يلي:
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ضافة يهدف برنامج القيمة الوطنية ا
" إلى ضــــمن "مــــشــــاريع اخلــــمـــســــ
ـسـاهـمـة في دفع عـجلـة الـتـنـمـية في ا
الـدولـة لـلدولـة من خالل إعـادة تـوجيه
ــئــة  من مــشــتــريـات أكــثــر من 42 بــا
اجلـهات االحتادية والشركات الوطنية
ــنـــتج واخلـــدمــات الـــكـــبــرى نـــحـــو ا
شروع زيادة عدد الوطنية. ويتضمن ا
ـــعـــتــمـــدين من 5000 إلى ـــوردين ا ا
شتريات من 33 7,300 شركة ورفع ا
إلـى 55 مـــــــلـــــــيـــــــار درهـم خـالل أربع
ـا يوفـر بـيـئـة داعمـة لـنـمو سـنـوات 
ـتوسـطـة التي الـشـركات الـصـغيـرة وا
ـشــتــريـات ســتــسـتــفــيـد من تــوطــ ا

لتعزيز دورها وأعمالها.
ويــــســـعى الــــبـــرنــــامج إلى حتــــفـــيـــز
ـؤسسات والشـركات اخلاصة لوضع ا
خـطط وآليات وبرامـج لزيادة احملتوى
احملـلـي في اإلنـفـاق وتـبـني الـتـقـنـيـات
احلـديـثة لـتحـس أدائـها إضـافة إلى
تـعـزيز مـستـويات االسـتثـمار األجـنبي
ـبـاشر في الـقطـاع الـصنـاعي وخلق ا
ـــزيــد مـن فــرص الـــعــمل الـــنــوعـــيــة ا
لـلمواطن مع تدريب الكوادر الوطنية
ــعــرفـة وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــا ونــقل ا
ية إليها. التكنولوجية واخلبرات العا

Project 5BnوTech Drive 
Tech Drive  ويـــــــتــــــضــــــمـن إطالق
ـشـروع التـمـويلي الـذي تصـل قيـمته ا
إلى  5مــلــيـارات درهـم لـدعم الــقــطـاع
الــصـنـاعي في الــدولـة لـلـتــحـول نـحـو
الــثــورة الـصــنـاعــيــة خالل الـســنـوات
ــرحـلـة ـقــبـلـة مــا يـؤسس  اخلــمس ا
جـديــدة في الـقـطـاع الـصـنـاعي تـشـكل
ــتــقــدمـة الــعــلــوم والـتــكــنــولــوجـيــا ا
وتــطـبـيـقــات الـذكـاء االصـطــنـاعي فـيه

أحد روافده األساسية.
ــشـروع الــذي ســيـتم وســوف يــقـوم ا
تـــأســـيــسـه بــالـــشـــراكـــة مع مـــصــرف
اإلمـارات لــلـتـنـمـيـة بـتـوفـيـر الـبـرامج
واحلــــوافــــز لـــدعـم رواد األعـــمــــال في
الــقــطــاع الــصــنــاعي لــلــتــحــوّل نــحـو

تطبيقات الثورة الصناعية.
Project كــمــا  اإلعالن عـن مــشـروع
5Bn الــــذي يــــشـــمـل تــــخـــصــــيص 5
ــــشـــــاريع مـــــلــــيـــــارات درهـم لــــدعـم ا
اإلمـــاراتــيـــة الــشــابـــة ودعم الـــقــطــاع
الــــصـــنــــاعي وتــــســـاهـم في تــــنـــويع

االقتصاد الوطني.
في هـذا الـسيـاق لفت مـعـالي الدكـتور
سـلطـان أحمـد اجلابـر وزير الـصنـاعة
تقدمة إلى أن برنامج والـتكنولوجيا ا
ـضـافـة جنح عـلى الـقــيـمـة الـوطـنـيـة ا
ـــســتـــوى احملــلـي وبــنـــاء عــلى ذلك ا

ـــســـتـــوى ســـيـــتـم تـــطـــبـــيـــقـه عـــلى ا
االحتــادي. مــؤكـداً بــقــوله: "نــتـوقع أن
يــكــون لــبــرنــامج الــقــيــمــة الــوطــنــيـة
ــضــافــة مــردود ومــزايــا لــلــشــركــات ا
ـوردين تـتـمـثل في زيـادة الـوطــنـيـة وا
الــطـلب عـلى مــنـتـجـاتــهم وخـدمـاتـهم
وزيــادة الـفــرص لــلـفــوز بـالــتـعــاقـدات
احلكومية والترويج لقدرات الشركات
احملـلـية ومـنتـجـاتهـا". وحول صـندوق
التكنولوجيا Tech Drive قال معالي
اجلـابـر إنـه بـحـلـول عام 2031 يـهـدف
الـصندوق إلضافة 25 مـليار درهم إلى
الـــــنــــاجت احملـــــلي اإلجـــــمـــــالي ورفع

مستوى اإلنتاجية بنسبة 30%.
وفـي الـســيــاق ذاته تــشــمل "مــشـاريع
" إطـالق "شــبــكـــة الــثــورة اخلـــمــســ
الـصناعية الرابـعة" وهي منصة تعمل
عـلى تـنـميـة وبـناء 500 شـركـة وطنـية
ـتقـدمة بـحيث مـزودة للـتـكنـولوجـيا ا
ــشــاركـة خــبــراتـهم تــقــوم الـشــبــكـة 
ومـهاراتهم في االستخدامات الناجحة
لـــتــكــنــولـــوجــيــات اجلـــيل الــرابع من
الـصــنـاعـة. ونـقل الـتـجـارب الـنـاجـحـة
ا يـدعم القـطاع ـمارسـات  وأفـضل ا
الـــصــنــاعـي في الــدولي ويـــســاهم في

تطوير الكفاءات العاملة فيه.
وذكـــرت مـــعــالـي ســارة بـــنت يـــوسف
األمــيـري وزيــر دولـة لـلــتـكــنـولــوجـيـا
ـتـقـدمـة بأنه سـيـتم من خالل شـبـكة ا
الــثـورة الـصــنـاعــيـة الـرابــعـة تــطـويـر
مــؤشـر جــاهــزيـة الــصـنــاعــة الـذكــيـة
لــتــمــكـ 200 شـــركــة صــنـــاعــيــة في
الـتحول التـكنلوجي الـكامل وذلك بعد
تــقــيــيم مــســتــوى كـفــاءة الــعــمــلــيـات
والــتـكــنــولـوجــيـات رقــمــيـاً مــضـيــفـة
مـعـالـيـهـا بـالـقـول: "سـنـقـوم أيـضـاً من
دراء خـالل الشـبكـة بتـأهيل 100 مـن ا
الـتنـفيـذي في قطـاع الصـناعـة بهدف
تــــعــــريـــفــــهـم بـــأحــــدث الــــتــــطـــورات
والـتـوجـهـات الـتـكـنـولـوجـيـة وتـوفـير
الــدعم لــلــمـؤســســات الـصــنــاعــيـة في

تطوير خطط التحول التكنولوجي".
و حتـت مـــــــبــــــــادرات "مـــــــشــــــــاريع
اخلـــــمـــــســـــ  اإلعالن عـن "قـــــمــــة
اإلمـارات لالستـثمار" وهي قـمة جتمع
صــنـاديق االســتـثــمـار مع احلــكـومـات
خلـلق فـرص اقـتـصـاديـة حـيـث تـهدف
إلـى اسـتــقـطـاب  550مــلــيـار درهم من
باشر الوارد إلى االسـتثمار األجنبي ا

قبلة. الدولة خالل السنوات التسع ا
وســتـشــكل الــقـمــة الـتي ســتـعــقـد في
الــــربع األول من الـــعـــام 2022 أكــــبـــر
سـتثمـرين في العالم جتـمع للـقادة وا
إلطالق حتـالـفات اقـتصـادية ومـشاريع
اقـتـصـاديـة وبـنـاء شـراكـات مـسـتـدامة
ي ـستثمـرين العا بـ احلكومات وا

وشركات القطاع اخلاص.
 " وحتـت مظـلـة "مـشـاريع اخلـمـس
اإلعـــــــالن عــــــن INVEST.ae وهـــــــي
ـوحدة لـلدولة الـبوابـة االستـثمـارية ا
الــتي جتــمع اإلمـارات احملــلــيـة كــافـة
و14 جـهة اقتصادية وتعرض الفرص

تاحة في الدولة.  االستثمارية ا
INVEST.ae كن من خالل منصة و
تـأســيس الـشـركـات وفـتح احلـسـابـات
ـصـرفـيـة بـسـهولـة وبـآلـيـات مـيـسرة ا
تــسـرّع كــافـة عــمـلــيـات تــفـعــيل فـرص
االسـتــثـمـار الـنـوعـيـة الـتي تـتـوفـر في
كـافـة قـطـاعـات االقـتـصـاد والـقـطـاعات
اجلــديــدة الــنــاشــئــة والــواعــدة. كــمــا
تـــتـــضــمـن مــعـــلـــومــات عـن الــبـــيـــئــة
االســتــثــمــاريــة في الــدولــة وتــعـرض
قـصص جناح لرواد أعمال من مختلف
أنـحاء الـعالم حـققـوا إجنازات نـوعية
انــطالقـاً من اإلمـارات بــاالسـتـفـادة من
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أعـلنت حـكومـة دولة اإلمـارات العـربية
ـتـحدة عن حـزمة مـشاريع ومـبادرات ا
اســــتـــراتـــيــــجـــيــــة ضـــمن "مــــشـــاريع
" شمـلت عـقد "قـمـة اإلمارات اخلـمـسـ
لـالســتــثــمــار" الــتـي جتــمع صــنــاديق
االســتــثـمــار مع اجلــهــات احلـكــومــيـة
والــقـطـاع اخلــاص بـهـدف اســتـقـطـاب
 550مـــلـــيــــار درهم من االســـتـــثـــمـــار
ــبـاشــر الـوارد إلـى الـدولـة األجــنـبي ا
قبلة; وإطالق خالل الـسنوات التسع ا
ـــــنـــــصـــــة بـــــوابـــــة  ?INVEST.aeا
ـوحــدة لـلـدولــة الـتي االســتـثــمـاريــة ا
تشمل اإلمارات احمللية كافة و 14جهة
اقــــتـــــصــــاديــــة وتـــــعــــرض الــــفــــرص
ــتــاحــة في الــدولــة; االســتــثـــمــاريــة ا
وإطـالق بــرنــامج  ?10X10لــتــنــمــيــة
صــادرات الـدولــة عـبــر اسـتــهـداف 10
ــيـــة بــحــيث يــعــمل عــلى أســواق عــا
حتــقـيق زيـادة سـنـويـة في الـصـادرات
ـئة . كـما لـهـذه األسواق بـنسـبة 10بـا
تـــضـم احلـــزمـــة األولى من "مـــشـــاريع
" إطالق الــلــجــنــة الــعــلــيــا اخلــمــســ
ية بحيث لـلشراكات االقـتصادية العـا
رحـلـة األولى إلـى عـقد 8 تـسـعى فـي ا
اتـفـاقيـات شراكـة شامـلة مع  8أسـواق
اســتــراتــيــجــيــة ورفع حــجم الــتــبـادل
الـتـجاري مع هـذه األسـواق الذي يـبلغ
قدار  40مـليـار سنـوياً ;  257مـليـار 
بـاإلضـافة إلى اعـتـماد بـرنـامج الـقيـمة
ــضـافــة من خالل تــوجـيه الــوطـنــيـة ا
 %42من مشتريات اجلهات االحتادية
نتج والـشركات الـوطنيـة الكبـرى نح ا
واخلـدمـات الـوطـنـيـة بـحـيث يـتم رفع
ـشتريات من  35إلى  55مـليار درهم ا
خـالل أربع ســـنــــوات. كـــذلك تــــشـــمل
" فـي حــزمــتــهــا "مــشـــاريع اخلــمــســ
Project 5Bn? األولـى إطالق مشروع
يــتم من خالله تـخـصـيص  5مـلـيـارات
ــــشــــاريع اإلمــــاراتــــيـــة درهـم لـــدعـم ا
Tech الـــــشــــابــــة; إلى جـــــانب إطالق
 Driveالـــذي يــخــصص  5مـــلــيــارات
درهـم بـالـشـراكـة مع مـصـرف اإلمـارات
لـلـتـنـمـيـة لـدعم الـقـطـاع الصـنـاعي في
الـدولـة لــلـتـحـول نـحـو الـتـكـنـولـوجـيـا
ـــتــقــدمــة خالل الـــســنــوات اخلــمس ا
ـــقـــبـــلـــة; وإطالق "شـــبـــكـــة الـــثــورة ا
الـصناعية الـرابعة" لتنـمية وبناء 500
شــركـــة وطــنــيـــة مــزودة لــلــتـــقــنــيــات

تقدمة. ا
جـاء ذلك في الفعالـية اإلعالمية األولى
ـكتب اإلعالمي حلـكومة الـتي نظـمها ا
دولــــة اإلمـــارات وذلـك ضـــمـن خـــمس
فـعـاليـات إعالمـيـة سوف تُـعـقد تـبـاعاً
لــلـكـشف عن خـمـســ مـشـروعـاً عـقب
إعـالن الـــشـــيخ مـــحـــمـــد بن راشـــد آل
مــكــتـــوم نــائب رئــيس الــدولــة رئــيس
مــجــلس الــوزراء حـاكم دبـي وصـاحب
الــســمــو الــشــيخ مــحــمـد  بـن زايـد آل
نـهيـان ولي عهـد أبوظـبي نائب الـقائد
ـسلـحة عن "مـشاريع األعـلى للـقوات ا
ــرحـــلــة " الـــتي تــؤسـس  اخلـــمــســـ
جـديدة من الـنمـو الداخـلي واخلارجي
لـلـدولــة وتـرسخ مـكـانـتـهـا اإلقـلـيـمـيـة
ــيـــة في جــمـــيع الــقـــطــاعــات والـــعــا
وتـرتقي بتـنافسيـة اإلنسان على أرض
اإلمــارات وصــوالً إلى حتــقــيق أفــضل

. ياً راتب عا ا
" اعـتماد كـما تـضم "مشـاريع اخلمـس
"اإلقـامـة اخلـضـراء" وهي نـظـام إقـامة
جـــديــد يــفـــصل تــصــريـح اإلقــامــة عن
تـصريح العمل ويتضمن مجموعة من
االمــتــيــازات اجلــديــدة اخملــتــلــفــة عن
اإلقـامة العادية بـاإلضافة إلى "اإلقامة
احلــرة" وهـي األولى من نــوعــهــا عــلى

ـــســـتــوى االحتـــادي ومـــخــصـــصــة ا
لــلـعـامـلـ بــشـكل مـسـتــقل حلـسـابـهم
اخلـاص دون احلـاجـة لـتـصـريح عـمل

وعقد توظيف.
شاريع ذات الصلة وشملت مجموعة ا
بــتـطــويــر االقـتــصـاد الــرقـمي "قــانـون
ـــنح الـــبـــيـــانـــات اإلمــاراتـي" الــذي 
األفـراد حرية التحكم في الطريقة التي
يـتم بـها اسـتـخدام وتـخـزين ومشـاركة
بـيـانـاتهم الـشـخـصيـة ومـبادرة "100
مبرمج كل يوم" التي تستهدف إضافة
3000 مـبـرمج شهـريـاً للـقـوى العـامـلة
في االقــتـصـاد الـوطـني لـلـدولـة وعـقـد
ــيــة لـلــبــرمــجـة" "قــمـة PyCon الــعــا
األكــبـر إقـلــيـمـيـاً فـي مـجـال الــبـرمـجـة
واهب واالقـتـصـاد الـرقمي لـتـطـويـر ا
ـــبــــتـــكـــرة ـــشــــاريع ا واخلــــبـــرات وا

تخصصة في مجال البرمجة. ا
وقـد حـضـر الفـعـاليـة اإلعالمـية األولى
ـكتب اإلعالمي حلـكومة الـتي نظـمها ا
دولة اإلمارات كل من معالي محمد بن
عـــبــد الـــله الـــقــرقـــاوي وزيــر شــؤون
مــجـــلس الــوزراء ومــعــالي الــدكــتــور
ســـلـــطـــان بـن أحـــمـــد اجلـــابـــر وزيــر
ـتـقـدمـة الـصـنــاعـة والـتـكـنـولـوجـيـا ا
ري وزير ومـعالي عـبدالـله بن طـوق ا
االقـتـصـاد ومـعـالي الـدكـتور ثـاني بن
أحـمــد الـزيـودي وزيـر دولـة لـلـتـجـارة
اخلـارجيـة ومعالي سـارة بنت يوسف
األمـيــري وزيـرة دولـة لـلـتـكـنـولـوجـيـا
ــتـقــدمـة ومــعـالي عــمـر بن ســلـطـان ا
العلماء وزير دولة للذكاء االصطناعي
واالقـتـصاد الـرقمي وتـطـبيـقات الـعمل
عن بـعد وسعادة سعيد العطر رئيس
ــــكــــتـب اإلعالمي حلــــكــــومــــة دولــــة ا
ــثــلـون من اإلمــارات. وشــارك فـيــهـا 
وســائل اإلعالم احملــلــيـة واإلقــلــيـمــيـة

ية. والعا
و أكـد  وزيـر شـؤون مـجـلـس الوزراء
مــحــمـــد بن عــبــد الــله الــقــرقــاوي  ان
(مــشــاريع اخلــمــســ الــتـي أطــلــقــهـا
صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مـــكــتــوم وأخـــيه صــاحب الـــســمــو
الــشــيخ مــحـمــد بن زايــد جتـســد فــكـر
قــيـادة الـدولـة في الـتــطـلع دومـاً نـحـو
ـسـتـقـبل بـعـ الطـمـوح والـتـخـطيط ا
االسـتراتيجي وتـقدم هوية اقـتصادية
واستثمارية موحدة للمرحلة التنموية
الـقـادمة في دولـة اإلمـارات تتـكامل مع
ـوحـدة ــرئـيــة ا هــويـتــهـا اإلعالمــيـة ا
وتـشكل خـارطة اسـتثمـارية لـلخـمس
عـامـاً الـقـادمة ومـسـتـقبـل من التـنـمـية

والفرص للجميع).
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وأوضـح ان (رؤيــــة قـــــيــــادة الـــــدولــــة
قبلة تهدف إلى جعل لـلخمس عاماً ا
دولــة اإلمــارات عــاصـمــة لالســتــثــمـار
واإلبــــداع االقـــتــــصـــادي في الــــعـــالم
وحــاضــنــةً مـتــكــامــلــة لـثــقــافــة ريـادة
شـاريع الناشـئة ومخـتبراً األعـمال وا
ا مـتطوراً لـفرص االقتصـاد اجلديد 
فـــيــــهـــا فـــرص االقـــتــــصـــاد الـــرقـــمي
واالقـتصـاد الدائري واالقـتصـاد القائم
عـرفة واالبـتكار والـتكـنولـوجيا عـلى ا
ستفيد من تطبيقات الذكاء ـتقدمة ا ا
االصــطــنـــاعي والــثــورة الــصــنــاعــيــة

الرابعة).
وأضـاف اإلمـارات سـتـدخـل اخلـمـس

ـــيـــة.. الـــقــــادمـــة بـــتـــشـــريــــعـــات عـــا
واســـتــثــمــارات فـي مــخــتـــلف أنــحــاء
الـعالم.. وعالقـات دولية اقتـصادية مع
خـمس قـارات.. واتـفـاقيـات اقـتـصـادية
يـة مع كبرى االقـتصادات.. وحـملة عـا
ــيــة لــتـرســيخ تــنــمــويــة إعالمــيـة عــا
مــوقـعـهـا بـ االقـتــصـادات الـنـاجـحـة

مـنظـومة متـكامـلة لـتسهـيل االستـثمار
شاريع وتوسيعها. وتأسيس ا

وكــــمـــا  إطالق "بــــرنـــامج 10 * 10
وهــو بـــرنــامج اقـــتــصــادي لــتـــنــمــيــة
صـادرات الـدولـة حـيـث يـسـتـهدف 10
ـيــة ويـسـعـى إلى حتـقـيق أســواق عـا
زيـــادة ســــنـــويـــة بــــقـــيـــمـــة %10 في
الـصـادرات لهـذه األسواق. ويـستـهدف
ـــيــة جــديــدة الـــبــرنــامج أســـواقــاً عــا

وناشئة. 
ويـــعـــمل الـــبـــرنـــامج عـــلى الـــتـــرويج
لـلصادرات احمللية في األسواق العشر
ـا فـيه فـتح آفـاق الــتي يـركـز عـلـيـهــا 
جــديـــدة لــهــا واســتـــكــشــاف الــفــرص
الـــنــوعـــيـــة الــواعـــدة الــتـي تــوفـــرهــا

األسواق اجلديدة.
فـي هذا اإلطار قـال معالي عـبدالله بن
ـــري وزيـــر االقــــتـــصـــاد بـــأن طــــوق ا
"اإلمـارات جنحت في الـسنوات الـعشر
األخــيــرة فـي اســتــهـداف  451مــلــيــار
درهـم من االســــتــــثــــمــــار األجــــنــــبي..
واسـتـقـطاب 550 مـلـيـار درهم بـحـلول
الــعــام 2030 لـن يــشــكل حتــديــاً عــلى
الـــدولـــة الـــتـي تـــوفـــر أفـــضل بـــيـــئـــة

استثمارية في العالم".
وعـن بــرنــامج 10X10 قـــال مــعــالــيه:
"ســوف يـعـمل الـبـرنــامج عـلى حتـقـيق
ـــو بــنــســبــة %14 فـي االســتــثــمــار
ـبــاشـر اخلـارج األجــنـبي الــتـراكــمي ا
ـــو االســـتـــثـــمـــار بـــحـــلـــول 2030 و
ـــوجه لـــلـــدول ـــبـــاشـــر ا األجـــنـــبـي ا

ستهدفة إلى %24 في 2030. ا
كـــــذلك  اإلعـالن ضــــمن "مـــــشــــاريع
" عن إطالق "اللـجـنـة العـلـيا اخلـمـسـ
ــيـة" لــلــشــراكـات االقــتــصــاديـة الــعــا
ــرحـــلــة األولـى عــقــد 8 وســـيــتـم في ا
اتـفـاقيـات شراكـة شامـلة مع 8 أسـواق
اســتــراتـيــجــيـة ورفـع حـجم الــتــبـادل
الــتـــجــاري احلــالي مع هــذه األســواق
ــقـدار 40 والــذي يــبـلغ 257 مــلــيـار 
مـلـيـار سنـويـاً وتـشكل 10 مـن الـناجت
احملـلي اإلجـمـالي فـي العـالـم ويعـيش

فيها 26 من سكان العالم.
وأوضـح مــعـــالـي الــدكـــتـــور ثـــاني بن
أحـمــد الـزيـودي وزيـر دولـة لـلـتـجـارة
اخلـارجــيـة بـالـقـول: "من شـأن تـطـويـر
شــــبــــكــــة الـــشــــراكــــات الــــتــــجــــاريـــة
واالســتــثـمــاريــة لـلــدولــة مع األسـواق
و التجارة اإلماراتية ية ضمان  الـعا
: "نـحن واثـقـون من مـع العـالـم" مؤكـداً
اإلمـكانات الـواسعة لـلتعـاون ب دولة
ــرحــلـة اإلمــارات وهــذه الــدول خالل ا
ــقـبـلـة ودورهــا في تـعـزيــز الـتـبـادل ا
الـتـجاري وزيـادة حـجم االستـثـمارات
ــشـتــركـة ودعـم االقـتــصـاد الــوطـني ا

على كافة األصعدة".
وضــمن احلــزمــة األولى مـن "مـشــاريع

" الـتي  الـكـشف عـنـها  اخلـمـسـ
Green "اعــتــمــاد "اإلقــامــة اخلــضـراء
Visa وهـو نظـام إقامة جـديد في دولة
اإلمــارات يـفــصل تـصـريـح اإلقـامـة عن
تـصـريح الـعـمل بـحـيث تـكـون اإلقـامة
ــوظـف ولــيـــست عـــلى ذاتـــيـــة عــلـى ا
ـهارات الـشـركـة تسـتـهـدف أصحـاب ا
ـسـتـثـمـرين ورواد األعـمال الـعـلـيـا وا
. وتـتضمن وأوائل الـطلـبة واخلريـج
مــجــمــوعــة من االمــتــيــازات اجلــديـدة

اخملتلفة عن اإلقامة العادية.
Free- "كـمـا  اعتـمـاد "اإلقامـة احلرة
lancers Visa وهي األولى من نوعها
ـسـتـوى االحتادي ومـخـصـصة عـلى ا
لــلـعـامـلـ بــشـكل مـسـتــقل حلـسـابـهم
اخلــــاص (Freelancers) إلـى جــــانب
إدخــال حتــديـثــات وامــتـيــازات أخـرى

إضافية لنظام اإلقامة في الدولة.

حـول نظام اإلقامة اجلـديد قال معالي
الــدكــتــور ثــاني بـن أحــمــد الــزيـودي:
"إعــادة هـيـكــلـة نــظـام اإلقـامــة خـطـوة
مـتقـدمة نحـو تعـزيز جهـود استـقطاب
ــــهـــارات أصــــحــــاب الــــكــــفــــاءات وا
ــارســة األعــمــال لــكــافــة وتــســهــيل 

الفئات".
" أيـضـاً وضــمن "مـشــاريع اخلــمـســ
شــهــدت الــفــعــالــيـة اإلعـالمـيــة األولى
شاريع لـلتعريف باحلزمة األولى من ا
ـــبـــادرات اإلعالن عن مـــجـــمـــوعــة وا
مـبـادرات خـاصـة بـاالقـتـصـاد الـرقمي
شــمـلت "قــانـون الــبـيـانــات اإلمـاراتي"
UAE Data law وهــو قـانـون جـديـد
ــــنح األفـــراد حــــريـــة الـــتــــحـــكم في
الــطــريــقـة الــتي يــتم بــهــا اســتــخـدام
وتــــخـــزيـن ومـــشــــاركـــة بــــيـــانــــاتـــهم
ـا يـدعم احلـفـاظ على الـشـخـصـية و
ـؤسـسـات في خــصـوصـيـة األفــراد وا
الدولة ويحد من تربُّح بعض اجلهات

من تداول هذه البيانات.
وهـناك مـشروع " 100مـبـرمج كل يوم"
Coders Everyday 100  الـــــــــــــذي
يـــســـتــهـــدف إضـــافــة 3000 مـــبـــرمج
شـهـرياً لـلـقـوى العـامـلة في االقـتـصاد
الـــوطـــنـي لـــلـــدولـــة عن طـــريق مـــنح
مـجـمـوعـة من الـتـسـهـيـالت واحلـوافز
ــواهب وتـســهـيل الســتـقــطـاب هـذه ا
تـأسـيس شـركات الـبـرمجـة في الـدولة
وصـــوالً إلى  100ألـف مـــبـــرمج خالل
12 شـــهــر ومن خالل مـــجــمــوعــة من
الـتسهيالت واحلوافـز الستقطاب هذه
ــواهب لـلــدولـة وتــسـهـيـل تـأسـيس ا
الــشــركــات اخلــاصــة بــالــبــرمـجــة في

اإلمارات.
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ـبــادرات احلــيـويــة الــتي أُعـلن ومـن ا
" عـقد عـنـها ضـمن "مـشاريع اخلـمـس
ية للبرمجة" وهي "قمة PyCon الـعا
الــقـمــة األكـبـر في الــشـرق األوسط في
مـجـال الـبـرمـجـة واالقـتـصـاد الـرقـمي
ــواهـب واخلــبـرات بــهــدف تــطــويــر ا
ـتـخـصـصـة في ـبـتـكـرة ا ـشـاريع ا وا
مـجـال الـبرمـجـة وإنـشاء حـلـقة وصل
ـبــرمــجــ واجلــهـات بــ مــجــتــمع ا
ــيـة احلــكـومــيــة واخلـاصــة واألكـاد
بـحــيث تُـعـقـد في الـنـصف الـثـاني من

.2022
وسـتـجمع الـقمـة اخلبـراء واخملتـص
ــهـــتــمــ من جــمـــيع دول الــعــالم وا
وتــسـتـعـرض جـلــسـاتـهـا أحـدث وأهم
ـــســتــجــدات فـي مــجــال الـــبــرمــجــة ا
واالقـتصـاد الرقـمي كـمـا تضم دورات
تــعــلــيــمــيــة وجــلــســات تــدريــبـــــــيـة

مختلفة.
عنية بتـطوير منظومة ـبادرات ا عن ا
االقـتـصاد الـرقمي ورفـدها في الـدولة
قـال مـعـالي عـمـر بن سـلـطـان الـعـلـماء
وزيـــر دولـــة لــــلـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعي
واالقـتصـاد الرقـمي وتطـبيـقات الـعمل
ـبــادرات اجلـديـدة عـن بـعـد: "تــهـدف ا
اخلـــاصــة بـــاالقــتـــصــاد الـــرقــمي إلى
اســـتــقـــطــاب اســـتـــثــمـــارات نــوعـــيــة
وتـمويالت جريئة في فرص اقتصادية
جـديدة قـائمـة على تـطبـيقـات التـحول
الــــرقـــــمي والــــذكــــاء االصـــــطــــنــــاعي
والـتـقنـيات الـصـاعدة والـنـاشئـة التي
ـسـتقـبل الذكـية" تـصـوغ مجـتمـعات ا
مـشـيــراً بـالـقـول: "بـالـتـأكـيـد سـيـكـون
لـالقـــــتـــــصـــــاد الـــــرقــــــمي والـــــذكـــــاء
االصـــطــنـــاعي دور رئــيـس ومــحــوري
لــدعم جـهــود الـدولـة في الــتـحـول إلى
ــعــرفي الـذي يــركــز عـلى االقــتــصـاد ا

قطاعات ذات قيمة مضافة عالية".
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عَـمَى األبــصـار آفـة من اآلفــات الـتي يــفـقــد مـعـهــا االنـســان بـصــره  ولـكـنه

تميز في محيطه ببصيرته . يستطيع أن يكون الرقم ا
بـاألمس القريب كان الـدكتور طه حس  –وهـو كفيف الـبصر  –يُـلقب بِعـميد

األدب العربي 
رحوم الدكتور محمد مهدي البصير –شاعر ثورة العشرين وخطيبها وكان ا

 –من أبرز االساتذة اجلامعي في العراق .
انّ فقد البصر  –وإن كان صعباً  –ال يُـفقد صاحبه الفرص الكبرى الحتالل

وقع العالي حتت الشمس فضال وانتاجا وإبداعا . ا
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صابون ـصيبة احلـقيقة تكـمن في إصابة الـبصائر  وعـندها يتـدحرج ا انّ ا
ـســتــويــات ديـنــيــا واخالقــيـا بــبــصــائـرهم الـى الـقــاع عــلى كل الــصــعــد وا

واجتماعيا وسياسيا وحضاريا وانسانيا .
صابـ في بصائـرهم اليوم هو شـراذم التكـفيري الـذين ال يتلذذون وأكـبر ا
االّ بـاراقة الدماء والقضاء على حياة األبرياء في مسلك شيطاني خبيث  ال
تـقـره قـوانـ الـسـمـاء وال تـرتـضـيهِ قـوانـ االرض عـلى االطالق فـاالرهـاب
ـوازين والقـوان كلـها ومدانـون عنـد جميع اال وأصـحابه خارجـون على ا

والشعوب .
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سلمون جميعا على أنَّ الرسول (ص) قال : اتفق ا
" انّي تـارك فيكم الثـقل كتابَ الـله وعترتي وانهـما لن يفتـرقا حتى يَرِدَا عليّ

احلوض " 
وهمـا مثال زمان ال يـفتـرقان وكـما أنّ الـكتاب الـثقالن هـما الكـتاب والـعتـرة 
مـعصوم ال يـأتيه البـاطل من ب يديه ومن خَـلْفِه فكـذلك العتـرة التي هي عدلُ

القرآن  طهرّها الله مِنَ الدنس ومن االخطاء واخلطايا حيث قال :
( انّما يُريد الله لِيُذهِبَ عنكم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهيرا ) 

االحزاب /33
تميزة الهل البيت ( عليهم السالم ) في القرآن  كانة ا ورغم وضوح ا

وفي أحـاديث الرسول (ص) جند األوغاد من داعش ومن اخوانهم بالرضاعة
يـنـاصـبـون أهل بـيت الـنـبي (ص) الـعـداء الـشـديـد  ويُـخـطـطـون  –وبـكـل لؤم
قـدسة  والفتك بزوارهـم وانصارهم واحلشود وحقاره  –لـتفجيـر مراقدهم ا
ـتجـهة الـيهم لـتجـديد عـهد الـوالء ومجـازرهم في هذا الـباب يـشيب لـهولـها ا

الرضيع .
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ـضلـة ليـست حديـثةَ الـوالدة والوجـود  انهـا كانت وهـذه الشـريحـة الضـالة ا
ة اجملرم عبد وهل تنسى جـر مـوجودةً  قبل منـتصف القرن الهـجري األول 
ـؤمـنـ علـيـا (عـلـيه الـسالم ) بـسـيفه الـرحـمن بن مـلجـم حيث ضـرب أمـيـر ا

سموم? ا
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ـؤمـنـ (عـلـيه الـسالم ) عـلى وقـد سـعى االمـويـون بـفـرضـهم الــسبَّ ألمـيـر ا
ـنابـر وفي الـصلـوات ومحـاربتـهم لالمـام احلسـ عـليه الـسالم في كربالء ا
غـير مـكـتـرثـ وال مبـالـ بـحـرمة أهل بـيت الـنـبـوة وقداسـتـهم ومـكـانـتهم من
رسـول الله (ص) ومطاردتهم وراء كل حجر ومـدر ومهدوا بذلك الطريقَ لِمَنْ
جـاء بعـدهم من الطـغـاة الغتـيال الـرمـوز الكـبيـرة لالمـامة احلـقة في اخـتراق
صـريح واضح لــلـخـطــوط احلـمـراء كــلـهـا الـى أنْ وصـلت الـنــوبـة الى شـذّاذ

عاصرين  اآلفاق من التكفيري ا
جاء في التاريخ :

ن يُـعلّـمون أبـناءهم ان رجالً مـن رهط عبد الـله بن ادريس بن هاني  –وهم 
وحـــرمــهم سـبّ عــلي بـن ابي طــالب (ع)  –دخل عـــلى احلــجـــاج بن يــوسف

الثقفي فكلمه بكالم فأغلظ له احلجاج في اجلواب  فقال له :
ال تقل هذا أيها األمير  

ثلها  فال لقريش  وال لثقيف منقبة بعتدون بها االّ ونحن نعتد 
قال له :

وما مناقبكم ?
فعددّ لهم أشياء كثيره منها :

مـا شـهـد مـنـا مع أبي تـراب مــشـاهـده اال رجل واحـد  فـاسـقـطه ذلك عـنـدنـا
وأخمله  فما له عندنا قدر وال قيمة .

وصدّق احلجاجُ بأنها منقبة ..!!
وقال :

ومـا أراد مــنّــا رَجُل أنّ يـتــزوج امــراة اال سـأل عــنـهــا هل حتب أبــا تـراب أو
تذكره بخير  فإنْ قيل انها تفعل ذلك اجتنبها فلم يتزوجها 

فصدّق احلجاج قوله انّها منقبة لهم ..!!
قال :

وما وُلد فينا ذَكر فسمّي عليا وال حَسَناً وال حُسينا  
وال وُلِدتْ فينا جارية فَسُمّيَتْ فاطمة

 قال احلجاج :
منقبة 

قال الرجل :
ونـذرت امرأة منـا ح أقبل احلـس الى العـراق إنْ قَتَلَهُ الـله أنْ تنحـر عَشْرَ

فلما قُتل وفت بنذرها  جُزر 
قال احلجاج 

منقبة 
قال الرجل :

ودُعِي رجل منا الى البراءة مِنْ عليٍّ ولعنه فقال :
نعم وأزيدكم حسنا وحسينا .

قال احلجاج : منقبةُ والله .
قال الرجل :

لك أنـتم الشعار دون الدثـار وأنتم االنصار بعد ؤمـن عبد ا وقـال لنا امير ا
األنصار .

قال احلجاج :
منقبه 

ـمـسـوخ في ذكـر مـنـاقـبهـم التي هـي في الـواقع مـثالب وهـكـذا اسـتمـر هـذا ا
عظمى تسوقهم الى قعر اجلحيم . 

-6-
والقوم أبناء القوم 

عـاصـرون هم ورثة تـلك الـزعانف يـنـاصبـون اهل الـبيت (ع) فـالتـكـفيـريـون ا
الـعداء ويـسـتـحلـون دمـاء مـحبـيـهم وانـصارهم قـي منـحى إجـرامي بـغيض ال
يـزيـدهـم من الـله االّ بُــعْـدا ومن الــنـيـران اال قُــرْبـاً مــخـالـفــ بـذلك الــكـتـاب 
وضـاربـ عـرض اجلـدار أحـاديث رسـوله (ص) في اهل بـيـته ووصـايـاه بـهم

فكأنَّ الشاعر ما عنى غيرهم بقوله :
أوصى النبيّ بأهلِهِ أنْ يُوصَلُوا

ا أوصى بهم  أنْ يُقطعوا . فكأ
لـعن الله أعداء آل محمد من األولـ واآلخرين وثبتنا
وايـاكم على واليتـهم في الدنيـا ورزقنا شـفاعتهم في

اآلخرة 
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .
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والـصورة ـثـقف عن السـلـطة انـهـا (عدوة) له الـصورة الـتي يـحمـلـها ا األولى
لتزم بقول احلقيقة انه (عدو) لها ثقف ا التي حتملها السلطة عن ا

وعـودت الـنـاس عـلى دور ـتـحـدث الـسـلـطـة اعـتــادت ان تـقـوم بـدور ا الـثـانـيـة
ــثـقف يــعـدّ نــفـسـه االكـفــأ بـالــتـحـدث فـيــمـا ا ـنــصت ا

واالصدق..فتخشاه ألنه اقرب منها نفسيا للناس
والـثــالـثـة احلــاكم الـعـراقـي اعـتـاد عــلى أن يـحـيط
ـــســـتــشـــارين يـــقـــولــون لـه مــا يـــحب ان نـــفـــسه 
ـثـقف بـحـيف وتـهـمـيش وفـقدان فـيـشـعـر ا يـسـمـعه

عنى من وجوده في احلياة..وتلك محنته! ا

منتخب انتخابا حرا مباشرا وضمان
احلريات الفردية والـسياسية والعمل
ـــقــــراطي عــــلى حتــــيــــقي نــــظــــام د
دســتــوري نــيــابي مــقــيــد بــالــقــانـون
وتــامــ اســتــقـالل الــقــضــاء وفــسح

اجملال للعمل النقابي. 
{ مخرج سينمائي

احملـبـة لـلـسالم حتـقـيـا لـهـذا الـغرض
وابعـادا لشـبح احلـرب تعـمل اجلبـهة
بالسياسة الداخـلية على دعم الوحدة
العراقية وايجـاد وضع سياسي يقوم
عــلـى تـــطــبـــيق الـــقـــانــون االســـاسي
تمسـك باحكامه الـتي تعد من اهم وا
اركــانــهـــا مــســؤولــيـــة امــام مــجــلس

نصرت الفارسيكامل اجلادرجي
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فخري فاضل لـ(الزمان ):
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 يـــعــد الــفــنــان فـــخــري فــاضل  من
وصل اذ ـدينة ا ميزين  الفنانـ ا
تـلك حضـورا مـهمـا على مـشهـدها
الــفــني  دون ان يــقـتــصــر حــضـوره
عـلى مـا يـقــدمه من اغـاني ومـقـامـات
ديـنـة وارثهـا اخلـالد تـعنى بـتـراث ا
البل  يـــتـــســـلـح فـــاضل بـــحـــضـــور
اعـالمـي عـن طـــــــــريـق اطـالالتـه  في
وصلـية وصوته الذي ينثر فضائية 
الربيع عبر اذاعات موصلية معروفة
.. (الزمان ) التقته للتعرف اكثر عن 
ــــــديــــــنــــــة الـــــــفــــــني  ودور واقـع ا
ــقــامـات فــضــائــيــاتـهــا في ابــراز  ا

وصلية وكانت هذه احلصيلة : ا
ـقــام واالغـاني  { لــديك بـاع فـي قـراءة ا
وصـلية التراثية  هل تعتقد ان هذا الفن ا
ـومته من قـبل  فـنانـ جدد ام يسـتمـد د

هو على وشك االنقراض ?
ــــقـــــام الــــعــــراقي -في الـــــبــــدايــــة ا
وصلي بالذات يـسري في عروقنا وا
مـنذ مـرحـلـة الشـبـاب بـعد اجـتـيـازنا
مرحلة التقلـيد والغناء العادي حيث
ـقـام وطـرق ادائه من قـبل تـعـلـمـنــا ا
ـوصل ــقـام الـعـراقي بـا كـبـار قـراء ا
ــقــام يــونس ابــراهـيم امــثــال رائـد ا
طرب ومالعزيز وتأثرت شخـصيا با
ـرحوم محـمد حـس مرعي الكـبير ا
قـام حيث كنا الذي شجـعني لتـعلم ا
ــوشـحـات واالدوار حـيــنـهــا نـغـني ا
ـواويل ـصــريـة وكـذلك الـلــيـالي وا ا
اللبـنانيـة والقدود احلـلبيـة واالغنية
والبـسـتات الـعراقـيـة لكن مع االسف
ـقام ومن خالل عـمـلنـا بـادارة بـيت ا
ـقــام لــدى الـشــبـاب لم نــلـحـظ حب ا
ـومــة االسـتــمــرار رغم تـشــجـيع لــد
الدولـة حيـنها واعـتمـدنا عـلى القراء
ــقـام من كــبــار الــسن ومـن مـحــبـي ا
والـــســـمـــيـــعــــة الـــذين يـــحـــضـــرون

امسياتنا.
WOM  ¡UL «

{ يشـهد الوسط الفـني ظهور اسمـاء فنية
شـابـة  كـيف تـقـيم حـضـور تـلك االصوات
ــــومــــتــــهـــا وهـل تــــمــــتــــلك مــــقــــومــــات د
وصلي? شهد الفني ا واستمرارها في ا
-السـاحة الـفنيـة والغـنائـية احلـالية
ــطــربـ الــشــبــاب ولـكن مــلــيــئـة بــا
ـطــربــ قـلــة من بـ ــوهـوبــ وا ا
الــكم الــهــائل من االصــوات الــنــشـاز
وكذلك القنـوات الكثيـرة والتي تعمل

عــلـى تــقــد هــذه االعــمــال لــغــرض
ــادي اكــيـــد ســاهــمت في الــكـــسب ا
ابـــــراز االصــــوات اجلــــيــــدة والــــتي
نحتاجها ايضا الستمرارية اكتشاف
اصوات جمـيلة واسـماء جيـدة لتسد

الفراغ اللي موجود.
حاليـا على الـساحة الـفتيـة هناك من
ـــوهـــبــة  يـــعـــانـي من  اصـــحـــاب ا
اجلـميـلـة من تـكالـيف انـتـاج االغاني
اجلمـيـلة والـهـادفة وايـضـا الشـعراء
لـحنـ كان لـهم دور كبـير بـتأخر وا
وحتطيم االغنـية وكذلك التـأثير على

الذائقة الفنية
ـوصـل تــمـتــلك بــيــتــا لــلــمــقـام { كـانـت ا
العـراقي  كيف يتم اسـتنهاض هذا االرث
احلــضـــاري ومــا هي مـــقــومـــات تــواجــده
واعــادة الــقـه بـاالســتــنــاد عــلى رواد الــفن

وصلي ? ا
ـقــام الــعـراقي -  تــأسـيـس بـيـت ا
ــوصل الـعـام 1994 و حـيــنـهـا بـا
ــقـام تــعــيــ عــدد كــبــيــر من قــراء ا
وسيـقي بـحدود اخلمـس فردا وا
مع مـديـر اداري ومـديـر فـني من قـبل
وزارة الثـقافـة واالعالم  وبالـتحـديد
ـوسـيـقـيـة حيـث قام دائـرة الـفـنـون ا
الــبـيت بــفـتح دورات لــتـعـلــيم قـراءة
ـقـام  وقدم ـقام وكـذلك مـوسـيقى ا ا
الــــعــــديــــد من االمــــاسي واحلــــفالت
وصل وخـارجـها ومع قـامـيـة في ا ا
االسف بعـد العام   2021 تقليص
ـنـتــسـبــ وتـسـريـح مـوظـفي عــدد ا
الـعـقــود بـحـجـة اسـتـالمـهم لـراتـبـ
علما ان جـميع العازفـ هم موظف
في دوائــــر فـــنــــيـــة حــــيث ادت تــــلك
الـعـمــلـيـة الى تـوقـف  حـركـة الـعـمل
تطوع من بالبيت واعتمدنا على ا
ومـة استـمرار العـمل واتتت اجل د
الطـامة الـكبـرى العام 2014 ودخول
داعش اللع ودمر ماتبقى من بناية
ــوســيــقــيــة الــدائــرة وكــذلك االالت ا
واالثـــاث ومـــا تـــبـــقـى من عـــامـــلـــ
ـقام مـوظـفـ  نـقـلهـم  الى بـيت ا
العراقي في كركوك  وبعد ذلك انتقل
ـــوظـــفــ الـى بــغـــداد وقـــسم تــرك ا
العـمل وانا  احـالـتي على الـتقـاعد
حــيث كــنت مـديــرا لــلـبــيت ولم يــعـد
وجـود للـبـيت منـذ تـلك الفـتـرة وحلد
االن حـــيث الـــغـــيت دائـــرة الــفـــنــون
ـوسـيقـيـة واوقف نـشـاطـهـا وبدون ا
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حــالي حـال الــعـديــد من األطــفـال في
كيب فالت. كانت نـشأتي تقـاطعا ب
ديانت لـقد نشأت في مـنل تمار فيه

شعائر اإلالم.
تعـني كلمـة بركـات بلهـجة األفـريكاب
ـــنل غـــالـــبــا من جـــلب هـــديـــة إلى ا
احللويات أو الطـعام والتي عادة ما

تكون من بقايا احتفال أو وليمة.
لـــكن جــبــثــا تـــقــول إن بــعض رجــال
نطقة أخبروها أن لم في ا الدين ا
ــكن أن تــأتي أيــضــا في الــبــركــات 

صورة شخص متنكّر.
وتــشـــرح: تــأتي الــبــركــات بــأشــكــال
ـكن أن تـأتي بشـكل غـير مـختـلـفة و
متوقع.وقد تـعـمدت جـيـبثـا أن يـكون
احلوار في الـفـيلم بـلـهجـة األفريـكاب
بــغـيـة دعــمـهـا وتــعـيـهــا. تـقـول: كـان
يطلق على لهجـة أفريكاب ام أفريكان
ـطبخ كومـبـيو والـتي تـعني لـهـجة ا
من اللـغـة األفريـكانـيـة ولكـني أفضل
ـصطـلح ألنه يدل عدم اتـخدام هـذا ا
بصورة ما على أن الـلهجة عبارة عن
نخة أقل شـأنا من اللـغة األفريـكانية

وهي بالتأكيد ليت كذلك.
وتــضــيف: األفــريــكـاب شــكل شــرعي
ونظامي للغة .واللغة األفريكانية هي
واحدة من  11لـغـة رمـيـة في جـنـوب

إفــريـــقـــيــا. لـــهـــا جــذور مـن الــلـــغــة
الـهولـنديـة ولـكنـهـا تتـضـمن كلـمات
اليــو والـبــرتــغـالــيـة مــتــنـوعــة من ا
واإلنــدونـيــيـة بـاإلضــافـة إلـى لـغـات
الـكان األصـلـيـ في جـنوب أفـريـقـيا
اخلـــوي واالن.وتـــتـــضـــمـن لـــهـــجـــة
األفريكاب أيضا الكـلمات األفريكانية
الـتـي لـهـا مــنـطـوق خــاص لـدى كـان
مــنــطـقــة كــيب فالت بــاإلضــافـة إلى
كــلـــمــات مـــشــتـــقــة من اإلجنـــلــيـــيــة
اليو والـتي انقـرضت في جنوب وا
أفريقـيا ولكن حتدّثـها العـبيد الذين
جـلـبـهم الـهـولـنـديون إلـى كيـب تاون
في القرن االبع عشر والثامن عشر.
الدكـتور كـوينتـ ويلـيام مـدير مرك
أبـحاث الـتـعـددية الـلـغـوية والـتـنوع
في جـامعـة ويـترن كـيب مـتـحم بنف
القدر لـتطور لـهجة األفـريكاب ويأمل
يد من األفالم مثل بركات. أن تُنتج ا
يقول: فـي معظم احلـاالت التي يـنشأ
فــــيــــهــــا األطـــــفــــال في كـــــيب فالت
يتواصلون فـي مجتمعـاتهم باتخدام
ــجــرد لـــهــجــة األفـــريــكــاب ولـــكن 
ـدرة يـحــاول الـنـظـام ذهـابــهم إلى ا
اتــئــصــالـهــا من خالل فــرض الــلــغـة

األفريكانية الرمية.
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ط ضي قـائال: تدفع األفالم من  و
بركـات بالـردية نـحو حتـرير وتـمك
ــتــحـــدثــ بــلـــهــجــة األفـــريــكــاب ا

وغالبيتهم من الطبقة العاملة.
ي عــــودة ظــــهــــور ويــــعــــو األكــــاد
وانـتعـاش هـذه اللـهـجة إلى الـتـحرك
من قـبل جـيـل الـشـبـاب الـراغـبـ في
تأكيد هويـتهم.يدرك هذا اجليل أنهم
بــاتـــوا بــحــاجـــة إلى وائل وأصــوت
أفـضل تـمـثــلـهم حـتى يـتـمـكـنـوا من
ــكـان الـذي أتـوا تـقــد ثـقـافــتـهم وا
مـــنـه كـــيـب فالت بــــصـــورة أكــــثـــر
إيجابية.ويؤكد ويليام على ثقته بأن
االعـتــراف بـاألفـريـكـابــلـغـة رمـيـة في
جنوب أفـريقيـا قادم ال محـالة ويرى
ا أن ذلك قد يتحقق في وقت أقرب 

يعتقده الناس. 
كـمــا أنه بـصـدد إعــداد خـطط تـهـدف
إلـى إنـــــتــــــاج قـــــامـــــو لــــــلـــــهـــــجـــــة
األفريكـاب.يقـول: ما أحاول فـعله هو
ــفــردات لــضــمــان عــدم جــمـع هــذه ا
فـقـدانهـا وضـمـان أن تبـقى الـلـهـجة

حية ال تموت.
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لـندن- ا ف ب: يـبـدو أن فـيـلم بـركات
أول فـــيـــلم عـــلـى اإلطالق بـــلـــهـــجـــة
أفـــريـــكـــاب وهي مـــيـج من الـــلـــغـــة
األفـــريــكــانــيــة ومـــفــردات من لــغــات
ـيـاه الراكـدة واتـقطب أخرى حـرك ا

تفاعال كبيرا في جنوب أفريقيا.
ـقصـود بـاالم كلـمة صُّور الـفـيلم  وا
(بـــركــات) في الــلــغـــة الــعــربــيــة في
مــنــطــقــة كــيب فالت وهـي مــنــطــقـة
خـفــيـضـة شــاعـة تــقع إلى اجلـنـوب
الشرقي من وط العاصمة كيب تاون
حيث أُجبر العديد من احملروم من
حقوقهم على اإلقـامة من قبل حكومة
الـــفـــصل الـــعــــنـــصـــري االبـــقـــة في

اضي. اخلمينيات من القرن ا
ي جـيـبثـا مـخـرجـة الـفـيلم تـقـول إ
احلائة على عـدة جوا إنها شرعت
في العـمل على الـفيـلم لتـظهـر الوجه
ـشـرق للـمـنـطـقة بـعـيـدا عن الـنمط ا
االئـد الــذي يـظـهـر اجلـوانـب الـلـبـيـة
ـة والـعـصـابـات مـثل انـتـشـار اجلـر

واخملدرات.
يروي بـركات بلـهجة مـشبـعة بنـكهة
كـيب فالت الـغـنـيـة قـصـة أرمـلـة وأم
مــلـــمــة جتــد احلب مـع رجل مــيــحي

وترغب في الواج منه.
الـفيـلم يـروي قـصـة أرملـة مـلـمـة تقع

في حب رجل مـيحـي لكـنـها تـصـطدم
لـكن بـطـلـة الـفـيـلم بـرفض عـائـلـتـهـا 
جتــد صـــعــوبــة في احلـــصــول عــلى
مـوافـقـة أبــنـائـهـا األربـعـة الـذين مـا
الــوا يــحــاولــون تــقــبل واقـع فــقـدان
والـــدهم. تــقـــول جــيــبـــثــا إن جتــيــد
الـــتـــراث الــــغـــني لـــلــــغـــة وثـــقـــافـــة
اجملتمعـات احمللية كان دافـعا رئييا
وراء تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلم. وتـــشـــرح
لم يحي وا اخملرجة الشابة أن ا
ـنـطقـة يـتـكـلـمون عـلى حـد واء في ا
بلهجة األفريكاب وتقول: هناك قوام
مــشــتـركــة بــ الـثــقــافـتــ اإلالمــيـة
يحية في كيب فالت واجملتمعات وا

مندمجة ومتجانة للغاية.
وتـمـضي للـقـول في تـلك اجملـتـمـعات
يحيون التي أعرفهـا جيدا يشـارك ا
ـلـمـ الـنــوي تـمـامـا كـمـا في عـيــد ا
ـلـمون بـاحـتـفاالت يـشارك األطـفـال ا

يالد في كثير من األحيان. عيد ا
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وباعتبـار جيبـثا ثمرة لـواج مختلط
فوالدها ملم وأمها ميحية تعتقد أن
لـديـهـا مـيـة خـاصـة تـمـكنـهـا من نـقل
جتربـتها ومـا اختـبرته من الـتعايش

. تناغم ب اجملتمع الطويل وا
ـيـحـيـة تـقـول: أنـا مـيج من اإلالم وا

لقطة من فيلم بركات

اوامر ادارية وحلـد االن نحن نـحتاج
اجـابـة وتـوضــيح من وزارة الـثـقـافـة

ازاء تلك العملية  التي جرت
ـديـنــة عـدد من الـفـضـائـيـات  { تـمـتـلك ا
ماهي اوجه االهـتمام من قبـل هذه القنوات

وصلي الزاخر ? باالرث ا
- فـعال هـناك فـضـائـيـات تـشكـلت في
ـؤسف انها تـنتمي وصل لكن من ا ا
الى جـــهــة حــزبــيــة واشــخــاص عــدا
العراقية لكن جميعها تعنى باالخبار
والسياسة عدا بعض احملاوالت مني
وصلية عندما عمـلت في الفضائيـة ا
 حـــيث قـــدمت من خالل شـــاشــتـــهــا
 سهرات وحفالت وتـعلولة مـوصلية
وقــمت بـاســتــضـافــة عـدد من الــقـراء
والــفـرق االنــشــاديـة الــديــنـيــة ضـمن
الــبـرامج الـثــقـافــيـة ولم اســمع قـنـاة
ـــوصـــلـــيــة واحـــدة من الـــقـــنـــوات ا
 الــعـامــلـة بـكــونـهــا قـامت  بــانـتـاج
ــديــنـة ــطـرب من ا  اغــنــيـة واحــدة 
ســــوى اقـــــامـــــة الــــنـــــدوات واالفالم

والدعايات االنتخابية
{ باالضـافة لعمـلك الفني فحـضرتك تقدم
الـبـرامج  وتـعمل كـاعالمي  فـايـهمـا يـبرز
شـخـصــيـة فـخــري فـاضل هل هــو الـفـنـان
ـوصــلي ام االعالمي ـتــســلح بـالــتــراث ا ا

الذي يبحث عن مكنونات مدينته ?
-في احلقـيقـة انا بـدأت حيـاتي العبا
لكرة القدم مع الفرق الشعبية  تماما
بي كـبـداية كـل شاب ومـع فريـق االو
ــوصل  ومـــثــلـت نــادي الــفـــتــوة بـــا
الـــدرجــة االولـى وايــضـــا لــعـــبت في
دوري اجلــيش ضــمن دوري االلــويــة
ـراتـب في الـفــرقـة الـرابــعـة  وفي وا
تلك الفترة كنت امـلك  موهبة الغناء
منـذ الطـفولـة وفي االبتـدائيـة بالذات
انـــتــمــيـت الى فــرقــة نـــادي الــعــمــال
وصل وفرق رعاية الشباب ونقابة با
ـوصل وبـيت الـفـنــانـ وتـلـفــزيـون ا
ــــقــــام الــــعـــــراقي واشــــتـــــركت في ا
ــهــرجــانــات واحلــفالت وتــسـجــيل ا
االغــاني وبــعــد الــعــام 2003 دخـلت
عــالـم الــصــحـــافــة واالعالم ووجــدت
نفسي فيه وبنـكهة اخري قربني الى
اجلــمــهــور الــكــبــيـر مـع عـدم تــركي
للغناء وقـدمت برامج ثقافـية وفنية
ـسـبـقة فـيـهـا وحلد االن ـعرفـتي ا
امـارس الغـنـاء مع تـقـد الـبرامج

وبنفس الدرجة.
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{ لـــديك بــرنـــامج جــديــد يـــبــحث في
ـــديـــنــة وازقـــتــهـــا  مــاهي حــواري ا
مــــحــــاور هــــذا الــــبــــرنـــــامج وكــــيف
ـعلومـات التـاريخيـة لتلك تسـتقطب ا

ناطق التي قضمتها احلروب ? ا
- نـــــعم قــــدمـت الــــعــــديــــد من
الـبرامـج واالغاني وبـالـلـهـجة
وصلية ومنحت لقب مطرب ا
ـــوصــــلي من قـــبل الـــتـــراث ا
وزارة الثقافـة واالعالم سابقا
ومن خالل راديــو الــغــد الــذي
اعـمل به كـمـعـد ومـقدم بـرامج
قـمت مـؤخـرا بـتـقـد بـرنـامج

محلتـنا والذي احتدث به عن محالت
وصل عـبر تاريخها وحارات مدينة ا
ـديـنـة الـطـويل ومــنـذ بـدايـة انـشـاء ا
ومن الذي سكنهـا واهم القبائل التي
ســكــنــتـــهــا ومــنــازلـــهــا واســواقــهــا
ومــســاجــدهــا وكــنـائــســهــا واهــلــهـا
وقــومــيــاتــهــا واديــانــهــا وعــاداتــهــا

وتقاليدها وكل ما يتعلق بها
{ تعـيش كـنازح في مـديـنة اربـيل وتـعاني
االبـتـعـاد عن مـدينـتك  كـيف تـرى مـشـاعر
وصل في النـازحـ وهم يـطلـبـون اغـاني ا

امسياتهم ولياليهم ?
-فــــعال انــــا نـــازح فـي اربـــيـل ولـــكن
روحـي وعــقـــلي وقـــلــبـي يــعـــيش في
ـوصل ولم اكـن بـعـيـدا عــنـهـا حـتى ا
في فــتــرة حــصــارهــا من قــبل داعش
اللع حيث عملت برنامج يردلي في
اذاعـة الـغـد الـوحـيـدة حـيـنـهـا وكـنت
حـــلـــقـــة وصل بـــ احملـــاصـــرين في
ــوصل وخـارجـهـا وايـضـا مـديـنـة  ا
خارج العراق كنت اغني لهم واخفف
عــنــهـم مــايــعــانــوه من قــبل االشــرار
والزلت انا مع اهلي من النازح في
اربيل اغـني لهم واشـاركهم افـراحهم
من خالل حــفالت الــزواج والــنــوادي
ربعات وقدمت العديد من االغاني وا
وصل وخصوصا بـعد التحرير عن ا
واخــرهـا اغــنـيــة قـربــان رب اخلـلــقـة

واتـمـنى ان تـعـود
الــــــبـــــســـــمـــــة
والضحكة
احلــــلـــوة
والـنـشاط
االبـــداعي
الــــــــــــــــــــى
مــديـنــتــنـا
ــــــــــوصل ا
احلبيبة .

فخري فاضل

ت ١٣ / ٢٠٢١



www.azzaman.com

s  ÆÆ s e(« d L

„—u uO  v ≈ ÊUM

بــدأ أيـلــول سـبــتـمــبـر الــذي من أبـرز مــعـالم أيــامه عـودة الــتالمـذة في دول
ستقـرة إلى مدارسهم التي إسـتعدت إلستـقبالهم أفـضل إستقبال اخللـيج ا
وأحــدث بـرامج تــسـاعـد عــلى نـشــأة أجـيــال تـواصل الــبـنـاء بــعـد الــتـخـرج

واإلنتساب إلى أعمال ومهن وتخصصات.
بـة عن األلـوف من التـالمذة في بـعض الـدول الـعـربـية مـثل هـذه العـودة مـغـيـَّ
الـتي أغرقتْـها احلـكومات في الـفوضى والـتعـطيل والفـساد وإرتـكاب كل ما

يسيء إلى الوطن. 
ثـال ال احلصر لـبنان الـذي أضاف أهل احلكم من هـذه الدول على سـبيل ا
ذل ونشوء مـتسارع لفـوضى مجتمـعية قد يؤسس فـيه إلى مأساة العـيش ا
ـهـدد بإنـكـفاء عدم إحـتـوائهـا حلـرب أهلـيـة غيـر مـتكـافـئة مـأسـاة التـعـليم ا

دارس الرسمي منها واخلاص غير مؤهل.  مقوماته. فا
درسي لـيس مـتـوفـراً حـيث ال وزارة طـبـعت وال وزارة أكدت أن والـكـتـاب ا
يـاه ووسـائل النـظـافـة ستـكـون متـوفـرة وال وزارة تعـهـدت بأن الـكهـربـاء وا
ـدارس  حتـضيـره وأن الـسـيارات واألوتـوبـيـسات الـوقود لـلـمـدافىء في ا

دارس.  طفأة فيها القناديل إلى ا ستنقل الطلبة من بيوتهم ا
ــدارس ويــلــبي ــا يــســدد أقـســاط ا ــصــارف ســتــفــرج لــلــمــودعــ  وال ا
تـاجر الـكبـرى التي دخـلت هي األُخرى في الـرمق األخير. إحـتياجـات من ا
وهـذا لـيس كل شيء فـهـنــالك مـدارس تـرتب أمـورهـا عـلى أسـاس اإلقـفـال
ـيزانـية الـتقـليـديـة ال تسـمح بزيـادة مرتـبات مـدرس اإلضـطراري ذلك أن ا
من الـضـروري زيـادتهـا وإال فـإن هـؤالء لن يـحـضـروا ولن يـلـقـنـوا الـتالمـيذ

الدروس.
ـا هي ضـربـة قـاصـمة لـلـجـيل الـذي سـيـفقـد األمل في تـلك لـيست أزمـة وإ
مـستـقـبـله مـا دام يـعـيش حـاضـره علـى النـحـو الـذي لـو أن الـقـلم سـيـحكي

داد جف قلماً بعد قلم. حاالته البائسة لكان ا
هكـذا يهل أيلول  سبتمبر على تالميذ لبنان كما هلت أشهر خمس سنوات
مـضت عـلى اآلبـاء واألمــهـات واألعـمـال وأفـرزت يـأســاً مـا بـعـده يـأس عـنـد
النـخبة الـعلميـة والطبـية التي تـركت الشهادات والـبراءات واإلشادات مـعلَّقة
كاتب والعيادات والبـيوت وغادرت يتحسر كل من أفراد هذه عـلى جدران ا
الـنخـبة عـلى وطن أرادوا رايـته خفـاقـة فجـاء عـهد وبـكل مـا أوتي من الكـفر
ـوقع ينـكس الرايـة كالماً ومـزاجاً وإرتهـاناً ويـبقـيها وعـدم إحترام لـلذات وا

كواحدة من بضع رايات منكسة في العالم العربي.
تـحدة تـنعـقد في رحاب ومن معـالم سبـتمـبر أن اجلـمعـية الـعمـوميـة لأل ا
نظمة الدولـية في نيويورك التي باتت حـاكمتها امرأة تـصطف كممثلة مقـر ا
ـيـة األمـيـركـيـة إلى جـانب اإلمـرأة األُخـرى كامال لـلعـاصـمـة الـتـجـاريـة العـا
هـاريس نـائـبـة الـرئـيـس جـو بـايـدن وتـصـطف اإلثــنـتـان إلى جـانب نـانـسي

بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي. 
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تـوعك أفغانياً إلى كـأننا في حال شاءت األقـدار أن يصاب الرئـيس بايدن ا
جـانب التوعك الـصحي الطـبيعي بـفعل اإلجهـاد للذين تـكابدهم إسـتفزازات
ـنافس وبـالـذات اجلـيـوب الـتـرمبـيـة في احلـزب اجلـمـهـوري. وهذه احلـزب ا
ـرهـقـة قـد جتعـل الرئـيس بـايـدن غـير قـادر عـلى مـواصـلـة الواجب احلـالة ا
الرئـاسي فنصبح تلـقائياً أمام أميركـا جديدة بثالث هامـات نسوية: رئيسة

للجمهورية التي عاصمتها واشنطن. 
وحاكـمـة نيـويورك عـاصمـة جتـارة أميـركا والـعالم. ورئـيـسة مـجلس الـنواب
نـانسي بيلوسي التي كثيراً ما شاكست الرئيس السابق ترمب وألقت ظالالً
علـى مهـابته كـما كـثيـراً ما تتـطلـع ضمـناً إلى أن تـكون ذات فـرصة رئـيسة

تحدة على نحو ما خاب أمل هيالري كلينتون في ذلك. للواليات ا
وخالل سـبتمـبر سـيكـون احلج إلى نيويـورك مزدهـراً كمـا في كل دورة منذ
األُولى 10 يـناير/كانون الثاني 1946 وحتى الراهنة 21 سبتمبر 2021.
تـحدة بـسط هـالته عـلى الدورة ولـقد إعـتاد رئـيس الدولـة األعـظم الواليـات ا
السـنوية غـير العـادية للـجمعيـة العمـومية ويـسعى حكـام كثيـرون يشاركون
في إجـتمـاعـات الدورة إلى أن يـعـوضهم الـلـقاء بـالـرئيس األمـيـركي زيارات
كــانــوا يـأمــلــون الــقـيــام بــهـا إلـى واشـنــطن. وهــو من جــانــبه (أي الــرئـيس
ـناسبة لكي يـسجل مواقف لغرض في نـفسه وحلسابات األمـيركي) يغتنم ا
في سـياسة إدارته كأن يتـجاهل لقاء البـعض أو يخص بعضاً آخـر بإهتمام

نوعي. 
هذه لفتات وتسجيل مواقف برع فيها الرئيس دونالد ترامب الذي بقي على
ستوى القاري من خالل تلك جنوميته طوال أربع سنوات وحتققت له على ا
الـقـمـة الــعـربـيـة-اإلسالمــيـة في الـريـاض يـوم 20 مـايـو/أيـار 2017 الـتي
ـمـلـكـة تـسـلـيـفـة إهتـمـام مـتـمـيـز بـأمل أن يـرد عـلى هـذا االهـتـمام أرادتـهـا ا
نطـقة العربية واقف حـازمة إزاء قضايا عـالقة ومن شأن تسويـتها جعْل ا

أكثر إستقراراً وإنصرافاً إلى التنمية. 
ـا هو مـتوقع مـنه وبحـيث يأتي الـرد على ـا كان تـرمب في وارد القـيام  ر
ثلها في الدورة الرئاسية الثانية. لكن سوء حظه غلب تمنياته. وها التـحية 
ـية التي ـنتصـر علـيه جو بايـدن مَن سيـشارك في الدورة األ هـو الرئيس ا
ـا لـيـست حـاله كـمـا كـانت عـلـيه حـال الـرئيس سـتـبـدأ يوم 21 سـبـتمـبـر إ
ـهزوم الذي يـخطط خلـوض السبـاق من جديـد وقد عـلى نحو مـا أسلـفنا ا

نافسة مع كامال هاريس.. الله أعلم. ا تكون ا ر
قراطية اجملللة بنكسة أفغانية وقيـاساً باألحوال التي هي عليها اإلدارة الد
تكـاثر توجيه التوصيـفات السيئة لها وبـالذات من جانب ترمب و"جمهوريته"
تـحفزة لإلنقضاض عندما حت لها الفرصة فإن الرئيس بايدن لن يكون ا

ية أو إنه لن ينفرد بالنجومية كما حال الرئيس ترمب.  جنم الدورة األ
فالـتـداعيـات النـاشئـة عن احلـدث األفغـاني متـتـاليـة والشـمـاتة به ال تـقتـصر
ـغـادرة أمـيـركـا بـايـدن هـروبـاً من عـلى سـلَـفه الـلـدود  إذ هـنـالك إبــتـهـاج 
ـتربـصيْن أفغـانـستـان مغـلف ببـعض اخلبث جلـهة الـتـعبـير عـنه من جانب ا
بـغرض إقتسام شـأن العالم بالتـساوي وهما روسيـا بوت وص شي ج

بينغ.
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وال نـغـالي إذا نحـن إفتـرضـنـا أن من بـ جنـوميـيي الـدورة هـنـالك الـرئيس
ـانـويل مـاكـرون الـذي أضـاف بزيـارته الـتـفـقـديـة والودودة إلى الـفـرنسي ا
ـزيــد إلى رقي زيـارته قـبْل ذلك إلى الـعـراق بـجـنـاحــيْه الـعـربي والـكـردي ا

كسور اخلاطر والزجاج والبنيان.  دمى وا لبنان ا
ـستـقوي بالـبصـيرة واحلـنكة كمـا هنـالك مصـطفى الـكاظمي رجل الـعراق ا
والــثـبــات عـلى الــنـهج الــذي في ضـوء مــضـمـــــونه كــان تـرؤسه لــلـحــكـومـة

العراقية. 
ــتـحـدة وال بــد أن مـجـتــمع الـدورة اجلــديـدة لــلـجــمـعـيــة الـعــمـومــيـة لأل ا
سـيخصونه باإلعجاب على ثبات موقفه وقدرته على ترويض اجلار اإليراني
بـحيث يقـلل إلى ما حتت درجـة النصف مـن شهيـته إللتـهام القـرار العراقي
وبـحيث يـعود إلى مـا كان عـليه في ظل أسالف تـرأسوا احلـكومـة احلكـومة
العـراقـيـة ولم يـتـمكـنـوا من حتـقـيق معـادلـة جتـعل الـشـقيق الـعـربي شـريـكاً
مـرحـبـاً به فـي احلـرص عـلى الـســيـادة الـعـراقــيـة وجتـعل اإليــراني يـحـسـر
هامش تطلعاته الهادفة إلى إحتواء العراق طائفة وسيادة وجتعل األميركي
يبـقى صديقاً بعد أن يخرج محتالً ومن دون إنـتكاسة تشبه األفغانية. وهذا
الـواقع بدا واضحـاً جملرد إنعـقاد قمـة بغداد يوم 28 أغـسطس/آب 2021
والـتي كان مـأمـوالً أن تكـون سـوريا الـدولـة التي هـي إمتـداد لـلعـراق أرضاً

شارك في القمة التي جنحت جملرد إنعقادها.  وعروبة من ضمن ا
فـما بـ اإلقـتراح بـعـقدهـا ويـوم اإلنعـقـاد كـان التـسـاؤل األساسي: هل من

كناً.  ستحيل أن بات  مكن عقْدها ثم ما لبث ا ا
. والله ه في طيات التفاعل إلى ح مكن جناح ستبقى مالمحه ومعا ومع ا
الـهادي إلى سـواء الـسبـيل من لـبنـان إلى أمـيركـا.. حـيث هنـالك حـاجة إلى

الهداية.
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بغداد

الــبالد بــحــنــكــة وجـدارة ومــفــهــومــيـة
وصــــدق وعــــدل فـــذلـك لــــيس مــــبـــرّرًا
ـنظـومـة الـعـشائـريـة لـتـكون لـصـعـود ا
بـديالً لـلمـنـظومـة الوطـنـية الـتي جتمع
الــكلّ حتت جـنــاحـيــهـا كــمـا الــدجـاجـة
حتـمي فراخـها. فـالعـشيـرة مهـما سمت
ـكنـها أن تـكون وجتـبّرت وتـغوّلت ال 
بــديالً لــلـوطـن تـلك األمّ احلــنــون الـتي
تُـعـنى باجلـمـيع وليس بـأبـناء الـقـبيـلة

صغرة.  والعشيرة والعائلة ا
فـمـا يـربط الـبشـر بـالـوطن أقـوى وأشدّ
ّـا يربط الـشخص بـعشيـرته وقبـيلته
الـتي تتغيرُ فيها موازين الوالء بحسب
شيخ العشيرة وأدائه ورغباته وميوله.
بــيـنـمــا الـوطن يــحـكـمُه دســتـور وفـيه
قــوانـ وأنـظــمـة وتــشـريـعــات تـصـون
ـواطن مـا يـسـتـحـقُه احلـقـوق وتـمـنح ا
مـنـهـا في ضـوء مـا يـقـدمه من واجـبات
ـقابل. وفـي حالة وقـدرات وفعـاليـات با
اخـــتالل هــذه الـــعالقـــة اجلــدلـــيــة بــ
واطن تسقط معها كلّ القيم الـوطن وا
وأشــكـال االرتـقـاء به وبــاجملـتـمع نـحـو
األفضل. وال يخفى على اجلميع إخفاق
أيــة مـنــظــومـة اجــتـمــاعــيـة عــشـائــريـة
الــتـــوكــيل عن أتـــبــاعــهــا فـي انــتــهــاج
سـيـاسـة عـامـة مـعـتـرفٍ بـهـا بـ الدول
والــشـعــوب بـبـســاطـة لــكـونــهـا خـارج
مــنـظـومـة احلــكم وتـفـتــقـر لـلــكـثـيـر من
شــؤون الـســيـاســة الـتي حتــكمُ الـوطن
واطن. فللعـشائر رجالُهـا للحكم ب بـا
أفــرادهــا وتــوعـيــتــهم بــأصــول الـوطن
وأخـالق اجملــتــمـع ووســائل الـــتــعــامل
والتعايش ب أبناء الوطن والواحد. 
كـمـا لـلـسـيـاسـة زعـامـاتُـها الـتي تـرسي
هــذه الــســلــوكــيــات اإليــجــابــيــة وسط
اجملـتـمع وتقـود مـواطنـيه نـحـو التـقدم
والـتـطور واإلنـتاج واإلبـداع والتـنافس
مـع أ األرض وشــــعــــوبـــــهــــا نــــحــــو
األفـضل. فـاأل الـتي مـواطـنـوهـا أكـثر
سـعادة هي تـلك الـتي حتكـمهـا زعامات
قــويــة مــخــلــصـة نــزيــهــة صــريــحـة
شفافة خدومة صادقة مع نفسها ومع
بــرامــجــهـــا كــمــا مع مــواطــنــيــهــا في
اســتـخــدام الـعــقل والـعــقالنـيــة ولـيس
راوغة الـوجاهة والـتنمّـر واجملاملـة وا

تاجرة باإلنسان ومشاكله. وا
وبـاختـصار ال هـوية فـرعيـة تعـلو على

هوية الوطن!

وفــاعـلـيـته وسط اجملــتـمع بل سـيـكـون
ـة عــامالً مــسـاعــدًا في انـتــشـار اجلــر
وتــوسـعــهـا عــلى حـســاب صـيــانـة أمن
الــدولــة ومــجــتــمــعــهــا واحلـفــاظ عــلى

سمعتها ب األ والشعوب والدول.
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ال نــنــكـر دور الــعـائــلــة والـعــشــيـرة في
ـساهمة ببناء مجتمعات هشّة بحاجة ا
إلـى إضافـات إيجـابـية من جـانب عقالء
الــقــوم وشــيـوخــهم في إقــامــة الــصـلح
والـتـوعيـة بسـداد األعـمال واألفـعال من
أجل حتـصـ هذه اجملـتمـعـات السيّـما
تـــلك الـــتي تـــتــعـــرّض حملن ومـــصــائب
وخــروقـات وحــروب تـتــسـبّبُ بــتـدمــيـر
الـبنى الـتحـتيـة واالجتـماعـية. وهـذا ما
عـاناه اجملـتمع الـعراقي مـن دون تمـييز
نصرمة ما كان له في غـضون العقود ا
آثـار سلـبيـة على أجـيالٍ بـرمتـها عـندما
فــقــدت كلّ مــقــومــات احلــيــاة وتــأثــرت
بـتخبطات ساستها وزعاماتها وابتليت
بــحــكــومــات فــاســدة لم تُــعــر األوضـاعَ
االجـتـمـاعـيـة والـعـلـمـيـة والـتـربـويـة ما

تستحقه من اهتمام. 
فــكــان مــنــهــا أن ســادَ اجلــهلُ وتــراجعَ
الـتـعلـيم وفـقدت الـتـربيـة كلّ مـقـوّماتـها
لـتـنـتج الـبالد بـالـتالي جـيـوشًـا جـاهـلة
بــشــهــادات مـزوّرة وخــلــفــيـات لــغــويـة
وعـلميـة ركيكـة تعزيـزًا ألشكال الـتخلّف
الـتي أصـابت الـبالد. ف "الشـعـوبُ على

أشكالها يُولّى عليها"!
لـيس من الصـحيح أبـدًا تبـنّي العـشيرة
أخــــذّ دور الــــدولـــــة في بــــنــــاء نــــظــــامٍ
مـؤسسـاتيّ قائمٍ عـلى القـانون والـنظام
يـكون فيه اجلميع حتت طائلة الدستور
والــقـوانـ الــوضـعــيـة بـحــسب حـاجـة
ـكــانـيـة الــبالد وظـروفـهــا الـزمـنــيـة وا
ـا ال يــسـمح بـالـتـجـاوز عـلى سـلـطـة و

 . الدولة من أي طرفٍ
فـالعشـيرة مهمـا كانت قوتُهـا وقدراتُها
ـكـنـهـا مـنـافـسـة الـدولـة وسـلـطـتَـها ال 
الـوطنية في بسط نفوذها على اجملتمع
ـســاواة وفي نــشـر احلق بــالــعـدالــة وا

واألمن والسالم. 
فـالـدولة هي الـدولـة والعـشـيرة ال تـعدو
كــونــهـا جــزءً صـغــيــرًا من الـدولــة أيـة
دولـــة. ومن ثـمّ فــلـــكلٍ جـــانبٍ دورُه في
تـرصـ اجملـتـمع وبـنـاء صـروح الوطن
وتـعزيز آيـات السالم واحملبـة والتفاهم

إطــفــاء فـــتــيل الــعــداوة بــ الــطــرفــ
وتـــعــويــضًــا لــردّ احلـــيف الــذي يــدّعي
عتدى عليه قد أصاب عشيرته الـطرف ا
ـقتـرَف من جانب الـطرف جـرّاء الـفعل ا
ـــعــتـــدي. وهــذا اجلـــاني أي الـــطــرف ا
الـسـلـوك يـتـعـارض مع حـقـوق اإلنـسان
بـحـسب الـكـثيـرين إالّ من جـانب شـيوخ
الـعـشـائر الـذين يـصرّون عـلى أن تـكون
ــتــخــلّف جــزءً مـن اإلرث الــعــشــائــري ا
واحلـلــول مـحلّ الـقـانـون والـقـضـاء. بل
إنه ال يـخـرج عن صـفـة االجتار بـالـبـشر
رأة لـكـونه انـتـقاص فـاضح من قـيـمـة ا
الــــتـي يــــدّعي بــــعضُ أدعــــيــــاء الــــدين
ـعتـقـد اإلسالمي بـعـموم والسـيّـمـا في ا
مـذاهبه إعالء شأنها كذبًا وزورًا ورياءً
ـرأة هي الضـحيـة في بعض ونـفاقًـا. فا

هذه احلاالت غير السوية. 
ـــؤسـف الــــقــــول بـــأن مــــثـل هـــذه مـن ا
الـسلوكيات السلبية اخلاطئة ال حتصل
إالّ فـي بلـدانٍ فـقـدت سـيـادتـهـا وتالشت
هــيــبـتُــهــا وتـســيّسَ قــضـاؤُهــا بــسـبب
ضـــعف الـــدولـــة وفـــقـــدان ســـاســـتـــهـــا
وزعـــامـــاتـــهـــا أليـــة أبـــجـــديــات اإلدارة
والـــقـــيـــادة وفـــرض الـــســـيـــادة بـــقــوة

القانون. 
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ـغــاالة في طــلب مــبـالغ وإالّ مــا ســببُ ا
ـشـاكل الـتي ال خـيـالـيـة ألبـسط وأتـفه ا
تـرتـقي إلى كـونـهـا مـشكـلـة كـمـا تـسردُ
مــواقع الـكــتـرونـيــة أو تُـروى حــكـايـات
غــريــبــة عن مــثل هـذه االســتــعــراضـات
الـفـصلـية الـتي حتـولت بقـدرة قادر إلى
فــرصٍ عــنــد بــعض ضــعــاف الــنــفــوس
لالسـترزاق والثراء واستغفال البسطاء

في الكثير من األحيان. 
ــــثـــقف ورجـل الـــدين وهــــذا هـــو دور ا
الـرصـ وأرباب الـنخب الـوطـنيـة التي
ــثـل هــذه عـــلـــيــهـــا واجب الـــتـــصـــدّي 
الــســلـوكــيـات غــيــر الـصــحـيــحــة الـتي
تـــــقــــوّض حـــــكم الـــــدولــــة وتُـــــضــــعفُ
مؤسساتها وتقودها إلى شفير الهاوية
ـواطن على فـي التعـامل الصـحيح مع ا
أسـاس االلـتـزام بالـقـانون الـذي يـفرض
تـطـبـيـقُه الـقـضـاء الـنـزيـه هـذا إن وُجد

مثل القضاء! 
وبــعــكس ذلك فــاجملــتــمع مــاضٍ نــحـو
ه تــغـوّل واسع لـدور الـعــشـيـرة وتـقـد
عـلى لـغـة القـانـون بفـعل تـقـويض قوته

ـتنـاميـة وشيـوخُهـا ألغراضٍ جتـارية ا
وغــيــر إنــســانـيــة حــتى إنــهــا تــعـدّت
حـدودهـا لـتـشـمل مـقـاضـاة مـؤسـسات
ودوائـر الدولة ومنـظمات ال تؤمن هذه
األخـيـرة بـتـعـقـيـداتـهـا. بل أصـبـح لـها
أعـراف وأصول مكتوبة وشفاهية وفق
ـعـتدى ـعـتدي وا مـراحل غـريـبة بـ ا
عــلـيـه بـدءًا من "الــفـرشــة" الـتي تــعـني
ال لتـهيئـة أجواء الديوان مـبلغًـا من ا
ــشـكــلــة. تــلــيــهـا الســتــقــبــال طـرفـي ا
"الـــكــوامـــة" ونــقـــضــهـــا و"الــعـــطــوة"
و"الـــــنــــكل" و"الـــــفــــريــــضـــــة" ومن ثمّ
اجلــلــوس في دواويـن الــعــشــائــر ومـا
يـدور فــيـهـا من خـطـابـات ال تـخـلـو من
مـساومـات وتهـديدات وفـرض أتاوات
ثمّ االتـفـاق على "ديـة" معـيـنة مـخفـضة
بـعـد تـدخالت وسـطـاء وخلـاطـر عـيـون
هـذا الشيخ وهذا السيّد وعقد "الراية"
في خـتامـها دلـيالً علـى الصلـح وإنهاء
الـتـوتر والـتهـديد واخلـطر الـداهم ب
. مــسـرحــيـة رخــيـصــة بـحق الــطـرفــ
فرضتها سوء األوضاع األمنية وغياب
الــــقــــانـــون وضــــعف اإلدارة وغــــيـــاب
اإلرادة. وكـلّـها ال تـلبي حـاجة اجملـتمع
الــتـعــبـان الـغــارق بـالــبـحث عن لــقـمـة
الـــــعـــــيش واألمـــــان والـــــرفــــاه الـــــتي
يـستحـقها. كمـا أنها في كلّ األحوال ال

تبني وطنًا!
ولــيس غــريــبًــا مــا يــطــرق الــســمع أو
احلـــديـث عن حـــاالت مـــقـــرفـــة وغـــيـــر
ـرأة في مـثل هـذه إنـســانـيـة بـإقـحـام ا
شاكل الفصلية. فقد تشمل "الدية" أو ا
الـــفـــصل عالوةً عـــلى مـــبـــالغ مـــالـــيــة
خـيالية فرض مصاهرة بإحدى فتيات
ثـابـة سبـيّة عـتـدي لتـكـون  الـطـرف ا
أو جـاريـة مهـانة أمـالً بأن تـساهمَ في

تـطـالـعـنُا مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
بـ الفينة والفينة عن عجائب وغرائبَ
عـــمّــا يـــجــري فـي كــوالـــيس الــدواوين
الـعشائرية من مهرجـانات استعراضية
بـقصد تـصفير مـشاكل متنـوعة حصلت
وحتـصل ب عـشائر وأحـيانًـا ألسباب
تــافـهـة. وبــحـسب مـا يــطـرق سـمــاعـنـا
ونـقـرأ ونـشـاهـد مـا يـحـصل بـ طرفي
ـعـتـدى ـعـتـدي وا ـشـكـلـة أي جـهـة ا ا
عـليه ففي اعتقـادي كلّ هذا سلوك شاذٌّ
ال يـبـني مجـتمـعًـا صحـيحًـا قـائمًـا على
ـــواطــنــة والــقـــانــون والــعــدالــة روح ا
االجـتـماعـية الـتي غـادرتنـا مـنذ أن فُـقدَ
الــوطن وغــابـت عـنـه هــيـبــتُـه وتـلــوثت
سـيــادتُه بـأيـادي جـاهـلـة ال تـعي سـوى
قــيمَ الــفـوضى وفــرض ســطـوة الــقـوي
عـلى الضـعيف بعـيدًا عن أع الـقضاء
وســيـطــرة احلــكـومــة عـلـى كلّ شـائــبـة
ســالــبـة تــســاهم في تــدمـيــر اجملــتـمع.
ولــعلَّ إحــداهــا وأكــثــرهــا فــتــكًــا وأذىً
جتمـعنا العـراقي هذا النمط وتـخلّفًـا 
الـسيّء من الفصل العشائري الذي راج
مــــؤخــــرًا وأصــــبحَ لــــبــــعض الــــدعـــاة
ــهــووســ بــحــكم الــعــشــيــرة إرثًــا وا
اجـتمـاعيًـا ومفخـرة فارغـة من الضـمير
نطق من خالل فرض الس والـعقل وا
واألعــراف الـــعــشــائــريــة الــتي فــرضت
سـيـادتهـا على الـقانـون وسلـطة الـدولة
وأصـبـحت بـديـلـهـا فـي تـسـيـيـر شؤون
الـــبـالد والـــعـــبــــاد. فـــقـــد اســــتـــشـــرت
اســـتــعــراضــات الـــفــصل الـــعــشــائــري
كـظاهـرة سلـبية في الـسنـوات األخيرة
وتــكــادُ تــخـرج عـن الـســيــطــرة بــسـبب
تـقاعس اجلهات األمنية والقضائية في
أخــذ دورهــا األمـني والــوطــني في سـدّ
ثــغــراتٍ عــزّزتــهــا الــروح الــعــشــائــريـة

والــتـــحــاور بــشــأن أفــضل اخلــيــارات
إلنـتاج أجـيالٍ واعيـة صحيـحة اجلسم
والـعقل معًا لتكونَ نواةً إيجابيةً لبناء
األوطــان وفق أنـسب الـسـبل وأكـثـرهـا
ا صـحـة وضمـانًا حلـقـوق اجلمـيع و
يـخدم اجلـميع. وال بـدّ للـجزء ان يـكون
ثل إيجابيًا ومؤثرًا ضمن الكلّ الذي 
الـوطن كخيـمة وارفة للـجميع حيث ال
واطنٍ على حساب غيره كما ال حتـيزَّ 
خـيـرَ في مـواطن إالّ بـجـدارته وكـفاءته
كن أن يقـدمه للمـجتمع والوطن ومـا 
مـن إضـــافــــة إيـــجــــابــــيـــة فـي الـــعــــلم
واخلـدمـات والبـناء والـتـطوّر وأشـكال

اإلبداع.  
W uEM  ¡UM

كن االعـتمـاد على نـظريًـا وعمـليًـا ال 
الـنـظـام الـعـشائـري في بـنـاء مـنـظـومة
وطـنية وبـاختصـار في إنشاء وطنٍ له
مـــقــوّمـــات دولــة عــصـــريــة مـــتــطــورة
يـخـولـهـا التـعـامل مع غـيـرها من األ
والــشـعـوب وفق مـنـظــور الـتـكـافـؤ في
الـقـيم والـقدرات والـنـظـام. وما يُالحظ
في أشــكــال الـنــظم الـعــشــائـريــة الـتي
تـسود مـنطـقتـنا العـربيـة واجملتـمعات
اإلسالمـيـة عـامـةً هشـاشـة احلـكـومات
الـتي حتـكمـها بـسبب ضـعف القـوان
الـتي تسود البالد والعباد وفق مفهوم
الـشرع الذي ال يـقبل بديالً عن تـفاسير
ـاضي األقــدمــ بـالــعــيش في حــقب ا
الـسـحـيق الذي ولّى وانـدرسَ ولم يـعد
يـنفع لـزماننـا ومكانـنا. فـلو كانَ نـافعًا
فـي زمـانه ومــكـانه فـي حـقب مــعـيــنـة
فــهـــو لــيس كــذلك فـي عــالم الــرقــمــنــة
وتـسـارع الـتـكـنلـوجـيـا ووسـائل الـنقل
والـسيطرة واإلبـداع واالختراع. كما ال
يــوجـد شيء كـامل مـتــكـامل لـكلّ زمـان
وكـلّ مـكـان. فـاحلـيـاة في حـركـة دؤوبٍ
كـمـا قـطـارُ األحـداث بـاخـتالف عـربـاته
 . وما حتملُه من بضاعة وبشر ومتاعٍ
ـواطن في الــيـوم تـكـمنُ قــوة الـفـرد وا
قـوة الـدولـة الـتي يـنـبـغي الـتـكـفلَ بـكلّ

حاجاته احلياتية. 
ولــو ســاد شيء من االخــتالل فـي هـذه
ـــوضــــوعـــة في بالدنــــا بـــســـبب مـــا ا
تـعرضت له البـالد من نكسات وويالت
ومــصـاعب بـســبب احلـروب الـعــبـثـيـة
ـتـتالـية لألنـظـمة الـسابـقـة وخوائـها ا
من ســاسـة حـريـصــ عـلى قـيـادة دفّـة
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اإلنـتـخـابي قـادراً عـلى تـوفـيـر حـوافـز
للـمصـاحلة وعـدم دفع بـعض األقلـيات
في اجملـــتـــمع لـــلــدفـــاع عن نـــفـــســـهــا
وخـصـوصـيــاتـهـا خــارج إطـار الـعـمل
ـؤسـسي بـوسـائل غـيـر مـشـروعـة أو ا
ـهم جـداً إخـضاع حتى عـنـيـفة ومن ا
نتخب (النـواب) للمساءلة في حال ا
عدم وفائهم بـوعودهم اإلنتـخابية مع
حتــفــيــز قــوة الـــرأي اآلخــر فــالــنــظم
اإلنـــتـــخـــابــــيـــة الـــتي تــــقـــلل من دور
عـارضـة فـإنـهـا تفـقـدهـا الـقـدرة على ا
الـقـيــام بـدور الــرقـيب عــلى الـســلـطـة
فـقــاعـدة (الــفـائــز يـأخــذ كل شيء) في
طلقة من شأنه إقصاء نظام األغلبية ا
ـان كل األصــوات األخــرى داخل الــبــر
وهــذا يـتــنــافى مع مــقــومــات وركــائـز
ـقراطي خـالصة مـا تـقدم العـمل الـد
ان وضع نـظــام إنــتــخـابي مــا ومن ثم
تقـنيـنه يـعكس فـي الواقع مـدى صدق
األنــظــمـــة الــســيــاســـيــة في االصالح
فاالصالح الـتشـريـعي عمـلـية مـرتبـطة
بـــشـــكل أســـاسي بـــإرادة ســـيـــاســـيــة
ـان مـنتـخب بـطريـقة حقـيقـيـة وفي بر
قراطـية قـادر على تلـبيـة متطـلبات د
االصالح الــتــشــريــعي لــذا فــإن جـودة
انتقاء النظم اإلنتخابية مؤشر لقياس
ــقـــراطـــيـــة النه يـــعـــكس رغـــبــة الـــد
االصالح لــدى الـــقــادة الــســـيــاســيــ
ـــثل اخلــــطـــوة األولى في ولـــكـــونـه 
ـان يــشـرع الــقـوانــ وفـقـاً وجـود بــر
قراطية واحلكم الرشيد تطلبات الد

وسيادة القانون.
تـواضعة نرى 7- ومن وجهة نظـرنا ا
كن أن عمليـة االصالح التشـريعي ال 
ان يكتب لها النجاح وحتقيق أهدافها
إالّ بعـد اجراء عـملـية أصالح سـياسي
شامـلـة يـكـون اجلـانب الـتـشريـعي من
ضمـن فقـرات االصالح وتـوجه اإلرادة
الـســيـاســيـة بــكل فــاعـلــيـة لــتـخــطـيط
اسـتـراتـيـجـيــات االصالح الـتـشـريـعي
ورسم سياسـاتهـا وتنـفيذهـا ومتـابعة
تنـفـيذهـا والـسبب يـرجع إلى أرتـباط
الــســيــاســات الــتــشــريــعــيــة بــالــرؤى
والـتــوجــهـات الــســيـاســيــة والـنــوايـا
اجلــديــة في مــكــافـــحــة الــفــســاد بــكل
أنواعه وفي مـقدمـة أنواع الـفسـاد هو

الفساد السياسي.

السيـاسة التـشريـعية واصالح الـنظام
القانوني ومواكبة التشريعات الدولية

ة التشريعية.  والعو
5- مـــركـــزيه الــــقـــيـــادات اإلداريـــة في
اتـــــخــــاذ الـــــقـــــرارات ومــــنـع وصــــول
ـــرؤوســ أو الـــدوائــر مــقـــتـــرحــات ا
ا اخملتصـة أي القـيادات السـياسـية 
يـؤدي إلى بـقــاء الـتـشـريــعـات قـاصـرة
ـــة وال تـــلـــبي ســـنـــة الـــتـــطـــور وقـــد
التشريعي بسبب احجام هذه اإلدارات
ـــــبــــادرة واجلــــرأة فـي حتــــديــــد عن ا
مواطن اخلـلل والقـصور بـالتـشريـعات
طـبـقة لـلقـانون باعـتبـارهـا اجلهـات ا
ــا يـــؤدي ذلك بــقـــاء الــتـــشــريـــعــات
ــة وصــدور تـعــديالت مــتــعـددة الـقــد
وتـــضـــخم تـــشــــريـــعي وتـــضـــارب في
الـقـوانـ ويــخـلق حـالــة من الـفـوضى

التشريعية .
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6- جودة االنظـمة االنـتخـابية : ال شك
قراطي يعتمد أن مستقبل أي نظام د
ؤسساتي  –إلى في بعدهِ القانوني وا
ــرتـبــطـة ــسـائل ا حـد بــعـيـد  –عـلى ا
بالـعـمـلـيـة اإلنتـخـابـيـة النـها الـعـمـلـية
الـــتـي تـــؤدي وتــــعـــكـس الـــتــــحـــوالت
االجـتمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة في بـلـد ما
ـثليه الرتباط اخـتيـار قادة الـشعب و
ـتــبـنى  –فـفي بـالــنـظـام اإلنــتـخــابي ا
قـراطيـات النـاشئة كـثيـراً ما يتم الد
حتـديـد األطــر الـقـانـونــيـة لـلـعــمـلـيـات
ـا يـزيـد اإلنـتـخـابــيـة في الـدسـاتــيـر 
الــــصـــعــــوبـــة فـي تــــعـــديـل الـــنــــظـــام
اإلنتخـابي وحتى حـ يحتـاج تعديل
االخـير إلـى وضع قـوانـ جـديدة دون
احلاجـة لـتـعديـل دستـوري فـإنه يـكون
من الـسـهل عــلى األغـلـبــيـة احملـسـوبـة
على الـنظـام احلاكم تـعديـله وبالـتالي
ــقــراطــيـات الــتي فــأن مـثـل هـذه الــد
يشرف على عملية التحول فيها أنظمة
أحاديـة فـأن احلـزب الواحـد يـبـقى هو
هـيـمن عـلى احلـياة الـسـيـاسـية ومن ا
هـنـا تـظـهــر أهـمـيـة تـعــديل أو تـغـيـيـر
الـنــظــام اإلنـتــخــابي في قــيـاس رغــبـة
التغيير الفعلية نحو مؤسسات احلكم
ـقـراطي فاالصالح الـسـياسي في الد
مجال األنظمة اإلنتـخابية جاء ليعكس
إرادة سياسـية حـقيـقيـة نحو االصالح

ناصب واالدارات الـعامة دوراً كـبيراً ا
في تــعــويق الــقــرار الــســيــاسي الــذي
يــنــشــد االصالح فــأقــتــران الــقــيــادات
الـــســـيـــاســــيـــة واإلداريـــة بـــاالحـــزاب
ـصـالح يـؤدي إلى احلـاكمـة وتـداخل ا
االضــرار بـــحــسـن ســيـــر اإلدارة الــتي
يكـون والء قـيـاداتهـا لـلـحـزب أعلى من
ـؤسـسـيـة احلـكـومـية والئـهـا لإلدارة ا
وما يـترتـب على ذلك من تـعـييـنات في
مراكز دون اعتـبارات الكـفاءة واخلبرة
وهـذا من شــأنه ان يــخـلـق فـجــوة بـ
ـواطن الـذي بـات يـعـتـقد ان االدارة وا
ــا في اإلدارة لــيــسـت في خــدمـــته وا
خدمـة الـنظـام احلاكـم  فسـرعة دوران
الـقـيـادات اإلداريـة والـسـيـاسـيـة يـولـد
الـرغـبـة لدى شـاغـلـي هذه الـقـيـادة في
ـــنـــصـب بـــشـــكـل ســـريع اســـتـــغـالل ا
وبـالــتــالي فــهي تـنــشــغل في مــكـاسب
الوظيفـة وال تنشغل بـاصالح القوان
التي تـوفر لـهم مكـنة االنـتفـاع من هذه
نـاصب  وعـلى الـنـقـيض من ظـاهرة ا
(ســـرعـــة دوران الــــقـــيـــادات) جنـــد أن
ظـاهـرة (تــرهل الـقـيــادات الـسـيــاسـيـة
واإلدارية) وبقاءها لفترات طويلة على
ــؤســـســات من أهم رأس الــوزارات وا
ــؤثـرة في إرادة الــتــغـيــيـر الـعــوامل ا
الــســيـــاســيــة إذ أن الــبـــقــاء في هــذه
نـاصب لـفـتـرات طـويـلة مـن شأنه ان ا
يـخـلق شـبـكـات لـلـمـصـالح والـعالقـات
والتـي تمـتـد لـتـشـمل االبـنـاء واالقارب
إلى جـانب غــيـاب الـنــمـوذج والـقـدوة
فهـذه القـيادات تـعـتبـر من أهم مواطن
ــقــاومـة ألي الـفــســاد واكـثــر الــقـوى ا
حـركـة أصالحـيـة من شـأنـهـا تـقـويض
مصـاحلـهـا الـشـخصـيـة أو تـعـريـضهم
للمساءلة أو االستغناء عن خدماتهم .
3- االضــطـــرابــات وعـــدم االســتـــقــرار
السـيـاسي والـتـحديـات اخلـارجـية أو
التبعيـة السياسيـة وخضوع القيادات
السياسـية لدوائر الـتأثيرات االقـليمية
أو الـدولـيــة بـحــيث تـكــون عـاجـزة عن
ــعــزل عن اتــخـاذ أي قــرار ســيــاسي 

هذه الدوائر. 
4- أو قــد يــكــون ســبب غــيــاب اإلرادة
الـســيــاســيــة لالصالح هــو عـدم أدراك
الـقـيـادة الـسـيـاســيـة أهـمـيـة مـراجـعـة
التـشـريـعات واحـداث نـقلـة نـوعـية في

وتـــثـــيــــر احلـــيـــرة واالربــــاك وتـــدفع
اخملاطـبـ بهـا لـتجـاوزها والـتـحايل
عـلـيـهـا وعـدم احـتـرامـهـا واخـتـراقـها
بـاســتـمــرار كــمـا يــؤدي سـريــة عـمل
االدارات وعــدم شــفــافـــيــة الــقــوانــ
وضعف الـنـظام الـرقـابي إلى تـكريس
ـنتفعـ منها وهذه حاالت الفساد وا
ـنع أو كبح تشـكل قوة ضـغط لـلوراء 
أي مــحـاولــة لـالصالح واتــخــاذ قـرار
سيـاسي بـاالصالح فـسـيـطـرة الـنخب
اإلداريـة والـسـيـاســيـة الـفـاسـدة عـلى
مـــقـــدرات الـــبالد مـن شـــأنه حتـــريف
احملتوى احلـقيقي لـلنشاط الـسياسي
ـكن ان يـطور الفـعـال والـنزيه الـذي 
اجملـــتــــمـع من خالل تــــطــــويـــر عــــمل
ـمـارسـات ـؤسـسـات احلـكــومـيـة وا ا
اإلداريـة الــنــزيــهــة كـمــا تــعــمل هـذه
الفـئـات عـلى فرض طـوق من الـسـرية
وعــدم تـــســريب أيـــة مــعــلـــومــات عن
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة طـبـيـعـة عـمل ا
ؤسسات إلى االمر الذي يحول هذه ا
أنظمة مغلقة ال تـفيد اجملتمع وتسهم
ـــال الـــعــــام وتـــعــــقـــيـــد في أهــــدار ا
اجراءات الـرقابـة اخلارجيـة وتعـطيل
ـســاءلـة الــقــانـونــيـة لــلـســيـاســيـ ا
ــوظـــفـــ الــفـــاســديـن  فــالـــقــرار وا
السـيـاسي في بعض احلـاالت يـتدخل
لــيــؤمن الــغــطــاء واحلــمــايــة لــكــبــار
ساءلة مع وظـف من ا سؤول وا ا
ــوظـــفــ لـــلــخـــضــوع دفع صــغـــار ا
ـــثـــول أمــام ـــســـاءلــة وا الجــراءات ا
الـــقــضـــاء لـــتـــضــلـــيل الـــرأي الـــعــام

وامتصاص النقمة الشعبية .
2- احملـاصـصـة الــسـيـاســيـة : تـلـعب
احملــاصــصـة الــســيــاســيــة في شــغل

هنالك عده معوقـات تلعب دوراً سلبياً
في عمـلـية االصـالح التـشـريعي ورسم
سيـاسة تـشـريعـية رشـيـدة وسنـحاول
عوقات قال ان نتناول اهم ا في هذا ا

فيما يأتي :
1- ظــاهـرة الــفــســاد : تــلــعب ظــاهـرة
الـفــسـاد بــكل أنــواعه دوراً كـبــيـراً في
تـقــيــيــد اإلرادة الـســيــاسـيــة وايــقـاف
وعرقلـة محـاوالت االصالح السيـاسية
واالقـتــصــاديـة والــتــشــريـعــيــة حـيث
يــعـتــبــر الــفــسـاد الــســيــاسي من أهم
ـعـرقـلـة حلـركات األسـباب الـرئـيـسـة ا
االصالح الـتـشــريـعي وخــصـوصـاً في
الدول النامـية إذ أن هيـمنة الـسياسة
والسـياسـي الـفـاسدين عـلى مخـتلف
نـواحي احلـيـاة ساهـم في انـتـشـار ما
Top) يعـرف بـحـاالت الـفسـاد الـثـقيل
heavy Corruption) فغـياب اإلرادة
الـســيــاســيــة أو ضـعــفــهــا في اتــخـاذ
قـرارات االصـالح ومـكــافــحـة الــفــسـاد
تــرجع النـــضــمــام هـــذه الــقــيــادات أو
بـعض اطـرافــهـا في عــمـلـيــة الـفـسـاد
وبــالـتــالي فــإن أصالح الــتــشــريــعـات
وتفـعيل اجـراءات الـوقايـة من الفـساد
وتــعــمــيق ثــقــافــة الــنــزاهــة وســيـادة
ـصـالح ـسـاس  الـقـانـون من شـأنـه ا
هـؤالء الـسـيـاسـيـ وإزالـة احلـصـانـة
الـتي تـوفـرهـا بـعض الـقـوانـ لـكـبـار
وظـف ورجـال الـسيـاسـة وحتمـيهم ا
الحـقــة واخلـضــوع لـلــمـســاءلـة من ا
ولــذلك جنـــد ان كــبـــار الــســيـــاســيــ
ـوظـفـ يـدفـعـون نـحـو عـدم اجراء وا
أي تغـيـيـرات في الـقوانـ الـتي تـوفر
مــزايـا مــالــيــة واداريــة ومــنــافع غــيـر
مـشــروعـة حـتـى وإن كـانت تــعـســفـيـة

في كل جـوانــبه أمـا كـيــفـيـة اخــتـيـار
ـناسب فـهـو أمر النـظـام اإلنتـخـابي ا
يــخــتــلف حــسـب الــواقع الــســيــاسي
واالقتصادي واالجتماعي والتاريخي
ـــذجـــة الــــنـــظم ومن الــــصـــعـــوبــــة 
اإلنــتــخــابـــيــة في قـــالب واحــد حــتى
قـراطـية تتـنـاسب مع متـطـلبـات الـد
دون أن نـنـفي وجـود عالقــة تـراتـبـيـة
بـ الــنــظــام اإلنــتـخــابي ومــســتـوى
ــقـراطــيـة في بــلـد حــيث يـذهب الـد
M.) االســـتـــاذ مـــوريس دوفـــورجـــيه
Dauverger) إلى أن نـظـام الـتمـثـيل
قـراطيـة بيـنما النـسبي يـضعف الـد
نظـام االغـلـبيـة يـعـمل عـلى تقـويـتـها
أما ليبهارت (A . Lijphart) فيذهب
إلى أن نـظام الـتـمـثـيل الـنـسـبي اكـثر
ـقــراطـيـة ومـبـادئـهـا النه كـفـاءة لـلـد
يـتـضــمن تـمـثــيل االقـلــيـة والـتــعـبـيـر
ـواطن بفـعالـية اكـبر عن خـيارات ا

أما بيبا نوريس (Pipa norris) فمن
خالل حتليلها لنقاط القوة  والضعف
في النـظـام تـوصـلت إلى ان كـفاءة
ـقـراطـية لـيـست مـرتـبطـة بـنـظام الد
بعيـنه وان لكل نـظام قـيمـته ومزاياه
رتبطة بنظام رتبطة فيه فالقيـمة ا ا
االغلبية تتمثل (باالستقرار) أي بناء
مــؤســسـات قــويــة وحــكــومــة فــعــالـة
ـان أحـادي بـصالحـيـات واسـعـة وبـر
لـتــفــادي االنــشـقــاقــات أمــا الـقــيــمـة
ـرتـبـطـة بــنـظـام الـتـمــثـيل الـنـسـبي ا
فتـتمـثل (بـالتـمـثيل) أي الـتـعبـير عن
ــواطــنــ وتــضــمـ آراء خــيــارات ا
اجلمـيع حـتى وأن كـانت أقلـيـة ولكن
ـقراطي يجب أن يـتضمن أي نظام د
احلــــــد االدنى مـن مــــــتــــــطــــــلــــــبـــــات
ـقـراطـيـة والـتي تـتـمـثل في عـدة الـد
مـــتـــطـــلـــبـــات لـــتـــجـــاوز مـــا يـــعــرف
قراطيات (الواجهة الهشة) وهذه بد
ان ذي تطلبات تتمثل في وجود بر ا
صفـة تـمثـيـلـية وشـمـوليـة قـادرة على
تـرجـمـة أصــوات الـنـاخـبــ ومـقـاعـد
تمـثـيـليـة غـيـر اقصـائـيـة مع ضرورة
تكـريس التـعدديـة احلزبـية ولـضمان
قـــيـــام أحـــزاب فـــاعــــلـــة قـــادرة عـــلى
اسـتــيــعـاب فــكـرة الــتــداول الـســلـمي
لـلـسـلـطـة مع ضـمـان الـتـنافـسـيـة في
العمليـة اإلنتخابيـة وان يكون النظام
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مــقــتــرحــات تـنــتــهي بــاتــفــاق يــتــبـادل
ــطـلــوبـة ــوجـبـه األطـراف الــوثـائق ا
ويـكون ملزما جتاه أنفسهم أوال وجتاه

الطرف الثاني ( فرداً أو مجموعة).
إن أهم سـمات الشخصية  التفاوضية ;
هـــو الـــتــفـــرد بـــاألداء والــطـــرح  لـــغــة
اجلـــــســــد نـــــبــــرة الـــــصــــوت وهــــدوء
األعـصاب احلنكـة الكالمية بـعد النظر
ـطاولة قـابلة وا لـلمـوضوع  احتـواء ا
والـصـبـر في الـنقـاش في االجـتـمـاعات
ـطـالب الـقـدرة عـلى إخـفـاء احلـقـائق وا
والـــشــروط دون الـــلــجــوء إلـى الــكــذب
وضوع من ـام الكامل بكل مفردات ا اإل
نـاحيـة علم الـلغـة القـانوني الـعام وعلم
ــعـنى لــبـاقـة الــلـسـان الــكـلـمــة وعـلم ا
والـتوقف في الكالم عند نقاط القوة في
ــفــاوضـات االســتــمــرار بـالــتــفـاوض ا
ضـمن أدلة حـقيقـة واقعـية ملـموسة أن
فاوض القدرة الكافية على تـكون لدى ا
حتــلـــيل الــطــرف الــثـــاني والــربط بــ
طروحة للمناقشة أن يكون واضيع ا ا
ــاحـة وأن يــكـون ــفـاوض ذا عــقـلــيـة  ا
ســلــسـا  مــرنــا ومع ذلك حــاسـمــا عــنـد
الـلزوم وقـبل كل هذه السـمات يجب أن
ـفـاوض تـخـطـيط ودارسـة يـكـون لـدى ا
مـسبـقة للـموضـوع وحتليل جـيد لـنقاط
الـنـقاش (قـوتـهـا وضعـفـها) مـبـني على
ـنطـقي لغـرض حتقـيق أعلى الـتحـليل ا
ـهـارات ـعـايـيـر والـوصـول إلى هـرم ا ا
لــسـمـات الــتـفـاوض. كل هــذه الـسـمـات

جــــــــديــــــــدة أو فــــــــرض مــــــــطــــــــالب
جـــديــدة أو كــسب أصــوات جــديــدة
واســتـمــالـة اجلــمـهــور له بـســبب هـذا

االنسحاب التكتيكي.
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وقـبل أن نخوض في هذا اجملـال علينا
الــتــعــرف عــلى فـن الــتــفــاوض والـذي
عاهد الـدبلوماسية بأنه تـعرفه أغلب ا
ــنـاقــشـة بــ طـرفـ : هــو احلـوار وا
) حول هدف (شـخصـ أو مجمـوعتـ
مـحـدد لـلـوصـول إلى اتـفـاق نـهائي أو
مــبـدئي عـلى عــدة مـراحل يـتــفق عـلـيه
الــطـرفــان وكـذلك فــإن الـتــفـاوض هـو
عـرض مطـالب كل طـرف وتبادل اآلراء
ــقـــتــرحــة  الـــوصــول إلـى احلــلـــول ا
تــكـيــيف االتــفـاق والــلــجـوء إلى كــافـة
ــتـاحــة لــكل طـرف أســالــيب اإلقـنــاع ا
ا إلجـبار الـطرف اآلخـر على الـقبـول 
يــــقـــدمه األول مـن وجـــهــــات نـــظـــر أو

ــــفـــاوض احلـــقـــيــــقي هـــو الـــذي إن ا
ا يدور خلف يكون على دراية كاملة 
الــكـوالـيـس لـلـطــرف الـثـانـي ولـيس مـا
 وأن يدرس نفسية موجود في جعبته
وســلـوكـيـات وتـاريـخ وخـبـرة مـفـاوض
الـــــطــــرف الـــــثـــــاني قـــــبل اجلـــــلــــوس
مــعه عــلى أن يــضع خــطط رئـيــســيـة
وبـدائل للمفـاوضات التي سوف جتري

. ب االثن
ــــدارس الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة تــــركــــز ا
كـثيرا على مـرتكزات علم الـنفس ولغة
اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـراوغـة من أجل كـسب ــطـاولـة وا وا
الــــــــوقت وتــــــــغــــــــيـــــــر خــــــــريــــــــطـــــــة
ـــفـــاوض ـــبــــاحـــثـــات إلى جــــانب ا ا
ـفـاوض ـثـال تـرى ا فـي عـلى سـبـيل ا
فاوضات كجزء يـهدد باالنسحـاب من ا
مـن الــضـــغـط عــلـى الـــطــرف الـــثـــاني
مـن أجل احلـــصـــول عـــلـى مـــكـــاسب

مهارات وخبرات وثقافة .
إن االحــتــرافـــيــة الــدبــلــومــاســيــة لــدى
ـكـان اخلـصم ـفـاوض جتـعـله يـفـكـر  ا
ـا ويــقـوم بـتـحـلــيل أفـكـاره والــتـنـبـؤ 
ـا يعـتـقد أن يـريـده اخلصم والـتـنبـؤ 
اخلـــصم يــريـــده مــنـــا وبــهـــذا تــوضع
الـتصورات ألهداف الـطرف الثاني  لكل
ســيـــنــاريــوهــات احلــوار ووضع كــافــة
ـتـاحـة من أجل الـوصـول الى الـبـدائل ا

الهدف بأقل اخلسائر احملسوبة .
ـفـاوضات احلـكـمة الـدبـلومـاسـية  في ا
وهي اسـتـراتـيـجـيـة مـهـمـة في الـنـجاح
دائــمـا تــقــال وتـردد وهي ( خــطـوة إلى
الــوراء مـن أجل خــطــوتــ الى األمــام)
ـفـاوضات ـا يـعـني أنـنـا قد خـضـنـا ا
بـنـجــاح وعـرفـنـا عـقـلـيـة خـصـمـنـا ومـا
يـريـده مـنـا أن يـحـقق وتـبـقـى بـأيـديـنا
احلــجج والــبـراهــ والــبـدائل لــغـرض
ـنـاورة والـوصول إلى أهـدافـنا بـعـيدا ا
صداقية بالوعود ألن عن الـكذب وعدم ا
ـتـبـادلــة ونـخـسـر كل ذلك يــهـز الـثـقــة ا
فـاوضـات تـبـنى على ـفـاوضـات. إن ا ا
قابل قـوة الشخصية واحترام الذات وا
والـثقـة بالـنفس وتـقسـيم مصـادر القوة
الى مــصـادر داخـلـيـة وأخـرى خـارجـيـة
ومــعـــتــمــدين عـــلى عــنــاصـــر الــقــيــادة
والــبـرتــوكــول واإلتـكــيت ألنـهــا أسـاس

ناقشة. واجهة وا ا

{  دبلوماسي سابق

ـفـاوض الـدبلـومـاسي وخـبرته ال إن ا
تــأتي من قـراءة كـتـاب أو االطالع عـلى
ـا تـأتي من الــنـظـريـات احلـديــثـة وإ
خالل الـــورش الــتــدريــبـــيــة  والــعــمــر
الـــطــويل فـي هــذا اجملــال االحـــتــرافي
ـــتـــنــوعـــة فـي مــواضـــيع واخلـــبـــرة ا
مـخـتـلـفـة ومـستـمـرة وأمـاكن مـخـتـلـفة
هارة وحتس عرفة وا مـعتمدا على ا
الــقـدرات الــدبـلـومــاسـيــة وخـاصـة في
مـوضـوع الـبـرتوكـول واإلتـيـكـيت التي
ــفــاوض  تــدخـل ضــمن شــخــصــيــة ا
(يـقال إن الرئـيس الراحل عبـد الناصر
طـلب من معاونـيه معلومـات دقيقة عن
الـــرئــــيس األمـــريـــكـي واهـــتـــمـــامـــاته
وصــفـاته الــشـخــصـيــة قـبـل اجلـلـوس
والـتفـاوض معه فـأحضـر له مجـموعة
مـن الـصــور تـبــ الـرئــيس األمــريـكي
وهـو يـضع قـدمـيه عـلى سـطح مـكـتبه
ــا دفع عــبــد الــنــاصــر لــلــقــول" هـذا
الـرجل مـغرور ويـبـدو أننـي ساصـطدم
بـه" ولــكن بــعــد الــتــوضــيح من مــديــر
ــراسم والـتـشـريــفـات بـأن هـذه عـادة ا
عـند األمـريكان لـغرض االسـترخاء) أي
ـفـاوض مـعـرفـة سـلـوك ـعــنى عـلى ا
ـقابـل والتي وثـقـافـة الـطـرف الـثـاني ا
تـعـد أساسـية قـبل الـلقـاء وإال سيـكون
تــعـســرا في عــمـلــيـة الــتـفــاوض عـلى
ـفاوضات ـفاوض قـبل الدخول إلى ا ا
ـعـلـومـات عن يـجـب الـتـحـري وجـمع ا
سـمــعـة وشـخـصـيـة الـطـرف اآلخـر من

تــعــتــمــد اعــتــمــادا كــلــيـا عــلـى أصـول
واسـتراتيجية الدبـلوماسية التي يجب
اتـباعها لغرض معـرفة قدرة وشخصية

الطرف الثاني.
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فـاوض احملترف هي; إن مـن كاريزمـا ا
ـشاكل الـقـدرة على الـتـحلـيل وتـصور ا
والـسلـبيـات واإليجـابيـات القـدرة على
احلـكـم الـصـائب عـلى األمـور الـقـاصـرة
ـعـالم أو اجملــزئـة  والـغـيـر واضــحـة ا
ـفـردات الـقــدرة الـكـامـلـة في الـتالعب 
ــعـنى الــلـغــة من نــاحـيــة الـكــلــمـات وا
الــقـدرة عـلى اتـخــاذ الـقـرارات وحـسن
ــنــاسـب وعـدم الــتــصــرف في الــوقت ا
الـتـعـصب أو إبداء عـدم الـرضا ألن ذلك
ـرونة في ـفـاوض ا مـن نقـاط ضـعف ا
تـقـبل آراء الـطـرف الـثـاني واالسـتـعداد
الـتـام لـلتـفـاوض مـعه اسـتنـادا لـلـهدف
ــرســوم االتــزان الــنــفـسـي والـنــضج ا
ـــشـــاعــر الـــعـــاطــفـي واالبــتـــعـــاد عن ا
ــــعـــرفــــة الـــكــــامـــلـــة واألحــــاســـيس ا
بــاجلـوانب الــقـانــونـيــة واالقـتــصـاديـة
ـتـرجـمـة إلى لـغة والـلـغـويـة وخـاصـة ا
أخـــرى وكــــذلك االنـــتـــبــــاه إلى (فـــقـــرة
الــتـنـقـيط) بـ اجلــمل الـلـغـويـة سـواء
بــالــلــغــة الــعـربــيــة أم اإلجنــلــيــزيـة أو
األخـرى االنـتبـاه والـيقـظـة الدائـمة من
كـافــة االحـتـمـاالت  وضع خـطـة بـديـلـة
أولـى وثـانــيـة أو بــاألحــرى احـتــمـاالت

أولى وثانية.
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صـدفة جـميـلة ان يكـون عيـد ميالدي ال 60 يـتزامن مع يـوم مبـاراتنـا ضد
منـتخب ايران في التصفيات احلاسمة للتأهل الى نهائيات كأس العالم في

قطر عام 2022.
ـنـتـخب والـبعـض منـهم تـربـطـني صـداقة حـمـيـمـة بهم فـهل يفـعـلـهـا العـبو ا
ويـسـتـذكـرون مــيالدي  ويـهـدوني  هـديـة  الـفــوز حلـظـتـهـا سـأغـني رغم أن

صوتي غير جميل اغنية وليد توفيق (انزل يا جميل على الساحة).
يـزة لي ولكل اجلمهـور الرياضي الذي يـنتظر فعال سـتكون هديـة رائعة و
يالد الـذي ادخـلني لـعامي وبالـعودة الى مـنـاسبـة ا بـاراة بفـارغ الصـبـر ا
السـت وجدت نفـسي ب اصدقـائي في جمهـورية الفيـسبوك اكـثر سعادة
وبـهـجـة وهم يـغـدقـون عـلى احلب مـجـانـا وبال حـدود من خالل تـعـلـيـقـاتـهم

ومتابعة لكل ما اكتب وانشر
دني والهويـة الشخصية العـمر بالنسبـة لي  مجرد رقم يُدون في الـسجل ا
ـدنيـة وادون فـي السـجل ومن طـرائف الـصـدف اني كـنت مـديـر لالحـوال ا
موالـيد العراقي وكم من مرة ادخلت البهجة في قلوب نساء ساعدتهن في
تـغـيــيـر اعــمـارهـن لـلـزواج بــعـد ان رفــضن الـزواج وقـت احلـروب  خــشـيـة
الـعـمـر احلـقـيـقي االنـسـان هـو مـقـدار عطـائه اسـتـشـهـاد زوجـها أو آسـره 
وعــمـله في خــدمـة الـنــاس ومن حـوله ســوى في الـكــلـمـة الــطـيـبــة او تـقـد

ساعدة لهم برحابة صدر بدون منية وتعال. ا
ستـون عاماً رقم مـخيف في العراق عـشت خالله احداثاً ووقـائع مرعبة من
حروب وحـصار وفـقدان احـبة واصـدقاء لـكن هي احليـاة نعـيشـها بـحلـوها
ومــرهــا ونــتــرك بــصــمــة االخالق واالبــداع وحب الــوطن  وهــذا مــا يـتــركه

االنسان بعد رحيله
كل عـام وانا بخـير ووطني يـجتاز احملن واالهم من
ـيـزة من الـدوحة ذلك اتـمنى ان تـصـلـني هـدية 
يالد كُـتب علـيها باقـدام اسود الـرافدين كـيكـة ا

الفوز على ايران.
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ـنـتـخب الـوطني سـوريـا وان فوز ا
الــيـوم بال شك  سـيــكـون  اكـثـر من
اجناز وحتول مـهم في مسار  قطع
ـبــيـاد قـطـر بـطـاقـة الـــــــــتـأهل ألو
ــــــقبـل  ونامل ان الـكـروي الـعـام ا
نتـخب  بالـعالمات الكـاملة يعـود ا
عــنــدمــا ســــــــيــخــوض مــهــــــــمــة
مـعـقدة   امـا  خـسـارت  مرة ثـانـية
الرضه وجمـهوره في مـشكـلة يجب
ان حتـل الن رهــــان الـــــفــــرق عـــــلى
ـنـــــــتــخب يـلـعب مـالعـبـهــا والن ا
مــــبــــاريــــات مـــــــــــــحــــددة وعــــلى
ــعـــنــيــ بــذل مــا بـــوســعــهم من ا
ــــــــكن جــــــــــهـود لـتـداركـهـا وال
بعد التـذرع بـــــــــهذا االمر  اطالقاً
والبد  من اللعب في العراق.وكانت
ـنتـخب الـوطني قـد وصلت بـعثـة ا
الــدوحـة الــســبت وأجــرى الــفــريق
و اجهة اليوم تدريباته  استعدادا 
واالمل في ان  تتـوج بالنـجاح وهو
ـــطــلـــوب  وهـــذا مــرهـــون  بــاداء ا
وعـــطـــاء الالعـــبـــ  وعـــكـس ثـــقــة
الـشــارع الـريـاضي بــهم  في تـقـد
ــــطــــلــــوب  وأن ــــســـــــــــــتــــوى ا ا
درب على ينعكس مرة اخـرة  فكر ا
الـــــــــــتــشـكـيـلـة واالداء وان يـكـون
عــلى مــعـرفــة  بــفــكــر مــدرب ايـران
وهــــــــــذا تـشـهد مـبـاريـات اجلـولة
الثـانية لـقاء منـتخبـا كوريا وايران
عــنــد الــثـــانــيــة ظــهــرا  واالمــارات

وسوريا  عند السابعة.
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وشهدت مبـاراة كوريا التي   يامل
ان تـــشـــكل   مــــفـــتـــاحـــا لـــدخـــول
مواجـهة ايـران فقـد  تالق اكـثر من
العـب بـــعـــد ان كـــانــــوا عـــلى دكـــة
االحتيـاط  لكنهـم تعاملـوا بثقة مع
ــتــألق ــشـــاركــة حــيـث ا فـــرصــة ا
احلـــارس فــــهـــد طــــالب  احلـــارس
ثل نتـخب  قبل ان   الثالـث في ا
التشكـيلة االساسـية  والتعامل مع
ـا فــرصــة  الــلـعـب بــوضــوح ور 
جتـــعل مــــنه ان يـــكـــون  احلـــارس

االول.
واداء الالعب امير العماري وكذلك
شـيركـو كر  الـذي لـعب الول مرة
مـــدافـــــــــــعــــاوالـــبـــديـل ضـــرغـــام
اســمــاعــيل ويــنــتــظــر عــودة عــلي
عـدنــان ومـحــمـد قــاسم وجـاهــزيـة
ســـــعـــــد نـــــاطـق وهـــــمـــــام طــــارق
واالسـتـفــادة من بـقــيـة احملــتـرفـ
وان يـكــون تـركــيـز الـالعـبــ عـلى
الـنـتـيـجـة عـنـد مـواجـهـة احـد فرق
اجملــمــوعـة واســيــا الــقــويــة الـذي
يـــــضم عــــدد مـن احملــــتــــرفــــ في
الدوريات االوربية وتـميز عناصره
بالسـرعة والقــــــــوة وطـول القامة
 ويــــلـــعب بــــصـــفــــوف مـــنــــظـــمـــة
ومنـسجمـة  وسيكـون ضيفـاً ثقيال
عـلى مـنـتـخـبـنـا وسـيـلـعب بـدوافع
ــنــــــتــخب الــفــوز بـــعــد تــخــطــيه 

اجلــوانب والــضــغط عــلى اخلــصم
في مــــلـــــعــــبه مــــا شـــــكل نــــوع من
اخلــطـورة البل كـان  قــريـبـاً من هـز
شـبـاكه لـو كـان هـنـاك تـعـامل دقـيق
مع الكرة في منطقة مرماه واضاعة
اكـثــر من فــرصـة عــنـدمــا اسـتــفـاق
الالعـــبــ وتــواجــدو فـي مــنــطــقــة
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واالهم فـان صـورة  ثـانـيـة  تـولـدت
لـدى  ادفـوكـات فـيـمـا يـتـعـلق بـأداء
ـراكـز بــفـضل الالعـبــ وحتـديــد ا
ــــقــــنع  فـي الــــشــــــــــوط أدائــــهم ا
الــــثــــانـي والــــلــــعب بــــشـــــــــــعــــار
الهــــــــــجوم والتـخلص من الـتكتل
الـدفــاعي الـذي كـاد ان يـكـلـفه كـامل
الـنقـاط في ضل الـسيـطـرة الكـورية
الــكــامـلــة  طــيــلــة وقـــــــت الــشـوط

االول.
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مــوكــد ان مـبــاراة الــيــوم ســتــكـون
مــــخـــتــــلـــفـــة   بــــســـبب  مــــعـــرفـــة
ـنـتــــــخـبـ عن  قرب لـبـعضـهـما ا
الــــــبــــــعض  قـــــــــــــــبـل ان  تــــــاتي
ــــدرب من خــــدمــــات اســــتــــفــــادة ا
ـــراكــز الالعـــبــ فـي تــنــــــــــويع ا
والـتـغـيـر في الــدفـاع والـهـجـوم مـا
ـطـلـوب يـجـعـل مـنـهم في الـوضع ا
والــــقـــــدرة  عــــلـى  حــــسـم االمــــور
حـصـراً في لـقاء الـيـوم الهـمـية ذلك
ولـتجـاوز كبـوة  اخلـسارة االخـيرة

كـوريا امـام ما حتـمـله ذاكرة الـكرة
الـعـراقـية من نـكـسـات متـتـالـية في
ـمـاثــلـة  بـعـد الـتـاهل ـشـاركـات ا ا
الوحـيد عام  1986وواقع النـتائج
الـسـابـقــة الـقـلـقــة امـام مـواجـهـات

ايران.
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نـتخب بـحافزي بال شك سيـدخل ا
الـلـعب والـفـوز بتـشـكـيلـة تـكـون قد
ـــدرب في ادت مــــا عــــلـــيــــهـــا مـع ا
االختبار االول لكن  التمور تختلف
الــيـوم تـمـامــا والن احلـاجـة مـاسـة
جدا لـلفوز  من اجل عـبور مـنتخب
لعب ايران الفـريق الذي سيـدخل ا
ومـواجـهـة مــنـتـخـبـنــا بـطـمـوحـات
الـــفـــوز  ومن ثـم االمـــســـاك بـــقــوة
بصدارة اجملموعـة وهو الذي تقدم
عـــلـــيـــنـــا بــــاخـــر لـــقـــاء في
ـاضـية الـتـصفـيـات ا
بثالثة أهداف دون
رد لـــــكـن االمــــور
تـظهـر مـختـلـفة

اليوم.
وبــــــفــــــضل
فـــــــوائـــــــد
لقاء كوريا
الــــــــــتـي ال
تــخـــتـــصـــر عــلى
الــــنـــقــــطـــة فـــحــــسب بل
تـأثيـرهـا على واقع االداء بـالـشوط
الــثـــاني حــيـث نــقل الـــكــرة من كل
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بـعـد الـنـقـطـة الـغـالـية الـتي
ــــنـــتــــخب عـــاد بــــهــــا ا
الـوطني بـتـعادله مع
كــوريـا اجلـنــوبـيـة
وانــعــكــاســاتــهـا
عـــلى الـــشــارع
الـــــريـــــاضي
والالعـبـ

ــــــــــــــدرب وا
ادفـوكـات والـكل

ال زال يــعـيش فــرحـة
الـــنـــتـــيـــجـــة الســـبــاب
مـعروفـة في ضل واقع
ــــذكــــورة ـــــهــــمـــــة ا ا
ومـــصـــاعـب الـــســـفـــر
واالجـــــــواء االخـــــــرى
اثناء تواجد فريق في
ـضـيف لـكن  الـبــلـد ا
الـــكـل كـــان راض عن

النتيجة واالداء.
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ويأمل ان يـستـمر
دعم الــــــتـــــعـــــادل
لـلــفـريق وخـوض
مهـمـة اليـوم بثـقة
امــــام مــــنــــتــــخب
ايران التي سـتقام
في التاسعة مساء
الــيـوم في الــدوحـة
والــــتـي تــــتـــــطــــلب
الــلــعب بــطـمــوحـات
ورفع شـــعــــارالـــفـــوز
وحـده  اذا مـا اراد ان
ـنـتــخب اقـدامه يــضع ا
ؤدية عند بـداية الطـريق ا
الى قطـر االمـر الذي يـعد في
غاية االهـمية وسـيكون مـكسباً

كبيراً ان حتقق الفوز.
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وعـلــيـنــا الـيــوم ان نـتــحـدث بــلـغـة
الـنــقـاط النـهـا  من حتـسم االشـيـاء
ستوى مطلوبان مع ان االداء وا
لكن مـا الفـائدة ان تـلعـب وتقدم
ـكـنك ان حتـقق الـنـتـيـجـة وال 
ــــا جـــمــــيع ــــطــــلـــوبــــة طــــا ا
احلــسـابــات تــتـعــلق بــحــصـد
الـــنـــقــاط والـــدلــيـل الــفـــرحــة
الــعـارمـة الـتـي عـمت الـشـارع
نـتخب العـراقي بعـودة ا
بالتعـادل والنقطة من
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ـركـز األول في خـتـام بـطـولـة الـرمـايـة لـلـرجـال والـنسـاء وحـل نادي تـوج فـريق اجلـيش  بـا
ركز الثاني وجاء نادي ميسان ثالثا. احلشد الشعبي با

ركز األول في مـنافسات بـطولة العـراق للرماية ونال العب نـادي احلشد زيد طارق فـخري ا
الرجال والـنسـاء  التي حضـرها رئـيس الهيـئة اإلداريـة لنادي احلـشد الـشعبـي خالد كـبيان
ـركـز الـتـدريــبي لـلـرمـايـة في بـغـداد ـركـزي لـلـرمـايــة عـلى مـيـدان ا والـتي أقــامـهـا االحتـاد ا
سدس ـركز االول في فعـاليـة ا شاركـة سبـعة عـشر فريـقا. وتـمكن زيد طـارق من خطف ا
فـردي الرجال بعد ان جمع 566 عالمة وحـصلت العبة نادي احلشد الـشعبي فاطمة عباس

ركز األول في فردي نساء بعد أن جمعت جمعت 549 عالمة. وهيب على ا
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ركزي أكد رئيس االحتاد العراقي ا
لـلمـواي تـاي مصـطـفى جبـار علك
أن جناح استضافـة العراق لبطولة
الــنــخــبــة الـدولــيــة تــعــد انــطالقـة
حـقـيقـة الحتـضـان احملافـل الدولـية

ستقبل. االخرى في ا
وقـال عـلـك في تـصـريح صـحـفي إن
اقـامــة بـطــولـة دولـيــة مـثل بــطـولـة
الــــنـــخـــبــــة الـــتـي اخـــتـــتــــمت  في
دولة ـشـاركـة  13  الـسـلــيـمـانـيــة 
عـربـيـة دلـيل عـلى قـدرة الـعـراق في
ــنــافــســات وادارتــهــا احــتــضــان ا
ـقايـيس الدوليـة مبـيناً أن حسب ا
الـــبـــطـــولـــة كـــانت نـــاجـــحـــة بـــكل
ـنتـخب العراقي قـايس و حقق ا ا
فــيـهـا ثالثـة انــتـصـارات عن طـريق
الالعب عـلي الـكنـاني وزيـاد محـمد

باإلضافة الى هوكار محمود.
واضـاف عــلك أن  جــمــيع الــوفـود
الــعـــربــيــة عـــبَّــرت عن ســعـــادتــهــا
بـاحتـضان الـعـراق لهـكذا بـطوالت
واشادت بالتنـظيم اجليد مؤكدين

بــرئـاســة عـبــد الـله مــيـادي وكــافـة
سؤول في إقلـيم كردستان على ا
جنـاح هـذا احلـدث الـدولي الـكـبـيـر
الذي القى صدىً إعالميّاً وحكوميّاً

كبيرين .

يـقـيم اخـتـبـارات لالعـبي مـنـتخب
الـنــاشـئـ في مــحـافــظـة كـربالء
وســــــوف يــــــشــــــتـــــــرك في هــــــذه
االخــتـبــارات أكـثـر من  60العـبـاً
يــتم تـــرشــيح مـــجــمــوعـــة مــنــهم
نتخب باالضافة الى من لتمثيل ا
 اختـيارهم من الـبطولـة األخير
الـتي أقيـمت في كـربالء من تـولد
 2004و 2005 وســيــكــون لــهــذه
الشريحة مستقبل واعد لكرة اليد

ا تمتلك من خامات . العراقية 
واوضـح االعـــرجي ان من ضـــمن
منهاج االحتاد اقامة دورة خاصة
ــرمـى في مـــحــافـــظــة بـــحـــراس ا
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اثارت قـضية احلقوق اإلعالمية احلصرية لـبث مباريات البطوالت اآلسيوية
ـؤهـلة لـكـأس الـعالم 2022 وعـلى رأسـهـا الـتصـفـيـات اآلسيـويـة ا
نتـخبات الوطنية واألنـدية جدالً وتنافس كبير بقـطر ومسابقات ا
بـ الـقـنوات الـتـلـفـزيـونـيـة وانـشغـلت الـقـارة الـصـفـراء بـهذا
احلـدث ومـنـهـا الـعـراق للـحـصـول عـلى احلـقـوق اإلعالمـية

احلصرية لبث مباريات البطوالت اآلسيوية.
ــوضـوع هــو مــالي بــالــدرجـة االســاس النه ســيــوفـر  ا
الي الدوالرات وهو ما حصل للـقنوات عوائد مالـية 
لـقـنـاة عراقـيـة رياضـيـة فـتيـة تـمكـنت ادارتـهـا من فهم
الـلـعـبـة فـأشـتـروا حـقـوق الـبث في الـعـراق الـقـنوات
الـتــلــفـزيــونــيــة ومن خالل الــرعـايــة الــتي اصــبـحت
صـنـاعــة قائـمـة بـذاتهـا تـتمـتـع بـشـهرة كـبـيـرة على
ي وبــــاتت مـن أســـرع أدوات ــــســــتــــوى الــــعــــا ا
ـواً في جـميع انـحاء الـعالم االتصـال الـتسـويقي 
ي على ومنـها العـراق فقد بلغ مـعدل اإلنفـاق العا

أنـشـطــة الـرعـايـة نـحـو مـئـة مـلـيـار دوالر عـام 2018
ـو الــرعـايـة كـشــكلٍ من أشـكــال االتـصـال الـتــسـويـقي و

يـرجع إلـى عـدة عـوامل أهـمـها; الـبـحـث عن وسـائل تـرويـجـية
غـيـر تـقـلـيـديـة بـخالف اإلعـالن الـذي أصـبح وسـيـلـة أقل فـاعـلـية

ـعلنـ خَلْق عـمليــة ربط مرغوب بسـبب التـزاحم اإلعالني من قبل ا
بهـا من خالل إثـارة وعي اجلمهور وجذب انتـباهه إلى ما يقدمه الرعاة من
خــدمـات ومــنـتــجـات والــربط بــيـنــهم وبـ األنــشـطــة أو األحـداث الــتى يـتم
رعايتـها التغلب على احلدود والفواصل اللغوية والثقافية كما أنها فرصة
عـارف والـتعـرف عـلى عادات وتـقـاليـد جـديدة بـصرف لـتـبادل الـثـقافـات وا
الـنـظـر عن الـلـغـة أو اجلنـسـيـة أو االجتـاهـات وهـنـاك الـعـديـد من الـتـجارب

الناجحة في مجال الرعاية.
الـقنـوات الـعـراقـية الـتـلـفـزيونـيـة يـجب أن تـدرك أهمـيـة الـرعـايات الـتـجـارية
اليـة; وترجع أهمـية مكـانة الرعـاية ضمن مـنظومة لالستـفادة من العوائـد ا
االتصـاالت التسويـقية إلى دورها في رفع درجـة الوعي بالعالمـة التجارية
زيـادة قوتـها وتـوفـير مـزايا تـنافـسـية لـها لـلتـغلب عـلى الـعالمات الـتجـارية
ـنـافسـة وجـذب االنتـبـاه ألسم الـشركـة ومـنتـجـاتهـا بـاعتـبـارها أول وأهم ا
مـراحل الـسـلوك الـشـرائي. وتُـعد الـرعـايـة الـرياضـيـة في قـارتنـا االسـيـوية
ـثال مـباريات الـبطوالت وخاصـة في البطـوالت الكـبرى ومنـها عـلى سبيل ا
ؤهلة الرئـيسية في االحتـاد االسيوي وعـلى رأسها الـتصفيـات اآلسيويـة ا
لـكأس الـعالم 2022 بـقطـر وكذلك كـأس آسيا  2023في الـص وكأس
آسـيـا لـلـسـيدات 2022 في الـهـند ونـهـائـيـات كـأس آسـيا حتت 23 عـامـا
2022 فـي أوزبــكــســتــان إلى جــانب مــبــاريــات دوري أبــطــال آســيــا أهم
مـجـاالت الرعـايـة عـلى اإلطالق وتَلـقى قـبوالً وتـرحـيـباً كـبـيراً من الـشـركات
الـراعـيـة وكـذلك من قِـبل اجلـمـهـور الـداخـلي لـهـذه الـشـركــات. كـمـا تَـلـقى
ـستوى الرسمي واخلاص إلى جـانب جاذبيتهـا سؤول على ا تشـجيـع ا

. ستهلك لدى ا
ي على وحتظى الـرعاية الـرياضية بـالنصـيب األكبر من مـعدل اإلنفـاق العا
أنشـطـة الرعـايـة حـيث بـلغ معـدل اإلنـفـاق علـيـها %69 عـام 2013 ولـعل
ؤسسات على الرعايـة الرياضية يرجع إلى قدرتها على إقبـال الشركات وا
الـوصـول جلمـاهـيـر عـريـضـة بـاخـتـالف أعـمـارها وجـنـسـيـاتـهـا ومـيــولـها
ـيزة وثـقافـتـهـا وخـصائـصـهـا الـشخـصـيـة. كـما تُـسـتَـخـدم كوسـيـلـة 
لـلــوصـول إلى أجـــزاء وشـرائـح مـعــيـنــة فى الـســوق وتـوجــيه رسـائل
خـاصـة إليـهم. والـرعـايـة الريـاضـيـة أداة اتـصـاليـة فـعـالـة تسـتـخـدمـها
زايا الشـركات لتـدعيم عالماتـها التـجارية فـهي حتقق لهـا العديـد من ا
مـنـهـا; بـنـاء أو تـغـيـيـر شـخـصيـة عالمـتـهـا الـتـجـاريـة وتـعـظـيم عـمـلـية نـقل
سـتـهدف خـلق الوعي رغـوبـة عن هذه الـعالمـة إلى اجلمـهـور ا الصـورة ا
بالـعالمة الـتجـارية من خالل زيادة حـجم التـعرض لـها في وسائل اإلعالم
زيادة درجـة مصـداقيـتهـا لدى اجلـمهـور ورفع معـدل تذكـرهم لهـا حتس
الـصـورة الذهـنـية لـلـشركـة ومـنتـجـاتهـا تـوطيـد عالقـاتهـا بـوسائل اإلعالم
الوصـول ألسواق جديـدة احلفاظ عـلى النسـبة السـوقية للـشركة من خالل
والء اجلـمـهور لـلـعالمة الـتـجـارية وأخـيـراً خلق مـزايـا تـنافـسـية حتـقق لـها
.اخـيرا اتـمنى مخـلصاً لـقنواتـنا التـلفزيـونية نـافس التفـرد والتفـوق على ا
وجلــمـــيع وســائل اإلعالم احملــلـــيــة الــتــقــلــيــديــة او
االلـكـتـرونـيـة ان تـستـفـيـد من الـتـجـارب الـعـربـية
ـيـة في مـوضـوع الـتـمـويل وان ال تـضـيع والـعـا
فرصـه مثل التـصفـيات االسـيويـة في احلصول

على اموال هم بأمس احلاجة لها.
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ـنــتـخب الـوطــني لـكـرة يـواصل ا
ـقـام الـيـد مـعـسـكــره الـتـدريـبي ا
حالـيـا في مـحـافظـة الـسـليـمـانـية
ؤهلة استعداداً لتصفيات آسيا ا
الى كــأس الـعــالم والــتي ســتــقـام
ــمـلــكـة ــقـبل في ا مــطـلع الــعـام ا

العربية السعودية.
وقال رئيس االحتاد العراقي لكرة
اليد مـحمد األعـرجي في تصريح
دة عسكر سيستمر  صحفي إن ا
عـشرة أيـام حتـضيـراً للـتـصفـيات
اآلسيـوية الفتـاً الى أن هنـاك نيّة
القــامـة مـعـسـكـر خـارجي في أحـد

األنـديـة األوروبيـة يـسـبق انطالق
الــبــطــولــة مـــؤكــداً أن مــعــســكــر
السليمانية يعد محطة حتضيرية
جــيــدة لالعــبــ قــبل مــنــافــسـات
الدوري احمللي الذي سينطلق في
ـقبـل بـآلـية الـعـاشـر من الـشـهـر ا

الذهاب واإلياب.
وأضــــــاف األعـــــرجـي أن احتـــــاد
الـــلـــعــبـــة يـــحـــرص عـــلى اتـــمــام
منـهـاجه اخملصص لـلعـام احلالي
من خالل حتـضــيـر جــمـيـع فـئـات
ــنـتـخـبـات إضـافـة إلى الـدورات ا
الـتـدريـبـية لـرفع مـسـتوى الـلـعـبة
في الــعــراق مـبــيــنــاً أن االحتـاد
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اربـــيل تـــبـــدأ في احلـــادي عـــشــر
وتـسـتـمـر لغـايـة الـثـامن عـشر من
شـاركة اكـثر من الشـهر احلـالي 

 50مدرباً.
وتـــــــابع األعــــــرجـي أن انــــــطالق
نــهــائــيــات دوري الــدرجــة األولى
سيكـون في الثامن عشـر ويستمر
حــــتى احلــــادي والـــعـــشــــرين من
الــشـــهـــر احلــالـي في مـــحــافـــظــة
ـشـاركــة أربـعــة أنـديـة الـنــجف 
يــــتـــــأهل مـــــنـــــــــــــهـــــا نــــاديــــ
مـتاز واألندية هي للـــــــــدوري ا
الـــكـــوفـــة والـــتـــعـــاون والـــزبـــيــر

واوروك.
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مدريد- وكاالت
انــسـحب مـنـتــخب األرجـنـتـ من
مـــواجـــهـــة مــــنـــافـــسه مـــنـــتـــخب
البرازيل بـعد محاولـة عناصر من
وزارة الـصحـة البـرازيـليـة إخراج
مـارتـيـنـيـز وكـريـسـتـيـان رومـيـرو

ولــوسـيــلــسـو الــيــوم األحـد من
نتـخب لـعب خالل مواجهـة ا ا
في تـصـفـيـات أمـريـكـا اجلـنـوبـية

لكأس العالم .2022
وشــــــــارك ثالثـــــــة العــــــــبـــــــ من
األرجـنـتــ اتـهـمـتـهـم الـسـلـطـات

الصحية البـرازيلية بخرق قواعد
احلـــجـــر الــــصـــحي فـي مـــبـــاراة
مــنـــتــخب بالدهم أمـــام مــضــيــفه
الـــبـــرازيــلـي رغم أن الـــســلـــطــات
البرازيـلية أمرتهـم بالعزل الذاتي
فـــورا قــبـل ســاعـــات من انـــطالق

واجهة. ا
وشــهــدت الـتــشـكــيــلـة الــرسـمــيـة
لـلــفــريــقـ مــشــاركــة إمـيــلــيــانـو
ــرمى مـــارتــيــنــيــز فـي حــراســة ا
وكــريــســتــيـان رومــيــرو في قــلب
الدفـاع وجيوفـاني لوسيـلسو في
الــوسط.والـــثالثــة ضـــمن أربــعــة
العــبـــ يــحــتـــرفــون في الــدوري

متاز اإلجنليزي ا
وحــــــاول عــــــنـــــــاصــــــر من وزارة
ـذكـور الـصــحـة إخـراج الـثالثي ا
قــبـل أن يــقـــرر العـــبــو مـــنـــتــخب
باراة األرجنتـ االنسحـاب من ا
بـــعـــد وقت قـــصــيـــر من صـــافــرة

البداية.
وقــال االحتـاد األرجـنـتــيـني لـكـرة

باراة. القدم إنه  تأجيل ا

باراة حلظة انسحاب االرجنت من ا

جانب من تكر الالعب الفائزين بالبطولة

أن احـــتـــضـــان الـــعـــراق الشــقـــائه
الـعــرب سـيـكـون انــطالقـة حــقـيـقـة

الستضافة بطوالت دولية كبرى.
وفي اخلــــتــــام قــــدم عـــلـك شــــكـــره
لـالحتـــاد الــعـــربي لـــلـــمـــواي تــاي

احدى مباريات منتخب العراق بكرة اليد

ادفوكات
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dO…∫ مر فخر الدين في مراحل متعددة من حياتها الفنية
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حددت دائرة الفنون العامة  اخلامس عشر
من أيــلــول احلــالي مــوعـداً إلقــامــة مــعـرض
(واقــعــة الـطف). وســبق أن أعــلـنت الــدائـرة
عـزمــهـا إقـامـة مــعـرض فـني يــجـسـد واقـعـة
الــطف وذكـرى اســتـشــهـاد اإلمــام احلـسـ
(عـــلــــيه الـــسـالم) خالل األيــــام الـــقـــلــــيـــلـــة
ــقـــبــلــة.ودعت الـــدائــرة جــمــيـع الــفــنــانــ ا
ـعـرض بـضرورة ـشـاركـة في ا الـراغبـ بـا
ـشـاركة غـيـر مـعـروضة أن تـكون األعـمـال ا
سابـقاً وبدأت بتسلم األعمال الفنية خملتلف
ــــاضي خالل الــــفـــنــــون بـــدءاً من 22 آب ا
. ــدة أســبــوعــ أوقــات الــدوام الـــرســمي و
وتقـيم  الدائـرة سنـوياً مـعرضـاً فنـياً يـجسد
واقعـة الـطف يشـارك فـيه عشـرات الـفنـان

ــــاضي 2020 ــــعــــرض الـــعــــام ا وأقـــيـم ا
إلكـتـرونيـاً بسـبب إجـراءات جائـحة كـورونا.
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ـصري بـعيد صـري ماجد ا مـثل ا احتـفل ا
ميـالد زوجته بطريقة رومـانسية وسط البحر
مع عـدد من أصدقائـهما وبـهذا اخلصوص
انــتـشــرت الـعــديـد من األقــاويل حـول اهـداء
صري صـري يخت لـزوجته.ونـفى ا مـاجد ا
ــتــداولـة.وقــال بــهـذا جــمـيع هــذه األخــبـار ا
الــصـدد" (لم أشـتــر يـخــتـا لـزوجــتي...احـنـا
القــيــ نــاكـل األمــر كــله أن زوجــتي كــانت
داخل يـخت ولكي أصل إليـها البد أن أذهب
إلــيـهـا عن طـريق مـركـب صـغـيـر لالحـتـفـال
بعـيد مـيالدها).وخالل االحتـفال ظهـر ماجد
ــصـري وزوجــته فـوق أحــد الـيــخـوت وهـو ا
يـحـمل الفـتـة مـكـتـوب علـيـهـا (مـيـجـو ورانا..
حب لألبد) وبجواره
عـــــــــــــــــدد مـن
الـبالـونات

.
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ــــي االردني الــقى مــحـــاضــرة عــبــر مــنــصــة اريــد االكــاد
بــعـنـوان( واقع الـتــــــــــعـلـيم الــعـالي والـبــــحـث الـعـلـمي في
الـوطن الـعـربي) ضـمن اســبـوع الـبـحث الـعـلـمي الـذي يـقـام
برعاية اجلـامعة التقنـية الشمالية فـي العراق وجامعة جدارا

في االردن.

ـــعـــلق الالعب الـــدولـي الـــســـابق وا
الــريـاضي الــعـراقـي اجـرى عــمـلــيـة
جراحيـة كبرى في احد مستشفيات
وتــلــقى اربـــيل تــكـــلــلت بـــالــنــجـــاح 
امــــنــــيــــات االوســـاط الــــريــــاضــــيـــة

واالعالمية بالشفاء العاجل والصحة الدائمة.
ÍbŽU « b¹d  bL×
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ـمثـلـة الـسـورية تـشـارك مع فـنانـ سـوريـ ولبـنـانـي في ا
) تــألـيف مـجــمـوعـة مـن الـكـتـاب بـطــولـة سـبــاعـيـة (الــسـجـ

واخراج محمد لطفي .
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انـيا لـلـتمـثيل اذ تـركت أطـفالـهـا في أ
وجــاءت الى اسـطـنــبـول من أجل عـقـد
اجـتــمـاعـات مع اجلـهـات الـتي عـرضت
عــــلــــيــــهــــا أعــــمـــاالً
تـمـثيـلـيـة وفي حال
وافــــــــقت عــــــــلى أي
عــرض ســتــحــضــر
أطــــــفــــــالــــــهــــــا الى
اســــطـــنـــبـــول.كـــمـــا
نـــــــــشـــــــــرت أوزرلي
مجموعة من الصور
اجلـــديــــدة لـــهـــا في
صـفـحـتـهـا اخلـاصة
على موقع التواصل
اإلجــــــــتــــــــمـــــــــاعي
وخــــطــــفـت أنــــظـــار
مـــــتــــابـــــعــــــــيـــــهــــا
ـالبــــــــــســــــــــهـــــــــا
الـكـالسـيــكــيــة الـتي
حـــــمـــــلـت ألـــــوانـــــاً
صـــيـــفـــيــة وتـــركت
شعرها منسدالً على
كـتـفـيـهـا بـتـسـريـحة
مـجــعــدة مـعــتــمـدة

ماكياجاً ناعمًا.

اسـطـنـبول  –وكـاالت - أفـادت وسائل
إعالم تـــركـــيــــة أن الـــنـــجـــمـــة ?مـــر
أوزرلي ?لـديهـا النـيـة بالـعودة مـجددا

l²L² ð ÂU¹dO
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بيـنهـمـا على الـرغم من عدم تـعرض
أي أحـد إلصـابــات. وكـانت خـضـعت
سـبـيـرز للـتـحـقـيق بـعد أن اتـهـمـتـها
مـدبـرة مـنـزلـهـا بـاإلعـتـداء اجلـسدي
علـيـها اال ان سـبـيرز نـفت مـا ادعته
ـدبرة واصـفـة وفـريقـهـا هـذا األمر ا

بالعاري من الصحة.
يــــشــــــــــار إلى أن والـــد الـــنـــجـــمـــة
ـيــة كـــــــــــــان يــخــطط إلعـادة الــعــا
ابنته للمـصحة النفـسية األمر الذي
شـــكّل ضــجـــة كــبـــيــرة عـــلى مــواقع
الــــتـــــواصــــل االجـــــتـــــمــــاعـي بــــ

اجلمهور.
ــيـة الى ذلـك نـشــرت الــفــنــانـة الــعــا
ومصصمـة األزياء فيـكتوريا بـيكهام
صــورة غــريــبــة لــزوجــهـا العـب كـرة
الــقـدم من عــطـلــتـهم الــصـيـفــيـة من
داخل حــــوض الــــســــبــــاحــــة عــــلى
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع

{ لــوس اجنـلــوس- وكــاالت -صـدر
قرار بـعدم تـوجيه إتـهامـات للـنجـمة
ية بريتني سبيرز بعدما زعمت العا
عاملة في منزلها أنها إعتدت عليها
بالضرب بعد مـشادة كالمية حصلت

الـتــواصل اإلجـتـمـاعـي وقـد كـشـفت
عن مـــؤخــرته وصــورتـــهــا وأرفــقت

الصورة بتعليق: 
(أحـــد ســـعــيـــد أهالً وســـهالً بـــكم)
وأرفــقت الـــتـــعــلـــيق بـــرمــز يـــلــبس
نظارات لتضفي نـوعاً من السخرية

على تعليقها. 
وأثـــــارت الــــــصـــــورة اجلــــــدل بـــــ

تابع واعتبروها غريبة. ا
وكانت قد نـشرت فـيكتـوريا البـالغة
من الــعــمـر 47 عــامــاً فــيــديـو عــلى
صــفــحـــتــهــا عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجــــتـــــمــــاعي يـــــظــــهـــــرهــــا وهي
تـســتـعـرض تـصــمـيـمـاً جــديـداً لـهـا
عـبـارة عن تـنـورة مـتـوسـطـة الـطـول
وضـة الـرافـلز عـنـد الـعنق. وتـوب 
وكــــتـــبت  أن (هـــذا الــــلـــوك هـــو من
أفضل اللوكات لها لـلتنقل في مدينة

نيويورك). 
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طـربة الـلبـنانـية مـيريـام فارس أطـلت ا
على متـابعيها عـبر صفحـاتها اخلاصة
عـــلى مــواقـع الــتـــواصل اإلجــتـــمــاعي
ونـشــرت فـارس مـجــمـوعــة من الـصـور
اجلـــديـــدة ظــهـــرت فـــيـــهـــا عــلـى أحــد
الــشـواطئ خـالل تـمــضـيــتـهــا الـعــطـلـة
الـصــيـفــيـة.وأطــلت بــلـقــطـات جــمـيــلـة
ومنـوعة وحـصدت صورهـا الكـثير من
عالمـات اإلعجـاب من متـابعـيهـا الذين
تــركـــوا لــهـــا رمــوز الـــقــلـــوب احلــمــر
باإلضـافة إلى الـتعلـيقـات التي أشادت

بجمال فارس وعفويتها.
ــتــابــعــ وكــان من بــ تــعـــلــيــقــات ا
(جـمـيـلة جـداً يـسـعدلي جـمـالك حـلوة
احلــلــوات مـا أجــمـلـك في كل األوقـات
قـمـر إنـتي قـمـرايـة مـيريـام عـبـارة عن
طربة جمال طبيعي). الى ذلك تستعد ا

ـــصــريـــة شـــيــرين ا
عــبــد الـوهــاب لــطـرح

ألـــبــومـــهـــا اجلـــديــد في
قـبل تـزامـناً تـشـرين األول ا

مـع ذكـرى عــيـد مــيالدهــا ونـفس
ــوعــد الــذي طــرحت فــيه ألــبــومــهـا ا
(نــــــســـــاي) فـي عـــــام 2018. وأحــــــيت
عبدالوهاب مـؤخراحفلتـ غنائيت
ملـكة العـربية السـعودية على في ا
مدار يـوم  كـاملة الـعدد ورافـقها
ـصري في احلـفل زوجـهـا الـفـنـان ا
حــســام حــــبــيب وابــنــتــاهــا مــر

وهنا.
كــــانت عـــبــــدالـــوهـــاب قــــد أعـــلـــنت
ـستـشفى ـتابـعيـهـا أن والدتـها في ا
تمـر بوعكة صـحية شـديدة ما جـعلها
تـبدو مـتوتـرة ومـنزعـجة خالل حـفلـها

وطالبت احلضور بالدعاء لوالدتها.

خالف في وجـهـات النـظر يـتسـبب بـخالف بيـنك وب
زمالء العمل.
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تـتـجاوز مـشـاكـل عائـلـيـة بـفـضل الـتـفـاهم بـيـنـك وب
شريكك.رقم احلظ.8
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رونـة لـتـتـمـكن من الـوصول حلل عـلـيك أن تـتـحـلى بـا
وسط يرضي اجلميع .
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ة في العمـود الفقري أو مشكالت قد تتـجدد آالم قد
عدة. مزمنة في ا

»dIF «

تـمــسك كل مــنـكم بــرأيه لن يــفـيــد عـلى اإلطالق. رقم
احلظ .9
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حاول أن تتـعامل مع جسدك بالكثير من الل والرفق
وال تضغط عليه.
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حـياتك العـاطفـية تبـدأ في االستقـرار بعـد فترة طـويلة
من اخلالفات.
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ال تـتجـاهل آالمك. تتـخذ قـرارًا حاسمًـا بشـأن احلياة
هنية .رقم احلظ.2 ا
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 تـكتـشف أن احلب ال يـزال كمـا هو وال داعِ لـلتـفكـير
في االنفصال .
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تــشــعــر بــاإلرهـــاق واالنــزعــاج من كــثــرة الــضــغــوط
سؤوليات.رقم احلظ .5 وا
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تـــعـــيش حـــيــاة عـــاطـــفـــيــة مـــســـتــقـــرة إال من بـــعض
شاحنات البسيطة التى ستمر. ا
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تشعـر بالكثير من الضيق وعدم االرتياح ألن اخلمول
يغلب عليك.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

مــديـر عــام شــركــة ايــكـوســيم لــلــحــلــول الـبــيــئــيــة احملـدودة
ـهـندسـ الـعـراقيـة صـباح بـالـسـليـمـانيـة  تـضـيفه جـمـعـية ا
حـاضرة عنـوانها (اعادة قـبل في مقـرها ببـغداد  الـسبت ا
دن  –جتربـة السليـمانية تدوير الـنفايـات الصلـبة لبـلديات ا

وذجا). أ

الصحـفي الرياضي العراقي اجرى عملية جراحية في قدمه
وتـلــقى امــنــيـات الزالـة مــضــاعــــفـات االصــابــة بـالــســكــري
االوسـاط الـرياضـيـة والصـحفـيـة بالـشـفاء الـعـاجل والصـحة

الدائمة.

الـروائي الـبـحـريـني شـارك والـسـعـودي عـلي الـقـحـيص في
اضي ندوة حواريـة حول الرواية الـعربية اقيـمت اخلميس ا
ـقـر الـرئـيس لـرابـطـة الـكـتـاب االردنـيـ في الـعـاصـمـة في ا

االردنية عمان.

ــقـيم فـي لـبــنــان تـلــقى تــعـازي الــصــحـــــــــــفي الــعــراقي ا
االوســــــــاط الــصـحــفـــــــيـة لــوفــاة ابن عــمه وزوج اخـــــته
عـــبــــــــــاس حــــــــــــسن اثـــــــــــر مـــضـــاعـــفـــات االصـــابــة
سـائـلـ الـله تــعـالى ان يـسـكـنه فـسـيح بـفــايــــروس كـورونـا

جناته.

dHE  w

قيمة في عـمان صدر لها كتاب ترجمـة والناقدة العراقـية ا ا
عن زوجـهـا الـراحل بـعـنـوان (أنـا ورافع الـنـاصري - سـيـرة

اء والنار). ا

مريام فارس

ـصــورين الــشــجــر ورئــيس جلــنــة ا
مثنى عبد األمير.

وإســـتــعــرض اخلــفــاجـي تــفــاصــيل
ـهـرجـان واإلسـتـعـدادات لـلـنـسـخـة ا
ـقـبلـة الـتي إسـتـفاض اجملـتـمـعون ا
ناقشتها مقررين: إختيار عشرين
مـــــكــــرمـــــاً بـــــواقع إثـــــنـــــ في كل

إختصاص فني وأدبي وإعالمي.
ـيـة ومـهـنـية ووضع مـعـايـيـر أكـاد
ـنـح اجلـائــزة في كل مـيــدان حـسب
اإلخــتـصــاص. مع  حتــديـد الــقـيــمـة
ـعـنويـة للـجوائـز.وتكـليف الـية وا ا
مـحمـد لـطفي بـإخـراج فـيلم قـصـير
يوثق للمـحتفى به فيـصل الياسري.
فضال عـلى تأطـير الدعـوات العـربية
ــواصــفــات الــتي تــخــدم ثــقــافــة بـــا
الــعــراق و حتــديـد مــوعــد الــشـروع
بــاخلـــطــوات اإلجــرائــيــة وإخــتــيــار
االعالمــيـة جــيــهـان الــطـائي مــديـراً

هرجان. تنفيذياً في ا

عــيــون لــلــثـقــافــة والــفــنــون رئـيس
ـهـرجـان عــبـاس اخلـفـاجي.. وضم ا
اإلجـــــتــــمـــــاع :رئــــيـس الــــلـــــجــــنــــة
دير الفني التحضيرية فؤاد ذنون ا
ـلــحن مـحـمـد هــادي رئـيس جلـنـة ا
الصحـافة القـاص والصحـفي محمد
ـديــر االداري مــحــمـد اســمــاعـيـل  ا

ــانـيــة في بــاب الــلـوق ــدرســتـهــا األ
وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا.
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لـعــبت الـصـدفـة واحلـظ دوراً كـبـيـراً في
تـعبـيـد طريق فـخـر الـدين إلى التـمـثيل
لــتـصـبـح رمـزاً لـلــفـتــاة األرسـتـقــراطـيـة
والنـاعمة فـفي يوم عـيد مـيالدها وح
كانـت تبـلغ السـابـعة عـشـرة من عمـرها
ذهـــبت إللـــتــقـــاط صـــورة لــدى مـــصــور
فــوتــوغـرافي إســمه وايــنــبـرغ فــعـرض
علـيهـا اإلشتـراك بصـورتهـا في مسـابقة
فــتــاة الــغالف الــتـي تــنــظــمــهــا إحـدى
اجملالت وفـازت بــاجلـائــزة وكـانت 250
صور جنيهاً وعلى الفور تعاقد معها ا
عبده نصـر واخملرج أحمـد بدرخان على
التمثيل في أول أفالمـها (ليلة غرام) ثم

واصلت مسيرتها السينمائية.
نالت العـديد من األلقـاب ومنهـا:األميرة
إجني احلمامة الوديعـة مالك السينما
الـطـاهـر بـرنـسـيـسـة األحالم وحـسـناء
الــشــاشــة" وتـــعــتــبــر صـــاحــبــة الــرقم
الــقـيــاسي في عــدد الــبـطــوالت فــقـامت
ببـطـولة 400 فيـلم وهـو رقم لم حتـققه
أيـة جنمـة عـلى إمتـداد تـاريخ الـسيـنـما
ـصـرية وإلى جـانب الـتـمـثـيل أنـتجت ا

أيضاً 9 أفالم. فريد

ان. ثم تزوجت وأجنبت منه إبنتهما إ
مـرة ثانـيـة من الـدكـتور مـحـمـد الـطويل
بعد 3 أشهر من طالقهـا من محمود ذو
الــفــقـار وأجنــبت مــنه إبـنــهــمـا أحــمـد

واستمر زواجهما  4سنوات. 
وفي عــام 1968 ســـافـــرت إلى لـــبـــنــان
طرب السوري فهد وتزوجت هناك من ا
بالن إال أن زواجـــهـــمـــا لم يـــدم طــويالً
بــســبب مــشــاكل أبــنـائــهــا مــعه وبــعـد
طـالقــــهــــا من فــــهــــد بـالن تــــزوّجت من
?شـريـف الـفــضـالي ??لـيــكـون زوجــهـا
الـــرابع وظــلت مــعه فـــتــرة ثم تــطــلــقــا

أيضاً.
عــــانت مـــر فــــخـــر الـــديـن في أواخـــر
حـيـاتـها مـن غيـبـوبـة نـتـيجـة إعـيـائـها
خ في عـيـد الـشـديــد بـسـبب جـلــطـة بـا
عادي األضحى وبقيت في مسـتشفى ا
الـعـسـكــري حـتى فـارقت احلـيـاة يـوم 3

تـشريـن الثـاني
عــــــــــــــــــام

2014

األطـرش إسـتـعـان بهـا في 4 أفالم كـما
أنـها وقـفت أمـام عبـد احلـلـيم حافظ في

(حكاية حب).
ومـن أشــهــر أعـــمــالـــهــا (رد قـــلــبي) مع
شكـري سـرحان و(األيـدي الـناعـمة).مع
مطلع السبعينيات إختلفت بحكم السن
أدوار فـــخــــر الــــدين عــــلى الــــشــــاشـــة
وأصبحت تـقوم بـأدوار مختـلفة تـماماً
كدورها الشهير في فيلم (األضواء) عام
1972 وقــبـــله دور األم في فــيـــلم (بــئــر

احلرمان) عام 1969.
*لم تـــعـــرف فـــخـــر الـــدين أي شيء عن
ديانتها حتى عمر متأخر وقد سجلتها
ــانــيـة بــاسم ــدرســة األ والــدتــهــا في ا
ماري فـخري ولـيس باسـمهـا احلقـيقي
وظلت حتى سن الثانـية عشرة ال تعرف
شـيـئـاً عن الــدين اإلسالمي ثم إكـتـشف
والـدهـا األمـر فــذهب لـلـمـدرسـة ووضح
حقـيـقيـة ديانـتهـا. وتـعلـمت الصالة في

. عمر اخلمس
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ــمــثل إرتـــبــطت مـــر فــخـــر الــدين بـــا
واخملـرج محـمـود ذو الـفـقـار عام 1952
ح كـانت ال تـزال في سن الـ 17عـامـاً
وكانت مسيرتهـا التمثيلـية عمرها سنة
واحـــدة وإنــــفـــصال بـــعـــد 8 ســـنـــوات

وسرعان ما انـهالت التعـليقات التي
تـســخـر مـنــهـا والـتـي ورد فـيـهـا أن
اإلطاللة مـناسبـة لهـالوين كـما تمت
مـقـارنـتـهـا بـلـعـبـة أنـابـيل الـشـهـيـرة

رعبة. ا
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عقد فريق مهرجـان (عيون) بنسخته
الـــثــالــثـــة عــشــرة الــتـي حتــمل اسم
ا قدمه من اخملرج فيـصل الياسـري 
عـطــاء ثـر ومـنـجـز كــبـيـر  في مـجـال
الــسـيـنــمـا والــتـلـفــزيـون إجـتــمـاعـاً
حتـضيـريـاً تسـنـمه رئيس مـؤسـسة
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صري محـمد حماقي طـرب ا فاجأ ا
جـمــهـوره حـ قــدم أغـنـيــة حلـمـاته

ـــســـرح خالل مـــبــــاشـــرة عـــلى ا
احلـفل الـذي أحـيـاه قـبل يـومـ

في خــتــام حــفالت صــيف 2021
بالساحل الشمالي.

وقــــــــدم حـــــمــــــــــاقـي أغـــــنــــــيـــــة
(مـالـــــــوش الزمــة الـعـتـاب) بـنـاء
عـــلـى رغـــبـــة فـــاطـــــــــــمـــة درة أم
زوجـــته والــتي وصــفـــهــا بــأنــهــا
(أفــضل 100 مـــرة من احلـــمـــاة
ــثـالــيـة). كــمــا حـضــر احلـفل ا
زوجــــته نــــهـــلــــة احلـــاجـــري
وابـنـته تـومي وقـدم الـشـكر
لهـمـا نظـرا لـغيـابه عـنهـما
فـي فـــتـــرة انـــشـــغـــاله في
حتــــضــــيـــر ألــــبــــوم (يـــا
فـاتــني). وغـنى حــمـاقي
عـدداً من أغـانـيه مـنـهـا
نفسي ابقى جنبوا ثم
قـــــــدم أجــــــــمـل يـــــــوم

ويزلزل.
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محمد حماقي
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ـمثالت تـعد مـر فـخـر الـدين من أهم ا
المـــحـــهـــا إشـــتـــهـــرت  ـــصـــريـــات  ا
السـاحرة وجـمـالهـا الذي جـمع جاذبـية

الشـرق وجمال الـغرب تـنوّعت أدوارها
في مــرحـلـتـ من حــيـاتـهـا بــ الـفـتـاة
الـــرومــانـــســـيــة ثم الحـــقــاً أدت أدواراً
مــركــبـة وأهــمــهـا دور األم ووقــفت إلى
ـوسيقـار فريد جانب أهم النـجوم من ا
األطــرش إلى الــعــنـدلــيب عــبــد احلــلـيم
حــافظ  وفـــهـــد بـالن وأحـــمـــد مـــظـــهــر
ـصـري وتـعـامـلت مع أهم اخملـرجـ ا
فـــكــانت مــحــظــوظــة فـي الــعــمل وعــلى
الشـاشة وتعـيسـة خلفـها.وفي الـسطور
التـاليـة نقف عـند اهم مـحطـات حيـاتها
وفــقــا لــتـقــريــر اعــده مــوقع الــفن الـذي
يــشــيـر الى انــهــا ولــدت يـوم  8كــانـون
الـــثـــاني عـــام 1933 في الـــفـــيـــوم ألب
مـصـري عـمـل مـهـنـدس ريّ وأم مـجـريـة
تــدعى بــاوال وقــد تــعــارفــا خالل ســفـر
الـوالــد إلى اخلــارج ومن هـذا اخلــلـيط
المح الـــرائع إكــتـــســبت جـــمــالــهـــا بــا
الــغــربــيـة وأســنــد إلــيـهــا دور الــفــتـاة
الـراقـيــة في أغـلب أدوارهـا بــالـسـيـنـمـا
ـصــريـة والــذي جـعل طــالـبي الـزواج ا
ـنتـجـ يسـعـون وراءهـا.لهـا شـقيق وا
ــصــري ?يـوسف ــمــثل ا واحــد وهــو ا
فـخـر الـدين ??وأجادت  5لـغـات مــنـهـا
الــفــرنــســيــة واإلنـــكــلــيــزيــة واجملــريــة
انية وتعلـمتها من خالل دراستها واأل

مر فخر
الدين
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{ لــوزان (ســويــســرا) (أ ف ب) –
يـرفع غـيّـوم بـيرنـيه عـصـاه بـلطف
وتــبـدأ األوركـسـتـرا بـالـعـزف أمـام
جــمــهــور يــتـرقب بــفــارغ الــصــبـر
لـــيـــرصــد مـــا يــدلّ عـــلى أســـلــوب
بـيــتـهـوفن في الـلـحن الـذي يـتـردد

صداه في القاعة.
مـا سـمعه جـمهـور لوزان لـلتـوّ هو
عــزف لـعـمل مـسـتــوحى من حـفـنـة
ــوســيـــقــيــة الــتي من الـــنــوتــات ا
ا اني الالمع ر لحن األ دوّنـها ا
تــكــون أجـــزاء من ســيــمــفــونــيــته
الـــعـــاشـــرة. وأُجنِـــز هـــذا الـــعـــمل
اجلـــــديـــــد بـــــواســـــطـــــة الـــــذكــــاء
االصــطـنـاعي قــبل سـاعـات قــلـيـلـة
فــــحـــسب مـن تـــولّي أوركــــســـتـــرا
ـــقـــطـــوعــة نـــيـــكـــســوس  عـــزف ا

وسيقية الوليدة. ا
وقــال قــائــد األوركــســتــرا لــوكــالـة
فـرانس برس قبـل أيام من العرض
ـقـطـوعـة  بـيـتـهـوفـان 10.1 األول 
ــسـتــحـدثــة  نــحـتــاج إلى بـعض ا
الـــوقـت لـــطـــبع نــــسخ الـــنـــوتـــات

ــــــوقع حــــــيث والــــــتـــــوجـه إلى ا
سـنجري تدريبـات على أن نعزفها
في مـساء اليـوم نفسه ضـمن حفلة
مــوسـيــقـيــة . واألحـرف  إيه إن إن
الـتـي أضـيـفت إلى اسم بـيـتـهـوفن
شروع اجلديد ما هي إال في هذا ا
األحــرف األولى لـعــبـارة  الـشــبـكـة
الــــعـــصــــبــــيـــة االصــــطــــنـــاعــــيـــة
بــاإلنــكـلــيــزيـة وهي أحــد أشــكـال

الذكاء االصطناعي.
وأضـاف بـيرنـيه  بـالتـالي نحن ال
نـعـرف حقـاً مـا سـتكـون الـنتـيـجة.
ثــمـة جـانـب غـيـر مــتـوقع إلى حـدّ
ـهم لــكن مــا يـجـب فـهــمه هــو أن ا
لــيس الــنـتــيــجـة. إنــهـا الــعــمـلــيـة
نــفـسـهـا . يـقف وراء   بــيـتـهـوفـان
فــلـوريــان كـولــومـبــو وهـو  10.1
نـفسه عازف تـشيلـو كرّس سنوات
ـــشــروع تــلــقــ آلــة أصــول عــدة 
الـــتـــلـــحـــ عــلـى طـــريــقـــة أعـــظم

وسيقي في التاريخ. ا
وفــتح فــلــوريــان كـولــومــبــو مـلف
الــسـمــفـونــيـة   10.1عــلى شــاشـة

كـبيـرة وبنـقرة واحـدة حصل على
الـنـوتة الـنهـائـية لـلمـقـطوعـة التي

تستغرق نحو خمس دقائق.
وبـــعـــد بــعض الـــتـــعــديـالت الــتي
أجـــراهــا غـــيّــوم بـــيــرنـــيه عُــزفت
ـسـاء ــقـطـوعــة لـلــجـمـهــور في ا ا
نـفـسه في انـتـظـار عـرض آخر في

اليوم التالي.
وعـلّق الـقـائـد قـائالً  إنه ألمـر رائع
ثـابة والدة . أن نـرى ذلك… إنـهـا 
وأضــاف  يــبــدو لي من الــنــاحــيـة
قطوعة تنتمي إلى ـوسيقية أن ا ا
ـــكن عـــصـــر بـــيــتـــهـــوفن لـــذلك 
اعتبارها جناحاً . وخالل البروفة
قــال فــلـوريــان كــولــومـبــو  أشــعـر
بـــتـــأثـــر كـــبـــيـــر بـــالـــطـــبع وأرى
االبــــــتـــــســــــامـــــات عـــــلـى وجـــــوه
سة قطوعة  (…). في ا ـوسيقي ا
بــيــتـهــوفن لــكــنــهـا فـي احلـقــيــقـة
بـيـتهـوفان (بـالذكـاء االصطـناعي)

إنه أمر يستحق االكتشاف .
والحـظ أن فـيــهــا  بــعض األشــيـاء
اجلـيـدة جـداً فـيمـا الـبـعض اآلخر

{ لـبـندقـية (إيـطالـيا) (أ ف ب)  –أدلت
مـخـرجتـان أفـغانـيـتان بـشـهادة مـؤثّرة
الـسـبت فـي الـبـندقـيـة مـع اسـتـعراض
ـأسـويـة لألوسـاط الـفـنـية في احلـالـة ا
الـبـلد إثـر اسـتيالء حـركـة طالـبـان على
الـسـلـطـة ودعـتـا اجملـتـمع الـدولي إلى

التحرّك.
وخـالل مـؤتــمـر صــحـافي عــلى هـامش
مـهـرجـان الـبـنـدقـيـة الـسـيـنـمائـي حول
وضع الـسينمـائي والفـنان األفغان
ي اخملـرجة الـبـالـغة قـالت صـحـرا كـر
ـكرّمـة بـجـوائز مـن الـعـمر  38عـامـا وا
فـي مـــــهـــــرجــــــانـــــات عـــــدّة  فـي خالل
أسـبوع ال غير غادر الـفنانون األكثر
مــوهــبــة الــبــلــد أقــلّه من تــســنّى لــهم

غادرة . ا
وتـوجّهت إلى الـصحـافيـ احلاضرين
ــوســتـرا الــذين انــضمّ إلــيــهم مــديــر ا
أنـتـونيـو بـاربـيرا قـائـلة  تـخـيّلـوا بـلدا

. ! بال فنان
وتـطـرّقت اخملـرجة بـوجـههـا الـشاحب
وشـــعــرهـــا األســود إلـى الــهـــزّة الــتي

أحـدثـتـهـا حـركـة طالـبـان بـاسـتـيالئـها
عـــــلى الـــــســـــلـــــطــــة فـي مـــــنــــتـــــصف
آب/أغـــــســــطس  تـــــوقّف كـلّ شيء في
خـالل بــــــــضع ســــــــاعــــــــات. وبــــــــاتت
احملـفوظات اآلن حتت سيـطرة طالبان.
وتــبــدّدت أعـمــال اخملــرجـ فـي بـضع
سـاعات. والبعض مـنهم تسنّى له أخذ
حـــاســوبه عــنـــد الــفــرار لـــكنّ آخــرين
غـــــــــادروا بـــــــــدون أيّ شـيء . وأردفت
زمـيـلـتـهـا اخملـرجـة سـاهـرا مانـي التي
أعـدّت في جـمـلة أعـمـالـها وثـائـقـيا عن
ضـحــيـة لـسـفـاح الـقـربى بـعـنـوان  ايه
ثـاوزند غيرلز اليك مي  ( آالف الفتيات
ــبــاغت مــثـــلي )  أن  هــذا االنــهــيــار ا

جعلنا نفقد كلّ شيء .
ــرأة الــتـي يــبــدو عــلــيــهـا وتــطــرقت ا
ـعــروفـة بــحـزمــهـا إلى اخلــجل لــكن ا
ــوســيـقى اخملــتــلــطـة وضع مــدرســة ا
الـوحــيـدة في كـابـول قـائـلـة والـغـصّـة
تــعـتــصـرهــا  احـتلّ عــنـاصــر طـالــبـان
ـــوقع وحـــطّــمـــوا اآلالت والــتالمـــيــذ ا
يـختـبئـون . وهي أسفت عـلى أن يكون

كـلّ الـعــمل الــذي أجنــز في الــســنـوات
األخـــيــرة قــد ذهب ســـدى.   وتــطــرّقت
مــاني الـتي أصـبـحت في الـعـام 2019
أوّل امـــرأة تـــرأس مــنـــظـــمــة الـــفـــيــلم
األفـغاني إلـى فرارها مـن البلـد. وقالت
عـتـاد يـوم األحد 15 بـدأُت نـهـاري كـا
آب/أغــســطس وبــعــد بــضـع ســاعـات
اضــطـــررت إلى أخــذ أصــعب قــرار في
حـــيـــاتي: إمّـــا الــبـــقـــاء في الـــبـــلــد أو

غادرة . ا
 وقــالت بـحـسـرة  كـلّ شيء تـبـخّـر. كلّ
ثـلون ومخرجون شيء تـبدّد. ونحن 
. وجلّ ما ومـنتـجون ولـسنـا سيـاسيـ

نريده هو حتقيق أحالمنا .
 ودعت الـــســيـــنــمــائـــيــة الـــتي تــصف
ـنـفى بـ سـفراء الـفـنـانـ األفغـان في ا
الـهوية األفغانـية  إلى احلذر من حركة
طـــالــبـــان قــائــلـــة  لم يـــزدادوا قــســوة
فـحـسب بـال بـاتـوا أيضـا أوسـع حـيـلة
بـــفـــضل اســـتـــخـــدام تــكـــنـــولـــوجـــيــا

علومات . ا
 وهي صـــرّحت  يــنــبــغـي لــلــمــجــتــمع
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ــوسـيــقي في مـتــنـاول الــتـألــيف ا
اجلــمــيـع و تــوفــيــر هـذه األدوات
لــــلـــمــــوســـيــــقـــيــــ احملـــتــــرفـــ
ـــوســــيـــقـــيـــ الـــهـــواة وفـــرق وا
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احلديث عـن العقـد العـمالق في النفط والـغاز والـطاقة
مع شـركة فـرنـسـية يـفـتح بـاب االمل في تـطويـر الـبـلد
الــذي ســبق أن شــبع من أكــاذيب حــكّــامه ومــحــتــلـيه
ـشـاريع الـتي تـنـقل الـسـابــقـ في انـهم سـيـقـيـمــون ا
ــظــلــوم من حــال مــتــعب الى حــال احلــيـاة الـشــعب ا

ة فكانت النقلة الى أسوأ األحوال.  الكر
ـناسـبة تـدعونـا الى تسـلـيط الضـوء على أكـثر وهـذه ا
الـقـطاعـات انـهـيارا في الـواقع اخلـدمي واحلـياتي في
ـواصالت. اذ لـوال جــهـود فـرديـة الـبــلـد وهـو قـطــاع ا
لـكــان الــتـنــقل بــ احملـافــظـات امــراً عــسـيــراً وهـذه
السـيارات العامـلة على تلـك اخلطوط ال تخـضع لنظام
ــمـكن ان تــنــقـطع عـن الـعــمل بــحـسب مــوحــد ومن ا
ـوصل والبـصرة الـظروف. امـا سكـة حـديد قـطارات ا
ــا قـبل الى بــغــداد فال تـزال فـي افق أنـظــمــة الـعــمل 
ســتـ سـنـة في األقـل من دون أي تـطـور في الـوقت
الـذي يحـتاج البـلد خـطوطا لـقطـارات معقـولة الـسرعة
وال أقـــول ســريـــعـــة بـــ مـــدن بــاتـت عُــقـــدا مُـــهـــمــة
وصل للمواصالت مـثال أربيل أو دهوك وزاخو مع ا
ـوصل والـســلـيــمـانـيــة أو مـا بـ او مــا بـ أربـيـل وا
بـغداد والـفلـوجة والـرمادي او مـا ب بـغداد وطريـبيل
ـعـيب ان نـقـطـة احلـدود الـدولـيـة مع األردن . ان من ا
تبـقى خـارطة الـقـطارات كـمـا جرى الـتـخطـيط لـها في
ــيــة األولى ومــا عـــقــبــهــا في زمن أيــام احلــرب الــعـــا
االحـــتالل اإلنـــكــلـــيــزي من دون أي افـق لــلـــتــطـــويــر
واالبتـكـار وااللـتفـات الى احـتـيـاجات الـنـاس وتـوسيع
الـتــخــطـيط احلــضـري لــلـمــدن والــبـلــدات. امـا الــنـقل
اجلـــوي فــتــلك قــصــة أخــرى إذ ال تــزال اخلــطــوات
خـجـولة وهـناك امل جـديـد في احيـاء شـركة فـرنسـية
ـوصـل لـكن كل مــديـنـة هي مــركـز مـحــافـظـة ــطـار ا
تستحق ان يكون فيها مـطار مدني بحسب إمكاناتها.
ان تـلـبـيـة تـلك احلـاجـات في الـتـفـاعل مع مـقـتـضـيـات
التطور الـعصري في النقل تـوفر حماية لـلبلد في أيام
االزمات ولـيس في الـرخـاء فـقط. قـطاع الـنـقل يـحـتاج
و الى دراسـات مسـتفـيضة تـراعي جغـرافيـا البـلد و
التوزيع السكاني اجلـديد في خالل السنوات الثالث

األخيرة. 
ــسـتــلــزمـات الــنـقل الــصـحــيح الــتـخــطـيط  ويــرتـبط 
العمـراني األمثل الذي يـبحث احلاجة جلـسور وانفاق
ـمكن جديـدة وان هـنـاك تـراكم خـبـرات عـراقـيـة من ا
استـنهاضهـا من جديد مع قـليل من التـنظيم والتالقح
مع اخلـــبــرات األجـــنـــبـــيـــة لـــتــطـــويـــر قـــطـــاع الــنـــقل

واصالت.  وا
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اب على عجلٍ الـزنبور األحـمر الذي صـعد إِلى احلافلـة جابتْ نظـراتهُ وجوه الركـَّ
ـلسوع وفتح عتـوق; وقبل أنْ يطـلب هويته هبَّ صـديقي كا حـتى استقـرَّتْ على ا
دفـتر خدمته العسكرية أمام عيني االنضـباط العسكري على الصفحة التي دونتْ
عـليهـا هذه السـطور: أُعفـيَ من اخلدمة الـعسكـرية لشـموله بـالعفـو الصادر.. الخ
والذي صدر بحق العائدين إِلى القطر من هروبهم خارج العراق..; والزنبور يقرأ
بـهوادة وقلبي يرتعـد من اخلوف; فتصريح اإلجازة الـذي بحوزتي كان مزوَّراً هو
اآلخـر; والزنبور مـازال يتهجَّى الـسطور باستـغراب; فالقـرار غريب بعض الشيء
ـا كـان ولـكن لـيـست عـلـيه شـائـبـة; إذْ صـدر هـذا الـقـرار قـبل احلـرب بـشـهـور و
ـعتـوق عريـفاً مـطوَّعـاً في القـوَّة اجلـويَّة وجـد بهـذا القـرار خالصه; حيث غـامر ا
بـالهرب إِلى احلدود الـسعوديـة ثمَّ عاد من هناك بـعد أيام وهـو يحمل وثيـقة تثبت
هـروبه خارج البالد لسنواتٍ مستفيـداً من هذا القرار وجنحت خطته بإعفائه من
ا نشبت دينة; و اخلـدمة ليس هذا فحسب إنَّما  تـعيينه مصوراً في محافـظة ا
احلـرب ألـغي هــذا الـقـرار بـعـد شــهـور.  اسـتـدعــاؤه لـلـجـيـش من جـديـد ولـكن
ـجرَّد رؤيـة الـصفـحة الـتالـية ـرَّة وهـذا يعـني أنَّ الزنـبور  كـجنـدي مكـلَّف هذه ا
ـعـتـوق إِلى أقـبيـة احلـارثـيـة ومـا أدراك ما لـدفتـر اخلـدمـة الـعـسـكريـة سـيـذهب ا
احلـارثية; فالـصفحـة األخرى تشيـر إلى سوقهِ للـخدمة العـسكريـة حيث اجلحيم
ـغامـرة وأي قلب كان ; هنـا كانت تـكمن ا الـذي يتـلظَّى في حـرائقه كل الـعراقيـ
ينبض تلك اللحظات في صدر صديقي. كادت أصابع الزنبور أنْ تقلب الصفحة;
ــا أفـقـد االنـضـبـاط لـوال صـراخ طـفل فــرقع بـشـدَّةٍ فـجـأةً في فــضـاء احلـافـلـة; 
عتوق التي فرَّتْ منها تـركيزه وانشغل ببكاء الطفل وأعاد دفتر اخلدمة إِلى كف ا
الـدماء دون أن يـكمل الـتدقـيق في صـفحـاته ثمَّ هبط من احلـافـلة مـنزعـجاً; بـينـما
ـعتـوق الذي عـانق الـطفل بـلهـفةٍ كـان الطـفل يشـير بـإصـبعه الـصغـير عـلى وجه ا

: وهو يطبع القبالت على خديّه وأخذ يزيح دمعات الطفل بأصابعه برفق قائالً
- عفواً بُني.. والله ما أدري.

 لـقد هرس صديقي قدم الـطفل باللحظة الـتي أدرك أنَّ حياته صارت حتت رحمة
ان انه سحق قدم الطفل الرهيفة في حلظة ارتباك; الـسيَّاف! وهو يردد أغلظ األ
ا نهايته تكون اإلعدام; واحلق أنَّ نـعم لقد أنقذنا بكاء الطفل من ضـياع أكيد; ر
مـشاهد الرعـب هذه كانت تتـكرر مع كل سيـطرة نتـجاوزها كـانت الظهـيرة دافئة
ـدينة خـشيـة من مفـارز السـلطة ا هـبطـنا من احلـافلـة في منـطقة عـند مـشارف ا
سـافـة على الـطريق رآب; قـطعـنـا ا كن أنْ تـداهـمك في أية حلـظـة داخل ا الـتي 
َّمنا وجهيـنا صوب مقام أحد األولياء دينـة احلزين وقد  الـترابي احملاذي لنهر ا
ـعـتوق يـطـلق الـضحـكـات مـخـتنـقـة من قـبو روحه والـرابض عنـد حـافـة النـهـر وا
هشَّمة; والدمع يتطاير من عينيه وهو غير مصدق أنَّهُ حترَّرَ من قبضة الزنبور. ا
شـهـد يبـكي حـتى حـرملـه قاتل الـطـفل الـرضيع; فـانـزلقـت دمعـة من عـيني كـان ا

أيضا وأنا أردد بيأس:
- سيمسكونَ بنا أخيراً.

عتوق ظلَّ يسارع بخطواته وهو يكزَّ على أسنانه ثمَّ قال بثقة:  لكنَّ ا
.   –صدّقني سنصل إِلى الشمال بعد يوم

 وافـترقنا.. بعد سـاعة لم أكنْ قد شبعت من احلـديث مع أمي حتى تناهى صوت
عتوق من باب منزلنا منادياً:  ا

- أين أنت يا صديقي? 
فـســارعت نـحــوه وقـبل أنْ اســتـفــهم مــنه األمـر رأيت ســيـارة النــد كـروز حــمـراء
ـدينـة لـشراء لتُ مع صـديقي بـهـا إِلى قـصبـة عـند مـشـارف ا ا تـسـلـَّ أعـرفهـا طـا
اخلـمر; واحلمراء هذه هي عجلة اإلعالم في احملافـظة وأنَّ وركوبها يبعد عنك كل
خذتُ مـكاني إِلى ـركبـة اتـَّ الـشكـوك فجـميـع مفـارز احملافـظة تـعـرف هويـة هذه ا

عتوق: جواره مطمئنا وهنا علَّقَ ا
دير اإلعالم تمكَّنت من استعارة السيارة.   –بعد التوسالت 

ـوظف أرجأتها غـازلتني فكرة جهـنمية ونحن بـطريقنا لـشرب اخلمر في نادي ا
شـبعة بـالهـلع ما أنْ حـلَّقت لـلحـظة التـي تتـوهج بهـا الدماء فـي مزاغل عـروقنـا ا

قترحي: أفكارنا بسحر العرق الزحالوي ألقيتُ عليه 
كن بهذه العروس احلمراء أن نصل إِلى كركوك غداً.  -

عتوق بحثالةِ الكأس:   شرقَ ا
- هل جُننت? تريد مني سرقة السيارة; مستحيل.

- فرصة ال تعوَّض يا معتوق.
- سـيعدمونَ عـائلتي وعـائلتك بعـدها. انحـبسَ الدم في مجاهـيل قلبي وفـرَّ بعدها

إِلى أخمص قدمي وتبخَّر حليب السباع من أنفي:
- هيا لنغادر.

سرَّة عادت تدغدغ قلبينا ح ركبنا أحد  »الربالت » ظلَّ مـزاجنا معتما لكن ا
وطـلبـنـا من احلوذي الـتـجوال بـنـا في شوارع تـلك الـقصـبـة بنـزهـة قصـيـرة كان
ية سـرحيات الـعا صديـقي محمَّالً بـنقود تـكفي; فلقـد باع مجـلَّداته السـبعة من ا
ـعتـوق وجبة » ـكان; ولـذا اقترح ا كتـبات قـبل أنْ ننـطلق إِلى هذه ا إِلى احـدى ا
الـبـاچـة  »غـداء لـنـا بـعـد أن تـركـنـا الـسـيـارة مـركـونـة أمـام
ـعـتوق ـرح بـرأس ا ـطـعم وكـان تـأثـير اخلـمـر بـذروته  ا

طعم: صاح على نادل ا
- أخي.. وجبتان من (باچة عبود).
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سـتّ مــرّات مـن الـــســعـــر األصـــلي
الــذي بــيـعت بـه الـلــوحــة لـهــاويـة
جـــمـع لم تُـــكـــشف عن هـــويـــتـــهـــا
تستعدّ إلجناز صفقة مربحة جدّا.
وقـد اهـتـز عـالم الـفن بـشـدّة بـفـعل
الـــتــلف الـــذاتي اجلــزئي لـــلــوحــة
الــفـنـان الـبـريـطـاني في 5 تـشـرين
األول/أكـتـوبر 2018 بـعـيد بـيعـها
فـي مزاد لـدار  سـوذبـيـز  لـ هـاوية
جــمع أوروبـيـة  في مـقـابل 1,042
مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيني (1,356
زاد مـلـيون دوالر). فـفـور انتـهـاء ا
ووسـط ذهـــــــــول كــــــــبـــــــــيـــــــــر من
احلــاضــرين تــراجع الــرسم الـذي
يـظهـر فتـاة صغيـرة حامـلة بـالونا
أحــمـر عـلى شـكل قـلب إلى اجلـزء
الـسـفـلي من الـلـوحـة وبـدأ يـتـقطع

تـلــقـائـيـا بـفـعل آلـة سـحق خـبـأهـا
بـانكسي بـنفسه. وقـد أسفرت هذه
اخلـطـوة عن تـقـطـيع مـا يـقـرب من

نصف اللوحة.
وقـــد صُــدمت الــشـــاريــة في بــاد
األمـــر غــيــر أنـــهــا أعــلـــنت الحــقــا
قـــرارهـــا االحـــتـــفـــاظ بـــالـــلـــوحـــة
بـوضعهـا اجلديد. وحقـقت مشاهد
الـتـمـزّق التـلـقـائي انـتشـارا كـبـيرا
عـبـر وسائل الـتـواصل االجتـماعي
حــــول الـــعـــالـم. ورغم الـــتــــشـــويه
ا بـفضله الـالحق باللـوحة أو ر
ارتــفــعت قــيــمــة الــعــمـل إثــر هـذه
اخلــطــوة الــتي أراد بــانـكــسي من
نحـى التجاري خاللـها التـنديد بـا

. الطاغي على الفنّ
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رتقب أن { لـندن (أ ف ب)  –مـن ا
تـــطـــرح لـــوحــة لـــفـــنـــان الـــشــارع
بـانكـسي تمـزّقت ذاتيا بـجزء مـنها
خـالل بـيـعـهـا سـنـة 2018 مـجـدّدا
فـي مـــزاد مـــقـــرّر في 14 تــــشـــرين
األول/أكــتــوبـر في لــنــدن وفق مـا

أعلنت دار  سوذبيز .
ويـــقــدّر ســعــر  لــوف إز إن ذي بِن
ــهـمـالت ) الـتي (احلـبّ في سـلّــة ا
كـانت معـروفة سابـقا بـاسم  غيرل
ويـذ بــالـون (الـفـتـاة مع الـبـالـون )
ــــا بـــ 4 و6 مـاليـــــ جــــنـــــيه
اسـتـرلـيـني (ب 5,4 و8,3 مالي
دوالر) بــحـسب مــا جـاء فـي بـيـان
ــرتـقب ــزادات. والـســعــر ا لــدار ا
الــــذي ال يُـــســــتـــبــــعـــد أن يــــفـــوق
الــتــوقــعــات هــو أعــلى بــأربع إلى

{ جـــوهـــانـــســـبـــرغ (أ ف ب) –
بــاتت شــارلــ أمــيــرة مــونــاكـو
ـسـتــشـفى في الـتـي نـقـلت إلـى ا
حــــال طــــارئــــة فـي إفــــريــــقــــيــــا
اجلـنـوبيـة إثـر تـعـرّضهـا لـوعـكة
صــــحـــيـــة في وضع  مـــســـتـــقـــرّ
بـحـسـب مـؤسـسـتـهــا و مـطـمـئن
بحـسب الديـوان األميـري.وكانت
زوجة ألبير أمير موناكو البالغة
عــامــا وأصــلــهــا من جــنـوب 43
إفريقيا نُـقلت مساء األربعاء إلى
أحــد مـــســتــشـــفــيــات دوربن في
مـــحـــافـــظــــة كـــوازولـــو-نـــاتـــال
(الــشـــرق) حتت اسم مـــســتــعــار
بـعـدمـا أغــمي عـلـيـهـا في الـدارة
حــيـث تــقــيم مـــنــذ أشــهــر. وهي
سـتـشفى اجلـمـعة. خرجـت من ا
وجـــــاء فـي بــــــيـــــان صــــــادر عن
ــؤسـســة الــتي حتـمـل اسـمــهـا ا
ـشـاريع تـعــلـيـمـيـة أن وتـعـنـى 
صاحبة الـسموّ األمـيري شارل
أمـيــرة مـونـاكـو نــقـلت في حـالـة
سـتشفى في سيارة طارئة إلى ا
إسـعــاف في سـاعـة مــتـأخّـرة من
ليل األربعاء إلى اخلميس بعدما
فــقــدت الــوعي إثــر مــضــاعــفـات
نــاجــمــة عن الــتــهــاب خــطــر في
األذن واألنف واحلنجرة التقطت
عــــــــدواه في أيــــــــار/مــــــــايـــــــو .
ـؤسسـة التي تـتّخذ وأوضحت ا
في جـنوب إفـريـقـيا مـقـرّا لـها أن
الــطـاقم الــطــبي لألمــيـرة يــتـابع
حــالـــتــهــا راهــنــا لــكــنّه أكّــد أن

وضعها مستقرّ .

وصــدر في وقت الحق بــيــان عن
ديوان أمـير مـوناكـو جاء فيه أن
تـابعة صاحـبة الـسمـوّ تخـضع 
من كـثب من قـبل فريـقـهـا الـطبي

الذي أكّد أن وضعها مطمئن .
وكانت األمـيرة شـارل خـضعت
ـاضي لعـملـية جـراحية الشـهر ا
لم ترشح عـنـها تـفاصـيل كثـيرة.
وانـــضمّ إلــيـــهــا األمــيـــر ألــبــيــر

وطفالهما خالل فترة النقاهة.
ؤسسـة  شانتيل وقالت مديـرة ا
ويـتسـتـوك إن  األطـبـاء مـا زالوا
يـــحـــاولــون حتـــديـــد مـــا حــصل
بـالــضـبط  مـشــيـرة إلى أن هـذه
الــوعــكــة حـــدثت في وقت كــانت
األمـيرة  قـيـد الـتـعافي . وأردفت
لــــقـــد عـــانت كـــثـــيـــرا . تـــزوّجت
السبّاحة السابقة شارل لينيت
ولـودة سـنة 1978 ويتـسـتـوك ا
أمـيـر مـونـاكـو ألـبـيـر الـثـاني في
. وكـــــــــانت إحـــــــــدى أولى2011
اإلطالالت الـعامـة لـهـما في دورة
ـبــيـة الـشـتـويـة في األلـعـاب األو

تورينو سنة 2006.
وابـنــهـمـا جــاك هـو وريث عـرش
ــالــدي الــتـي يــعـود ساللــة غــر

أصلها إلى أكثر من 700 سنة.
ـتـابـعـة وكـانت وسـائـل اإلعالم ا
ــشــاهـــيــر قــد أثــارت لـــشــؤون ا
مـــجـــدّدا فـي الـــفـــتـــرة األخـــيــرة
تكهّنات بشأن طالق الزوج أو
ـطوّل انفـصـالهـمـا إثر الـغـياب ا

لألميرة عن موناكو.
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الــدولي أن يــنـقــذنـا. ســاعـدونــا! نـحن
بحاجة إلى أمل .

 وقـالت سـاهـرا مـانـي  كـونـوا صـوتـنا
من فضلكم وتناولوا وضعنا .

وكـــانت اخملـــرجـــتـــان األفــغـــانـــيـــتــان
مــحـــاطــتــ بــأعــضـــاء من الــتــحــالف
الــدولي لـلـسـيـنــمـائـيـ في خـطـر (آي
ؤتمـر الصحافي سـي اف ايه) خالل ا
وهـي حــــركـــــة أُسّـت قــــبـل ســــنـــــة في
ـساعـدة الـفنـان في بـلدان الـبـندقـية 

مثل بورما.
وصـــــرّح اخملــــــرج الـــــســـــوري عـــــروة
الــنــيــربـــيــة مــديــر مــهــرجــان الــفــيــلم
الـوثائـقي الدولي في أمسـتردام   ال بدّ
لـنـا من اسـتـنـهـاض الـهـمّـة ومـسـاعـدة

(الفنان األفغان). 
فـال بـدّ من إنـقــاذهم لـكي يـتــسـنّى لـهم

مواصلة عملهم .  
 وهـو لـفت إلى أن صـفـة الفـنـان الـيوم
في أفــغـانــسـتـان  تــضـعـكـم في خـطـر.
وأنـــــتم فـي أعــــلـى الــــقـــــائــــمـــــة. ومن

مصلحتنا أن نحمي هؤالء .
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عـلـى سواحـل (هـذه الـدول) سواء
أكــانت +عــاديــة+ أو نــادرة مـأوىً
وحــاضـنــة ومــنـطــقـة تــضع فـيــهـا
بـــــيــــوضـــــهــــا . وتـــــعـــــيش داخل
الـــبــوســيـــدونــيـــا مــجــمـــوعــة من
احلــيـوانـات أبــرزهـا الالفــقـاريـات
الـــصـــغـــيـــرة الـــتي تـــشـــكّـل غــذاء
ألسـمـاك يـسـعى إلـيـهـا الـصـيادون

احلرفيون.
وهـي أيــــضًــــا  حــــلــــيـف مــــهمّ في
ناخي  بحسب مـكافحة االحترار ا
مـــديـــر الـــبـــرامج في الـــصـــنــدوق
ي للـطـبيـعـة في فـرنسـا آرنو الـعـا
غــــوفـــيـــيـه. وتـــعــــتـــبــــر أعـــشـــاب
بـــوســيــدونـــيــا بــفـــضل جــذورهــا
ثابة أحواض تخزين للكربون. 
وتـساهم  النـباتات أيـضًا في كسر

ّــا يـحـمي زخـم األمـواج الـقــويّـة 
الــــــشـــــاطـئ من االجنــــــراف وهي
حتــمي أيـضًــا الـســواحل في حـال
ــيــاه نــحــو الـشــاطئ. جــرفــتــهــا ا
ويـقول غوفـييه  لسـوء احلظ إنها
مــنـظــومـة بــيـئــيـة غــيـر مــعـروفـة
وغــالـبًــا مـا يــعـتــقـد الــنـاس أنــهـا
شـيء مــيت عــلى الــشــاطئ يــعــيق

السباحة .
وبـاتت الـبوسـيدونـيا مـهدّدة أكـثر
توسط. فأكثر في البحر األبيض ا
وتـــفــيـــد األرقـــام الــرســـمــيـــة بــأن
الـــتــدهــور طــاول أكــثــر من 7500
هــكــتــار من الــبـوســيــدونــيــا عـلى
الـساحل الفرنسي بفعل إقبال عدد
مــتــزايـــد من الــيــخــوت الــكــبــيــرة
عـليهويقول الناطق الرسمي باسم

الـشرطة البحـرية الفرنسـية للبحر
ـتوسط تـيـبو الفـيرن إن األبـيض ا
الـسـبب األول لـتنـاقص أعـداد هذه
الــنـبــتــة هـو  رســو الـيــخـوت  ألنّ
لـرمي الـسفـيـنة مـرساتـهـا ورفعـها

إياها تأثير مدمر .
فـالـبـوسـيـدونـيـا الـتي تـتـضرر من
ذلـك ال تـنـمـو إال بــبطء شـديـد أي
بــطـول بــضـعــة سـنــتـيـمــتـرات في

السنة على األكثر.
ـــواجـــهـــة هـــذه اآلفـــة أصــدرت و
فــــرنـــســــا قـــرارات حتــــظـــر رســـو
الـقـوارب الـتي يـزيد ارتـفـاعـها عن
ــــنــــاطق 24 مــــتـــــرًا في بــــعـض ا
الـبـحـرية احلـسـاسّـة فيـمـا بادرت
جــزر الــبــالــيــار إلى اعــتــمــاد هـذا

اإلجراء منذ عام .2018

{ مـرسيليا (أ ف ب)  –تـتكاثر في
توسط نبتة عمق البحر األبيض ا
خـــضـــراء يُــســـمّـــيــهـــا الـــعــلـــمــاء
بـــوســيــدونـــيــا أو بــوســـيــدونــيــا
أوسـيانيكا تيـمناً باسم إله البحر
الـــيــونــاني بــوســـيــدون وتــشــكّل
ـــاء لـــهـــا مـــنـــافع غـــابـــات حتت ا
مــشــابـهــة لـتــلك الــتي تــعـود بــهـا
ـداريـة عــلى مـســتـقـبل الــغـابــات ا

كوكب األرض.
وتـنـتـشر هـذه الـنـبتـة عـلى امـتداد
أكــثـر من مــلـيـون هــكـتــار من قـعـر
الــبــحــر من قــبــرص وصـولًــا إلى
إســـبــانــيــا وفـق شــبــكـــة الــبــحــر
ـتوسّط للـبوسيدونـيا التي تضمّ ا
عــلـمـاء وســلـطــات مـحـلّــيـة ودعـاة
ثـل لقطاع حـفاظ على البـيئة و

صــنــاعـــة الــيــخــوت من مــخــتــلف
الـبلـدان. غير أنّ الـشبـكة ترجّح أن
تـكون مسـاحة انتشـار النبـتة أكبر
بـكثير نظراً إلى عدم توافر بيانات
لــــدى عـــدد مـن دول الـــســــاحـــلـــ
الـــشــــرقي واجلـــنـــوبـي لـــلـــبـــحـــر
ـتوسط.  ويـرى عشـرة علـماء من ا
فــرنـسـا وايـطــالـيـا واســبـانـيـا في
مــقـال نـشــرته صـحــيـفـة  لــومـونـد
الـفـرنسـيـة أنّ الـبوسـيـدونيـا تـقدّم
خــدمـة بــالــغـة األهــمـيــة لـ الـبــشـر
أجـمعـ  ولو كان الـبعض يعـتبر
أنـها مـجرّد عـشبـة ال نفع مـنها في

قعر البحر. 
ويــــوضـح هــــؤالء الــــعــــلــــمــــاء أن
األعـشاب الـبحريـة تُشـكّل بالنـسبة
إلـى أنـواع األســمــاك الــتي تــتـردد

ـكن للـجميع األوركـستـرا بحيث 
ـا فـي ذلك عـامّـة اجلـمـهور (…)  
الـــتـــألـــيف بـــطـــريـــقـــة مـــســـلـــيـــة
واسـتـخـدام هذه األدوات لـلـتعـبـير

ـتعة. بـعيـد من األسلـوب لكنـها 
ا تفتقر إلى شرارة العبقرية . ر
وأول مـــا عـــمـل عـــلـــيه فـــلـــوريـــان
عـلومـاتية كـولومـبو الـباحث في ا
ــرمــوق ــعــهــد الــفــيــدرالي ا فـي ا
لـلتكنـولوجيا في لـوزان هو تلق
الـشـبكـات العـصبـيـة االصطـناعـية
بــاسـتـخــدام الـربــاعـيـات الــوتـريـة
الـست عشرة لـبيتـهوفن قبل جعل
تــقـنــيـة الـذكــاء االصـطــنـاعي هـذه
تـتولى تأليف مقطوعة انطالقاً من
ــكـن أن يــصــبح أجـــزاء مــا كــان 

السيمفونية العاشرة.
وأوضـح أن  الــفــكــرة تـــتــمــثل في
الــنـقـر عــلى الـزر واحلــصـول عـلى
الــنــوتــات الــكـامــلــة لألوركــســتـرا
الـسيمـفونيـة بأكمـلها من دون أي
تـدخل غير العمل الذي قمت به في
األســــــاس . وأشـــــار إلـى أنه بـــــدأ
شـروع  مـنـذ ما الـعـمل عـلى هـذا ا

يقرب من عشر سنوات .
ويـــهـــدف الـــبــاحث  –الـــذي يـــعــدّ
لتأسيس شركة ناشئة  –إلى جعل

عـن أنـــــفـــــســـــهم فـي الـــــتـــــألـــــيف
ـوسيقي وإنشاء نوتات مناسبة ا
الحـــتـــيـــاجــات مـــحـــددة أو جملــرد

التسلية  .


	p1
	p2.shf
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf

