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طبعة العراق 
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‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

ـتـحـدة اتــفق الـعـراق والــواليـات ا
عــــلى إعــــادة انــــتـــشــــار الــــقـــوات
االمـريـكـيـة خارج الـبالد وسـحـبـها
خـالل ثالث ســـنــــوات واخـــتـــيـــار
فــريق فـني إليـجـاد آلــيـة االنـتـشـار
كـمـا جـددا الـتـزامـهـمـا طـويل األمد
بـالتنسـيق األمني الثنائي من اجل
بــــنـــاء قـــدرات اجلـــيـش الـــعـــراقي
ومـواجـهـة تـهـديـدات مـصـاحلـهـمـا
ــشـــتــركــة. وقــال رئــيس الــوزراء ا
مــصـطــفى الــكـاظــمي في تــصـريح
امـس اجلــــمـــعــــة إن(لــــقــــاءنــــا مع
الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد تـرامب
مـــهـم ونـــاجح وقـــد اتـــفـــقـــنـــا مع
اجلــــانب األمــــريــــكي عــــلى إعـــادة
انــتــشـار الــقــوات خـارج الــعـراق)
مـضـيفـا ان  (كال الطـرف الـعراقي
واألمـريكي خرجا مرتاح من هذا
الــلـقـاء الــذي جـرى خالله احلـديث
عن الـتعاون االقتصادي والتعاون
األمـــني وإعـــادة تـــقــو الـــوجــود
األمــريــكي فـي الـعــراق). وتــابع أن
(الــرئــيس تــرامـب أكــد أن الــقـوات
األمـريـكـيـة سـتـنـسـحب من الـعراق
ـقبـلة وهم خـالل الثالث سـنوات ا
يـبحثون انتـشارها خارج العراق)
مـشـيـراً إلى أن (الـرئـيس األمـريكي
قــال إن أعـداد الــقـوات األمــريـكــيـة
قـليلة جداً وبالفعل هي قليلة لكنّ
الــعـراق يـحــتـاج إلى هــذه الـقـوات
لــتــدريب وتــطــويــر قـوات اجلــيش
واألجــــهــــزة األمــــنــــيــــة).وأضــــاف
الـكـاظمي أنه ( االتـفاق من خالل
احلــوار االســتــراتــيــجـي بــرئــاسـة
وزيـر اخلارجـية ونـظيـره األمريكي
عـــلى مـــجـــمــوعـــة مـــبـــاد تــصب
جــمـــيــعــهــا في مـــصــالح الــشــعب
الـعــراقي تـتـعـلق بـوجـود الـقـوات
األمـــريــكـــيــة وإعـــادة جــدولـــتــهــا
وإعــــــادة انـــــتــــــشـــــارهــــــا خـــــارج
الــعـراق).وتـابع انه (لـلـمـرة األولى
أرى مـــواقف أمــريـــكــيـــة واضــحــة
ــطـــالب احلـــكـــومــة ومـــتـــفــهـــمـــة 
الــعـراقـيــة) الفـتــاً إلى أن (الـعـراق
لـديه فرصـة لالستفـادة من شراكته
مـع دولـة صـنـاعـيـة كـبـرى) . وجدد

الــبـلــدان الـتــزامـهــمـا طــويل األمـد
واجهة بـالتنسيق األمني الـثنائي 
شـتـركة ـصـاحلهـمـا ا الـتـهديـدات 
وبــنـــاء قــدرات اجلــيش الــعــراقي.
وقــال الـكـاظـمـي وتـرامب في بـيـان
مــــشـــتـــرك اعــــقب لـــقــــاءهـــمـــا في
واشــنـطـن اخلـمــيس إن (الـشــراكـة
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــ الـــعـــراق
ـتــحـدة مــبــنـيــة عـلى والــواليــات ا
رغــبـة مــشـتــركـة في حتــقـيق األمن
واالزدهـار) مشيـرين الى (التحالف
ـنـاهض لـتـنـظـيم داعش الــدولي ا
ــتــحـدة الــذي تــقــوده الــواليــات ا
والـقـوات األمـنيـة الـعـراقـية تـمـكّـنا
مـعـاً من تـدمـيـر داعش وخـالفـتـها
ونـحن مستـمرون بالـتنسيق  ألجل
الـــتـــأكـــد مـن أن داعش لن تـــشـــكل
تـهـديـداً لـلـعـراق أو أي بـلـد آخر).
وتـابع الـبـيـان (إنـنـا نـؤكـد مـجـدداً
إلـتــزامـنـا طـويل األمـد بـالـتـنـسـيق
األمـني الـثـنائي ألجل بـنـاء قدرات
اجلــيش الـعـراقـي وألجل مـواجـهـة
ـشـتـركة) ـصـاحلـنا ا الـتـهـديدات 
مـضـيفـا إن (تعـاونـنا األمـني يضع
أساسا لتوسيع جهود التعاون في
اجملـاالت االقتصـادية واإلنسـانية
والـسـيـاسـيـة والـثقـافـيـة) مـنـوها
الـى ان (جـائــحــة كــوفــيـد-  19قــد
أكدت أهمية العمل معاً لبناء عراق
مـزدهر ومسـتقر يـتمكن مـن توفير
فــرص الـعـمل واخلـدمــات لـلـشـعب
الـعـراقي وأن يـعـمـل كـقـوة مـعززة
لـالســتــقــرار في الــشــرق األوسط).
وعـقد الـرئيس األمريـكي اجتـماعا
ثــنــائـيــا مع الــكــاظــمي في الــبـيت
األبــــيض بـــحــــثـــا خاللـه تـــعـــزيـــز
الـعالقـات بـ الـبـلـدين واألوضاع
نـطقة والتحديات الـتي تشهدها ا
الــعـديـدة الــتي يـواجـهــهـا الـعـراق
.وتـــــرأس الـــــكــــاظـــــمي وتـــــرامب
وسع للوفدين العراقي االجـتماع ا
واألمــريـكي الــذي (بـحث الــتـعـاون
األمـني وبدء مرحلة جديدة من هذا
الــتـعــاون في مـا يـخـص الـتـدريب
والـتسليح للقوات األمنية  إضافة
الى اســتــمـرار الــتــعـاون وتــعــزيـز
الـــشــراكــة االقـــتــصـــاديــة ودعــوة
الـشركات األمـريكية لالسـتثمار في
الـعراق).كمـا شهد االجـتماع (بحث

الــتـعــاون الـصــحي بــ الـبــلـدين
وتــأثـيــرات جــائـحــة كـورونــا عـلى
مـجـمل األوضـاع). واتفق الـطـرفان
نـاقشة عـلى (تشـكيل فريـق خاص 
آلــيـات وتـوقــيـتـات إعــادة انـتـشـار
قــوات الــتــحــالف الــدولي بــقــيـادة
ـتحـدة االمريـكيـة خارج الـواليات ا
الــعــراق) ورأى مـراقــبــون ان هـذا
(يـعني اعترافاً ضـمنياً من اجلانب
االمـريكي باالنسـحاب من العراق).
وفـي اعـقاب االجـتـمـاع قـال تـرامب
فـي مــؤتــمـــر صــحـــفي ثـــنــائي مع
تحدة الكاظمي ان( لدى الواليات ا
عدد محدود من اجلنود في العراق
ونـــحن نــتـــطــلع الى الـــيــوم الــذي
نـــنــســحب فــيـه من الــعــراق حــتى
يــعـيش الـعـراقـيـون حــيـاة هـنـيـئـة
وقـواتـنا سـتـغادره بـسـرعة عـنـدما
تـنتـهي مهـمتـنا) مـضيـفا (سـندعم
الـعـراق لـيـكـون جـاهـزاً في الـدفـاع
عـن نـــفــــسه والــــعــــراق دولـــة ذات
سـيادة وليس مناسباً أن نبقى فيه
ــدة طـــويــلــة ونــحن مــســتــعــدون

لـــتـــقــد كـل أشــكـــال الـــعــون له).
وتـابع (لـديـنـا صـفـقـات نـفط جـيدة
مـع العـراق وسعـداء بـعالقاتـنا مع
بــغـداد). وأشـار الى (تـطـور مـسـار
الــعالقـات بـ الـبــلـدين مع مـجيء
ــا ســيــنــعــكس عــلى الــكــاظــمي 
مـستقـبل أفضل للـعراق).ولفت الى
ان (بـغـداد واربـيل حـقـقـتـا تـعـاوناً
جـــــيــــداً فـي احلــــرب عـــــلى داعش
ونـحن دعمـنا ذلك) مـضيـفا (لـدينا
عـالقـات جــيـدة جــدا مع الــكـرد في
الـعـراق).من جـهتـه اشاد الـكـاظمي
ــواقف واشــنــطن ومــســانــدتــهـا
لـــلــعـــراق في حــربـه ضــد تــنـــظــيم
داعـش ومسـاعدتـها له في إسـقاط
الـنظـام السـابق وقـال ان (الواليات
ـتحـدة ساعـدت العـراق كثـيرًا في ا
احلـــــرب ضـــــد داعش وســـــاعــــدت
باسقاط صدام حس ونعمل على
بـناء عالقـات مشـتركـة تعـتمـد على
ـــصـــالح ـــبــــدأ االقـــتـــصـــادي وا ا
ـــشـــتـــركـــة).واكـــد أن حــكـــومـــته ا
(تــتـطـلع الى بــنـاء عالقـات شـراكـة

ــتــحـدة بــ الــعــراق والـواليــات ا
األمـــريــكـــيــة تـــقــوم عـــلى أســاس
ــصــالح ـــرتــكــز االقــتـــصــادي وا ا
ـشـتركـة من أجل مسـتقـبل أفضل ا
لــلـعـراق ولـلـشــعب الـعـراقي) كـمـا
رحب بــالــشــركــات االســتــثــمــاريــة
األمـريـكـيـة في الـعـراق.وشـدد عـلى
(عـدم الـسـمـاح ألي تـهـديـد لـلـعراق
مـن أيـة دولــة كـمــا أكــد رفـضه ألن
يـكـون العـراق مـنـطلـقـا لتـهـديد أي
مـن جـيــرانه والــدســتــور الــعـراقي
يـرفـض ان يـكـون الـعـراق مـنـطـلـقـا
سار لـتهديد اي بـلد) وأشار الى ا
الـدبلـوماسي الذي اعـتمـده العراق
فـي الـــتــــعــــامـل مع الــــتــــجـــاوزات
الـتـركـيـة عـلى األراضـي الـعـراقـية
وأكـــد (وجــــود حـــوار مع تـــركـــيـــا
لـتصـحيح الـوضع احلالي) مـعربا
ـــشــكـــلــة عـن أمــله فـي (حل هــذه ا
قــريــبـا كــونــهـا تــتــعـلق بــســيـادة
الــعـراق وال نـسـمـح بـأي تـهـديـد  
وعـلى تـركـيـا تـفـهّم ظـروف الـعراق
احلــالــيــة). وفي وقت الحق وصف

ثـمر) واضاف الـكاظـمي اللقـاء بـ(ا
فـي تـــــغـــــريـــــدة عـــــلـى تـــــويـــــتـــــر
امس(سـنـنـتـقل الى مرحـلـة جـديدة
مـن الـتـعـاون لـدحــر تـنـظـيم داعش
وتــعـزيـز شـراكــتـنـا االقــتـصـاديـة).
واســــفـــرت زيـــارة الـــكــــاظـــمي عن
تـــوقــيع عـــدد من االتــفـــاقــيــات في
مــجــال الــطـاقــة مع مــجــمــوعـة من
ية بهدف الـشركات االمريـكية العـا
زيــادة انـــتــاج الــكــهــربــاء والــغــاز
مـحـلـياً و تـقـليل الـهـدر الـناجم عن
ـشــتــعل وتـوقــيع مــذكـرة الــغــاز ا
تــفـاهم لـدعم الـقــطـاع الـصـحي في
الــــعــــراق وزيــــادة الـــتــــعــــاون في
ـيـاه.كـما اتـفق مـجـاالت الـبـيـئـة وا
اجلـانبان عـلى (تعزيـز التعاون في
مـجال الـتعـليم الـعالي واجلـامعات
االمــــريــــكــــيــــة في الــــعــــراق ودعم
الــشــراكــة اجلــامــعــيــة الــعــراقــيــة
االمــريـكـيـة واحلـفــاظ عـلى الـتـراث
الــثــقــافي والــتــاريــخـي لــلــعـراق).
واعلنت شركة جنرال إلكتريك إنها
وقــعت اتــفــاقـ جــديــدين بـقــيــمـة
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تـتجاوز  1.2مـليار دوالر مع وزارة
ـباشـرة برامج الـكهـرباء الـعراقـية 
حطـات رئيسـة للكـهرباء صـيانـة 
في الـعراق وتعزيز شبكة التوزيع.
 واكـدت اجملموعـة األمريكـية أيضا
فـي بـيــان أنــهــا تــعـمـل مع وكـاالت
عـدة العــتـمـاد الـتـصـديـر لـتـسـهـيل
تــمــويل لــلـمــشــروعـات بــأكــثـر من
مـلــيـار دوالر. واسـتـقـبل الـكـاظـمي
ــقــر إقــامــته في واشــنــطن وزيـر
اخلـارجيـة األمريكي مـايك بومـبيو
ــــلـــفـــات ذات وبــــحث مــــعه (أهم ا
ـشـتـرك وسـبل تـطـوير االهـتـمـام ا
الــعالقـات بــ الـعــراق والـواليـات
ــتــحــدة عــلى مــخــتــلف الــصــعـد ا
واجملـــاالت). الى ذلك اكــد مــجــلس
الـشـيـوخ االمـريـكي دعـمه حلـكـومة
الـــكـــاظـــمي وكـــتب رئـــيـس جلـــنــة
الــعالقــات اخلـارجــيــة في اجملـلس
الـــســـيـــنـــاتـــور جــيـــمس. إي. رِش
وكـــبـــيـــر األعــضـــاء في الـــلـــجـــنــة
الــســـيــنــاتــور روبــرت مــيــنــدز في
رســالــة الى الـكــاظــمي ان اجملـلس
يــشــاركه (الــرغـبــة في رؤيــة عـراق
آمـن ذي ســـــــــيـــــــــادة وخــــــــــال من
ـرغوب الـتـدخالت االجـنبـيـة غيـر ا
بـهـا) مضـيـفـ (اننـا نـثمن كـثـيرا
الــتــزامـكم بــالــتـعــاون االمــني بـ
ـتحـدة والـعـراق وندرك الـواليـات ا
بـان هذا التـعاون لن يكـون اال بناء
عـــلى طــلـب ومــوافـــقــة احلـــكــومــة
الـعـراقيـة) وفـيمـا حتـدثت الرسـالة
عن الــتــحــديــات الـتي  يــواجــهــهـا
الـعراق على مـختلف الـصعد اكدت
(دعـم احلـــزبــ فـي الـــكـــونـــغــرس
لـــتــعــمــيـق الــشــراكـــة مع الــعــراق
لـــصـــالح امـن وازدهـــار الـــواليــات
ـتـحـدة والـعـراق في الـوقت الذي ا
نــســتـمــر فـيـه بـاحــتــرام الـســيـادة

العراقية). 
وعـقد وزيرا خـارجية الـبلدين فؤاد
حــسـ ومــايك بـومــبـيــو مـؤتــمـرا
صـحـفـيـا اعقب اجـراءهـمـا اجلـولة
الـثـانـيـة من احلوار الـسـتـراتـيجيّ
بـ اجلانـب اكـد خالله حس أنّ
ــتــحــدة حــلـيـف قـويّ (الــواليــات ا
بــالـنـسـبـة لـلــعـراق ونـعـمل دائـمـاً
عــــلى تـــعــــمـــيـق وحـــمــــايـــة هـــذا

الرابــط).
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يـعرفـها اء األولى لـسعـد الـبزاز الى أرومـة مـباركـة تعـود جـذورا
أسرة وطـنية (أب عن جـد) فأخوه ـوصل الـقاصي والداني في ا
له مـواقف  في ـوصل اخلـطـيب هـشــام عـبـد الـسالم من اعـالم ا
وإخوته وخاله الـشاعر الـرائد الراحل شـاذل طاقة ثورة الـشواف
وصـل ينحدر سعد (آل طاقـة) لهم حضورإجتـماعي مؤثر في ا
من عـشــيـرة الــسـادة احلـيــالـيـ الــعـريــقـة جـدا في ابـو الـطــيب 
شهودة مـنذ الثالثينات أما البزاز سعد ديـنة ولها مواقفها ا ا
فـهــو قــاص ســبــعـيــني مــتــمـيــز صــاحب مــجــمـوعــة الــهــجـرات
القـصصـية وكـتـاب حرب تـلد أخـرى واجلنـراالت آخر من يـعلم
وكان لـوحده وغيـرها وتـقـلد مـناصـب مهـمة في االعالم الـعـراقي
فأينـما يكـون البزاز مديـرا عاما يـكون التألق وزارة اعالم وثقـافة
والنـجاح حليفه حتى عنـدما كان مديرا للمـركز الثقافي العراقي
ـركــز تـغـطي عـلى جــمـيع االنـشـطـة كــانت اشـعـاعـات ا في لـنـدن
ومن منّـا اليتذكّـر قيـادته الدار الوطـنية الثقـافيـة والفنـية الـعربيـة
بنجاح واالذاعة والتـلفزيـون كمديـر عام لهـا وجريـدة اجلمهـورية 
حـيـنـمـا كـان مذيـعـاً لـتـلـفـزيون تـعـود معـرفـتي به مـنقـطع الـنـظـيـر
لـلـغته وكـنـا طالب إعداديـة نـتـابـعه بـشـغف ومن مـعـجـبـيه نـيـنـوى
دخـلت وحـيـنـمـا  ـتـمـيـز وابـتـسـامـته احلـيّـيـة الـعـالـيـة وهـنـدامه ا
إلـتقـيت أبا الـطيب في مـرابد الوسـط االدبي والثـقافي واإلعالمي
بـ االعالمـيـ والـتي كـان له حـضـور الفت  الـشـعـر الـبــغـداديـة
مع شاعر وأتـذكر لـقاءه اإلستـثنـائي التلـفزيـوني  ربد وضيـوف ا
والذي اثار ضـجة ثقـافية العـرب االكبر مـحمد مـهدي اجلواهـري
ظـلَّ يــــتــــحــــدث عــــنــــهــــا الــــشــــارع األدبي وادبــــيـــــة واعالمــــيــــة
وحينـما عاد من لـندن بعـد إنتـهاء مهـمته كمـدير للـمركز العـراقي
وإلـــتــــحـق بـــخــــدمـــة ـــوصـل الـــثــــقــــافي الــــعـــراقـي جـــاء الـى ا
ووجتـوّلنـا برفـقـة القـاص الدكـتور وجـلسـنـا طويالً مـعه اإلحتـياط
جنمـان ياس والشاعر امجـد محمد سعيـد وهشام عبد الكر
قــبل أن يـلــتــحق (جــنــديـاً ــوصل تــكــرّرت الــلـقــاءات بــا وآخــرين
إحتـياطاً) في جريدة القادسـية وصدر بعدها قـرار تعيينه مديراً
لـلـدار الـوطـنـيـة لـلـتـوزيع واالعالن وفـي اول دورة لـلـمـربد عـامـاً 
وهـو االول من نـوعه في الـهواء أقـام مـعـرضـاً لـلـكـتـاب الـعـراقي 
وكـنت بـصــحـبـة قـرب ســاحـة الـتــحـريـر ومــكـتـبــة فـاطـمــة الــطـلق
عرض وجاء البزاز ليفتتح ا الصـديق الشاعر كمال عبد الرحـمن
وقـبل أن يـقص الـشـريط (حملَـنـا أنـا وكمـال) من ويقـص الـشريـط
وتقدم مـنّا محييا ًلنـا واواقفنا بجانبه بعـيد فأوقف قص الشريط
عـرض وحيـنمـا انتـهى من حفل وجتـولنـا مـعه في ا في االفتـتاح
وأشرّ بيده التفت اليّ والى كـمال وصافحـنا بلهـفة وود االفتـتاح 
أن غـرفـتـي تـلك في الــطـابق الـثــاني وأنـتـظــركم الـيــوم الـسـاعـة
وخـرج البـزاز آلختالفه مع ـوعد مـعه وأخلـفنـا ا اخلامـسة مـسـاء
إالّ بـعد حـول كـتابه –حـرب تلـد أخـرى ولم يـعـد للـعـراق الـنـظام 
وحـيـنـمـا رأى مـا رأى  من ـوصل والـتـقـيـنـا في مـتـحف ا الـغـزو
قـفل راجـعـاً الى عـمـان ومـنـهـا الى لـنـدن هـول الـغـزو وبـشـاعـتـه
وأسس مــجـمـوعـة لـيــقـوم لـيـواصـل اصـدار (الـزمـان) مـن لـنـدن
التـي إستـطاع الـبزاز أن يـجعـلـها تـنافس أكـبر قنـوات الشـرقيـة
مـواقف والــعـراقـيــون يـعــرفـون  الــفـضــائـيـات الــعـربـيــة ومـازالت
من الــشـمــال الى ومــعــايــشـتـه لــنـبـض أهـلـه في الــعــراق الــبــزاز
ومــا فـعـله الــبـزاز لم تــسـتـطع فــعـله (حــكـومـات مــابـعـد اجلــنـوب
االحـتالل) وال أريد ان أعـدّد مـنـاقبه ومـواقـفه وصـوالته وجوالته
حـــتى أســـمــهـــوه (ســعـــد ابــو فـي خــدمه الـــعــراقـــيـــ الــفـــقــراء
ـوصل وأنـا كنت وحـيـنمـا حـلّت ْ(فاجـعـة العـبّارة) في ا الفـقراء)
فـــيــــهـــا نــــاجـــيــــاً إتـــصل بـي وقـــدّم لـي الـــعــــزاء عـــلـى فـــقـــدان
مـبـديـاً إسـتـعداده وإسـتـمرت احملـادثـة طـوال ثـلث سـاعة عـائـلـتي
شــكـرتـه عـلى وفــائه ومـوقــفه الـنــبـيل لـتــقـد أي خــدمـة أو مـال 
وأوعز لـقناة الشـرقية أن جتـري معي لقاء مـطوال في  ثاني يوم
وليس ة لـكي أحتدث عن اسـباب ودوافع اجلـر احلادثـة األليـمة 
الـيـوم يتـعرّض الـبزاز بال إسـتثـناء بجـديد عـليّ وعـلى العـراقيـ
الى حـمـلـة تشـويه وتـشـهـير وتـسـقـيط من ثـلـة خسـيـسـة حتاول
ألنهـا لم تسـتطع أن تـرتقي ومن مواقـفه  النـيّل منـه ومن تأريـخه
لن يـصلوه وحـجز مكـاناً في قـلوب الـعراقـي كمـا إرتقى الـبزاز 
هـي ردّ طبـيعي عـلى مواقف بعـد مائـة عـام هذه احلـملـة اجلبـانة
الـبــزاز ورفض الـبــزاز أن يـتـبــنّى أي حـزب أو جــهـة سـيــاسـيـة
ألنه و رفضها عـدة وزارات سيادية  وعرضـت عليه وأنا مطلع 
وحتــوّلت الى اليــؤمن بـــحــكــومـــات خــرجت من ضـــلع االحــتـالل
يليشيات األحزاب التي جاءت نفلت  قيتة والسالح ا الطـائفية ا
خـطـابهـا وسـيـاسـتـها والـتي يـرفـضـها سـعـد بـقـوة مع االحـتالل 
ال لـسبب سوى بلى سعـد البزاز يـتعرّض حلـملة بـائسة الطـائفيـة
ــواقــفه الـــعــالــيــة مع اهــلـه ونــاسه في جــمـــيع انــحــاء الــعــراق
ولــنــجــاحـاتـه االعالمــيــة الـكــبــيــرة الــتي حتــاكي نــبض الــشـارع
ألن سعد البزاز ليس ولكن احلملة الـقذرة باءت بالفـشل العـراقي
يــرفض بل مــلـك كل عــراقـي وطــني شـــريف مـــلــكه الـــشــخـــصي
االجـنـدات االجنـبـية بـكل مـسـميـاتـها وأحـزابـهـا وتمـويـلهـا سـعد
الـبـزاز اآلن يـديـر بــكـفـاءة وخـبـرة ونــظـافـة يـد قـنــوات الـشـرقـيـة
ــسـتــقل ويـصــدر جـريـدة ورئـيس مــجـمــوعـة االعالم الــعـراقي ا
الـــزمــان بــطـــبــعــتـــيــهـــا لــنــدن والـــعــراق وتــوزع فـي كل انــحــاء
فـمـوتـوا بـغـيـضـكم  سـعـد رمح عـراقي لن يـنـكـسـر كـمـا الـعـالم
ـاس صـاحب اليـد الـبـيـضـاء....?? وهل يـنـكسـر غـصن ا تـظـنـون

وخونة العراق إالّ سعد البزاز. إذهبوا الى كل العمالء 
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الــبــصـرة). وأعــلــنت وزارة صــحـة
اقـليم كردستان عن تـخفيف القيود
ــفــروضـة بــســبب تـفــشي ظــهـور ا
فـايـروس كورونـا والـسمـاح إلعادة
فـتـح امـاكن كـانت مـغـلـقـة شـريـطـة
تـــطـــبــيع االجـــراءات والـــتــدابـــيــر
الــوقــائـيــة مـشــيــرة الى الـســمـاح
حلــركــة الــتــنــقل بــ احملــافــظــات
داخـل وخــارج اقـــلـــيم كـــردســـتــان
للضرورة.وقالت احملافظة في بيان
تــــــلــــــقـــــتـه (الــــــزمـــــان) امـس انه
(وبـإشرف رئيس احلكـومة احمللية
فــــرسـت صــــوفي عــــقــــدت غــــرفــــة
الــعــمــلــيــات في اربــيل اجــتــمــاعـا
اســـتــنــادا لــبــيــان رقم  48لــســنــة
 2020 الـــــــــــــصــــــــــــادر عـن وزارة
الـداخلـية في اقـليـم كردسـتان وما
صـدر عـنه من قرارات وضـمن اطار
ـصـلـحـة الـعـامـة وعـيش وكـسب ا
ـواطن  التـوصل الى السماح ا
لـتأديـة مراسم فريـضة اجلـمعة في
ــســاجــد ضــمن احلــدود االداريـة ا
حملـافـظة اربـيل و وفق الـتعـليـمات
الـصـحيـة والـتدابـيـر الوقـائـية ,اذ
ــــصـــــلــــ ارتــــداء يـــــجب عــــلـى ا
الــكـمـامــات والـقـفــازات وان تـكـون
ــتــر هـــنــاك مـــســافـــة ال تــقل عـن ا
ــصـــلــ مع ــتـــر بــ ا ونـــصف ا
اغـالق امـــــــــاكن الـــــــــوضـــــــــوء في
ساجد) ,الفتا الى ان (السماح ب ا
ــوالت فـــتح احملـــال واالســواق وا
واالمـــاكن الـــتي تـــقـــدم اخلـــدمــات
لـلمواطـن ويتعـ عليهـا تطبيق
الـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة والـتـدابـيـر
الـوقـائـيـة واال تـسـمح ألي شـخص
الـدخـول من دون ارتدائه لـلـكمـامة
وكـذلك يـجب على الـعـاملـ ارتداء

الكمامة). 

االوسـاط اخملـتبـرية اخلـاصة بـنقل
ــسـحــات لـلـمــشـتــبه بـاصــابـتـهم ا
بــفــايــروس كــورونـا) ,واضــاف ان
(الــشــركــة وفــرت كــتــات اخلــاصــة
بـــالــكــشف الــســريع  ,ودعت اعالم
دوائــــر الـــصــــحـــة كــــافـــة الرســـال
مـــخــولــيـــهــا  وبــشــكـل عــاجل الى
اخملـازن لـتـسـلم احلـصص من تـلك
ـادتـ التي  تـوفيـرهـا لضـمان ا
تــوفـــيــر  ارصــدة عــالــيــة من هــذه
ــا يـؤمن اجــراء حـمالت ــواد   ا
واســعــة ومــســتــمــرة لـلــكــشف عن
ـصـاب  و يـحـد من انتـشـار هذا ا
ـرض وانتـشار هـذه اجلائـحة في ا
عــمـوم مـحـافـظــات الـعـراق).ونـعت
نـقابـة أطبـاء العـراق فرع الـبصرة
أخــصـائي اجلــراحـة الــعـامــة عـلي
جـــعـــفــــر عـــلـــيـــوي اثـــر إصـــابـــته
بـكـورونـا. وقالت الـنـقابـة في بـيان
امـس إن (عـلـيـوي وافـاهُ األجل أثـر
مـضــاعـفـات اإلصـابـة بـالـفـايـروس
الــتــاجي كـوفــيـد  19 بــعــد أن كـان
يــعـمـل ضـمن خط الــصـد األول في
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
3246 حــــالـــة شــــفـــاء فـي بـــغـــداد
وقف واحملـافـظات امس وكـشف ا
الـوبـائي عن ارتـفـاع غـيـر مـسـبوق
ايـضا في عـدد االصابـات حيث بلغ
4288 حـالـة تـميـزت مـنهـا الـنجف
وبـــغــداد واربــيل وكــربالء وواسط
وكــــركــــوك والــــبــــصــــرة وذي قـــار
ـثنى فيما بلغ عدد الوفيات 75 وا

حالة تصدرتها بغداد واربيل.
وتـواصل مالكـات اجلـيش االبيض
فـي الــوزراة حــمالتــهـــا الــيــومــيــة
ــصــابــ لــلــبـــحث والــتــحــر عن ا
بـفايـروس كورونـا من خالل الـقيام
بـــجـــوالت اســـتـــبــاقـــيـــة لـــتـــقــد
االرشـادات والتعـليمـات والوصايا
الـصحية للمواطن لتجنب ازدياد
احلـــــاالت  ,مـــــجـــــددة دعــــوتـــــهــــا
لــلــمـــواطــنــ بــالــتــزام الــتــبــاعــد
االجـــتــمـــاعي وارتـــداء الــقـــفــازات
والـكـمـامـة لـتـجـنب خـطـر الـعدوى.
واعــلـنت الــوزارة في بــيـان تـلــقـته
(الــزمـــان) امس عن (تــوفــر الــعــدد
ــسح الــتــشـــخــيــصــيــة حلــمالت ا
ـــيــدانـي الــوبـــائي لـــلــكـــشف عن ا
ـصابـ بجـائحـة كورونـا تنـفيذا ا
لـتوجيـهات الوزيـر حسن التـميمي
ــيــداني ــسح ا بــاجـــراء حــمالت ا
الـوباي,اذ  بـادرت الـشـركة الـعـامة
ـســتـلــزمـات لــتـســويق االدويــة وا
الـطـبـية وبـاشـراف مبـاشـر من قبل
الـصـيدالني عـلي حـسن البـلــداوي
بـاجـراءات  مكـثفـة خالل السـاعات
ـاضـيـة لتـامـ توفـيـر مـتطـلـبات ا
هـــذه احلـــمالت مـن خالل تـــوفـــيــر

الــــهــــجـــمــــات والـــتــــرهــــيب ضـــد
ـمثلـة اخلاصة .وقالت ا الـناشـط
ــتــحــدة في لـألمــ الــعــام لأل ا
الــــعــــراق جــــيــــنــــ هــــيــــنــــيس-
بـالســـخـــارت في بـــيـــان تــابـــعـــته
(الـزمان) امس (يـشكّل مقـتل ريهام
يـــعــقـــوب وحتــســ أســـامــة قــبل
أســـبـــوع تـــهـــديـــداً خـــطـــرا لألمن
واالسـتـقـرار فـي الـبـصرة ,و يـجب
أال يـعيش الـبصريـون في مثل هذا
اجلـــو من الــرعب والـــتــرهــيب الن
وهــنـاك حــاجـة مــاسـة إلـى اتـخـاذ
إجـراءاتٍ أكبـر من قبل السـلطات),
واضـــافت (يــجب تــطــبــيق الــقــوة
الــكـامــلـة لــلـقــانـون لـلــوصـول إلى
اجلـنـاة واعـتقـالـهم ومـحاسـبـتهم
ووضـع حـدٍّ لـدائــرة الـعـنف).وأدى
مــــقــــتل أســــامــــة في  14 آب إلى
تـصاعـد االحتجـاجات في الـبصرة
حاسبة اجلناة وتلقّى للمطالبة 
مـــكــتب حــقــوق اإلنـــســان الــتــابع
لـــيــونــامي تــقـــاريــر مــوثــوقــة عن
مـــحـــاولــتي قـــتلٍ مـــســتـــهــدفٍ في
الـبصرة في  17 آب حـيث أطلقت
عـنـاصر مـسلـحة مـجـهولـةُ الهـوية
الــــنـــارَ عـــلى ســـيـــارةٍ تـــقلّ ثالثـــة
ا أدى نـاشط من بينهم امرأة 
إلـى نــــــقل اثــــــنـــــ مــــــنـــــهـن إلى
ــســتـشــفى لـتــلــقي الـعالج كــمـا ا
أطـلق مـسـلـحـون مجـهـولـون الـنار
عـلى سـيارة تـقـودها امـرأة أُخرى
لــكن دون أن يـصــيــــــبــوا هـدفـهم.
وإذ تـــقـــرّ يـــونـــامـي بـــاخلـــطــوات
اإليـجابية الـتي اتخذتـها احلكومة
اسـتجـابة لـهذه التـطورات (فـإنها
حتـث عـــلى مـــزيـــٍد من اإلجـــراءات
ـــســاءلــة لـــتــحـــقــيـق الــعـــدالــة وا

واألمن). 

ومـيـسان لـشهـر آب بيـنهم نـساء),
مــشـددا عــلى الــقـول (بـالــتـحــقـيق
ـتورط ألخذ والـكشف ومعـاقبة ا
غدوريـن  وايقاف  مـثل هذه حـق ا
الـــعـــمـــلـــيـــات في دولـــة اخـــتــارت
انـيا لـنـفسـهـا نظـاما سـيـاسيـا بـر
يـــحـــتــرم االتـــفــاقـــيـــات الــدولـــيــة
ويـــحــافظ عـــلى حــقـــوق االنــســان

ظلوم).  العراقي ا
وزار وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة عـــثـــمــان
ي امـس االول مــحـــافـــظــة الـــغـــا
الـــبـــصــرة عـــلى رأس وفـــد امــني
ـســتـوى من بــيـنه الــفـريق رفــيع ا
الـركـن عـبـد االمـير الـشـمـري نـائب
شـتركـة ورئيس قـائد الـعمـليـات ا
جـهاز األمن الوطني لإلطالع على
األوضـاع األمـنيـة هـناك ولـلـوقوف
عـن كثب عـلى االغـتـيـاالت األخـيرة
وغـيرها من القضـايا األمنية.وكان
الــكــاظـمي قــد كــتب تـغــريــدة عـلى
تـويتر بعد حادث اغـتيال الناشطة
رهــام يـعـقـوب قـائال ) ,لــقـد اقـلـنـا
قـائـد شـرطـة والـبـصـرة وعـددا من
مـدراء االمن وسنقوم بكل ما يلزلم
لـتضـطلـع قوى االمن بـواجبـاتها),
مـؤكـدا ان (الـتـواطؤ مع الـقـتـلة او
اخلـضـوع لـتـهديـداتـهم مـرفوض ,
وســـنــقــوم بــكل مــا يــلــزم لــتــقــوم
اجـــهــزة وزارة الــداخـــلــيــة واالمن
بــحـمـايــة اجلـمـتـمـع من تـهـديـدات

اخلارج عن القانون). 
ــــتــــحــــدة ودانـت بــــعــــثـــــة األ ا
ـسـاعـدة الـعراق (يـونـامي) بـشدّةٍ
قــتل نـاشـطَـ اثــنـ في الـبـصـرة
واســتــهــداف اثــنــ آخــرَين خالل
ـــاضي فـــيــمـــا حــثت األســـبــوع ا
احلــكــومـةَ عــلى تـكــثـيف اجلــهـود
حملـــاســبـــة اجلــنــاة ومـــنع تــكــرار

عـــواقـــبــهـــا وخــيـــمــة في اشـــاعــة
الـــــفـــــوضى وتـــــهــــديـــــد الــــســـــلم
اجملـــتـــمـــعي) ,مـــطـــالـــبــا بـ (وقف
انـــتــهــاكــات حــقــوق االنــســان في
ونـحن كلـجنـة  نيـابية في الـعراق 
ــان الـعــراقي نـطــالب رئـيس الــبـر
ـــســـؤولـــيـــة الــــوزراء ومن بـــاب ا
ــســلــحـة وكــقــائــد عــام لــلـقــوات ا
الــتـحــرك اجلـاد اليـقــاف عـمــلـيـات
ـسـتـمـرة الـتـي تـطال االغـتـيـاالت ا
ـدنــ واســتــهـداف الــنــاشــطــ ا
الــنـاشـطــات في كـافــة احملـافـظـات
,حــيـث  اغــتــيـال 9 نــشــطــاء في
مـــحـــافــظـــات الـــبــصـــرة وذي قــار
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اعـــربت جلـــنـــة حــقـــوق االنـــســان
الـنيابـية عن قـلقهـا بشأن االحداث
االخـــيــرة الــتي تــطــال الــنــشــطــاء
ـدني في الـقتل او في محاوالت ا
اخلـــطف الـــتي تـــخـــالف االعــراف
الـديـنـيـة واالتـفاقـيـات الـدولـية في
احلــــــفـــــاظ عـــــلـى حق االنـــــســـــان
بـالتعـبير عن رأيه وفـق الدستور .
وقــالت الــلــجـنــة في بــيـان تــلــقـته
(الـزمان) امس ان (اخفاق االجهزة
االمــنـيـة في كــشف مالبـسـات هـذه
ــمـــنـــهـــجـــة ســـتـــكــون اجلـــرائـم ا

غدورة الدكتورة رهام يعقوب lOOAð∫ ناشطون يشيعون زميلتهم ا

علي جعفر عليوي 
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حتت كــنى ابــو هــاجــر وابــو تــبــارك
وابـو عـثـمــان وابـو سـلـيـمـان ,في ما
ــا يـسـمى ــكـنى ابــو جـاسم  عـمل ا
ا فـرقة الـكـواسـر وعـمل ابـو مـر 
يـسمى لـواء خـالـد بن الـولـيـد وعمل
ــا يـــســمـى الــطـــبــابــة ابــو حـــارث 
العسكـرية فضال عن ارهابـي اثن
ا يـسمى ديـوان اجلنـد وفرقة عمال 
الـــــيــــــرمـــــوك) ,مــــــؤكـــــدا انـه (خالل
الـتـحـقـيـقـات األولـيـة مـعهـم اعـتـرفوا
بـانـتــمـائـهم لــلـعـصـابــات اإلجـرامـيـة
واشـتـركـوا بـعــمـلـيـات إرهـابـيـة ضـد

.( واطن القوات األمنية وا
واشـــار الـــبـــيــــان الى (ضـــبط كـــدس
للعتاد من مـخلفات داعش داخل أحد
األنـــفــــاق في قــــريـــة زحلـــفــــة ضـــمن
محافـظة نـينـوى بداخله 750 قنبرة
هـاون تـســتـخـدم كــعـبـوات نــاسـفـة),
وتـابع انه (تـدوين أقـوال اإلرهـابـيـ
وإحــالــتــهم الى اجلــهــات اخملــتــصـة
ورفع الـــكـــدس وفـــقـــاً لـــلـــســـيـــاقــات
االصولية).وبـتوجيه من القـائد العام
ُسلـحة وبإسنـاد من طيران للقـوات ا
اجلـيش الـعـراقي وطـيـران الـتـحـالُف
الــدولي  ,شـــرعت قـــطـــعـــات جـــهـــاز
ـكــافـحــة اإلرهـاب بــتـنــفـيــذ عـمــلـيـة مُ
عسكـرية نوعـية في (مخـمور - جبال
قـرة چـوخ )  ,أسـفــرت عن مــقـتل 10
عـنـاصـر من فــلـول داعـش االرهـابـيـة
وتدمير 9 كهوف ومـستـودع لألغذية
واألدوية. واعـتـقلـت مديـريـة مكـافـحة
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عـاد الهـدوء احلـذر الى قـضـاء زاخو
التابع حملافظة دهوك بعد يوم وليلة
من تظـاهرات احـتجـاجيـة وقع فيـها
جرحى في صـدامات مع قوات االمن
تـظاهـرون احتجـاجا على  وخرج ا
السـماح للـسائـق االتراك بـالدخول
مع شاحـناتـهم الى داخل زاخو ومن
ثم دهـوك وهــو االمـر الــذي رأى فـيه
االهـالي خطـرا عـلى الـصحـة ونـشرا
لــفـيــروس كـورونـا  كــمـا انـه يـحـرم
ابـناء االقـلـيم من فـرص عـمل وفـرها
لهم قرار تسلـمهم الشحنـات التركية
ونـــقــلــهــا بــشـــاحــنــات  من احلــدود
ـدن . واتهم التـركـية الـعـراقيـة الى ا
عـضــو مـجـلـس الـنـواب احــمـد حـمه
رشيد  السلـطات الكردية في زاخو
مارسة ابشع أنواع التعذيب بحق
ـــتــــظـــاهـــريـن . وقـــال رشــــيـــد في ا
تصريح امس إن (الوضع في دهوك
ـكن السكوت وحتديدا في زاخو ال 
عليه وبالتالي هنـاك عمليات تعذيب
ــــتـــــظــــاهــــرين فـــــضال عن بــــحق ا
ـــارســات بــشــعـــة جتــري هــنــاك .
وأضاف (اننا حـذرنا حكـومة االقليم
عنية بعدم التعرض الى واجلهات ا
تظاهرين ولالسف لم يستجيبوا). ا

من قــبل سـائــقي الـشــاحـنــات الـذين
شعروا أن فـتح معـبر إبراهـيم خليل
مع تـركـيـا سـيـسـمح لـلـسـائـقـ من
تركيا  بدخـول إقليم كردستان وهي
ـــــتــــوقـع أن تـــــضــــر خـــــطــــوة مـن ا
بأعمالـهم. ومع ذلك  سرعان ما ردد
اجلـنــاة اجملـهـولــون شـعـارات حـزب
الــعــمـــال الــكــردســتــاني وبــدأوا في
إطـالق أعــيـــرة نـــاريـــة جتـــاه قــوات
ـــا حـــوّل االحـــتـــجـــاج إلى األمن  
عمل من أعـمال االضطـرابات الـعامة
الـــتي تـــضـــمـــنت أعـــمـــال تـــخـــريب
ــا ادـ الـ وقـوع جـرحـ وانـتــهـاكـات 

.( دني ب افراد القوات األمن وا
واكد (إصـابة  61شخـصـا من قوات
.  اعــتــقـال 18 األمن و  4مــدنــيــ
شــخـصًـا بــحـوزتـهـم أسـلـحــة نـاريـة
وسط أعـــمــال الــشـــغب و إصــابــة
طفل. التحقيقـات جارية للعثور على
الذين اطلـقوا الـنار كمـا تضررت 26
ســيـــارة شـــرطــة وســـيـــارة مــدنـــيــة
ــتـــلـــكــات عـــامــة بــاإلضـــافــة إلـى 
وخاصة. يشار إلى أنه بينما ورد أن
الـتجـمع كـان يهـدف إلى نـقل حـقوق
السائق   الكشف عن  4سائق
فـقط خالل الـتـحـقـيـقـات و ان مـعـظم
الــذين شــاركــوا في الــتــظـاهــرات لم

يــكــونــوا من اهــالي زاخــو). واشــار
الى ان (حــكــومــة إقــلــيـم كــردســتـان
لــــلـــرأي الـــعـــام واجملـــتـــمع الـــدولي
ــعــتــقــلـ تــضــمن أن األشــخــاص ا

سيـتم التـعامل مـعهم وفـقًا لـلقـانون.
تزدهر حكـومة إقليم كردسـتان بفخر
مع احلـــفــــاظ عــــلى الــــقـــيـم الـــتي ال
ة. نسـتغنى عـنهـا حلياة مـدنيـة كر

ركزة أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة. وبينما أنا راقد علي سريري بالعناية ا
وأعـاني من ألم رهيب يـنهش كل قـطعـة من  جسـدي الذي لم يـبق فيه شىء غـير مـتصل

بأنابيب و خراطيم ... 
أراقب نظرات زمالئي من األطباء والتمريض ما ب خوف و رجاء 

وحتركـات سريـعة و مـضـطربـة لتـجهـيـز جهـاز التـنـفس الصـناعي لـهـبوط حـاد في نسـبة
االوكسيج بالدم ...

وانـا اعـلم  فـشل جـهـازي الـتـنـفـسي الـربـاني فـي الـعـمل هـو بـدايـة الـطـريق الى نـهـايـتي
ا شاهدتها....من قبل احملتومة لطا

رض اللع ... سؤول عن عالج هذا ا وأنا الطبيب ا
وأستطيع أن أري نهايته اآلن بوضوح ... 

مـنذ أيام ودعت زمـيال لي كان يرقـد علي بـعد خطـوات مني و كان قـد سبقـني إلي ما أنا
ذاهب اليه اآلن...

لست والله خائفاً اآلن 
فأنا  أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب و حتمل األمانة 

وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكر 
و أن يجعل عملنا و مرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه...

كل مـا أرجـو إن بـادر بي األجل وحـانت حلـظـة الـفـراق أن يـتكـفـل اللـه بـرعايـتـه و حفـظه
أسرتي و أطفالي الذين افتقدهم بشدة 

ويعتصر قلبي فراقهم
 وصيتي إلـيك يا الله أطفالي الـذين لن أفرح بهم وأن تذكروني

إخوتي بكل جميل وال تنسوني من صالح دعائكم"
ستشفى الصدر.. وهو في { استشاري أمراض الرئة 
اللحظات األخيرة. 
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افاد مصدر أمني أن مسلحا مجهوال
فوضية االنتخابات في قتل موظفا 
ــصـدر في تـصـريح بـغـداد.واضـاف ا
امس إن (شـخـصـا مـسـلـحـا مـجـهـول
ـدعـو (و.ع) الـهـويـة اقـدم عــلى قـتل ا
تـولد 1987 يحـمل هـويـة صادرة من
ــفـوضــيـة الــعــلـيــا لالنــتـخــابـات / ا
حماية وكيل وزير ضمن طريق سريع
مـحـمـد الـقـاسم في بـغـداد). وازدادت
في اآلونة األخـيرة عـمـليـات االغتـيال
في بـغـداد وعـدد من احملـافـظـات كـان
الـنــصـيب االكــبـر مــنـهـا لــلـنــاشـطـ

. دني ا
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الى ذلك فـكـكت وكـالـة االسـتـخـبـارات
الــتــابــعـة لــوزارة الــداخــلــيــة خــلــيـة
ارهابـية مكـونة من  9 افراد ينـتمون
لتنـظيم داعش واعـترفـوا باشـتراكهم
بــعـــمــلــيـــات ضــد الــقـــوات األمــنــيــة
ـــدنــيـــ كــمـــا ضــبـــطت امـــفــارز وا
الـوكــالــة كـدســا لـلــعـتــاد في مــنـاطق
مـتفـرقـة من مـحـافـظـة نـيـنـوى.وقالت
الــوكــالـة فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان)
ــــتــــمــــثــــلـــة امـس إن (مـــفــــارزهــــا ا
باسـتـخبـارات نـيـنوى ألـقت الـقبض
ناطق متفرقة على تسعة إرهابيـ 
من احملـافـظـة مـطـلـوبـ وفق أحـكـام
ادة  4إرهاب النتـمائهم لـعصابات ا
داعش). واضاف ان ( 4مـنـهم عـمـلوا
ــعـســكــرات الـعــامـة في مــا يـســمى ا
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ـان اقـلـيم كـردسـتان وكـان عـضـو بـر
عن اجلمـاعة اإلسالمـية سـوران عمر
قــد قـــدم اســـتــقـــالـــته من عـــضـــويــة
اجمللس ويعزو السبب الى عدم قيام
اجملـــلس بــــواجــــبـــاتـه في تــــشـــريع
الــقــوانــ ومـراقــبــة أداء احلــكــومـة
ـــواطـــني والـــتـــمـــثـــيل احلـــقـــيـــقي 

كرستان.
واتهم منسق التـوصيات الدولية في
حــكــومــة اقــلــيـم كــردســتــان مــؤيـدو
ب.ك.ك و اجلــيـل اجلــديـــد و جــهــات
اخرـ غيروا مـسار احتـجاجات زاخو

الثارة الشغب.
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وقـــال في بـــيــان امـس ان (حــكـــومــة
إقــلــيم كــردســتــان مــلــتــزمــة تــمــامًـا
بــاحلـــفــاظ عــلـى حــريــة الـــتــعـــبــيــر
ظـاهـرات والوقـفات وتعـزيـزها فـي ا
دنيـة التي تهدف إلى االحتجاجـية ا
تــعـــزيــز الــرفـــاهــيـــة االجــتــمـــاعــيــة
والــصــالـح الــعــام. لــكن ســرعــان مــا
حتول تغيـر مسار تلك احتـجاج ليلة
19 آب اجلاري من قبل مؤيدي حزب
العـمـال الكـردسـتاني و حـراك اجليل
اجلــــديـــد و عــــدة احــــزاب اخـــرـ إلى

أعمال شغب ).
واضاف أن (االحـتجـاج يفـترض كان

طلب السائق  فإن وفيما يتعلق 
إبــراهـيـم اخلـلــيل هــو نـقــطـة عــبـور
دولية تخضع للبروتوكوالت الدولية

والوطنية).

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6739 السبت 3 من محرم  1441 هـ 22 من آب (اغسطس) 2020م
Issue 6739 Saturday 22/8/2020

 UF U'« w  ”ÒdL²*« –U²Ý_«

 عاجلت  تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم  161 لسنة   2016وضع
تمرس  من حـيث شروط منح هذا اللقب من قبل مجلس اجلامعة بعد توفر الشروط االستاذ ا
ـنح لقب ـادة 4 حـددت االمـتـيـازات التي يـتـمـتع بـهـا من  واد  1و2  وفي ا التي حـددتـهـا  ا

استاذ متمرس ومن بينها :
1- منحه هوية ( استاذ متمرس ) من اجلامعة   التي كان يعمل فيها .

كتب  في القسم  او الكلية  التي يعمل فيها . 2- االحتفاظ 
ادة  5حددت  الـتعلـيمات وهـناك امتيـازات اخرى من يراجع التـعليمـات يتعرف عـليها ,وفي ا

تمرس من بينها :  ارسها االستاذ ا هام التي   ا
نهجية  واالشراف على رسائل واطروحات نهجية وغير ا 1- التدريس والقاء احملاضرات ا
ناقـشات وفي الـلجـان االخرى  واعـداد الدراسات الدراسات الـعلـيا  واالشـتراك في  جلـان ا

لقاء اجور ومكافئات وفقا للقانون   ,كما هناك مهام اخرى . 
تـمرس   ,حيث اوضح لكن واقع احلـال هو غـير ذلك كـما روى احـد الزمالء مـن االساتـذة ا
ـتمـرس حتدد مـدتهـا لسـنة واحـدة  وانه يجب اصـدار امر  جـامعي جـديد ان هويـة االسـتاذ ا
ـنح لقب  اسـتاذ لتـجـديد مـنح اللـقب  وهويـة جديـدة  ما يـتعـلق بهـا ت الـفقـرت  ,ان  من  
مـتـمرس يـتم وفق شـروط وقـرار  جمللـس اجلامـعـة  مـصادق عـلـيه من وزارة  الـتعـلـيم  الـعالي
نح والـبحث  العلـمي كما هي اجراءات مـنح اللقب العـلمي  استاذ او اسـتاذ مساعد  ,وكـما 
تـمرس فـيقول  ,هل يفـقد  االسـتاذ لقب الـبعض درجـة خبـير مـثال يتسـائل زميـلنـا  االستـاذ ا
تـمرس هـذا اللقب بـعد مـضي سنة او استـاذ او يفـقد اخلبـير درجـة خبيـر او يفـقد االسـتاذ ا
اذا مـدة ما   ,ثم ان الـتعـلـيـمـات تـخـلـوا من االشـارة الى ذلك  فـعالم هـذا الـتـجـديـد لـلقـب  و
تمـرس  بعد ان احيل عـلى التقاعد و حتديـد سنة للهـوية وكما يقـول كم سنة يعـيش االستاذ ا
بعـد منـحه اللقب واالمـر االخر يـحاول بعـض التدريـسيـ وكما يـذكر زمـيليـنا بـعضهم  طالب
ـارسون هذه اشـرف علـيهـم  يحـاولون حتـييـده وعدم الـسـماح له بـالتـدريس واالشراف    ,و
ــتــمــرسـ    ,كـل ذلك من اجل الــتــدريس في ـنــاكــدات مع اســاتــذتــهم   من اال ســا تـذه ا ا
ـاجـســتـيـر مع انـهم غـيـر الـدراسـات الــعـلـيـا واالشـراف عـلى اطـا ريـح ورسـائل الـدكـتـوراه وا
ارس التـدريس في الدراسة االولـية  مدة من الـزمن تكسـبه اخلبرة  ,ثم مؤهـل اذ يجـب ان 
راس اجسـتيـر بعـد زمن وبعـد ذلك التدريس واالشـراف على الـدكتـوراه حيث ان اخلـبرة وا ا
هما اساسي لصقل القدرة لدى التدريسي ليكزن قادرا علة التدريس ودعا زميلنا الى اعادة
ـاجسـتيـر في بعض الـكلـيات  وعـليه ال تصح النـظر بالـدراسات الـعلـيا وحتـديدا الـدكتوراه وا

مارسات التي ال جتد رادع  من اجلامعات والكليات . هذه ا
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ـهني  عندمـا يُخَلفون ـواقفهم  ومنـهجيتـهم وإرثهم االبداعي وا عنـدما يتمـيز  الرجال 
تَرِكه عـلمـية وافـره  تُشَـكل مفـتاحاً لـلبـصر والـبصـيرة  للـعقـول التي اسـتسـلمت لـلجهل
ـبـدع ان نـذكـر فضـائـلهم والظـالميـة   صـار  لزامـاً عـليـنـاً  من باب تَـذَّكـر  االبداع وا

ونُثني عليهم .
وانـا افـتشُ في ذاكـرتي عن رجـال وفـرسان  الـصـفـات احلـميـدة   تَـجـلت امـامي صورة
هنـية  الذي يُعد اليوم احد الرمزيات االخ "سعد البزاز " ; فـارس الكلمة احلرة وعنوان ا
ميـزة   ليس مـحليـاً فحسب بل دولـياً .فبـجهـد ذاتي وعمل حثـيث  تمكن من االعالميـة ا
حتـويل مؤسـساته  االعالمـية الى صـروح في العـمل االعالمي األبداعي يـنهل مـنهـا جيل
ستجيب إلرادة الشعوب فقط  والقادر على تشكيل اعالمي جديد يؤمن بـاالعالم احلر ا

ستبدين . رأي عام وطني ضد الطغاة وا
نجزات على جميع االصعدة  لقد كانَّ احد أهتمامي ينصب برجل صنع تأريخ حافل با
اعمـدة صناعـة مهنـة االعالم بالـعراق ضمن مـسيرته الـتأريـخية وهـو ما مكـنه من تصدر
هني منصات االعالم الـوطني .. مبدع ومتـألق ومدرسة في صناعـة احلاضر االعالمي ا

 متفائالً ومستشرقاً مستقبل اعالمي مزدهر . 
مـسيرة "  سعـد البزاز " االعالمـية الطـويلة  سـاهمت في جناحه بـوضع منهـجاً اعالمياً
ـؤسسـات االعالميـة الى مدارس ـؤسسـاته االعالميـة   بل وحولَّ تـلك ا يـزاً خاصـاً 
هـنة ووطـنيـة االنتـماء  وتـمكن بـعقلهِ تـمسـك بـشرف ا العـداد اجيـال من االعالميـ  ا
ـتــابـعـ لــتـلك ــشـاهــدين وا اجلــبـار وتــفـكــيـره الـنــاضج ان يـســتـقــطب اكـبــر عـدد من ا

واكبة لكل التطورات  . تجددة وا هنية ا ؤسسات من خالل رسالته االعالمية ا ا
لـقـد اسـتـطـاع الــبـزاز وبـسـقف زمـني قــصـيـر ان يـخـلق حــالـة االبـداع من خالل حتـويل
مـؤسسـاته الى ينـابيع عـلمـية مـتفجـرة في االبداع وصـناعـة الرأي  والـقوالب الـصحـفية
الـتي تـكـاد ان تـكـون بـراءه اخـتـراع يُـحـسب لهُ  بل وتُـعَّـد الـيـوم احـدى مـراكـز الـتـدريب

ية . ميزة التي تنافس كبريات مؤسسات األعالم العا والتعليم  االعالمي ا
 مـادفـعـني الـكتـابه عن "الـبـزاز" الني اعـرف جـيداً كـيف يـفـكـر وكيـف يُبـدع بـعـمـله  فكم
احـتــقـرت  بـعض االصـوات الــنـشـاز  الـتي حتـاول ان تــصـفهُ بـالـعـمــالـة تـارة وبـصـاحب
ا كان مشـروع التقـسيم تارة اخـرى .. وشهادة لـلتأريخ احتـمل مسؤلـيتهـا امام الله لـطا
الـبـزاز يـوصــيـني في جـلـسـات خــاصـة ان نـعـمل من اجل عــراق واحـد خـالي من الـظُـلم
واالستبداد  ونسـعى حلفظ كرامة مواطنيـنا  ولم يتطرق يوم من االيام لـطائفة او قومية
في كالمة طـيلـة خمـسة عـشر عـام منـذِ ان عرفـته  وفي بعض االحـيان وانـا اقرأ لـبعض
الـكتـاب او بـعض خطـابـات السـاسـة ليُـعـرج  احـدهم "قدحـاً" عـلى البـزاز في تـصريح او
ا كتابة مـقال  وفي قرارة نفسي اقـول ; دعني ال ألومهم فـأنهم يودون ان يعطـوا اهمية 
يـكتبون  او يـصرحون   وبـذلك تُكمن اهـميتهم  بـحشر اسم "الـبزاز " في التـصريحات
قـاالت من بـاب الـتشـويق واعـطاء اعـلى مـستـوى اهـتمـام لـكاتب او مـحـلل يكـاد يـكون وا

مغمور ويحاول ايصال رسالة معينة .
اخـي سعد البزاز ...

باديء ـكن ان آصف منـظومـة االخالق والقـيم وا إن كتـبت عنك صـفحـات ومجـلدات ال 
ـيـز لـرجل صنع الـوطنـيـة الـتي حتـملـهـا  لـكن حـاولت ان اكـون شاهـد حي عن تـاريخ 
تاريخهُ االعالمي متـوافقاً مع مايحـمله من قيم ومباديء وطـنية  فكأن الـتميز واالبدع قد
ُـعلم" حتى عـندما يُـذكرهُ البعض اخـتصر بشـخص "البزاز" اعالمـياً . هكـذا هو  ديدن "ا
قدحاً فهو القـصد يُضيفُ اهميـة ورونقاً للكالم  ففي البـلدان التي تعتز بـكفاءاتها تعمل
ستحيل من اجل تقد كل التسهيالت الستثمار تلك العقول اجلبارة وينابيع ا
الــعـلم الــتي التــنـضب ابــداعــاً  لـكن لـالسف في بــلـدي ظالمــيـة
ـاضويـة هيَّ من تُـسيـطر عـلى الـقرار فـنخـسر البـعض وعقـد ا
خيـرة فرسـاننا ورجـالنا   ونـتمـسك بأسوئـهم ليـتحول حـالنا

ا نحنُ نعيشهُ ب اطالل ورثاء ونحيب وانهيارات ...
اتمـنى من الـله ان يـعود الـعراق حـضـناً دافـئـاً لكل ابـنائه ..

بدعة . وسالم وطمأنينة للعقول اجلبارة وا
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اتضح والدهـا ووالدتـهـا وشقـيقـها  ,
بأن اجملـنى علـيها تـعاني مـن مشاكل
ـحـاولـة نـفـسـيـة وســبق وان قـامت 
االنتحار للمرة الثالثة وهذه احملاولة
الـرابــعـة) ,وأضـاف الــبـيــان (اجملـنى
عليهـا سبق وان قامت بـالقاء نـفسها
من اجلـســر الــرابع و انـقــاذهـا من
قـبل مـفـارز الـنـجـدة الـنـهريـة وكـذلك
ــــــدعــــــ بــــــاحلق حــــــسـب إفـــــادة ا
ــاضـيـة ـدة ا الـشــخـصي انه خـالل ا
ـحــاولـة شــنق نــفـســهـا و قـامـت 
انقـاذهـا من قبل ذويـهـا وبعـدهـا مدة
قــامت بــتــنــاول كــمــيــة من احلــبــوب
واالدوية والـسمـوم وايـضا  نـقلـها

ستشفى وانقاذ حياتها). الى ا
نـافذ من جهـة اخرى  ,افادت هـيئـة ا
احلــدوديـة بــضــبط  3عـجـالت بـدون
شـهــادة مـطـابــقه ووثـيــقـة اطالق في
مــنـفــذ الــشالمــجــة احلــدودي.وقـالت
الهيـأة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
إنه (بــنـــاءً عــلى تــوجـــيــهــات رئــيس
نافـذ احلدودية في رصـد اخملالفات ا
ـــال الـــعـــام   ضــبط ومـــنع هــدر ا
ثالث عـجالت خـارج احلـرم الـكمـركي
في نقطـة البحث والتـحري محـملتان
ــادة حــجــر حالن وبــعــد الـتــدقــيق
اتـضح عــدم وجـود شــهـادة مـطــابـقه

ووثـــيــــقـــة اطالق), واضـــاف انه (
اتخـاذ االجـراءات الـقانـونـيـة الالزمة
بحق اخملالفت واحالتهما الى مركز

شرطة كمرك الشالمجة).

ــــوجـب وصل اســـــتالم اصـــــولي).
والـقى جــهـازاألمن الــوطـني الــقـبض
على مبـتز الـكتروني في بـغداد. وقال
اجلهاز في بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (عـمــلـيـات اجلــهـاز الـقـت الـقـبض
ــــتــــهـن اإلبــــتــــزاز عــــلـى شــــخـص 
األلكتـروني تنفـيذاً ألوامر صادرة من
قـاضي اجلــهـاز اخملـتص بــنـاءً عـلى
شكـوى تـقدمـت بهـا احـدى الضـحـايا
مــعـززة بــأدلــة اســتـدراجــهــا بــعالقـة
عاطفيـة تمكن من خاللهـا االستحواذ
عـلـى صـورهــا ومن ثم مــســاومـتــهـا
بـالغ مـالـية مـقـابل عدم نـشـرها ,إذ
جرى تدوين اقـواله اصوليـاً واعترف
صراحـة بـالـعديـد من حـاالت اإلبـتزاز
و  إحالـته الى اجلـهـات الـقانـونـية

اخملتصة لينال جزاءه العادل). 
وفي نــيــوى أصـــدرت قــيــادة شــرطــة
احملافـظة  تـنويـهاً بـشأن قـيام امرأة

بحرق نفسها أمام مبنى احملافظة.
وذكــرت الـــقــيـــادة في بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمــــان) امس  انه (بــــخـــصـــوص
رأة الـتي قامت بـحرق نـفسـها امام ا
ـبـنى احملافـظة  ,نود البـاب اخلـلفي 
ان نـعـلـمـكم انه بـإشـراف مـبـاشـر من
قــبل الـعــمــيــد لـيث احلــمــداني قــائـد
شـرطــة احملــافـظــة   فــتح حتــقـيق
جنـائي من قـبل فريق عـمل مـكون من
عــدد من ضــبــاط شــرطــة اكــفــاء ومن
خالل الـتـحـقــيق وبـعـد تـدوين اقـوال
دع باحلق الشخصي وهم كل من ا

مـعـاهـد ومـراكـز ثـقـافـيـة وحـضـاريـة
وتـــربـــويـــة مـــنـــتــــشـــرة في الـــوطن
الــــعـــربي.وأطـــلــــقت في عـــام 2016
مـشــروعـهـا الـكـبـيــر سـفـراء الـنـوايـا
احلـسـنـة لـلقـيـام بـاألعـمـال اخلـيـرية
دارس االبتدائية في الدول لصالح ا
ـنـظـمة 22 الـعـربـيـة. ويـنـتـمي الى ا
عــــضـــــواً من الــــدول ,وقــــد أقــــدمت
ــنـظـمــة عـلى أعــمـال كــثـيـرة داخل ا
الــوطن الــعــربي لــكن مــا زالت هـذه
نـظـمة الـعـريقـة بـعيـدة عن احلوار ا
ــشــتــركــة مع اجلــانب واألنــشــطــة ا
األوربي بـــكل مــكـــونــاته. وتـــنــبــهت
ـــنــظـــمـــة مــؤخـــراً الى ضــرورة أن ا
يـكـون لـها وجـوداً فـاعالً في الـوسط

األوربي بكل أطـيافه ولـتحـقيق هذه
ــهــمــة بـدأت اخلــطــوة الــكــبــيــرة وا
ـنـظــمـة بـالـتـنــسـيق والـتـعـاون مع ا
مـؤسـسـة عربـيـة عـريـقـة ذات سـمـعة
وحـــــــضــــــــور فـي أوربـــــــا والـــــــدول
ية االسكندنـافية وأعني بـها األكاد
ارك التي فتوحـة في الد العربيـة ا
تـــــأســــسـت عــــام  2005ولــــهـــــا من
هم الوجـود احلـضـاري والثـقـافي ا
وهي تـــعــنى بـــالـــتــعـــلـــيم الـــعــربي
والثقافة من خالل كلـياتها وندواتها
ومجلتهـا العلمية احملـكمة احلاصلة
عـــلى مـــعـــامـل الـــتـــأبـــيـــر الـــعـــربي
شـاعات رشـحة لـلحـصول عـلى ا وا

.(digital commons) الرقمية

ـــبــــالغ وصــــرفـــهــــا خالفـــاً تـــلـك ا
للـقانـون كمـا أسفـرت العـملـيَّة عن
ضبط األولـيـات اخلاصـة بالـصرف

بالغ.   وكشوفات ا
ـكتـب التي وأضـافت إن مالكـات ا
ـصـرف الـزراعي في انـتـقـلت إلى ا
مـيـسان تـمـكـنت في عـمـليـةٍ ثـانـيةٍ
من ضـبط أوليـات ومـعامـلـة صرف
ـــبـــلغ 160 ـــصـــرف  قـــرض من ا
مـلـيـون ديـنـار مـوضـحـة في بـيـان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس أن (الـقـرض
َّ صـــــرفـه خالفـــــاً لــــــلـــــقـــــانـــــون
والـتـعـلـيـمـات ودون عـلم ومـوافـقـة

قترض).   ا
وأكـدت الـدائـرة (تـنـظـيم مـحـضري
ضبط أصولي بـالعمليـت اللت
وجب مذكرت قضائيت نُفذَتا 

وعــرضــهــمــا
عـلـى الـســيـد
قـــــــــــــــــــاضـي
مـــــحــــكـــــمــــة
حتـــــــــقـــــــــيق
مـــــــيــــــســــــان
ُـــخــــتـــصـــة ا
بــــقــــضــــايــــا
الـــــنـــــزاهـــــة;
التــــــــــخــــــــــاذ
اإلجـــــــــراءات
ـة الــقـــانــونــيـَّ

ناسبة). ا
واطــــــلــــــعت
جـــــمــــعــــيــــة
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أعلنـت دائرة التـحقيـقات في هـيئة
ــة عـن ضـــبط الــــنـــزاهــــة االحتـــاديـَّ
مــســؤول فـي مــســتــشــفى الــصــدر
ـحــافـظـة مـيـسـان مـبـيـنـةً الـعـام 
ـبالغ كـانت بعـهدته تصل تالعبه 

إلى نحو ثالثة مليارات دينار. 
واشــارت الـدائــرة الى أن مـالكـات
مــــكــــتب حتــــقــــيق الــــهــــيـــئــــة في
ـة تــمــكـنت مــيــســان نـفــذت عــمــلـيـَّ
خاللـهــا من ضـبط مــسـؤول وحـدة
احلسابات في اجلناح اخلاص في
ـبالغ مسـتشـفى الصـدر لتالعـبه با
نـتسبي اجلناح البالغ ُخصَّصة  ا
مجـموعـها مـليارين و 700 ملـيون
و 907 الف دينار فضالً عن قيامه
بإتالف السجـالت اخلاصة بتـقييد

الـهـالل األحـمـر الــعـراقي بــرنـامج
طبيبك يوفر استشارات طبية عبر
الــهــاتـف لــلــمــصــابــ بــفــايـروس

شتبه بإصابتهم. كورونا وا
وبحـسب بيان لـلجـمعـية امس فإن
(الـــبـــرنـــامج يــهـــدف إلى تـــوفـــيــر
مــعــلــومــات واســتــشــارات طــبــيــة
لـلـمـصـابـ وإرشاداتـهم إلـى طرق
ـــنــــزلي الــــتـــعــــامـل مع الــــعــــزل ا
وحتاشي انـتقـال العـدوى والعالج

طلوب). ا
nð«u¼ ÂU —«

وأوضــــحت أنــــهــــا (وفــــرت أرقـــام
هــواتف عــدد من األطــبـاء من ذوي
اخلــبــرة فـي الــتــعــامل مع الــوبــاء
ـواطـنـ من ـات ا السـتـقـبــال مـكـا
الــثــامــنــة صــبــاحــاً إلى الــثــانــيــة
صــبـاحــاً وفـقــاً لـتــعـلــيـمـات وزارة
الصحة الـعراقيـة ومنظمـة الصحة
ـــيــــة وبـــروتـــوكـــوالتـــهـــا الـــعـــــــا

العالجية).
ـصاب  وتابعت أن (الـعديد من ا
يـجـهـلــون طـرق الـوقـايـة وأعـراض
اإلصــابــة وطــبــيــعــة الــتــعــامل مع
الــفــايـروس بــعــد اإلصــابــة وكـذلك
ـناسب لـلجوء إلى حتديـد الوقت ا
ـسـتــشـفى لـتـالفي الـعالج ولـذلك ا
وفـرت اجلـمـعـيـة عـدداً من االطـبـاء
لالتــــصـــال بــــهـم عـــنــــد احلــــاجـــة
ــــعـــلـــومـــات لـــلـــحــــصـــول عـــلى ا
واالســتـشــارات الـطــبـيــة اخلـاصـة

بكورونا). شعار هيئة النزاهة
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ــشــتــركــة بــ تــكـــلــلت احلــوارات ا
ـنظـمـة العـربـية لـلـتربـيـة والثـقـافة ا
ـــيـــة االوربـــيــة والـــعـــلـــوم واالكــاد
بـأجنـاز اول نـدوة بـعـنـوان (احلـوار
الـــعــــربي االســــكــــنـــدنــــافي ) الــــتي
مـحاور قـبل , سـتـنـاقش في ايـلـول ا
مــهــمــة لـتــعــمـيق حــضــور الـثــقــافـة
الـعـربـيـة في تـلك الـدول. وقـال بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (مــحـاور
الــنــدوة الــتي سـتــعــقــد خالل شــهـر
ـقبل سـتنـاقش دور الـتعـليم ايلـول ا
بــالـلــغـة الــعـربــيـة ومــؤسـســاتـهـا و
اإلعالم العربي والترجـمة ومنظمات
ــدنـي لــتــعــزيــز حــضـور اجملــتــمع ا
الـثــقـافـة الــعـربـيـة) ,مـشـيـرا الى ان
(أســاتــذة كــبــار من ذوي اإلجنــازات
يـة والـثـقافـيـة في سـتـناقش األكـاد
صــلب احملـــاور الــســابــقــة  من اجل
تـعــزيـز هـذه الــعالقـة الـتـي سـتـخـدم
الثقـافة العـربية واجلـاليات الـعربية
ـقيـمـة في أوربـا فـضال عن حتـقيق ا
هــدف كــبـيــر هــو الـتــعــاون الــعـربي
نظـمة العربـية للـتربية األوربي). وا
والثـقـافة والـعلـوم (األلـكسـو) إحدى
مــنـظــمـات جــامـعــة الـدول الــعـربــيـة
ومـقـرهـا تـونس وتـعـنى بـكل مـا هو
مـن شــأنه رفـع مــســتـــوى الــثـــقــافــة
والـتـربيـة والـعـلـوم للـدول الـعـربـية
ــنـــظــمــة عــلى عــدة حـــيث تــشــرف ا

—uC(« e¹eFð v ≈ vF ð uJ √

UÐ—Ë√ w  wÐdF «

مـتهـماً اقـدم على سـرقة اجرام بـغداد
منزل في العاصمة.
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ـــديــريــة فـي بــيــان امس إن وقــالت ا
(قــوة من مــديــريــة مــكــافــحــة اجــرام
بـغـداد ضـمن مـكــتب مـكـافـحـة اجـرام
الكرادة تكشف حـادث سرقة مبلغ 30
مليـون دينارمن داخل دار سـكنية في
منطـقة العـلوية),واضاف إنهـا (القت
القبض على السارق). وحررت مفارز
االسـتــخـبــارات فـتــاة والـقــبض عـلى

خـاطــفـيـهــا في شـقــة بـبــغـداد.وقـالت
بيـان امس إنه (بـعـد ورود معـلـومات
عن حـدوث عـمـلــيـة اخـتـطـاف إلحـدى
الـفـتـيات  تـشـكـيل  فـريق عـمل من
ــعـلـومــات حـيث  تــفـتـيش جلـمع ا
إحـدى الـشـقق في بـغـداد و حتـرير
اخملـــتـــطـــفـــة والـــقـي الـــقـــبض عـــلى
ـتـهـمـ االثـنـ اللـذيـن اقدمـا عـلى ا

اختطافها).
الفـــتــــا الى ( تـــســـلـــيـم اخملـــتـــطـــفـــة
ــتـهــمــ الى اجلــهـات اخملــتــصـة وا

نظمة شعار ا
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قـال وزيــر الـنــفط إحـســان عـبـد
اجلـبار امس إن الـعـراق توصل
إلـى اتـــفـــاق مع بــــاتـــســـرفـــيس
مـاندال الـنروجيـة لبـناء الـسفن
من أجل تـشـــيــيـد نـاقــلـتي نـفط
تبـلغ سعـة الواحـدة منـهما 30 

ألف طن.

أوضح عــبــد اجلــبــار في بــيــان
امـس أن (الـــعــراق ســـيـــتـــســـلم
النـاقلتـ في غضون 18 شهرا
وأن االتــــفــــاق يـــــأتي في إطــــار
جـــهـــود الـــوزارة إلعـــادة بـــنـــاء
أسـطـول الـنـاقالت الـذي تـضـرر
بــــســــبب عــــقــــود من احلــــرب).
ورافق مـــحـــافظ الـــنـــجـف لــؤي

الياسري وفداً رسمياً من وزارة
الــنـفط مـع خـبــراء من جــامــعـة
نطقة تل الكوفة بزيارة تـفقدية 
الـــرهـــبــان فـي بــاديـــة الـــنــجف
ـنــطـقــة وإجنـاز لـألطالع عـلـى ا
ـــيــدانـــيـــة حــول ــســـوحـــات ا ا
نطقة وجود النفط والغـاز في ا

وتقد التقرير النهائي. 

وبـــ الــيـــاســـري في تـــصــريح
صـــحـــفي امـس أن (احلـــكـــومــة
احملـلـيـة في الـنـجف طـالـبت من
وزارة الـــــنـــــفط إرســـــال جلـــــان
ــنــطــقـة  مــخــتــصــة لــدراســة ا
وبــيـان تــقــريــر جــامع ونــهـائي
لـيكـون موقف رسـمي للـحكـومة
األحتـاديــة واحملـلـيـة حـول هـذه

الطاهرة). 
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مشيـراً الى أن (الوزير مـشكوراً
أســتــجــاب لــنــدائــنــا مــبــاشــرة
وأوعـــــــز بــــــــإرســـــــال جلـــــــنـــــــة
ـدراء العـام مـتخـصصـة من ا

واخلبراء في الوزارة). 
واضـاف انه (حــيث تـمت زيـارة
الوفـد الوزاري لـلمـوقع برفـقتي
مع مختص من جامعة الكوفة
لألطالع على الظاهره ميدانياً 
وقـريبـاً سـيصل أيـضـاً وفداً من
خـــبــراء وزارة الـــنــفط لـــتــقــد
الـتـقـرير لـلـمسـوحـات الـنهـائـية
ـنـطـقـة ولـهـذه الـظـاهرة لـهـذه ا
ـرتـ األولى عام الـتي تـكـررت 

2009 والثانية اآلن). 
واســتــقــبل مـعــاون قــائــد فــرقـة
األمــام عـــلي الــقــتــالــيــة الــلــواء
الـثاني احلـشـــد الـشـعبي عـماد
الزيـدي في مقر الـفرقة رئـيـسة
بــعـــثـــة الــصــــــــــلـــيب األحـــمــر
الــدولي في مــحــافــظــة الــنــجف

كــان ذاكـرةً جــنــوبــيــةً حتـمـل انـامل
سـومـريـة قـادرة عـلـى احلـفـرعـمـيـقـاً
بــقــوة مــحــراث زراعي يــســتــنــسخ
مالمــحـه من حــيــاة شــجــرة تــتــدلى
ثــمـراً حــلــواً بـنــكـهــة (خــبث) شـرف
مديـنة النـاصرية  مـعلناً خـصومته
ـفـتـوحـة للـطـواويس واخلـفـافيش ا
والطائر صافر  ذلك الطائر اجلبان
الــــذي أدانـه الــــعــــرب في وثــــائق ال

ؤرخ  يرقى اليها شك ا
ـــشي عــلى رؤوس اصـــابــعه كــان 
ــلــةً تــســعى الى لــكي ال يــســتــفــز 
رزقـهـا  لـكـنه ال يـتـورع مـن الـضرب
ــطـرقـة ثـقـيـلـة عـلى رؤوس بـخالء
ومــــحــــابــــ ومــــنــــافــــقــــ وجتـــار
ـفـزعـة كـما يعـرضـون بـضـاعـاتـهم ا
ــــــــــوانئ كـانـت تـفـعل مـومـسـات ا
فـي عـــصــــر االســــتــــكــــشــــافـــــــــــات

اجلغرافية .
لـقـد اعلن هـمـسه مـنذ وقت مـصـوتاً
في مــهــرجـــانــات الــكــتـب وتــنــظــيم
دعـوات مـفـتـوحـة من أجل االنـحـناء
تـقـديـراً لـلـشـاعـر الـراحـل  جـان دمّو
صاحب الديوان الشعري (أسمال) 
واالمـبـراطـور حـمـورابي والـقـيـثارة
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الـبـشــريـة عـشـتــار  ويـكـتب رسـائل
عــشق الى الـوديـعــ االثـنـ دجـلـة

والفـرات  بل والى (نخلـة الله) تلك
ـتفـردة شـمـوخـاً بعـزلـتـها النـخـلـة ا
واضعـاً كل استـعدادته اللـوجسـتية
لـــهــذه اخلــدمـــة  رافــضـــاً الــصــمت
حتت ذريـعــة اخلــوف من الــعـقــوبـة
رغم ان الـــصــمـت شــرف فـي بــعض
االحـيان كـمـا يرى اسـتـندال  لك ان
تـتــوقع دخـوله في نــوبـة اســتـيـاءٍ 
وغـمٍ  ومــــرارةٍ ال تـــــنـــــقـــــطـع حــــ
يــداهـمه عـدم الـقـدرة عـلى مـسـاعـدة

مظلوم تقطعت بهم السبل.
ـلك بــراءة اخـتــراع في الـكف كــان 
ــفـتــوحــة واعـداً عن االشــتـهــاءات ا
مــعـــدته بــرغــيـف من اخلــبــز احلــار
وقـدح شـاي ليـسـد جـوعه في بعض
االحـــيــان عـــلى ايـــقــاع
عـــفــةٍ تــمــرس عـــلــيــهــا
وقـــــــادته عـــــــلى مــــــدى
خــمـس ســنـوات يــبــيع
الـسـكـائـر عـلى رصـيف
شـــــارع احلــــــبـــــوبي  
يالـلمــسافـر الذي ذهب
بعـيـداً في سخـطه على
عشاق اصـابهم الوله 
وطــــــــــــــــوحـت بــــــــــهم
تـبــاريح احلب في زمن

افتقاد اخلبز.
كــان يـهـيم عــلى وجـهه
ـــعـــرفي  يـــســـأل عن ا
احلالج ونــبــخــذنــصــر
وقـــــيس لـــــفـــــتـه مــــراد
طاف عند لينتـهي به ا
او كـــأس دكــــان فالفـل 
لــ خـــاثــر مع حـــفــنــة

تمرات.
احـــــمـــــد الـــــبـــــاقــــري 
الــــبـــــاحث فـي شــــؤون
ــهــمــشـة اجلــمــاعــات ا

ندوب الـسامي لكل وا
الـــفـــقـــراء  اخلـــلـــطـــة
الــسـحـريـة لـلـشـجـاعـة
واخلـوف  خـلـطـة من
ثنائي الثراء والفقر 
 بل الدعـة والعـاصفة
 يــــــقـــــرأ فـي شـــــجن
االهــــــــوار وعــــــــطش
الــصـحـارى ومــحـنـة
مـتلـئة  الـسجـون ا
يـــد ابــتـــســـامــاته
عــنـدمــا يـدرك بــكـاء
مــافـيــات االفـتـراء 
ويـــــــتـــــــخـــــــلـى عن
كــبــريـائه أمــام أيـة
وردة بـريـة قـاومت
اجلـــــفـــــاف بـــــروح

الــصــبــر والــتــجــلــد لــيــحــاورهــا
قــاصــاً عـلــيــهـا مــحــنـة كــلــكـامش
عـــنــدمــا طــوحت بـه فــكــرة اخلــلــود
وسقـوط صديقه انـكيدو في اخـتبار

العشق اجلسدي .
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احــمــد الــبـــاقــري  مــفــتـي مــجــاهل
أحـراش مـديـنـة الـنـاصـريـة  الـفـائز
ن اودعت بـــالــهــروب مـن الــوالئم  
ـطـهــمـة  من يـقــرأ بـعـدك خـيــولك ا
علقة على جباه الفقراء  قصائدك ا
مـاذا بـقي من اسـاطـيـلك الـتي كـانت
ـــتــطــيــاً تــمـــخــر عــبـــاب الــزوايــا 
دراجـتك الهـوائـية الـى مدرسـة جتد
في بـراءة تالمـيـذهـا عـزاءً لك وتـرى
في حكيم العـراق  الوزير االشوري
احـيقـار مـديراً مـفـوضاً لـكل مدارس
فـســلـفــة مـابــ الـنـهــرين  مـا زالت
ـتـك وانت تـتـعـلم تـسـتـوقــفـني عـز
الـفــرنــسـيــة لــتــتـرجم عــنــهــا ضـمن

درسة النائية. اقاصي تلك ا

غالف الكتاب

qð∫ خبراء النفط في منطقة تل الرهبان

اقتصادي وتوتر امني وانشاء
داعش واالرهـاب بـدعم وتـمويل
امريكا وإسرائيـل والصهيونية
 وفـشل حتت قـدرات وشـجـاعـة
جــــيـــــوش الــــعــــراق وســــوريــــا
وتضحيات دماء تصدت وأنهت

حلم اسرائيل). 
وسليم االمامي (84 عاما) احد
افـضل وأشــجع ضـبـاط الـدروع
في الـــعــالم ومــلـــحق عــســكــري
ؤخرين وسفير وعضو احتاد ا

الــعـــرب  تـــخــرج مـن الــكـــلـــيــة
الـعــسـكـريــة الـعـراقــيـة في اخـر
ـلـكي بـدايـة عام دورة بـالـعـهد ا
 1958وشارك بـحـروب الشـمال
بــالـســتــيــنـات وحــرب حــزيـران
1967 مـع اســـــــرائــــــــيل عــــــــلى
اجلبـهة االردنـية  وأشـهر قـائد
بـحـرب تـشرين 1973 امـر لواء
ـشـارك ـدرع ا ابن الـولـيـد 12 ا
مـن بــغــداد الـى اجلــوالن ومــنع
احـــتالل الـــقـــوات االمـــريـــكـــيـــة
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اعــــتــــبـــر الــــبــــاحـث بــــالــــشـــان
الـــســتـــراتـــيــجـي والــســـيـــاســة
الـدولـيـة سـلـيم شـاكـر االمامي 
االتفاق ب اسرائيل واإلمارات
بــاحلــالــة الــســائــدة تــاريــخــيــا
ــــواقف الـــــدول وتــــأثــــيــــرات
د االمـريكي على دول ضغـوط ا
مـنـطقـة الـشـرق االوسط خـاصة
الـــنــفـــطــيـــة لــســـلب ثــرواتـــهــا
وســتـــكــون ردا عـــكــســـيـــا عــلى
الـقـرار الـسـيـاسي الـعربي وان
مــوقف الــشـعب الــعــراقي ثـابت
ــلـكي وحلـد االن مـنـذ الــنـظـام ا
من قـــضــيـــة الــصــراع الـــعــربي
االسـرائــيــلي  واالتــفــاق فـاشل

ولن يستمر. 
وشــدد األمـامـي بـاتــصــال عــبـر
الــــــهــــــاتـف مـع (الــــــزمــــــان) من
العـاصمـة البـريطـانيـة لندن ان
(الـتـجـاذبـات االقلـيـمـيـة وتدخل
الدول العظـمي من وراء البحار
واحمليطات والقارات  أدت الى
ان تستـع االمارات بـالواليات
ـــــتــــحـــــدة مـع دول اخلــــلـــــيج ا
ــــواجــــهـــة الــــتــــمـــدد والــــقـــوة
ــنــطــقــة  وحتت اإليــرانــيـــة بــا
ــــال الــــيــــهــــودي تـــــاثــــيــــرات ا
واحلركة الصهـيونية وامريكا 
عقد اتفاق الـتطبيع الذي مازال
باخلطوة االولى من مئة خطوة
الســـتـــكـــمــال االتـــفـــاق  وقــد ال

يـــســـتـــمـــر بـــســـبب اســـتـــمـــرار
الــــــــصـــــــراعـــــــات واخلـالفـــــــات

االقليمية). 
هـكـذا اتـفـاق اليـسـمى تـطـبـيـعـا
وال حــــتى صــــداقـــة او أنــــشـــاء
عالقــات وإسـرائـيـل تـعـاني من
مــشــكـل امــنــيــة وفــســاد ورشى
داخـلي واإلمـارات تعـتـمـد على
رؤوس االمــــــــــوال مـن الــــــــــدول
ـــســتـــقــرة ـــضــطـــربــة غـــيــر ا ا
ومـــشــاكـل مـــتـــعـــددة تُـــمــارس
ــغـــلق وعــدم كالهـــمــا االعـالم ا
إظــهـار مــا يـحــدث وان الـثـروة
الــنــفـطــيــة وفـلـك عـدد الــســكـان
ووجود مغترب من صنع دولة
كـــــاإلمـــــارات ورؤوس االمـــــوال
الـصـهـيـونـيـة لـيـهـود العـالم من

صنع اسرائيل). 
W¾łUH  dNý√

واشار االمـامي الى ان (االتفاق
لـن يــدوم وســـتـــشــهـــد االشـــهــر
ـــقـــبل مـــفـــاجـــئـــة قــد تـــيـــطح ا
بـــاالتــــفـــاق الـــنــــاشئ خـــاصـــة
مــتــغــيـــرات الــشــبـــاب الــعــربي
الــغـــاضب الــذي جتـــســد رفض
الــــفــــســــاد وحــــكم اخلــــارج في
الــــعــــراق ومـن يــــتـــــحــــدث عن
تــطــبــيع وعالقــات لــيــنـظــر الى
عالقـــــــات مــــــصـــــــر واالردن مع
اســـرائـــيل مـــا حـــقـــقـت ومــرت
ثالثــــون عـــامـــا دون نــــتـــيـــجـــة
والــــــــدول تــــــــعــــــــانـي تــــــــراجع

االسرائيلـية العاصـمة السورية
دمــــــــشـق وفـك الــــــــضــــــــغـط عن
العاصمـة اللبنـانية بيروت وقع
طــريق درعـا بـاجتـاه الـعـاصـمـة
األردنــيـة عـمـان  وتـرك الـيـهـود
الـــقـــدس عـــاصــمـــة فـــلـــســـطــ
وخـــــــــــــفف انــــــــدفــــــــاع عــــــــلى
الـــــقــــــــــــــوات والــــعـــــاصـــــمــــة
ـصـــــــريـة الـقاهـرة في اشـهر ا
حــروب الــعــرب مـع اســرائــيل 
خسـرت اسرائيل وامـريكـيا ب

300 الى 500 مــــــلـــــيـــــار دوالر
حــيــنــهــا وأعـاد الــعــالم الــنــظـر
بـــــصــــــراع الـــــشــــــرق االوسط 
وشــــهـــداء الــــعـــراق فـي ســـالت
دمـــائـــهم ودفــــنـــوا في مـــقـــابـــر
ســــــــوريـــــــا ومــــــــصـــــــر واالردن
وفـلــسـطـ دفــاعـا عن الــكـرامـة
والـــشـــرف الـــعـــربـــيـــة  وبـــعــد
سـنــوات طـويــلـة تــاتي امـريــكـا
وإسـرائـيل لتـمـحي الـتاريخ من

ستحيل ام يحصل ذالك . ا
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مـــر مـــويــــلـــيـــر الــــتي قـــامت
بـاألطالع عـلى آخـر مـسـتـجـدات
عـــمل الــبــعــثـــة في مــحــافــظــات

الوســـــــط واجلنوب. 
واوضح الـــزيـــدي في تـــصـــريح
امس (نـاقـشـنـا التـطـورات فـيـما
ـتـوف وضـوع دفن ا يـتـعلـق 
جــــراء جــــائــــحــــة كــــورونــــا مع
مــويــلـــيــر واألجــرات اخلــاصــة
أللــيـة ااسـتـقـبـال عـشـرات جـثث
ــتـــوفــ بــالـــوبــاء وطـــريــقــة ا
تـــغــــســـيـل وتـــكــــــــــــفـــ ودفن
األمــــوات بــــســــبب اجلــــائــــحــــة

مجاناً). 
من جــانــبــهــا اشــادت مــويــلــيــر

بـالدور الـذي قدمـته فرقـة االمام
عـــلـي الــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــمـــبــادرة
األنسانيـة بتولي عملـية جتهيز
ـــتـــوفـــ من ودفـن جـــثــامـــ ا
ضـحايـا فـايروس كـورونـا التي
اعــطت دروسـا لـكـل دول الـعـالم
عن كيفية التعامل اإلنساني مع

ضحايا اجلائحة). 
مـؤكدة (حـرص البـعـثة عـلى مد
جـسـور التـعـاون مع الـفـرقة في

هذا اجملال). 
من جــهـته رحب مـعـاون الـقـائـد
بــالــوفــد الــزائــر ونــقــــــــل لــهم
سـالم ودعـــــــــاء الـــــــــشــــــــــــــــيخ

اخلاقاني. 
واوضح (قـدمـنا شـرحـا مـفصال
عن عـــمـل الــفـــرقـــة واخـــذ زمــام
بادرة بـتولي عمـلية أسـتقبال ا
ــــتـــــوفــــ وجتـــــهـــــيــــز ودفـن ا
بـــاجلــائـــحـــة في مــقـــبــرة وادي
الــسالم اجلـــديــدة واســتــمــرار
قــــــــبرة برغــم من العمل في ا
دفن الـــكــثـــيــر من جـــثـــــــــامــ
ــــــتـــــوفــــــ فـي مـــــقــــــابــــــرهم ا
اخلــــــاصــــــــــــة  بــــــاألضــــــافـــــة
لألستمرار بعـملية تطوير واقع
ـقـــــــبـرة بشـكل يـقـدم اخلـدمة ا
ــــتـــوفــــ  فــــضالً عن لــــذوي ا
مواصلـة بناء الـقبور عـلى نفقة
الـفـرقـة حـسـب تـوجـيـهـات قـائد

الفــــــرقة).

احــمــد الــبـاقــري  مــازلت اســتــذكـر
امــتـــنــانك الـــهــاد لـي الــذي نـــقــله
صـديقي عـبـد احلسن الـغـرابي وانا
لم افـــعل شـــيـــئـــاً ســوى انـــني زرت
االصـيل حـمـيد سـعـيـد جار الـشـاعر
ـــتــنــبي وعــرضت عـــلــيه مــحــنــتك ا
ـعـاشـيـة في (عــهـد) احلـصـار فـمـا ا
كـان مــنه إال واسـرع لــتـرتـيـب مـبـلغ
شـهــري لك لـيــعـيــنك عـلى مــواجـهـة
بــعض الـشــظف الـذي اســتـحــــــــكم

فينا.
احمد الباقـري  عذراً  بعد سماعي
نـبـأ ســفـرك االبـدي  اسـتــنـفـرت كل
مـــــفــــــردات ذاكـــــرتي بــــــ فـــــوضى
ـتـواضـعـة لـلـبـحث عن ـتـلـكـاتي ا
ـر الـى الـضــفـة هـديــتك  كــتــابك (
االخـرى)  الـغرابي يـصـر انه سـلمه

باليد لي عام 2005.
لقد حلت الفجيعة ضيفاً غاشماً.
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ا الشك فـيه ان القضية الفلسـطينية كانت والزالت وستبـقى حقاً قومياً ملكاً
لألجيـال واليـحق ألحـد الـتـنـازل عـنه والـتـفريـط بحـقـوق األمـة الـتـاريـخـية وحق

غتصبة. شعبنا العربي الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية ا
 لـقد جاء االتفاق بـ اإلمارات العربـية و" إسرائيل" الـذي تقف وراءه الواليات
تـحـدة األمريـكيـة ألسـباب اقـتـصاديـة بالـدرجـة األولى أهدافـهـا  نفط اخلـليج ا
وإيجـاد سوق خلـيجية لـتصريف الـبضاعة األمـريكية  – اإلسـرائيلية. و دوافع
الرئـيس االمريكي  ترامب لتوظيف االتفاق في خدمة معركة انتخابات الرئاسة
ـرشح في نـوفـمـبـر الـقـادم  خـاصـة في ظل تـراجع شـعـبـيـته وحـظـوظه امـام ا
ـقـراطي  الـذي يـتـفـوق عـليـه في جمـيع اسـتـطالعـات الـرأي الـعـام  . أما الد
بنـيام نتانياهو فقد جاءه االتفـاق هدية من السماء يخفف عنه ضغط فضائح
ـساءلـة واحملاسبـة على كـنه من االفالت ولـو الى ح من ا مـلفات الـفسـاد و
جرائـم فساده فـضال عن امـكانـية اسـتخدام هـذا االجناز وتـوظيـفه في مـعركة
االنتـخابات القادمة للكنسيت االسرائيلي ولهذا فهو يقول : "انه لم يخطر بباله
يـوما انـه سـيشـهـد فـي حيـاتـه مثـل هـذه العـالقـات مع بـعض احلـكـام الـعرب".
همة االكبر من هذا االتفاق هو وتفتيت الـقضية الفلسطينية أكثر اضافـة الى ا
ا هـو عليه أالن. والـتأثير عـلى بقيـة أقطار مـجلس التعـاون واألقطار الـعربية
األخرى بـاالنضمام  الى مثل هذه االتفاقية وهكذا ما كان يجري حتت الطاولة
أصــبح اآلن فـوق الـطـاولـة كـتـعــاون مـتـفق عـلـيه في إطــار رسـمي في مـخـتـلف
ـا فـيــهـا اجملـال األمـنـي  أي الـتـعـاون األمــني بـ  دولـة االمـارات اجملـاالت 
ـكن أن تـرفع لـهـا ودولـة االحـتالل "اإلسـرائـيـلي" في ظن مـنـهـا أن اسـرائـيل 

احلماية من النار في خالفها مع دول من اإلقليم وخاصة إيران.
ان ابــرام هـذه االتــفــاقــيـة رغم أن اإلمــارات الــعــربـيــة التــوجــد بـيــنــهــا وبـ "
إسرائـيل" حـدود مـشتـركـة والحروب مـسـتمـرة او  تـهديـد كي تـسارع بـاتـخاذ
وقف الـشعبي ألبـناء اإلمارات وأبـناء الشعب هكـذا قرار مصـيري بعـيدا عن ا

العربي بصورة عامة. 
ـســتـوطـنـات في ـبـررات الــتي ربـطت هـذه االتــفـاقـيـة  بــوقف ضم ا حــيث ان ا
الـضفـة الـغـربيـة هي مـبـررات واهيـة الن الـعـدو ا" االسرائـيـلي" بـادر فورا الى
اإلعالن عن تـأجيـل إجراءاته بـالـضم ولـيس الـتراجع عـمـا سـبق وبـدا بتـنـفـيذه
وهذه اول خـطوة لـلتـنصل من اتـفاقـيته كـما ان احملـتل  معـروف بعـدم االلتزام
ـواثــيق الــدولــيـة مــنــذ عـام 1948 وحلـد االن.  فــفـلــسـطـ بــاالتــفـاقــيــات وا
اسـتخدمت هنا في هذا االتـفاق كورق توت لسـتر عورة االتفاق ودور اإلمارات
ـزعوم قد اسـتخدم غطـاء للتـضليل واخلداع فيـه  أي أن وقف مخطط الضم ا
والـشــواهـد عــلى ذلك كـثــيـرة.الن مــخـطط ضم الــضـفـة الــغـربــيـة وغــيـرهـا من
ـوقف األراضي الــفـلــســطــيـنــيــة كــان أصال عــالـقــا  ولم يــعــمل به  بــسـبـب  ا
مـلكـة االردنية الفـلسـطيـني وموقف  بـعض االقطـار العربـية  وخـاصة مـوقف ا
الهـاشمية  ومـوقف االحتاد األوربي الرافض  للـتمدد اإلسرائـيلي على حساب
األراضي الـفلـسـطـيـنيـة وال فـضل لـدولـة اإلمارات الـعـربـيـة في ذلك.  والـدليل
ؤتمـر الصحفي لـلرئيس األميـركي دونالد ترامب على ذلـك هو فما أن انـتهى ا
والـذي أعلـن فيـه عن التـوصل الـى ما أسـمـاه االتـفـاق "الـتـاريخـي" حتـى أعلن
بنـيامـ نتـانيـاهو وفي أجـواء احـتفـاليـة بأنه لم يـتعـهد بـرفع مخـطط الضم عن
جدول أعـمـال حـكـومته وبـأن اخملـطط مـا زال قـائمـا ويـنـتـظر الـضـوء األخـضر

األميركي للبدء في تنفيذه.
من هنـا  أظن جازما ان اغـلب أقطار مـجلس التـعاون اخللـيجي ماضـية بنفس
ـتـحـدة األمـريـكـية عـلى ـا بـضـغط من الـواليـات ا ـنـوال لـيس رغـبـة مـنـهـا وإ ا
حـسـاب الـقضـيـة الـفـلسـطـيـنيـة. بـعـد ان طرحت صـفـقـة القـرن" كـمـشروع حل
للـصراع العربي الصهيوني". فعمليـة التطبيع ب اإلمارات العربية وإسرائيل"

هو قفز فوق احلقوق القومية لألمة واحلقوق الفلسطينية. 
وان شعـبـنا الـعربي وكل الـغـيارى في الـعـالم يرفـضون بـشـدة عمـليـة الـتطـبيع
الـذي يـراد تـوظـيـفه في مـعـركة االنـتـخـابـات األمـريـكـيـة وتقـويـة مـوقع نـتـنـيـاهو
هـزوز في إدارة دولة االحتالل.و تشـكل خرقا للـموقف العربي جتـاه القضية ا
الـفـلـسـطـينـيـة وجتـاوزا لـكل الـقـرارات الدولـيـة ذات الـصـلـة باحلـقـوق الـوطـنـية
بررات للـتسلل " اإلسرائيلي" الى الفـلسطينـية وخاصة حق العودة. وإليـجاد ا

الــعـــمق الــعـــربي الـــذي وسع دائــرة اخـــتــراقـــاته األمـــنــيــة
واإلعالمية والتجارية.

مـــطــلـــوب الـــيـــوم مــوقـف وطــنـي شــجـــاع من شـــعب
وقف اإلمـارات ان  ينتصـر لفلسـط وأمته العـربية 
ـوقف موضـع تقـدير رافض لـلتـطـبيع وسـيـكون هـذا ا
واحـترام مـن قبل جـمـاهـيـر األمـة الى مسـاحـة وطـنـنا

العربي الكبير..
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إن شـهر ذي احلجة الذي عـرف بأنه يشيع الـبهجة والـفرح واحلبور في أجواء
ؤمـن ألنه يـنفـرد من ب الـشهـور العـربيـة بعـيديـن كر وفـيه سـلمـ وا ا
ـرة يـريد أن ولـكـنه هـذه ا أيـام احلج األكـبـر وعبـادات سـنـويـة من نـوع خـاص 
ويـكون امـتدادا يتـخلـى عن خصـائصه الـفريـدة في اضـفاء الـبسـمة والـسرور 

لشهري احلزن السرمدي من كل عام (محرم احلرام وصفر) 
ففـي الثـامن مـنه غـادرنـا آيـة الـله الـشـيخ مـحـمـد بـاقـر الـنـاصري أحـد األعالم
فكر الشيخ محمد اجملاهدين  وفي الثـامن والعشرين فجعنا برحيـل آية الله ا

علي التسخيري رحمهما الله تعالى.
في احلقيقة لم أكن قريبا منه ولم أتتلمذ على يديه ولكنه رصد عن بعد 

ألن الــشـيخ رحــمه الــله كــان ذائع الـصــيت في اجملــاالت الــعـلــمـيــة والــفـكــريـة
والثقافية 

وهو ملء السمع والبصر .
ـصـحـوب بـاإلعـجـاب يـخــامـرني شـعـور داخـلي وإحــسـاس خـفي بـاالنـحـيــاز ا
ـلتحـق بـظاهـرة السيـد محـمد باقـر الصـدر الفـريدة على كل واالعتـزاز لكل ا

الصعد اخليرة احلوزوية والفكرية واحلركية  ويزداد
هـذا اإلعجـاب قوة وإجالال لـلـذين ضمـوا إلـيهـا االنـضواء والـسـير حتت قـيادة
ساهمـة في ترسيخ قواعد اجلـمهورية اإلسالمية  اإلمام اخلـميني العظـيمة وا

. ( التي تمثل ذخيرة اإلسالم وأمل آل محمد (صلوات الله عليهم أجمع
وقد حبا الله تعالى شيخنا اجلليل التسخيري رحمه الله 

. درست الشريفت ير هات ا لينهل من 
الشك أن عـائلة التسخيـري احملترمة قليـلة العدد ومحدودة األفراد  ولكن هذه
الـعائـلـة الـصـغـيـرة تـمـيـزت بـالـعـطاء الـثـر لإلسالم  فـهي عـائـلـة عـلم وشـهادة
وجـهـاد في اإلسالم  وتـعجـز بـيـوتات كـبـيـرة العـدد وعـشـائر غـزيـرة األفراد 

وقبائل ذات بطون وفروع  عن مجاراتها بالعطاء والتضحية ونكران الذات.
ـعــتـقــدين بـفــضـله ـؤبــنـون األعـزاء مـن تالمـذته ومــحـبــيه  وا كـفــاني األخــوة ا
وفـضيلته  من تـكرار صفاته اجلـليلة ومـواقفه النبـيلة ألضيف  _لـلتذكير ليس
ح ؤتـمرات اإلسالميـة في ثمـانينـات القرن الـعشرين  إال  _عـلى أنه في أحد ا
سيـحي التلكـيفي طارق عزيز  _إلى الـشيخ رحمه الـله وفد العراق _بـرئاسة ا
مــؤتــمــر خــاص بـــعــلــمــاء اإلسالم  وهي واحــدة مـن عالمــات ارتــداد صــدام
وانحـرافـاته ودليل اسـتهـتاره وجتـاوزه علـى اإلسالم دينـا وعقـيدة واسـتخـفافه

سلم) فاستخف قومه فأطاعوه)  بشعبه ا
فـما كـان من شـيـخنـا الـراحل إال أن يـقـوم بدوره الـرسـالي في فـضح أسـاليب
الــبــعث اخلـبــيــثـة فـي انـتــدابه لــنـصــراني عــلــمـاني  _اليــعـتــرف بـاإلسالم وال
سيحية  _لـيمثل العراق بلـد األئمة الطاهرين واألولـياء والصاحل ومراجع بـا
نـكرة  ويـحصـر طارق عـزيز في زاوية ـيط اللـثام عن هـذا الفـعلـة ا الـدين  و

ؤتمر. حرجة ويجعله مذموما مدحورا طيلة أيام ا
شهـد الذي عـرضته وسائل الـتواصل االجـتماعي  حـ استوقفه وحـتى في ا
ـكيال فـمرة تقول أن الـشيعة فيه حـارث الضاري ربيـب الوهابيـة التي تكيل 
يـقبلـون أضرحـة الرسول األعـظم (ص) وأهل بيـته (ع) وتعـده من الشـرك بالله
جل وعال  وتــارة تـدعي  _عـلى لــسـان حــارث الـضــاري نـفـسه  _بــأن هـؤالء
أنـفسهم فجروا مرقد اإلمامـ العسكري في سامراء  وعلى أي حال فإنه ال

وصوف بالغلو وب التفجير . كن التوفيق أبدا ب التقديس ا
قيتة سكون بـالنزعة الطائـفية ا ولكـنه حارث الضاري الذي سمـعته مرة وهو ا
يـقول: (إن السنة هم األكـثرية في العراق  وذكـر أن البصرة سنـية والناصرية
كـذلك والكوت هي األخرى سنية. إن إعراض الشيخ الراحل عن الضاري كان

وجزة في مـحله ويعـد صفعـة موجعة له بـعد أن قال كلـمته ا
(كيف يفجرون مراقد أئمتهم)

نــسـأل الـله تـعـالى أن يـتـغـمـد شـيـخـنـا الـعـزيـز بـوافـر
ن رحـمته ويـجعل قـبره روضـة من رياض اجلـنة  و
ـفجوعـ برحيـله الصبر عـلى ذويه ومحبـيه والدعاة ا
والـسـلـوان. (وبـشـر الـصــابـرين الـذين إذا أصـابـتـهم

مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون).

إحسان عبد اجلبار

سليم االمامي

احمد الباقري 
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{ لـــنــدن (أ ف ب) - جتــاوز الــدين
الـــعـــام لــبـــريــطـــانـــيــا فـي نــهـــايــة
تـمـوز/يـولـيـو عــتـبـة األلـفي مـلـيـار
جــنـيـه اسـتــرلــيـني لــلــمـرة األولى
فرق إلى بيـنمـا ارتفـعت مبـيعـات ا
ستـوى الذي كانت عليه أعلى من ا
ـــكــتب قــبـل الــوبـــاء كــمـــا أعـــلن ا
الــــــــــوطـــــــــــنـي لـإلحــــــــــصــــــــــاءات
ــالـيــة الـعــامـة اجلــمـعــة.وتـشــهـد ا
البـريطـانية تـراجعـا سريعـا بسبب
كـلـفـة إجـراءات مسـاعـدة االقـتـصاد
الــتي اتـخـذت في األشــهـر األخـيـرة
بسـبب وباء كـوفيد-.19وبلغ الدين
الـعـام  2004مــلـيـار جـنــيه الـشـهـر
اضي بزيادة  227,6مليـارا عما ا
كان عـليه قـبل عام. وقـد بات يـشكل
ـئـة من إجـمالي أكـثـر من مـئـة في ا
ئة) النـاجت الداخلي ( 100,5في ا
لــلـمــرة األولى مـنـذ .1961وأنـفـقت
احلــكــومــة الــبــريـطــانــيــة عــشـرات
ـلـيـارات من اجلـنــيـهـات لـضـمـان ا
اسـتــقـرار االقــتـصـاد خـالل الـعـزل
وجلــأت خــصــوصــا إلى الــبــطــالــة
اجلزئية حلـماية الوظـائف.ونتيجة
لـــذلك ارتـــفـع الــعـــجـــز الــعـــام إلى
مــســتــويـات غــيــر مـســبــوقــة وبـلغ
 150,5مــــــلــــــيـــــار جــــــنــــــيـه بـــــ

نـــيــســان/ابــريل وتـــمــوز/يــولــيــو.
ويـــتـــوقع خــــبـــراء االقـــتـــصـــاد أن
يتـجاوز ال 300مـليـار في مـيزانـية
) 2021-2020تــنـتــهـي في نــهــايـة
ــال في آذار/مـــارس).وقــال وزيـــر ا
بيان نشر اجلمعة إن "األزمة شكلت
ـالـيـة الـعـامة ضـغـطـا هائـال عـلى ا
بـيـنــمـا تـضـرر اقـتــصـادنـا ونـتـخـذ
إجــراءات لــدعم مـاليــ الــوظــائف
والــشـــركــات". وأضـــاف أنه "بــدون

دني واالطباء يسمع اجلميع من أبناء العراق يوميا حوادث اغتياالت للناشط ا
عـتصـم امـام الدوائر ـتظاهـرين او ا ـساعـدين من الذين يـقومـون باسـعاف ا وا
شـروعـة في التـعيـيـنات او تـقد اخلـدمات الرسـمـية لـلدولـة مـطالـب بـحـقوقـهم ا
الـعامـة للـبلـد .. او كشف الـفاسدين الـذين استـحلـوا ثروات الـعراق  والـكل يعلم
ان مـن ينـفـذ هـذه اجلـرائم الـكـبـرى هم مجـمـوعـات مـسـلـحة مـنـفـلـتـة وخـارجة عن
القانـون واالعراف االجتماعية .. وقـد خسرنا على إثر ذلك نخـبة طيبة وعزيزة من
الـعـراقـيـ بـ كـتـاب ومـحـللـ مـنـهم هـاشم الـهـاشـمي وغـيـره عـشـرات واخرهم
الـنـاشـطـة الـطـبـيـبـة الـشـابـة ريـهـام يـعـقـوب الـتي مـا كـان ذنـبـهـا اال انـهـا سـانـدت
ا تقـدمه من عالج واسعافات لـهم إضافة الى عدد كـبير من شباب تـظاهرين  ا

وشابات خسرهم الوطن وأهاليهم..
اذن ايـن اخللل فـيمـا يحـصل? هل هـو باجلـهاز االمـني اخملـترق دومـا ام باجلـهد
ـا يـحـدث وصعـوبـة حـصر االسـتخـبـاري الـعاجـز ام هـنـاك عدم مـعـرفـة ودراية 
السالح بـيد الدولة وفي كل مرة حتدث مثل هذه اجلـرائم تقوم اجلهات اخملتصة
بتشكـيل جلنة حتـقيقيـة فهل توصـلت هذه اللجـان التحقـيقيـة وما أكثرهـا وأبرعها
الى كـشف مـنفـذي هـذه اجلرائم وهل أثـلج صـدورنا بـيانـا يـصدر من جـهـة اميـنة

ـة ... أم هل علم اخملـتصـون ان ما  بـاننـا الـقيـنا الـقبض عـلى مـنفـذ تلك اجلـر
صرفه عـلى اللجـان ومخصصـاتهم واالليـات التي استـخدمت يكـفي لشراء ( 10
عشـرة طائرات رصد ومـراقبة لالجـواء ) ومن خاللها يتم تـعقب اجلنـاة واحالتهم
نع ذلك بـاقي اجملـرمـ من تـنفـيـذ اغتـيـاالتـهم الـدنيـئـة بحـق النـشـطاء للـعـدالـة و

والصحفي واحمللل .
اجلـواب عـنـدنـا ومن حـرصـنـا وحـبـنـا لـلـعـراق واهـلـنـا وهـو كال والـسـبب مـعروف
لـلقـاصي والـداني ان هـنـاك مـانع من اطـراف سيـاسـيـة مـحـليـة كـانت او اجـنـبـية
ؤكـد بالدوافـع  السيـاسية هـمهـا الوحيـد عدم اسـتقرار الـبلـد. وهذا مرتـبط ومن ا
واالقـتصـاديـة واالمـنـية فـهـذه االطـراف تريـد دومـا ان تـثبـت للـعـالم ان الـعراق لن
يستـقر ولن يهـنأ باقتـصاد قوي وادارة وطـنية قويـة .. وان كل هذه اجلهـات همها
الوحـيد افشال كل احملاوالت في ان يسير العراق في طريق االستقرار ولكن هل
تسمح هـذه االطراف بان يـكون العـراق بلدا حـرا? من وجهة نـظرنا ومن مـتابعـتنا
الـدؤوبـة وحــبـنـا لــلـعـراق وطــنـنـا الــعـزيـز نــقـول ايـضــا  اجلـواب هـو ال ,,الن في
استقـراره سوف يصبح العراق بلدا قويا مـستقرا مزدهرا وهذا ال يعجب البعض
ـنـفلـتة الـتي تـنفـذ عـملـيات من اصـحاب االجـندات اخلـارجـية وقـادة الـعصـابات ا

االغتياالت للمعارض لهذه االحزاب .
العراق هـذا البـلد الذي يـتوفر فـيه كل اخليـرات والكفـاءات ارضا ومـياها وشـبابا
واعي ومـتـطـور وقـدرات ال تنـضب يـحـتـاج الى قـيـادة وطـنيه تـعـمل من اجل وطن
حـر. ال بـلـدا تـابـعـا.. اذن هل ادت الـلـجـان الـتـحـقـيـقـيـة دورهـا في كـشف مـنـفذي
االغـتــيـاالت? ام سـجــلت بـاسم مــجـهـول. لــقـد فـشــلت جـمــيع الـلــجـان في كـشف
ـنـظــومـة االسـتــخـبـاريـة احلـقــيـقـة لــذلك يـجب اعـادة الــنـظـر فـي ا
ــوجـودين في واالمــنـيــة واعـادة كــشف سـجالت وتــاريخ ا
االجهـزة االمنية وسـوف تنكـشف احلقيقـة الن الدم البر
الذي يـسال على ارض العراق البد له من كشف متركبي

هذه اجلرائم ومن يساندهم ويدفعهم .
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ـرسل من مـجـلس الـوزراء العـراقي عـنـد قـرائـتي لـقـانـون   الـعـنف األسـري  ا
ـادة االولى الفقرة أوال   ّدقـق  من قبل مجلس شـورى الدولة  وجدت أن  ا وا
ة من اجلـرائم  الـواقعـة على ة الـعـنف األسري  بـأنه  كل جـر قد عـرفت جـر
االشخـاص  اذا ارتكبها أحد  أفراد  األسـرة  إجتاه  اآلخر   ويعتبر اإلكراه
 على  الـتسول  مـن  منهـا.. حيث وجدتـه  غير مـنسجم مـع الدستـور العراقي 
ــادة الـدســتــوريـة  رقم  29ألن  من شـروط الــتــشـريع أن  يــكـون ولم يـكــرس ا

ادة 29 مكرساً  للنص الدستوري    ا
أوالً :

أ- األسـرة أســاس اجملــتـمع وحتــافظ الــدولـة عــلى كــيـانــهــا وقـيــمـهــا الــديـنــيـة
واألخالقية والوطنية .

ب- تكـفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب
ناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . وتوفر لهم الظروف ا

ثانـياً : - لألوالد حقّ على والـديهم في التـربية والـرعاية والـتعليم ولـلوالدين حقّ
عــلى أوالدهم فـي االحـتــرام والــرعــايـة وال ســيــمــا في حــاالت الـعــوز والــعــجـز

والشيخوخة .
ثـالـثاً : - يـحـظر االسـتغـالل االقتـصادي لألطـفـال بصـورة كـافة وتـتـخذ الـدولة

اإلجراءات الكفيلة بحمايتهم .
درسة واجملتمع .   رابعاً : - تمنع كل أشغال العنف والتعسف في األسرة وا
ـاده أعـاله   ويـشـوبـها ـادة التـكـرس  الـنص الـدسـتـوري في ا حـيث أن  هـذا ا
ة وماهي   الغـموض  حيث لم تفرق  ماب التـأديب وماهو  ولم تعرف اجلر
شـرع قد ألن  الدسـتـور ب حـقوق األوالد  واإلبـاء   إضافـة  الى ذلك  فـإن  ا
وقع نفـسه في أزدواج وتعارض تشريعي حيث أن  قانون  العقوبات رقم 111

ة العنف  األسري مادة 41 لسنة   1969قد عرف جر
ــقـتــضى الــقـانــون ويـعــتـبـر ــة إذا وقع الــفـعل اســتـعــمـاالً حلق مــقـرر  ال جـر

استعماالً للحق:
ــعـلــمـ ومـن في حـكــمـهم االوالد  1- تـأديب الــزوج لــزوجـته وتــأديب اآلبـاء وا

القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
ادة  3تـؤسس مديريـة العنف  األسري وكـذلك نص قانون الـعنف األسري في ا
تـابـعة لـوزارة  الـداخلـية   أتـمـنى  أن  تكـون هـذا الدائـرة  تـابعـة الى مـفوضـية
حقـوق اإلنـسـان  ويـديـرهـا مـوظف  حـاصل  عـلى  شـهادة

البكلوريوس  في  القانون
بـســبب كـثــرة مـشــاغل وزارة الـداخـلــيـة  وأبــعـاد  هـذا
ـفـصـلي في  حـيـاة  األسـرى و األطـفال هم وا الـقسـم ا

من التعامل البوليسي.
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تـتـبـعـون لسـلـوك الـشـخصـيـة الـعـراقيـة سـيـكـتشـفـون بـوضـوح انهـا مـهـووسة ا
عـنوية ,ابـتداء من طـريقـة كتـابة االسم الى اديـة وا بالـتفـخيم في كـل جوانـبهـا ا

محاولة الظهور كطاووس منتش بجناحيه.
فـالفـرد الـعـراقي مـيـال الى الـتـضـخـيم في كل شئ ,في مـظـهـره ومـشـيته ,وفي
طـريقة سرده لألحداث واحلكايات وحتى في لغته ,فـهو يحب استخدام مفردات
ـلفت للنظر انه حتى في كتابة اسمه فضـفاضة وضخمة فيـها تهويل وتطبيل ,وا

يلجأ الى هذا االسلوب!!. 
ولـو اسـتـعـرضـنـا بـعض االمـثـلـة لـرأيـنـا بـوضـوح الـهـالـة الـتي يـحـاول الـعـراقي
سؤوليـة ويصبح جزءا الـظهور بهـا امام اجملتمع ,خاصـة عندما  يـستلم زمـام ا
من الـسلطة ,فالـكثيرون يـعشقـون استخـدام أما اللـقب بعد اسـماءهم متـجاهل
اسـمـاء ابـاءهم واجدادهـم واضعـ فـقط اسم الـعـشيـرة الـتي يـنتـمـون لـها ,ظـنا
منـهم ان االلقـاب واسمـاء القـبائل تـوفر لـهم احلمـاية الـكافـية لـردع االخرين ,او
السـتمـالة جـمهـور محـدد ليـكونوا الى صـفهم في اي مـعركـة انتـخابـية مـحتـملة,
وهو مـا يـفسـره عـلـماء الـنـفس كـشعـور بـالـنقص ,او مـظـهرا من مـظـاهـر جـنون
الـعظـمة والـغـرور والكِـبر ,وقـد تكـون محـاولـة جلذب االنـظار ,او لـلـحصـول على

الشهرة واالضواء.
الـكي اسـمه نوري فـمن من الـعـراقيـ من يـعرف أن سـيـاسيـيـنـا امثـال نـوري ا
كـامل محمد? ,ومن يـعرف ان مشعان اجلـبوري اسمه مشـعان ركاض ضامن?,
ومن منـهم يعـرف ان حيـدر  العـبادي اسـمه حيـدر جواد كاظم? ,ومن يـعرف ان
ابراهـيم اجلعفري اسمه إبـراهيم عبد الكـر حمزة األشيقر? ,ومن مـنهم يعرف
االسـماء الثالثية حملـمد احللبوسي? ,وجـمال الكربولي? ,وحـس الشهرستاني,

وغيرهم كثير?.
وهـذا العـرف في تـضـخيم االسـمـاء للـشـخصـيـات الـعراقـيـة خاصـة الـتي تتـقـلد
منـاصبا  في الوظيفـة العراقية هـو عرف قد دأبت عليه اغـلب الشخصيات في
مختلف احلكومات العراقية ,فقبل ذلك كان هناك عزت الدوري ,وبرزان ووطبان

وحردان التكريتي ,وطه اجلزراوي ,وسيف الدين الراوي ,والقائمة تطول.
ـة جدا ولو عـدت الى الـتأريخ لـوجـدت ان لغـة الـتضـخـيم في االسم والـلقب قـد
في تـركـيـبـة الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة والـعـراقـية ,وقـد عـزاهـا عـالم االجـتـماع عـلي

الوردي الى التأثير القوي للبداوة والقبيلة في اجملتمع العراقي.
ومع ان االغــلــبــيــة من افــراد اجملــتــمع يــقــرأون يـومــيــا واحــدا من أهم مــوازين
الـتـفـاضل الـتي وضـعــهـا الـله تـعـالى في الـقــران الـكـر (إن أكـرمـكم عـنـد الـله
أتقاكم) ,اال انهم يتجاهلونه ويغفلون عنه ,ويصرون أنّ الرتب واأللقاب هي أداة
التعـريف التي جتعلـه يتصور نفـسه أفضل من غيـره فينتـفخ ويتكبّـر ويتجبّر في
أبلغ دلـيل لتوجه اجملتـمع العراقي الى نظـام القبيـلة والعرف الـعشائري وتراجع

دني وتلك كارثة كبرى!!. واضح في اجملتمع ا
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تـسـعى هـيـئـة األرصـاد اجلـويـة في
ـا إذا ـتـحــدة لـلـتـأكـد  الـواليـات ا
كـانت درجة حـرارة مُسـجّـلة بـوالية
كالـيفـورنيـا هي أعلـى درجة حرارة
يتـم تسـجـيـلـهـا عـلى نـحـو مـوثوق

على سطح األرض.
سـجلة في وبلـغت درجة احلـرارة ا
وت) الوطني 54.4 متنـزه (وادي ا

درجة مئوية.
يــــأتي هــــذا وسـط مــــوجــــة حــــارة
يـــتــعــرض لــهــا الـــســاحل الــغــربي
ــتــحـدة حــيث تــشــيـر لــلــواليـات ا
الــتـنــبــؤات اجلـويــة إلى مــزيـد من
االرتـفـاع في درجـات احلرارة خالل

األسبوع.
وأدت الظـروف اجلويـة احلارة إلى
انقطاع التيـار الكهربائي على مدى
يـومـ في كـالـيفـورنـيـا في أعـقاب
تــعـطُّل مــحـطـة لــتـولــيـد الـكــهـربـاء

السبت.
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سُـجّلت هـذه الـقراءة يـوم األحد في
تنزه وادي قرية "فورنـيس كريك" 

وت. ا
وقبل هذا كانت أعلى درجة حرارة
مُـسـجّــلـة بـشــكل مـوثـوق في وادي
ــوت أيــضــا فـي عـام  2013وهي ا
 54درجــة مــئــويــة. وهــنــاك خالف
بــشـأن درجــة حـرارة أعـلـى سُـجّـلت
ـوت أيــضـا - قــبل قــرن في وادي ا
وهي  56.6درجـة مـئـوية. ويَـعـتـقد
ـعـاصـرين بـعـض خـبـراء الـطـقس ا
أنـــهـــا كـــانت قـــراءة خـــاطــئـــة إلى
جـانب عـدة درجـات حرارة مـرتـفـعة
أخـــرى  تــــســـجــــيـــلـــهــــا في ذلك

الصيف.

ووفقا لتـحليل في عام  2016أعده
خـبـيـر الـطقـس كـريـسـتـوفـر بورت
فـــــإن درجــــــات احلـــــرارة األخـــــرى
ـنطقة في عام 1913 ُسجلة في ا ا
ال تتـوافق مع القـراءة التي سُـجّلت

وت. في وادي ا
وسُجّل رقم قياسي آخر في تونس
وهــو  55درجـــة مـــئـــويــة فـي عــام
 .1931لــــكن بــــورت قــــال إن هـــذه
الـــقـــراءة وأخـــرى مــــســـجـــلـــة في
أفـريـقـيـا خالل حــقـبـة االسـتـعـمـار
تـشوبـها (مـسـائل جسـيمـة متـعلـقة

صداقية). با

ـوجـة احلـارة احلـالـيـة من تــمـتـد ا
أريـــزونــــا في اجلـــنـــوب الـــغـــربي
وحــتى سـاحل واليــة واشـنـطن في
الــشـــمـــال الـــغـــربي مـن الـــواليــات

تحدة. ا
ــــتــــوقع أن تــــصل درجــــات ومـن ا
احلرارة إلـى ذروتهـا يومي االثـن
والـــــثـالثـــــاء قـــــبـل أن تـــــبـــــدأ في
االنـخـفـاض الحـقـا خالل األسـبوع.
بــيـد أن درجـات احلــرارة الـشـديـدة

دة  10أيام على األقل. ستستمر 
وفي ظل ارتفاع حـرارة الطقس في
كاليفورنيا لوحظ عمود نار ضخم

ـاضي في مـقاطـعة - يـوم السـبت ا
ـسـؤولة . وأعـلـنـت الـهـيـئـة ا السـ
عن الـكهـرباء فـي والية كـاليـفورنـيا
حــالـة طــوار من الـفــئـة الــثـالــثـة
وهو األمـر الذي يعـني (عندمـا يبدأ
الـطــلب عـلى الــكـهــربـاء في جتـاوز

العرض).
ونـظرا ألن الـكـثيـر من الـطاقـة التي
ـنطـقة تـعتـمد على حتـصل علـيها ا
الطـاقـة الـشـمـسـيـة وطـاقـة الـرياح
وبـسـبب أن الـسـكـان يـسـتـخـدمـون
ـكـيف الـكـهــربـاء لـتـولـيــد الـهـواء ا
خالل ارتـفاع درجـات احلـرارة فإن

الـطلب عـلى شبـكة الـكهـرباء يـشهد
ضغطا ويواجه احتمال التعطل.

وبـهـدف تلـبـية الـطـلب على الـطـاقة
في الـواليـة واحلـيـلـولـة دون توقف
مــحــطـــات الــطـــاقــة بــشـــكل كــامل
يـسـتـخـدم مسـؤولـون أسـلـوب قطع
التـيار الكـهربائي وفـقا جلدول من
أجل التـحكم في الـطاقة واحملـافظة

عليها.
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الى ذلك أعــــلـــنت إدارة مــــحـــمـــيـــة
أرخــبــيل غــاالبـاغــوس اإلكـوادوري
اإلثـنـ اكـتـشاف  30نـوعـاً جـديـداً
مـن األحــيـــاء الــبــحـــريــة فـي مــيــاه
احملـميـة التي تُـعتَـبَر من األكـبر في

العالم
وأوضــحت مــحــمــيــة غــاالبــاغـوس
الـــوطـــنـــيـــة في بـــيـــان أن من بـــ
ـكتشـفة أربـعة أنواع الالفقـاريات ا
من سـرطـعــون الـبـحـر أو الــكـركـنـد
أوكــــوبـــا ونــــحـــو  15نــــوعــــاً من
ـــــرجــــان ونــــوع واحـــــد من جنم ا
الـــبــحــر و 11نــوعـــاً من اســـفــنج

البحر.
وشـرح الـبـيـان أن مــعـدات مـسـيّـرة
ــكن أن تــصل إلى عــمق مِـن بُـعــد 
 3400مـــتــر حتـت ســطـح الــبـــحــر

أتاحت حتقيق هذه االكتشافات.
وقال مدير الدراسة عضو "مؤسسة
تــــــشــــــارلــــــز دارويـن" ومــــــشـــــروع
"بـــريــســـتـــاين ســـيــز" في مـــحـــطــة
"ناشيونل جيوغرافيك" التلفزيونية
ـــتــخـــصـــصــة عـــالِم احملـــيـــطــات ا
اإلســبـاني بــياليــو ســالـيــنـاس دي
لـــيــــون إن "أعـــمـــاق الــــبـــحـــار هي
احلدود األخيرة على األرض وهذه
الــدراســة تــوفّــر مــعــرفــة شــامــلــة"

لـلـحـيوانـات الـبـحريـة الـتي تـعيش
فيها.

وقد خصصت عمـليات االستكشاف
الـــــتي أجــــريـت في الــــعــــام 2015
ونـشــرت نـتــائـجـهــا أخـيــراً لـثالثـة
ــاء تـــقع في جـــبــال حتـت ســطـح ا
احملـــمـــيـــة في مـــحـــيط جـــزيـــرتي

داروين ووولف.
وشرح ساليـناس دي ليون أن "هذه
ـاء اجلـبـال مـوجـودة حتت سـطح ا
في مـحـمـيـة غـاالبـاغـوس الـبـحـرية
ومـحـصّـنـة من األنــشـطـة الـبـشـريـة
ــدمّــرة كــالــصــيــد بــشــبــاك اجلــرّ ا
ـنــجـمي في الـقــاعـيــةأو الـنــشـاط ا
ــارسـات لــهــا آثـار الــقـعــر وهي 
كـارثـيـة عـلى هـذه الكـائـنـات احلـيّة

الهشّة".
وتبـلغ مساحـة محـمية غـاالباغوس
البـحـرية  130ألف كـيلـومتـر مربّع
وهي ثاني أكـبر محـميـة في العالم.
وتختزن أعماق هذه احملمية موائل
شـديدة الـتـنوّع تـسـاهم في التـنوّع
احليـوي للـجزر الـتي تقع عـلى بُعد
نـــحــو ألف كـــيــلــومــتـــر من ســاحل

اإلكوادور.
ــنــطــقـة إضــافــة إلى ذلك تــشــكّل ا
الــبــحـريــة الــواقـعــة بــ حــزيـرتي
داروين ووولف في شمال األرخبيل
والــبـــالــغـــة مــســـاحــتـــهــا  39ألف
كيـلومـتر مـربّع مالذاً طبيـعيـاً آمناً
ألكـبــر عـدد من أســمـاك الــقـرش في

العالم.
وكانت غـاالباغـوس شكّـلت مـسرحاً
ألبـحـاث عالم الـطـبيـعـة البـريـطاني
تــشـارلــز داروين صــاحب نــظــريـة
تـطوّر األنـواع نظـراً إلى ما تـتمـيز

به من تنوع وغنىً حيوي.
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ــئـة. وال مــوظـفــيـهــا عـلى  50في ا
يـــــســـــري الـــــقــــرار عـــــلـى مـــــطــــار
بــــيـــــروت.وســــجل لـــــبــــنــــان خالل
ــاضـــيــ مـــعــدالت األســـبــوعـــ ا
قـيـاسيـة في عـدد اإلصابـات آخـرها
الــثالثـاء إذ أعـلــنت وزارة الـصـحـة
 456إصــابـة وحـالــتي وفـاة.وحـذّر
وزير الـصحـة اللبـناني حـمد حسن
اإلثـنـ من أن مـعـظم مـسـتـشـفـيات
ــرضى فــيـروس بـيــروت امــتألت 
ـسـتـجـد وقـال إن الـبالد كــورونـا ا
وصــــــــــــلـت "إلـى شــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــر
الـهاويـة".وأعـلنت الـسلـطـات نهـاية
ـاضي اغالقـاً مـوقـتـاً على الـشـهـر ا
مـــرحـــلـــتــ بـــعـــد ارتـــفـــاع أعــداد

اإلصابات. 
ــرحــلـة وكــان يُــفــتــرض أن تــبــدأ ا
الـــثـــانــيـــة من االغالق الـــعـــام قــبل
أسـبـوع قـبل أن يـتم الـغـاؤها مع
االنـفـجار الـذي ضـرب مرفـأ بـيروت
ـقتل في الـرابع من آب  وتـسـبّب 
 177شــخــصــاً وإصــابـة أكــثــر من
 6500آخــرين.وضــاعف االنـفــجـار
وعدد الضـحايا الـكبيـر الذي خلفه
ــســـتــشـــفــيــات الــضـــغــوط عـــلى ا
نـهـكـة أسـاساً والـطـواقم الـطـبـيـة ا
مـن األزمـة االقــتـصــاديــة في الـبالد
وتفشي الفـيروس.وأوضح حمد أن
ارتــــفـــــاع عــــدد اإلصـــــابــــات خالل
ــاضــيــ نـــتــيــجــة األســبــوعـــ ا
االخـتالط بـعـد انـفـجـار بـيـروت بدأ

يظهر.

ـــعـــهــد أن إدراج بـــاكـــســـتــان في ا
الـتــجـارب سـيــسـاعـدهــا في تـأمـ
"إمــدادات وأســـعـــار تــفـــضـــيــلـــيــة
للـقاح".وستـجرى التـجارب في عدد
ـنـشآت الـطـبيـة في بـاكسـتان من ا
ا فـيها مـستشـفى إندوس الكـبير

في كراتشي.
سـتـشفى عـبد الـباري وقـال مديـر ا
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس "نـــأمل في
التوصل إلى لقاح في غضون ثالثة
إلى أربـعة أشـهـر".وأوقعـت جائـحة
كوفيد- 19أكثر من ستة آالف وفاة
في باكـستـان لكـن وتيـرة اإلصابات
تــســـجّل تــبـــاطــؤا مـــنــذ أســـابــيع.
واعـلنت وزارة الـداخلـية الـلبـنانـية
الثالثـاء إعادة فـرض اإلغالق العام
فـي الـبالد ألكــثـر من أســبـوعـ مع
ـتـزايد لـفـيروس كـورونا الـتـفشي ا
ـسـتـجــد في الـبالد الــتي سـجـلت ا
فـي آخــر حــصــيــلـة  9758إصــابـة
بـيـنـها  107وفـيـات.ويـبدأ اإلغالق
الــــعـــــام صــــبـــــاح اجلــــمـــــعــــة 21
آب/أغـــســـطس ويـــســـتـــمـــر حـــتى
ـقبل الـسابع من أيـلول/سـبتـمبر ا
ويــتــضــمن حــظــراً لــلــتــجــول بــ
الساعة السادسة مساء ( 15,00ت
غ) والــســادسـة صــبــاحـا ( 3,00ت
غ).ويــسـتــثــني الـقــرار أعــمـال رفع
األنـــقـــاض واإلغـــاثـــة في األحـــيــاء
تـضررة من انفـجار مرفـأ بيروت ا
ؤسسات العامة وكذلك الوزرات وا
عـــلى أال تــــزيـــد نـــســـبـــة حـــضـــور

الـــعــــاصـــمـــة اإليــــرانـــيـــة.وجـــاءت
تـــصـــريـــحـــاته تـــزامـــنـــا مع إعالن
ـــتــحــدثــة بـــاسم وزارة الــصــحــة ا
سـيــمـا سـادات الري تـسـجـيل 168
وفـــاة اضــافـــيـــة بـــالـــفــيـــروس في
الــــســــاعــــات األربـع والــــعــــشــــرين
اضية مـا يرفع حصيـلة الوفيات ا
فـي إيــــــــــــران إلـى  19ألــــــــــــفــــــــــــا
ــتـــحـــدثــة أيـــضــا و.972وأكـــدت ا
تـسـجيل  2385إصـابـة في الـفـترة
نـفــسـهــا لـيـرتــفع الـعــدد اإلجـمـالي
لـــلــــمـــصــــابـــ بــــالـــفــــيـــروس في
اجلـمــهــوريــة اإلسالمــيـة إلى 347

ألفا و 835شخصا. 
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ووافـقت الـسـلـطــات الـبـاكـسـتـانـيـة
ــرحــلــة عـــلى إجــراء اخــتـــبــارات ا
الـنـهـائـيـة لــلـقـاح صـيـني جتـريـبي
مـضـاد لـوبـاء كـوفـيد- ?19وفق ما
أعـلن الـثالثـاء مـسؤولـون وذلك في
أول جتارب سـريريـة من نوعـها في
ـعــهــد الــوطـني الــبالد.وبــحـسـب ا
الــبـــاكــســـتــاني لـــلــصــحـــة وافــقت
السلطات عـلى جتارب لقاح ال يزال
قـــيــد الـــتــطـــويـــر تــنـــتــجه شـــركــة
كانـسينـوبايو بـاالشتراك مع مـعهد
بـك للـتكـنولـوجيـا احليـوية.وجاء
في بـــيــــان لـــلــــمـــعــــهـــد الــــوطـــني
الـــبــاكــســتــانـي "ســتــكــون جتــارب
ــرحـلــة الـثـالــثـة الــسـريــريـة هـذه ا
األولـى عـــلى اإلطالق الـــتـي جتــرى
عــلى لــقــاح في بــاكــســتــان".وتــابع

في مؤتمر صـحافي في طهران "من
أجل استـخدام الـلقـاح يتـع على
منـظـمـات حـقيـقـيـة ومـستـقـلـة مثل
ـيـة التـعـليق مـنـظمـة الـصحـة الـعا
ـوافقـة وهـو ما لم عـلـيه وإعطـاء ا
يـــحـــصل بـــعــــد".وأوضح زالي أنه
ــــوافـــقـــة الـــعــــلـــمـــيـــة ... "بـــعـــد ا
سـنـتـفـاوض مع روسـيـا لـلـحـصول
عــلى الـلــقـاح". ويـشــرف زالي عـلى
جــهــود مــكـــافــحــة الـــفــيــروس في

الــتــجــارب عــلى الــبــشــر.وسـجــلت
اجلـمهـوريـة اإلسالميـة أسـوأ تفش
لـلـفـيـروس في الـشـرق األوسط مـنذ
اإلعالن عن وفـات اولـيـ بالـوباء
في شـبـاط/فـبرايـر.وقـال عـلي رضا
زالـي من فـــــريق األزمـــــة اإليـــــراني
ــكــافـحــة كـوفــيـد "نــحن بــانـتــظـار
اجملـــتــــمـع الــــدولي ومن ضــــمــــنه
ـيـة (قبل) أن مـنـظـمة الـصـحـة العـا
نشتري اللـقاح من روسيا".وأضاف

{ طـهــران(أ ف ب) - أعـلـنت إيـران
الثالثاء أنها تنتـظر موافقة منظمة
ـيـة قـبل شـراء لـقـاح الـصـحـة الـعـا
ـستـجـد كـشفت لـفـيـروس كورونـا ا
عـــــــــنـه روســــــــيـــــــــا االســـــــــبــــــــوع
ــــاضـي.وقــــالت روســــيــــا في 11 ا
آب/أغسطس إنها طورت أول لقاح
في الـــعــالم ضــد الــفــيــروس يــقــدم
"مـناعـة مسـتـدامة" ضـد كوفـيد-19
ـــرحــلــة الـــنــهـــايــة من وبـــات في ا

ساعدة كـانت األمور ستكون هذه ا
أســــــوأ".وحـــــــذر من أنـه بــــــهــــــدف
ـالـية الـعـامة من تـصحـيح وضع ا
الـضـروري "اتـخـاذ قـرارات صـعـبة"

بدون أن يضيف أي تفاصيل.
Vz«d{ …œU¹“

ولن يكون أمام احلكـومة خيار آخر
ســوى زيــادة الــضــرائب أو خــفض
بـــعـض الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة.لـــكن
االقتصاد البريطاني جتاوز األسوأ
عــــلـى األرجح وســــجل الــــنــــشـــاط

االقتصادي قفزة منذ أيار/مايو مع
إعـــادة فــــتح احملالت الـــتـــجـــاريـــة
ـصـانع تــدريـجـا.وتــشـيـر أرقـام وا
فـرق التي نشـرها مكتب مبيـعات ا
اإلحصـاء اجلمعـة إلى أن استهالك
الـــعـــائالت عـــاد إلى االرتـــفـــاع من
جــديـد. وقـد بــلـغت زيـادته  3,6في
ـئـة في تــمـوز/يـولــيـو عـلى مـدى ا

شهر.
ــــعـــارضـــة الـى ذلك أعـــلـن زعـــيم ا
الفنزويلية خوان غوايدو اخلميس

أنه سـيـقدم  24,5مـلـيون دوالر من
األموال اجملمدة في إطار العقوبات
ـتــحـدة خــصـوصـا في الـواليــات ا
سـاعدة العـاملـ الصحـي الذين
يـــواجـــهـــون أزمـــة كـــورونـــا.وقــال
غـوايـدو الـذي أعـلن نــفـسه رئـيـسـا
بـــاإلنـــابــة لـــفـــنـــزويال فـي كـــانــون
الـثـاني/يـنـايـر  2019واعـتـرفت به
دول عــديــدة من بــيــنــهــا الــواليـات
ـوافـقة ـتـحـدة "نـحن في مرحـلـة ا ا
واإلفــــــــراج عن األمــــــــوال".وأوضح

أدى إلى وفـــاة  311شـــخـــصـــا من
أصل أكــثــر من  37ألــفــا أصــيــبــوا

بالفيروس.
ـتـحـدة التي ال وفـرضت الـواليات ا
تـعـترف بـإعـادة انتـخـاب نيـكوالس
مــادورو لــواليـــة ثــانــيــة في الــعــام
 2018ســلـــســـلــة مـن الــعـــقـــوبــات
االقـتصـاديـة للـضغـط على الـرئيس
الـــفـــنــزويـــلـي الــذي تـــصـــفه بـــأنه
"ديكتـاتور" ودفعه إلى الـتخلي عن

السلطة.

فريق االتصـاالت التابع له أن جزءا
ــفــرج عـــنــهــا (18,9 من األمـــوال ا
مـلـيــون دوالر) سـيـخــصص خلـطـة
دعـم مــنــســقــة مع مــنــظــمــة الــدول
األميركـية لصـالح أكثر من  62ألف
عــامل صـحي.وبــاإلضـافـة إلى ذلك
ســيــتم اإلفــراج عن مــلــيــون و182
ألــفـا و 430دوالرا لــتــسـديــد ديـون
ــان و 4,5ماليـ دوالر لـدعم الــبــر
الفنزويليـ الذين يواجهون "خطر
وت" بسبب وباء كوفيد- 19الذي ا

بورصة لندن في احدى جلساتها

»dł»¡∫ اطباء يجرون جتارب سريرية 

عارضة الفنزويلية خوان غوايدو  زعيم ا
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بغداد 

توقـيتها لـتنفـجر بعـد نصف ساعة
من اإلنطالق.

ــوذج مــشــابه  كــان الــهــدف هــو 
دينة يـابانيّة  بـنيت في الصحراء
لهـذا الغرض. لقـد جنحت الـتجربة
بتحطيم األماكن التي وصلت اليها
اآلالف مـن اخلـفـافـيش لــتـخـــــــتـبـأ

بها.
بـقي اآلن ارسـال قنـابل اخلـفـافيش

الى الى أهدافها في اليابان.
ولـكن وبــعـد هـذه الــتـجـربــة تـقـرّر
عدم ارسـال هـذا النـوع من السالح
الى الـيـابـان بـسـبب فـرق الـتـوقيت
بـ امـيـركـا والـيـابـان ونـومـها في
الــــظالم  ووصــــولــــهـــا فـي اوقـــات
مضـيئة او بالـعكس وأنـا أعتقد انّ

السبب 
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أحـداثــاً سـريـعــة وبـالـغــة األهـمّـيـة
ليس لها عالقة باخلفافيش االّ تلك
الــتي حتــمل بــعض بـذور الــزراعـة
كـــــمــــا هــــو مــــعـــــروف عــــنــــد أهل
اإلخـــتـــصـــاص وكـــذلك تـــلك الـــتي
تُـجـرى عـلـيـهــا جتـارب عـلـمـيّـة في
اجلــامــعــات ومــؤســسـات الــبــحث
الــعـلــمي والــتــكــنـولــوجي في دول

متعدّدة.
∫ÂU²)« —uDÝ

من يـريـد أن يـخـدم وطـنه عـلـيه أن
ـرآة كــثـيـراً ويـنـسى اليـنـظـر  في ا

! سيرته الذاتيّة الى ح

ي عـــراقي-عـــضـــو مـــعـــهــد { (أكـــاد
تحدة). ملكة ا الفيزياء في ا

ـقـتـرح لـيـغـطّي جـمـيع اجلـوانب ا
طـلوبة إلنـتاج سالح اخلـفافيش ا
األمــريـكي بــقـنــبـلــة أثـنــاء احلـرب
فروض يّة الثانية وكان من ا العا

ان تُستخدم ضد اليابان. 
همّة  بتوثيق أجنزت فرق العمل ا

علومات ومنها: ا
x -شروع: أشعة - اسم ا

 -الـتـصــمـيم والـتــطـويـر:   لـويس
فــايـزر (پــروفـســور في الـكــيـمــيـاء

العضويّة بجامعة هارڤارد.
- تاريخ التصميم:

 كانون الثاني (يناير) 1942
(كـــسالح أمــريـــكي أثـــنــاء احلــرب

يّة الثانية) العا
- الكتلة: 123 كيلو غرام
- الطول:  123 سنتمتر
∫Õö « —U³²š≈

بـــعــد وضع الـــتــصــمـــيم حلــاويــة
اخلــفــافــيش وتــصــنــيــعــهــا حـان
ـشـاهـدة فـاعـلـيـتـهـا وقـوة الـوقت 
تأثـيرهـا على الـهدف. لـقد وضعت
داخـل احلــــاويــــة ست وعــــشــــرين
صـيــنــيـة تــتــشــكّل فــيـهــا خــانـات
اخلـــفــــافـــيـش وهـــذه الــــصـــواني
ـوسـيـقـيّة متـجـمّـعـة بـشكل اآللـة ا

األكورديون.
في شــهـر كــانــون األوّل من الــعـام
 1943حملت طائرة من نوع  يوتا
 مـــخــصــصـــة لــلــمـــهــمّــة قـــنــبــلــة

اخلفافيش 
لـتــقـذفـهــا من ارتـفــاع عـالٍ  وعـلى
ارتـفـاع  1,200 مـتــر يـنـثـر جـهـاز
ضـغط (بـارومـتـري) مـظـلّـة  حتـمل
حاويـة القنـبلة الـتي تفتح لـتعطي
اجملــال لـلــصــواني الــتي حتــتـوي

اخلانات  إليقاظ اخلفافيش 
وحتـريرهـا . أمـا األسالك الرفـيـعة
ــتـــفــجّـــرات الــتي ــوضـــولــة بـــا ا

حتـــمـــلــهـــا اخلـــفـــافـــيش فـــقــد 

اسطنبول
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اليس من الواجب ان نرتب بيتـنا قبل الطلب من امريكا وغيرها  ان تعالج اوضاعنا االقتصادية
اذا هذا التاخـير وعدم االستجابة وهم. واذا كـان االمريكان يعنيـهم وضع العراق  والسياسية 
يراقـبـون اوضـاع الـعـراق من خالل ادواتـهم الدبـلـومـاسـيـة واالعالمـية  ويـدركـون تـمـامـا حجم
شـؤوم  والى االن  حيث نـقص اخلدمـات وانعدام عـاناة الـتي يعـانيـها الـبلـد منـذ احتاللـهم ا ا
همة وترك االمور على الغارب من اجل العبث والفساد االمن وخلوا الساحـة من االستثمارات ا
  رغم ان البالد  بـحاجة لـها كل ذلك على مـسمع ومرأى  االمـريكان لـكنهم لم يـحركوا سـاكنا
الي واحلـجج حاضـرة في كل وقت وهـي عدم اسـتـقرار الـوضع االمـني في الـعـراق والفـسـاد ا
وغـيـرهـا من االسـبـاب التـي يرون انـهـا تـشـكل عـائق امـام انـطالق عجـلـة الـبـنـاء الـذي وعدوا به
العـراقي يوم االحتـالل  .  ان ما ينطبق عـلى امريكا يـنطبق على عـيرها من البـلدان التي تبدي

عاونة العراق  واخلروج من محنته . استعدادها 
يبـقى البد من الـقول ان بـناء الـبلـد واحداث  الـتغـييـر االقتصـادي والسـياسي يـجب ان يظل من
ـتـمثـلـة في تـصحـيح مـسارات فـعل االرادة الـوطـنيـة الـعراقـيـة والـتي اصبـحت واجـبه ومـلحـة وا
غـترب بكل انـتماءاتهم العمـلية.السـياسية واالعـتماد على االرادات والـكفاءات الوطـنية ودعوة ا
ـاضي  و االسـتـفـادة  من الـكـفـاءات وعـقـائـدهـم واالبـتـعـاد عن دعـوات الـثـائـر والـفـتـنــة ونـبش ا
ـالـيـة  التي الوطـنـيـة والعـقـول الـتي هـجرت الـبـلـد  حتت اي مبـرر وسـبب  وتـوجـيه االيرادات ا
تدخل خـزينة الدولة الـوجهة  الصحـيحة وباالجتاه الـذي يخدم عملـية البناء االقـتصادي وتوجيه
وارد نحو استثمارات حـقيقية وليست وهمية سرعان ما يظـهر زيفها وعدم مصداقية القائم ا
عليـها وانفاق االموال بـطريقة عبـثية الغاية مـنها تبديـد ثروة البالد وابقاء احلـال على ماهو عليه
الغراض في نفس من يريد الـسوء للعراق واختيار القائـم على خزائن الدولة من الناس الذين
فاوض العراقي االن يـتصفون بالـعفة والنزاهـة واالمانة  وتطوير انـظمة الرقابـة. ان من واجب ا
قابل هـنا امريكي او ايراني ـقابل بعيون عـراقية خالصـة سواء كان ا وغـدا هو ان يتعامل مع ا
ن يـريـدون مــعـاونـة الـعـراق  نـعم بـعـ عـربي مـسـلم اجــنـبي  او غـيـرهم  ســعـودي تـركي 
ا تهدف عراقيـة و ليس بع اخـرى لها اجـندتها واهـدافها التـي ال تخدم العـراق والعراقيـ ا
الـيى حتـقـيق مصـاحلـها اوال واخـرا اذن البـد من االعـتمـاد عـلى انـفسـنـا وتـهيـئـة كل امـكانـاتـنا
خلـدمـة بـلـدنـا   فـهل اتـضـحت الــصـورة امـام من يـرفـعـون  شـعـارات الـوطـنـيـة ? والـتي  حـتـمـا
سـيـقـراهـا الـشعب بـعـيـونه هـو ايـضـا ثم  اال حـان الوقـت العتـمـاد مـشـروع (مـارشـال) عراقي
خــالص يـهـدف الى بـنـاء واعـمـار الـبالد بـارادات وطــنـيـة خـالـصـة دون رفض ايـة مـعـونـة دولـيـة
ـشـاريع الـبـناء بـشـروطـها الـعـراقـيـة الـوطـنـيـة  في دعم مـسـيـرة الـبنـاء واالعـمـار ولـنـبـدا اوال 

واالسكان والصحـة والتعليم ومن بعدها الصناعة والزراعة وتسخير
ـادية و تـوظيـفـها بـشكل عـلمي كل االمكـانات الـوطـنيـة البـشريـة وا
ـوارد مــســتـغــلـة ومــوظـفــة الـتــوظـيف ــا يـجــعل من ا ومــنـطــقي 
سـتثـمر الـوطني وفق الصـحيح لـدعم اقتـصادنـا الوطـني ودعم ا
اشــتـراطــات وعـقـود تــلـرمه بــاجنـاز االعــمـال عــلى احـسن وجه
وتـشغـيل االالف من ابنـاءنا بـدال من رميـهم  في الشـارع خاصة
اوالءك الـذين انـهـوا دراسـتـهـم اجلـامـعيـة دون ان يـحـصـلـوا عـلى
الـفـرص الـتي حـلمـوا بـهـا في بلـد يـتـمنـى العـديـد من الـدول امتالك

امكاناته وثرواته التي هباها الله له .

1941وأثناء قيادته لسيّارته عائداً
من مـدينـة  ( كـارلسـبـاد كاڤـيرنس)
بــواليـة نــيـومــكــسـكــو عـنــدمـا رأى
اليـ اخلفـافيش مـشهـداً مـدهشـاً 
وهي تـــخـــرج من كـــهـــوفـــهـــا.كـــان
الـدكـتـور آدمـز  قـبـلـهـا يـنـصت الى
األخـبــار من راديـو  ســيـارتــهـحـ
فـهم أنّ الـيـابـان قـد قـصـفت مـيـنـاء
پــــيــــرل هــــاربـــر  عــــلـى الـــســــاحل
األمـــريـــكـي في خـــضم اســـتـــمـــرار
ــيّـة الــثــانـيــة آنـذاك. احلــرب الـعــا
وبـعد دقـائق من رؤيـته لـهذا الـعدد
رعب من اخلفافيش توّلدت لديه ا
اســتــخــدام اخلـــفــافــيش لـــتــحــمل
مــتــفــجّـرات ومــوقــتــات وقــادحـات
نـاريّـة بـأسالك خـفـيـفـة لتـرسل الى

دن اليابانيّة.  ا
بـالـطــبع أن هـذه الـفــكـرة تـأتي ألنّ
مــشــروع مــنــهـاتـن ألمــريـكـي الـذي
أنـــتج قـــنــــبـــلـــتي هــــيـــروشـــيـــمـــا
(مــقـال في ونــاگـازاكي كــان ســرّيــا ً
جــريـدة الــزمـان بــعــددهـا الــصـادر

بتاريخ 2016/7/11).
عطيات ومن الفكـرة عادة تنطـلق ا
ااتـصـمـيــمـيّـة فـالــتـصـنـيع ومن ثمّ

اإلختبار أو اإلستخدام النهائي.
 معلومات عن قنبلة اخلفافيش:
إنــطـلـق فـريق الــعــمل بــعـد تــقـد

هـو وصــول مـشــروع مـنــهـاتن الى
مرحلة متقدّمة لـتصنيع قنبلة ذريّة
ّ جتـــــريـــــبــــــهـــــا في 16 والـــــتـي 
تـــمــوز(يـــولــيــو) مـن الــعــام 1945
وألــــقــــيت عـــــلى هــــيــــروشــــيــــمــــا
وناغازاكي في 6 و 9 من شهر  آب

(أغسطس) في نفس العام.
∫dOŁQ¦ «Ë l u « À«bŠ√

نــامت آالف اخلــفـافــيش في جــسـد
ـفـروض ان ترسل الى قـنبـلـة كان ا
اليابـان ولكنّـها لم تُرسل ولم تصل
الـــهــدف وإســـتــيـــقــظـت أخــرى في
مديـنة يـوهان الـصيـنيّـة كما وردت
في وســـــائل اإلعـالم ومــــنـــــظّــــمــــة
ـيّـة  لتـحـمل جائـحة. الـصـحّة الـعا
ومـــا بــ احلــدثــ فــتــرة زمــنــيــة
ــنــا تــقــارب  79 عــامــاً شــهــد عــا
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الح  بيت مـن قصـيـدة جـورج جرداق في بـحـار تـئن فيـهـا الـريـاح ... ضاع فـيـهـا اجملـداف وا
شهد التي غنـتها السيـدة ام كلثوم عام 1968 وال أرى اكثر اختـصارا ودقة منـها لتوصـيف ا
الـعـراقي احملـيط بـالـزيــارة الـيـوم أال اخـتـصـار الـســيـد فـايق الـشـيخ عـلـي يـوم طـلب مـنه مـقـدم
شهد السياسي العراقي بدقـيقة واحدة فأجاب ((صخام ولطام))من هو البرنامج ان يختـصر ا
الح?? أين اجملداف ?? لـقـد ارست كونـدالـيـزا رايس (الفـوضى اخلالقـة) وهي لم تـكن خالقة ا
حـقيـقـة فطـورنـاها الى (اخلـراب والـضيـاع غـير اخلالق) حـقـيقـة ولـيس كالما كـكالم (كـوندي)
اسم الدلع الذي كان ينعتها به سياسيو العراق بأنواعهم (ابو عمامة  وابو جراوية وابو رباط
ـر  يـوم كـان من يـقـاتل االحـتـالل ارهـابـيـا بـحـسـابـات من يـرفـضه الـيـوم )  ايـام الــغـالي بـر
.الفكـرة االولى والبديـهية التي قـلتهـا مرارا هو ان قاعـدتي االسد وحريـر باقيتـ ضمن اخلطة
ي وهذه اخلـطة تـنطـلق من معـطيـات سيـاسة االحـتواء االسـتراتـيجـية االمـريكـية لالنـتشـار العـا
زدوج للـعراق وأيران مـنذ عقـود وبعدهـا االحتواء الـتمايـزي الذي يركـز على العـراق اكثر من ا
ـتـوقع فــلن يـحـصل اال بــجـدول زمـني وحتت شــروط غـيـاب اخلـطـر ايـران  وأن حـصل غــيـر ا
هـدد للمـصالح االمريـكية في اخلـليج ... خـصوصا وأن قـاعدة حمـيميم تـتوسع على االيراني ا
ا يقود االدارة االمريكـية للتفـكير بالتـمسك بتلك الـقاعدتينهـذا االنسحاب ان حصل توسـط  ا
مانـعة  وتقـليص النـفوذ االيراني والذي وا نـفلت  فأن فوائـده تكمن في غـياب حجـة السالح ا
تـضاءلت حـظـوظه الشـعـبيـة بـعد انـتـفاضـة تـشرين الـتـاريخـيـة  وبالـتـالي سيـكـون العـراق دولة
كن فـيها احلديث عن االصالح والسيـادة ومحاربة الفساد ..بـعد تقلص عدد صناع مستقرة 
الـقرار .وهـذا االنـسحـاب سيـكون ضـمن جـدول زمني مـنـاسب ألمريك حـيث ان اعالن اجلدول
ـكن ان يحـقق ما جاء في اعاله واتـوقع ان يستـغرق االمر سـنت الى اربع سـنوات وهو فقط 
ـناسب لـوقـوف الـعراق عـلى قـدميـه باسـتـخدام (الـعـكـازة) على  األقل  وأن اشـتـغال الـوقت ا
الشركات االمريكـية ومعها (بالك ووتر) واستثماراتهـا في اجملاالت التي اعلن عنها  ستحسن
كن امريكا من اخلروج وهي مطمئنة نسبيا على ـا يحقق استقرارا نسبيا  االقتصاد نسبيا 
قدرة العالقـات االقتصـادية وغيـرها على احللـول محل القـواعد العـسكريـة في حتقيق االهداف
كما تمكنت العـقوبات االقتصادية من احللول بدل العسكر في صراعها مع ايرانخصوصا وأن
ـطــلـوبـ هــائـلـة من خالل ـكـان والــزمـان ا امـكــانـيـة واشـنــطن عـلى الــتـأثـيــر الـعـسـكــري في ا

الــصـواريـخ عـابــرة الــقــارات والـفــرق اجملــوقـلــة ســريــعـة االنــتــشـار
والقدرات االخرى

اخيـرا نضـيف الى ان الكـاظمي بـدأت شـعبـيته تـتزايـد ليس ألنه
مثـالي بل ألنه عـلى األقل افـضل من اسالفه جـميـعـا وال يعـترف
عـيـقة حلـركته  ـطبـات ا بـذلك اال العـارف بـحـجم التـحديـات وا
وهــذا االنــســحــاب سـيــعــزز من شــعــبــيــته وقــدرته عــلى اتــخـاذ
القرارات بصدد الـسيادة اوال وبصدد التعامل مع امـريكا لتنفيذ

ما سيتم االتفاق عليه من مشاريع .

في مـقـال سـابق  نـشـرته صـحـيـفة
(الـزمـان) بعـددهـا الصـادر بـتاريخ
2020/4/11 والذي تـضمّن مالمح
امـــكــانـــيّـــة اســـتـــخــدام احلـــمض
الـنووي بـدالً من الـسالح  الـنووي
الــذي اســتــخــدمــته امــيــركــا ضــد
اليابان في العام 1945. ولكن قبل
ذلك كــان هـنــاك مــشــروع امــريـكي
إلسـتــخــدام سالح اخلــفــافـيش او

ماسمّي بقنبلة اخلفافيش. 
ومــثـلـمـا ظـهـرت مالمح اسـتـخـدام
احلـامض الـنـووي ظـهـر اخلـفّاش
مــرة أخـرى في عــنـاويـن ڤـايـروس

كورونا 
في بـــدايــة الـــعـــام احلــالي 2020
وضوع مع انتشار وماتزال ربط ا
 (ســــارز)  قــــبل ســــنــــوات وآخــــر
مانشر قبل أيّام في 2020/8/14.
الــــبـــــدايــــات األولـى لــــقــــنـــــبــــلــــة

اخلفافيش:
كـان طـبيب األسـنـان  (اليـتل آدمز)
من واليـة  پـنسـلـڤانـيـا   في إجازة
ســيـاحــة في إحـدى مــدن اجلـنـوب
ــتـــحــدة الـــغــربـي من الــواليـــات ا
األمـريكـيّـة ح إنـتابـته فـكرة بـعد

ح ماألهمه بها.  إن 
كـــان ذلـك في الـــســـابـع من شـــهـــر
كــانـون األول(ديـسـمـبـر) من الـعـام
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ــانــويل عــاجلـت الــدكــتـــورة إ
350 مــريــضــاً بــنــســبــة جنــاح
ـــائـــة بـــاســـتـــخـــدام 100 فـي ا
مـــــــزيـج مـن هـــــــيـــــــدروكــــــــسي
كــلــوروكـ  الــذي لــديه سـجل
ـدى الــطـويل من مــثـبت عــلى ا
الـسالمـة والــفـعـالــيـة ; والـزنك
ـــضـــاد احلـــيــوي ـــعـــدنـي وا ا

أزيثروميس واسع النطاق.
وقـالت إن الـسيـاسـي بـحـاجة
إلى الـــســــمـــاح لألطــــبـــاء بـــأن
يــكـــونــوا أطــبـــاء وأن األطــبــاء
بـــــحـــــاجــــة إلـى الـــــتـــــوقف عن
اخلــــوف. فـي الــــواقـع  كــــانت
لــديـهــا كــلـمــات قـويــة لألطــبـاء
الـذين يــرفــضـون هــيــدروكـسي
كـلــوروكــ ألنـهـم يـخــشـون أن
ــؤســســة الــطــبــيـة تالحــقــهم ا
الستخدام العالج  قائلة: "أنت
ان مثل الـنازي اجلـيدين  األ
اجلــــيـــدين " الــــذين شـــاهـــدوا
اليهود يُقتلون ولم يتحدثوا "
انـويل  وهي من الـدكـتـورة إ
نيجيـريا ودرست الطب هناك 
هي طبيب رعايـة أولية. سردت
الـــنــجـــاحـــات الـــعـــديــدة الـــتي
شـهـدتـهـا من خالل إعـطـاء هذا
ـا ــرضـاهـا   ـركب  الــعالج ا
في ذلك واحـدة تـبلغ من الـعـمر
 92عامًا تعافت من الفيروس 
ـــــرضـى الــــــذين إلـى جــــــانـب ا
يـــعـــانـــون من حـــاالت عـــالـــيـــة
اخلطورة مـثل الربو والـسكري
وارتفاع ضغط الدم. وقالت إنه
ــــوت ال يــــحــــتـــــاج أحــــد إلى ا
بــســبب فـــيــروس كــورونــا ألنه
لـــديـــنــــا بـــالـــفــــعل عالج.  هـــو

هيدروكسي كلوروكوين.
كــمــا قــالت أنــهــا ومــوظــفــوهـا

ـانويل: ال الـدكـتـورة سـتـيال إ
ـوت أحــد بـسـبب حــاجـة ألن 
فــيـــروس كــورونــا ألنـه لــديــنــا
بــــــالــــــفــــــعـل الــــــعالج.  وهــــــو

هيدروكسي كلوروكوين.
إذا جنـح هــــــــــيــــــــــدروكــــــــــسـي
كــــلــــوروكــــ HCQ في عالج
الــعـــديــد من مـــرضى فــيــروس
كــورونــا الـــتــاجي  فــلــمــاذا ال
تــزال بــعض الــدراســات تـدّعي
أنه ال يـعــمل? وفـقًــا لـلــدكـتـورة
ـــانــويـل من مـــركــز ســـتـــيال إ
ريهـوبوث الـطبي في هـيوس
 تــــكــــســــاس  فــــإن اإلجــــابـــة
بـســيـطــة: هـذه الــدراسـات هي

علم مزيف.
ـعطف وفي حـديـثـها في قـمـة ا
األبـــــــــيـض فـي واشــــــــــنــــــــــطن
ــانـويل: الــعـاصــمــة  قــالت إ
"أي دراســــــــــــة تــــــــــــقــــــــــــول أن
هـــيــــدروكــــسي كــــلـــوروكــــوين
 HCQال يـــــعــــمـل هي عـــــلــــوم
مـزيـفة. وأريـدهم أن يـوضـحوا
لي كيف ال يعمل. كيف ال يعمل
وقــد عــالج لي  350مــريــضـا 
وكـلــهم عــلى قـيــد احلــيـاة  ثم
يــقـول أحـدهم أنه ال يــعـمل? يـا
شـبـاب  كلـهم يـدرسـون: الـعلم

زيف " ا
احلــدث الــذي أدلـت فـيـه بــهـذه
الحـــظـــات قـــادته مـــنـــظـــمـــة ا
Frontline Doctors
األمريـكيـة  وهي مجـموعة من
األطباء الذين كانـوا يفضحون
"حـمـلـة تـضـلـيل ضـخـمـة" حول
الــفــيــروســات الــتــاجــيــة الــتي
تمنع الناس من احلصول على
الــــــعـالج والــــــوقـــــايــــــة الــــــتي

يحتاجون إليها.
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والـــعـــديـــد مـن مـــعـــارفـــهـــا من
األطــبـاء يـأخــذون هـيـدروكـسي
كلـوروكوين للـوقايـة ألنه يعمل
أيـضًـا كعـالج وقائي. لـم يصب
أي من أولــئـك الــذين تـــعــرفــهم
ن يـتنـاولـونه عـلى الرغم من
ـرضى ــبــاشــر بــا اتــصـالــهم ا

صاب بشكل منتظم. ا
بــــالــــطــــبـع  تــــبــــذل شــــركـــات
Big تـكــنـولــوجـيــا االتـصـاالت
 Techقــصـارى جــهـدهــا لـقـمع
ـعلـومـات واحلـفـاظ على هـذه ا
استمرار أرباح شركات األدوية
Big Pharma.  حـــــــــــــــــــذف
الـــفـــيـــديــــو األصـــلي خلـــطـــاب
ـانـويل الـعـاطـفي الــدكـتـورة إ
Twit- وYouTube  من قــــبل

Facebook. وter 
دراسـة رئـيسـيـة تدّعي مـخـاطر
The سُـحبت من مـجـلةHCQ 

Lancet
ــانــويل عــنـــدمــا وصــفـت د. إ
بـعض الــدراســات بـأنــهــا "عـلم
مــزيف"  فــإنــهــا ال تــقــوم فــقط
ـصـطـلـحـات. مـنذ ذلك بـإلـقـاء ا
احلـــ   ســحـب واحــدة من

أكـــــبـــــر الـــــدراســـــات الـــــتي 
االستـشهـاد بهـا في وقت مـبكر
مـن األزمــــــة كـــــســــــبب لــــــعـــــدم
اســـــتـــــخـــــدام هـــــيـــــدروكـــــسي
كــلــوروكــ بــهــدوء من مــجــلـة
 The Lancetالطبية الشهيرة
واعـتــذر ثالثــة من مـؤلــفـيــهـا 
قائل إن لديهم حتفظات حول
جودة وصحة بيانات الدراسة.
جـــاءت الــبـــيـــانــات من شـــركــة
تــــســــمى Surgisphere الــــتي
رفـــضت مـــشــاركـــة مــجـــمــوعــة
الـبــيـانـات الـتـي اسـتـخــدمـتـهـا
ـــكن إجـــراء مــراجـــعــة حـــتى 
مـسـتـقـلـة. وخـلـصت الـدراسة 
الــتي كـانـت دراسـة لــلــمـراقــبـة
فترض أنها نظرت والتي من ا

إلـى 96000 مــــــــــــــــــــــريــض 
ــســتــشــفى مع إدخــالــهم إلى ا
ـــرض  إلى أن أولـــئك الـــذين ا
 إعطاؤهم الدواء كـانوا أكثر
عـــــرضـــــة خلـــــطـــــر اإلصـــــابـــــة
بــأمــراض الــقــلب والــوفــاة من
أولــئك الـذين لم يــتم إعـطـاؤهم
الــــــــــدواء. ومـع ذلـك  كــــــــــشف

Surgi- حتـــقـــيـق عن كـــثب في
sphere أن الــشــركــة مــشــكـوك
سـتشـفيات فـيهـا للـغايـة وأن ا
في أســـتــــرالـــيـــا الــــتي زعـــمت
الـشـركــة أنـهـا زودتــهـا بـأعـداد
ـذكورة ـرضى األسـتـرالـيـ ا ا
في الـدراسة لم تـسـمع أبدًا عن
الـشـركـة ولم تـشـارك في قـاعـدة

البيانات.
كم عـــــدد األشـــــخـــــاص الـــــذين
وت عاناة وا سيتع عليهم ا
دون داعٍ حــتى تـتـمــكن وسـائل
اإلعالم من االستـمرار في جعل
الــرئـيـس تـرامـب يـبــدو ســيــئًـا
ــكن لــشــركـة لـدعـم الـدواء  و
Big Pharma حـمـايـة األدويـة
والــلـــقــاحــات األكـــثــر ربـــحــيــة
(ولكنـها أقل فعـالية) لـلفيروس

التاجي?
ـقالة ما تتضـمن مصادر هذه ا

يلي:
TruePundit.com

Breitbart.com
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ويــتم الــدفع في جــمـيع أنــحـاء
كن الـعـالم إلطالق أكـبـر عـدد 
من لــقـاحــات فــيـروس كــورونـا
COVID-) ووهـــان الــــتــــاجي
ا 19) اخملتلفة قدر اإلمكان  
في ذلك في روســيـا حـيث تـمت
وافـقة رسـميًـا على أول لـقاح ا
وبـائـي مـكــتــمل في الــعــالم من
ـــنــظـــمـــ الــروس  في قـــبل ا
انـــتــظـــار "مـــراجـــعـــة صـــارمــة
لبيانات السالمة" . لكن منظمة
ــيـة (WHO) ال الـصــحـة الــعـا
تــوافـق عــلى هــذه اخلــطـوات 
وذلك بـبــسـاطــة ألن الـلــقـاح 

تطويره في روسيا.
في حــ أن الــذراع الــصــحــيـة
تحدة لم تقابل ية لأل ا العا

قط أي لـقـاح ولـم تـعـتـبـره آمـنًا
وفـــعـــالًـــا  فـــإن هـــذا الـــلـــقـــاح
اجلديـد من روسيـا يثـير بعض
الدهـشة اجلـادة بسـبب العـديد
ـعـادية ـؤامـرة ا من نـظـريـات ا
لـروسـيا والـتي  تـداولـها من
قـــــــبل كـل مـن وســــــائـل اإلعالم
الــــرئــــيـــســــيـــة والــــيــــســـار في

السنوات األخيرة.
كان فجأة أصبح من األهمية 
- عــــلـى الــــرغم مـن أن هــــذا لم
يـــكن احلــال من قـــبل - أن يــتم
فحـص اللـقـاح بـعـنـايـة لـلـتـأكد
من أنه كل شيء تـدّعي الشـركة
ـصــنـعـة أنه عـلـيه. الـروسـيـة ا
ومــــرة أخــــرى  هـــذا فــــقط ألن
ـعـني  تـطـويـره في الـلـقـاح ا
روســـــــيـــــــا والـــــــتـي  وفـــــــقًــــــا
ـسـؤولة قـراطـي  هي ا لـلـد

نا. عن معظم الشرور في عا
أشـار طــارق جـاســاريـفــيـتش 
تحدث الرسـمي باسم منظمة ا
يـة  خالل مؤتمر الصحـة العا
صــحــفي رقــمـي حــديث: "نــحن
عـلى اتـصال وثـيق بـالسـلـطات
ـناقشات الصـحية الـروسية وا
جـاريـة فـيـمـا يتـعـلق بـالـتـأهيل
ـــنـــظـــمـــة ـــســــبق احملـــتـــمـل  ا
ــيـــة لــلـــقــاح". الـــصــحـــة الــعـــا
ـسبق ألي "يـتـضمـن التـأهـيل ا
لقـاح مراجعـة وتقيـيم صارم
جلــــمـــيع بــــيــــانـــات الــــسالمـــة

طلوبة." والفعالية ا
ــــــعـــــروف بـــــاسم الـــــلـــــقـــــاح ا
Sputnik سـبوتـنـيك اخلامس"
V طــوّره مـــعـــهــد جـــامـــيــلـــيــة
Gamaleya Institute فــــــي
ــــســــاعـــدة وزارة مــــوســـكــــو 

الدفاع الروسية. ثم ورد أنه 
تـقـيـيـمه فـي اجلـامـعـة الـطـبـيـة
احلـــكــــومـــيـــة الـــرســــمـــيـــة في
مــــوســــكـــو مـن أجل الــــسالمـــة

والفعالية.
Big  تـتظـاهـر شركـات األدوية
 Pharmaاألمـــريـــكـــيـــة فـــجـــأة
بــــأنــــهــــا تــــهــــتـم بــــالــــسالمــــة
والـفـعـالـيـة اآلن بـعـد أن طورت

روسيا لقاحات جديدة
لـــــــكن ال شـيء من هــــــذا كــــــافٍ
ــنــظــمــة الــصــحـة بــالــنــســبــة 

ـــديــر ـــيـــة  وال يـــكـــفي  الـــعــا
FDA) إدارة الـــغـــذاء والــدواء
األمــريــكــيــة) الــســابق ســكــوت
جــوتــلــيب الــذي أعــرب  خالل
Squawk" ظهوره مؤخرًا على
Box عن شــكــوك جــديــة حــول
سالمـة وفــعــالـيــة أول مـوافــقـة
روسيـة على لـقاح ضـد فيروس
كـــورونــــا  والـــذي ال يـــزال في
ــرحـلــة األولـى من الــتــجـارب ا

السريرية.
يـتظـاهر بـأنه نوع من اخلـبراء
 غـــوتـــلـــيب  أحـــد مـــخــتـــرقي
شـركــات األدويـة الـكـبـرى الـذي
حـــــاول خـالل فــــــتـــــرة واليــــــته
الــقـصـيـرة أن يــشن حـربًـا عـلى
kratom (mitragyna spe-
 (ciosaكـــــخــــدمـــــة واضـــــحــــة
ألســــيـــاده  أشــــار إلـى أنه "لن
يأخـذهـا  "في إشارة إلى لـقاح

فيروس كورونا الروسي.
واشتكى غوتليب من أنه "يبدو
أنـه  اخــتـبــاره فــقط فـي عـدة
ـرضى عـلى األكـثر" مـئـات من ا
 مضيفًا أن "الـناقل الفيروسي
الــــغـــدي" الــــذي يـــســــتــــخـــدمه
العلمـاء الروس لتطـوير اللقاح
ـــســتــوى يُــفـــتــرض أنه "دون ا

األمثل".
وأضـــاف: "لـــيـس من الـــواضح
على اإلطالق مـدى فعالـية لقاح
الــفــيـروس الــغــدي الــروسي" 
ولم يـذكـر أنه عـضـو حـالـيًا في
مــجــلـس إدارة شــركــة فــايــزر 
الــتي تـطـوّر أيـضًـا لـقـاحـا ضـد
فــيـروس كـورونـا لـلـتـنـافس مع

اللقاح الروسي.
وفقًـا للمـسؤولـ الروس  فإن
هـــذا الــلــقــاح اجلـــديــد "جــاهــز
لـالسـتــخــدام"  عـلى الــرغم من
ــراحل األولى أنه ال يــزال في ا
مـن الـــتــــجــــارب الــــســــريــــريـــة

البشرية. 
تـدعي روســيـا أنه "آمن" بـشـكل
غــيـر عـادي  بـغـض الـنـظـر عن
"الـشـكــوك الـدولـيـة"  مــضـيـفـة
أنـهـا اجـتـازت بــالـفـعل "جـمـيع
االخـــتــــبـــارات الالزمـــة".صـــرّح
ـــيــر الـــرئـــيس الـــروسي فـالد
: "أهم شـيء هــو بـــوتـــ قـــائالً
ضـــمـــان الـــسـالمـــة الـــكـــامـــلـــة
الستخدام اللقاح وكفاءته". "أ

عــلم أنه يــعــمل بــشــكل فــعـال 
ويشكل مناعة مستقرة  وأكرر
 أنه اجــتــاز جــمــيع عــمــلــيـات

االختبار الالزمة"
ـزيد من أحدث األخبار يتوفر ا
حــول فـيـروس كــورونـا ووهـان
(COVID-19) الـــــــــــتـــــــــــاجـي
ي نـحـو اللـقاح والـسبـاق الـعا

Pandemic.news. على
قالة تشمل: مصادر هذه ا
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WHO: Vaccines are al-
ways safe and effective,
unless they’re made in
Russia
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انبوب احلقنة اجلديداطباء يجربون لقاحاً في اخملتبر
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وعـد الذي حدده رئـيسُ الوزراء العـراقي  مصطـفى الكاظمي ثالث وجـهات نظـر ترى أن ا
بكرة في الـسادس من حزيران عام 2021 ليس مـقدسا  االتـفاق على هذا لالنتخـابات ا
الرأي اليعني وحـدة النوايا بـإزاء إجرائها  بل عـلى العكس تمـاما  األطراف اجلادة جداً
طلـب اجلماهيري التراه مقـدسا النها تريده أبـكرَ من ذلك  داعية الى تظافر الجناز هذا ا
ـفوضـيـة واالنـتـخـابات اجلـهـود الـرسـمـية الـسـيـاسـيـة والـفنـيـة من اقـرارسـريع لـقـانـوني ا
وحتديـد اختيـار الدوائر االنـتخابـية  وحتـضيرات طـارئة لتـجعل من مـهمة احلـكومة االولى
تـنـجز وفـق االسس الدسـتـورية خـالل اشهـر دون إحـداث فراغ أو إعـاقـة  وأنّ انتـخـاباتٍ
عدة جرت في الـعراق تـكفي بتـراكم اخلبـرة معـرفة هيـكلـتها وأسـباب فـشلهـا و اخلروقات
ـهـنـيـة تـامـة كـمـا ان هـنـاك حـكـومـات فـي دول عـدة جتري الـتي حـدثت لـهـا لـتـتـجـاوزهـا 
ح قرر رئيس الوزراء بوريس انتخابات مـبكرة خالل فترات قياسـية مثال ذلك بريطانـيا 
ان حـصل على موافـقة االغلـبية يوم  29 جـونسون اجراء انـتخابـات مبكـرة ذهب الى البر
تــشـرين األول/ أكـتـوبـر 2019 اجـريت يـوم 12 ديــسـمـبـر كـانــون اول من الـعـام نـفـسه 
ـوضـوع الى درجـة أنّ االنـتخـابـات تـتـطلـب استـعـدادا فـنـيا يـشـبه االسـتـعداد فـتـضخـيم ا

فترضة له . للحرب تهويل مقصود سنعرف الحقا ماهي النوايا ا
وعـد غيـر مقـدس من زاوية ان الـكتـل السـياسـية غـير مـلزمة الـرأي الثـاني الذي يـرى ان ا
ـكن تـاخـيـره  ريـثـمـا تـتم االسـتـعـدادات وهم انـفـسـهـم يـعـرقـلـون هذه ـوعـد حـيث  بـهـذا ا
سـؤوليـة الـتاخـير عـلى مـجلس الـنواب بـعد ان االستـعدادات سـسيـاسـيا وفـنيـا  يـلقـون 
وهـو ما كـشف عنه صـراحة الـدكتور يدعـون نوابهـم الى عدم التـصويت وتـمريـر القـوان 
حس الهنـداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتـخابات بالقول : (هناك كتل  صوتت
على الـقانون اجلـديد تـراجعت عن الـقبول به ودعت الـى تعديـله بتـقليص عـدد الدوائـر عبر
ـقـاعد في كل دائـرة او الى الـعـودة لـلقـانـون الـسابق الـذي يـعـتمـد احملـافـظة زيادة عـدد ا
كــدائـرة واحـدة او الى الــقـانـون االســبق الـذي يـعــتـمـد الــعـراق كـلـه دائـرة واحـدة). وهـذه
ـبكرة واعـيد بل الغـاء االنتـخابات ا بالضـبط عرقـلة مقـصودة من قـبلهم بـهدف تسـويف ا
ـان  على ضـرورة إجـرائـها رغم االتـفـاق ب الـرئـاسـت اجلـمـهـورية والـبـر من أساسـهـا 
نشود كما جاء في بوصفها اسـتحقاقاً وطنياً وركيزةً أساسـيةً لالنطالق نحو اإلصالح ا

اضي . لقاء الرئيس برهم صالح ومحمد احللبوسي   في السليمانية اخلميس ا
ـوعد فـهـو رأي عـدمي يتـهم الـكاظـمي بـانه قام امـا الرأي الـثـالث الذي يـرى عـدم قداسـة ا
ـبكـرة الذين يـتحـولـون  من موقف الـداعم الى موقف بـتسـوية بـ مـناهـضي االنتـخابـات ا
طالب باشرة  وب ا ـصلحة ا الرافض وبالعكس حـسب مقتضيات احلال السياسية وا
بـها ابكـر وبسرعة وهـم متظاهـرو تشرين بـالدرجة االولى ورئـيس مجلس الـنواب ومن معه
وعـد كـمـا اشرنـا في الـبـداية . وهـذه الـتـسويـة هي رمـزية الن ن يرون امـكـانـية تـقـد ا
مـوعـد الـسـادس مـن حـزيران 2021 لـيس بـعـيـدا عن نـيـسان 2022 مـوعـد  االنـتـخـابـات
التشريـعية االعتيادي بعد مـرور اربع سنوات على انتخابات عام 2018  وكما اشرنا في
مقـال سـابـق ضـمن سـلـسـلـطـة الـطـريق الى االنـتـخـابـات هـذه أن احلـرب الـسـيـاسـيـة ضد
تظاهرين وفـرض مطلبهم وهذا جرد اجرائـها  تؤكد انتـصار ارادة ا ـبكرة  االنتخابات ا

عادلة العراقية . مااليروق لليم السياسي في ا
الفـريق الثاني بـالتاكـيد والثالث الـى حد ما يسـعيان لـتصعـيد االوضاع في الـبالد بتحدي
الرئاسات والشـعب الغاضب معا  فـالرئاسات الثالث تؤكـد وتصر والشعب يـريد وينتظر
خاصـة في عدم الـتصويت ان على اي تـرتيـبات قـانونيـة   وهم يقـلبون الـطاولـة داخل البـر
ـقـرة سابـقا النـها حـسب الهـنـداوي تعـيق اجراء االنـتخـابات وفق قـانون عـلى التـعديالت ا

طـعون بـعدالته جديـد  (ما يـعني الـعودة الى اعـتماد الـقانـون السـابق ا
وفشـله في ضـمان اجـراء انتـخـابات حـرة وعادلـة ونـزيهـة). على

حد قوله.  
امام هذه اخلارطة الواضحة من وجهات النظر نكتشف مدى
النزاع الـسياسي اخلفي والتربص الذي يحاصر االنتخابات
بكرة واخلـشية من أن تكون   مـدخال  فعليا للـتغيير اذا ما ا
ـتــعـددة والـتــرشـيح اُحْــسِنَ إجـراؤهــا وفق قـانــون الـدوائــر ا
الفردي وشـهدت مشاركة واسـعة لم حتصل طيلـة االنتخابات

اضية . ا
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دوية بضم الالعب اإلسباني إيزاك باديال لتمثيل واصل نادي الديوانية صفقاته ا
ـقـبل. وقـال مـصــدر مـقـرب من إدارة الـديـوانـيـة  في ـوسم ا الـفـريق الـعـراقي فـي ا
تصريح صـحفي الـنادي أكمل بـشكل رسـمي ضم الالعب اإلسبـاني إيزاك باديال
قبل.وأضاف "باديال يبلغ من العمر 24 عامًا ليكون ثالث محترف أجنبي للموسم ا
تاز ومثل رديف برشلونـة وإسبانيول وسـانت جوالي ويشغل مركـز جناح  و
بـقدرته عـلى الـتـسـجـيل.يـشار إلى أن الـديـوانـيـة تـعاقـد قـبل أيـام مع مـحـتـرف من

. بلجيكا واألرجنت
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ـنتـخب الوطـني لكـرة الصاالت يدخل ا
معـسكرا تدريـبيا في مـحافظـة البصرة
لـلـفـتـرة من 28-8 ولـغـايـة 2020/9/12
اسـتعـدادا لـلمـشاركـة في بـطولـة إيران
ــقـرر إقــامـتــهـا في الــدولـيــة الـوديـة ا
ــقـبل الــرابع عــشــر من شــهـر أيــلــول ا
وتستمر لغاية العشــــــــرين من الشهر
نـفـسه وتـــــــــشـارك فــيـهـا مـنـتـخـبـات
الــكـويت وبـيالروســيـا وأذربـيــــــــجـان
ــســتــضــــــــــيــفـة إلى جــانب الــدولــة ا

والعراق .
ــديـر الـفـني لــلـمـنـتــخب هـيـثم وقـال ا
ـعـسكـر يـتـضـمن عـبـاس بـعـيـوي: ان ا
إجــراء عـدد من الــوحـدات الــتــدريـبــيـة
ـكـثـفـة بــهـدف رفع الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة ا
ـهــاريـة لالعــبـ لــغـرض الــوقـوف وا
عــلى جـــاهــزيــة الـالعــبــ وإخـــتــيــار
الـتـشـكيـلـة األسـاسيـة قـبل الـدخول في

غـمــار بـطــولـة إيـران الــدولـيــة الـوديـة
الـتي نـبــغي من خاللـهـا تــأكـيـد مـكـانـة

منتخبنا آسيويا .
مشيرا الى: ان اجلهاز الـفني للمنتخب

دعا 25 العـبا عـلى أن يخـتار مـنهم 17
العـبــا لـتـمــثـيل الــعـراق في الـبــطـولـة".
نـتخـب يعـول كثـيـرا  على مـؤكـدا: أن ا
عسـكر لتجـهيز الفـريق خصوصا أن ا

ـباريات الالعبـ ابتعـدوا عن خوض ا
ــارســة الـتــدريـبــات لــفـتــرة لــيـست و
بــالـقـصــيـرة بــسـبب إنــتـشـار جــائـحـة

كورونا.

جــاهـــزا رســمــيــاً لـــتــمــثــيل
ـــنـــتـــخب واألمـــر نـــفـــسه ا
بــالـنــســبـة لــلـحــارس نـد
نـــــاظـم الـــــذي يـــــلـــــعـب في
صــــفــــوف  فـــالــــكــــيـــنــــبـــرغ

السويدي.
وأوضح: وبالـنسـبة لالعب
أمـ الـدخـيل احملـتـرف في
الـــــدوري الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكي
فـــمــــازالـت جــــهــــود جلــــنـــة
ــغـتــربـ حــثـيــثـة إلكــمـال ا
أوراقه بــالـتــواصل مع والـد
الالعب عـلمـاً ان الالعب قد
مثل منتخب ناشئي بلجيكا
فـي فـــــتـــــرة مـــــنـــــصـــــرمـــــة

وسـيـكـون بــحـاجـة إلى نـقل
بـــــــيـــــــانـــــــاتـه مـن االحتــــــاد
الـــبـــلـــجـــيـــكي إلى االحتـــاد
الـــعــراقي وحـــسب رغـــبــته

الشخصية.
وأشـــــــــــار ســـــــــــالـم إلـى: أن
الالعـب عـــــلـي احلـــــمـــــادي
مــهـــاجم ســـوانــزي ســـيــتي
اإلنـكـلــيـزي يــحـمل اجلـواز
الــعــراقي وســيــكــون قـادرا
ــهـــمــة عـــلى االلــتـــحــاق بـــا
الـوطنـية في نـهائـيات كأس
آسـيا حتت 19 عامـا والتي
سـيـلــعب من خاللـهــا لـيـوث
الـــرافــــدين في اجملــــمـــوعـــة
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الالعب امجد عطوان يعود من جديد للمشاركة مع فريقه في الكويت

"وافقـت على تـدريب بـرشـلـونـة ولم أفـكر فـي ذلك من قـبل  كنـت باألمس
مع األبـقـار في مـزرعــتي والـيـوم أدرب أكـبـر الالعــبـ في الـعـالم" هـكـذا
حتدث كيـكي ستـيان بأول مـؤتمر صـحفي اسـتلم فيـه تدريب برشـلونة في
واحـدة من خـطــايـا الـدهــر  واإلدارة الـتي ال تـغــتـفـر بـعــد ان امـضى هـذا
الرجل مع مساعديه ثمانية اشهر بتدريب افضل فريق والعب بالعالم على
ليارات .. لكنه بتلك االطالق وحتت امرته العب جنوم اسعارهم تتـعدى ا
األشـهــر الـقــلـيــلـة انـزل الــفـريـق الى احلـضــيض وافـقــدهم كل بـطــوالتـهم
وسمـية التي اعـتادوا منـذ خمسـة عشر عام ال يـنهون مـوسم اال وبيدهم ا
وسـام مــا مـنـهــا .. كـمــا انه ودع الـفــريق بـاســوء خـســارة بـتـاريــخه عـلى
فـجوع بثمانـية اهداف لم يخسر االطالق بعد ان هزم امام انـظار العالم ا

ثلها البرسا منذ خمسة وسبع عام ..
وقد عـلق جنم دفـاعات الـبـرشا جـيـرارد بيـكيـه أن ما حـصل لـفريـقه ( هو
العار ) مضـيفا : ( انـنا نزلنـا الى القاع ويـجب ان جند حلول جـذرية فما
بـلـغــنـهـا  –دون او جه أصـابع االتــهـام الى شــخص مـحـدد  –هـو كـارثـة
ونتيجة أخطاء تراكمية وآن لنا ان نصحح ونضحي حتى وان تطلب االمر
ضح ) . مـشيرا الى ان بـرشلونة اكـبر من األسمـاء كلها ان اكن اول ا

وال يتوقف على احد..
درب ليس بحجم فريقها وطموحاته  اذ انه من خطايا اإلدارة انها أتت 
لم يدرب فـريق كـبيـر من قـبل .. ولم يكن ال عب وجنـمـا كي يفـهم ويـحسن
البس وضـبط الـتـعـامل مع الـنـجـوم ويـكـون قــادر عـلى اسـتـيـعـاب غـرفـة ا
ـتراكم الـذي يقبـع على قـمته وب ايقـاعها فـي ظل هذا الـزخم النـجومي ا
ـا ال تتـكـرر نسـخته لـسـنوات وعـقود ي حـالـيا ور دفتـيه افـضل العب عا
قادمة  .. كمـا ان سيت نفـسه فضال عن مسـتواه الفني وقـراءته الفاشلة
ـسـتـوى بـرشـلـونـة وكـبـارها ظل مـعـتـمـد علـى مـساعـد ومـسـتـشـار لـيس 
فمساعده إيـدير سارابيا  فـشل بالعالقة مع النـجوم نظرًا لتـصرفاته غير
قبولـة معهم وتـلخص لقـطته الشهـيرة وهو يـسب الالعب بـاأللفاظ على ا

دكة البدالء خالل مواجهة الكالسيكو كل شيء!
ـهم هي  صـحـيح انه كــيك ظل يـردد خالل ثـمــانـيـة اشـهــر مـضت : - ( ا
الفلـسفـة وأموت ألجل أفـكاري) .  فهـو يعـشق فلـسفة االسـتحـواذ والكرة
الشاملة وأنه من اتباع مدرسة كـرويفستا أي أسلوب األسطورة كرويف.
لكن احلـقـيـقـة انه مجـرد شـعـار فـشل بتـحـقـيق أي جـزء منه بـل انه قضى
ـا جعله حتى عـلى االستـحواذ اإليجـابي الذي عـرفت بهـا البـلوغـرانا .. 
يفـشل في تقـد عروض قـوية ضـد الكـبار بـعد ان خـسر مع ريـال مدريد
وفـالـنـسـيـا وبـيـلـبـاو وتـعـادل أمـام إشـبـيـلـية وأتـلـتـيـكـو مـدريـد.. وودع كل
ــوسم . بـعـد ان كــان خـتـامــهـا ( زفت ) اذ سـجـل رقم قـيـاسي بـطـوالت ا
تـاريـخي بـاسم سـيـ سـيـبــقى خـالـدا ويـطـارده ابـدا بـعـد ان خـسـر امـام
اني بـثمانيـة اهداف مذلـة برغم ضمه افضل العب بـالتاريخ ب باري األ

يديه ..
ؤسساتـية الكبيـرة ال تبكي علـى االطالل كثيرا بل تـستفيد كعادة الفـرق ا
من األخطـاء فـان إدارة البـرشـا حتركت سـريـعا أطـاحت بـصاحب االبـقار
واعـادته الى ( زريـبــته ) بـعـد ان ظـل وفـيـا لـبــقـراته ولم يــرتق ولم يـحـسن
اجــادة الــتـــعــاطي مـع جنــومه الـــذهــبــيـــ .. ثم شــرعت
ـدرب بـاســتـراتـيــجـيــة جـديـدة لــيس اخـرهــا تـغــيـر ا
ان .. بل ان حتديد موعد والتعاقد مع الشهير كو
ــهــد خلــطط مــبــكــر لـالنــتــخــابــات اجلــديـــدة قــد 
اسـتراتـيـجـيـة مـتـوقـعة وكـفـيـلـة بـالـعـودة الى الذات

ونسيان وجتاوز حقبة عقلية البقر ..
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قـطـعت الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـية
شوطاً مهمـاً وكبيرا بإجناز
عـــــدد من اوراق الـالعــــبــــ
احملترف في أوروبا الذين
ـــنــــتـــخب تــــمت دعــــوتـــهـم 
الــــــشـــــبـــــاب في الـــــفـــــتـــــرة

قـــــــــبلة. ا
نـسق وقال رئـيس جلنـة ا
ـــغــــتـــربـــ في الـــهـــيـــأة وا
الـتـطـبـيعـيـة رافـد سالم: إن
الـــــشــــــؤون الــــــداخـــــلــــــيـــــة
االســتــرالــيــة رفــضت ســفــر
الالعـب ايــــسن صـــــلــــيــــوه
إسـحــاق الـنـاشط في نـادي

فيكـتوريا ملـبورن لاللتحاق
ـنـتـخب الــشـبـاب واكـمـال
أوراقه ووثــائــقه الــعــراقــيـة
بـغـيـة إصدار جـواز الـسـفر
بـسبب اإلجـراءات الـصحـية
ـتـشــددة في الـواليــة الـتي ا
يـــقـــيم فـــيـــهــــا الالعب رغم
ـــســبـــقــة مـــوافــقـــة نـــاديه ا

بالسفر.
وأضــاف ســالم:  أمــا أوراق
العب نادي كريـستال باالس
االجنـليـزي كـاردو كامـيران
صديق فقد اكـتملت وتسلم
جوازه العراقي من السفارة
العراقية في لندن وسيكون
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ـــكــــتب االعـالمي في كــــشف مــــديــــر ا
ـبيـة الـوطـنـية الـعـراقـية اللـجـنـة األو
حـســ عــلي حــسـ عن الــتــعـديالت
الــتي طــرأت عــلى الــنــظـام االســاسي
ـبـيـة خالل االتـفـاق الـذي لـلـجـنـة األو
حـصل بــ الـسـيــدين وزيـر الــشـبـاب
والــريـــاضــة عــدنـــان درجــال ورئــيس
بـيـة رعـد حـمودي خالل الـلـجـنـة األو

إجتماعهما االخير .
وقـال حسـ ان أبرز  تـلك التـعديالت
ـنـصـبي هـو "إعـتـمـاد مـبـدأ الـتـعـي 
ــــــالي" األمــــــ الــــــعــــــام واألمـــــــ ا
بـاالضـافـة لـتـوسـيع قـاعـدة اجلـمـعـية
ــبــيــة عــبـر الــعــمـومــيــة لــلــجــنـة األو
إنــتـــخــاب ثـــلث أعــضـــائــهـــا من قــبل
ـبـيـة عـلى ان يـكـونـوا االحتـادات األو
مـرشـحـ من تـلـقـاء أنـفـسهـم من ب
ــهـا الــشــخــصــيـات الــتي ثــبت تــقــد
ـبـية خـدمـات لـلريـاضـة واحلـركة األو
في الـــعــراق وكــذلك االحتـــادات غــيــر
ــنـظــمـات ــؤسـســات وا ــبـيــة وا األو

عنية بالشأن الرياضي. ا
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ولـــفت حــــســـ الى ان الــــتـــعـــديالت
اجلـديـدة منـحت اجلمـعـية الـعـمومـية
حق إنــــتـــخــــاب جلـــنـــة األخـالقـــيـــات
الـريــاضـيــة الـتي ســتـعــمل عـلى وفق
نــظــام أســاسـي يــنــســجم مع مــدوّنــة
ــــبــــيـــة األخالقــــيــــات لــــلـــجــــنــــة األو

الدولـــــية.
ــــكــــتـب االعالمي ان وأفــــاد مــــديــــر ا
التعديالت منحت اجلمـعية العمومية
أيـضــاً حق إنــتــخـاب جــمــيع مالكـات
مـركـز الـتسـويـة والـتحـكـيم الـرياضي
عــلى ان  يــعــمل بــشــكل يــنــســجم مع
ــركــز الـتــحــكــيم الــنــظــام الـداخــلـي "
الــدولي ومـــحــكـــمـــة فضّ الــنـــزاعــات

الرياضية كاس.
ـقــبــلـة لــلـمــكـتب وعـن االنـتــخـابــات ا
الـتـنــفـيـذي بـيّن حـســ انـهـا سـتـقـام
باشراف هيئة قضائية او قانونية او
حــقـوقـيــة مـسـتــقـلّـة بــشـرط ان يـكـون
جــــمــــيـع أعــــضــــائــــهـــــا من خــــــــارج
ـــؤســـســــات احلـــكــــومـــيــــة وغـــيـــر ا
احلكومية الرياضية" مستطرداً قوله
" وتـــنــــطـــبـق عـــلــــيـــهـم مـــواصــــفـــات
االخـــتــصـــاص الــقـــانــونـي واخلــبــرة

الرياضية.
 وأشـار أيــضـاً الى ضـرورة ان يـكـون
لـلـعنـصر الـنـسوي تـواجد بـاجلـمعـية
ـقبل ـكتب الـتـنـفيـذي ا الـعـمـوميـة وا

ولو بعنصـر واحد في أقل التقديرات
مـن اجل الــــنـــــهــــوض بــــالــــريــــاضــــة

النسوية.
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كتب االعالمي للجنة وأضاف مدير ا
ــبــيــة ان الــتــرشـــيح لــعــضــويــة األو
اجلـــمــعـــيـــة الـــعـــمــومـــيـــة بـــعـــنــوان
شخصيات خـدمت الرياضة واحلركة
ــــــبــــــيــــــة فــــــسـح اجملــــــال أمـــــام االو
الـشـخـصـيـات الـريـاضيـة بـشـكـل عام
مـتيـحـاً للـجمـيع حق الـترشـيح وهو
عـــكس مـــاكــان مـــعـــمــول به ســـابـــقــاً
بتـرشيح تلك الـشخصـيات عن طريق

االحتادات الرياضية.
وأردف حـســ قــائالً ان الــتــعـديالت
األخيـرة ألزمت االحتـادات الريـاضية
ـثل واحد في اجلـمعـية لـيكـون لهـا 
الـعمـوميـة سـعيـاً لقـطع الطـريق أمام
الــتــكــتـالت الــتي كــانت حــاضــرة في
ـبي سـابـقـاً عـبـر تـمـثـيل ـشـهـد االو ا

مزدوج لبعض االحتادات.
وبــصـــدد الــتـــعــديـالت خــتم حـــســ
حـديــثه مـبـيــنـاً ان الـنــظـام االسـاسي
عـدّل منح حـرية مطـلقـة للريـاضي ا
ثليهما (رجل و بي باختيار  االو
أمرأة) بأنفسهم من دون احلاجة الى
تـصـويت اجلمـعيـة الـعمـوميـة لـلجـنة
ـــبــيـــة مــشـــدّداً عــلى ان جـــمــيع االو
التعديالت آنفة الـذكر جاءت متوافقةً
ــبـــــــيـة ذي مع قــانــون الـلــجــنـة األو

الرقم 29 لعام 2019.
وفي خـــتـــام تــصـــريـــحه لـــفت مـــديــر
ــكــتب االعالمي الى تــغــيــيــر مــكـان ا
ـؤتمـر االسـتثـنـائي ألسبـاب  إدارية ا
وفــنـــيـــة مــؤكـــداً انــطـالق جــلـــســات
أعـمـاله عـنـد الـسـاعـة احلـاديـة عـشرة
ـقــبل في من صــبـاح يــوم األربــعــاء ا
قـاعـة تمـوز بفـنـدق عشـتـار شيـراتون

في العاصمة بغداد.
ــبـــيــة وأنــهـى رئــيس الـــلـــجــنـــة األو
العـراقية رعد حـمودي بالـتشاور مع
وزيــر الــشـــبــاب والــريـــاضــة عــدنــان
درجــــال الـــتــــعـــديـالت الـــضــــروريـــة
األخــيــرة لـلــنـظــام األســاسي لــلـجــنـة

بية. األو
ـكتب اإلعالمي للـجنة وأعلن ذلك ح ا
ـبــيـة الـعــراقـيـة مــؤكـداً "االتـفـاق األو
على تلك التعديالت  خالل اجتماع

.
وبــــ حـــســــ في بــــيـــان: أعــــضـــاء
اجلمـعـيـة الـعمـومـيـة كـانوا تـسـمـلوا
فـي وقت ســــــابق نـــــسـخ الـــــنـــــظـــــام

طلـوب تعديله طبـقاً لقانـون اللجنة ا
ـبيـة اجلديـد وأعضـاء اجلمـعية األو
العـمـوميـة وبـعـد اجتـمـاعـات مكـثـفة
قدّمـوا الكـثيـر من مقتـرحات الـتعديل
الـــتي صــــوّبت الــــنـــظــــام األســـاسي
ومـدت حــمـودي بــأفـكـار ســاعـدت في

إجناز مهمة التعديالت األخيرة.
وأضــــاف:حـــمــــودي أثـــنـى عـــلى دور
الــســادة وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
وأعـضـاء جلــنـة الـشـبــاب والـريـاضـة
ـجلس الـنـواب وأعضـاء اجلـمعـية
بـية وجهودهم العمـومية للـجنة األو
ــثــمــر إلخــراج اخلــيّــرة والــتــعــاون ا
ــــبــــيــــة من أزمــــتــــهــــا احلــــركــــة األو
الـتـنــظـيـمـيـة" واصــفـاً خـطـوة إنـهـاء

همة. التعديالت بـ ا
وأكــــــمـل: حث حــــــمـــــودي أعــــــضـــــاء
اجلــمــعــيـة عــلى مــزيــد من الــتــكـاتف
والــــتــــعـــاون إلخــــراج اجـــتــــمــــاعـــهم
قـرر عـقـده بـتاريخ 26 االسـتـثـنـائي ا
من هـذا الشـهر بـشـكل يلـيق بالـلجـنة
ــبـيــة ويـعــزز دورهــا اجملـتــمـعي األو
ـقـبل بـ الـفـاعل" واصـفـاً االجـتـمـاع ا
"التاريخي الـذي سيؤسس إلى حركة

بية عراقية معافاة. أو
ـــبــيــة وطــالب رئـــيس الـــلــجـــنــة األو

الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة رعــد حــمـودي
الـسـادة أعضـاء اجلـمـعيـة الـعمـومـية
راجـعة مقر الـلجنـة الستالم جدول
أعمـال االجتـماع ونسـخاً من الـنظام

األساسي بعد تعديالته األخيرة.
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ومن جــــانــــبه اكــــد وزيــــر الـــشــــبـــاب
والـريـاضـة عـدنـان درجـال ان ابـواب
الــوزارة ســـتـــبــقى مـــشـــرعــة القـــامــة
االنـــشــطـــة الـــريــاضـــيــة وتـــضـــيــيف
ــنــتــخـــبــات الــعــراقــيــة تــدريـــبــات ا
وسـنواصل تـقـد الدعم لـلـرياضـي
نشودة. سعياً لتحقيق النجاحات ا
واضـــــــاف الـــــــوزيـــــــر درجـــــــال خالل
اســتـقــبــاله الـبــطل االســيـوي عــدنـان
طــعـــيـس اخلــمـــيس 2020-8-19 في
ـقـر الـوزارة بـحـضـور مـدير مـكـتـبه 
عام دائرة التـربية البدنـية والرياضة
احـمد عـودة انه سيـتم الـتنـسيق مع
ـعــنـيـة لــتـهـيــئـة االرضـيـة اجلــهـات ا
ـنـاسبـة لعـودة االنـشطـة الـرياضـية ا
والـتـدريـبـات لـلـمـنـتـخـبـات الـعـراقـيـة
التي تتخذ من منشآت وزارة الشباب
والـــريــــاضـــة مــــكـــانــــا القـــامــــة هـــذه

االنشطة.
وبـــ ان اجنــــازات ابـــطــــال الـــعـــاب

الــــقــــوى مــــحط اعــــتـــزاز وتــــقــــديـــر
وســـتــعـــود الـــتــدريـــبـــات في مـــلــعب
الـــراحل عــــلي حــــســـ شــــهـــاب الى
وضـعهـا الـطـبـيـعي بـعـد اسـتـحـصال
ــوافــقـــات الــرســمــيــة مـن الــلــجــنــة ا
الـوطـنيـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والـسالمة
جـــــراء جــــائـــــحـــــة كـــــورنــــا ونـــــحن
حــريـــصـــون عــلى سـالمــة شـــبــابـــنــا
وريــاضــيـيــنــا وســنـتــخــذ االجـراءات

الوقائية الالزمة.
d¹bIðË dJý

من جانبه قدم البطل االسيوي عدنان
طعيس شكره وتقديره للوزير درجال
عـــــلـى تـــــفـــــهم ظـــــروف ومـــــعـــــانـــــاة
الـريـاضـيـ جـراء تـوقـف الـتـدريـبات
ه كل بسبب فايـروس كورونا وتقد
ــســانـدة الــتي اســتــطـيع من انـواع ا
خـاللــهــا الــقــيــام بــتــدريب ريــاضــيي
عــــــروس االلــــــعــــــاب فــــــضــــــــال عن
ارسة الـتدريبات في فـعالية 5 الف

متر.
واســـتــعــرض طــعـــيس امــام الــوزيــر
لونة التي حصل يداليـات ا درجال ا
عــلـيـهـا خالل مــشـواره الـريـاضي في
الــبــطـوالت الــدولــيـة والــقــاريــة الـتي

شارك فيها.
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اســتـعـاد نـادي الــكـويت جـهـود
العـبه الــعــراقي أمــجـد عــطـوان
تــمـــهــيـــدًا لــتـــجــهـــيــزه من أجل
ــــــشـــــاركــــــة مع الــــــفـــــريـق في ا
منـافسات كـأس األميـر.ويخضع
دة 14 عطوان للحجر للمنزلي 
يــــومًـــــا وفــــقـــــا لــــلـــــتــــدابـــــيــــر
تـبعة واالشـتراطـات الصـحيـة ا

للعائدين من اخلارج.
ويــعـد أمـجـد عــطـوان احملـتـرف
الــوحـــيــد الــغــائب عن تــولــيــفــة
الــفـريق في ظــهـوره  بـالـدوري
في مــوقــعـة مــثــيــرة في ســبـاق
ــنـافــســة عـلى الــلــقب عـنــدمـا ا
يالقي الـعربي ضـمن مـنافـسات
اجلــــولـــة 15. وتــــبـــدو قــــائـــمـــة
األبــــيـض مــــكــــتــــمــــلـــــة في ظل
جاهزية الثالثي احملترف جمعة
سعـيد عـبدول سـيسـوكو وعالء
عــــبـــاس إلى جــــانب كــــتـــيــــبـــة
احمللي الـتي انضم لها يوسف

ناصر.

5O «dF « ÂUÒJ(« W¹e¼Uł sŽ d H² ¹ ÍuOÝü«

‰UDÐ_« Í—ËbÐ W —UA*« q³
ÊU e « ≠œ«bGÐ

أكد رئيس جلنة احلـكام عالء عبد القادر :
أن االحتاد اآلسيوي وجه بضرورة إرسال
مـعــلـومــات وافـيـة عن احلــكـام الــدولـيـ

مـهـنــد قـاسم وعــلي صـبــاح وواثق مـدلل
ــؤمل مــشــاركــتــهم في جتــمع الــذين من ا
ــزمع انـــطالقه في دوري أبــطـــال اســيـــا ا
العـاصمة القـطرية الـدوحة منـتصف شهر

جانب من
تشكيلة منتخب

الصاالت

الــــــثــــــانـــــــيــــــة إلـى جــــــانب
مـنتـخـبـات الـيـابـان وكـوريا

اجلنوبية والبحرين.
غـتـرب في وثـمنـت جلنـة ا
الــهــيــأة الــتــطــبــيــعــيـة دور
ـــــــســــــــؤولــــــــ في وزارة ا
الداخلية على اجلهد الكبير
ـــــتــــواصل والـــــتــــعــــاون وا
الســــــتـــــــحــــــصــــــال االوراق
ــطــلــوبــة وعــبــر اآللــيـات ا
ـعـتمـدة قانـونـياً لالعـبيـنا ا
ـغـتـربـ وكـذلك الـتـعاون ا
الـذي حتـقق مـؤخـرا ب كل
دوائرنـا احمللـية وسفـاراتنا

مثليات اخلارجية. وا

قبل .وقـال عبد القادر: ان االحتاد ايلول ا
اآلسـيــوي يـتــواصل أسـبــوعـيـا مـع جلـنـة
ــعـلـومـات عن احلـكـام احلـكـام لـتـحـديث ا
ـعـرفة الـثالثـة من أجل سالمـتـهم وكـذلك 
وضع الــبـــلــد بــشــكل عـــام من حــيث فــتح
ـتـبـعة ـطـارات واإلجـراءات احلـكومـيـة ا ا
ستـجد لغرض للحـد من انتشار كـورونا ا
وقـــوف االحتـــاد االســـيـــوي عــلـى جــمـــيع
ـتـعـلـقـة باجلـائـحـة.وأضـاف عـبد االمـور ا
الـقــادر: ان االحتــاد اآلســيــوي شــدد عـلى
ضــرورة جــلب حــكــامـنــا الــدولــيــ عـلي
صباح ومهند قاسم وواثق مدلل الشهادة
الــصــحـــيــة خلــلــوهم من الــفــيــروس قــبل
سفرهم بـ72  ساعـة .واخـتتم: ان احلـكام
الــثالثـة عـلى أ اجلــاهـزيـة ويـواصـلـون
تــدريــبــاتــهم الــيــومــيــة بــغــيــة الــوصـول
نـافسات للـجاهزيـة التـامة قبل الـدخول 

دوري االبطال.



{ مـدريد- وكـاالت - كشف تـقريـر إعالمي امس اجلمـعة عن تـطور جـديد
وسم بشـأن مسـتقـبل األرجنـتيـني لـيونـيل ميـسي جنم برشـلونـة خالل ا

قبل. ا
وكان "راديو كتـالونيـا" قد ذكر أن ميـسي أبلغ مدربه اجلـديد رونالد
كــومـان بــأنه يــرى مـســتــقــبـله خــارج الــنـادي أكــثــر من احــتـمــالــيـة

االستمرار مع البارسا.
ووفـقًــا لــبـرنــامج "الــشـيــرجنــيـتــو" اإلســبـانـي فـإن مــيــسي سـيــعــقـد

ناقشة مستقبله في برشلونة. اجتماعات أخرى مع كومان 
وأضـاف الــبــرنــامج اإلســبــاني أن مــيــسي ال يــرد عــلى أي اتــصـال

هاتفي يأتيه من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.
ـتـد عــقـد الـنــجم األرجـنــتـيــني مع بـرشــلـونـة حــتى صـيف 2021 و

ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

AZZAMAN SPORT

لكي قبل للفريق ا درب ا { مدريد- وكـاالت -استقر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على ا
حتسبًا لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

لكي ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" اإلسبانية فإن بيريز  للغاية من عمل زيدان مع الفريق ا
وسم احلالي. خالل ا

ا أن الفرنسي يـرغب في البقاء لكن وأشارت إلى أن بـيريز وعد بتـرك زيدان في ريال مدريد طـا
كنه الرحيل فجأة عن النادي مرة أخرى. لكي مقتنع أن زيزو  رئيس ا

وسبق أن رحل زيدان عن جدران ريال مدريد عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018.
وأوضحت أن بيـريز يستعد لهذه اللحظة لـذا ينوي تعي راؤول جونزاليس مدرب الفريق الرديف

لريال مدريد خلفًا لزيدان عندما يقرر األخير الرحيل.
تد حتى صيف 2022. يذكر أن عقد زين الدين زيدان مع ريال مدريد 
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{ واشــــنـــــطن - وكــــاالت  - تــــفــــادى
ـبـاراة مـيـلـووكي بـاكس أخـطـاءه في ا
األولى لـيـفـوز 96-111 عـلى أورالنـدو
مــــــــاجـــــــيـك في الــــــــدور األول لألدوار
اإلقـصائـية بـالـقسم الـشرقي في دوري

. كرة السلة األمريكي للمحترف
ـركـز الـثـامن وفـاجـأ مـاجـيك صـاحب ا
مـنـافـسـه بـاكس صـاحب أفـضل سـجل
ـواجهة ب جـميع فـرق البـطولـة في ا

األولى عندما انتصر 122-110.
لــــكن بــــاكس تــــعــــلـم الــــدرس جــــيـــدا
واستـعاد يانيـس أنتيـتوكومبـو تفوقه
ـنح مـنـافـسـه الـتـقـدم سـوى مرة ولم 
ـباراة.وأنهى باكس واحدة في بداية ا
الـربع األول مـتـقـدما 13-25 إذ تـفادى
ــشــاكل الــدفــاعـــيــة الــتي حــدثت في ا
ــواجــهــة األولى.ووصل الــفــارق إلى ا
23 نــقــطــة في الــربع الــثــاني قــبل أن
يـــتـــفـــوق بـــاكس 43-64 في الـــشـــوط
األول.وعلـى الرغم من تـقـليص مـاجيك
الفارق إلى 12 نقـطة في الـربع الثالث
اســتـــعــاد بـــاكس تــفـــوقه مــرة أخــرى

لتصبح النتيجة 73-93. وبدأ ماجيك
الــربع األخـــيــر بــشــكـل أفــضل إلى أن
قـلص الــفــارق إلى ثــمـاني نــقــاط.لـكن
لـلـمـرة الـثـانـية تـعـافى بـاكس لـيـنـتزع
فـوزا ثــمــيـنــا أعــاد تـرجــيح كــفـته في
اخلــروج فــائــزا في الــســلــسـلــة الــتي
حتـسم عـلـى أسـاس األفـضل في سـبع
مــبــاريــات.وجــاء فــوز بــاكس بــفــضل
استعـادته كفاءته في االسـتحواذ على
ـرتـدة في الـدفـاع والـهـجـوم الـكــرات ا
وهـي األفــضـــلـــيـــة الـــتي فـــقــدهـــا في
ــواجــهــة األولى.واســتــحــوذ بــاكس ا
عـلى 46 كــرة مـرتــدة في الــدفـاع و20
في الهجوم مقابل 36 في الدفاع و16

باراة األولى. في الهجوم في ا
وكـان مـاجــيك اسـتـحـوذ عـلى 44 كرة
ـواجـهـة فـيـما مـرتـدة في الـدفـاع في ا
اكـتـفى بـاالسـتـحـواذ عـلى 32 كرة في
مـــواجــــهــــة لــــيل اخلــــمــــيس.وحــــقق
الـــيــونــاني أنــتــيـــتــوكــومــبــو رقــمــ
مــــزدوجــــ إذ ســــجل 28 نــــــقــــــطـــــة
واســـتـــحــــوذ عـــلى  20كــــرة مـــرتـــدة

وأضــــاف زمـــيــــله بـــروك لــــوبـــيـــز 20
نـقـطة.وأحـرز نـيكـوال فـوتشـفـيتش 32
نــقــطـة واســتــحــوذ عــلى عــشــر كـرات
ــاجـيك الــذي يـخـوض األدوار مــرتـدة 
اإلقـصـائـيـة بـدون آرون جـوردون أبـرز
ـبـاراة الثـالثـة في هذه العـبيه.وتـقام ا

السلسلة اليوم السبت.
وقدم أنطـوني ديفيـز أداء رائعا لـيقود
لـوس أجنلـيس لـيـكرز لـلـفوز 111-88
عــلى بـورتالنـد تـريل بــلـيـزرز وتـعـديل
أوضـاعه في سـلسـلة مـواجـهتـهـما في
األدوار اإلقـصـائـية بـدوري كـرة الـسـلة

. األمريكي للمحترف
أدرك ليـكرز الـتعادل 1-1 في السلـسلة
الــتي حتـسم عــلى أســاس األفـضل في
سبع مـباريات عـقب خسارته 100-93

واجهة األولى. في ا
وجنح لـيكـرز في حتقـيق الفـوز بعـدما
أوقف دامـــيـــان لـــيالرد أفـــضل العـــبي
بــلـيـزرز واجــبـره عـلى االكــتـفـاء بـست
محاوالت نـاجحة من  14محـاولة فقط
ـــبــاراة عـــلى الـــســلـــة.ودخل لـــيالرد ا

بعدما بلغ معدل تسجيله في آخر ست
مـبـاريات 42.5 نـقـطـة لـكـنه أحـرز 18
نـقـطـة فقط.وبـعـد تـقـدم بلـيـزرز مـرت
ـــبــــاراة فـــرض لـــيـــكـــرز فـي بـــدايـــة ا
سيطـرته ولم يتـأخر منـذ التعادل 8-8

بعد نحو أربع دقائق من البداية.
وأنــهى لـيـكــرز الـشـوط األول مــتـقـدمـا
39-56 ولم يــتــراجع الـفــريق وواصل
هــيـمـنـتـه عـلى مـنـافــسه الـذي وصـلت
ئة نسبة محـاوالته الناجحة 40 في ا
ئـة للـيـكرز وهـو األمر مقابل 47.8 بـا

باراة األولى. الذي كان حاسما في ا
ــواجـــهــة األولى اكــتــفى فــفي خالل ا
ليـكرز بـنسبـة محاوالت نـاجحـة بلغت
ـــئــة ــئـــة مـــقـــابل 39.2 بـــا 35.1 بـــا

لبليزرز.
وارتفع الفارق إلى 33 نقطة في الربع
األخـيـر قبل أن يـقـلص بـليـزرز الـفارق

بعد إراحة ليكرز للعديد من العبيه.
وتـصـدر ديفـيـز قائـمة مـسـجلـي ليـكرز
بـــرصــيــد 31 نـــقــطــة إذ جـــلس عــلى
مــقـاعـد الـبـدالء فـي الـربع األخـيـر من
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{ لـنـدن- وكـاالت - قـال تقـريـر صـحـفي إن جـيـرارد بـيكـيه مـدافع بـرشـلـونـة مـطـلوب في
الدوري اإلجنليزي هذا الصيف.

وبحـسب صحـيفـة "ديلي مـيل" البـريطـانيـة فإن فـولهـام يخـطط للـتعـاقد مع جـيرارد بـيكيه
يرليج. نافسة في البر ا يليق با مدافع برشلونة لتدعيم خط دفاعه 

درب اجلديد لبرشلونة يسعى إلجراء وأوضحت الصحيفة أن الهولندي رونالد كومان ا
ذلة العديـد من التـغييرات عـلى تشـكيلـة البارسـا هذا الصيـف خصوصًـا بعد اخلـسارة ا

أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأُصيب جيرارد بـيكيه بالذهول بعد خروج بـرشلونة من دوري أبطال أوروبا واعترف بأن
ـغـادرة الـنـادي من أجل إعـادة بـنـاء الـفـريـق وصل إلى الـقـاع قـبل أن يـبـدي اسـتـعـداده 

الفريق.
 وأكد التـقرير أن بيكـيه الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسـترليني أسـبوعيًا جـاهز للعودة

إلى الدوري اإلجنليزي واالنتقال إلى فولهام هذا الصيف.
يرليج ولكن بقميص مانشستر يونايتد. جدير بالذكر أن بيكيه لعب من قبل في البر

ـاضي فــسـيـواجه بـطل الـدوري ا
لـــيـــفــــربـــول عـــلى أرضـه مـــلـــعب
االحتـــــــاد في الـ 7 مـن تــــــشـــــــرين
الــثــاني / نـــوفــمــبـــر. وســتــجــرى
مـبـاراة اإليـاب في الـ 6 من شـبـاط

/ فبراير.
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17  تـــــشـــــرين االول أيـــــفـــــرتــــون
وليفربول

 5 كانـون االول توتـنهـام هوتـسبر
وأرسنال

 12 كـــانـــون االول مـــانــــشـــســـتـــر
يونايتد ومانشستر سيتي

 16 كانـون الثاني وولـفرهامـبتون
وويست بروميتش

ليفربول وأيفرتون  20 شباط
 6 اذار مـــــانــــشــــســــتـــــر ســــيــــتي

ومانشستر يونايتد
13  اذار أرســــنـــال وتــــوتــــنــــهـــام
هوتسبر1  أيار ويست بـروميتش

ووولفرهامبتون
rŠœe  ‰Ëbł

ــوسم اجلــديــد - الـذي ســيـكــون ا
تـــأخــر انــطـالقه بــســبـب جــائــحــة
ـبـاريات إذ كـورونـا - مـزدحمـا بـا
سيكون أقصر بـخمسة أسابيع من

ويـســتـهـام يـونــايـتـد - نــيـوكـاسل
ايلول يونايتد 12

ايلول برايتون - تشيلسي 14
شــــــيـــــفــــــيـــــلــــــد يـــــونــــــايـــــتـــــد -

ايلول وولفرهامبتون 14
بـــــــرنـــــــلـي - مــــــانـــــــشـــــــســـــــتــــــر
وعد سيعلن الحقا ا يونايتد

مـانـشـسـتـر سـيـتي - أسـتـون فـيال
وعد سيعلن الحقا ا
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ـبـاريـات االفـتــتـاحـيـة هـمـا وأهم ا
الـلــتــان سـيــتــقــابل فـيــهــمــا بـطال
ــمـــتــاز وبــطــولــة دوري الــدوري ا
الدرجة األولى ليفربول وليدز.فقد
عــاد لـيــدز يـونــايــتـد حتت قــيـادة
مــدربه األرجـــنــتــيــني األســطــوري
مــارشــيــلــو بــيــلــسـا إلـى الـدوري
ــمـتـاز بــعـد غـيـاب دام 16 سـنـة. ا
ــــــتـــــوقع أن تــــــكـــــون أولى ومن ا
مـــبــاريـــاته أمــام لـــيــفـــربــول هي
األصـعب عـلى اإلطالق.فـلـم يـخـسر
لــيــفــربــول - الــذي أحــرز بــطــولــة
الدوري للـمرة األولى منذ  30عاما
- أي مـــــــبـــــــاراة عــــــلـى أرضـه في
مـتاز مـنـذ خسـارته أمام الـدوري ا
كريسـتال باالس 1-3 في نيسان /
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بـــيــنــهــا 21 نــقـــطــة في
الــــــشـــــوط األول كــــــمـــــا
اســتـحــوذ عـلى 11 كـرة

مرتدة.
واكتفـى ليبـرون جيمس
بإحراز عشر دقائق فقط
لـــكــنـه تـــصــدر قـــائـــمــة
الــتـمـريــرات احلـاسـمـة
في صــــفــــوف فـــريــــقه
بــســبع تــمــريـرات من

أصل 26.
وكــــــــــــان لـــــــــــــيـالرد
وسي.جيـه ماكـولوم
وأنـفـرني سـيـمـونـز
هــم فــــــــــــــــــقــط مـن
جتـــاوزوا حـــاجــز
الـعشـر نـقاط في
صــــــــــــفـــــــــــوف

بليزرز.

 أنطوني ديفيز

أبريل 2017. كـما فـاز حتت قـيادة
ـبـاريات يـورغن كـلوب بـ 25 من ا
الـ  26األخـيرة الـتي خـاضهـا على
أرضه مــلــعب أنـفــيــلـد.وســيــقـابل
الــردز فـريق تـشــيـلـسي عـلى أرض
األخـيــر سـتــامــفـورد بــريج غـربي
لـندن في مـباراتـهمـا الثـانيـة قبل
أن يــســـتــضــيف أرســنــال الــفــائــز
بكأس االحتاد اإلجنليزي.أما ليدز
فـســيـســتـضـيف فــولـهــام الـفـريق
ـــرتــــقي الــــثـــانـي في مــــبـــاراته ا

الثانية.
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سـتــجــرى أولى مـبــاريــات الـدربي
لــــلـــمــــوسم الــــقـــادم في الـ 17 من
تــشــرين األول / أكــتـوبــر عــنــدمـا
يـــواجه لــيـــفــربــول جـــاره الــلــدود
أيفـرتون.وسيـستضـيف مانشـستر
يـونايـتـد نادي لـيدز في  19كانون
األول / ديــــســــمـــبــــر فـي مــــبـــاراة
سـتــشـهـد اسـتــئـنـاف الـتــنـافـسـيـة
. وسـتـجرى ـة بـ الـنـاديـ الـقـد
مــبــاراة اإليـــاب عــلى أرض لــيــدز
إيالند رود في  24نيسان / أبريل
2021. أما مانشستر سيتي الذي
ـوسم حل ثــانـيــا في الــدوري في ا  ليونيل

ميسي

{ لــنــدن (خــدمــة رويــتــرز الــريــاضــيــة
الــعــربـيــة) - قــال فــريق ولــيــامـز
ـنـافس في بـطـولـة الـعـالم ا
لــــســــبــــاقــــات فــــورمـــوال 1
لـلـسـيـارات في بـيـان يـوم
اجلـــمـــعـــة إن مـــلـــكـــيـــته
انــتـقــلت إلى مــؤســسـة
دوريــلــتــون كــابــيــتــال
لالســـتــثـــمـــارات الــتي
تـــتـــخــذ مـن الـــواليــات

تحدة مقرا لها. ا
وأضـــــاف الـــــبـــــيـــــان أن
الــــفـــريـق الـــذي ســــبق له
الـتــتـويج بـبـطــولـة الـعـالم
ــنــافــســة ســيــســتــمــر في ا
بــاسم ولــيــامـز وســيــبـقى في
مـــــــقـــــــره احلـــــــالـي في جـــــــروف

بإجنلترا.

l  ‰Ë_« t b¼ “d×¹ u½UOÝu

l  ‰œUF² « w  u ËUÐ ËUÝ

UO¼UÐ

ليفربول يحمل كأس الدوري

…«—U³  ‰Ë√ w  bO²¹U½u¹ “bO  tł«u¹ ‰uÐdHO

“U²L*« ÍeOKJ½ù« Í—Ëb UÐ

Í—Ëb « w  »uKD  tOJOÐ

ÍeOKJ½ù«

ـواسم الكـرويـة االعتـيـادية نـظرا ا
لــتـأخـر انــتـهـاء مـوسم 2019-20.
وتــقــرر الـغــاء عــطـلــة الــشــتـاء في
ــقــبل.وســيـلــتــقي نــاديـا ــوسم ا ا
لـيفـربول وأرسـنال في مـباراة درع
االحتـاد اإلجنــلـيـزي (وهي مـبـاراة
تـقـام سـنـويـا بـ الـفـائـز بـالدوري
ـمـتاز والـفـائز بـكأس اإلجنـلـيزي ا
ـثـابـة االحتـاد اإلجنـلـيـزي وهي 
كأس السوبـر في بلدان أخرى) في
الـ  29من آب/ أغــســطس يـتــفـرغ
بــعـــدهــا الالعــبـــون لــلــمـــبــاريــات
الدولية قبل إنطالق موسم الدوري
اجلـــــديــــد.وقـــــد جتــــرى مـــــبــــاراة
مانشستـر سيتي وأستون فيال في
15 مـن أيــلــول/ ســـبــتــمـــبــر وقــد
يـلتقي مـانشـستـر يونايـتد بـبرنلي
في الـــيــــوم الـــتــــالي ولــــكن هـــذه
ـــواعــيـــد لم تـــؤكـــد بـــعـــد.وهــذه ا
مــواعــيــد مــبــاريــات فــرق الــدوري
ـشاركة في البطوالت متاز غير ا ا
ـنافسة األوروبية والـتي ستدخل ا
عـــلى كـــأس كـــارابــاو فـي جــولـــته
الثـانيـة:ستـجرى اجلـوالت الثـانية
والثالـثة والرابعة مـن بطولة كأس
كـارابـاو - والـتي سـتــشـارك فـيـهـا
فــــــــــــــــرق مـن اخلــط األول - وسـط
األســـــــبــــــــوع في 16-15 و22-23
و30-29 أيلول / سبتمبر.وسيبدأ
نــادي تـــوتــنـــهــام رحـــلــة الـــتــأهل
لـبــطـولـة الـدوري األوروبي في 17
أيـلـول/ سـبتـمـبـر وقـد يـنـتـهي به
األمر إلى خوض مبـارات في نفس
ــــقــــرر أن جتـــرى األســــبــــوع.ومـن ا
متاز في فترة مباريات في الدوري ا
األعـــــيــــــاد في 26 كـــــانـــــون األول /
ديـسـمـبر و28 من الـشـهـر نفـسه و2

كانون الثاني / يناير.
وستـجرى آخـر مبـاريات في الدوري
في 23 أيــار / مــايــو 2021 بــعـد 8
ــبـاراة الــنـهــائــيـة لــكـأس أيــام من ا
ـــبــاراة اإلحتـــاد اإلجنـــلـــيــزي.أمـــا ا
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة دوري أبــطــال
قبل فـستجرى في أوروبا للمـوسم ا
29 من أيــار  مـايـو بـيــنـمـا تــنـطـلق
بــــطـــولــــة يـــورو 2020 األوروبـــيـــة

ؤجلة في 11 حزيران/ يونيو. ا

ـدير الـفني { روما- وكـاالت - قال جـولـ لوبـيتـيجي ا
إلشـبــيـلـيـة اإلســبـاني إن مـشــاركـة األرجـنـتــيـني لـوكـاس
باراة الـنهائـية للدوري أوكـامبوس مـهاجم الفـريق في ا
األوروبي أمـام إنـتر مـيالن اإليـطالي غـدا ال زالت محل
شك.وخـرج أوكامـبوس (26 عـامـا) مـصابـا من مـباراة
فريـقه أمـام مـانـشسـتـر يـونـايتـد اإلجنـلـيـزي في نصف

ـسـابـقـة والـتي فـاز بهـا إشـبـيـلـية (2/1) نـهائي ا
حـــيث يـــواجه مــشـــكــلـــة في الــفـــخــذ.وأوضح
لـوبيـتيـجي أن أوكـامبـوس هداف الـفريق
ال زال أمـامه وقت لـلتـعـافي لكـنه أكد
أن "كل العـب يـــــجب أن يـــــكـــــون في
أعــلى درجــات اجلــاهـزيــة لــلــمــبـاراة
الـنـهـائــيـة".وتـابع: "إنــتـر مـيالن فـريق
تـلكون شامل ولديه العـبون رائـعون 

القـدرة عـلى الـهجـوم وال يـتـركون الـعـديد
من الفـرص لـلـفريـق اخلصم.. سـنـحـاول تعـزيـز نـقاط قـوتـنا وأن
نبـذل قصـارى جهـدنـا عنـدما تـكون األمـور صعـبـة".ويعـد إشبـيلـية
األكثـر تتـويجـا بلـقب الدوري األوروبـي حيث يـأمل الفـوز به للـمرة
انية.وغـاب الصربي نيمـانيا جوديلي السادسة غدا فـي كولن األ
العب وسط إشـبيـليـة عن مـباراة دور الـثمـانيـة أمام وولـفرهـامبـتون
اإلجنـلـيـزي بـعـد إيـجـابـيــة عـيـنـته في اخـتـبـار الـكـشف عن فـيـروس

ستجد. كورونا ا
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{  (رويــتـــرز) - أعـــلن االحتــاد
البريطاني أللعـاب القوى الليلة
ــاضــيــة أنه عــ الــريــاضــيــة ا
ــــبـــيــــة الـــســــابـــقــــة ســـارة األو
ســـــيــــمـــــيــــنـــــجــــتـــــون مــــديــــرة
لألداء.وشــــاركت مـــتــــنـــافــــســـة
الـــــــدراجـــــــات الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة
سـيمـيـنجـتون (50 عامـا) باسم
بريطانـيا في دورتي ســــــيدني
 2000  وأثــــــــــيــــــــــنــــــــــا 2004
ــبـيـتـ قــبل أن تـعـتـزل في األو
2004 وتــــــعـــــــمل فـي مــــــجــــــال
التدريب مع االحتاد الـبريطاني
للـدراجات واالحتـاد البـريطاني
لـلـثالثي.كـما سـبق لـهـا وعـملت
مــــــســـــــتــــــشــــــارة مـع االحتــــــاد
الــبـــريـــطــانـي لــلـــريـــاضــة.وعن
ــــــهــــــمــــــة اجلــــــديــــــدة قــــــالت ا
ســيـمــيــنــجــتـون ”أنــا ســعــيـدة
لـلغـاية بـاالنـضمـام إلى االحتاد
الـبـريــطـاني أللـعــاب الـقـوى في
أنا ــرحـلـة...“وأضـافت ” هـذه ا
ريـاضــيـة فـي الـصــمـيم تــولـيت
مــهـامــا قـيــاديـة لــكن اهـتــمـامي
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ـقـبل.ولـكن في الـ  12من الـشـهـر ا
ستـعاد جدولـة مبـاراتي مانشـستر
سـيتي وأسـتون فـيال ومانـشسـتر
يــونــايــتـــد وبــرنــلي إذ لن جتــرى
ـــبـــاراتـــان فـي نـــهـــايـــة هـــاتــــان ا
نح فريقي األسبوع األول للدوري 
مــانـشــسـتــر سـيــتي ومـانــشـســتـر
يـونايـتد فـتـرة استـراحة  30يوما
بـعـد خــسـارتــهـمـا في ربـع نـهـائي
بــــطــــولــــة دوري أبــــطــــال أوروبـــا
(ســـيــتي) وشـــبه نــهــائـي بــطــولــة
الــدوري األوروبي (يــونــايـتــد).أمـا
مـــبـــاراتـــا تــشـــيـــلـــسي الـــلــنـــدني
وولــــفــــرهـــــامــــبـــــتــــون وونــــدررز
اإلقـتـتــاحـيـتـان فـســتـجـريـان يـوم
اإلثن 14 سـبــتـمـبـر / أيـلـول ألن
الــفــريــقــ خــرجــا من الــبــطـوالت
األوروبية في وقت أبكر.وسيواجه
البـلوز (تـشيلـسي) فريق بـرايتون
بـيـنــمـا يـسـتـضـيـف فـريق شـفـيـلـد
يـونـايـتد فـريق ولـفـرهامـبـتـون.أما
بـاريات األخرى الـتي سيشـهدها ا
أســــبــــوع انـــطـالق الـــدوري فــــهي
مــــبــــاريـــات كــــريــــســـتــــال بـــاالس
وســاوثـــهــامــبـــتــون وتــوتـــنــهــام
وأيــــــفـــــرتــــــون وويـــــســــــتـــــهـــــام
ونـــيــوكـــاسل.وســـتــحـــدد تــواريخ
باريات الدقيقة وأوقاتها بعد أن ا
جتـرى اإلخـتـيـارات الـتـلـفـزيـونـية.
ـبـاريـات دون حـضور وسـتـجـرى ا
جـمـهـور لـتـفـادي انـتـشـار فـيروس
ــقــرر اإلعالن عن كـــورونــا.ومن ا
جـــــدول مــــــبـــــاريـــــات الـــــدوري
اإلجنـــلـــيـــزي (دوري الـــدرجــة

األولى) يوم اجلمعة.
مـبــاريــات افـتــتــاح الـدوري
متـاز (التواريخ خـاضعة ا

للتغيير)
كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــاالس -
ساوثهامبتون 12 ايلول
فولهام - أرسنال  12ايلول

لـيـفــربـول - لـيـدز يــونـايـتـد12
ايلول

توتنهام هوتسبر - أيفرتون12
ايلول

ويست بروميتش ألـبيون - ليستر
ايلول سيتي 12

{ ساو باولو (رويترز) - أحرز
لـوســيـانـو هـدفه األول مع سـاو
بـاولـو بــعـد يـوم من انــضـمـامه
لـلـفـريق لـيـمـنـحه الـتـعـادل 1-1
مـع ضــــــيــــــفـه بــــــاهــــــيــــــا لــــــيل
اخلــــمـــــيس.وشـــــارك مــــهـــــاجم
ـيــو الــســابق في الــشـوط جــر
الثاني وهز الشـباك في الدقيقة
85.وحــافظ بـاهـيــا عـلى سـجـله
وسم ة هذا ا اخلالي من الهز
لــــكـــنه أهــــدر فــــرصـــة تــــقـــاسم

الصدارة.
وصـنع الفـريق الـضيـف العـديد
من الــفـــرص في الـــشــوط األول
وكـاد أن يـتقـدم في الـدقـيـقة 15
لكن تـياجـو فولـبي حارس ساو
بــاولـــو تــصـــدى لـــركــلـــة جــزاء

هاجم جيلبرتو. نفذها ا

وبــعـد ذلك بــخـمس دقــائق مـنح
روسـي الــتــقــدم لــبـــاهــيــا.وقــبل
ـبـاراة احـتجت جـمـاهـيـر ساو ا
باولو ضـد أداء الفريق واإلدارة
ورفـعت الفــتــات هـاجــمت فـيــهـا
ـدرب فـرنـانـدز ديـنـيز اإلدارة وا
الــذي يـأمل أن يــخـفف الــتـعـادل

من الضغوط عليه.
ولـم يـــــــــفــــــــز بـــــــــطـل كـــــــــوبــــــــا
لـيـبـرتـادوريس ثالث مـرات بأي
لــقب مــنـذ 2008 وودع بــطــولـة
اضي والية ساو باولو الشهر ا
بـعــد خـســارته أمــام مـيــراسـول
ـــــــــنــــــــــافـس فـي الــــــــــدرجـــــــــة ا
الــرابــعــة.ويــخــرج ســاو بــاولـو
ـواجهـة سبـورت ريـسيـفي يوم
األحـد فـيـمـا يحـل بـاهـيـا ضـيـفا

على سيارا في اليوم ذاته.

األول كــان دومـــا يـــنــصـب عــلى
تــوفـــيــر بـــيــئــة يـــســتـــطــيع من
خـاللـهـا ريـاضـيـونـا وطـواقـمـنا
الفـنية العـمل والنـجاح بصورة
ــســـتـــويــ مـــســتـــمـــرة عــلـى ا

الـــــفـــــردي واجلــــــمـــــاعي.“وفي
مــهــمـــتــهــا اجلــديـــدة ســتــكــون
ســيــمــيــنــجــتــون مــسـؤولــة عن
ـــــــــبـــــــــيــــــــة الـــــــــبـــــــــرامـج ا ألو
ـبية.واسـتقال نيل بالك والبارا

مدير األداء الـسابق في االحتاد
الـبـريــطـاني أللـعــاب الـقـوى في
اضي أكـتـوبـر تــــشريـن األول ا
وتــــــــوفي فـي وقت ســـــابـق من

العام احلالي عن 60 عاما.

سارة في تظاهرة مع ناشطات بريطانيات
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{ لــنـــدن - وكــاالت- أُعـــلن جــدول
متاز مباريات الدوري اإلجنليزي ا
ـير لـيغ) لـلـموسم لـكـرة الـقدم (بـر
القادم 21-2020. وسيـواجه نادي
لـيـفـربـول بـطل الـدوري نـادي لـيـدز
يــونــايـتــد الــفـائــز بــبـطــولـة دوري
الــدرجـة األولى والــذي ارتـقى إلى
اضي وسم ا متاز في ا الدوري ا
ــبـاراة اإلفــتـتــاحــيـة لــلـدوري في ا
الـــــتي ســـــتـــــجـــــري في الـ  12من
ـقبـل.كما سـبتـمبر / أيـلول ا
ســيـواجه فــريق فــولـهـام
النادي الثاني الذي رقّي
ـــمـــتـــاز إلى الـــدوري ا
فـريق أرسـنـال الـلـنـدني
عــــــــــلـى أرض األول فـي
كـــريـــفن كـــوجت جـــنــوب
غـــربـي لـــنــــدن بـــيــــنـــمـــا
يـســتـضـيف نـادي ويـست
بـرومـيـتش ألـبـيـون وهـو
الـنـادي الـثـالث الـذي صـعـد
ـــيـــر لـــيغ نـــادي إلـى الـــبـــر
ليستر سـيتي.وستجرى
ــــــــــبــــــــــاريــــــــــات ا
اإلفــتــتــاحــيــة
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بـــدون كــتـــابـــنــا وكـــتــابـــكم ومن دون
تــشـكـيـل جلـنـة او جلــان حتـقـيــقـيـة او
اجــتــمــاعـات ومــؤتــمــرات اوبـرامج او
ـكافحة الفساد او انـشاء مجلس اعلى 
غــيـرهـا من االجـراءات الــتي يـشـهـدهـا
الـــعـــراق بـــ فــتـــرة واخـــرى من اجل
مـكـافـحـة الـفـسـاد اومـعـاجلـة مـوضوع
يــــهم الـــرأي الــــعـــام والــــتي اثــــبـــتت
االحـداث والـوقـائع كـل يـوم عـدم جناح
وتـنفيذ ما يقال ويتخذ من  اجراءات

حــيث زاد الـفــسـاد والـتــجـاوزات عـلى
احلــقــوق واحلـريــات واراضي الــدولـة
ــواطـنـ اضــعـافـاً مـضــاعـفـة رغم وا
وجــود الــقــوانـ والــقــضــاء واالدعـاء
الـعـام وهيـئة الـنـزاهة وديـوان الرقـابة
ـاليـة وهيـئة حقـوق االنسـان ومثـلها ا
مـن جلان النزاهة وحـقوق االنسان في
مــجــلـس الــنــواب ومــئــاث مــنــظــمــات
نظمات الدولية.  دني وا اجملتمع ا
مـن دون كل تـــــلك الـــــرنــــة والـــــطــــنــــة

والـشـعارات والـبيـانـات التي اصـبحت
بـال طـــعم وال تـــلـــقـى اي اهـــتـــمـــام من
ــواطن واجــهـزة احلــكـومــة يـحــتـاج ا
االصـالح ومـكـافــحـة الـفــسـاد الى قـرار
وارادة ســيـاسـيــة واضـحـة وصــريـحـة
تــبــدأ بــاالعـــلى ثم تــنــزل الى االســفل
ــا ال يــتــحــقق ذلك اي بــتــطــبــيق وطــا
الــقـــوانــ وايــقــاف الــفـــاســدين عــنــد
حـدهم وهم او اكثـرهم مسؤولـ كبار
فـي احلــكــومــة واجلــيش والــداخــلــيــة

وقــــبـــلــــهم مــــســـؤولــــ في االحـــزاب
سـيـطـروا عـلى كل شـئ وجتاوزا عـلى
ـناطق االراضـي ولم يبـقى في بـعض ا
مــتـرواحــد لــتـوســيع شـارع او انــشـاء
مـشـروع ولم يـبق تل او سـهل أوربوة
او جـبل اال وبـنـوا عـليه واصـبح مـلـكا
خـاصـا مسـيجـا وانـسحـبت احلكـومة
ومـؤسـسـاتـهـا طـائـعـة او مـجبـورة من
كـل اجملاالت واصـبـح كل شئ لـلـقـطاع
اخلـاص ولـلـمـسـؤولـ الـذين جـمـعـوا
الـتجارة بالسـياسة فباعوا كل شئ من

اجل مصلحتهم. 
WE¼UÐ WHKJð

ـسـتـشـفـيـات ـدارس واجلــامـعـات وا ا
اصــبــحت خــاصــة وتــكــلــفــة الــلــيــلــة
ـــســتــشــفــيــات الــواحـــدة في بــعض ا
بيت في فنادق الس االهـلية أكثـر من ا
فــيـجــاس ومــونت كـارلــو وسـويــسـرا
ـواد االسـاسـيـة ـذاخـر وا واالدويــة وا
والــغــذاء والــنـفط والــغــاز كــله جتـارة
لــفالن وعــلّــان حـتـى الـهــواء واقــصـد
االوكـسـجـ سيـطـروا عـليه ويـبـيـعوه
بـاضـعاف سـعـره للـمـرضى احملتـاج
ـواطن الـيه فـمـا الـذي بـقى لـلـوطن وا
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ـاء والغـذاء والدواء والـهواء اذا كـان ا
كـله يباع ويـتاجر به بـحجة االسـتثمار
والــقـطـاع اخلــاص?!.  هـذا حــالـنـا في
ــكن مـقــارنـته بـاي الــعـراق والـذي ال 
حـال مـن االحـوال بـاالوضـاع واالحوال
ـــــوجــــودة فـي دولــــة مـــــجــــاورة هي ا
(الــســعــوديــة) الــتي تــقــوم بــخــطـوات
واجــراءات جـديـة وســريـعـة وحــاسـمـة
حملاربة الفساد حتى اصبحت التجربة
الــسـعــوديـة في مــكـافــحـة الـفــسـاد من
ـهمة في العـالم.  فقد صدر الـتجارب ا
أمـر مـلكي يـوم اجلمـعة 21 آب�2020
بـإقـالة مـسـؤول كـبـار بتـهـمة الـفـساد
والـتعديات غير النـظامية (التجاوزات)
عــلى أراضي مــشـروع الــبــحـر األحــمـر
والـــــتي جتــــاوزت ((5000وجتــــاوزت
الــعـشــرات في مـحــافـظــة (الـعال) وفي
رخصة العشوائيات واخمليمات غير ا
والــتي تـعــد جتـاوزاً لــلـنــظـام وتــشـكل
ضـرراً بيئياً فضالً عن تـأثيرها الكبير
شـاريع وخططـها ونظراً عـلى إجناز ا
ألنـه تـــبـــ أنـه  الـــتـــرخــــيص لـــهـــا
ـسـؤول بـتـجـاوزات من قبـل بعض ا

ـلـكي بـإنـهـاء خـدمة فـقـد قـضى األمـر ا
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هي ظـاهـرة نـفــسـيـة تـصـيب الــفـرد عـنـدمـا يـتــعـاطف مع خـاطـفه او
ويـظهر له مغـتصبـه او عدوه الذي يـسيء له بـاي شكل من االشـكال
بل ـشاعـر تـبدو غـير عـقالنـية والمـنـطقـية حـيث ان مـثل هذه ا الوالء
عـنفـها ايا انهـا مشاعـر نفـسيـة مضـطربـة تقوم عـلى والء الضـحيـة 
او قـد تتـجمع جل هـذه الصـفات اومـعتـديا او مغـتصـبا كان خـاطفـا
صـديق مـديــر فـاســد وقــد يــكـون هــذا الـفــرد اب ظـالـم بـفــرد واحـد
مـسيئـا بكل انواع االساءة معـتديا  متعـسفا او زوجا متـسلطـا سوء

التي تقابل دائما من الزوجة بالصفح والغفران!
فهي اذن ارتـبـاط عـاطـفي ب شـخص مـعَـنف وشـخص مـعنِف وبال
وكـم من ضـحــيـة " الــضـحــيـة واجلالد" حـدود وتــتـلــخص بــكـلــمـتــ
وكم ضحـية صـفحت عن اشتـاقت جلالدها بـعد مـغادرتـهـا السـجن
جالدهـا! وهـذه العالقـة الـغـيـر سـويـة هي عـبـارة عن ارتـبـاط نـفسي
يـبــنى عـلى "الــصـدمــة"ثم مـحــاولـة امــتـصــاص الـصــدمـة والـتــكـيف
عتدي ومحاولة تبرير بل وايجاد الذرائع للدفاع  عن الطرف ا معها
عـتدي بالنـهاية بانه بحيث يشـعر ا سوّغ لـتمريرهـا افعاله وايجـاد ا

مصيب بسبب تقبل الضحية لكمية العنف دون ابداء اي مقاومة.
ــتالزمـة سـتـوكـهـولم ـرض الـنــفـسي والبـد هـو كـذلك  سـمي هـذا ا
نـسـبـة الى حــادثـة حـدثت في سـتــوكـهـولم في الـســويـد حـيث سـطـا
" عام 1973 خالل مجـموعـة من اللـصوص عـلى بنك"كـريديـتبـانكـ
تلك الـفـترة بـدا الرهـائن يـرتبـطـون عاطـفـيا مع اخلـاطـف ثم قـاموا
وقـد تــعـدد حـاالت بـعــد ذلك بـالــدفـاع عــنـهم بــعـد اطالق ســراحـهـم
ـاســاويـة الـتي اتـسـمت مـتالزمـة سـتــوكـهـولم وتـنـوعت قــصـصـهـا ا

قرفة . بالتعذيب واالعتداءات النفسية واجلسدية ا
ـعـتـدي يـكون بـالـدرجـة االساس لـلـحـفاظ ان تعـايش الـضـحـية مع ا
على حياتها وبقائها وهـي احدى طرق الدفاع عن الذات ويقيها من
راة ومنذ بدء اخلليقة ة قدم التاريخ فا وهذه معروفة وقد التعنيف
تعـرضت للـخـطف واالسروالـبيع عـن طريق الـغزوات  لـتـجد نـفسـها
ـعـتـديـة جـاريـة وسـرعـان مـاتـتـاقـلم وتـتـكـيـف لـلـعـيش مع الـقـبـيـلـة ا
كـذلك احلـال بـالنـسـبة لتـمـارس حـياتـهـا فيـمـا بـعد بـصـورة طبـيـعـية
فمـايلبث العـبد ان يتكيف للعبيـد الذين هم غنائم الـغزوات واحلروب
مع مالـكه اجلـديد بل ويـدين بـالوالء الـيه ويـدافع عنه ويـفـديه بحـياته
عتدي البد ان ان تطلب االمر. ومن البديهي ان نقول ان الشخص ا
يــتــمــتع بــنــوع من الــذكــاء احلــاد الــذي يــجــعل ســلــوكه االجــرامي
لكي يستطيع فيما بعد من السيطرة والعدواني مقبوال لدى الضحية
وفي ذات الوقت يجعل الضـحية تشعر ريـضة عليها وتنـفيذ ماربه ا

طالبه! بالذنب في حال عدم تنفيذها 
فهو كقرين السوء يزين السوء لقرينه من خالل السيطرة عليه وشل
تفكيره وبـرمجته من جديد اي انه يـقوم بعمل "غسل دمـاغ"للضحية

ا يريد من االفكار.. الفراغ محتواها وماله 
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ففي الوقت الذي تـتعرض فـيه الضحيـة الى صدمة تـشعرها بـقربها
الحول والقوة لها محرومة من حتى تكون مسلوبة االرادة وت من ا
وتتـطـلب ابـسط االمور اخـذ االذن الدائـها كـاالكل والـشرب كل شئ
عـتدي بـ "تقطـير"تلك االشيـاء اي اعطاءها ثم قيام ا وقضاء احلاجـة
تـنة لهذا القليل الـذي يبقيها على جرعات بسيطة جتـعل الضحية 
ثم مايـلبث ان يتـحول هذا السـلوك الى روت يـومي بعد قيد احلـياة
ـعــتـدي ان ضـحـيــته قـد اعـتـادت االمــر وصـار سـلـوكـا ان اطـمـئن ا
يـبدا وكمـا ذكرنـا باعطـائهـا جرعات بـسيـطة ككـلمة طبيـعيـا حلياتـها
اواشـعـارهـا بانه او الـسـمـاح لـهـا بـفـعل شئ بـسي تـرغب به  طـيبـة
محتاج لها عن طـريق سرد احلكايا واالسـاطير الصحـيحة والكاذبة
لـيجـد جتـاوبا من عـنـفة الـتي اوصـلـته الى هذه احلـال عن طفـولـته ا
ــاســوخـــيــة"الـــتي تــبـــدي تــعــاطـــفــا مع هـــذا الــوحش الــضـــحــيـــة"ا
االدمي"السادي"الذي يجد متعته بتعنـيفها بل انها اصبحت الدينمو
النـها ولم يعـد يسـتطـيع االستـغنـاء عنـها ومـته الذي يـستـمد مـنه د
مــسـتــعـيـنــا بـكل الـوحــيـدة الــقـادرة عـلـى اشـبـاع شــذوذه الـنــفـسي
تاحـة والغير متـاحة وخصوصا الـتعنيف والتـهديد بقتل الوسائل ا
ويلقى ضالته الضحية او ذويـها في حال انهـا هربت او ابلغت عـنه 
مناخا وارضا خصبة اكثر بالشخـصية السهلة االنقياد التي تعاني
او عـانت هـي االخـرى من طــفــولـة مــعـنــفـة جــعــلـتــهـا مــادة الرضـاء
تبذل كل هذه الضحية وغالبا ماتكون الزوجة االخرين بشتى الطرق
شئ المتـصاص غـضب زوجهـا"السـادي"فيـما يـبالغ االخـر باذاللـها
وبنـفس الوقت يـوهمـها بان ـريضـة وتعـنيفـها تـبعـا الهواءه ونـفسه ا
احلياة مـعدومـة خارج اسواره وانـها سـتتشـرد او تمـوت اذا تركته!
وشيئـا فشيئـا تقتـنع الضحـية ان هالكهـا خارج اسواره وانـها تبدا

قاومة كل من يريد حتريرها من االسر ابتداءا من نفسها.
فـبعـد ان قـام بجـهده لـتـرويض ضحـيته لكن الـعـكس هو الـصحـيح 
ليس بامكانه ان يتركـها النه وجد ضالته فيهـا من ناحية ومن ناحية

اخرى يخاف ان تشي به ب االخرين اوتبلغ عنه.
تالزمة مـوجودة وبنطـاق واسع في مجتمـعاتنا الـتي تمتاز ان هذه ا
بـ "الـطـبقـيـة الـنـفـسـيـة"الـقـائـمـة عـلى االسـتـغالل واالبـتـزاز ليـس ب
االزواج فحسب بل تتـعدى ذلك الى العالقـات االجتماعـية ب افراد
فهـنـاك طبـقة مـستـغِـلة عـلى الدوام تـورث صفـاتـها البـنائـها اجملتـمع
وهذه كارثة وهناك طبقة مستـغَلة على الدوام تورث االنقيـاد البنائها
كن ان تـوصف اال بـا"الـتطـفل" الن هـناك طـرف يـاخذ مجـتـمعـيـة ال
وهـنـاك طرف يـعـطي بـدون وجه حـق! واذا عدنـا الى بـدون وجه حق
عـنـيـفـهم والذين طـيـعـ  تربـيـة الـطـفل االولى سنـجـد ان االطـفـال ا
ـتالزمـة بـشـكل جلي يكـونـون االهل بـالـدرجة االولـى تظـهـر عـليـهم ا
عنف يحاول ارضاء معنفه باي طريقة ليجنب خصوصا ان الطفل ا
وخـصـوصا اذا نفـسه االذى حـتى ولـوكان ذلك عـلى حـسـاب نفـسه
وتـبـدا دائرة سـمع كـلـمـة اطـراء ولـو بـسـيـطة فـذلـك يـعـني له الـكـثـيـر
حتى درسة وجيرانه االرضاء باالتساع لتشمل اقرانه واصدقاءه با
تمسخ شـخصـيته ويـفقـد الثقـة  ويتـحول الى اداة ارضـاء فقط ناسٍ
وهـذا خـطا فـادح نـرتـكبه ومتـنـاسٍ نـفـسه وشخـصـيـته واسـتقاللـيـته
بحق اطفـالنا. ونـخلص الى القـول ان تربيـة الطفل االولى لـها الدور
االعـظم في تـنـشـاة االجـيـال الـصـحـيـحـة والـتـربـيـة اجملـتمـعـيـة الـتي
الن تربـية الطفل الـصحيحة  عـن طريق تعزيز تنعكس عـلى افرادها
ثقـته بـنـفسه بـعـيـدا عن التـكـبـر والغـرور واشـعـاره باهـمـيـتة واهـمـية
االخر مـهـما كـان هـذا االخـر والتـعـامل مـعه على انه قـيـمـة انسـانـية
واسـتخدام الوعظ الصحيح عليا بعيدا عن اجلـنس واللون والعقيدة
وتقـوية الـوازع الديـني قادر عـلى انشـاء طفل غـرض شـوه وا غيـر ا
سـلـيم اليعـاني من تـشـوهات نـفـسيـة جتـعله صحي صحـيح الـعقـل 
اكال او مـاكـوال لـهـو االسـلـوب الـصـحـيح الـذي نـسـتـطـيع من خالله

جتاوز االمراض النفسية الفتاكة.
ان العادات السـلوكية الـصحيـحة التي نكـسبهـا الطفالنـا في مرحلة
بـكرة هي التي حتـدد مااذاكان االطـفال سيـعيشـون حياة الطفـولة ا
خـــيـــر او شــــر ان يـــكــــون رئـــيس او فــــقـــر او ثــــراء عـــلـم اوجـــهل
وكل شئ مـرهـون بـالـثـقـة الـتي مـسـتـغِل اومـسـتـغَل وهـكـذا مـرؤوس
بـعيدا عن نزرعهـا في نفـوس ابنـاءنا لـلتـعبيـر عن مكـنونـات انفـسهم

التردد واخلوف والقلق..
فانت تـعرف اكثر يقول الكـاتب العمالق بـنجامـ سبوك"ثق بنـفسك

ا تعتقد".

الـــفـــريـق مـــديـــر عـــام حـــرس احلــدود
بإحالته إلى التقاعد وإعفاء محافظ
ورئــيس مـركـز مــديـنـة وإعــفـاء قـائـدي
ـسؤول قـطـاع حرس احلـدود وإعـفاء ا
عن الـتـعديـات (التـجاوزات)ونـائبه في
ـــســـؤولـــ عن وزارة الـــداخـــلـــيـــة وا
نورة ـدينـة ا الـتعـديات في إمارات (ا
وتـبوك وعـسيـر) وإعفاء أمـ منـطقة
تــبــوك ورؤســاء بـلــديــات مــدن(أمـلج
ـسؤول والـوجه والـسـودة) وإعـفـاء ا
ــديــنــة عن الـــتــعــديــات في أمـــانــتي(ا
ـــــنــــورة وتـــــبــــوك) ومـــــنح وزارتــــا ا
الـداخلـية والـشؤون الـبلـدية والـقروية
ـــنـــورة وتـــبــوك ـــديـــنـــة ا وإمـــارات ا
وعـسـير مـهـلة شـهر مـن تاريـخه إلزالة
كل الـتعـديات وسـيتم اتـخاذ إجراءات
مــشــددة جـداً في حــال وجـود أي تــعـد
آخــر بـعــد ذلك وقـيــام هـيــئـة الــرقـابـة
ومـكـافحـة الفـسـاد حاالً بـالـتحـقيق مع
شـار إلـيهم أعاله سـؤولـ ا جـمـيع ا
حــيــال مــسـؤولــيــتــهم عن الــتــعــديـات
ـــشــار إلـــيــهـــا وتــتـــخــذ اإلجــراءات ا
ــا يـتم الــنـظــامـيــة بـحــقـهـم والـرفع 

التوصل إليه. 
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عمان

أن يتم إيـقاظهـا وبعثهـا من جديد
فـي إشــــــــــارة إلـى اإلحـــــــــســـــــــاس
باحلـضور الـفكـري والتـراثي لروح
ــشـرق مع  يـقـظـة روح الـنـهـضـة ا
ـؤسس عـبد ـلك ا وقـد كـان جـدّي ا
الــله بن احلــســ عـلـى وعي بـدور
شرق وبضرورة بعث  دوره  من ا
جـــديــد فــقــام بــطـــرح الــفــكــرة في
زيـارته لــطـهــران عـلى شــاه إيـران
وجـــدّدهــــا في زيــــارته لـــتــــركـــيـــا
وحــــرص عــــلـى إقـــامــــة تــــمــــثــــيل
دبــلــومــاسي لــلــمــمــلــكــة األردنــيـة
الــهــاشـمــيــة في أفــغـانــســتـان مع
مــطــلع اخلـمــســيــنـيــات من الــقـرن
الــعـشـرين في حــ كـان مـشـروعه
القومي يقوم على الوحدة احلتمية
 "لسـورية الكـبرى" التي كـان يراها
ــشــرق وروحه الـــنــابــضــة قــلـب ا
كن إغفالها عند وهذه مقدمات ال 

الــفـكـري واحلــضـاري واإلنـسـاني
وبــالــتــالي تــأكــيــد دوره وتــفـعــيل
حــــضــــوره الــــذي يــــتـــــحــــقق في
اجلـــوامع الـــثـــقـــافـــيـــة والـــذاكــرة

اجلمعية ألعمدة األمة األربعة.
إن الــــعـــودة إلى أدبــــيـــات أواخـــر
ـــيالدي الــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر ا
ـراجعة ومطـلع القـرن العـشرين 
الــصـحـافـة في بالد الـشـام ومـصـر
ـهــجـر أيـضـا  تـطـرح وصـحـافـة ا
فكـر" النخبـة " الذين كـانوا ينادون
بـنهـضـة "الشـرق" وبـاستـعادة دور
ــشـرق) احلــضــاري فــقــد كـانت (ا
األديـــــبـــــة مـيّ زيـــــادة والـــــكـــــاتب
هجـري أم الـريحاني اللـبنـاني ا
بـدعة وغـيرهم من الـشخـصيـات ا
ينادون في محاضراتهم ومقاالتهم
ــشـرق" ويــؤكـدون أن بـنــهــضـة "ا
للـمشرق شـخصـية حضـارية يجب

تـخـتـزن الـذاكـرة اجلمـعـيـة ألعـمدة
األمـــة األربـــعـــة (الــعـــرب والـــتــرك
والـكــرد والـفـرس) خالصـة جتـربـة
احلـضارة الـعربـية اإلسالمـية عـبر
الــتـاريـخ وهي ذاكــرة تــقـوم عــلى
إجنازات إنسانية عميقة في مجال
الفـلسفـة والطب والـعلوم واآلداب.
إن مــجـرد اسـتـدعـاء هـذه الـذاكـرة
واسـتــعـادة مـنـجــزاتـهـا يـجــعـلـنـا
نـــتـــســاءل عـن مــبـــررات الـــدعــوة
ــشـرق) في عـالم الســتـعـادة دور (ا
الــيـوم الــذي يــقـوم عــلى تــكـتالت
عــديـدة لــهـا أســبـابــهـا ودوافــعـهـا
الــســـيــاســيـــة واالقــتـــصــاديــة; إنّ
ــشــرق مــبـــرّرات اســتــعـــادة دور ا
مشروعة في زمن اسـتفحال صراع
الـقـوى الــسـيـاسـيـة الــدولـيـة عـلى
ـشرق الـتاريـخـية ونـعتـقد أرض ا
شرق أن هذا أوان اسـتعـادة دور ا
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بغداد

واجلـهل والـضـعف لـدى تـلك الـشـعوب
وإشـعارها بـأنها ليـست أكثر من سوق
ادية لـتصريف بضائعهـا ومنجزاتها ا

والثقافية..
إن تــفـوق الــعـقـل الـغــربي عـلى الــعـقل
الـعــربي أكـذوبـة عـلـمـيـة خـطـيـرة تـمت
تـنـميـتـها ورعـايـتهـا والـتثـقـيف علـيـها
عـبــر أجـيـال طـويـلـة مـنـذ بـدايـة عـصـر
الـنـهـضـة األوربيـة في الـقـرن الـسادس
عـشـر منـطلـق مـن حقـد تاريـخي قد
عــلى الـعـروبـة واإلسـالم إثـر هـزائـمـهم
ـتتالية في حروبهم الصليببة الثالث ا
التي إستهدفت إحتالل األرض العربية
واإلسـتــيالء عـلي ثـرواتـهـا وخـيـراتـهـا
ـــقـــدس بــــحـــجـــة الــــدفـــاع عن بــــيت ا
وحتـــريــره من أصـــحــابه الــشـــرعــيــ
ــسـلــمـون) وهــو مـا أدى في (الــعـرب ا
ــدوي نـــهــايــة األمـــر الى إنــدحـــارهم ا
وفـشل مشـروعهم األستـعماري كـما هو

الـعربي نهب أثـناءها ثـرواته وخيراته
وعـطل مـصـادر تقـدمه وإزدهـاره ومنع
اإلنــسـان الــعـربي مـن مـزاولـة نــشـاطه
الــفـكــري والـثــقـافـي وسـحق بــقـوة كل
إمـكــانـاته الـعـقـلـيـة والـروحـيـة نـاشـرا
رض والتـخلف في كل مكان اجلـهل وا
ـعادي ـشـروعه اإلستـعـمـاري ا خـدمـة 

لنهضة الشعوب واأل ..
 وفـي احلـــقـــيـــقـــة أيـــضـــا  فـــإن تـــلك
ـقــوالت الـسـاذجــة لـيـست األقــاويل وا
أكـثر من أكـاذيب ال تسـتنـد الى حقائق
قـائمة على العلم الـهدف منها مواصلة
إحـتكار الغرب لـلمعرفة والـهيمنة على
ية وبالـتالي فتح الطريق الـثقافة الـعا
أمــام قـــوى اإلســتــعــمــار واإلســتــغالل
الـرأسـمـالي لـإلسـتمـرار فـي الـسـيـطرة
عــلى مــوارد وإقـتــصـاديــات الـشــعـوب
ـغـلــوبـة عـلى أمـرهـا ومـنـهـا شـعـبـنـا ا
الــعـربي وتـعـمـيق الــشـعـور بـالـدونـيـة

في بـعض األحـيـان نقـرأ في الـصحـافة
أو فـي بـــعض مــــنــــصـــات الــــتـــواصل
اإلجــتـمـاعي أو أثـنـاء حـوار يـدور بـ
من يـعتـقدون بـأنفـسم أنهـم مثـقف أو
حـتى بـ الـنـاس العـاديـ بـأن الـعقل
"الــــغـــربـي" أرقى وأقـــوى وأفــــضل من
الـــعــقل "الـــعــربـي" وغــيــره مـن عــقــول
األجـناس الـبشـرية األخـرى ويضـربون
أمـثـلـة كـثـيـرة لـلـتـدلـيل والـتـأكـيد عـلى

صحة ما يدعون..
وفـي احلــقــيــقـــة فــإن من يـــقــول بــذلك
ويـؤمن به فـإنه يـردد عن قصـد أو بون
قـــصــد مـــقــوالت وإدعـــاءات أطــلـــقــهــا
ـؤرخـون ــسـتــشـرقـون  ورســخـهــا ا ا
والـكتاب الغربيون في عقول الشرقي
عـــامــة والــعـــرب مــنــهـم بــوجه خــاص
وبـاألخص خالل الـفـتـرة اإلستـعـمـارية
الــطــويـلــة الــتي هـيــمن فــيــهـا الــغـرب
اإلســـتــعــمــاري عــلـى مــقــدرات الــوطن

ــثـقــفـ مــجــتـمــعـاتــهــا وإلى إتـهــام ا
الــوطــنـيــ مـهــمــا كـانت إجتــاهــاتـهم
( (إصالحــيـ إشــتـراكــيـ قــومـيـ
بــالـتـقـلــيـد األعـمى إضــافـة الى عـد كل
مــحـاولــة لـلـتــحـديث أو الــتـغــلب عـلى
حـلــقـة الـتـخـلف والـتــبـعـيـة عـلى أنـهـا
لـــيـــست أكــثـــر من تـــزيـــيف لألصـــالــة
احملـلية وخيانـة للخصوصـية الشرقية
الى تـعزيز األسـاطير واخلـرافات حول
أســرار الــشــرق الــروحــيــة الــعــمــيــقــة
وضـرورة احملافـظة عـليـها).. إن الـعقل
الـبـشـري واحـد وليس هـنـاك ثـمـة عقل
عــربي وعـقـل غـربي أو شــرقي أو غـيـر
ـفكـر الـعـربي "مـحـمد ذلك كـمـا يـقـول ا
عــابــد اجلــابــري"وهــنــاك الــكــثــيــر من
ـفكرين في الغـرب من أكد على وحدة ا
الــعــقـل الــبــشــري من حــيث الــقــواعــد
ـــبــاد ذلـك ألن الــعـــقل بــتـــعــبـــيــر وا
الـفيلسوف اإلنگلـيزي كانط"(هبة إلهية
طلقة لـكل البشر من باب أن احلقـيقة ا
ـفكر العربي"بو واحـدة).. وكما يقول ا
عرفة"(فإن العقل هو عقل كوني يحتكم
ـباد نـفسـها الـتي تنـظم عمـلية الى ا
الـتـفـكيـر وأغـلب الفـالسفـة نـظروا الى
الـعـقل كـمـلـكـة إنسـانـيـة مـشـتـركـة لكن
اإلخــــــــــتـالف يــــــــــكــــــــــمـن فــــــــــقـط في
عــمــلــيـة"تــوظــيف الــعــقل" أي طــريــقـة
الـتفكـير وبالـتالي يصح الـقول بوجود
فــكـر عــربي وفــكـر غــربي بــإعـتــبـار أن
الــفـكــر هــو الـذي يــحـدد نــظـرتــنـا الى
ؤرخ ـعـرفـة)..وهـنا يـؤكـد الـكـاتب وا ا
األمــريـكي"يــوجـ ا مـايــرز" في كـتـابه
(الــفــكــر الـعــربي والــعــالم الــغـربي)ان

مــعـروف..لـقـد أثــبت الـتـطــور الـعـلـمي
بــطالن وزيف تـلك اإلدعــاءات الـهـزيـلـة
وعــدم قـــدرتــهــا عــلـى الــصــمــود أمــام
احلــقـــائق الــعــلــمــيـــة الــدامــغــة الــتي
إتــضـحت لــلـجــمـيع وفــضـحت أهـداف
وغـايات مـطلـقيـها الـشريـرة وفنـدت ما
تـدعيه تـلك األفكـار البـائسـة وطعن في

صدقيتها..
ومـع هــذا فـــإن الــبـــعض من الـــكــتــاب
ــثــقــفــ واحلــاقــدين عــلى وأشــبــاه ا
الــعـروبـة كـثــقـافـة وحــضـارة مـا زالـوا
كـالـببـغاوات يـرددون ما يـقوله غـيرهم
مــؤمــنــ بــهــذه الــنــظــريــة الــعــرقــيـة
الــعــنــصـريــة الــقــائـمــة عــلى إحــتــقـار
الـشـعوب والـنظـر إليـهـا على أنـها أقل
شـأنا وقـيمـة ثقافـية وحـضارية وأدنى
مـنزلة من اإلنـسان الغـربي عبر تـثبيت
(مـبـدأ الـثـبـات والـصـفـات اجلـوهـريـة)
عــنــد الـعــرب والـشــرقــيـ وإقــنــاعـهم
ـلـكـون اإلســتـعـداد الـكـافي بــأنـهم ال 
لــلـتـغـيــيـر بـزعم أن جـوهــرهم ال يـقـبل
ط من الـتغـييـر ألنهم قـد جبلـوا على 
الـتـفـكـيـر ال فـكـاك مـنه وهم مـتـخـلـفون
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أن هــذه الـنـظـرة الـدونـيــة الـتي تـقـطـر
حــقــدا وإسـتــعالءا عــنـصــريــا مـقــيــتـا
ــفــكــر وعــالم تــنــطــلق وفـق مــا يـراه ا
اإلجـتماع الفرنـسي "مكسيم رودنسون
ـتـواصل لـلـحـفـاظ (من ســعي الـغـرب ا
عـلى كل ما غدا عـتيقا وبالـيا في حياة
الــشـــعــوب وإلى الــتــحـــالف مع أكــثــر
الـقـوى رجعـيـة ومـحافـظـة وتخـلـفا في

الـفـكر الـغربي قـد تأثـر بـالفـكر الـعربي
ذلـك ألن (جـذور الـفــكـر الـغــربي خـلـيط
مـن فكر إغـريقي وعربي وإكـتسب مزج
مــعــارف الـشــرق والــغـرب قــوة من كل

مصادرها)..  
وأخــيــرا وبــنــظـرة فــاحــصــة ســريــعـة
ســــــنــــــرى أن هــــــنــــــاك اآلن االالف من
الــشـبــاب الـعــربي الـذين هــاجـروا الى
أمـريـكـا وأوربـا والـكـثـيـر مـنـهم عـلـماء
ومــثـقــفـون في شــتى جـوانب الــفـنـون
واآلداب ومـن ذوي الـكـفـاءات الـعـلـمـية
وحـملة شهادات الدكتوراه في مختلف
ــــــــعـــــــرفـــــــة حـــــــقــــــــول الـــــــعــــــــلم وا
فــنــيـون أطـبــاء مـهــنــدســون (عــلــمــاء
أصــــحـــــاب خــــبــــرة وإخـــــتــــصــــاص)
يــسـاهـمـون مـنـذ زمن طــويل بـفـعـالـيـة
ونـشاط وقوة بكل ما تتميز به عقولهم
بـدعـة الـقـادرة على الـعـربـيـة الفـتـيـة ا
الــعــطـــاء واإلبــداع في عــمــلــيــة صــنع
التطور والتقدم احلضاري في مختلف
مــجـاالت الـتـقـانـة والــعـلم في الـبـلـدان
األوربـــيـــة وأمـــريــكـــا وغـــيـــرهــمـــا من
ـا ال يـدع الــدول..وهـذا يــؤكـد أيـضــا 
مــجـاال لـلــشك حـيــويـة الـعــقل الـعـربي
وقـدرته عـلـى الـتـجـدد والـعـطـاء إذا ما
ــنـــاســبــة الــتي تـــوفــرت له األجــواء ا
ـوه وإزدهــاره وتـنـفي تــسـاعـد عــلى 
عـنه كل اإلتهامات الكاذبة حول ضعفه
وتـخـلفه الـتي يـروج لهـا أعـداء التـقدم
الـــعـــربي الـــذين يـــحـــاولـــون بــكـل مــا
يــسـتـطــيـعـون إبــقـاء الـعــرب مـجـزئـ
ـواصلة إسـتغاللهم مـتخـلف ضـعفاء 

ونهب خيراتهم وثرواتهم ..

ـشرق في الـدعـوة الستـعـادة دور ا
عــالم الـيــوم إنـهــا الــركـيــزة الـتي
جتــعل من هـذه الـدعــوة حـالـة لـهـا
خـلـفـياتـهـا الـتراكـمـيـة  في وجدان
شـرق " ليس ـشـرق. و" ا شـعوب ا
مـصطـلحـا جغـرافيـا تقـليـديا فـهو
إقـــلــيم لـه مــكـــونــاتـه الــعـــمــيـــقــة
ساحـات مركزيـة في قلب العالم
وتـعــداد سـكـاني يـصل إلى مـائـتي
ـــكــــونـــات مـــلــــيـــون نــــســـمــــة و
ـوغـرافـيـة تـخـتـزن تـراثـا وفـيرا د
وعميقا من الفـكر والثقافة والثراء
الــروحي ومــقــومــات اقــتــصــاديـة
هـائـلـة ال يـسـتــغـني عـنـهـا الـعـالم
وهـذا يـجـعـله وحـدة مـركـزيـة تـقف
جــنـبــا إلى جـنـب مع الـتــجـمــعـات
الــقــائــمــة مــثـل دول الــفــيــزيــغـراد
وأســــــيــــــآن وهــــــيــــــئــــــة أوروبــــــا
االقتـصادية فـلماذا نـعطل كل هذه
الـفعـاليات فـي هذا اإلقـليم ونُـجمّد
شاركة بصناعة الزمن دورها في ا
الـقــادم? هل يـصبُّ هــذا الـتــعـطـيل
لـكل هـذه الـفـعـالـيـات في مـصـلـحة
ـــصـــلـــحــة ـــشـــرق أو فـي ا دول ا
الـدولــيـة واإلنـســانـيــة? وإلى مـتي
تـبـقى هـذه الـفـعـالـيـات بـعـيـدة عن
ي?  شاركة في صنع القرار العا ا
نــحن عـلـى وعي تـام بــاالخـتالفـات
ــكن ان تـقـوم والـتـحــديـات الـتي 
ــشـرق" فـي وجه حتـقــيق وحــدة "ا
فهذا عالم مخـتلف عن مطلع القرن

الـعـشـرين ومـنــتـصـفه أو حـتى مـا
قبـل التسـعيـنيـات منه لـكن العالم
ـتـغــيـر مـا زال بــحـاجـة إلى روح ا
ـشــرق بـالـدعــوة إليـجـاد صــيـغـة ا
عالقات تسـتند إلى كـرامة اإلنسان
ــتــبــادل والـــتــكــافــؤ واالحـــتــرام ا
ــشـتــرك والى الـعــدالـة والـعــيش ا
وســيـادة قـيم الـتـسـامح والـقـبـول
بـــالـــتـــنـــوع وتـــعـــظـــيم  احلق في
االخــــتـالف وتــــعــــزيــــز أهــــمــــيـــة
الـتــعــدديـة الــثــقـافــيــة والـلــغــويـة
والــديــنــيــة بـــاحــتــرام الــهــويــات
الـفـرعيـة واخلصـوصـية الـثـقافـية
ورفض اإلقـــصـــاء أو اإللـــغـــاء كل
هذه القـيم اإلنسانيـة التي  اهتزت
ارسات أشـكال اإلرهاب في زمن 
واخلـــــوف والــــتي جـــــرى بــــعض
احــداثـــهــا عـــلى أراض ٍمن إقـــلــيم
ـشـرق بطـريـقة مـؤسـفة يـجـعلـنا ا
أكثر إصرارا على تـفعيل فكرة هذا
ـشـرق الــتـجـمع الســتـعـادة  دور ا
في الــتــشــكّل  والــتـجــددّ والــبــقـاء

وإثبات احلضور.
إن مـا نــحـتــاجه هـو وضع قــواعـد
لعـقد اجـتمـاعي لتـنظـيم دول إقليم
ـشـرق وتـأكـيـد أهـمـيـة بـناء دول ا
حتـكمـها القـوان الـتي تقـوم على
احترام حقوق اإلنسان وضمان كل

أشكال احلريات. 
كما ال يغيب عن بالنا دور اجملتمع
شـرق والذي احمللي فـي كل دول ا

يـشــكل دعـامـة قــويـة لـتــفـعـيل دور
اإلقليم فقناعـة اجملتمعات احمللية
ـشرق هي األساس في دول إقليم ا
لــنـجـاحه وهي األرضـيـة الـصـلـبـة
الــتـي تـضــمن رفـض اإلرهـاب بــكل
أشـكـاله وإقـامـة مـجـتـمع الـقـانون
ساواة. وأخيرا فإننا والعدالة وا
نرى في استلهام جتربة (الدستور
العـربي الفـيصـلي) كدسـتور مدني
مــتـمــيــز قــام عــلى أسس احــتـرام
اآلخــر في دولــة الـــقــانــون حــيث
استـوعبت هـذه التـجربـة قبل قرن
االخــتالفـات والـتـعــدد الـثـري عـلى
ــــوذج يـــســـتـــحق األرض وهـــو 
الـــقــراءة وإقـــامـــة احلـــوار حــوله
ـــســتـــقــبـــلــيــة لـــطــرح الـــصــورة ا
ـشرق لـلـعالقـات في إطـار إقـلـيم ا
وال يـــــغـــــيب عـن بــــالـــــنـــــا جنــــاح
احلــضـارة الــعــربــيـة فـي األنـدلس
باسـتيـعاب كل أشكـال التـعدد على
ــاذج تــســتــحق األرض وكــلــهــا 
االســتــلـهــام والـبــنــاء عـلــيــهـا في
ـــشــرق في اســـتــعـــادة دور دول ا
الـقـيـادة الفـكـريـة والروحـيـة لـعالم

الغد. 
فـهل نُـعظّم مـعـا اجلـوامع الكـبـيرة
لـــــدى أعـــــمـــــدة األمـــــة األربـــــعــــة
ـسـتـقـبل بـصـنـاعته ونسـتـشـرف ا
بــــدال مـن أن جتـــرفــــنــــا األحـــداث?
ـكن جتـاهـله أو تـأجـيل سـؤال ال 

اإلجابة عنه طويال.
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الديوانية

ــــعـــرفــــة حـــتـى بـــانت دول الــــعـــلم وا
متقدمة..

إذ سـتـحل حـالـة التـشـرذم بـ شـعوبه
ـرحــلــة الـقــادمـة وســتــكـون عــنـاويـن ا
مـزيدا من التخـلف االقتصادي وتراجع
قـدرات هذا الـبلـد في التـحضـر والرقي
وضـياع لـقدرات العـراق التنـموية وفي
كـل اجملـالت وإضـــــــــعـــــــــاف قــــــــــدراته
الـعسـكرية الـتي ستـؤمن له موقـعا ب
ـنـطـقـة ليـبـقى كـيـانـا هزيال ومن دول ا
ثـم دنو دوره السياسي وابقائه هامش

دوله و. و. و.
وقــد يــؤول احلــال النــفــراط عــقــد هـذه
الـدوله وتـمزقـها وبـالـتالي الـدخول في
أتـــون احلـــرب االهـــلـــيه الســـامح الـــله

هـــــذه الـــــقــــوى..  وســـــتـــــكـــــون هــــذه
االنـتخابات مفصلية في تاريخ العراق
رحـلـة القـادمـة اما وسـتـحدد عـنـوان ا
االنـتكاسة واالستمرار على ماهو عليه
اآلن وهي مــرحـلـة اسـتـكـمـال  لـضـيـاع
الـوطن وتـمـكن من أراد الـشر بـالـعراق
وبـالـتـالي ابقـائه كـيـانا ضـعـيفـا خـائر
الــقــوى تــتــمـــكن مــنه كل الــدول حــتى
الــصـــغــيــرة مـــنــهــا وهــو بـالء كــبــيــر
يـــنـــســحـب عــلـى كل مـــقــدرات الـــدوله
الـعراقيـة وينسـحب هذا التـخوف على
ـتـخـاويـة مـنـذ االف الـسـن شـعـوبه ا
ويـضـرب بـتـاريـخه اجملـيـد الـذي تـكفل
ــفـاخـر  7000ســنـة مـن اإلجنـازات وا
واحلـضارة التي عـلمت العـالم صنوف

بـعـد حتـديـد تـاريخ 2021/6/6. الـتي
ســتــجـري فــيــهـا انــتــخـابــات مــجـلس
الـــنــواب الـــعـــراقي ومـــنه ســتـــنـــبــثق
احلـكومة العراقية التي ستدير العراق
ألربـــعـــة ســنـــوات قـــادمـــة وهي حـــقــا
ســتـكـون انــتـخـابـات فــارقـة في تـاريخ
ـكـلوم الـذي تـكالـبت عـليه هـذا الـبلـد ا
كـل قـوى الـشـر والــبالء البـقــائه عـلـيال
اليـقـوى عـلى الـنـهـوض رغـبـة مـن هذه
الــقـوى من أجل الـهــيـمـنه والــتـفـرد به
بـدافع أهداف يرونـها واجبة الـتحقيق
أن بـــــقي الـــــعــــراق هـــــكــــذا وهي دول
يـة وهي ارادات خارجية إقـليمـية وعا
وادوات داخـلـيـة ألن بـنـهـوض الـعـراق
تـغير هـائل في تفكـير ومركزيـة ماتريد

وتـغرب شـمس العراق دون رجـعة البد
من ســلــوك هــذين الــطــريــقــ الـلــذين
الثـالـث لـهم لـنـعـود بـالـعـراق كـمـا كـان
واسـلم لـنـكون قـد حـافـظنـا عـلى شرف
أمــانــة األجــداد واآلبـاء وبــقــيــنــا عـلى
الـعـهـد مـتـمـسـك بـهـويـتـنـا الـوطـنـية
لــــيــــســــلم الــــعــــراق من كـل الــــشـــرور
ــــتـــربـــصـــ وأول هـــذين واألشـــرار ا

. الطريق
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الـتـوجه بـقوة نـحـو صنـاديق االقـتراع
وبــــقــــوة ثـــورة القــــتالع الــــفـــاســــدين
واخــتــيــار الــعــراقــيــ األشـداء ألنــهم
راحل في تاريخ سـيواجهـون أصعب ا
الـعراق وهب مـرحلـة عودة الـدولة بكل
كـيانها والـبدا بعملـية البناء والـتنمية
وأول مـراحل الـبنـاء هي بـناء اإلنـسان
الــذي هم عـمـاد حــالـة الـبــنـاء الـشـامل
والـنـاجز ويـتم ذلك باخـتـيار الـشخص
ـنـاسب بـعـيـدا عن الـتـأثـيـر  الـقـومي ا
ـــذهــــبي بل والــــعــــرقي والــــديـــنـي وا
سـيكـون على أساس االصـاله العـراقية
والـوطـنـيـة الـعـامـرة في نـفـوس هـؤالء
األشــخــاص وطـــرد كل من تــســبب في
زيـادة مشاكل العـراق ومحن شعبه من
اللصوص واجملرم واخلونه حامل
مـطـالب شعب الـعراق الـوفي يـتقـدمهم
ثــوار تـشـرين وأولـهـم شـهـداء الـعـراق

عـنـدها سـيخـفت بريق دولـة مهـابة في
ــنـطـقـة ضـاربــة اجلـذور في الـتـاريخ ا
تواصل وسـينطـفأ نبراس احلـضاره ا
عـبر اآلالف السـن رغم احملن التي مر
بـها العراق والصعاب التي عصفت به
والـــتي زادت قـــوه وصالبه ولـــشـــعــبه
ــطــاوله واإلصــرار عــلى الــصــمــود وا
راحـل التي الـبـقـاء كـمـا هـو عـناويـن ا

سبقت...
نطـقة بـالعلم وسـتخـمد نار بـلد أنـار ا

عرفة والعلوم وا
وسـيـكـبوا الـعـراق وتخـور قـواه  وهو
عـالمــــات بــــارزه في صــــدر الــــتــــاريخ

ومنازالته التي سطرت بدم أبنائه 
ويـبهت نور مـقدساته الـتي كانت هدى

ومنارا  لشعوب العالم 
عـندهـا يفقـد العالم بـلدا كان من أسس
وجــوده ونـظـمه دوال وشــعـوب بـسالم
تحدة وحريه يوم كان مؤسسا لأل ا

1945
لــتـكـون أطـالل هـنـا وهــنـاك وشـعــبـهـا
ـــزق يـــعـــيش الـــبـــؤوس والـــشـــقــاء
ــا كــان الــعــراق  شــاهـدا والــشــتــات  
كـانة لـدولـة كان الـعالم قـد حـفظ لهـا ا
احملــتــرمـــة ولــشــعــبــهــا أفق الــشــمس
وسـيــنـتـهي تـداول الـعـراق اسم لـدوله

خبرها العالم من دوله الفذه...
والجـل أن اليـــــحــــــصل كـل هـــــذا وذاك

والـــثـــورة الــذيـن عــبـــدوا لـــنـــا طــريق
احلـــريــة بــدمـــائــهم الـــزكــيـــة ومــؤكــد
سـيفرحـون أن اجنزنا هـذا اخليار و

حترير العراق...
وثـاني طـريق هو الـعزوف عن الـتوجه
لــصــنــاديق االنــتــخــاب الــذي أحــاطت
ــشـاكل والــطـرق عــمـلــيــة االنـتــخـاب ا
الــغـيـر قــانـونـيــة وبـأن تـزويــرهـا كـمـا
حــصل سـابــقـا والــتالعب بـنــتـائــجـهـا
مثلما فعلها أهل اخلبرة في انتخابات
ســابــقــة وصــارت عـمــلــيــة االنــتــخـاب
مــحـــاطه بــالــشــبــهـــات والــتــحــضــيــر
لـلتالعب بنـتائجـها صار ضـروريا هنا
الــعــزوف عـنــهـا حــتى تــفــشل ويـذهب
الـعـراق للـحمـاية الـدوليـةوتدخل األ
ـتحدة وبعدها نكـون قد تخلصنا من ا
هـذا احلمل الـثقـيل الـذي طال انـتظاره
والـــتـــركــيـــة الـــثـــقــيـــله الـــتي أرهـــقت

كاهلنا...
وغــيـر ذلـك احملـال أن نــرجع بـالــعـراق

إلى كونه دوله وطنية...
ـسك بــأمـور الــعـراق اآلن قـد ألن مـن 
أعـد العدة من اآلن لـلظفر بـالعراق مرة
أخــرى وأخـرى بـاسـتــخـدام عـدة طـرق
وأسـاليب ومـنهـا تدويـر نفـس الوجوه
الـتي أضرت بنـا وهذا محـال بعودتهم
ألن الـعراقيـ اقسمـوا بدماء الـشهداء

رة هذه ا
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وصل ا

ـنـاطق يـرى بـعض الـنـقـاد أن الـروائـيـة الـعـربـية أكـثـر جـرأة فِـي بلـوغ ا
احملظورة من الـشاعرة... وأنـها قالت فِي االيروتـيك فِي أقل من قرن ما
لم تـقـله الشَّـاعـرة فِي قرون عـديـدة لكـن فات هـؤالء الـنقـاد أن الـقضـية
لـيسـت قـضيـة جـرأة قـدر مـا هي قـضـيـة رؤيـة لألدب ومـاهـيـته وطـبـيـعة
وظائفه وموقف من القيم وإذا عرفنا أن اللغة الشعرية  ليست متوالية
لـفظـيـة تـمـنـحك مـعـنىً مـبـاشراً بـل هي االستـعـمـال غـيـر الـدارج وغـير
ـنـزاح عن االعتـيـادي وأن العالقـة اجلدلـيـة ب دوالـها ـألوف وهي ا ا
ومـدلـوالتــهـا تـنـتج دالالت ذات طـاقـة جــمـالـيـة هي نـاجت الــطـاقـة الـفـنـيـة
الكامنـة فِي التشكـيل النصي ذي القـدرة عَلَى بث قراءات ودالالت عدة
وعليه فمـا قيمة النص اآليـروتيكي إن وصف لنا غـرف النوم وما يجري
فيهـا من فعل جنسي بـ األزواج أو األحبة بشـكل مباشر ولـغة إباحية
طـيـنيـة مـاجـنـة وهل فِي هَـذَا الـوصف مـا يـثـيـر الـدَّهـشـة الـيـوم بـعد أن
امـتألت بـيـوتـنـا ومـؤسـســاتـنـا بـصـور الـعـري واإلغـراءات واجلـنس فِي
سلسالت  واألغـاني حتى فقدت األغنية الصحف واجملالت واألفالم وا
وظيفـتها األساسيـة فِي منح متعـة سمعيـة والتَّأمل بداللـتها ح حتولت
الحـقـة  دون أن تعـرف من ـشـهـد بـصـري عـارم بـاإلثـارة واإلغـواء وا
ا تـفارق الـقيم اذا..مـتنـاسـ أن الفـنون تـفقـد قـيمـتهـا حـا يـغـوي من و
الراقية  وأن اجلمال لن يكـتمل إال ح يكون مندمجـاً بالقيمة كما أكد
الناقد الروسي يـوري لوتمان  أما بالـنسبة للروايـة والشعر والشاعرة
ـوضوع فـيمـكن الـقول إن هَـذَا الرأي ا ا والـروائيـة فِي الـتعـبـير عن هَـذَ
مأخوذ بعـمومية ابتـعدت عن الرؤية التـحليليـة أوال  وأن الرواية الراقية
تـشـكيال ومـقـاصد كـالشـعـر اجليـد ال يقـربـها غـير الـنـخب وأقرب مـثال
عـلى ذلك روايـات أدوارد اخلـراط وبـعض روايـات صـنع الـله ابـراهـيم 
ر لــلــفن الــراقي أن يــكـون نــخــبـويــا  ذلك أنه لــيس مــقــالـة وال فــقــد قُـدّ
موضـوعا ايـديولوجـيا  أما الـرواية التي تـكتب بـلغة الـصيرورة األفـقية
ـستـرسـلـة بـسردهـا بـعـيدا عـن كيـنـونـة الشـعـر وكـثـافته وتـرمـيـز لـغته ا
الشعـرية فقـراءتها حتـما ستكـون أكثر سهـولة واسترسـاال. إن الروائية
ا يـجـعل بـوحـهـا واضـحا ومـدرَكـا بـيـسر ـى األغلب تـبـوح أفـقـيـا  عَلَ
بـينـمـا ال يـبـوح الـشعـر األصـيل إال بـلـغـة شـعريـة تَـتـخـفّى وتُـخـفي وقد
ـا يـجعل يـحـجب الـنص الـشـعـري أسـراره حـتى عن مـبـدعه أحـيـانـا 
ـعـارف وألفق ثري وجـهـد قـرائي يـبـحث ويـتـأمل ويؤول قـراءته بـحـاجـة 
لـيـفكَّ الـتَّـشكـيالت الَّـتِي حتـيل عَـلَى مـقاصـد الـنَّص ودالالته وهـنـا جند
ؤول أن الـشـاعـرة قد قـالت كل شيء بـإيـحـاء اللـغـة الـشعـريـة  وعـلى ا
ـوذجا ا من جـهة ومن جـهـة أخرى فـإننـا جند  يـتوقف لـيكـتـشف  هَذَ
تلقي كل دالالتها آخر من شعر االيروتيك يبوح بصراحة حسية تمنح ا
دون عـنـاء وقـد صار لـهـذا الـشعـر وحـسيـته وكـشـفه مـواقع ومنـتـديات
ومـشـاهـد تـلـفزيـونـيـة وأخـرى عَـلَى الـنت لـكن الـنـقـد أحـيـانـا يـسـتسـلم
ألحــكــام جـاهــزة جتـعــله يــغـادر عــنــاء الـبــحث عن احلــقـيــقــة فِي قـراءة
الـنـصـوص والـتـنـقـيب فِي الـدواويـن الـشـعـريـة والـعـمل عَـلَى احلـفـر فِي
ستوى التأويلي لهذا الرمز واألسطورة وفي التناص كذلك وقد يجد ا
الـبــوح فِي الـشـعـر الـصــوفي الَّـذِي كـتـبـتـه وتـكـتـبه الـشــاعـرة الـعـراقـيـة
والعربية وألني مع منْ يرفضون الكشف والعري ولغة اجملون أقول ال
ـكن لألدب األصـيل وقـيمـته الـفنـيـة أن ينـزلق فِي مـادية طـيـنيـة مـطلـقة
بعيـداً عن محور ارتـكازه الروحي والـقيمي. إن رحـلة التـعري اجلسدي
باشـرة يستلبان فِي الغرب رافقـها تعرٍ وتسطـيح للكتابـة ألن التَّعري وا
النص طـاقـته اإليـحـائيـة ويـوقـفان تـعـدد الـصور الَّـتِي تـرسـمهـا اخملـيـلة
بـتـأثــيـر اإلشـارات الَّـتِـي يـرسـلــهـا الـنَّص فــإذا كف الـنَّص عن إرسـال
إشارة أو عالمة أو رمز أو تـشكيل شعـري يتسم بغاللـة الغموض كفَّت
اخمليلة عن اإليحاء واإليحاءُ جوهر األدب وروحه النَّابضة وح شعر
طلـقة وعريـها من خسـارة التخيل ا آلت إليه احلـرية ا األديبُ الغـربي 
ناطق والتطلع والتـشويق عاد إلى السترابتـيس (قطعة قماش لـتغطية ا
احلسـاسة من اجلـسد) وأدرك أهـمية احلـجب الَّذِي يـبعث عَـلَى اإليحاء
والـتـوق واإلثـارة ومن ثم إلى مـتـعـة الـتـخـيل واحلـلم وضـرورة الـتأويل.
وفيه تـطلع نـحو فـفي احلجب غـموض يـعمـل عَلَى تـشكـيل طاقـة تأويـليـة
عـرفة وهذه كلهـا من متطلـبات الشعر واآلداب الكشف إلشبـاع رغبة ا
باشر وأحيانا والفنون. تُرى هل فِي ذلك الكشف احلسي واإلباحي ا
ـاجن مـوقف تــوجـيـهي ومـهــمـات تـربـويـة أم هـو لــغـة الـهـبـوط بـاألدب ا
وإشعال الغرائز وافتقـاد القيم وفي طليعتها الـقيم اجلمالية ومن ابتكر
ـكشوفة.? هل ابتكرهـا الرجال إلشباع حاجـاتهم وتناولتها هذه اللغة ا
ـرأة ثأراً من سلطة الرجل ومن األنثى إليقاع الرجل بـها أم ابتكرتها ا
عـصـور الـكـبت واحلـجـر واحلـرمـان لتـسـقـط مـعهـا فِـي مـهـاوي اإلفراط
ـرأة الـعربـية لم أسـتطع مـواصلـة قراءة والـتفـريط ففي بـعض روايات ا
ـهـا مـا وجـدت فـيهـا من ـيـة قـرأتُ الـروايـة ألني لم أجـد فِي أي روايـة عـا
إسفـاف ومجون وسـقوط وتهـافت وألني لم أجد فيـها أدبا وال قـيما وال
مــشــاعـــر وال مــعــانــاة إنــســـانــيــة ولم أجــد فـــضــاء روائــيــا وال حــركــة
وال حواراً راقيا بل وجدت امرأة تعاني من هستريا شبقية شخصيات
همـجية مـجنـونة تركض وراء رجل مـا إن تلقـاه حتى تـخلع ثيـابها دون
قـولة مـقـدمة وال حـوار وال سـيمـيـاء وال يسـعـني هنـا إال االسـتشـهـاد 
مـهــمـة لـلـمــسـتـشـار الــرئـاسي األمـريـكي بــاتـريك جـيه بــوكـانن بـعـد أن
اســتــهــجن مــجــون الــشـعـب األمـريــكي وإبــاحــيــته وســقــوطه األخالقي
والــعالقـات اجلــنــسـيــة خـارج الــزواج وبــعـد إدالئه بــإحــصـائــيـات عن
مـعدالت اخلـصوبـة الهـابطـة في أمريـكا وتـناقص الـسكـان قال مـؤكداً :
ـوت (إن هـذه هي إحـصــاءات مـجـتـمع مــنـحط وحـضــارة تـمـوت وإن ا
كن أن ـوت الـبايـولوجي وأن بـلـدا مثل هَـذَا ال  األخالقي هـو صانع ا
يكـون حراً  فال وجود للـحرية دون فـضيلـة وال وجود للفـضيلـة بغياب

ان..! ان) فماذا سنقول نحن أهل الفضيلة ودعاة اإل اإل

ـقبلة من مهـرجان تورنتو الـسينمائي مثلة الـبريطانيـة كايت وينسـلت جائزة "تريبـيوت أكتور أوورد" خالل الدورة ا { مـونتريال (أ ف ب) - تنـال ا
هرجان وهو األهم من نوعه في ناسبة هذا ا نظمون اخلميس.وسيقام احلدث في  15أيلول بصورة افتراضية  في أيلول/سبتمبر على ما أعلن ا
شاركة في رئـاسة احلدث أن "وجود كايت الالمعـة واآلسرة عبر الشاشة ال ديرة العامة للـمهرجان جوانا فـيشنتي ا أميركـا الشمالية.وأوضـحت ا
ـمثـلة الـتي ال تزال تـطبع الـذاكـرة السـينـمائـية من خالل ـسؤولـة إلى أن ا مـثـل عـلى السـواء".وأشارت ا يزال مـصدر إذهـال وتـرفيه وإلـهام لـلجـمهـور وا
تـأديتهـا بطولـة فيلم "تـايتانـيك" تمثل "بـالقدر عـينه من القـوة والشـجاعة الـلت تـتحلى بـهما الـنساء الالئي تـختار جتـسيد دورهن".ولـفتت فيـشنتي إلى أن
ـمثالت وأكثـرهن احتراما في ثلـة عن دورها في فيـلم "ّذي ريدر" هي "من أفضل ا الفنـانة البريـطانية الـبالغة  44عـاما احلائزة جـائزة أوسكـار أفضل 
هـني في القطـاع السينمـائي على مساهـماتهم االستثـنائية في الفن الـسابع.وبسبب وباء مثـل واخملرج وا جيلها".وتـكافئ جوائز "تريـبيوت أووردز" ا
كوفيد- 19يـعقد مهرجـان تورنتو السـينمائي دورته اخلـامسة واألربع بـ العاشر من أيلـول/سبتمبـر والتاسع عشـر منه بنسق هجـ يجمع ب األحداث في

واعيد االفتراضية. الصاالت وا

رسالة مونتريال
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الــعــربي-ســيــبــيــريــا ...) واألســمــاء
الـــتـــاريـــخـــيـــة واألســـطـــوريـــة مـــثل
(شمـشون- أنـكيـدو- أوفيـليـا - أخوة
يـوسف- زلـيـخـة - والدة - جـان دارك
- الـسنـدباد - نـرسيس- أبـو جهل...)
ــاضي تــوقِظ مــخـــزون مــعــارفه عن ا
عــلـى اخــتـالف مــجـــاالته واألســـمــاء
الـثقـافيـة واألدبيـة مثل (نـزار قباني-
الـسيـاب -جريـر- أبي فراس- لـوركا-
اجلــــواهــــري- مــــاركـــيــــز- ســــركـــون
بـولص- الــتـبـريـزي- بـورخس- جـان
دمـو- يـفتـشـيـنـكـو- ديك اجلن- فروغ
فرخـزاد - جمـيل بثيـنة - جالل الدين
ـــعــري) الـــرومي - ابن الـــفـــارض - ا
تـذكره بشـخصيـات قرأ لهـا وبقصص
قُـــصَّت عـــلــيـه; ولــذا فـــإنَّ الـــكــاتب إذ
يَـــســتـــخــدم اســـمًــا مـن هــذه األنــواع
يُحـاول ما اسـتطـاع أن يحـترمَ رصـيد

القار الثقافي"(.(2
"الشاعرُ سندباد ضالٌّ

يــسـتــعـيــرُ ثـيـابـهُ من قـصــائـدِ شـمسِ
التبريزي

ويدخنُ سجائرَ األرقْ
يـــجـــهلُ الـــطــريـقَ الــتـي تُــفـــضي إلى

األسماءِ
: من أنتَ? َ يسألهُ اآلخرونَ وح

يــجــيبُ بــأنهُ نــسيَ اســمهُ فـي ســريـرِ
امرأةْ

منذُ سنواتٍ طويلةٍ وأنا أركضُ
وراءَ قصيدةٍ رعويَّةٍ لسركون بولص
قصيدةٍ تشبهُ كحلَ الوردةِ السوداءِ

أو غبارَ الفراشةِ الفضيَّ
أقبضُ عـلـيهـا كمن يـقـبضُ على طـائرٍ

ليشمَّهُ
أو عـــــــــــــــــلــى صـــــــــــــــــوتِ امــــــــــــــــرأةٍ

آشوريَّةٍ"(ص.(99
*

ر سـعـدي يـكتب الـقـصـيدة الـشـاعـر 
وتــكــتــبه.. يــداعــبــهــا.. يــضــاجــعــهــا
فتتملص من بـ يديه كأنثى جامحة
ـرأة قــصــيـدة فـالــقــصـيــدة امــرأة وا
حيث تـتداخل عوالم الشـاعر ب عالم
حـقـيـقي وآخـر خـيـالي حتـكـمه أزمـنـة
مــتــعــددة ومــشـاهــد ســريــالــيــة أجـاد
تصـويرها.. يقـول في نص"استعارات

جسدية":
"عـــانقْ الــقـــصــيـــدةَ عــلى عـــجلٍ كــمن

يتأهبُّ للسفرِ
قــبـلـهـا كـامـرأةٍ جـمـيـلـةٍ قـبل تـلـويـحـةِ

الوداعِ
أو أُنفخ لها قبلةً في الهواءِ كما تنفخُ

صباحاً إلحداهنَّ
أقـصـدُ تـلكَ الـتي ال تـريـدُ اخلـروجَ من

قلبكَ
رَّاتِ مع أنها طردتكَ من قلبها آالفَ ا
الـقـصـيـدةُ انـتـظـار فـضيٌّ عـلى بـوَّابـةِ

الرغبةِ
ال يُجيدُ التناحرَ مع اآلخرينَ

....................
الــقــصـــيــدة امــرأة تــرقـص عــلى وقع

أنغام غير مسموعة
و فراشة كـلما سمـعت حربا ترغي في

مكان ما تتأهب للطيران"(ص:(112
*

ـــــكـن الـــــقـــــول إن ومن خـالل هـــــذا 
ـر سعـدي بـفـعـلـها الـقصـائـد عـنـد 
وطــقــوســهــا تــتــمــرد عــلى كــاتــبــهــا
لتتملص من ذاكرته كفكرة. فالقصيدة
هي احلــيـاة واحلــيـاة هي الــقـصــيـدة

مـا قبل الـقول: يـقول الـروائي باولو
كــويـــلــهـــو: "هــنـــاك لــغـــة تــتـــحــدى

الكلمات".
عـنى ب قـصيدة بـ لفظ يـعانق ا
بـهشاشـة الروحي أو وله الـفراشات
الـعـطـاش يـطـفـو عـلى احلـلم ويـخط
قـصـيـدة فـتـحت شـبـاكـهـا كي تـطـير
ـعــنى مـثل بـرق شع أو ظل أيـائل ا
تـوارى في الـسـراب لتـولـد من رحم
احليـاة قصيـدة ال تنتهي ومـجموعة
شـعـريـة بـرائـحـة احلب والـذكـريات
ـر سعـدي من اخـتـار لـهـا الـشـاعـر 
األسـمــاء "اسـتــعـارات جـســديـة" عن
دار العـماد لـلنـشر والـتوزيع ومـركز
عــمــاد قــطــري لإلبــداع والــتــنــمــيــة
الـثــقـافـيـة في مـصــر الـتي قـسـمـهـا

صاحبها إلى  7أبواب شعرية.
لـتـطل عـليـنـا في مـفتـتح اجملـمـوعة
من صمـتها عـلى دهشة طـفل غجري
اء لـتـتفـتح الـقـصيـدة عـلى صـوت ا
واخضرار زيـتونة قصيـدته النثرية
الــطـويـلـة نــسـبـيـا " ثــعـلب يـنـام في
" وانـــتــهــاء حــدائق الـــســريــالـــيــ
بقـصيـدة مطولـة من شعـر التـفعـلية
بــعــنـــوان "اســتـــعــارات جـــســديــة"
يــتــراقـص فــيــهــا اجلــســد وتــعــزف
نغمات احلب على أوتـارها لتتجسد
اللـغـة سـفـرا إبـداعـيـا في مـسـاربـها

التي ألفها.
لـيــتـجه بـنـا نـحــو جـغـرافـيـة الـنص
وتضاريـسه تتبعه الكـلمات الدافئة
والــعـبــارات األكـثــر رشــاقـة لــيـرسم
لوحـات تشـكـيلـية وأخـرى جتريـدية
ســــريـــالـــيـــة جتــــســـد حـــالـــة احلب
ه الــذكـوري والــدفء لــيـؤسـس عــا

اخلاص احلالم باألنثى الرمز.
فـفي "اســتـعــارات جـسـديــة" يـحـاور
ـــر ســـعـــدي الـــعـــبــارة الـــشـــاعـــر 
ويـشـاكـسهـا داخل الـنص وخـارجه
فـتـارة تـبـزغ مع الـنـور وتـارة أخرى
تـخـرج من بـ أنامـل الظـل السـاكن
في خـصر الـقـصيـدة ليـقـد قمـيصـها
ـشـتـهاة ةَ ا ويـرتق الـلـسـعـةَ األُنثـويـَّ
فيـهـا لتـركض خلف الـنـجوم كـفرس
عـنيـدة تـفـر من خـد األرض إلى قـمر

للغناء.
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ومن خالل تصفحنا للورقات األولى
مـن اجملـمـوعـة نـقف عــلى جـمـلـة من
ـــــــرأة الــــــــثـــــــيـــــــمــــــــات ( احلب ا
...) الـتي تعـتـبـر مـفـاتيح الـقـصـيـدة
الولـوج داخل مساربـها ومع هذا ال
يــشـــكـل احلب ثـــيــمـــة من ثـــيـــمــات
مــجـمــوعـته الــشـعــريـة "اســتـعـارات
جسدية" بقـدر ما هو بساط سحري
يــــــكــــــشف خــــــرائط وتــــــضــــــاريس
الــــقـــصـــيـــدة فــــاحلب هـــو حلـــظـــة
انـــكــشــاف وجتـــلي حلــظـــة تــعــري
الـقــصـيـدة الــتي تـتـجــسـد في شـكل
امرأة جـميلـة صامتة بـكل ما حتمله
من سـحر وفـتنة لـيولـد النص الذي

يرمي كتابته:
" قصـيـدتي امـرأة صامـتـة ال تـصهَلُ
كــأحــصــنــةِ نــزار قــبــانـي وال تـذرعُ
دهـالـيـزَ الـتـبغِ كالـسـيَّـاب وقـطـعاً ال
حتـبــو عـلى األرضِ عــاريـةً كــجـدهـا
جـريـر وال تـصـطـحبُ عـشـيـقـهـا في

. رحلةٍ نهريَّةٍ
الـشيء الـوحيـدُ الـذي تـفعـلهُ عـنـدما
تـأتي هو أن تمـدَّ يدَها الـنحيـلةَ مثلَ
عـودِ ثـقــابٍ وبـدهـشـةِ طــفلٍ غـجـريٍّ

طفأةْ"(ص.(04 تُشعلُ وردةَ دمي ا
هذا وقـد اعتـمد عـلى تقـنيـة التـكرار
التي تـعـتبـر احـدى عالمات اجلـمال
الــــبـــارزة وهـــو مــــصـــدر دال عـــلى
بالغة من (الكر) ويراد به التكثير ا
عـنى العام في األفـعال. والـتكرار بـا
(االعـادة) حيث يـعرف الـسجـلماسي
"التـكرار" بـأنه: "إعادة اللـفظ الواحد
عـنى الواحد بـالعـدد أو النـوع أو ا
بـالـعدد أو الـنـوع في الـقـول مـرت
فـصـاعـدا وهي اسم حملمـول يـشابه
نزع به شيء شيئـا في جوهره."  (ا

الــبـديع ص.  (.476وهـذا الــتــكـرار
جـاء تــكـرارا تـأكـيـديـا يـراد به إثـارة
عاني تـلقي وتأكـيد ا التـوقع لدى ا
وتـرسـيـخـهـا فـي ذهـنه وقـد اعـتـمـد
الـشـاعـر هـنــا عـلى تـكـرار جـمـلـة من

الكلمات.
  حـيث جنـد كـلـمـة مـثـل (الـقـصـيدة)
التي تـكررت ( 63مرة) والـتي جاءت
ـواضع في صـيـغـة في الـكـثـيـر من ا
ـفرد كـما جـاءت في صيـغة اجلمع ا
وكـذلـك كـلــمـة (الـلــيل) الـتـي تـكـررت
بـدورهـا ( 63مــرة) في كـامل مـقـاطع
اجملـــمـــوعـــة وهــو مـــا يـــشـــيـــر بــأن
ر سعدي ال القـصيدة عـند الشاعـر 
تـأتي إال لـيال.. يـقـول في نص "سـهد

إضافي"(ص:(38
"بي وجــد كـمــا يــنــشقُّ بــحـر فيَّ أو
تأتي الوعولُ إليَّ من ليلِ القصيدةِ
أو يـواري اإلخــوةُ األعـداءُ ســوءتـهم

ِ وراءَ الت
بي ومـضُ الــكـالمِ احلي في الـــقــلقِ

واربِ ا
ِ وفي حجابِ الظن في اليق

بي مــــعـــنـى انـــصــــبـــابِ الــــريحِ في
القصبِ اجلريحِ

وفي يدِ امرأةٍ تغني للحياةِ سُدىً"
وكذلك في قوله في نص: "العصافير

رزق احملب"(ص :(48
"فقولي الذي ال يُقالُ

أنا اآلنَ أسمعُ نبضَكِ في القلبِ
ِ ــقـــلــتــ أحــضـنُ صــوتكِ بـــالــفمِ وا

ولكنني ال أريدُ الكالمْ
×

أيَّارُ تنهيدة? أم رغبة?
سـهـرُ الـعُشَّـاقِ? أم مـا يـقـولُ الـصُبحُ

للحبَقِ?
أيَّارُ وردتنا األنثى

قـصـيـدتـنـا األحـلى الـتي كُـتـبتْ لـيالً
على احلدَقِ

×
أجــملُ الــشـــاعــراتِ هُنَّ الـــنــحــيالتُ
صـاباتُ بالـهستـيريا الـفوضـويَّاتُ ا

.. والكآبةِ
بحـركـاتٍ عـصـبـيَّةٍ يـنـزعنَّ الـقـصـائدَ

" اخلفيَّةَ وثيابَ الليلِ عنهنَّ
×

ـرأة) بــاإلضــافــة إلى تــكــرار لـفـظ (ا
أكـثر من  48مـرة لـيـتـزامن وجـودها
مقـتـرنـا بـلفظ الـقـصـيـدة فالـقـصـيدة
أنــثى عـاشــقـة لــشـاعــرهـا يــقـول في
نـص "استـعـارات جـسـدية"(ص 84و

85):
"أُحاولُ ألَّا أُحبَّ التي ال تُحَبُّ
وأن أكتبَ اآلن شيئاً خفيفاً

ـنـامِ على ةِ قبلَ ا كـإلقـاءِ زهـرِ الـتحـيـَّ
الساهرينَ

ولكنَّ كلباً شريداً
إذا مـا أتتْ فكـرة لـلقـصـيدةِ يـطـردُها

بالنباحِ
وشـــخـــصــاً من الـــسُـــكــرِ يـــجــأرُ في

الشارعِ العامِ
وامرأةً لستُ أعرفها في دمائي تئنُّ

سأسهرُ حتى الصباحِ
ألكتبَ من دونِ جدوى

وعنـدَ انتهـائي سأرمي القـصيدةَ في
... همالتِ وأذهبُ للنومِ سلَّةِ ا

×
في احلـــقــيـــقـــةِ ال أقــصـــدُ امــرأةً في

اجملازِ مُعيَّنةً
كي أهشَّ عـــلى وحـــدتي بـــانــتـــظــارِ

هبوبِ ضفائرها
واقترابِ أصابعها من جبيني

ولكنني كالسكارى أعيشُ على أملٍ
أن تـمرَّ الـعـصافـيـرُ من فجـوةِ الـقلبِ

ذاتَ خريفٍ
.. طعمِ اليومَ كما قالَ لي نادلُ ا

ال أقـــصـــدُ امــرأةً بل أُســـمي جـــمــيعَ
النساءِ

فخاخاً من الكيدِ أتبعها إذ تغني
وأعني الذي ال أقولُ

وأكتبُ ما ال أُريدُ من الشِعرِ
كيما أُتممَ نقصانَ هذا الهباءْ"

×

ـر سـعـدي يـجـعـلـنا هـكـذا الشـاعـر 
قـابـعـ في مـتـاهة الـتـأويل هل هي
غـوايـة األنـثى أم غـوايـة الـقـصـيدة?
هل هــو جــسـد الــقــصـيــدة أم جــسـد
ــرأة? احلب بــتـــمــرده وثــورته أم ا
احلـلم الـقابع فـيـنـا يعـزف مـوسـيقى
الـروح بايقـاعات ومنـاخات سريـالية

أجاد الشاعر في صوغ أبجدياتها.
بُ ظلَّ القـصيـدةِ أو قمراً " كـمن يتـعقـَّ

.. كمنْ ال يضيءُ
يُـبقعُ بـالشـهوةِ اللـيلَ أو يرتقُ الـنهرَ

بالرائحةْ
.. ال ال مـرايا تـقدُّ قـميـصي من اخللفِ

قُبلة ماحلةْ
تــرتقُ احلُـبَّ في جــســدي بــالــغــيـابِ

وبالبارحةْ
? ِ فلمنْ كلُّ هذا احلن

نْ? "(ص .(110 ن كلُّ هذا السرابِ 
*

عـنى وهـو يهم بـهـا وتهم ليـسـابق ا
به ليقـد قميصها فـيظهر الوشم على
النص ويتشـكل في شكل "استعارات
جسدية" فالقصيدة كما يقول لم تكن

في انتظاره بل يحاول تعقبها.
   كــــمــــا أن ظـــاهــــرة الــــتـــكــــرار في
مـجـمـوعـة "اسـتعـارات جـسـديـة" لـها
فـاعـلـيــة مـوسـيـقـيـة وبـنـائـيـة في آن
واحـد فــهـو ال يـقــتـصـر عــلى الـداللـة
ـعنى الـعـبارة والـصيـغة رتـبـطة  ا
والـتــركـيب في الــنص الـشــعـري بل
يـتجـاوز ذلك إلى غايـة مهمـة غايـتها
ـستـوى الصوتي أسـر القـار على ا
ـؤثر في ـرتـبط بـالبـعـد اإليـقـاعي ا ا

تلقي. ا
" غنائيَّتي جترحُ البعضَ
حتملُ عبءَ العباراتِ عني
غنائيَّتي شرك للنهاراتِ

أو حــيــرة في الـقــصــيـدةِ مــنـصــوبـة
كالفخاخِ

لظلٍّ جنا من حبالِ التمني
َ بنفـسجةِ َ الـرمالِ وبـ ال صـداقةَ ب

الثلجِ
َ القصيدةِ وامرأةٍ تأخذُ الذكرياتِ ب
إلى الغدِ من يدها مثلَ أُمٍّ رؤومْ
ال صداقةَ في الشِعرِ بيني وبيني
َ أوجِ اكتمالِ هاللِ األنوثةِ سرَّاً ب

َ اكتهالِ اجلمالِ وب
َ الغيومْ"(ص(72 َ الثيابِ وب وب

*
كـما أن ظـاهرة الـتكرار فـي نصوصه
تــــعـــرف بــــأنــــهـــا : "أحــــد األضـــواء
الالشـعوريـة الـتي يـسـلـطـهـا الـشـعر
عــلى أعــمـاق الــشــاعـر فــيــضـيــئــهـا
بــحــيث نــطــلع عــلــيــهــا" لـذلـك جنـد
نــصـــوصه مــحـــمــلــة بـــكم هــائل من
شاعر لـيأخذك النص األحاسـيس وا
أخـذا وتتوالى اجلـمل الطـويلة وهي
تــتــراقص عــلـى لــســانك ويــســحــبك
ــعـنـى إلى الال مــعـنى تــظن أن مـا ا
قرأته نثرا ولكن إذا ما تمعنت جسد
القـصـيدة وروحـهـا جتد نـفـسك أمام
قـصــيـدة مـوزونــة بـشـكل خــطـوطـهـا
ومسـاربهـا لتـتجـسد الـقصيـدة أنثى
بكامل أنوثتـها وآهاتها وهي تتلوى

ر سعدي. ب يدي شاعرها 
  لــتــتــوهج الــقــصـائــد تــارة بــحــبـر
الـتـفعـيـلـة وتارة أخـرى بـحبـر نـثري
يحـمل ذاكرة معـاصرة وأخرى تـبحر
عــبـــر الــزمن لــيــعـــيش الــشــاعــر في
نصوصه في الال زمن لـيضع أسئلة
مـوصدة بـعالمات استـفهـام ويحاول
ـعـنى للـوصول جاهـدا أن يـشاكس ا
الى إجـابـات لـلـخالص اخلالص من
الـعـتـمـة إلنارة الـقـصـيـدة. لـذلك نراه
فـي حـــضـــرة شـــخـــصـــيـــات أدبـــيـــة
وتاريـخيـة يسـتحـضرهـا ليـشاكـسها
ويحـاورها  و هذا ليس اسـتعراضا
من الــــشــــاعـــر بــــذكــــر كم هــــائل من
الـشخـصيات في نـصوص اجملـموعة
التي نـتصفح أوراقـها ومعـانيها بل
ـــعــنى وتـــقــويــته غــايـــته تــعـــزيــز ا
وإيـصـاله لـلـمـتـلـقي فـنـحن "نـسـتـغل
ـخــتـلف أنــواعـهـا; أسـمــاء األعالم 

عنى وتقويته"(.(1 لتعزيز ا
وهــــو مــــا جـــعـل اســــتــــدعــــاء هـــذه
الــشــخــصـيــات الــتــاريـخــيــة تــؤشـر
عمـوما إلى مغـازلة الـشاعـر للـرصيد
الــثـــقــافي لــلـــمــتــلــقـي "فــمــثل هــذه
عنى مُسبق الشخصيات مشحونة 
يـذكر بـحقـيقـة خارجـة عن النص أو
ـعــرفـة غـيـر مـتـصــلـة مـبـاشـرة به
ــكـانــيـة تـنــشط ثـقــافـته فـاألســمـاء ا
اجلـغـرافـيـة مثل(جـيـكـور-غـرنـاطة-
بالد الـروم-حــيـفـا-أورشـلـيم-صـبـرا
ــــغـــرب وشـــاتــــيال-تـل الــــزعـــتــــر-ا

والقصـيدة أنثى بكل مـا فيها من ألق
وقـلق وتــدلل وتـغــنج لـيــطـرح سـؤال
"مـــــــاذا تـــــــريــــــــد مـن احلـــــــيـــــــاة أو

القصيدة?"(ص:(42
"   مـــــاذا تــــــريـــــدُ مـن احلـــــيـــــاةِ أو
القـصيـدةِ? قالَ لي أحد أجـبتُ بلستُ
مـا مــا كـانَ يـبـغي اآلخـرونَ أدري ربـَّ
الــعـاملُ الــبــلـديُّ والــشـرطيُّ مــأمـورُ
اجلـمـاركِ نادلُ الـبـارِ الـوحـيـدُ وبائعُ
ـمـــا ال شيءَ ال الــذُرةِ الـــشـــريـــدُ وربـَّ
أدري احلـــيــاةُ مـــتــاهـــتي الـــكــبــرى
القصيدةُ لـيلُ هاويتي ولكني أحاولُ
أن أكــــونَ وأن أُغــــنـي أن أُحــــدقَ في
فــراغِ الـــكــأسِ أحــيــانــاً وأن أتــوسَّلَ
الـنـسـيـانَ لـستُ أرى طـريـقـاً ال تـقودُ
إلى الـــقـــصـــيـــدةِ أو إلـيَّ وال ســـمــاءً
تقتـفي غيري والستـدراجِ أي قصيدةٍ

ظهرتْ كأنثى البحرِ"
 كـــــمـــــا يــــــقـــــول في نـص :" مـــــطـــــر

أنثوي"(ص:(36
"الـقـصـيـدةُ أنـثى كـمـا قـلتَ لـكـنـهـا ال
تـطاوعـني كم سمـعتُ صـليلَ خـطاها
وكم ذُقـتُ صلـصالـها مطـر في يـديها
وفي قــلــبـــهــا مــطــر فـي أصــابــعــهــا
وبـأخــمصِ نـايــاتـهـا مــطـر في دمي
مــطـر في عــروقِ الـزجــاجِ وفي شـجَـرِ
َ وجهي وغـيمِ الـفراشةِ الـطيـرِ ما بـ

يا صاحبي مطر أنثويٌّ"
× 

ومن خالل تصـفحـنـا لهـذه اجملمـوعة
ــر ســـعــدي ال نـالحظ أن الـــشــاعـــر 
يـجعل حـدا جغـرافيـا وروحيـا فاصال
ـرأة بـ جـسـد الـقــصـيـدة وجـسـد ا
"الــقــصــيـــدة أنــثى تــرقص عــلى وقع

أنغام غير مسموعة"(ص.(112
كـمــا يـجــعل من شــعـره تــراتـيل روح
عــاشـقــة حتـاول أن تــنـزع احلـزن عن
قـصـيـدة كـحــمـامـة تـهـدل عـلى نـافـذة
ـوسـيــقى حـزن دافــئـة وهـو الـقــلب 
ا يحـاول أن يـتمـاثل لـلحـزن واأللم 
قد يعيد توازن الروح التي يحضنها
األلم واخلـوف من اجملـهول لـيحـترق
مع كل قصيدة تتجسد في شكل أنثى
عـاريــة كـفـكــرته وهـو يـخط نــزيـفـهـا
وتقلـبها وتـدللـها تارة وتـعنتـها تارة
أخرى على مـساحة من الـورق ليظهر
الوشم عـلى النص ويتـشكل في شكل

"استعارات جسدية".
ـكن الـقول أن الـشـاعر وفي اخلتـام 
ر سـعدي يفـتح نوافذ الشـعر ليطل
عــلـيـنـا ويــلـقي الـتـحــايـا وهـو يـغـزل
أنـسـجــة روحـيــة بـتـفــاصـيل يــومـيـة
واســتــعـارات مــجـازيــة تــقـد قــمـيص
الـــشــعـــر لـــيــنـــفث روحه وآهـــاته في
فـــوضى احلـــيــــاة مـــعـــتــــمـــدا عـــلى
اجملـازي في طـرح أفـكـاره وتـصوراته
بـــثــراء وحــنــكـــة جتــســدت في رقص
ـرأة عـلى أعـتــاب الـقـصـيـدة لـيـولـد ا
ـــرأة الـــرمـــز الـــنـص وتـــولـــد روح ا
مــعــاجلـــا في نــفس الـــوقت قــضــايــا
الـشعـر وهمـومه بغـزل خيـوط الواقع

ونسج قضايا الفكر والشعر.    
-----------------

ةالــتـنــاص; مـحــمـد  (1إســتـراتــيـجــيـَّ
ـركز الـثقافي الـعربي الدار مـفتاح ا
الــبـيـضـاء الــطـبـعـة األولى 1985م

ص .245
 (2في الـســرد; عـبـدالـوهـاب الـرقـيق
دار مــحـــمـــد عــلـي احلــامـي تــونس
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كــنــا قــد اوضــحــنــا في مــقــال ســابق
اهـمـيـة وجـود اسـتـراتـيـجـيـة شـامـلـة
نـتج الـوطـني اذ ان جنـاح لتـطـويـر ا
تــطـبــيق تــلك االسـتــراتــيـجــيـة كــفـيل
بتـحويل اقـتصـاد البـلد من االقـتصاد
وحـيد اجلـانب الى االقـتـصـاد مـتـعدد
وارد االقتصادية  وذكرنا كذلك بان ا
خطورة اقتصاديات تلك الدول تعتمد
في توفـيـر مشـتـرياتـهـا االساسـية من
واد الـغذائـية والـدوائيـة والصـحية ا
بـــاعـــتـــمــاد صـــادراتـــهـــا في تـــمــويل
وارداتها من مصدر واحد وهو النفط
فان هـذه الـدول تبـقى تـواجه االزمات
ـاليـة احلـادة يـوما بـعـد يـوم  وكان ا
من ابرز الـقطـاعـات االقتـصاديـة التي
يتـطـلب حتريـكهـا بـسرعـة وعلى وفق
اسـتراتـيـجيـة شـامـلة هـمـا القـطـاع
الــزراعي والـــصــنــاعي وســنــركــز في
مــقـالــنـا هــذا عـلى الــقـطــاع الـزراعـي

فقط.
يـــؤدي الـــقـــطـــاع الــزراعـي  بـــشــقـــيه
النباتي واحليواني دورا اساسيا في
االقـتــصـاد الـوطــني يـتــمـثل بـتــوفـيـر
ــنــتــجــات الــغــذائــيــة لــلـســكــان من ا
احلــبــوب عــلى انــواعــهــا كــاحلــنــطـة
والـشــعـيــر والـرز والــذرة اضـافـة الى
الـبـقـولـيـات واخلـضـار والـفـواكه الى
جــانـب الــلــحــوم بــانــواعــهــا وبــيض
ـــائــــدة واالســــمــــاك وغــــيـــرهــــا من ا
نتجات النبـاتية واحليوانية وكذلك ا
امداد الـقطـاعات االقـتصـادية االخرى
ا حتتاجـه من مدخالت االنتاج الى
جـانب تـشـغـيل نسـبـة غـيـر قـلـيـلة من
والعـمل ـئـة  الـسـكـان بـحـدود  33 بـا
عــــلى حتـــقــــيق فـــائـض من االنـــتـــاج
الـــــزراعـي الغـــــراض الـــــتــــــصـــــديـــــر
واحلـصـول عــلى الـعـمالت االجــنـبـيـة
دعـما لـلـمـوازنـة العـامـة لـلـدولة  وان
حتــــقـــيق ذلـك ال يـــتـم من دون زيـــادة
ـثل مـعـدالت االنـتاج الـزراعي كـونه 
اهـم مــــداخل حتــــقــــيق الــــزيــــادة في
ـالــيـة الـتي يـحــصل عـلـيـهـا ـوارد ا ا
نتج الزراعي وان زيادة االنتاج ا
ال تـــــــتـــــــحــــــقـق مـن دون زيـــــــادة في

االنتاجية .
ـتـغـيـيـرات ـؤشـر الـذي يـعـكس ا ان ا
التي حتصل في الية العرض والطلب
فـي  الـــســـوق الـــزراعي هـــو اســـعـــار
ـــنــــتــــجــــات الـــزراعــــيــــة وان هـــذه ا
ـكن ان تكـشف عن بعض تـغيرات  ا
شكالت التـي يتطلب االمـر االهتمام ا
رسوم وانه من بهـا حتقيـقا لـلهـدف ا
فـيد مـعرفـة اهم االهداف االسـاسية ا
ـنـتجـات الزراعـية لسـيـاسة تـسعـير ا
الـــضـــروري وضع اهـــداف واضـــحـــة
ومـحـددة لـسـيـاسـات الـتـسـعـيـر الـتي
يــتم وضــعــهــا من قــبل اجلــهـات ذات

العالقة .
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1- حتقـيق االكتـفاء الذاتـي من انتاج
بـــعض احملـــاصـــيل وتـــوفـــيــرهـــا في
الـسـوق احملـلي بـالـكـمـيـات واالسـعار

ناسبة. ا
ـنتـج الـزراعيـ على 2- تشـجيع ا
نتظمة . التقيد بالدورات الزراعية ا
ـنتـج الـزراعيـ على 3- تشـجيع ا
انتاج محاصـيل استراتيجـية كالقمح
والــرز والــذره والــشـعــيــر .....الخ من

نتجات . خالل دعم اسعار تلك ا
ــواد 4- دعم االســـتــهالك احملـــلي بــا
الــضـروريــة من خالل دعم اســعــارهـا

كالطح وغيرها .
ــنــتــجـات 5- زيــادة الــصـادرات من ا

صنعة. صنعة وغير ا الغذائية ا
ـيدان الزراعي يهتـم الـتسويق في ا
بتلك االنشطة التي تركز على عملية
ـنـتـجات انـسيـاب وتـدفق الـسلع وا
الـــزراعـــيـــة من مـــراكـــز انـــتـــاجـــهــا
(احلـــقـــول الـــزارعـــيـــة) الى مـــراكــز
استهالكها او استعمالها . وانه من
الضروري وضع سياسات تسويقية
زارع واقعيـة ومنطـقية في حتـفيز ا
ـــــنـــــتج ـــــزارع (ا اذ يـالحظ بــــــان ا
الزراعي)عندما يـشعر او يطمئن من
ــــنــــتـج الــــذي يــــزرعه ســــيــــتم ان ا
تسويقه وبيعه بالسعر اجملزي فانه
سيقـبل على زراعـته فورا وعلى ذلك
سيـسـتمـر الـتطـور في االنـتاج سـنة
بـــعــد اخـــرى  وفي اجلـــانب االخــر
ـــنـــتج ــزارع (ا عـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر ا
الــزراعي) في ان هــنـالك صــعــوبـات
جدية في تسويق منتجاته الزراعية
الـى الـــســــوق احملــــلي او الــــســـوق
اخلــارجي الـى جــانب عــدم وضــوح
ــنــتــجــات او وجــود اســعــار تـــلك ا
ضـبـابــيـة فـيـهــا فـان انـتـاجه سـوف
يـتــذبـذب من مــوسم الى اخـر تــبـعـا
ـوسم الـسابق لوضـع االسعـار في ا
وكـلـمــا كـانت االسـعــار مـجـزيـة فـان
ـــوسم ــزروعـــة في ا ـــســـاحـــات ا ا
الالحق سـتـكـون واسـعـة ويـرافـقـهـا
نـتجات الزراعية زيادة وتنوع في ا
ـــنــتـــجــة مـع وجــود رغـــبــة جــادة ا
نـتج الى السوق باستـمرار تـقد ا

.
وكـمـا هــو مـعـلـوم  فــان مـسـؤولـيـة
نـتجـات الزراعيـة يقع في تسـويق ا
ـــنـــتـــجـــ الـــغـــالب عــــلى عـــاتـق ا
الـزراعــيـ وهـو في اغــلب االحـيـان
اصعب من العمـلية االنتـاجية ذاتها
وذلك لـضعف الـبـنـية االسـاسـية من
وســـــائـل مـــــواصالت واتـــــصـــــاالت
وطـــاقـــات تـــخـــزيـــنـــيـــة الى جـــانب
انخفاض مستوى تطور التجهيزات
الـفـنيـة والـتـكنـلـوجـيـا للـمـؤسـسات
الــتـجـاريــة والـتــسـويــقـيـة وتــخـلف
اخلـدمـات الـتـســويـقـيـة كـالـتـجـمـيع
والــفـــرز والــتـــعــبـــئــة والـــتــغـــلــيف
والـتبـريـد والـتـخزيـن .... الخ ولذلك
فـان االمــر يـسـتــلـزم ضـمــان اسـعـار
ـسـتـوى مـنـاسب من الـدخل ـنـتج  ا
لـــلــمــنـــتج الــزراعـي بــحــيـث يــكــون
مـشــجـعـاَ و مــجـزيـاَ لـلــمـزارع لـبـذل
اجملـهـودات واالسـتــمـرار في تـقـد

نتج الزراعي الى السوق . ا
ورغـم ان ســـيــــاســــات الــــتـــســــويق
الــــزراعي تــــبـــقـى مـــجــــاال واســـعـــا
لـوجـهـات نــظـر واراء مـتـبـايـنـة بـ
ــهــتــمــ واخملـتــصــ في احلــقل ا
الزراعي فمنـهم من يدعو الى حصر
ـهـمة ـنـتجـات الـزراعـية ا تـسويق ا
ـــؤســســـات الــدولـــة وبــاالســـعــار
احملددة سـلـفـاَ ومنـهم من يـدعو الى
ـنــتـجـ الـزراعـيـ حـريـة اعـطـاء ا
تــســويـق مـنــتــجــاتــهـم وفــقــا اللــيـة
السوق(العرض والطلب) وعليه فان
االمـر يـســتـلـزم  االهـتـمــام بـالـبـنـيـة
الـتـحتـيـة لـلمـؤسـسـات الـتسـويـقـية
دعــــــــمــــــــا لـــــــلــــــــمــــــــنــــــــتــــــــجـــــــ

) من خالل : زارع (ا الزراعي
1- االكـــثــار من مـــراكــز اســتـــقــبــال
احملـــاصــيـل الــزراعـــيــة (احلـــبــوب)
ــنـــتــجــات بـــشــكل خـــاص وبــاقـي ا
االخــرى في كل احملــافــظــات وبــاقي
الــوحــدات االداريــة االخــرى ووضع
الــيــة مــنــاســبــة الغــراض االســتالم

والفحص وتوسيع الطاقات اخلزنية
وغيرها .

واطـني على تأسيس 2- تشجيع ا
شركات مـساهمـة للتـسويق الزراعي

.
3- دعم الـقـطـاع اخلـاص الخـذ دوره
فـي مــــجــــال الــــتــــســـــويق الــــزراعي
لـلـمـنتـجـات الـزراعـيـة خـارج الـعراق
طـلوبة ـاليـة ا وتقـد التسـهيالت ا
همـة دعماَ للمنتج لنجاحه في هذه ا
الوطنـي وتوفيـرا للعـمالت االجنـبية

ودعما للموازنة العامة .
4- تــنــســيق الــســيـاســة الــســعــريـة
لـلـمـنـتـجـات الـزراعـيـة مع سـيـاسـات
اسعار مستلزمات االنتاج االخرى .
5- الــتــوسع بــاســتــصالح االراضي
وانــشـــاء شــبــكــات الــري بــاعــتــمــاد
تــكـنــلـوجــيـا الــري احلـديــثـة (الـرش

والتنقيط) .
6- التـركـيـز عـلى الـتكـثـيف الزراعي

ساحات الصغيرة . خاصة في ا
ـــنــــتــــجـــ ان زيــــادة مــــدخــــوالت ا
الـزراعـيـ لـضـمـان اسـتـمـرارهم في
ـنتجـات الزراعيـة في الزمان تقد ا
ــنـاســبــ ال يـتم بــصـورة ــكـان ا وا
ـا يــتـطـلب قـرارات من تـلـقــائـيـة وا
االجـــهـــزة احلـــكـــومــيـــة عـــلى شـــكل
ســـيـــاســــات واجـــراءات تـــســـهم في
محـصلـتهـا في حتفـيزهم عـلى زيادة
ــا يـنـعـكس االنـتـاج واالنــتـاجـيـة و
ـاليـة من جهة على زيـادة مواردهم ا
واالسهام في حتقيق االكتفاء الذاتي
ــنــتــجـات الــزراعــيــة وحتــقـيق من ا
االمن الـــغــذائـي وهــو مـــا يــنـــعــكس
وارد من ايجابـا في احملافظـة على ا
الــعــمالت الــصــعــبــة دون تــســربــهـا
ـــواد ــــشـــتــــريــــات من ا الغــــراض ا
الغذائية والدوائـية والصحية ...الخ
 وهكذا تلعب االسـعار دورا رئيسيا
في دعـم االنـــتـــاج واالنــتـــاجـــيـــة في
ــا يـؤمن االمن الـقــطـاع الــزراعي و
الــــغـــذائي ويــــحـــافظ عـــلـى الـــســـلم
اجملـتمـعي بـ الـنـاس هـذا من جـهة
ومن جــــهــــة اخـــرى فــــان حتــــفــــيـــز
زارع على زيادة الرقعة الزراعية ا
والـتــنـوع في االنـتــاج الـزراعي فـانه
ـعادلة في طبـيعة العالقة سيضبط ا
ــنـاطق ــنـاطـق احلـضــريــة وا بــ ا
الــريــفــيــة وســبق وان ســلط تــقــريـر
يـة لسـنة السـيـاسات الـغذائـية الـعـا
 2017الـــضــــوء عـــلى الـــتـــحـــديـــات
سـبوقة الـناشئة عن والفرص غـير ا
ضــــاهـــرة الـــتـــوسـع احلـــضـــري في
ناطق البلدان الـنامية عـلى حساب ا
الـريفـيـة حـيث اشار الـتـقـرير الى ان
نـــصـف ســـكـــان الـــعـــالـم في الـــوقت
احلــــاضــــر في مــــدن وبــــلــــدات ومن
توقع في عام  2050 ان تغطي 66 ا
ـئة من سـكـان الـعـالم في مـنـاطق بـا
حضـريـة مع تـمركـز هـذه الـزيادة في
مــنـطــقــة شــرق وجـنــوب اســيـا وفي
افريـقـيا وان هـذا الـتوسع احلـضري
والـــنــمـــو الـــســكـــاني قــد اســـهم في
تصاعـد الضـغوط التـي تتعـرض لها
ية  وان ذلك نظومة الغذائية العا ا
ناطق يستلزم مزيـدا من االهتمام با
ناطق الريفية مع تعزيـز روابطها با
احلـضــريـة حتـقــيـقـا لـالمن الـغـذائي
ـستدامة تـطلبـات التنـمية ا وتلبـية 
ـنتـج وهو مـا يدفع الـى تشـجيع ا
الزراعي لزيادة االنتاج واالستفادة
من االسواق واالستثـمار في الفرص
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wð«c « ¡UH² ô« WOKLŽ ÕU‡$  U‡‡³KD²

∫ WOŽ«—e «  U‡−²M*« s

كـننة الـزراعية اذ ان 1- االهتمـام با
نتجات الزراعية وتنويعها تكثيف ا
ـعـدات الـزراعـية يـتـطـلب ان تـكـون ا
قــريـــبـــة من تـــلــبـــيـــة احــتـــيـــاجــات
ـزارع ــسـتــعـمـل الـزراعي) وهــو ا (ا
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا (تـمـلـكاَ او و
ـــيـــســرة اســتـــئـــجـــاراَ) بـــالــطـــرق ا

صرف الزراعي . وبتسهيالت من ا
2- الـبـذور احملـسـنـة : اذ ان اعـتـماد
ــنـتــجــ الـزراعــيـ عــلى الــبـذور ا
احملسنة من خـالل االهتمام بـانشطة

الــهــنـــدســة الـــوراثــيـــة والــتـــقــانــات
احلـيـاتيـة في مـجـال تـطـويـر اصـناف
احلــــبـــوب ودعـم مـــراكـــز الــــبـــحـــوث
الـزراعـية السـتـنـبـاط اصـنـاف جـديدة
من البذور لالسـهام في زيـادة االنتاج
واالنـتــاجـيــة ويـحـقق االمـن الـغـذائي
ـطـلــوب وهـو مـا يـســتـلـزم تـأسـيس ا
ــتــخـصــصــة في تــقـاوي الــشــركـات ا
ـنتـجـ الزراعـي ـساعـدة ا البـذور 
فـي تـــــقــــــد افـــــضـل الـــــسـالالت من
ــنـتــجـات احلــبـوب بــشـكـل خـاص وا

الزراعية االخرى بشـــكل عام .
3- تــطــويـر شــبــكـات الــري الــقـائــمـة
واســتـحــداث مـنــظـومــات ري جـديـدة
ـطـلـوبـة ـائـيـة ا وتـوفـيـر احلـصص ا
لــلـــمـــنـــتــجـــ الـــزراعـــيــ وحـــسب

قررة . متطلبات اخلطة الزراعية ا
4- تـــوفــيـــر االســمـــدة اذ ان تــوفـــيــر
ـــوافـــقــة االســمـــدة بـــالـــنـــوعـــيـــات ا
ا نـتجـات الزراعـية و الحتـياجـات ا
يـتــنـاسب مع االمـكــانـات الـتـمــويـلـيـة
للـمزارعـ سيـؤدي الى نتـائج باهرة
في زيـادة االنـتـاج الـزراعي وحتـسـ

انتاجية عوامل االنتاج اخملتلفة .
تـطلـبات ومـستـلزمات 5- االهتـمام 
مـــكــــافـــحــــة االمـــراض الــــنـــبــــاتـــيـــة
ـــؤذيــة لـــلــمـــنــتـــجــات واحلـــشــرات ا

ناسبة. الزراعية وباالسعار ا
6- تأمـ الـبنى الـتـحتـيـة االرتكـازية
ـــــصــــارف النـــــتـــــاج احلـــــبـــــوب كـــــا
والـســايـلـوات و الــصـوامع لـتــجـمـيع
احلـــبـــوب واســاطـــيل نـــقل بـــري الى
جانب تهيئـة الطرق وتوفيـر الكهرباء
الكــات الــفـنــيـة اضــافـة الى وجــود ا
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ـنـتـج يـتـطـلب جناح فـلـسـفـة دعم ا
الـزراعـيـ واعـمــامـهـا عـلى مـسـتـوى
البـلد قـيـام اجلهـات الرسـميـة بتـقد
الدعـم الزراعي لـلـمنـتـج الـزراعـي
ـساعدات والذي يـتمـثل بكل اشـكال ا
ـزارعـ ـدفــوعـات الـنــقـديــة الى ا وا
واحلــوافـــز والــتــعــويـــضــات عن ايــة
خـسـائـر قـد يـتـعـرضـون لـهـا وان هذا

كن ان يكون على نوع :  الدعم 
1- دعم موجة لـلمنـتج الـزراعي :
حـيث يـرتـبط هـذا الـنـوع بـاالجـراءات
ـخرجـات عـملـية تـعـلقـة  ـباشـرة ا ا
االنتاج من تسويق وتـسعير وتخزين
وتــــــــوزيـع ....الـخ  اضـــــــــافـــــــــة الى
باشرة كـدعم السلع االجراءات غيـر ا
الغذائية مثل الطح واخلبز والدعم
ــوجـة لـالسـعــار اضــافـة الـى الـدعم ا
وجـة لـلـخدمـات الـزراعيـة كـاالرشاد ا
الزراعي والبحوث الزراعية وغيرها .
2- دعم مـــوجـــة لـــلــــمـــســـتـــهـــلـــكـــ
: ويــهـدف هــذا الــنـوع من الــزراعـيــ
الــدعم الى خــفـض تـكــالــيـف االنــتـاج
ــنـتــجـات الــزراعي لـنــوع مـعــ من ا

وكـسب ثـقـتـهم واشـعـارهم بـان مـبـرر
ناسبة وجودهم هو لتوفير االجواء ا
لتقد افـضل اخلدمات لهم وانه لوال
ــنـتــجــ الــزارعــيـ وجــود هــؤالء ا
ومـــــهــــاراتــــهم فـي اجنــــاح اخلــــطــــة
ـــا يــســـهم في حتـــقــيق الـــزراعــيـــة 
متـطـلبـات االمن الـغذائي فـانه وبدون
ـنـتجـ الـزراعـيـ سـوف لن يـكون ا
وظـفـ وباقي هنـالك مـبرر لـوجـود ا
ــراكـــز وبــاقي الـــعــامـــلـــ في تــلـك ا

ؤسسات الزراعية . ا
6- ايـجــاد افـضل وســائل الـتــنـسـيق
والتـعاون بـ اجهـزة وزارة التـجارة
الــتـي تــســتــلم احلـــبــوب من اجــهــزة
وزارة الــــزراعـــة الغـــراض الــــشـــركـــة
ـواد الــغـذائـيـة او الـعــامـة لـتــجـارة ا
ا الشركة العامة لتصنيع احلبوب و
نع ايـة ضائـعات من احلـبوب والي

ســـــبب كان .
7- تـــنـــشـــيـط ســيـــاســـات الـــتـــرويج
للـمـنتـجـات الزراعـية الـعـراقيـة ضمن
مـــؤســـســـات وزارة الـــزراعـــة ووزارة
الـــتــــجـــارة واشـــراك وســــائل االعالم
ــرئــيــة فـي عــمــلــيـات ــســمــوعــة وا ا
اســـــتـالم احلـــــاصـالت الـــــزراعــــــيـــــة
(االسـتراتـيـجـيـة منـهـا بـشـكل خاص)
سـتحـقات وكذلك في كـيفـية تـسلـيم ا
ــالــيــة لــلــمـنــتــجــ الــزراعـيــ في ا
اوقــاتـــهــا احملــددة الـى جــانب اطالع

اجلمهور على ذلك .
8- وضع نـظــام لـتــقـو االدارات في
ـــا فـــيــــهم (الـــســـادة احملـــافـــظــــات 
) وبـاقي االوحدات االدارية احملافظ
االخــرى بـاعــتـبــار ان تـنــفـيــذ اخلـطـة
الزراعية وتسلـيم احملاصيل الزراعية
االســتــراتــيــجــيــة (احلــبــوب) بــشــكل
خاص واحـدة من مفـردات تقو اداء
تـــلـك االدارات وان االخـــفــــاق في ذلك
يـتــســبب في مـحــاسـبــة تـلك االدارات

اصوليا .
ــطــلـوبــة لـتــحــقـيق ان اجملــهــودات ا
نتجات الزراعية االكتفاء الذاتي من ا
وحتـــقـــيـق االمن الـــغـــذائي لـــعـــمـــوم
اجملتمع ال تنـحصر اهمـيتها بـتطبيق
نتـج الزراعي في فلسفة حتـفيز ا
ــا في (تـرسـيخ) الـعــراق فـحـسب وا
و(تــعــمــيق) و(شــد انــتــبـاه) االدارات
الرسـمـية وشـبه الرسـمـية والـعامـل
باهمـية هذا الـتوجه وضمـان اعتباره
سياسة عمل (واجبة التنفيذ) من قبل
ـا تـعكـسه من اثـار ايجـابـية اجلمـيع 
ــوازنـة عــلى مــعــاجلــة الــعــجــز فـي ا
العامـة للدولة بـاحلفاظ عـلى رصيدنا
من العـمالت االجنـبيـة وعدم تـسربـها
نـتـجات الغـراض تنـفـيـذ مشـتـريـات ا
ــكن تـأمـيــنـهـا من الـزراعــيـة والـتي 
خالل تـطـبـيق الـسـيـاسـة الـتـحـفـيـزية
ــــذكـــورة وتــــأمـــ االمن الــــغـــذائي ا

للمجتمـع.

بـدءاً من (اخلـمـيس/ أول مـحرَّم  1442 هـ.  20 أغـسـطس/آب  2020م)
يـعيش لبـنان األيـام العاشـورائية الـتقـليديـة التي يـعيشـها في أيـام من محرَّم
من كل سـنة. وحـيث أن معـاني دروس احملْـزَنة الـعاشـورائيـة كثـيرة وبـالذات
جلـهـة الـظـلم واإلسـتـقـامـة فـإن الـلـبـنـانـيـ عـمومـاً مـن غـيـر الـشـيـعـة كـانوا
ـشاركة يـشاركون في اجملـالس العـاشورائيـة حضـوراً وتأثراً. وكـانت هذه ا
مــوضع إرتـيــاح نـفـسـي عـمـيق لــدى الـطــائـفـة الــشـيـعــيـة الـتـي حتـيي األيـام
د معـانيـها (الـسُني ـا جسـَّ الـعاشـورائيـة بقـراءة السـيرة احلـسيـنيـة الـتي طا
اروني ـصري) بحثاً وفكـراً طه حس الذي يبصر بـقلبه وبولس سالمة (ا ا
الـلبنـاني من زمن خال من "حـزب الله" وحـليـفه "التيـار الوطـني احلر") الذي
هابة ـليه عليه ضـميره وإستحـضاره  ا  إسـتوعب معاني الشـهادة وكتب 
الـذي صُلِب وعُلق على خشـبة فكانت "مـلحمة الغـدير" التي كلـمات سطورها
ـبـدئـيـة يـجـسـد ـآقي عـلى كـوكـبـة من شـهـداء احلق وا مـثل دمـوع تـذرفـهـا ا

اإلمام احلس قضيتهم ويرفع راية جهادهم,
شاركة بـقيت الذكرى العاشورائية جزءاً من النسيج الطوائفي يتجسد في ا
سلم سـنياً وموحِدياً ومـسيحياً مارونـياً وأرثوذكسياً التـلقائية من الـلبناني ا
ريرة (الـعاشر وكـاثوليـكياً في الـليالي الـعاشـورائية وفي يـوم أيام الذكـرى ا
ـعقل الـتعـليـمي للـطائـفة في اخلـمسـينـات وما من مـحرَّم) يـتم إحيـاؤها في ا
تالهـا في سنـوات ونعـني بذلك الـكلـية الـعامـليـة التي أنـشأهـا الطيـب الذكر
رشـيد بيضون وصمدت في منـأى عن الهوى اإليراني الذي بدأ يشق طريقه
في لـبـنـان. كـمـا كـانت تـتـم مـشـاركـات في رحـاب مـؤسـسـة الـعالمـة الـسـيـد
شاركون فـيها من اجمللس وهم على درجة مـحمد حس فضل الـله يخرج ا

من التأثر.
فردات التي ـقاومة وغلبة مفردات الـتحديات على ا بـعد إختالط السياسة با
ـقاومـة وظـهـورهـا العـسـكـري باتت إعـتاد الـلـبـنانـيـون عـلـيهـا مـا قـبل زمن ا
ـذهـبـية ـنـاسَـبـة الـسـنـويـة لـلتـعـبـئـة الـنـفـسـيـة ا اجملالـس العـاشـورائـيـة هي ا
وتـزامنـت مع أيام الـتـحـضيـر لأليـام الـعاشـورائـيـة لوحـات ويـافـطات وأعالم
وأقـوال أنتجت مشاعر لدى اللبـناني غير الشيعـة بأن الذكرى العاشورائية
لم تـعد لهم كما هي للشيعة علـى النحو كانت عليه احلال من قبل. ثم لم تعد
ـشاركـة كمـا كانت في زمن مـا قبْل إعـتبـار اجملالس الـعاشـورائيـة منـاسبة ا
شـاركة فيـها على ـا لتعـبئـة النفـوس وتقتـصر ا جلـمع الشمل الـطوائفي وإ

تجانسة. أصحاب الرؤية السياسية ا
شـكَّلت فـاجعـة مرفـأ بيروت الـتي أصابـت ألوف األشخـاص منـهم من قضى
نـحـبـاً ومـنـهم مَن أصـيب بـجـراح ومـنـهم من إنـتـهى غـيـر مـعـثـور عـلـيه حتت
األنـقاض وفي جلج مـياه مـناسبـة بل خيـر منـاسَبـة للـسيـد حسن نـصرالله
رجـعـيته اخلـامـنئـية األمـ العام » ?حـزب الله «كي يـبـادر إلى اإلتصـال 
المح من األحـوال التي يـعيـشهـا لبـنان ويـستـأذنهـا موقـفاً جـديداً إنـساني ا
ـوقف فكالم غـير الذي درج في ضـوء الفـاجعة الـتي حدثت. أمـا كيف هذا ا
عـلى قوله وإقتراب من واقع احلال. كما أن الفاجعـة خير مناسبة لكي يكلف
ا أضافت إلى إستغراب هـذه الفيالق التي يسيـرها في عروض عسكريـة طا
هدي" إلى ـزيد من التسـاؤالت ينزل أفرادهـا أو فتية "كشـافة ا الـناس لها ا
سـيحيـة يسـاعدون في إزالـة ما نتج شـوارع بيروت بـدءاً بشـوارع األحيـاء ا
عن اإلنـفــجــار الـزلــزالي وفي الــوقت نــفـسه يــتــعـامل إعـالمه مع الــفـاجــعـة
بـإنسانـية لم يالحـظهـا اللبـنانـيون في هـذا التـعامل. وكذلك تـكلـيف جمـعيات

واساة. عونة وا تقد ا
أمول منه النظر إلى الذي وحـيث أن السيد حسن عاشورائي التكوين فمن ا
جـرى يـوم الـثالثـاء  4أغـسـطس/آب  2020لـبـيـروت إنـطالقـاً من اإلنـفـجـار
رفأ عـلى أنها عـاشوراء عمـوم اللبـناني والـتأمل في فـواجعها ـريب في ا ا
ـا يجـعل مـحـنة أمـهـات وزوجـات وآباء أو الـتي حلـقت باإلنـسـان والـبنـيـان 
أشـقاء قضوا إحتراقاً أو إختناقاً أو غرقاً توأم محنة الزمن الشيعي الغابر.
فـالذي أصيب به الـلبـنانيـون ليس أقل هـوالً من الذي أصاب اإلمـام احلس
وبـعض مَن حوله وفي صفوف حتمل رايـته. ثم إن عاشوراء عموم الـلبناني
ثل لها لـيست حكراً بطائـفة معيَّنـة ذلك أنه كان لكل الطوائف الـلبنانيـ 
شـهــداء فـاضت أرواحـهـم وألـوف نـزفـت جـراحـهـم ومـثـلــهم ألـوف تــكـسـرت
ـرفأ أضالعـهم وسيـقـانهم. ومَن لم يـقض شـهيـداً أو جريـحـاً على ضـفاف ا
لغـوم أصيب بسكـنه أو بسيارته. واجلـميع سُنة وشـيعة موارنة ـرصود ا ا

. لم يسلم أحد. وأرثوذكس كاثوليك والت موحدين وعلوي
عسى ولعل تكون اجملالس العاشورائية عبارة عن ربط العاشوراء احلسينية
. ونـقول ذلـك على أسـاس أن واقع احلال يـحتاج بـعاشـوراء عمـوم اللـبنـاني
ـارسـات إلى رؤيـة جـديــدة وإلى تـضـمــيـد أحـاسـيس أصــابـتـهـا بــخـدوش 
وعـبـارات ومواقف تـركت إنـطـبـاعـاً بأن لـبـنـان الـساحـة لـلـصـوالت واجلوالت
والــصــراعــات يـتــقــدم لـدى الــبــعض عــلى لــبـنــان الــوطن وأنه بــســبب هـذه
ا الـتناقضات يفقد الوطن بريقه وفي ظل هذا الفقدان حدث اإلنفجار أو ر
ـريب في مرفأ بيـروت ليحول العـاصمة الصـابرة على الضيم إلى الـتفجير ا

ضحية عاشورائية.
ثـمة حن لـدى اللبـنانيـ إلى الزمن العـاشورائي الذي كـانت مناسـبة إحياء
ا بدئية وحتض عـلى تآلف القلوب  الـذكرى تبعث في النفس أمـثوالت في ا
. وكانت هذه األمـثوالت مثل عـملية يـجعل صيـغة الوطن ومقـوماته أكثـر ثباتـاً
بدئـية هي األهم واحلرص على ما يقوله الناس تـرويض للنفوس كي تبقى ا
عن والة األمـور في حدود اإلحترام. وعـندما كانت هنـالك ضرورة إلى تأكيد
سـيحي منـها إلى جـانب السُني ذلك رأيْـنا كيف أن الـقيـادات السـياسيـة ا
الـتي حتتـرم نفسـها سـارعت في حلظـة خطـر على لـبنـان إلى اإللتـفاف حول
اإلمـام مـوسى الـصـدر الـذي إعـتـكف في مـسـجـد الـكـلـيـة الـعـامـلـيـة. ولو أن
الـسيد موسى ب شعبه وأهله فـي لبنان راهناً لكان تـقدَّم شخصياً صفوف
ـئات من شبان وشابات حركة "أمل" يجوبون شوارع بيروت للمساعدة في ا
صـاب إعـادة إعمـار ما تـكـسر وحتـطَّم أو إنهـار أو تصـدَّع ويـنقل أفـراد ا
إلى مـسـتـشـفى كـما يـرافـقـون الـسـيـد مـوسى في تـفـقُّـد الـذين أوجـبت شدة
ستشفيات وكذلك في زيارة عائالت من دون تميز اإلصـابات عالجهم في ا
ــواســاة الـــنــاس في فــقــدان أو إصـــابــة أو عــزاء. لــقــد بــات حـي عن آخــر 
احملـرومون هم األكـثريـة بعـدما كـانوا جـزءاً من كل. بل إن السـيد مـوسى لو
رفـأ مجلسـاً عاشورائياً. ألم كـان في لبنان راهـناً ألقام على تـراب ضفاف ا
يـقف في زمن محـنـة عصـفت بلـبـنان خـطـيبـاً مِن على مـنـبر كـنـيسـة في قلب

رفأ حترقها بالكامل لكن الله سلَّم. العاصمة التي كادت فاجعة ا
سـالم عـــــلـى اإلمــــــام احلـــــســــــ وآل بــــــيــــــته فـي ذكـــــر
عـاشورائـيتـهم. والسالمـة للـوطن الصـابر علـى الضيم
. واحلـمـدلله أوالً ـنـاسـبة عـاشـوراء عـمـوم الـلبـنـانـيـ

وآخراً.

WDš∫  منتجات زراعية ضمن خطة لتحقيق االكتفاء

ـنـتـجـ لـزيـادة الـزراعـيـة لـتـحـفـيـز ا
االنــتــاج وحتــقــيق مــتــطــلـبــات االمن

الغذائي .
ــنــتــجـ  كــمــا ســبق الــقـول  فــان ا
الزراعيـ يواجهـون صعوبـات جدية
بعـد انتـهـاء عمـليـات احلصـاد وجني
احلــاصالت الــزراعــيــة خــاصــة عــنــد
سـوقة محـاولـتهم ايـصال الـكـميـات ا
مـن قــــبــــلــــهم الى مــــراكــــز االســــتالم
طـابقة لـغرض اجراء ما والفحص وا
سـتـحـقات يـلزم بـشـأنـهـا واستـالم (ا
ـكن ــالـيــة) لــهم وفي هــذا اجملــال  ا

تأشير ما يأتي : 
1- تــخـــصــيص االمـــوال الالزمــة من
قـبل اجلــهـات الـرســمـيـة وقــبل الـبـدء
نـتجـات الزارعـية بعـملـيات اسـتالم ا
نـتجـ الزراعـي وايـداعها في من ا
ـــــصـــــارف الـــــزارعــــيـــــة في فــــروع ا
احملافظات او اي مصرف يتم االتفاق
ـالـية سـتـحـقات ا مـعه على تـسـلـيم ا
لـلـمـنـتــجـ الـزراعـيـ وعـلى ان يـتم
الـيـة فورا ـستـحـقـات ا تـسلـيم تـلك ا
بــعــد اســتــكــمــال اجــراءات االســتالم

طابقة اصـــــوليا .  والفحص وا
نـتج الزراعي خـاصة 2- ان ايصـال ا
مــــحــــصـــــول (احلــــبـــــوب) وهــــو من
احملاصيل (االسـتراتـيجيه) كـما سبق
االشارة وتسليمه الى مراكز االستالم
في احملــافــظــات والــوحــدات االداريـة
الــتي تـتــوفــر فـيــهــا مـراكــز االسـتالم
ثـل خالصة والـفـحص في الـعـراق  
ـنـتجـ الزراعـي خالل مجـهودات ا
ـــعـــنـــيــة حـــيث الـــدورة الـــزراعـــيــة ا
سـيـكـونـون بـأمس احلـاجـة لـلـتـمـويل
لـتـسـديـد الـتـزامـاتـهم الـسـابـقـة خالل
فتـرة تـهيـئة االرض لـلـزراعة والـبذور
ــبـــيــدات الــزراعــيــة ومــتــطــلــبــات وا
احلــصــاد وتـكــالــيـفـه الـبــاهــضـة الى
نتجات من احلبوب جانب كلف نقل ا
الى مـراكز الـتـسلـيم  كل ذلك يـتـطلب
سـتحـقات ان جترى عـملـية اسـتالم ا
ــالــيـــة بــيــســر وسالســة ودون ايــة ا
اجراءات روتينية وتأخير غير مبرر .
ـنـتـجــ الـزراعـيـ 3- ان حـصــول ا
نـاسبة على مـستـحقاتـهم بالـسرعـة ا
من خالل تـوفر احـد مـتـطلـبـات الـبنى
ـصرف) الـتحـتـيـة االرتـكازيـة وهـو (ا
ـنـتـجــ الـزارعـيـ عـلى سـيـشــجع ا
استـمـرار االنـتاج لـلـسنـة الالحـقة مع
الــعـمل عــلى زيــادة مـســاحــة الـرقــعـة
الـــزراعـــيــة امـال في احلـــصــول عـــلى
الـية اجملزية نتـيجة لنجاح العوائد ا

. نتج الزراعي سياسة حتفيز ا
4- االهـــتـــمـــام بـــاوعـــيـــة الــتـــخـــزين
ـــــا حتــــتـــــاجه من وجتــــهـــــيــــزهــــا 

مســـتلزمات .
ـوارد الـبـشـريـة 5- ضـرورة تـهـيـئـة ا
تـخصـصة في الفـنـية والـتسـويقـيـة ا
نتج الزراعي كيفية التعامل مع ا
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ـتاحة تـعتمـد نظريـة اخليار الـعقالني في االقتـصاد على اخلـيارات البـديلة ا
سـتخـدمة عـلومـات والفـروض ا في ادارة دفـة االقتـصاد من خالل افـضل ا
في حتـليل السـلوك الفـردي وتميـزه وكذلك اعـتماد احلـدس والبديـهية الـلتان
ـنـطق اي ان الـعـمل يـعـمالن بـشـكل تـلـقـائـي عـلى مـدار الـوقت دون تـدخل ا
علومات والكيفية في ادارة اجلمعي الذي يستند الى اصول ورصانة ودقة ا
االقـتصـاد والنـظرية اجلـمعـية والـرصانـة العـلمـية واعـتمـاد االقتـصاد الـكلي
ـنح االقتصاد شكله احلقيـقي في تبني انعكاساته االيـجابية على الشعوب
ـنتـجة واعتـماد عـلى القـوى العـاملة الـتي تتطـلع الى الرفـاهيـة وبنـاء االسر ا
الـفاعلـة في زيادة النـاجت احمللي واالجمـالي واالسهام في اقـامة استـثمارات
ـنـاخات مـبنـيـة بضـوء نـتائج ومـعـلومـات تـتيح في بـنـاء اقتـصـاد ال يتـاءثـر با
ـعـنى االفـضل ان نـعـاني ـنـطـقـة اي فـكـر اسرع وبـتـاءن اي  ـتـقـلـبـة في ا ا
جـميـعا بـالقـليل بـدال من ان يعـاني بعـضنـا الكـثيـر من هنـا اود االشارة الى
مـوضوعة االقتصاد العراقي وما الت الـيه من انحراف كبير في كيفية ادارة
االقـتصاد الـعراق والسـباب كـثيرة مـنهـا جهل واهـمال القـائمـي على ادارة
الية وعدم رصـنتها العـلمية واخلبرة االقـتصاد ضعف  السيـاسة النقديـة وا
فـي ادارة االزمــات وحتـــويل االزمـــات الى اجــراءات ايـــجـــابــيـــة يــســـتـــطــيع
االقـتصاد العراقي النـهوض من جديد واعتـماد خيارات غيـر اخليار النفطي
ـا بنـاء تـنـمـيـة مـسـتـدامـة وتـفـعـيل حـركـة الـنـاجت احملـلي واعـتـماد ـتـاح وا ا
اقـصى اجلـهود في زيـادة االنـتاج كـمـا ان اعـتمـاد االقـتصـاد الـعـراقي على
ـوارد النـفطـية امـر يـحتـاج الى وضع صيغ وخـيارات جـديدة ا
في ادارة الــتــدفــقــات الــنـقــديــة ونــسف كـل االجـراءات
السابقة النها غير مجدية وانعكاساتها سلبية وهذا ما
نـلمسه يوميا بوءس وانهيار في البنى التحتية وهروب
الــــكــــفــــاءات وهــــروب رؤوس االمــــــــوال الى خــــارج

العراق.
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أمـيــركـا الالتــيـنـيــة ومـنــطـقـة الــبـحـر
الكاريبي يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم
ــســاواة والـــفــقــر. ووفــقـــا لــلــجــنــة ا
االقتصادية ألميركا الالتـينية ومنطقة
تـوقع أن يدفع البـحر الـكاريـبي من ا
الـوباء  45ملـيـون شـخص إلى الـفـقر
لــيــصل اجملـــمــوع الــفــقــراء إلى 231
ـئـة من سـكـان مـلـيـونـا أو  37,3في ا
نطقـة.وقالت ميلـينا مايا ( 35عاما) ا
الـتي تـعــيش في حي هـيـلــيـوبـولـيس
الفقير الذي يضم  200ألف نسمة في
ســاو بـاولــو "أنــا عــاطــلــة عن الــعـمل
بسبب هـذا الوبـاء. هنـاك أيام ال نأكل
فـــيـــهـــا ألن الــوضـع صـــعب".كـــمــا أن
ـانـيا الـتـأثـيـر الـدائم لـلـوبـاء يـجـبـر أ
على اللجوء إلى االقتراض مرة أخرى
ـيـزانـية في لـتمـويل عـجـز كـبـيـر في ا
العام 2021بحـسب مـا أعلن اجلـمـعة

ال. وزير ا
وقـال أوالف شولـتـز "سـنـضـطـر الـعام
ــقــبل أيــضـــا لــطــلب اســتــثــنــاء من ا
الـقــاعـدة اخلــاصــة بـاحلــد من الـدين"
ــيـزانـيـة ـانـيـا لــتـمـويل ا الـعـام فـي أ
"بهدف استخدام موارد كبيرة حلماية
واطن والعمل على استقرار صحة ا
االقتـصـاد".أما بـريـطانـيـا فقـد أعـلنت
أن ديــنــهــا الــعــام جتــاوز في نــهــايــة
تموز/يولـيو عتـبة األلفي ملـيار جنيه
استرليني للمـرة األولى متأثرا بكلفة
إجــراءات مـســاعــدة االقــتــصــاد الـتي
اتـخــذت في األشـهــر األخـيـرة بــسـبب
كـتب الوطني وباء كـوفيد-.19وقال ا
لإلحــصــاءات إن الــدين الــعــام 2004
ـاضي وبـات مـلـيــار جـنــيه الـشـهــر ا
ـــئــة من يــشـــكل أكـــثــر من مـــئــة في ا
إجـمـالي الـنـاجت الداخـلي ( 100,5في

ئة) للمرة األولى منذ .1961 ا

نع انتشار الفيروس.وتسبب الالزمة 
ـستجـد في وفاة ما فيروس كـورونا ا
ال يــقل عن  788242شــخـــصــا مـــنــذ
نـهــايـة كــانـون األول/ديـســمـبــر وفـقـا
إلحــــصـــاءات وكــــالــــة فـــرانـس بـــرس
اخلـــمــــيس اســــتـــنـــادا إلـى مـــصـــادر
رســمـيــة.تـخــطّت أمــيـركــا الالتــيـنــيـة
ومنـطـقة الـبـحر الـكـاريبي عـتـبة 250
ألف وفـــاة مـع تـــســـجـــيـل الـــبـــرازيل
وحــدهـا  112304وفــيـات. وســجــلت
األرجــنــتــ رقــمــا قــيــاســيــا في عــدد
اإلصابـات الـيـوميـة بـأكـثر من  8آالف
إصــابــة جــديــدة.ومــا زالت الــواليــات
تحـدة الدولة األكـثر تضـررا بالوباء ا
مع تـسـجــيـلـهـا  174178وفـاة وفـقـا
إلحــــــصــــــاءات جـــــامــــــعـــــة جــــــونـــــز
هـوبـكـنـز.وحـذّر رئـيس الـبـنك الـدولي
ديـفيـد مـالـبـاس في مقـابـلـة مع وكـالة
فــــــرانـس بــــــرس اخلــــــمــــــيـس من أنّ
ـسـتـجـدّ تـداعـيـات فـيـروس كـورونـا ا
تـــهــدّد بـــدفع  100مـــلــيـــون شـــخص
إضــــافي حـــول الــــعـــالـم إلى الــــفـــقـــر
ــدقع.وقــال مـــالــبــاس إنّ تــقــديــرات ا
ـالية الدولـية تشير إلى أنّ ؤسسة ا ا
ما ب  70و 100مـلـيــون شـخص قـد
ـدقع و"هـذا الـعدد يقـعـون في الـفـقر ا
ـكن أن يــزداد" إذا تــفـاقم الــوبـاء أو
طــال أمــده عـــلــمــاً بــأنّ الـــتــقــديــرات
الـسابـقـة لـلـمؤسـسـة كـانت تـقف عـند

حدود  60مليون شخص.
وأضاف أنّ هـذا "يحتّـم" على الـدائن
تـــخــفـــيض ديـــون الـــدول الــفـــقـــيــرة
وسيـجبـر مزيـدا من الدول عـلى إعادة
هيكلـة ديونهـا. غير أنّ دعـوة مالباس
طـالبـة بـتمـديد أجل لم تقف عـد حـد ا
هــذا الــتــعــلــيق بل إنه ذهب إلـى حـدّ
ـــطــالـــبـــة بــخـــفض أصل الـــدين.في ا

كرواتـيـا اعـتـبارا من مـنـتـصف الـليل.
ـسافـرين من الـدولة وسيـتـع عـلى ا
اجملـــــاورة اخلـــــضـــــوع لـــــلـــــحـــــجـــــر
الصحـي.ورغم عودة االرتـفاع في عدد
اإلصابات بـكوفيد- ?19قدرت منـظمة
ـيـة اخلمـيس أن الـوباء الصـحـة العـا
كن الـسيـطـرة علـيه في أوروبا دون
االضــطــرار إلغالق اجملــتــمــعــات مــرة
جـديــدة بـفــضل جــهـوزيــة الـســلـطـات
عـرفـة الـتي تـراكـمت خالل األشـهر وا

األخيرة.
ـتـحـدة لـلـطـفـولة ومع مـنـظـمـة األ ا
(يونيسف) دعت احلكومات اإلفريقية
ـغـلـقـة مـنـذ ـدارس ا إلى إعـادة فـتح ا
ستـة أشـهـر تقـريـبا واتـخـاذ التـدابـير

غـيـر مـسـبـوقـة مـنـذ أيـار/مـايـو. وفي
إيـطــالـيـا أبــلـغت وزارة الــصـحـة عن
 845إصابـة جـديـدة في حـ كـشفت
ــــــــانــــــــيــــــــا عن  1707إصــــــــابـــــــة أ
إضـافـيــة.وقـالت بـرلـ الــتي أعـلـنت
حـالــة تــأهب في مــواجـهــة الــتـهــديـد
ـوجـة ثـانيـة مـن الـوباء إن ـتـزايـد  ا
كل إســبـانــيــا وأجــزاء من الــسـواحل
السـيـاحيـة الـكـرواتيـة وهي وجـهات
ـــان خــطــرة شــهـــيــرة لـــلــســـيــاح األ
وفـرضت اخـتـبـارات وحـجـرا صـحـيـا
عند الـعودة.ومساء اخلـميس أعربت
سلوفينيا عن قلقها أيضا جراء زيادة
عـــدد اإلصــابـــات وأعــلـــنت بـــدورهــا
التـنـفيـذ التـدريـجي لقـيـود السـفر مع

اخلـــمـــيـس إلى إعـــادة فـــرض قـــيـــود
ــلك مــحـمـد صـحــيـة صــارمـة.وعــبّـر ا
الـــســـادس عـن قـــلـــقه إزاء "الـــتـــزايـــد
االسـتثـنـائي لـعـدد اإلصـابـات" داعـيا
واطـنـ إلى أن يـكـونوا أكـثـر وعـيا ا
لــــتـــجــــنب إعــــادة إغالق الــــبالد.وفي
أوروبــــا تـــثــــيــــر أعـــداد اإلصــــابـــات
اجلديدة التي سجلت خالل  24ساعة
والـتـي نـشــرت اخلــمـيس فـي فـرنــسـا
ـانـيـا وإسـبـانـيـا الـقلق وإيـطـاليـا وأ
وتـظـهــر انـتـعــاش الـوبـاء خــصـوصـا
بـــــــســــــبـب الــــــعـــــــطالت واحلـــــــفالت
والـسفـر.في إسـبـانـيـا سـجّلت 7039
إصابة جديدة. أما فـرنسا فقد أبلغت
عن  4771إصابـة جديـدة وهي زيادة

{ بيروت (أ ف ب) - دخل اللبنانيون
صـبــاح اجلـمــعــة مـرحــلـة جــديـدة من
ـتـزايد االغالق العـام جـراء الـتفـشي ا
ــســتـجــد فــيــمـا لــفــيـروس كــورونــا ا
تـــســتــمـــر الــفـــاتــورة االجـــتــمـــاعــيــة
ئة واالقتصادية للوباء في االزدياد 
دقع مليـون شخص مـهددين بـالفـقر ا
في العـالم وتـوقعـات بعـجـز كبـير في
انيا وارتفاع الدين العام البريطاني أ
غــلى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق مــنــذ
.1961في لــبـنــان وبـهــدف مـواجــهـة
األعـــداد الــقـــيـــاســيـــة في اإلصـــابــات
رضى كوفيد- ستشفيات  وامتالء ا
صـاب جـراء االنفـجار الـهائل  19وا
في  4آب/أغسـطس في مـرفـأ بـيروت
دخل مــــرســــوم إعــــادة اإلغـالق الـــذي
أصــدرته الــسـلــطــات حـيــز الــتـنــفــيـذ
اجلـــمـــعـــة وســـيـــســـتــمـــر ألكـــثـــر من
أسبوع ويصـاحب ذلك حظر جتول
يومي من الساعة  18,00إلى الساعة
 06,00بـالـتوقـيت احملـلي.ولـن تطـبق
قرر أن تـستمر هذه القيـود التي من ا
حتى الـسابع من أيـلول/سـبتـمبر في
ميت تضـررة من االنفجار ا األحياء ا
حــيث مــا زالت عــمـلــيــات الــتــنــظـيف
وإعـادة اإلعــمـار ومــسـاعــدة الـســكـان
جاريـة.وحـذّر وزير الـصـحـة اللـبـناني
حمد حسن من أن الـبالد التي سجلت
رسـمــيـا مــا ال يـقل عن  9758إصـابـة
ستـجد حتى اآلن بفيـروس كورونـا ا
بينها  107وفيات "وصلـت إلى شفير
الـهـاويـة".ومع تـسـجـيل أكـثـر من ألف
إصـــــابـــــة يــــومـــــيـــــة مــــنـــــذ بـــــدايــــة
آب/أغــســطس يــزداد الــوضع ســوءا
ــــغــــرب مــــا دفع الــــدار أيــــضــــا فـي ا
الــبــيــضــاء ومــراكش الــعــاصــمــتــان
االقــتــصــاديــة والــســيــاحـيــة لــلــبالد
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ونتاج ومع اسرة احمد راضي االنصاري وراء الكاميرا وفي مرحلة ا

الى منـاهـضة انـدثار الـفـكر  انه بـرنامج
تقصي حقائق واقتفاء أثر .

{ تــضـــافــر في هـــذا الــبـــرنــامج ارث مـــجــيــد
السـامرائي من قطار العمـر وسواه في تلفزيون
جـمـهـوريـة الــعـراق والـفـضـائـيــة الـعـراقـيـة قـبل

. 2003
-  بـــالــتـــأكــيـــد الــعـــمل مع إعالمـي مــثل
الــدكــتــور مــجــيـــد الــســامــرائي الــكــاتب
والـصـحــفي ومـقــدم الـبـرامج الــذي حـفـر
ـــشـــاهـــدين بـــجـــهـــد اســـمه فـي ذاكـــرة ا
له نكـهة خـاصة ومـتعـة نابـعة من متـميـز
ــلـكـه وانـعــكس الــثــراء الـفــكــري الــذي 
بـالـتـالي عـلى اثـراء الـبرنـامـج بحـواراته
مع ضيوف (اطراف احلـديث) والكاريزما

اخلاصة التي يتميز بها . 
{  هل حتــاول ان تــوظف تــاريخ الــضــيف في
مـادة افـتراضـية تـنتـشل احللـقة من الـسرد الى

االكشن?
- االنـفـعـال الفت لالنـظـار  نـحـاول رصد
نفس االنـسان وكـثبـان انفـعاالته  في اقل
من ساعة تلفزيونية  انه برنامج يشتغل
بشـكل غـيـر مـعلن عـلى عـلم الـنـفس على
مـدى 13 ســنــة قــدمــنــا  جــردا بــنــفـوس
عـراقــيـة وعـربـيــة مـحـبــة  لـلـعــراق تـنـعم

عرفة . بنجومية ا
{ ما جديدك ?

ماتـزال السـيرة مـسـتمـرة حتى أجل غـير
مسـمى .. اجلديـد هو تـقاسم احلـوار ب
كيال  . اثن نسعى اال يكون مكاال 
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{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
ــمــثــلــة األمـريــكــيــة لــيـلي كـشــفت ا
راينهارت انها عانت من االكتئاب
ـمكن سابـقـا مـضيـفـة انه من ا
ان يـكون ذلـك سـببـا فـي سوء
عالقتـها حـينـها مع حـبيـبها
ــــمــــثل كــــول الــــســــابـق ا
سـبـراوس دون كـشـفـها
عن ســـبب اإلكـــتـــئـــاب
الــــــذي اثّـــــــر عـــــــلى
حـــيـــاتــــهـــا األمـــر
الــذي اثــار جـدال
كـــــبـــــيـــــرا بــــ
وســــــــــــــــــــائــل
اإلعــــــــــــــــالم

ية. العا
وكـــــــــــــــــــان
كــــشف مــــوقع
ديـــلي مـــيل الـــبـــريــطـــاني
سـابــــقــا أن لــيـلـي وكـول كــانــا قـد
أنهيا عالقتهما الرومانسية مؤخرا
وقـــد دافـــعـت لـــيـــلي عـن كـــول بـــعـــد
إنتـشار شـائعـات تـفيـد أنه كان يـخونـها
مع كـايـا إبــنـة عـارضـة األزيــاء سـيـنـدي

كروفورد.
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رئيس مـجمع اللغـة العربية األردني الـسابق نعاه وزير
وت الثـقـــافة االردني بـاسم الـطويـسي بـعد ان غـيـبه ا
في الـ 17من الـشـهــر اجلـاري عن عــمـر نـاهـز الـ 96

عاما.
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مــؤسس مــنـتــدى الــيـمــامــة األدبي الــســوري اعـلن ان
نتـدى اقام فعاليـة ثقافية شبـابية استضافـتها خشبة ا

ركز الثقافي العربي في السويداء. مسرح ا
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ــكـرمـة ألداء فـريــضـة احلج عـام مـكـة ا
ـــنــورة ـــديــنـــة ا 1961 ومـــرض في ا
ورجع عنـدها إلـى بغداد وكـان شقـيقه
األكـــبـــر أبـــو رجـــاء الـــدكـــتـــور نـــاجي
مــعـــروف الــذي له دور بـــارز في نــشــر
ؤسس الكثير من مؤلفاته وكان من ا
جلـــــمـــــعــــيـــــة مـــــنـــــتــــدى اإلمـــــام أبي
حنيـفة.أسس معهـد البيان لـلتدريسات
اخلـاصـة في األعـظـمـيـة.شـارك وسـاهم
في كـثـيـر من اجلـمـعـيـات والـفـعـالـيات
اخليريـة للمجـتمع.له الكثـير من الكتب
ـقررة ومنها:كتاب درسية ا ناهج ا وا
الرياضـيات للصف الـرابع العام.اجلبر
ــتـوسط.الـريـاضـيـات لـلـصف الـثـالث ا
ــثـلــثـات ــعـلــمــ االبـتــدائـيــة.ا لـدار ا

للصف اخلامس العلمي.
تـوفي فـي لـنــدن فـجــر يـوم اجلــمـعـة 3
جـمــادى الـثــانـيــة عـام1389هـ/ 15آب
1969م ونـــقل جـــثـــمـــانه إلـى بـــغــداد
وكب حافل وشيعه أهالي األعظـمية 
ودفن في مقبرة اخليزران بجوار أخيه

عواد معروف .
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أبـو سـنـان أحـمـد بن مـعـروف بـن عـبد
الـــرزاق كــاتب ومـــؤلف وأديب عــراقي
يــنــتــمي لــقــبـيــلــة الــعــبـيــد الــعــربــيـة
الـقـحـطـانـيـة احلـمـيـرية وأهـل مـديـنة
األعــظــمــيـــة أغــلــبــهـم من أبــنــاء هــذه
ــنــطــقـة الـقــبــيــلــة.  ولـد فـي بـغــداد 
األعــظــمــيــة فـي مــحــلــة الــنــصــة عــام
(1337هـ/1918م) وأكـــــمل دراســـــته
االبـتدائـية والـثـانويـة فيـها ثم تـخرج
ـــعــلـــمـــ في بـــغـــداد وعــ مـن دار ا
ــادة الـــريــاضــيـــات وتــنــقل مــدرســاً 
لــلـتـدريس في عــدة مـدارس حـتى عـ
ركزية في بغداد ثم مديرا لألعدادية ا
ادة الريـاضيات مفـتشـا أختصـاصيـا 
في وزارة الـتــربـيـة وبــعـدهــا أنـتـخب
. ســاهم في ــعــلـمــ نـائــبــاً لــنــقــيب ا
تـأســيس جـمـعــيـة مـنــتـدى اإلمـام أبي
حـنـيـفـة عـام 1968في األعـظـمـيـة ولهُ
مـنجـزات عديـدة في إنـشاء الـكثـير من
ـســاجـد في اجلــمـعــيـات اخلــيـريــة وا
القرى واألرياف في الـعراق. سافر إلى

Àb×²¹Ë »«d « wMG¹ wMOD K  qHÞ

 »d(« sŽ tðUOMſ√ w
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اوعــز وزيــر الــنــفط احــســان عــبـد
وحـــــــولـه زمـالؤه فـي الـــــــفــــــــصل
ـوحـد ـدرسي ا الـدراسي بـالــزي ا
مــشــاهـدات بــلــغت مــئــات األلـوف
على وسائل الـتواصل االجـتماعي
وبــلغ بــهـا األمــر أن مــغــني الـراب
ــعــروف لـوكـي أعـاد الــبــريــطــاني ا
إرســالـهــا. وتــقـول كــلـمــات أغـنــيـة
(مبـعـوث غزة) لـلـشنـطي مـثال (أنا
هنا ألقـول لكم إن حيـاتنا صـعبة.
شوارعنـا مكسرة وأفـنية بـيوتنا
تتعرض لتفجيرات قنابل). ومع
أن لـغــته األم هي الـعــربـيـة فـإن
الــشــنــطي يــغـنـي راب بـطـالقـة
وبـلـغـة إنـكـلـيـزيـة سـلـيـمـة دون
لــكــنــة وهي مــهــارة يـقــول إنه
(طــورهـــا من خالل االســـتــمــاع
ـغـني الـراب األمـريـكـيـ أمـثال
إمينيم وتوباك ودي جي خالد).

الـكــاتـبـة الــعـراقــيـة صــدر لـهــا ضـمن مــنـشـورات دار
الــشــؤون الـثــقـافــيــة الـعــامـة كــتــاب(الـبــديل ) تــضـمن

مجموعة من القصص القصيرة.

ي االردني القـى محـاضـرة في رابـطة الـكـتاب االكـاد
في عـمان بدعوة من جلنة فلسط حتت عنوان (قرار

الضم اإلسرائيلي: أخطار وأبعاد).

تاحف العامة ة في دائرة ا مديـر قسم الكتابات القـد
ـعــالم اآلثـاريـة في الــعـراقـيـة حــاضـرت في دورة عن ا
الـعـراق الــقـد نـظـمــتـهـا دائـرة الــدراسـات والـبـحـوث

دة أربعة أيام. بوزارة الثقافة 

سرحي السوري  قدمت فرقة مسرح الطفل اخملرج ا
عـنونـة (االنتـصار الـكبيـر)على والعـرائس مسـرحيـته ا
سارح خشـبة مسرح القباني وهي مـن انتاج مديرية ا

وسيقى.  وا
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الـتــدريــسي الـعــراقي الــقى مــحـاضــرة عن (الــتـوعــيـة
بالـفـساد االداري في اجلـامعـات وسبل مـكافـحته) في
الــدورة الـتــدريـبــيـة االفــتـراضــيـة الــتي نـظــمـهــا مـركـز

الدراسات االستراتيجية والدولية في جامعة بغداد.

ليلي راينهارت

في وزارة الـثـقافـة الـعراقـيـة علـما
ديـر العـام لدائـرة الفـنون كان ان ا
ــركــز  الــثــقـافي بــوقــتــهــا مـديــر ا

العراقي في بيروت).
الى ذلـك أطــلـــقـت دائــرة الـــفـــنــون
ـاضي معـرض الـعامـة االربعـاء ا
لــلـتــشـكــيـلــيـتــ أحالم اخلـزرجي
وإخالص يـــاس  عــبــر مـــوقــعــهــا
االلـكتـروني الرسـمي جاء مـعرض
اخلــــزرجي  حتت عــــنــــوان ( لـــون
وشـفـافيـة) احـتـوى على 13 عمالً
فــنـيـاً فـيـمـا قـدمت يـاس 15 عمالً

فنياً.
كـــمـــا اطـــلـــقت الـــدائـــرة مـــعــرض
لـلـفـوتـوغـرافي حـسن الكـيف حتت
عـنـوان (طــبـيـعــة الـعـراق ... سالم
اخــضــر)  احـتــوى عـلى 15 عـمالً
صوريـاً  نقل الكـيف فيـها جمـالية
بـيئة الـعراق الطـبيـعية مـستلـهماً

من خضارها احملبة والسالم.
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بـعـد ان تـناقـلت مـواقع الـكتـرونـية
صــورة لـتـمـثــال (رأس سـنـطـروق)
وقـــــد  وضــــــعـه في صــــــنـــــدوق
ـديـر بالســتك صـدر ايـضــاح من ا
الـعـام لـدائـرة الفـنـون الـعـامـة علي
عـويـد اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) جاء
فـــــيـه انه (مـن اجل احلـــــقـــــيـــــقـــــة
ـهـنـيـة في ـصـداقـيـة واألمـانـة ا وا
علومات ولـتوضيح احلقيقة نقل ا
فـأن الــصـورة الـتـقـطت في مـتـحف
بـيـروت  في عـام 2015 ولـيس في
بـغداد (وهي الـطـريقـة الـتي حتفظ
ــتـحف) بـهــا الــقـطـع األثـريــة في ا
كـون هذه الـقـطعـة كـانت محـجوزة
بـامـر من مــحـكـمـة بــيـروت كـونـهـا

تعود الثار العراق.
كـمـا أن الـصـورة التـقـطت لـتـوثيق
الـكـشف عـلى الــقـطـعـة االثـريـة من
قـبل جلـنـة مـن خـبـراء هـيـئـة االثار

عـــلى فـــهـم مــغـــايـــر عن اآلخـــرين
تــخــضع لــبــيــئــة لــونــيــة مــجــردة
تـتــجــاوز األشــكــال واألحـداث إلى
ـعـنى والـداللـة وهـو الـقـادر على ا

تأويلها حسب رؤيته.

واقامت الدار ايضا معرضا للفنان
سـتـار لـقـمـان  ضم 15 عـمالً فـنـيـاً
ابــداعــيــاً اســتــطــاع لــقــمــان فــيه
الـــــتـــــعـــــامل مـع الــــلـــــون حـــــسب
إحــســاسه مـن خالل رؤيــة  تــقـوم
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صـــبـــور دؤوب طــروب  يـــغـــني قـــبل ان
يــصــعــد الى االســتــوديــو الــذي يــعــرف
زوايـــاه جـــيــدا  حـــيـــنـــمــا يـــقف خـــلف
الكاميرا يرى االشياء امامه بع الطائر
ـبدع ومن اجلهـات االربع . انه اخملـرج ا
في قــنـاة (الــشـرقــيـة) حــيـدر االنــصـاري
ـونـتاج ـكنه ان يـجـري عـمـلـيـة ا الـذي 
في دمـــاغه وهــو يـــصــور احلـــوار الــذي
يــكـــون بــ مــد وجــزر بـــعــد الــغــروب 
وقليال مايكون وقت العصر ..  ينام على
تـراث طــويل  وحــده (اطــراف احلـديث)
فيه احداث وشخوص تمـتد الربعة عشر

عاما مـضروبة في  52اسبوعـا وحاصل
الضرب وفير...ومعه كان هذا احلوار:

ـــرور  14عـــامـــا عـــلى { مـــا هـــوشـــعـــورك 
اخراجك لـ(اطراف احلديث)?

- من  هـنـا تـشرق الـشـمس.. هـل هذا رد
كاف? على سـؤالك ماهو شـعورك بذكرى
كــهـــذه من جتــاذب اطـــراف احلــديث مع
جـميـع االجيـال من الـعـراقـيـ والـعرب?
بـعــبـارة ادق .هــنـا مــدرسـة تــعـلــمـنـا ان
احليـاة تسـتـحق البـقاء لالصـلح.الـتمـيز
له شـروط  وهــذه الــقـنــاة  التـبــقي عـلى
ـا فـعل مؤثـر بـ النـاس . هـنا أحد دو
حياة فريق  اليلعب الفرد فيها لنفسه .

{ مــا اثـر الـبــرامج الـتي تــخـرجــهـا في تـراكم
اخلبرة لديك ?

ــعـــاصــرة) -  نـــحن قــدمـــنـــا احلــيـــاة (ا
النـــقـالبـــات عـــظــــمى في تــــاريخ الـــفـــرد
العـراقي بـعـد عام 2003 لم يكن مـاجرى
اضي بل تـكريسـا للبـدائية نصرا عـلى ا
.. هـنـاك حــيـاة امـثـل يـسـتــحق الـعـراقي
الذي دفع ضـريبـة حروب المـعنى لـها ان
يـنـعم بـحـيــاة دون مـفـرقـعـات .اسـهم في
بــرامج الــواقـع  وســعــيــنــا بــالــتــظــافــر
والـتــضــامن مـعــا ان جنــيب عن سـؤال :

العراق الى أين ?
انـا مـن بـ  الــذين فــهـمــوا  احلــيـاة من
ابـنــاء دفـعـتي الــتي خـرجت الـى  الـعـمل
عــام 2005 رغم ان جتـــاربي الـــســابـــقــة
كـانت مـثـمــرة مـنـذ مـطـلع عـام 1996 في
الــدرامـــا والــتي هـي اعــلى مـــراحل فــهم
الناس في الـسراء (الكـوميديـا) والضراء
(التراجيـديا ) وعملت في مـسلسل سوق
اجلــواهــر مــســاعـــد مــخــرج ومــســلــسل
األصـمــعي لــسـان الــعــرب مـخــرج مـنــفـذ
وبــرج الـعــقـرب بــجـزئــيــة مـخــرج مـنــفـذ
الذ آمـن و قنـاديل ومسـلسل ومسـلسل ا

حي األلغاز.   
{ حدثـنا عن اثـر الوالـد في بلـورة شخـصيتك

الفنية ?
 - اذكــر أن والــدي- مـعــلــمي الــكــبــيـر -
الـــــذي رحـل في 2016 صــــــرح يــــــومـــــا

محمد حسن محي الدين.
{ ايـــهــمــا احـب الى نــفـــسك االخــراج  داخل

فتوحة? االستوديو ام في الفضاءات ا
 في الــــفـــضــــاء اخلـــارجـي  خـــروج عن
القـالب .. مأ لـوفيـة االستوديـو صارمه 
الــفـضــاء يــسـاوي احلــريــة الـتـي جتـعل

الطير يغرد خارج السرب .
ـــســـجل ام {  ايـــهـــمـــا افـــضـل الـــبـــرنـــامج ا

باشر? ا
ـبـاشـر فـيه فـروسـيـة وفـراسـة  مـثل - ا
كرستـة وعمل  بـطاقـة تمويـنيـة  وشمة
هـــوا  والـــبـــرنـــامـج الـــشـــعـــبي صـــايـــة
وصـرمــايـة  ومـشــروع الـشــبـاب  وبـيت

بيوت واليد البيضاء .
{  (اطراف احلـديث) برنامج ثقافي استطعت
ان حتــــولـه الى مــــادة شــــعــــبــــيــــة ولم يــــبق

نخبويا?
 جـــمــــهـــور (اطــــراف احلـــديث)-
بـســطـاء واصـحــاب بـســطـيـات
ورجال مـرور قبل قـادة الرأي
والـنـخــبـة .. هــو في خـدمـة
الــشـــعب ..  مـــشــاهــدوه ال
انـتـمـاء مـعــ يـجـمـعـهم 
وال دافع يـــدفـــعــهـم ســوى
ــــعـــرفـــة عـــبـــر فـــضـــول ا
شــخــوص يــقـولــون افــضل

مالـديـهم راغـب غـيـر رغـم 
هـذا هـو الـعـراق الـذي يـسـعى

بـصددي : الـتـعـلم في  الـصـغـر كـالـنقش
عـلى احلـجر .. فـقـد كـانت سـتـوديـوهات
التلفزيون مـربعي ومالذ طفولتي .. كنت
اطـرب لــسـمــاع كـلــمـة كــيـو .. الــبـدايـة .
واندالع احلياة من الورق الى الشاشة .
{  والــــــدك مـــــخــــــرج اذاعـي وانت مــــــخـــــرج

تلفزيوني ما الفرق بينهما ?
الـرائـد الــعـربي -  كـلــنـا اســرة درامـيــة 
االول في درامــــا االذاعـــة عـــمـي الـــراحل
مـــهـــنـــد االنـــصـــاري ومن ثم والـــدي في
سجـله  اكـثر من 500 ساعـة تلـفـزيونـية
وعـمي الـراحل حـسن االنـصـاري ولـكـني
خــرجت عن الــطـــوق  اذني تــعــمل قــبل
عـيـني  أحـيـانــا  في الـكـلـيـة درسـنـا في
ــرئــيــة  و الـســمع قــسم الــســمـعــيــة وا

اسبق.
 قـــال الــــله تـــعــــالى: أعـــددت لــــعـــبـــادي
الصاحل ما ال ع رأت وال أذن سمعت

وال خطر على قلب بشر..
{ هل حتــاول ان تـبـسط سـطـوتك عـلى اجـواء

االستديو من كادر وبأي طريقة?
-  اخملرج قائـد .. البد ان تـبسط سـلطان
الـــهـــدوء عــلـى االجــواء  هـــنـــاك طـــاقــة
ايجـابيـة يـجب توفـيرهـا لـلجـميع  روح
كان ودواخل الفريق يجب ان تـسود .. ا
االنــســان .واحب ان اذكــر فــريق الــعــمل
صورين غـزوان القيـسي وزيد الفـتيان ا
وعــمـــر فــوزي وايـــضــا زمــيـــلي اخملــرج
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تتعـرف على أساليب جديدة لتطوير مهارات االتصال
الفعال لديك .
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ـقبل. تمتع ادي يـتحسن مع بدايـة الشهر ا الوضع ا
هذه الفترة باجنازاتك.
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البـد أن تــنـتـبه من فـقـد عــمـلك فـجـأة اال ان األحـوال
قبل تتبدل الشهر ا
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تشعـر بتعب وإرهاق نـتيجـة عدم استقـرارك النفسى
ارسة رياضة . حتتاج إلى 
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الـوقت يـحـتاج مـنك الـكـثـيـر من احلـكمـة. وسـيـسـتـقر
ادى رقم احلظ 9. الوضع ا
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ـشى لتـجـديـد طاقـتك اإليـجابـيـة.يوم عـلـيك بـرياضـة ا
السعد الثالثاء.
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قد تـشـعر بـأنك ال تـستـطـيع فهم احـتـياجـات شـريكك
فى احلياة.
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عـليك أن تـتخلص من االسـتبـداد وأن تتحـلى باللـيونة
فى التعامل مع الغير.
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تشعـر بضغوط وعدم استقرار داخلى فاحرص على
عدم الدخول فى مشاحنات.
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ـيــزا يــنـال إعــجـاب رؤســائك وتــمـيل تــؤدى عــمال 
دائما للتعلم والتجديد .
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جتنب اتخاذ قرارات مصيرية فى الوقت احلالى يوم
السعد االربعاء.
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عـلـيك االستـفادة من أخـطائك اذ ان ذلك يـعود عـليك
رجوة. بالفائدة ا
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ــنـاسب داخل الـكـلــمـات لــهـا مـكــانـهـا ا
الـدوائـر اعــد تـرتــيـبـهــا بـشـكـل صـحـيح
فقودة: لتتمكن من العثور على الكلمة ا
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- اجـــنــاس- الـــســلـــطـــة- لــيف- فــطـــ
السورية  –حسام  –اعتدال  –معادلة
 –الــهــاجـري  –اولــبـرال  –رومـاني –

ديانات  –نيروبي  –فكتوريا  –جياد –
ودائع  –ماعون  –نواة  –مهره  –حليم

 –مأربي  –لورد.
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قـالت شـركـة نـتـفلـيـكس الـتي تـقدم
خـــدمـــة الـــبث الـــتـــرفـــيـــهـي عـــبــر
ـغـني اإلنـتـرنت (إنـهـا اتـفـقت مع ا
ــصـري عـمـرو ديــاب عـلى عـودته ا
جملال الدرامـا عبر عـمل جديد على

منصتها اإللكترونية). 
 وقـالت نـتـفـلــيـكس في بـيـان إنـهـا
سـتـتـعـاون مع ديـاب (إلنـتـاج عـمل
درامي جديـد من بطولـته) يعود به
إلـى األعـمـال الـدرامـيـة بـعـد غـيـاب
27 عـامـا مـنـذ فـيـلم (ضـحك ولـعب
وجـــد وحـب) أمـــام الـــراحل عـــمـــر

الشريف.
 ولم تـكــشف الـشــركـة عن طـبــيـعـة
الـعـمل أو تـفـاصـيـله كـمـا لـم حتدد
قرر لـتصـويره أو عرضه. وعـد ا ا

وقدم دياب (58 عاما) خالل
مــشــواره عــددا قــلــيال من
األفالم السيـنمائيـة منها
(الـــــســـــجـــــيـــــنـــــتـــــان)
و(الــعــفــاريت) و(آيس

كر في جليم).  
ونقل بـيان لنـتفـليكس

عن ديـاب (58 عــامــا) قـوله
(أنـا سـعـيد جـدا بـالـتـعاون
مع نـــتــفـــلــيـــكس في هــذا
العمل الفـني اجلديد فأنا
ؤمن بأن الفن من أشد ا

ــــــــــيـة وقد اسـتـطـعـنا لـغـة عـا
ــــوســـيــــقى أن نــــبـــني مـن خالل ا
جـسورا من الـتـواصل واحملـبة مع
الــعــديـد من الــثــقـافــات اخملــتـلــفـة

تنوعة).  وا
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ـركــزيـة اجلـــــــبــار الى الـلــجـنــة ا
لــــدعــــم احلــــشـــــــــــد الــــشــــعــــبي
والــقــــــــوات االمــنــيــة في
وزارة الـنـفط بـتـكـفل عالج
الــشـــــاعــر عــادل مــحــسن
الــــذي يـــرقـــد حـــالـــيـــاً في

ستشفى. ا
ــــتــــحــــدث بــــاسم وقــــال ا
الــوزارة عــاصـم جــهـاد ان
(وكـــــــــيـل وزارة الـــــنـــــفط
ـركــزيـة رئـيس الــلــجـنــة ا
لــدعــم احلــشــد الــشــعــبي
ــــكـــتب كــــر حـــطـــاب وا
االعـالمي في الــــوزارة قـــد
عرضـا حالـة محـسن  على
وزيــــــر الــــــنــــــفـط وتــــــمت
مـــوافــــقـــتـه عـــلى الــــفـــور

بالتكفل بعالجه).

ـؤثـر مـشـيـداً (بـالــدور الـكـبـيـر  وا
لــلــشــــــاعــر مـــحــسن ومـــشــاركــته
ــنــاســبـات الــفــاعــلــة فـي جـمــيـع ا
واالحتفـاالت التي اقامـتها الوزارة
دعـمــاً لـقــواتـنـا االمــنـيــة واحلـشـد

الشعبي االبطال).
 من جــانـــبه قــال رئــيس الــلــجــنــة
ــركـزيــة لــدعم احلــشـد الــشــعـبي ا
والـقـوات االمـنـيـة كـر حـطـاب ان
(اللجـنة ستقف الى جـانب الشاعر
الــذي قــدم الـكــثــيـر مـن الـقــصــائـد
الــوطـنــيـة الــتي تـغــنت بـبــطـوالت
قـواتـنـا االمـنيـة واحلـشـد الـشـعبي
االبــــطــــال  وســـوف لـن تـــتــــوانى
ـادي الــلـجــنــة عن تــقــد الــدعم ا
ـعـنـوي من اجل جتـاوز الـظرف وا
والـــعــودة الــصـــحي الـــذي ألم به 

اً معافى). سا

{ غــزة - وكــاالت - عـــلى الــرغم من
أن مـغـنـي الـراب الـفـلـســطـيـني عـبـد
الـرحـمن الـشـنـطي عـمـره ال يـتـجاوز
 11عــامــا فــإن كــتـابــاته عـن احلـرب
صاعب التي يعايشها سكان غزة وا

تــصل إلى ألــوف في الــعـالم لــتــنـقل
بالـلـغة اإلنـكلـيزيـة مـا يسـميه الـفتى
رســالــة سـالم وإنــســانــيــة.وحــقــقت
لقطات مـصورة للشـنطي وهو يغني
الـراب أمام مـدرسـته في مـديـنـة غزة

االعالمــيــة الـعــراقـيــة كــرمـتــهـا
ــبـدعـ لــتـمــيـزهـا في رابــطـة ا
عـــمــلـــهــا وجـــهــودهـــا من اجل
االرتــقــاء بــواقـع مــحــافــظــتــهــا

دهوك.
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{ واشــــنــــطن-(أ ف ب)  –طــــمــــأن
ـــــان إلـى أن دراســــة بــــاحـــــثـــــون أ
أجروها على ركاب إحدى الطائرات
في آذار/مـارس الــفـائت أظـهـرت أن
احـتــمـاالت انــتـقـال عــدوى فـيـروس
سـتجـد خالل السـفر جواً كورونـا ا

ا كان متوقعاً. أقل 
وتـنـاولت الــدراسـة الـقـصـيـرة الـتي
نـشــرت في مـجــلـة “جـامــا نـتـوورك
أوبن ”ركاب طائرة حـملت من مطار
تل أبيب اإلسرائيلي  102ركاب إلى
ــاني في 9 مــطــار فــرانــكــفــورت األ
آذار/مـــارس الـــفــــائت  اي قـــبل أن
يصبح وضع الكمامات هو القاعدة
في رحـلــة اسـتـغــرقت أربع سـاعـات

و 40دقيقة.
انية أن وعندما علمت الـسلطات األ
بــ ركـــاب الــطــائــرة  24ســـائـــحــاً
ــانـيــاً خـالـطــوا مـســؤوالً فـنــدقـيـاً أ
ـستـجد مصـابـاً بفـيـروس كورونـا ا
في إسـرائيل قـررت إجـراء فـحوص
لهم فـور وصولـهم إلى فـرانكـفورت.
وتــبـ أن سـبــعـة مــنـهم مــصـابـون
بـــالــفــيـــروس في حــ أن ســـبــعــة
آخــريـن جــاءت نــتــائـج فــحــوصــهم

إيجابية الحقاً.
وبـعــد أربـعـة إلى خـمــسـة أسـابـيع
بـــادر عــــلـــمـــاء الــــفـــيــــروســـات من
مستشفى فـرانكفورت اجلامعي إلى
االتـــصـــال بـــالـــركـــاب الـــثـــمـــانـــيــة
والـســبـعــ واآلخـريـن فـأجـاب 90
ــئـة مـنــهم. وطـرح الـبــاحـثـون في ا
عـــلـى الـــركـــاب أســــئـــلـــة تــــتـــعـــلق
خالطـيهم وبأي أعـراض قد تكون
ظــهـرت عــلـيــهم وأجــروا فـحــوصـاً
لعدد منهم. وفـوجىء الباحثون بأن
العـدوى انـتقـلت إلى اثـنـ فقط من
ركـــاب الــــطـــائــــرة اآلخـــرين غــــيـــر
ـــصــابـــ أصالً كـــانــا الـــســـيــاح ا
جــــالـــســــ من اجلـــانـب اآلخـــر من
ـــصـــابـــون ـــمـــشـى حـــيث كــــان ا ا

السبعة موجودين. ويعتبر اخلبراء
عـــادةً أن مــنــطـــقــة انــتـــقــال عــدوى
فـيـروسات اجلـهـاز الـتـنـفسي داخل
قـاعد أمام الطائـرات تشـمل صفيّ ا
قـاعد وراءه. لكنّ صاب وصـفّي ا ا
ـفــاجـأة في الــطـائـرة الــعـائـدة من ا
إسـرائـيل كانـت أن شخـصـاً جـالـساً
ــقــاعــد الـواقع مــبــاشـرة في صف ا
ــصـابــ لم يــصب أمــام مــقــاعــد ا

بالعدوى. 

ـــا كـــان انـــتـــقــــال الـــعـــدوى أقـل 
مــتــوقــعــاً وخــصــوصــاً أن أيّــاً من
الركاب لم يكن يـضع كمامة .”وذكّر
الـبــاحـثـون بـأن دراســات عـدة عـلى
رحـالت إعـــادة أشــــخـــاص كــــانـــوا
مـــوجــــودين فـي مـــديــــنــــة ووهـــان
الـــصــيــنــيــة في بــدايــة اجلــائــحــة
أظـهــرت أن الـعــدوى لم تـنــتـقل إلى
أي مــسـافــر في الــطـائــرات إذ كـان

الركاب يضعون الكمامات.

انـــتـــقـــلت إلى اثـــنـــ فــحـــسب من
الركاب.”

وألن الــفــحــوص لم تــشــمل جــمــيع
كن اسـتبـعاد الركـاب اآلخريـن ال 
أن يـكــون آخـرون أصــيـبــوا أيـضـاً
ومع أن الــدراسـة أكــدت أن انـتــقـال
كـن داخل الـطائـرات في الـعـدوى 
حال عدم وضع كمامات الحظ هول
أن “عدم وجـود أي إصـابـات أخرى
أمر مـطمـئن إذ يـبيّن ذلك أن مـعدّل

وقالت مـديرة مـعهـد علم الـوبائـيات
فـي فــراكـــفـــورت ســانـــدرا شـــيــزيك
لوكالة فرانس برس “هذا الشخص
أخــــبـــرنــــا أنه حتـــادث مــــطـــوّالً مع

. صاب إثن ”من جيرانه ا
كذلك لم يُصب راكبان كـانا جالسَ
مــــبــــاشــــرة وراء أحــــد الــــســــيــــاح

. صاب ا
عـهد  وقال سـيبـاستـيان هـول من ا
نـفـسه “لـقـد فـوجــئـنـا بـأن الـعـدوى
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{ طـــوكــــيــــو (أ ف ب) - ســـرقت
خــزنــة حتــتــوي عـلـى مــلـيــون ين
يــابـــاني (نـــحــو 9500 دوالر) من
متحف مخصص حملاربي النينجا
فـي وسط الــيـــابــان فـي عــمـــلــيــة
نـفـذهـا الـلـصـوص عـلـى طـريـقة...

النينجا.
وأفــادت وسـائل إعالم مــحـلـيـة أن
اخلزنة التي كانت موضوعة فيها
إيرادات متحف النينجا في إيغا-
ريــو ســرقت لـــيل األحــد اإلثــنــ

مــــشـــيـــرة إلى أن جـــهـــاز اإلنـــذار
انطلق خالل تنفيذ العملية.

ـوقع بـعد ووصـلت الـشرطـة إلى ا
دقائق فالحظت أن اخلزنة اختفت
وأن الــلـصـوص دخـلـوا بـعـد خـلع
ـتـحف بواسـطة أداة بـاب مدخل ا
حـــديـــديــة هـي عــبـــارة عن مـــخل

بحسب وكالة "كيودو".
وكــانت اخلــزنــة الــتي تــزن نــحـو
150 كـيــلـوغـرامـاً حتـوي إيـرادات
تـذاكـر الـدخـول الـتي بـيـعت خالل
عــطـلـة األســبـوع أي نـحـو 1100
تــذكـرة وفق مــا ذكــرت صـحــيــفـة

"أساهي".
ويحـظى مـتحف إيـغا الـواقع على
بعـد نـحو 350 كـيـلومـتـراً جـنوب
غـرب طـوكـيو بـشـعـبيـة كـبـيرة إذ
رتـاديه زيارة بـيت تقـليدي يتـيح 
حملــاربـي الــنــيــنــجــا واكــتــشــاف
تــقــنــيــاتــهم الــســريّــة وحــضــور
الـعـروض أو مــحـاولـة اســتـخـدام
الـ"شــــــوريـــــــكـن" وهي الـــــــسالح
ــــعـــدني الـــتـــقــــلـــيـــدي لـــهـــؤالء ا

. احملارب
وجتدر اإلشارة إلى أن مجموعتي
النيـنجا األشـهر في اليابـان كانتا
تـنـتـمـيـان إلـى إيـغـا وإلى مـديـنـة
كوكا في مقاطعة شيغا اجملاورة.
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{ فــــرســـاي (أ ف ب) - تــــوفي عن
عمر 100 عام عـازف السـاكسـوفون
هـــال ســـيــنـــغـــر أحــد أبـــرز وجــوه
موسـيقى اجلـاز األمـيركـية عـلى ما
أعلنت اخلـميس بلـدية مديـنة شاتو
) فـي ضواحي باريس حيث (إيفل
ــــوســـيـــقي الـــذي عـــزف إلى كـــان ا
جانب راي تشـارلز وبيـلي هوليداي
يـقـيم مـنذ 20 سـنـة.وجـاء في بـيان
أصدرته البـلديـة امس "نعلـمكم بكل
أسف بـأن هال سـنـغـر توفي في 18
آب/أغسـطس 2020 عن مـئـة عـام".
ولم تشـر البـلديـة إلى سبب الـوفاة

ثل شخصـيته احلقـيقية في دوراً 
فــيــلم "تـــاكــسي بـــلــوز" لــلـــمــخــرج
الــروسي بــافـل لــونــغــ الــذي نـال
جـائـزة أفـضل إخـراج في مـهـرجـان
كــــــان الـــــــفــــــرنــــــسـي في الــــــعــــــام
الــتـــالي.واقــتـــرن ســنـــغــر بـــامــرأة
فــرنـسـيــة وقـرر اإلقــامـة في مــديـنـة

شاتو الفرنسية عام 2002.
وقـــد نـــال وســام الـــفـــنــون واآلداب

الفرنسي عام 1999.
ويـوارى سـنـغــر في الـثـرى الـسـبت
في مـــأ عـــائــلي عـــلى مـــا افــادت

البلدية وكالة فرانس برس.

نـيـويـورك مـعـقل مـوسـيـقى اجلـاز
عـزف سـنـغـر عام 1942 إلى جانب
دون بيـاس وروي إلـدريدج ورد ألن
وبـــيــلي هـــولــيــداي بــعـــدمــا كــانت
بـدايـاته في الـفـرق األوركـسـتـرالـيـة
السـوداء في جـنوب غـرب الـواليات

تحدة. ا
ـــيـــة عـــزف وكـــانـت له جـــوالت عـــا
خاللــهـــا في أمـــيــركـــا الالتـــيــنـــيــة
وإفـريـقـيـا وآسـيـا بـعـدما عـزف في
ــوســيــقــيــة في صــاالت احلــفالت ا
تحـدة إلى جانب الـكبار الواليـات ا
كراي تشارلز.وفي العام 1989 أدى

لــكــنــهـا أوضــحت أن ســنــغــر الـذي
"تــراجـــعت صــحــتـه في الــســنــوات
األخــيـــرة" تــوفي "بــسـالم مــحــاطــاً
بـزوجــته وعـائـلــته".وسـجّل الـراحل
خالل مـسيـرته الـفـنيـة الـتي امـتدت
70 عاماً نحو 100 أسطوانة بدايةً
تـحدة حـيث ولد في في الواليـات ا
8 تــــشـــرين األول/أكــــتـــوبـــر 1919
ديـنة تـولـسا ثم في فـرنسـا التي
انـتـقل إلـيـهـا في الـعام 1965  وفق
نــبــذة عــنه مــنــشــورة عـلـى مـوقــعه

اإللكتروني.
وفي الــــشـــارع 52 الــــشــــهـــيــــر في
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