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طبعة العراق 

الطريقة ألول مرة في عام 1892
ــكــافــحـة الــدفــتــيــريــا ثـم ضـد
األنــفـلــونـزا اإلســبـانـيــة في عـام
1918 لــــكن ال يــــوجــــد إجــــابــــة
مــــــــحــــــــددة حـــــــتـى اآلن عــــــــلى
ــطـروحــة غـيـر أن الــتـسـاءالت ا
الـنتـائج األولـية تـبـدو مشـجـعة
ــاضي تــابــعت فــفي حــزيــران ا
شبكـة مستـشفيـات مايو كـلينيك
األمــريــكــيــة نــقل الــبـالزمــا لـدى
مــجــمـوعــة من  20 ألف مـريض
والحظت معـدال منخـفضا لـلغاية
مـن اآلثــــــــار اجلــــــــانــــــــبــــــــيــــــــة
ـعروفـة.وقـال االخـصـائي الذي ا
اجـــرى الــدراســـة ســـكــوت رايت
(خـــلـــصــنـــا إلـى أن اســـتـــخــدام
بالزمــا الــنــقــاهــة آمن). ويــتــفق
جــمــيع اخلـبــراء عــلى أن هــنـاك
حــاجـة إلى مــزيــد من الـتــجـارب
قـارنة البالزما بطرق السريرية 
الــــــرعـــــايــــــة الــــــقـــــيــــــاســــــيـــــة
ـعـروفة.وقـالت كـبـيرة الـعـلـماء ا
ــيـة فـي مـنــظــمـة الــصـحــة الــعـا
سومـيا سوامـينـاثان ان ( بعض
احلـــاالت تــشـــيــر الـــنــتـــائج إلى
تـســجـيل فـوائـد لـكــنـهـا لم تـكن

قاطعة). 

صحة الديـوانية في حـربها على
(كـورونــا) من خالل تـوفــيـر مـئـة
سريـر للـمرضى وسـيكـون هدية

الهالي احملافظة. 
وقـــــال مـــــعـــــاون رئـــــيس قـــــسم
ــشـاريع الــهـنــدسـيــة والـفــنـيـة ا
الـتــابع لـلــعـتـبــة فالح هـادي في
بيان امس أن (مركـز الشفاء 10
في الــديـوانـيــة سـيـفـتــتح الـيـوم
االربـعــاء ويـحـويـعـلـى مـنـظـومـة
تاز كذلك و أوكسج مـتكاملـة
ـعـمـاريـة اجلـمـيـلة بـالـلـمـسـات ا
ركز واحلدائق اخلضراء داخل ا
لــتــقــلــيل الــضــغط الــنـفــسي عن
). وتـشــيـر دراسـة الى ـصــابـ ا
ـرض انه عـنــدمـا يـصــاب أحـد 
كوفيد-  1ينتج جـسمه أجـساما
مــضـــادة حملـــاربــة الـــفـــايــروس
ــضـادة في وتــتــركـز األجــســام ا
الــــبالزمـــا اجلـــزء الــــســـائل من
حــيث ويـقــوم الـعالج الـذي الـدم
ــتــحـدة ســمــحت بـه الــواليــات ا
عــلـى أخــذ أجــســام مــضــادة من
أشــخــاص أصــيــبــوا بــالــعــدوى
ـــا يُــســمى لــكــنـــهم تــعـــافــوا 
(بـبالزمـا الـنـقـاهـة) وحـقـنهـا في
ــرضـى.وجُــربت هــذه اجـــســام ا

خالل احلــمــلــة ســحب أكــثــر من
  500 حتــلـيل نــوع ربـد تــيـست
ـشـتبـه بهم الى مـديـنة وأحـالة ا
الــصــدر الــطــبـيــة ومــركــز ســيـد
ــركــزي الــشـــهــداء واخملـــتــبـــر ا
للـتـأكد من سالمـتهم) مبـيـنا ان
(احلــمـــلــة شــارك فــيــهــا  4فـرق
صـحيـة وكل فـرقة تـتـكون من  6
مــوظــفـــ لــفـــحص الــعـــامــلــ
بــالــعــلــوة). وتـــعــتــزم الــعــتــبــة
احلسـينـية إفتـتاح مـركز الـشفاء
10 الـذي ســيـقـدم الــدعم لـدائـرة

ـــواطـــنـــ لـــلـــحـــصـــول عـــلى ا
الفـحوصـات  نفـذ قطـاع النجف
الـشـمـالي حـملـة كـبـرى لـلـتـحري
عن وبـاء كــورونـا لـلــعـامـلـ في
عــلـوة خــضــروات الـنــجف.وقـال
مـديـر القـطـاع أحـمد الـتـمـيمي لـ
(الــزمـان) امس ان (تــنـفــيـذ هـذه
احلـمــلـة جـاء بـنــاء عـلى تـوجـيه
مـــديــــر عــــام الـــدائــــرة رضـــوان
الــكــنــدي  لـــلــتــأكـــد من سالمــة
الــعـامـلـ عــلى تـوفـيــر الـفـواكه

واخلضـر ألهـالي الـنجف  اذ 

ــان واعـــلن نـــائب رئـــيس الـــبـــر
حسن كـر الـكعـبي عن اصـابته
بـالـفـايـروس . وقـال الـكـعـبي في
بـيان تـلـقـته (الـزمـان) امس (قبل
يومـ شـعرتُ بـأعـراض صحـية
غــيــر مُـــطــمــئــنـــة وعــلى اثــرهــا
اجـريت كل الفـحـوصـات الطـبـية
الالزمة التي ظـهر فيـها اصابتي
ــســتــجــد). وضــمن بـــكــورونــا ا
ــســتــمـرة اجلــهــود الــصــحـيــة ا
للـتحـري والكشـف عن اإلصابات
 ومـنح فـرص أكــبـر لـلـكـثـيـر من
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شخصت وزارة الـصحة والـبيئة
 3962 اصابـة جـديدة  بـكـورونا
وشفاء  3372 مصاباً بواقع 77
وقف الوبائي حالة وفاة ضمن ا
الـــيــومـي. وقــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــــــزمــــــان) امس ان (الــــــوزارة
ســـجـــلت  3372 حـــالـــة شـــفـــاء
ـعـدل و 3962 حـالــة اصـابــة و
وفيات  77 حالة). وسـجل اقليم
كــردســتــان ارتــفـاعــا بــاصــابـات
كـــورونــا بــعــد تــســجــيــله 677
اصـــابـــة جـــديـــدة.وذكــرت وزارة
صـــحـــة االقـــلـــيـم في بـــيـــان إن
(اإلصـــابـــات تـــوزعـت في كل من
أربيل  343 و الـسـلـيـمـانـيـة 91
وكـــــرمــــيــــان  33 ودهــــوك 194
وحلبجة 16) مؤكدا ان (االقليم
ـصـاب سـجل شـفـاء  312من ا
بــــكــــورونـــا خـالل الــــســــاعـــات
ــــاضــــيـــة تــــوزعت فـي كل من ا
أربيل  226 و الـسـلـيـمـانـيـة 27
وكــرمــيــان  41وحــلـــبــجــة (18
مـشـيــرا الى (تـسـجـيل  18حـالة
وفاة  6 مـنـها فـي اربيل و 7 في
الــســلــيــمــانــيـة و 5 في دهـوك).
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الـــــشـــــيـــــبــــانـي إلى عـــــمــــان
لـــلــــمــــشــــاركــــة في الــــقــــمـــة
اخملصـصة وتـأتي القـمة بـعد
أيـام من عــودة الـكــاظـمي من
زيـارة لــواشــنـطن الــتي تــعـد
مـصــر واألردن من حـلــفـائــهـا
ـــنــطــقــة.وعـــقــد زعــمــاء في ا
العراق واألردن ومصر قمت
ـــاثــلـــتــ خـالل الــعـــامــ
ـاضـيـ ركــزت عـلى الـبـنى ا
ـشترك التحـتيـة والتنـسيق ا
حملـــاربــــة الــــتــــنــــظــــيــــمـــات
اإلرهـابــيـة. وفي ســيـاق آخـر
الـتـقى وزيـر اخلـارجـيّـة فؤاد
حـسـ الــسـفـيــر الـسـعـودي
لـــدى بـــغــداد عـــبـــد الــعـــزيــز
الــشــمـري وبــحث مــعه سُــبُل
تـفـعـيل الـعالقـات الـعـراقـيّـة-
السعوديّـة. وقال بيان لوزارة
اخلـارجــيـة ان الــشـمــري قـدم
خالل اللـقاء الـتهـنئـة حلس
ــنـاســبـة تــسـنُّــمه مـنــصـبه
وزيــراً لــلـــخــارجــيّــة و(جــرى
تـبـادل وجـهـات الـنـظـر بـشأن
الـــــعـالقـــــات الـــــعـــــراقـــــيّــــة-
الـسـعوديّـة وسُـبُل تـفـعـيـلـها
ـا يخـدم مـصـالح الـشـعـب
) . ويعتزم الكاظمي الشقيق
الـقــيـام بـزيــارة الى الـريـاض
قريـبا.وكـان السـفير الـعراقي
لـــــدى الــــريــــاض قـــــحــــطــــان
اجلـــنــابـي قــد اكـــد اول أمس
االثـنــ أن زيــارة الـكــاظـمي
الى السعودية ستحدد قريبا.

اجـتمـاعـات الـقمـة الـثالثـيـة التي
(ســتـركــز عـلى مــلـفــات الـتــعـاون
االقتـصادي والـشـراكة بـ الدول
الـثالث فــضالً عن بــحث تـعــزيـز
اجلـــــوانـب االســـــتــــــثـــــمــــــاريـــــة
والتجارية) منوها الى ان (القمة
لفات ستتـطرق كذلك الى بـحث ا
اإلقليمية وكل ما من شأنه تعزيز
ـنــطـقـة). األمن واالسـتــقـرار في ا
وتـــرددت انــبـــاء في وقـت ســابق
افادت باحتـمال ارجاء القـمة بعد
إصــــــابــــــة وزيــــــر االتــــــصــــــاالت

بفايروس كورونا.
من جهته اكـد  أحمد مالل طالل
ـتـحــدث الـرسـمـي بـاسم رئـيس ا
الــوزراء  إن (الــقـــمــة تــعــقــد في
مـــوعـــدهــــا لـــكن حـــجم الـــوفـــود
ومـواعـيـد االجـتـمـاعـات سـتـكـون
محدودة كإجراء احترازي). واكد
وزيـــر الـــدولـــة األردني لـــشـــؤون
اإلعالم أمـــجــد الـــعـــضــايـــلــة في
تـصـريح إن (نـتـائج فـحص وزيـر
االتصاالت الـعراقي اركـان شهاب
الــشـيــبـانـي بـفــايـروس كــورونـا
الــــــــــتـي أجــــــــــريـت لـه في األردن
إيجابـية) لـدى وصوله في زيارة
رسمـية لـعمـان اجلمـعة.ويـخضع
ــرافق له الــشـــيــبـــاني والــوفـــد ا
حلجر صحي. وقال العضايلة إن
ثــبــوت اصـــابــة الــوزيــر (تــطــلب
عمول تنفيـذ اإلجراءات الطبـية ا
بهـا حـمايـة لـصحـة ضيف األردن
ــمـلــكـة ضـمن خالل وجـوده في ا
زيــــارة عــــمل رســــمــــيــــة).ووصل

الـــنــــفط والـــتــــجـــارة إلى األردن
لــلـــمــشــاركــة فـي االجــتــمــاعــات.
وجــــرت لـــرئــــيس الــــوزراء لـــدى
ـلـكـة عـلـيـاء وصـوله إلى مـطــار ا
الدولي مراسم استقـبال رسمية
حـيث عزف الـسالمـان الـوطـنـيان
ـكـتب الـعـراقي واألردنـي. وقـال ا
اإلعالمـي لــــرئـــــيس الـــــوزراء في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
الـكـاظـمي غــادر بـغـداد مـتـوجـهـا
ــــان لــــلـــــمــــشــــاركــــة في الـى عــــمّ

الكاظمي وملك األردن والسيسي
اجــتــمــاعــا ثالثــيــا بــعــد وصـول
السـيسي الى عـمان قـبيل انـعقاد
ـكتـب رئيس الـقمـة . وقـال بـيـان 
الــــوزراء تــــلــــقـــتـه (الــــزمـــان) ان
االجــــتـــــمــــاع تــــنــــاول(عــــدداً من
ـلـفات ذات االهـتـمام القـضـايا وا
شترك وتعزيز التعاون ب كل ا
من بغـداد وعمّـان والقـاهرة على
مخـتلف الـصعـد واجملاالت). كـما
تـــــوجـه في وقـت ســـــابق وزيـــــرا

ومـديـر عـام الـعالقـات اخلـارجـية
ومكافـحة اإلرهاب. من جـهته قال
مــــكـــتـب الـــكــــاظـــمـي ان رئـــيس
الــوزراء عــقــد جـولــة مــبــاحــثـات
ـلك عبـد الله الـثاني ثنـائيـة مع ا
(تناولت الـعالقات الثـنائية وأهم
ـشــتـركـة ومـسـتـجـدات ـلـفـات ا ا
لك نطـقة). واكد ا األوضاع في ا
حــــرص بالده عــــلى سالمــــة امن
واســتــقــرار الـعــراق ودعــمه ازاء
الـتــدخالت اخلــارجـيــة.  ثم عــقـد

الــشــيـبــاني بــفــايــروس كــورونـا
سـتجد إثـر وصوله إلى األردن ا
حتـضـيـراً لـلـقـمـة. وقـالت وسـائل
اعالم اردنية ان ملك األردن وولي
الــعـــهــد احلـــســ بن عـــبــد الــله
الـثـانـي عـقـدا مع الـكــاظـمي لـقـاءً
قـبـيل انـعـقـاد الـقـمـة. وكـانا عـلى
رأس مـسـتـقـبــلي الـكـاظـمي لـدى
وصوله إلى عمـان على رأس وفد
رســمي ضم وزيــري اخلــارجــيــة
والـدفـاع ومـديـر مـكتـبـه اخلاص

مُـشــتـرَك مع اقــتـصــاديّـات الـدول
ا يعود عـلى بلداننا و ـة  العربيّ
زيد من االسـتقرار والـرفاهية)
مـعــربـا عن الــتـطـلّـع لـ(فـتح آفـاق
جــديــدة لـــلــتــعــاون في اجملــاالت
ـــة والــــتـــجــــاريّـــة االقــــتـــصــــاديّ
واالســـتـــثـــمـــاريّــة فـي مـــجــاالت
الـــطـــاقـــة والــكـــهـــربـــاء والــبـــنى
التـحـتيـة وإعـادة اإلعمـار والـنقل
والــــصـــــحــــة) مــــنــــوهــــا الى إن
الروابط الـتأريـخـية واجلـغرافـية
الــــتي جتــــمع الــــعــــراق بـــاألردن
ومــصـر (تــتــيح لــنـا فــرص بــنـاء
قــاعـدة لــلــمـصــالح االقــتـصــاديّـة
ُــــشــــتــــرَكــــة تُــــؤمّـن شــــراكـــات ا
دى وتـبادالً استـثمـاريّة طـويلـة ا
جتاريّاً واسع األفق وكذلك إثراء
األســواق الـــعــراقــيّـــة واألردنــيّــة
ُـشـتـرَكة ـنـتـجـات ا ـصـريّـة با وا
ـا يُـسـاهِم في لـهـذه الـبـلدان و 
تعزيز حُـضُور السوق الـعربيّة.)
وشدد على القـول ان (شعوبنا لم
ـزيد من الصراعات تعد حتتمل ا
ـتلكـون اإلرادة لصنع  شبابـنا 
واقع أفضل  وواجبنا جميعاً أن
نــــتـــــرجم هـــــذه اإلرادة الى واقع
وبــرامـج عــمل  تــســـتــبــدل لــغــة
احلـرب بـلـغة الـتـنـمـيـة والـبـناء 
ـــشـــتـــركــات وال ـــبـــنى عـــلـى ا وتُ
تتـوقف أمـام اخلالفـات لتـحـقيق
فرص التقدم والسالم).واختتمت
اعمـال القمـة التي اقـيمت في ظل
إجـراءات صــحــيـة مــشـددة بــعـد
إصــابــة وزيــر االتــصــاالت اركـان

ــسـار يُـبــنى بـاســتـمـرار وهـذا ا
احلـوارات بـ األطـراف الـفـاعـلة
ـنـطـقـة) مـشـيـرا عـلى مُـسـتـوى ا
الى ان (الـعـراق يـتــمـسّك بـإقـامـة
ــــتــــوازنــــة مع كل دول عالقــــات مُ
اجلـوار ويُـولـي أهـمّـيــة حلـمـايـة
ســـيــــادته وأمـــنـه واســـتـــقـــراره;
ويتـعاون مع األشـقاء واألصـدقاء
ُـتبادَل وعدم في إطار االحترام ا
الـتـدخّل في الـشُـؤُون الـداخـلـيّة).
وجـــدّد تــأكــيـــد (مــوقـف الــعــراق
الـــــثـــــابت بــــــدعم الـــــقـــــضـــــيّـــــة
الــفــلــســطــيــنــيّــة وحقّ الــشــعب
الــفــلــســطـيــنـيّ في إقــامـة دولــته
وعاصمتها الـقدس الشريف) كما
ـيــة اإلرادة اجلــمــاعــيّـة اكّــد (أهــمّ
لـدحــر اإلرهـاب والــقـضـاء عــلـيه
عبر تـعاون إقلـيمي ودولي شامل
ومُـواجَــهـة كلّ من يــدعم اإلرهـاب
بـالـتـمـويل والـتـسـليـح وضرورة
ـعركـة ضـدّ اجملـاميع اسـتكـمـال ا
ــة في ضــوء االنــتــصـار اإلرهــابــيّ
الـذي حـقّـقه الــعـراق في مـعـركـته
.( ضــدّ تـــنــظــيـم داعش اإلرهــابيّ
ومــضى قــائال إنّ (رؤيــة الــعـراق
ــشــتــركــات تــركـــز عــلى تــبــنـي ا
والنـأي عن الـصـراعـات وحتـقيق
الـتـكــامل والـتـعــاون االقـتـصـاديّ
بــــــ الــــــدول الــــــثالث مـن خالل
ــنــاطق الــصـنــاعــيّـة - تــطــويـر ا
ُـشترَكة وضرورة االقتصاديّة -ا
إيــجـاد شــراكـات إســتـراتــيـجــيّـة
مُــتــعــدّدة األوجه بــهــدف تــعــزيـز
حُضُور االقـتصاد العـراقيّ بشكل
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اخـــــــتــــــتـم رئــــــيـس الــــــوزراء
مـصـطـفى الــكـاظـمي والـعـاهل
األردنـي عـــبــــد الــــله الــــثــــاني
ـصري عبـد الفتاح والرئيس ا
الــــســـيــــسي في عــــمـــان امس
اعـمــال الـقــمـة الــثالثـيــة الـتي
بحثوا خاللها شؤون التجارة
واالتـــــــصــــــــاالت والــــــــنــــــــفط
واالســــتـــثــــمـــار فـــيــــمـــا اكـــد
ـنـطــقـة لـيـست الـكـاظــمي إنّ ا
بــحــاجــة إلى حُــرُوب جــديـدة
والــــعــــراق يــــلــــتــــزم بــــرؤيــــة
إسـتـراتـيـجـيّـة تـدعم اسـتـقرار
نطـقة وخلق فـرصة التـهدئة ا
عـبـر اسـتـمـرار احلـوارات بـ
األطراف الفاعلـة على مُستوى
ـنــطـقــة. وقـال الـكــاظـمي في ا
كـلمـته الـتي الـقـاهـا في الـقـمة
التي يشارك فيها للمرة األولى
إنّ (مـنـطـقـتـنـا لـيـست بـحـاجة
إلـى حُــــــــرُوب وصـــــــراعـــــــات
جـديــدة بل بــحـاجــة ألن نـقف
جميعاً مع بعضنا ونعمل من
أجل حتـقــيق مــا تـصـبــو إلـيه
ــوبــنـا من أمـن واسـتــقـرار شُـعُ
وتــنـمــيـة وحــيــاة أفـضل وأن
نعمـل لصنع الـسالم) مضـيفا
ان (الـــعـــراق يـــلـــتـــزم بـــرؤيــة
إسـتـراتـيـجـيّـة تـدعم اسـتـقرار
نطـقة وخلق فـرصة التـهدئة ا
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دوالر) وأضـــاف أن (مـــجـــمـــوع
ــصــدرة من الــنـفط الـكــمــيـات ا
اخلـام لـلـشـهـر ذاته من احلـقـول
الــنــفـــطــيــة فـي وسط وجــنــوب
العراق بلغت  82مليوناً و700
ألف و 381 بــرمــيالً بــإيـرادات
بـــــلــــغت  3 مـــــلــــيــــارات و366
ملـيـوناً و 66 ألف دوالر في ما
صدرة من نفط كانت الكمـيات ا
كـركـوك عــبـر مــيـنـاء جــيـهـان 2
مــــــــلـــــــيـــــــون و 701 ألف و15
بــرمــيالً بـإيــرادات بــلـغت 118
مـــلـــيـــونـــاً و 536 ألـــفـــاً و773
دوالراً) وأشـــار جـــهـــاد إلى أنه
(لم يـتـم تـســجــيل تـصــديــر أيـة
كميـة من حقول القـيارة كما ان
ـصدرة عـبـر مـصفى الـكـميـات ا
الـصــمـود إلى األردن  261ألـفـاً
و 895 بـرمـيالً بـايـرادات بـلغت
 7 مالي و 164 ألــــفــــاً و134
دوالراً) وتـابع ان (مــعـدل سـعـر
الــبـرمــيل الـواحــد بـلغ 40.762

دوالر). 

للـشهرذاته.وقـال في بيان تـلقته
(الزمان)  إنه (بحسب البيانات
األخــيــرة الــصـــادرة من شــركــة
تـســويق الـنــفط سـومــو لـشــهـر
تـمــوز بـلـغت كـمـيـة الـصـادرات
من الــنــفط اخلــام  85مــلــيــونــاً
و 663 ألــــفــــاً و 291بــــرمــــيالً
بــإيـــرادات بــلــغت  3مـــلــيــارات
و 491 مــــلــــيــــونــــاً و 767ألف
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حـــقــقـت وزارة الــنـــفط إيــرادات
إضـافـيـة بـأكثـر من  38 مـلـيون
اضي. دوالر خالل شهر تـموز ا
وذكــرت شــركـة تــســويق الــنـفط
ســومــو عــلى مــوقــعــهــا  أنــهـا
(اســـتــطــاعت حتــقــيق ايــرادات
اضـافـيـة خلـزينـة الـدولـة لـشـهر
تـــــمـــــوز عن بـــــيـع وتـــــســـــويق
الــشـحــنــات الـفــوريــة وبـيــعــهـا
بــعالوة ســعــريـة) واضـافت ان

(الـشـحــنـات الـنــفـطــيـة الـتي 
بــيـعـهـا من نــوع بـصـرة خـفـيف
بـلغت  987 ألـفاً و 180بـرميالً
بـــــعـالوة ســـــعــــــريـــــة بــــــلـــــغت
 4.442.3100 دوالر وبـــســـعـــر
بــــلغ  38.327 دوالر لـــــيــــكــــون
االيــــراد الـــكـــلي 822.827 .38
ـتـحدث مـلـيـون دوالر). وأعـلن ا
بـأسم الـوزارة عـاصم جـهاد عن
مـجـمــوع الـصــادرات الـنـفــطـيـة
ــــــتــــــحــــــقــــــقــــــة وااليــــــرادات ا
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) مـــــؤكــــــدا ان (ذلك ـــاضــــيـــ ا
اجنازاً في ظل الوضع الـذي تمر
به الــبالد بــعــد تــفــشي جــائــحـة
كــــورونـــــا  حــــيـث لم تـــــشــــهــــد
االمـتــحـانـات اي خــروقـات تـذكـر
مــنــذُ انــطالقــهـا فـي الـتــاسع من
الشـهر اجلـاري. وأعلـنت الوزارة
عزمـها إصـدار توجـيهـات جديدة
صـاب بشـأن مشـاركـة الطـلبـة ا
بفـيـروس كورونـا في امـتحـانات
الـسـادس اإلعـدادي مـؤكـدة عـدم
ـــعــدل إمـــكـــانـــيـــة احـــتـــســـاب ا
التراكمي. وقال الـبيان (سنصدر
توجيـهات جديـدة بشأن مـشاركة
ـصـابـ بكـورونـا بـعد الـطـلبـة ا
اســـتـــحـــصــــال مـــوافـــقـــة وزارة
الصـحة عـلى إجراء االمـتحـانات
النهائية) وأضاف أن (احتساب
ــكن ــعــدل الــتــراكــمي أمــر ال  ا
تـــطــبـــيــقه) وتـــابع الــبـــيــان ان
(الـوزارة تـراعي الـوضع احلـالي
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افــــادت الـــــلــــجــــنـــــة الــــدائــــمــــة
لالمــتـحــانــات الـعــامـة في وزارة
الــــتــــربــــيـــــة بــــاجنــــاز نــــتــــائج
االمـتحـانـات التـمـهـيديـة لـلطـلـبة
اخلـارجــيـ بـالـفــروع اخملـتـلـفـة
الـعلـمي (االحـيـائي والتـطـبـيقي)
واالدبي لـــــــلـــــــعـــــــام الـــــــدراسي
اجلـــاري.وذكــــر بـــيــــان تـــلــــقـــته
ــــديــــريـــة (الــــزمــــان) امس ان (ا
الـعــامـة لـلـتـقــو واالمـتـحـانـات
اكـــمــــلت تــــصـــحــــيح الـــدفــــاتـــر
االمــتــحــانـيــة اخلــاصــة بـطــلــبـة
) مـــــشــــددا عـــــلى اخلـــارجـــيـــ
ـديـريـات الـعـامـة لـلـتـربـيـة في (ا
بـــغــداد واحملــافــظـــات مــراجــعــة
مراكـز الفـحص السـتالم النـتائج
يوم غد اخلميس) مشيرا الى ان
(االمــتــحــانـات شــهــدت الــتــزامـاً
ــشـاركـ والــنـتـائج عـالــيـاً من ا
االولـية افـضل مـقـارنة بـالـعـام
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شــارك مــجــلس الـــقــضــاء االعــلى
ثـلـيـة بـرنـامج بـاجـتـمـاع عـقـده 
ـائي في العراق تحدة اال اال ا
ناقشة تقـو االطار التشريعي  
ــنــظــومـة مــكــافــحـة ـؤســسي  وا
الـــفــســـاد.  وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الزمان) امس أن (اللقاء جرى مع
ـــتــحــدة ــثــلـي بــرنــامج اال ا
ائي في الـعراق ومـكتب اال اال
ـــعــــني بــــاخملـــدرات ـــتــــحــــدة ا ا
ـة الــذين قـدمــوا شـكـرهم واجلـر
لـرئيـس اجملـلس فـائق زيـدان بـعد
ـــعــهـــد الـــقـــضـــائي مـــشـــاركـــة  ا
ـــنــصــة بــاجــتـــمــاع عــقـــد عــبــر ا
ـنــاقـشــة مـوضـوع االلـكــتـرونـيــة 
تــــقــــو االطـــــار الــــتــــشـــــريــــعي
ــنــظــومـة مــكــافــحـة ـؤســسي  وا
الـفـسـاد في الـعـراق الـذي اسـتـمر
) مبينا ان (االجتماع دة ساعت
ســلط الــضــوء عـلـى مــهـام وعــمل
ـــعــهـــد الـــقـــضـــائي والـــتـــطــور ا
ـلـموس فـي رفع مـسـتـوى كـفاءة ا

االداء في مـخــتـلف اجملــاالت بـعـد
انـضــمــامه الى مــجـلس الــقــضـاء
ــوجب الـقــانـون رقم 70 االعـلى 

وأضــاف أنه ( لــســـنــة 2017) 
ـنهاج ـتعـلقـة با منـاقشـة االمور ا
ــعـــهــد والــدورات الــدراسي فـي ا
والــورش الــتــخــصـيــصــيــة الــتي
ـعهـد القضـائي وخاصة يقيـمها ا
ــتــعــلــقـة الــبــرامج الــتـدريــبــيــة ا
بالفساد والنزاهة للسادة القضاة
دع العام واحملقق فضال وا
ـــثــمــر في مــجــال عن الــتــعــاون ا
تدريب مـحـقـقي هيـأة الـنـزاهة من
قـــــــــبـل اجملــــــــــلس) وتــــــــــابع ان
(اجملــتـمــعــ نــاقــشــوا مــوضـوع
الك الـتـدريسي معـايـير اخـتـيار ا
ــــعــــوقــــات ـــــعــــهــــد واهـم ا في ا
والصعوبات التي تواجهه في ظل
ــتـعــلــقــة بــالـوضع الـتــحــديــات ا
العام).واصدرت احملكمة اجلنائية
ـركــزيــة في رئــاســة اسـتــئــنـاف ا
بـــغـــداد/ الـــرصـــافـــة االحتـــاديـــة
حــكــمــ بــالـــســجن وغــرامــة 10
ماليـ ديـنـار بــحق مـدانـ قـامـا

ــــــواد اخملـــــدرة بــــــاالجتــــــار بــــــا
وتعاطـيهـا في منـاطق متـفرقة من
بــغــداد. وقـــال مــجــلـس الــقــضــاء
األعـلى في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس إن (احملكمة أصدرت حكمها
دة عشرة دانـ  بالسجـن بحق ا
ســنـــوات لألول وســـتـــة ســـنــوات
لــلــثــاني جــراء اعــتــرافــهــمــا في
مــرحــلــتي الــتــحــقــيق االبــتــدائي
والـقــضــائي بــقــيـامــهم بــتــعـاطي
واد اخملدرة واالجتار بها حيث ا
عثر بحوزتهـما ح إلقاء القبض
عـلــيـهــمـا عــلى غـرامــات من مـادة
الـكـريـستـال اخملـدرة وأكـيـاس من
احلشيشة) الفتا الى ان (احملكمة
ــتـحــصـلـة كــافـيـة وجـدت االدلـة ا
ــتــهــمــ وفق ومــقــنــعــة الدانـة ا
ـادة /28أوالً من قــانـون أحــكــام ا
ـؤثـرات العـقـلـية رقم اخملدرات وا
 50 لـــســـنــة 2017). كــمـــا اعـــلن
دون اجمللس عن محاكمة احد ا
ــســتـمــر عــلى بــســبب تــهــجــمه ا
مالكــــات صــــحــــة ديـــالـى.واشـــار
الـبيـان الـى إنه (بـنـاءً علـى دعوى

قدمت من قـبل دائـرة صحـة ديالى
دونـ عـلى وسـائل بـحكـم أحـد ا
الـتــواصل االجـتــمــاعي بـالــسـجن
حـسب قـانـون جرائـم الـنشـر عـلى
ـستـمر خلـفيـة اساءته وتـهـجمه ا
عــــلى مالكــــات الــــصــــحــــة عــــبـــر
الــصــفـــحــة الــرســمـــيــة لــلــدائــرة
فــيـــســبــوك) مــضـــيـــفــا (اتـــخــاذ
االجراءات القانونية الالزمة بحق

كل مـن يـــوجـه عــــبــــر صـــفــــحــــته
الـشـخـصـيــة االتـهـامـات وااللـفـاظ
الكــات الــطــبــيــة الــبــذيــئــة الى ا
والصـحيـة واالداريـة والسيـما في
ظل الـظـرف الـراهن الـذي يـتـطـلب
ـزيــد من الـوحــدة لـتــجـاوز مـنــا ا
االزمــة). وأعــلـن الــنــائب مـــحــمــد
شــيـــاع الـــســودانـي ان الــقـــضــاء
أصـدر أمـراً والئــيـاً بـإيــقـاف قـرار
جتـديـد عـقـود تــراخـيص الـهـاتف
النقال.وقال السوداني في تغريدة
له علـى تويـتـر تـابـعتـهـا (الـزمان)
امس ان (مــحــكــمــة بــداءة الــكـرخ
أصدرت أمـراً والئيـاً بـإيقـاف قرار
جتـديـد عـقـود تــراخـيص الـهـاتف
قامة) مؤكدا النقال إثر دعـوتنا ا
ان (الـــــقــــــضــــــاء الـــــعــــــادل قـــــال
كـلـمـته).وكـان مـجـلس الـوزراء قـد
اضـي اعـتـماد قرر في  7 تـمـوز ا
التـجديـد لشـركـات الهـاتف النـقال
خلمس سـنوات بحـسب العـقد مع
اقــــتــــراح مـــدة إضــــافــــيــــة هي 3
ــدة الــكــلــيــة ســنــوات لــتــكــون ا
للتجديد  8 سنوات.بدوره  اشار

خــبـــيـــر قـــانــونـي الى ان الـــقــرار
الــوالئي الـــذي اصــدره الـــقــضــاء
يكون ملزم بايـقاف استحصال او
سريـان مـفهـول الـعقـد . مـؤكدا ان
(نـقــضــانه ســهل جــدا بــالـنــســبـة
عنيه اذا لم يكن مسند للشركات ا
بـــادلــة تـــدعـم االجــراء بـــاحملـــاكم
اخملــتــصـــة و من حق الـــشــركــات
ــطــالــبـة بــاالضــرار الــنــاجت عن ا
الـتــاخــيـر). الى ذلـك اطـاح جــهـاز
االمن الوطـني بـعصـابـة مخـتـصة
بـــتـــزويــــر الـــعـــمالت الــــنـــقـــديـــة
ــحـافــظـة والـوثــائق الــرسـمــيـة 
بـابل.وقـال بــيـان لـلــجـهـاز تــلـقـته
(الـــــــزمـــــــان) امس انـه (مـن خالل
ـيدانيـة تمـكنت قوة من تابـعة ا ا
جهـاز األمن الـوطـني في بـابل من
القاء الـقبض وفق اوامـر قضـائية
على عـصابـة مـؤلفـة من شخـص
تاجرة تهنـان تزوير الـعملـة وا
بـهــا فــضال عن تــزيــيف الــوثـائق
الـرسـمــيـة مــقـابل مــبـالغ مــالـيـة),
واشــار الى (ضــبط بــحــوزتــهــمــا
مسـتمـسكـات وكتب اداريـة مزيـفة

واخـتـام مـخـتـلــفـة لـدوائـر الـدولـة
عالوة عـلى مـبـالغ نـقـديـة مزورة ,
اذ جرى تدوين اقـوالهـما اصـولياً
ضـبـوطـات الى واحـالـتهـمـا مـع ا
اجلــهـات الــقــانــونــيــة اخملــتــصـة
التــــــخــــــاذ اإلجـــــــراءات الالزمــــــة
بحـقـهـمـا).وأعـلن مـحـافظ الـنجف
لـؤي الـيـاسـري عن الـقـاء الـقـبض
عـلى عــصـابــة تـمــتـهن الــسـرقـات
وذلك بـــعــد ســـرقـــة احـــدى الــدور
ــديـــنـــة. واوضح ضـــمن مـــركـــز ا
الياسـري في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انه (مـن خالل مـــعـــلـــومـــات
إســتــخــبــاراتــيــة وأمــنــيــة أفـادت
بحصول سرقة  200 مليون دينار
من أحــد مـنــازل حي الــكــرامـة في
الـــنـــجـف  وجـــهت عــــلى الـــفـــور
بــتــشــكــيل فـــريق أمــني مــخــتص
بـرئــاسـة قــائـد شــرطـة احملــافـظـة
ومـديـر مـكـافــحـة اإلجـرام ومـكـتب
ـة اخملــتـصـة في مـكـافــحـة اجلـر
نطـقة  حـيث القي الـقبض على ا
ـبـلغ الذي تـهـمـ وبـحـوزتـهم ا ا

سرقوه).
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الــقـضــاء لــيـنــالــوا جـزاءهم الــعـادل
لــيــكـونــوا عــبــرة لـكـل من تــسـول له
نــفـــسـه الــعـــبـث بـــأمن واســـتـــقــرار
احملـافــظـة). وعـثـرت شــرطـة حـمـايـة
اآلثار والتراث على 18 قطعة اثارية
تتجـاوز عمـرها خمـسة آالف عام في

الناصرية.
وقالت شـرطة ذي قار فـي بيان امس
ان (مـــديـــر شـــرطــة حـــمـــايـــة اآلثــار
والتـراث الـعمـيـد خالـد عـويد وحش
ـــثل من اجـــرى وبـــالـــتـــعـــاون مع 
مفتشيـة آثار ذي قار جوله تفـتيشية
ـــــواقع االثـــــريـــــة في قـــــضــــاء في ا
الرفـاعي ,حـيث  الـعـثـور عـلى 18
قــطــعــة اثــريه مـــخــتــلــفــة األشــكــال
واألحجام تعود إلى عصور تأريخية

ة).  قد
…dOB  qzUÝ—

واطـلــقت الـداخــلـيـة خــدمـة مـشـروع
ــعـرفـة بــوابـة الــرسـائل الــقـصــيـرة 
ـراحل الــتي تـمـر بـهـا االجـراءات وا
ـواطن في دوائـر الوزارة . معـامـلة ا
وقــال بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) انه
الكـات الـفنـيـة في مديـرية (شرعت ا
ــعــلــومــاتــيـة االتــصــاالت والــنــظم ا
بــاطـالق مــشــروع بــوابـــة الــرســائل
القصيرة التي تتيح للمواطن معرفة

ـراحل الــتي تـمـر بـهـا االجـراءات وا
معاملته من خالل ارسال رسائل الى
رقم هاتـفه من قـبل الـدائرة الـتي قام
ــعــامــلــة لــهــا واشــعــاره بــتــقــد ا

ستجدات). با
مـــبـــيـــنـــا ان (ذلك جـــاء بـــنـــاء عـــلى
ي ووكـيل الوزارة تـوجيـهـات الـغـا

مـشيـرا الى ان (احلـمـلـة اسـفرت عن
تـهم القـاء القـبض على عـدد من ا
طلوب قضائيا وفق مواد جنائية ا
مختلـفة وتمت احالـتهم الى القضاء

لينالوا جزاءهم العادل).
وتابع ان (شـرطـة البـصـرة ستالحق
العابث الذين يحاولون زعزعة امن
واسـتــقـرار مـحــافـظـتـنــا وسـيالقـون

جزاءهم العادل). 
W×KÝ« j³{

كـــمـــا الـــقت الـــقـــوات االمـــنـــيـــة في
الـبـصـرة علـى ستـة مـتـهـمـ بـاثارة
نزاع عـشـائري بـاحملـافظـة وضـبطت
مـجـمــوعـة من االسـلـحــة بـحـوزتـهم.
وقـالت في بـيــان امس انه (عـلى اثـر
نــزاع عــشـائــري بــ عـشــيــرتـ في
قـضـاء شط الـعـرب منـطـقـة الـتـنـومة
شــرعت قـــوة من مــركــز شــرطــة شط
العـرب وفـصـيل طوار قـسم شـرطة
شـط الـــعــرب بـــاالشـــتـــراك مـع فــوج
ـداهـمـة طـوار الــشـرطـة الـتــاسع 
ــنـــطــقــة حــيث  الـــقــبض عــلى6 ا
متهـم من مـثيري الـنزاع بضـمنهم
ـــســتـــشـــفى اثــر اثــنـــان راقــدان بـــا
إصـابـتـهــمـا خالل الـنـزاع وضـبـطت
بــحــوزتــهم بــنــدقــيــتــا كالشــنــكـوف
ومـــســــدس وتـــمـت احـــالــــتــــهم الى
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ـالــيـة الــفـريق لــلـشــؤون االداريـة وا
تابعة عبد احلليم فاهم الـفرهود و
مـــديــر عــام االتــصـــاالت زيــاد خــلف
عطـية وفي اطـار استـكمـال للـجهود
واطن والعمل وحرصا على خـدمة ا
عـــلـى تـــبــــســــيط االجــــراءات عــــنـــد

مراجعته دوائر الوزارة).
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النعـتـقد فـي هذا الـعـصر  ان يـتـعـجب احد مـن هذا الـعـنوان  ‘النـنـا نـعيش في
ظرف كل ( ال مـعقول ) طـبيـعي و عكسه يـدعو الى االسـتغراب والـتعجب  ‘رغم
وجود بـعض النماذج في تاريخ احلياة االنسانية التي  تتحدث عن شواهد انه :
صحـيح أن اللـجوء الى اتخـاذ لصـوصية عـمل سيء  ولكن صـادف ان ظهر في
بـعض االحــيـان  ضـمن تـراث الـشـعـوب واالقــوام الـتي تـروي اسـاطـيـر ( لص )
ـدافع االمـ والشـجاع عن عرف بـ النـاس بالـشـجاعـة واحملبـة بل يـعتـبرونه ا

قدمة جهوده لضمان لقمة عيشهم ... طموحاتهم وفي ا
ـرؤه و دفاعه عن اجلياع  في قومه واشهـر لص في التاريخ عرف بـالشجاعة وا
الذ االمن جلـياع ومـغـامراتـه الفـائـقة لـضـمان رغـيف اخلـبز و الـكـسوة وحـتى ا
قومه عن طـريق مغامـراته الشجاعـه هو (روبن هود) واسطـورته باختـصار تقول
غـامرين و يقـوم ب فترة غامـر شكل جماعـة من الشجـعان ا : أن هذا الـرجل ا
واخـرى  بـهـجـمـات مـفـاجـئـة عــلى اصـحـاب االمالك واغـنـيـاء الـقـوم في عـصـره
البس و االطـعـمة ويـسـتـولون عـلى ثـرواتـهم وحـتى مـسـتـلزمـاتـهم الـيـومـيـة من ا
ـواد الـغـذائــيـة  ويـعـود بـكل ذلك الى مـنــطـقـة الـفـقـراء من قـومه والـذخـائـر من ا
) ويـشـرف عـلى تـوزيـعه بالـعـدل عـلى اسـرهم  بـعـد ان اقـتنع ان ـسـتـضعـفـ (ا
ـعاشي تـنـفـذين لـيس لـهم اسـتـعداد لـعالج الـوضع االقـتـصـادي وا االغـنـيـاء وا

للمستضعف بطريقة عادلة.
امـا في عـصــرنـا هـذا وفي ديـارنـا هـذه و حتت عـنـوان (مـنـاضـلـ و اهل احلق
ـلعـون االمـريكي) ـباركـة (ا ) ومـنـذ نيـسان  2003و سـتـضعـف للـدفـاع عن ا
ــفــروض انه وطــنـهم   ‘وفي اول الــذي فـتـح لـهـم بـاب الــعــودة  الى ارض من ا
ساعـدة احملتل اولياء امور خطـوة بعد ان اطمأنـوا على ضمان انهم اصـبحوا 
سـتضـعفـ في العـراق ( وطنـهم ) بـعد ان اسـتلـموه من اشـد محـتل عدوانـية ا
ضـد دينهم وتـراثهم و تـاريخهم  ‘بـدأوا اول خطوه بـنهب كل ثروات بـلدهم بدءا
ر  –وسـجل ذكرياته مع سـتضعـف ومنـذ ان غادر ( الزعـيم بر بلـقمة عـيش ا
هـؤالء اولـيــاء االمـور في كل سـطــر يـكـشف ضــحـالـتــهم ) يـزيـد جــيش اجلـيـاع
ـيـة بـحـيث ان نسـبـة الـعـراقـيـ حتت درجة والـفـقـراء في بـلدهم وبـالـوثـائق اال
ـئة وهم اهل اغـنى بـلد الـفقـر و العـاطلـ عن الـعمل وصل الى اكـثر من  35بـا
نـطقة. قبل عـام كتبت في ( الـزمان ) الغراء ان الـفاسدين هـنا غارقون في في ا
ارسـة الفـساد بـشكل مـتمـيز الجنـد مثـيال لـهم في العـالم حلد انـهم يسـرقون
سـتضعفـ قبل سرقتـهم في مجاالت اخـرى و يضيفـون على فسادهم رواتب ا
بسرقـة ثروات ارض العراق بحيث عندما تتابع الـتقارير احمللية والدولية تصاب
باحليـرة من تعـمقـهم في كل مجـاالت الفـساد  والـتي تبدأ بـالتـرويج للـممـنوعات
وتنـتهي بتجارة غـسل االموال حيث نشـر قبل ايام تقـرير في اخلارج بارقام عن
فـضـائـح في هـذا اجملـال ان مــجـمـوعــة مـنـهـم  وضـمن حتـركــات غـسل االمـوال
اشترو بـ (مليار ونصف) دوالر ( طماطة.! ) من احد دول اجلوار علما ان بلدنا
ـشكـلـة ان تصـرفـات هوالء الـسـراق يدل مـشـهور فـي انتـاج هـذه الزراعـة ... وا
انهم اليـشعـرون باي انـتـماء لـبلـدهم وحتى لـشعـبهم  ‘بـدليل انـنا نـسمع ان في
بعض الـبلدان عـندمـا يلـجأ بعض اجلـشعـ  لسرقـة االموال من بـلدهم يـلجأون
الى تـشـغـيل تــلك االمـوال في بـلـدانـهـم في اجملـاالت الـتـجـاريـة وبــعـضـهم يـبـنى
مشـاريع انتـاجيـة يخـدم بشـكل او اخر االقـتصـاد او التـجارة في
بـلــدانـهم في االقل يــؤدي الى تـشـغــيل ايـدي عـامــلـة لـديـهم
ــكن ان يــغـطــون عــلى بــعض  جــوانب فــسـادهم وبــذلك 

وبالتالي من كراهية الناس جتاههم..
{ مختصر مفيد:

- القفل السيئ يغوي السارق .

nB∫  سحب الدخان تتصاعد نتيجة القصف الصاروخي الذي تعرضت له قرية امام ويس

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ 

كــشف الـنــائب عن مــحــافـظــة ديـالى
رعد الدهلكي  عن تعرض قرية إمام
ويس غـربي نـاحيـة الـسـعـديـة التي
حصلت فيها مـجزرة مسجد مصعب
بن عــــمـــــيــــرلــــقــــصـف بــــصــــواريخ
الــكــاتــيــوشــا مــا تـســبب فـي اثـارة
الـرعب بــ االهـالي واضــرار مـاديـة

نازل.   في عدد من ا
وقال الدهـلكي لــ ( الزمان ) امس ان
 ( العوائل التي ظلمت في قرية إمام
ويس بـعـد ان رأت ابـنـاءهـا يـقـتـلون
امـــام اعـــيــنـــهم مـن قــبـل ســفـــاحــ
مـعـروفـ عـادت مـرة اخـرى لـتـذبح
ـتهم )  مـبينا بعد اطالق سراح ا
ان  (الــيـوم الــضـحــيـة يــذبح لـلــمـرة
الثـالثـة بعـد تعـرض القـرية لـلقصف
بصواريخ الكاتيوشا من قبل جهات
معـروفـة الوالءات والـنـوايا احلـاقدة
يــقـابــله صــمت مـطــبق من اجلــهـات
االمـنـيـة التي تـعـلم جـيـدا كـمـا يـعلم
اجلــــمـــيـع من يــــقف وراء الــــقـــصف
وتـداعــيـاته ويــبـدو ان من ســخـريـة
ـبـاركـة الـقـدر ان يـفـرج عن الـقـاتل 
احلـــكـــومـــة ويــقـــصـف الـــضـــحـــيــة
بصـواريخ الكـاتيـوشا وعـدم اكتراث

احلكومة) .
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واضــاف الـدهــلــكي  انـنــا  ( نــتـابع
وبـــشـــكل مـــبـــاشـــر مـــا يـــجـــري من
تــــطــــورات في االحــــداث في ديــــالى
عـمـومـا وفي الـقـريـة خـصـوصـا من
ـيـلـيـشـاويـة مـحـاوالت اجلـمــاعـات ا
اخلـارجـة عن الـقـانـون الـتي خـرجت
من اوكارها لتمارس كل ما لديها من

بعقوبة ليلـة امس  .  وقال قائممقام
قـضاء بـعـقـوبة عـبـدالـله احلـيالي لـ
ان  (  التحقيقات االمنية (الزمان ) 
حـول مـقـتل شـخص واصـابـة اثـنـ
في منـطقـة الـكاطـون غربي بـعقـوبة
ـة جـنـائـية اكـدت بـان دوافع اجلـر
من خالل وجــود شــجــار تــطــور الى
استـخدام االسـلحـة النـارية وسـقوط
الــضـــحــايـــا )  نــافـــيــا ان ( تـــكــون
ـة اي بـعـد ارهابـي) واضاف لـلـجـر
احلـــيــالي  ان  (االجــهـــزة االمــنــيــة
شكـلت فريـقـا مخـتصـا للـتحـقيق في
مالبــسـات مــا حـصـل في الـكــاطـون

واعتقال اجلناة).
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 مبينا ان  ( هناك اهتماما جديا في
ـوضــوع من خالل الــسـعي إلنــهـاء ا
الـتـحـقـيق واعـتـقـال اجلـنـاة بـأسـرع

كن). وقت 
الى ذلـك قـال مــديــر مــكــتـب  حــقـوق
االنـســان في ديـالى صـالح مـهـدي لـ
ـــــئــــة من (الــــزمــــان)  ان  ( 50 بــــا
مصابي فيروس كورونا ال يراجعون
ـسـتـشفـيـات احلـكـومـيـة وال مـراكز ا
احلــجــر ويــعـتــمــدون عــلى عــيـادات
االطباء اخلاصـة في تلقي العالجات

نزلي) . واعتماد اطر العزل ا
 واضــــاف مــــهــــدي ان  ( هـــؤالء  ال
يعـلـنون اصـاباتـهم خـشيـة الوصـمة
اجملــتـمــعــيـة مــا يـعــني احـتــمـالــيـة
انـــتــقــال االصـــابــات الى عـــوائــلــهم
واقاربـهم واردة جـدا  ونـعتـقـد بانه
هذه االفـعـال هي من ساهـمت بـشكل
وباخـر في زيـادة معـدالت االصـابات
بـــفـــيـــروس كـــورونــا فـي االســابـــيع

وخيـر مثال  قـريب على ذلك  العالم الـعراقي واثق منـصور  . الذي أسهم في
ـرحـومة ـهنـدسـة العـراقـية ا ـريخ  وا ـسبـار األمل الى ا اطالق دولة اإلمـارات 
ـعمارية  وكـثيرون غيرهم  من زها حـديد .. التي أدهشت العـالم بتصامـيمها ا

قيم في الدول العربية ودول العالم. ا
نحن نـحزن على بلـدنا الذي يسـتحق كل خيـر  وأول خساراتنـا مرهونة بـعرقلة
االبداع بـديال" عن اسعـافه  والسـبب يـعود الى عـدم تفـهم الكـثيـرين  لطـبيـعة 
مجـريات األحداث وحركة احلياة ومحركات االدارة السليمة  لذلك نبتعد يوميا"

عن الصحيح الذي  ينبغي أن نفعل وعن مسارات التطور احلقيقية .
فال حـدود لـلعـقل واالبـداع ولم يكن الـعـمر يـومـا" مقـيـاسا لـلـعطـاء وتـقد مـاهو
 وإن كـثيـرا" من الدول ـناسـبة أفضل .. شـرط توفـير الـرعـاية والـدعم والبـيئـة ا
(وبشـكل خاص بعض دول اجلوار)  ال تمتلك العقـول مثلما متاح في العراق ..
بهرة . تاحة بالدعم واالسناد .. فتحصل على النتائج ا لكنها تستثمر العقول ا

وضوع : اخلالصة وأصل ا
إن الدول الـتي تتطور ... تتقـدم بأبنائهـا الكفوئ واداراتهـا التي حتترم اخلبرة

تواصلة من العمل . كانة وتقدر تضحيات السنوات ا وا
لذلك نقترح مايأتي :

1- ضـرورة الـعـمل عـلى وفق مـبدأ ( االحالل الـوظـيـفي )  الـذي يـعنى بـتـهـيـئة
وجـودة ( حيث ـازجة أعـمالـهم مع اخلبـرات ا البـدالء من الشـباب وتـدريبـهم و
تع حديثا" في اجلامعة مع أستاذه في قاعات الدرس ليستمع ـتفوق ا يدخل ا
ــنح رئــيس الــقــسم ومــســؤول الــوحــدة في ويــتــعــلم ويــكــتــسب اخلــبــرة ..  و
ـؤسـسات احلـكـوميـة صالحـيـات متـدرجـة لـيكـتـسبـا اخلـبـرة في مجـال اتـخاذ ا
القـرارات ويكونا مـهيئ لـلمنـصب األعلى عند الـضرورة ) .. وهكـذا نعمل على
فاجئة التي االحالل الوظـيفي منطقيا" دون اعتماد القـرارات وتشريع القوان ا
تسمـح  وتؤدي بالنتيـجة الى التضحيـة باخلبرات والكفـاءات على أساس العمر

التقاعدي .
2- إن اعـتـمـاد اســلـوب واحـد في الـتـعـامل مـع جـمـيع احلـاالت   قـد يـحـقق "
كـن أن يكون كن أن يـحقق الـعدالـة بشـكل مطـلق  وال    لكـنه ال سـاواة "  ا

في صالح تطور البلد .
ـتمـرسة الى الـتقـاعد عـلى أساس الـعمر إن قانـون احالة الـكفـاءات والقـيادات ا
الذي  تقـليصه وفقا" لقـراءات متعجلة نسـبيا"  بهدف توفـير درجات وظيفية 
ـثل حال" أمــثل بـدون مــراعـاة اخلــبـرة  واحلــاجـة لالخــتـصــاص والـتــأثـيـر ال 

ؤسسة . االيجابي في ا
نطقي أن يحال بـعض السيدات والسادة الذين قـدموا خدمات جليلة فمن غـير ا
ؤسسـات التي عملوا فيـها  بينما في الظـروف الصعبة التي مـر  بها الوطن وا
ن يؤشـر علـيهم األداء الـضعيف يبـقى في الوظـيفـة وفي مواقع القـيادة بـعض 
او عدم وجـود حاجة الختـصاصاتـهم بسبب الفـائض فيهـا أو حتى بعض الذين
تؤشـر بشأنهم شبـهات للفساد ...  جملـرد انهم لم يبلغـوا السن القانوني أو ان
ــســؤول األعــلى عــلى الــقــوانــ الــنــافــذة واحلـالــة الــعــامــة حتــول دون قــدرة ا

استبدالهم .
3- خـتـامـا" ..  نـود االشـارة الى أهـمـيـة اقــرار آلـيـة عـمل ثـابـتـة عـلى مـسـتـوى
ؤسـسات احلكومية ناصب الـقيادية في ا وجبهـا اخضاع ذوي ا الدولـة  يتم 
الى عمـلية تـقيـيم أداء شامـلة وموضـوعيـة وعادلة .. بـحيث يـتم تقـييم من مضى
ـنصب 4-5 سـنـوات  وبـاالسـتـنـاد الى نتـائج هـذه الـعـمـلـيـة  يتم عـلى تـولـيه ا
استـبعاد من يثـبت تقصـيره أو ضعف أدائه وتـعي بديل عـنه يكون مـناسبا  ..
تاحة ـتميـزة ا وفي ذات الوقـت  االستفادة من الـطاقات ا
نـصب مواز أو مـنصب أعلى وتكـليف من تـثبت كـفاءته 
ومة األداء األفضل وعدم خسارة اخلبرات  لضمان د

والكفاءات الوطنية .
قاصد الله  والوطن من وراء ا

وب السـلمـان لـ (الزمان) أمس أن
(اخلزن كان من خـالل إنشاء بـناكر
 وهي عـبـارة صـبـات كـونـكـريـتـيـة
يـصـعب تـغـطـيـتـهـا واحلـفـاظ عـلى

اخلزين) . 
موضحاً أن (الكـميات اخملزونة في
ـطـار تـبـلغ  56 الف طن فـائـضـة ا
عن حـاجـة محـافـظـة مـيـسان  وأن
الــبـصــرة بـحـاجــة لـلــتـجــهـيـز وأن
منـاقـلة تـلك الكـمـيات يـجب أن تتم
خالل مــدة أقـصــاهـا أقل من شــهـر

قبل حلول الشتاء). 
وأسـتــغـرب الــسـلــمـان من (أصـدار
أمر مناقلة  20 الف طن من حنطة
الكـوت الى البـصرة  في حـ كان
ــفــتـرض مــنــاقـلــتــهـا الـى مـواقع ا
بـغــداد  وحتـويل حــنـطـة مــيـسـان

الى البصرة) . 
ــنـاقــله مــوضــحــاً أن (األســراع بــا
سيـوفـر مبـالغ من األغـطيـة  فضالً
ـطار وقع ا عن أن الوضع األمـني 
يـقع عــلى أرض مـفـتــوحـة يـصـعب

حمايته بشكل تام).
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ي أكد وزيـر الـداخلـية عـثـمان الـغا
أنـه يــتـــابع بـــشــكل مـــتـــواصل آخــر
ـــســتـــجــدات واألوضـــاع األمــنـــيــة ا
الحــقـة والــعــمـلــيـات االســتـبــاقــيـة 

طلوب للقضاء في البصرة.  ا
ي في بـــيـــان تـــلــقـــته وقــال الـــغـــا
(الــــزمــــان) امس (نــــتــــابـع بــــشــــكل
مـتــواصل مع الـقـيــادات األمـنـيـة في
سـتجدات واألوضاع البصـرة اخر ا
األمــنـيــة والــعـمــلـيــات االسـتــبـاقــيـة
ـطلـوبـ للـقـضاء وكل من الحـقة ا

تلطخت يده بالدم العراقي).
 واضــــاف ان (األمن مـــــســــؤولـــــيــــة
اجلـــمــيع وأمـن الــبـــصــرة يــتـــحــقق
بــتــضــافـر جــهــود أهــلـهــا والــقـوات
األمــنـــيــة). وأعــلــنت قــيــادة شــرطــة
ـطاردة البـصرة عن تـنفـيذهـا حمـلة 
متهـم مطـلوب لـلعدالـة في قضاء

الدير.
وقــالت الـــقــيـــادة في بــيـــان تــلـــقــته
(الزمان) امس إنه (بتـوجيه من قائد
شرطـة البـصرة الـلواء عـباس ناجي
ادم  ,شرعت مفارز قسم شرطة الدير
ـراكـز التـابـعـة له بحـمـلـة لتـنـفـيذ وا
أوامــر الـــقـــبض بـــحق مـــطـــلـــوبــ
للعدالة في كافة مناطق القضاء).
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ي خالل لقائه بعدد من القيادات االمنية في البصرة UI¡∫  وزير الداخلية عثمان الغا

فنـون ارهابـية لـبث الرعب في قـلوب
الـعوائـل االمنـة بـغـية تـهـجـيـرها في
ــــســـلـــسـل الـــعـــنف تـــكـــرار واضح 

والتهجير الطائفي)  . 
وشدد الدهلـكي على انه ( اذا استمر
الــصـمت احلــكــومي واالمـنـي فـأنــنـا
سنـعمل بـكل ما منـحنـا اياه الـقانون
من حــــقـــــوق في الـــــدفــــاع عـن تــــلك
ـسـاس الـعـوائل وحـمـايـتـهم ومـنع ا
بهم والسعي حملاسبة قاتلي ابنائهم
وذويـهم وكل من يــرسل الـذعـر لـهـذه
الـــعــوائـل االمــنـــة واطالع اجملـــتــمع
الـــــدولي عـــــلـى هـــــذه االعـــــتــــداءات
واجلــرائـم ان لم يــتم انـــصــاف هــذه
الـــعــوائل من احلــكـــومــة والــقــضــاء

العراقي)  . 
واعلـنت قـائمـمقـامـية قـضاء بـعقـوبة
في مــحــافـظــة ديــالى  تـفــاصــيل مـا
حــدث في مــنــطـقــة الــكــاطــون غـربي
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ـاضــيـة)  .  وأشــار مـهـدي  إلى أن ا
(الـفــيـروس لـيس وصــمـة وهـذا امـر
خـاطئ بل هـو  كـغـيـره من االمـراض
ـــعـــروفـــة يـــصـــاب به الـــوبـــائـــيــة ا
الـكـثـيـرون وهـو لـيس مـحصـورا في
الـــعــراق بل انـــتــشـــر في اغــلب دول

العالم). 
وفي سيـاق متـصل قال  مـهدي أن (

أربـــعـــة اســـبـــاب تـــقـف وراء حــاالت
االنـــتــــحــــار هي الــــفــــقـــر والــــوضع
االقـتــصـادي والـضــغط االسـري ومـا
يرافقه من عنف خاصة ضد الفتيات
واقع واالفالم باإلضـافة الى تـأثيـر ا
الـــتي تــبـــيح فــكــرة االنـــتــحــار لــدى
الـشبـاب في مـواجـهـة أي أزمـة وهذا
أمر بـالغ اخلطـورة ويـنبـغي االنتـباه

له من قبل اجلهات اخملتصة) واشار
مـهدي   إلى أن  (مـعـدالت االنـتـحار
في ديــالى ال تــزال تــشــهــد حــضـورا
مـرتـفــعـا واغـلب الـضــحـايـا من فـئـة
الشـباب مـا يسـتدعي االنـتبـاه لهذه
الظاهرة السلبية والسعي لدراستها
ووضـع احلـــلـــول الـــتي تــــســـهم في

خفض معدالت االنتحار ) .

ـشروع يـعـد مـكمال مـؤكدا ان (هـذا ا
ـواطن االلكـتـرونـية ـشروع نـافـذة ا
الذي اثبت جناحا الفتا للنظر والقى
قـبوال من الـدوائـر اخلـدميـة لـلوزارة
ـــعــامالت من خالل اســـراع اجنــاز ا
واختـصـار الوقت واجلـهـد للـمواطن
عنية في الوقت نفسه).  والدائرة ا
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بـحث رئـيس مـجـلس الـقـضاء األعـلى
فــــائق زيــــدان مـع ســــفــــيــــر االحتـــاد
األوربي فـي الــــعــــراق مـــــارتن هــــوت
,ستـراتـيـجـية مـكـافـحة الـفـسـاد.وذكر
بيـان لـلـمـجلس تـلـقـته (الـزمان) امس
سـتـراتـيـجـيـة ان (اجلـانـبـ بـحـثا  ?
مكافـحة الفسـاد اإلداري والدعم الذي
تقدمه الـبعـثة بـهذا الشـأن). فيـما اكد
رئيس جبهـة اإلنقاذ والـتنمـية أسامة
الـنـجـيـفي إنـه ال يـجـوز الـسـكـوت عن
ـسلح الذي استهدف حادث الهجوم ا
مصـل في مـسجـد مصـعب بن عمـير
بـــديـــالـى في عـــام 2014 مـــؤكـــدا ان
ـسـار الــقـضـائي اجلـبـهــة سـتـســلك ا
لــتـحــقــيق الــعــدل واإلنــصــاف. وذكـر
مـكــتب الــنــجــيـفـي في بــيـان امس ان
(الـنـجـيــفي اسـتـقــبل شـيـوخ وأهـالي
ضحـايـا جـامع مـصـعب بن عـمـير في
ديالى بـرفـقة الـنـائب رعد الـدهـلكي ,
حيث استمع إلى تـفاصيل مروعة عن
ــة الـــتي ارتــكــبــتـــهــا جــهــات اجلــر
إجــرامــيــة قــتــلت بــدم بــارد عــشــرات
الشهداء وجـرحت آخرين حتت أنظار
األجـــهـــزة األمـــنـــيــة) ,الفــتـــا الى انه

(اجملــرمــ صـــدرت بــحــقـــهم أحــكــام
ــؤبـد بـاإلعــدام عــدلت إلى الــســجن ا
وفي كــلـتــا احلــالـتــ كــان الــتـمــيــيـز
يــنــقض احلـــكم لــيــعـــلن بــعــد مــرور
ســنــوات عــلى اجملــزرة إطالق ســراح
بحـسب ـنـفـذين). واكــد الـنـجـيـفي  , ا
ـظلـومـية شـيوخ البـيان انه (يـشـعر 
وأهالـي الضـحـايـا ويـتـعـاطف بـعمق
معـها واحلق يـبقـى حقـاً مهـما تـقادم
الــــــزمن وال يــــــجــــــوز عـــــلـى اإلطالق
ــة مــروعــة تـركت الـســكــوت عن جــر
آثـــــاراً تـــــغـــــلـي في قــــــلـــــوب أهـــــالي
الضحايا) ,وتابع ان (اجلبهة ستسلك
ــســار الـــقــضــائي دفـــاعــاً عن احلق ا
ومـــبـــاد الـــعــــدل وســـتـــكـــون هـــذه
ـــــة والــــظـــــلم الـــــذي أصــــاب اجلــــر
الـــضـــحـــايـــا وأهـــالــــيـــهم عـــلى رأس
سـار السياسـي للوصول اهتمـامات ا
إلى نــتـــيــجـــة واحــدة هـي اإلنــصــاف
والــعـــدل وال شيء غـــيــره). وشـــهــدت
مــحــافــظــة ديــالى في  22آب ?2014
مـقــتل وإصــابــة أكــثـر من  30مـدنــيـاً
بهـجـوم مـسـلح استـهـدف مـصـل في
مــســجــد مــصــعب بن عــمــيــر بــقــريــة

الزركوش شرقي بعقوبة.
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ونــــور / 18 الـــــتي  إجنـــــازهــــا
بـواسـطـة أجـهزة احلـفـر أويل ويل
ــيك  49. الفــتـــاً إلى أنه  - 23ودر
( حـفـرهـا ضــمن بـرنـامج احلـفـر
الوطني اخملطط للحقل . وتابع :
الكات الهندسـية والفنية في بأن ا
اجلهد الوطني بـاشرت بنقل جهاز
يك  49 الى موقع احلفر احلفر در
اجلــــديــــد   بــــعــــد أجنــــاز كــــافـــة

متطلبات العمل فيه). 
مشيراً الـى أنه (رغم الظروف التي
ر بها البلد خالل جائحة كورونا
إال أن مالكـات الـشـركـة أخذت عـلى
ــهــام الـوطــنــيـة عــاتــقــهـا إجنــاز ا
ــتــمــثــلــة بــاحلـــفــاظ عــلى ســيــر ا
العمـليات الـنفطـية من حقـولها من
جـهـة  ودعم الـقـطـاع الـصـحي في
محـافظـة ميـسان وجـهود مـواجهة

وباء كورونا من جهة أخرى) .
وكـشف عـضـو مـجلـس النـواب عن
مـحـافـظـة ميـسـان مـضـر الـسـلـمان
عن أن كـــارثــة ســتــحل بــاحلــنــطــة
ـكــشـوفـة بـسـبـب طـريـقـة اخلـزن. ا

ـشـترك الـشركـة بـاجلهـد الـوطني ا
لشـركة نفط مـيسـان وشركـة احلفر
الـعـراقـيـة. وقـال مـعـاون مـديـر عام
شـــــــركـــــــة نـــــــفط
هـندس ميـسـان ا
عـــــــــلـي جـــــــــاسم
الـــــــبــــــهــــــادلي لـ
(الـــــزمـــــان) أمس

األحـــــــــــد انـه (
األنتـهاء من حـفر
ثالث آبار جـديدة
في حــــقـــلي نـــور
والـــعـــمـــارة  من
خـالل اجلـــــــهـــــــد
ـشـترك الوطـني ا
لــهـيــئــة احلــقـول
وشـــركـــة احلـــفــر

العراقية). 
وبــ الـــبــهــادلي
أن (األبـــــــــــــــــــــــار
ــــــنـــــجــــــزة هي ا
عــــــمــــــارة / 17-
ونــــــــــــــــور /  17
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أعــلـــنت شــركــة نــفـط مــيــســان عن
إجناز حـفر آبـار جـديدة في حـقول

W½UO∫ فني يقوم بصيانة ابار نفطية في ميسان
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أبدت إسـرائيل رغـبـتهـا في انضـمام
الـــعـــراق التـــفـــاقــــيـــات الـــتـــطـــبـــيع
وتــوقــيــعــهــا مــعــاهــدة سالم مــعه 
كاشفة عن فتح سفارة افتراضية في

العراق. و
نــقل مـــوقع قــنــاة(i24©  االخــبــاريــة
اإلسرائـيليـة النـاطقة بـالعـربية عن
ــتــحـــدث بــاسم وزارة اخلــارجــيــة ا
اإلسـرائيـلـية حـسن كـعبـيـة قوله إن
(اتـــــفـــــاق الـــــسـالم بـــــ اإلمـــــارات

واســـرائـــيل هـــو نــقـــطـــة حتــول في
مــنــطــقــة الــشــرق األوسط وهــدفــهــا
الــسالم فــقط) مــعــربــا عن أمــله في
(انضمام الـعراق إلى الدول الـعربية
األخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع
مع إسرائيل). وتابع كعبية أن بالده
(فتحت سفارة افتراضية في العراق
تمـثل الـشعـب العـراقي) مـضيـفا أن
(الـــــعــــراق يـــــســـــتــــحـق أن يــــنـــــعم
بـاالسـتقـرار فـهـو يـعـاني الـتدخالت
اخلـارجــيـة). وكـان الـنــائب الـسـابق

ورئـيس حـزب األمــة الـعـراقي مـثـال
ـاضي اآللـوسي قــد دعـا االســبـوع ا
احلــكــومـة إلـى إقـامــة عالقــات سالم
وتـــعــاون مع إســـرائــيل عـــلى غــرار

تحدة. دولة اإلمارات العربية ا
وقـــــــال في تـــــــصـــــــريـح إن (أغـــــــلب
الـسـيـاسـيـ  - في الـعـراق - لديـهم
عالقات بشكل مـباشر أو غيـر مباشر
مع إســرائــيل وعـقــدوا اجــتـمــاعـات
كــثـــيــرة مع عــدد من الــشــخــصــيــات

اإلسرائيلية).
»Ëd(« dJ F

وأضــــــاف اآللـــــوسي إن (الـــــعـــــراق
بحاجة للخروج من معسكر احلروب
والــتـطــرف واألوهـام وهــو بـحــاجـة
لبناء عالقات مستقرة مع جميع دول
الــعـــالم) مــشــيـــرا الى  ان (الــعــراق
سـيـكـون من صـاحله وصـالح الـعرب
تـــــــوقــــــــيع مــــــــعـــــــاهـــــــدة سـالم مع
إســـرائـــيل).وفي شـــأن مـــتــصـل قــال
رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي ان
الـعــراق  لن يـتـدخـل بـقـرار االمـارات

تطبيع عالقاتها مع اسرائيل .
ونقلت صـحيفة واشـنطن بوست عن
الـــكــاظـــمي قــولـه ان (قــرار تــطـــبــيع
العالقات ب اسرائيل واالمارات هو
قــرار امـاراتي) مــضـيــفــا انه (يـجب
عــلــيـــنــا عــدم الـــتــدخل بـــهــذا االمــر

مـــطــلــقــا). وبـــشــأن وجــود الــقــوات
االمــريــكــيــة في الــعــراق قــال (نــريـد
الــقــوات االمــريــكــيــة ان تــركــز عــلى
الـتــدريب وبـنـاء الـقــدرات الـعـراقـيـة
ولـسـنـا بـحـاجـة الى قـوات لـلـقـتال)
واشــار الى ان (الــقــادة الــعــراقــيــ
الــــســــابــــقــــ كــــانــــوا يــــشــــعـــرون
بـــاالســتــحـــيــاء من االقـــرار بــالــدعم
الـــعــســكــري االمــريـــكي في الــعــراق
ونـــحن نـــشــعـــر ان هــذه الـــعالقــة ال
حتــرج احـدا نــحن فــخـورون بــهـا).
على صعيـد آخر قال  سـتيف بانون
ستشار السـابق للرئيس األمريكي ا
دونالـد ترامب بأنه ضـحيـة (مؤامرة
سـيـاســيـة) بـعـد اتــهـامه بـاخـتالس
أمـوال كانت مـخـصـصة لـبـنـاء جدار
ـتـحدة عـلى احلـدود بـ الـواليـات ا
كسيك. وشدد بانون في تسجيل وا
صـــوتـي عـــلى مــــدونـــته (وور روم)
قــائـال إن (اجلــمــيع يـــعــرفــون أنــني
لــــست مـن الــــنــــوع الــــذي يــــســــمح
بالتالعب به) وأضـاف (أنا مسـتعد
ألن أصمد بـقدر ما يـتطلب األمر ذلك
وسـأواصل الــكـفـاح). وبــانـون الـذي
اضي ثم أفرج عنه أوقف اخلميس ا
بكـفـالة قـدرهـا خمـسـة مالي دوالر
هـو أحد مـهـندسي حـمـلـة ترامب في

انتخابات 2016.
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مـرت امس ذكــرى وفـاة الـرئــيس االسـبق
عبـد الرحـمن عارف وقـد كتب جنـله قيس
عــلى صـفــحــته في فـيــســبـوك مــايـلي مع
مـــجــمـــوعـــة من الـــصـــور تـــمـــثل بـــعض

نشاطات الرئيس الراحل:
يــوافق الــرابع والــعـشــرون من شــهـر اب
الذكـرى الـسنـويـة الثـالثـة عـشرة  لـرحيل
غفور له باذن الـله الرئيس االسبق عبد ا
الـرحــمن مـحــمـد عـارف رحــمه الـله الـذي
غادرنا الى جوار ربه الكـر يوم اجلمعة
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ــديــنـة عــمـان عـن شـيــخــوخـة صــاحلـة
وســيــرة مــجـيــدة فــقــد اكـرمـه الـلـه بـحب
الشعب العـراقي العزيـز والعالم اجمع له
واكـرمه بـان تـوفـاه بـيـوم جـمـعـة مـبـاركة
وعلى فراشه واكرمه الـله بان يكون مؤاه
االخير ب ابنائه الشهداء جنود اجليش
ـقبـرة شهـداء اجليش العـراقي البـاسل 
ــفـــرق االردنــيــة ــحــافـــظــة ا الــعــراقـي 

العزيزة . 
وفي عهده لم يـعدم عراقي واحـد فقد كان
شــعـار الــرئـيس الــراحل  رحــمه الـله (ان
الــتــســامح هــو اكــبــر مــراتب الــقـوة وان
االنتـقام هـو اول مظـاهر الضـعف ) حتى

تامرين عليه ...  انه عفا عن ا
ــصـالح ــا يـســجل له انـه لم يـفــرط  و
الـــشــعـب الــعــراقـي وحــقـــوق الــعــراق ال
ـيــاهه وال بـارضه  ,امـا فــيـمــا يـتــعـلق
بــالـسـيــاسـة الــداخـلـيــة فـانه رحــمه الـله
كــسـب مــحــبــة ابــنــاء الــشــعب الــعــراقي

العزيز كله 
ـعـتقـل كمـا امـر باطالق سـراح جـميع ا
الـسيـاسـيـ من اي جـهـة كانـت ولم يبق
بالعراق معتقل سياسي ,كما اطلق حرية
الــصـحــافــة وتـاســست وصــدرت صـحف
عـديـدة بـعـهـده واخـذ الـكـتـاب بـالصـحف
يـتــحـدثــون بـحـريــة عن كل االمـور بل ان
ــنـشـورات احلـزبــيـة الـتي كـانت بـعض ا
تـصـدرهـا االحــزاب والـقـوى الـسـيـاسـيـة
اخملـتـلـفـة ... كـان الرئـيس الـراحل رحـمه
الـله يـامر بـنـشـرها بـالـصـحف حـيث كان
يــؤمن بـاهـمــيـة االسـتــمـاع الى مــايـقـوله
االخرون ليـعرف ماهي االخـطاء ومواطن
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اخلــلل. كــمــا سـمـح بـخــروج الــعــديـد من
التظـاهرات الـسياسـية التي كـانت تخرج

بشكل سلمي وبحماية قوات الشرطة .
كـان الرئـيس الـراحل يـقـول دائمـا (جـئـنا
لــنـحـكم بــالـعــدل ولـيس الرهــاب الـشـعب
فـلـنــدع الـشـعب يـعــبـر عن رأيه بـاسـلـوب
ـــقــراطـي ونــســـتـــمع الى حـــضـــاري ود
مايـقول ونـصحح اخـطاءنـا ونتـشاور مع

اجلميع)
كـان الـرئـيس الـراحل رحـمه الـله يـتـجول
بسيارته ويـلتقي مع جمـيع ابناء الشعب
مــبــاشــرة ويــتـــحــدث مــعــهـم ويــتــمــشى

بشوارع بغداد الغالية .
وكـان يقـول دائـما احلـمـد لـله ليس لـديـنا
اعداء من الـشـعب  (فاني لم الـوث يدي ال
بــدمـــاء الـــشــعـب الــعـــراقي الـــعـــزيــز وال
بـامـوالـه)... لـقـد كـان اسـلــوبه هـذا بـقـمـة
ـقــراطــيــة والــســيــاســة الــداخــلــيـة الــد
الـرصـينـة الـواضـحـة لـذلك احـبه الـشعب
الــعــراقـي ويــخــلــده الــتــاريخ حــيث كــان
عــصــره الــوحـيــد الــذي امــتـاز بــالــهـدوء

واالستقرار . 
كـمـا شـهــدت مـنـاطق كـوردسـتـان بـعـهـده
هدوءا مـتمـيزا وكـانت له عالقة جـيدة مع

جـميع اخـوانـنـا االكـراد ويحـتـفظ بـعالقة
ود ومـحـبة مـعـهم وقـام بـزيارة تـاريـخـية
الى كوردسـتان واسـتـقبل اسـقبـاالً حافال

من قبل اخواننا االكراد المثيل له ...
ــشــارع وبــعــهــده افـــتــتح الــعـــديــد من ا
اخلـدمـيـة الـعـمالقـة مـنـهـا افـتـتـاح ملـعب
ـسـتنـصـرية الـشعب الـدولي واجلـامـعة ا
ومـــشــاريع االســـكــان وتـــوزيع االالف من
ــوظــــفي قــطـع االراضي بــســعـــر رمــزي 

الدولة .
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وشهد الـعراق بعـهده استـقراراً سيـاسيا
واقـتصـاديـا وارتفع سـعـر صرف الـديـنار
الــراقـي مــقـــابل الــدوالر الى (3.3 دوالر )
ختلف واطن العـراقي بتجـول  وصار ا
دول الـعـالـم بـجـواز سـفــر مـرحب به بـكل
انحاء العالم وثالثة ارباع من دول العالم
كانت تقـبل اجلواز العـراقي دون احلاجة

لتاشيرة دخول .
تحـدة وثيقة تقر بان كما اصدرت اال ا
ـرحـوم عـارف رحــمه الـله كـان من عـهــد ا
افـضل الـفـترات الـتي مـرت بـالـعـراق فـقد
كانت هـناك عالقـات ودية بـ جميع دول
العـالم وهذه من نـوادر العالقـات الدولـية

عبد الرحمن عارف وعقيلته

مثال اآللوسي

أن (دائــرة الــصــحــة تــولي أهــمــيــة
بالغة لتوفير ظروف مناسبة للطلبة
لــتــأديـة إمــتــحـانــاتــهم دون خـوف
ووجل من حــدوث عــدوى أو وجــود

إصابات. 
مضـيـفة ولـذلك سـيتم تـعـفيـر أماكن
ـــنع حـــدوث األمـــتـــحــــانـــات لـــيـالً 
الـــعــدوى والــتـــأكــيـــد عــلى إرتــداء
الــكـمــامــات طـوال فــتــرة اإلمـتــحـان
واأللــتـزام بــالـتـبــاعـد اجلــسـدي من
متر والتهوية اجليدة أثناء 2—5.

األمتحان). 
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ـشــرف الـعــام عــلى مـنــتـدى وقــال ا
ابـتكـار لـرصـانة الـتـعلـيم اسـمـاعيل
الـــعــــيــــسـى  ان (الـــشــــهــــادة شيء
ــهــارة شيء آخــر فــلــيس كل من وا
هارة وهذا تلك ا تلك الشهادة 
مـــــــا وجــــــــدنــــــــاه مـن خالل اإلدارة
والـــتـــدريس في اجلـــامـــعــات داخل
ـنـافـسـة وخـارج الــعـراق فـمـعـيــار ا
للفـوز بوظيـفة في مؤسـسة معـتبرة

هارة وليست الشهادة).  هو ا
وأضـــاف الــعـــيــسـى  ان ( خالل مــا
فرضته علينا األوضـاع االستثنائية
احلــالـيـة و احلــاجـة لــتـخــصـصـات
معيـنة في مجـال تقنـيات احلاسوب
وجــدنـا أن الــكـثـيــر من احلــاصـلـ
على شهادات ماجستير أو دكتوراه
في عــلـوم احلـاســبـات وهـنــدسـتـهـا
ـــهـــارات واخلـــبــرة ــتـــلـــكـــون ا ال
الـكـافـيـة في مـجـال تـخـصـصـهم في
ا حـدا بـنا اسـتخـدام احلـاسـوب  
إلى الــبــحث عن أصــحــاب مــهـارات
ـلك شهادة وظف ال واالستـعانـة 
ـهارة في صـيانة لك ا علـيا ولـكن 
ــا جــعل وتــنــصــيب احلــاســبــات 

ؤسسة الـتعليـمية تعـتمد عليه في ا
إجــراء االمــتــحــانــات االلــكــتــرونــيـة
وصــيــانـة احلــاســبـات فـي مـخــتــبـر
احلـــاســـبــــات. وثـــمـــنت مــــنـــظـــمـــة
الــيــونــســكــو اسـتــراتــيــجــيـة وزارة
التعـليم الـعالي العـراقية في اعـتماد
ــدمـج لــلــعــام الــدراسي الـــتــعــلــيم ا

 واستمرار العملية2021/ 2020
الــتـعـلــيـمــيـة عـلى الــرغم من ظـروف

جائحة كورونا.
ــثـلــيـة جــمـهــوريـة وحــسب بــيـان 
الـعـراق لـدى الـيـونـسكـو في بـاريس
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حـددت دائـرة الـبـحث والـتـطويـر في
وزارة الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
ـناقـشات العـلـمي ضوابـط حضـور ا
لطـلـبة الـدراسات الـعـليـا بعـد اجراء
عـــدد من الــتــعـــديالت عــلـــيــهــا وفق
ـــشــكــلــة في تــوصــيــات الـــلــجــنــة ا
الــــوزارة. واكـــد مــــديـــر عــــام دائـــرة
البحث والتـطوير غسـان عبد اجمليد
(الــسـمــاح لـتــدريـيــسـيي الــقـسم في
الـكـليـة احلـضـور في مـناقـشـة طـلـبة
الدراسـات العلـيا وكـذلك من الطـلبة
الـدارسـ في نـفـس الـقـسم الـعـلـمي
لـــغـــرض االســـتـــفـــادة مـن اجــراءات

ناقشة) . ا
واضاف عـبد اجملـيـد في بيـان تلـقته
(الــزمـــان) امس ان (اعالن نـــتــيــجــة
ــادتــ ــا يـــتــوافق وا ـــنــاقــشــة  ا
الثانية والثالث والثالثة والثالث
من تعليمـات الدراسات العلـيا لسنة

ا فيها تقييم1982  النافذة 
الـــرســالـــة او االطـــروحــة في حـــالــة
قـــبــولـــهــا مع االلـــتــزام بـــالــقــرارات
والــتـوجــيـهــات الــصـادرة عن جلــنـة
الصـحـة والسالمـة بـاتبـاع اجراءات
الوقاية والـتباعد االجتـماعي حفاظا
على صـحة وسالمـة اجلمـيع ويحق
لـــذوي الــطـــالـب بـــاحلـــضـــور بـــعــد
االســـــتــــئـــــذان مـن رئــــيـس جلـــــنــــة

ناقشة).  ا
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ومن جــانب اخــر اوضــحت الــوزارة
ان (تشـكيالتـها كافـة مؤتـمنـة بأعلى
حق من حقوق الشعب العراقي التي
كفلـها الدسـتور وهو تـوفير الـتعليم
والـــتــنـــمــيــة ونـــحن عــازمـــون عــلى

مـراجـعـة مـنـجـز اجلـامـعات فـي هذه
ــسـاحــات وتـســلــيط الـضــوء عـلى ا
تحققة واعتمادها معيارا األهداف ا
في تـقيـيم ادارة اجلـامـعـة في خـدمة

اجملتمع). 
ونـــاقـــشت دائـــرة صــــحـــة الـــنـــجف
ديـريـة العـامـة لتـربـية األشـرف مع ا
احملـــافــظـــة األجــراءات الـــضــروريــة
الـواجب إتـخــاذهـا لـتـوفـيـر األجـواء
نـاسبة إسـتعداداً إلجراء الصحـية ا

نتهية.  أمتحانات الصفوف ا
ـدرسية وقال مـدير شـعبـة الصـحة ا
في قسم الصحة الـعامة طالب جليل
في بـيان امـس أنه (حضـر أجـتـمـاعاً
ـديـريــة الـعـامـة لــلـتـربـيـة عـقــد في ا
بـــرئـــاســـة مــــديـــرهـــا الـــعـــام عـــادل
ـدني الــبـصـيــصي ومــديـر الـدفــاع ا
العقيد رشيد ثابت وكرس األجتماع
ناقشـة األجراءات الواجب تنـفيذها
ــراكـز األمــتــحــانــيــة لــلــطــلــبـة في ا

رافقة.  وجلميع الكوادر ا
وبــ جــلــيل أن اجملــتــمــعــ أكـدوا
اإلجراءات الوقـائية قـبل واثناء أداء
األمــتــحـــان ومن ذلك قــيــاس درجــة
احلرارة جلميع الطلبة قبل الدخول
لـــلــقــاعــات اإلمــتــحــانــيــة وعــزل من
يـــســــجل لــــديه إرتــــفـــاع فـي درجـــة
احلرارة في غـرف منـفصـلة وارساله

الى اقرب مؤسسة صحية). 
مـضـيفـاً انه (بـعـد أنـتهـاء األمـتـحان
وتهـوية الـقاعـات بصـورة جيدة من
ـراكز خالل فـتح الـنـوافـذ وتـعـفـيـر ا
األمـتحـانـيـة من قـبل مديـريـة الـدفاع
ـدني بــالـتـعــاون مع دائـرة صـحـة ا

النجف ومديرية التربية). 
من جـــانــبـــهـــا أكـــدت مـــديــرة قـــسم
الصحة العامة سرى حسن احلارس

ـتـحـدة لـلـتـربـية فـإن مـنـظـمة األ ا
والــثــقـافــة والــعـلــوم (الــيـونــســكـو)
اطـلـعت على اسـتـراتـيـجيـة الـتـعـليم
ـــدمج لـــوزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي ا
الــعـراقـيــة وثـمـــــنت إجـراءاتــهـا في
مـسـار الـتـعـلـيم اإللـكـتـروني لـلـمـواد
النـظريـة واعتـماد نـظام الـتعـليم عن
قـرب للـمـواد الـتطـبـيـقيـة مع مـراعاة

مستلزمات الوقاية الصحية.
نـظمة الـدولية وأضاف البـيان أن (ا
أكـــدت أهــــمــــيـــة تــــأمـــ األرشــــفـــة
اإللكترونـية للمـحاضرات وحتمـيلها

عـتـمدة واالهـتـمام نـصـات ا عـلى ا
بـــتـــوضــيح آلـــيـــات وبــرامج إلـــقــاء
احملاضـرات على الـطلـبة والـتواصل
ـصادر اإللـكـتروني مـعـهم وتـوفـيـر ا
العلمية واعتماد التقييم اإللكتروني
ـنظـمة لنـشـاطات الـطلـبـة).وباركت ا
لوزارة التعليم واجلـامعات العراقية
جهـودهم الـعلـمـية واسـتـمرارهم في
تــقــد اســـتــراتــيـــجــيــات تـــطــويــر
واستـمرار الـعـملـية الـتعـليـميـة على
وفق متـطـــــــلبـات الواقع الـتعـليمي

ي. العا
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فترات احلياة السياسية بالعراق .
ـملـكة ـسالم بـا غادرنـا الـرئيس الـوديع ا
االردنـيــة الـهـاشـمـيــة الـعـزيـزة بـ افـراد
العـائـلـة عن عـمر ( 91 عامـا)  يـسجل له
بــــكل فـــخــــر انه حـــافـظ عـــلى
العـراق ارضـا وميـاها
وشــــعـــبـــا فــــاصـــبح
الــــــرئـــــيـس عـــــبـــــد
الــرحـــمن مـــحــمــد
عارف رحـمه الله
رئـــــــيس اجـــــــمع
الـعـراقـيـون عـلى
محبـته الن عصره
وصــف بـــــــــــــــانـه -
الـعــصـر الــذهـبي -.
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حـ طـفـح الـكـيل قــبل عـشـر ســنـوات من غــربـة بـاردة زادت عن ثـالثـة عـقـود
واقفـرت " الروح" ولم يعد بها متسع للفرح او البتسامة تطفئ دواخلي ولم ينفع
ــلـمت اشــيـائي وقــررت الـعـودة لــوطـني االم حــامال مـعي ـادي  مــعـهــا الـغــنى ا
ـدينـتي بغـداد وفي جعـبـتي مشـروع تنـويري مـتواضع اشواقي وحـنيـني ولهـفي 
يـفـوح منه عـطـر بـغدادي وفي جـيـبي "حتـويشـة الـعمـر" الـتي تـضمن لي عـيـشا

ا لفترة ال باس بها! كر
تـعة زوجـا  تـركت خـلفي اطـفالي وعـائـلتي وعـملـي الذي كـان يدر عـليّه ذهـبـا 

ليس من السهل نسيانها!
.. هذا العدو الذي ظل يـطاردني منذ عـقود خلت لقد اسـتطاع مني ولوى احلنـ

ذراعي واعادني الى مرتع طفولتي وصباي!
" وعلى ـثنى لـلـبنـ بـكـيت على بـوابـة " راغبـة خاتـون " وعـلى اطالل " متـوسـطة ا
صـلحـة احلمراء شارع عـشرين في " االعـظمـية " .. بـحثت عن مـوقف باصـات ا
ـيدان - ـيدان ولـم اجده فـبكـيت! انـتظـرت الـباص رقم 6 (سـاحة ا في سـاحة ا
راغبـة خاتون ) كـمن ينتـظر " غودو "! حـثثت اخلطى بـاجتاه الباب الـشرقي على
يـدان - سـاحة الـنصـر) الذي اخـتـفى هو االخـر. تعـجبت مـسـار باص رقم 4 (

من مدينة تاكل ابناءها وتاريخها وتراثها وثقافتها!
يـدان بـعـد ان كانت تـضج بـالـنسـاء والـرجال الـذين تـفـوح منـهم عـطر  سـاحـة ا
بغـداد حتـولت الى " بـسطـيـات " للـخـردة ومـواقف سيـارات مـزدحم ال تـشم منه
قاهيه سوى رائـحة البنـزين احملترق. مـدخل شارع الرشـيد الذي كان يـفتخـر 
تـسخة. التي يـرتادهـا غالـبا رجـال الثـقافة واالدب ضـاع طعـمه علـى ارصفـته ا
قـاهي فانـها لم تبـدل قنفـاتها مـنذ ما قـبل احلصار فـعليك ان تـكون حذرا اما ا
ح جتـلس عـلى احداهـا كمـقهـى ام كلـثوم والـزهاوي وحـسن عـجمي الالتي لم

تدخلها الشمس منذ عقود!
ـان الذين اخـتفت جامع احلـيدرخـانة يـحني مـئذنـته حزنـا على رواد مـقهى الـبر
مقـهاهم كمـا اختـفت بعد ذلـك كل احملالت االنيقـة التي كـانت تتبـادل االبتـسامة

صباحا ومساء على جهتي الشارع!
قـهى االنيقة " البرازيـلية " والسوبر ماركـت االوربي "اورزدي باك" حلت محلها ا
محالت لبيع ادوات اطفاء احلرائق وكأنَّ البالد مقبلة على انفجار بركان كوني!

طاعم اخلفيفة والبارات وصاالت السينما هي االخرى اختفت! ا
احلـمـد لـله ان "نـصب احلـريـة" لـلـفـنـان الـراحل جـواد سلـيم لـم يـرحل مـعه فـهو
ـؤكـدة على انك وسـط العـاصـمة في الـبـاب الشـرقي الـذي هو الرمـز والـدالة ا
مثلـة بصاالت السينما وبـاسواقه وشوارعه العريضة اما االخر فَقًـدَ بغداديته ا
ـكن لك ان تـتعـرف عـليـها الـقاعـة الـثقـافـية الـشـهيـرة " صالـة كـولنـبـكيـان " فال 

بسهولة الن باعة االرصفة حجبوا بوابتها الكبيرة!
كـان ان تـعثـر على من " يـتبـغدد" ـدينـة ومن الصـعب  كل شيء تغـير في هـذه ا

عليك!
قام الـعراقي ورديفه اجلالغي الـبغدادي مكتـفيا بوجوده في زوايا  لقـد انحسر ا

محدودة جدا..
ديـنة موجـات من الـتجـهيل واالسـتخـفاف بـالعقـل ونشـر اخلرافة لقد اجـتاحـت ا
ـغرافي حـتى اصـبح احلـديث عن " الـعـوائل البـغـداديـة" جزءا من والـتـغـييـر الـد

احلن للماضي!
ـديـنـة مـثل اجلراد الـسـيارات االيـرانـيـة الـصـنع "الـسايـبـة الـصـفـراء" اجتـاحت ا

فسممت اجواءها واخالقها على حد سواء!
ناشئ االيـرانية والــــتركية والـصينيـة اغرقـــــت السوق البـضاعة الرديـئة ذات ا
ـواطـنـ الصـنـاعـة احملـلـيـة التي اخـتـــــفت مع تـهـد اسـوار مـديـنــــة وانـست ا

بغداد!
لم يكن لي مـرامي ماديـة بعـودتي. كـان كل همي ان اجـد مديـنتي الـتي افتـقدتـها
في اخلارج والـداخل. اكتب فـي الصحـافة بـشكل اسـبوعـي ونادرا ما اتـقاضى
اجـرا عـمـا اكـتب. عـمـلت كـمـوظف في "الـثـقـافـة" بـروح عـراقـيـة وبـاخالق اوربـيـة
فــتـحـولت بـسـرعــة الى " كـمش " فـفـقـدت مــبـالغ كـثـيـرة لـعــدم تـسـلـمي عـددا من
كافات التي استحقها. وطيلة السنوات العشر نصب وا مرتبـاتي ومخصصات ا

لم يكن مرتبي يغطي اكثر من بدل االيجار وتكاليف الكهرباء واالنترنيت! 
تبـا له من راتب شهري. اما الـراتب التقاعـدي اليوم فحـدث وال حرج ولم يتبق

لي راس مال اعتمد عليه!
واطن فاختلط بلـد مستباح من قبل السراق والفاسدين واالخطر انهم افسدوا ا

احلابل بالنابل وضاع راس الشليلة!
قال امـام الفـقـراء ان الغـنى في الغـربـة وطن! وعلـيه ساعـود الى مـوطني الـثاني

لـقـضـاء بـقــيـة عـمـري حـامال مـعي جتــربـتي الـشـخـصـيـة
بحـلوها ومرها وفـيها عدد كبـير من االصدقاء احللوين

وبعض " االعدقاء!". 
واالهم  ســاحـمل مــعي ثالثـة كــتب اعـتــز بـهـا ( نــقـطـة
شـهـد الـثـقافي ـتـفـرج/ ا ضـوء عـراقـيـة/ احذر ايـهـا ا
ــا اجنـزتـه خالل تـسع الــبـغــدادي) وهي جــزء ثــمـ 

سنوات في بلدي االحب!
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سيدي أبا الشهداء :
مازال صوتُك في البرايا هادرا 

اذ كنت حِساً هاشمياً ثائرا 
ناديتَ يوم الطف هل من ناصر 
فاهتفْ أتيتكَ مستجيبا ناصرا 

-1-
يخطئ من يعتقد ان نداء االمام احلس (ع) يوم عاشوراء :

" هل من ناصر ينصرنا " قد أصبح جزاً من التاريخ .
ان صوت االمـام احلسـ الهادر مـازال يدوي في اآلفـاق ويدعونـا لنـصرته ولكن

ركزي الذي يطرح نفسه باحلاح : السؤال ا
كيف تكون نصرة احلس ?

-2-
ان االمـام احلـس (ع) لـم يطـلب نـصـرة شخـصـيـة فلـقـد أغـناه مـوقـعه الـرسالي

تميز عن كل جاه أو عَرضٍ دنيوي زائل .... ا
أليس هو سيد شباب اهل اجلنة ?

أليس هو ريحانة الرسول (ص) وحبيبه ?
ألم يقل الرسول (ص) فيه :

(حس مني وأنا من حس ) ?
ألم يقل (ص) :

أحّبَّ الله من أحب حسيناً  ?
ا يريد الله أليس هـو خامس أصحاب الكـساء الذين نزلت فيـهم آية التطهـير ( أ

ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
االحزاب /33

وأي مجـد أكبر من أنْ يـنطق القـرآن بفـضله وتتـواتر األحاديـث النبـوية الشـريفة
في اظهار مكانته العالية  ودعوة األمة كلها الن تكون في غاية الوالء والوفاء له?
غـيـر أنَّ الــتـاريخ يُـطــلـعـنــا عـلى أنَّ االمـام احلــسـ (ع) لم يـصــطف حتت رايـته

الشريفة يوم عاشوراء االّ سبعون رجالً فقط ( مضافاً الى اهل بيته األطهار) 
ـبغـض والذين نـكصـوا عن االلتـحـاق بطالئع الـركب احلسـينـي لم يكـونوا من ا
يـقـينـا بل كـانـوا من الـدنيـويـ الـذين يـؤثرون حـيـاتـهم على حـيـاة احلـس  وال

يسخون بأنفسهم من أجل نصرته .
ة .. ولقد تخاذل من تخاذل فسقط في مستنقع اجل والهز

هزوزة التي واقف اجلبانـة  والقرارات ا قدورنا أنّ نكفّـر عن كل تلك ا واليـوم 
استـمرأتْ احلياة في ظل الظلم والطغيان وارتضت الهوان والذل خالفا لالبطال

األحرار احلسيني الذي استهواهم الشعار اخلالد :
(هيهات منا الذلة) .

ا تـكون بـاالنتـصار لـلـمبـاد والقـيم احلقّـة وهي تشـكو نـصـرةُ احلسـ اليـوم ا
التضييع ...

عـركة بـينـهمـا متـجددة ا تـكون بـنصـرة احلق على الـبـاطل وا نـصـرة احلسـ ا
دى . تده على طول ا و

هناك ألف ( يزيد ) وألف شمر ..!!
ا تكون بنصرة الفضيلة على الرذيلة  نُصرة احلس ا

غا . صالح وا ا تكون بايثار الدين على كل ا نصرةُ احلس ا
ـا تكـون بالـعمل اجلـاد الـدؤوب من أجل ازاحة كـابوس الـظلم نصـرةُ احلسـ ا

ستضعف . ظلوم وا واالضطهاد عن ا
كروب والتنفيس عن احملروم ... ا تكون باغاثة ا نصرةُ احلس ا

ـوضــوعـيـة ال ـعــايـيــر ا ــا تـكــون بـنـصــرة ا نــصـرةُ احلــسـ ا
ــعــادالت احملــاصـصــة واالنــتــصـار الـتــمــسك احلــرفي 

صالح اخلاصة . للذاتية والفئوية وا
وكــيف يـكــون حـســيــنـيــاً من ال يـعــمل اال من اجل ذاته

ه ومصاحله? ومكاسبه ومغا
ان االنـتـصـار لـلـقـضـايـا الـعـادلـة هـو انـتـصـار لـقـضـية

االمام احلس (ع) وتلبية  لندائه اخلالد  .
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اعــلـنت الــشـركــة الـعــامـة لــلـخــطـوط
اجلـويـة العـراقـية احـصـائيـة بـاعداد
ـــســــافـــرين الـــذين  نــــقـــلـــهم من ا
طارات الـعامـلة في البالد مـحطـات ا
الـى مــخــــــــتــلف الـــقــطــاعــات الــتي
يـقـصـدهـا النـاقل الـوطـني احملـــــلـية
واالقـليميـة والدولية خالل اسـتئناف
رحـالته اجملـــــــدولـــة لــــلـــقـــطـــاعـــات
الـداخـلـية واخلـارجـية من  23 تـموز

ولغـــــاية 23 آب اجلاري. 
وأوضـحت ادارة الشركة ان (اجمالي
ـــــــــــســــــــــافـــــــــــريـن بــــــــــلـغ عــــــــــدد ا
نـحو(522.22).مـسـافر تـوزعـوا على
(352) رحـــلـــة مـــبـــاشـــرة داخـــلـــيـــة
وخـارجيـة وبنسب امـتالء إيجـابية)
مــشـيــرة  في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
ــقــبــلــة امـس الى انه (خالل األيــام ا
الــنــسب قــابــلــة لــلــزيــادة مع حــزمـة
تمـيزة التي حترص على اخلـدمات ا
ــهــا إدارة اخلــطــوط اجلــويــة تــقــد
الـعـراقـيـة لـلمـسـافـرين الـكـرام والتي
يـشــرف عـلـيـهـا بـشـكل مـبـاشـر وزيـر
الـــنـــقل نــاصـــر حـــســ الـــشـــبــلي).
واضــافت ان (تــنــفـيــذ الــرحالت يـتم
وفق ضوابط مشددة من خالل اتخاذ

عــــدة اجـــراءات رفـــعت مـن خاللـــهـــا
الــشـركــة درجـات الــوقـايــة وااللـتـزام
بــكــافــة الــتــعــلــيــمــات الــصــادرة من
الـلـجــنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة والـسالمـة
الــوطــنــيــة خالل تــســيــيــر الــرحالت
ـــقــدمــة لــلــمــســافــرين واخلــدمــات ا
الـكرام مع االلتزام بـكافة التـعليمات
دني الـصـادرة عن سلـطـة الطـيـران ا
ية الـعراقي ومنـظمات الـطيران الـعا
لــلـوقــايـة من خــطـر االصــابـة بــوبـاء

كورونا). دونالد ترامب

ناصر حس الشبلي

بــان دولـة مــثل الـعــراق تـتــمـتع بــاحـسن
الـعالقات الـدولـيـة سـواء مع دول اجلوار
الست التي زارهـا جميعـها وكانت افضل
واطــيب الــعالقـات الــدولــيـة بــعـهــده بـ

مـلـكـة االردنـية الـهـاشـمـية - الـعـراق و(ا
السعوديـة - الكويت- تـركيا - ايران )
كما زار فرنـسا مع السيدة عـقيلتة
سيدة العراق االولى رحمها الله
بعهد اجلنرال ديغول واصبحت
الـــــعـالقـــــات الـــــســــــيـــــاســـــيـــــة
واالقــتـصــاديــة مع فـرنــســا عـلى

ستويات .  اعلى ا
ســيـبـقـى الـتـاريـخ يـذكـر الــرئـيس
الراحل رحمه الـله بكلمـات ناصعة
واحـــــرف من نــــور  رجـل طــــاهــــر
عــفــيف صـان امــانــة الـعــهــد وخـدم
الــعــراق والــشـعب الــعــراقي الــعــزيـز

خدمة صادقة . 
لذلك يطـلق العراقـيون على
عــــهــــده من  مــــدة -1966

(الفترة الذهبية)1968
واليـكـاد يـخـتـلف اثـنان
عــلى ان هــذه الــفــتــرة
كــــــــــانـت مـن اهـــــــــدا

عبد الرحمن محمد
عارف 
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ـــدح لـــبـــغـــداد عـــام  1911فـــأخـــذ 
. احلكومة ويؤيد ساسة االحتادي

في مجلس النواب التركي
ـــا أجـــريت انـــتــخـــابـــات مـــجــلس و
ــبــعــوثــان" لــدورته الــثــانــيــة عــام "ا
1912م كـان األستـاذ الزهـاوي نائـباً.
ونظراً لـكون نـتائج هـذه االنتـخابات
كانت عـلى غير ما يـهوى االحتاديون
ان مـدّة سنة جلأوا إلى تـعطـيل البـر
ونــــــصـف ثم أوعـــــــزوا إلى اجــــــراء
انـــتــخــابـــات جــديـــدة في أوائل عــام
 .1914وكـان االسـتـاذ الـزهـاوي هذه

رة نائباً عن بغداد! ا
وقد ظل عضواً في ذلك اجمللس حتى
اندحار الـقوات الـعثمـانيـة واستيالء
االنـكــلــيــز عــلى بــغــداد يـوم  11آذار
1917م وقد عيّنته سلطات االحتالل
الــبـــريـــطـــاني عـــضـــواً في مـــجـــلس
ـعـارف أول األمـر ثم رئـيسـاً لـلـجـنة ا

تعريب القوان العثمانية.
ـا تـشـكيـل الدولـة الـعـراقـية وجيء و
بفيصل األول ملكاً عليها عام 1921م
عارف واضطر عزل عن وظيفته في ا
هو لالسـتـقـالـة من وظـيفـته الـعـدلـية
ـلك أن يجـعل منـه شاعر وقـد حاول ا
الـــبالط ولـــكـــنه حـــســـبـــمـــا رواه في
رســالــتـه رفض ذلك الــعــرض ألنه لم
يُرد أن يكون مجرد زينة ليس غير!!
ه أن يــــلـــقـى من احلـــكــــومـــة وقــــد آ
اجلـديدة هـذا الـعقـوق والتـنـكّر ألدبه
وجـهــاده فــقــرر الــرحــيل الى مــصـر
حـتى إذا تـهــيـأت له الــظـروف سـافـر
إليها عام 1924م ماراً ببيروت وبعد
أن أمـضى هــنـاك بـضـعــة أشـهـر عـاد

إلى وطنه.
وعـــاد إلى بـــغـــداد وكـــان عـــلى رأس
الــوزارة آنــذاك صــديــقه وزمــيــله في
رحوم السيد عبد بعوثان ا مجلس ا
احملـسن الـسعـدون وفي شـهـر تـموز
لكية بتعيينه  1925صدرت االرادة ا

عضواً في مجلس األعيان العراقي.
ــعـمـول به ـا كــان نـظــام اجملـلس ا و
آنذاك يقضي بإسقاط عضوية نصف
أعضاء اجملـلس عن طريق القرعة إذا
مـرّت عـلى عـضـويـتـهم أربع سـنوات
فـــقــــد شــــاء ســــوء احلـظ أن يــــكـــون
الزهـاوي أوّل الساقـط بهـا فانتهت
عضـويته في هذا اجمللس الـعتيد في
شـهـر حـزيـران عام  1929فـكـان لـهذا
الـسقـوط وعدم جتـديد عـضويته وقع

أليم في نفسه.
وقد أصـيب الزهـاوي وهو في أواخر
عـمــره بـالــفـالـج وتـصــلّب الـشــرايـ
وغـيـر ذينك من أوصـاب حـتى أصبح
بسببهما غير قادر على السير وحده
طويالً بال مـساعـد. وهـكذا بـقي وهو
على هـذه احلـال بعـيـداً عن احلكـومة
ووظائفها وإن يـقترب منها تارة أو
تتـقرّب إلـيه تـارة أخرى. حـتى وافته
نية في اليوم الثالث والعشرين من ا
شـــهــر فــبــرايـــر/ شــبــاط عــام 1936
فــخـــســر الـــعــراق بـــوفــاتـه بل األمــة
العـربية جـمعـاء شاعـراً كبـيراً له ب
الشعراء مركز سام ومقام مرموق!

t öš√

ـــرحــوم األســـتــاذ طه ولــقـــد خلّص ا
الراوي من أخالقه فقال:

زاج سريع (كان رحمه الله عصبي ا
الـغــضب سـريع الــرضـا بــعـيـداً عن
احلـقــد والــضــغــيـنــة ولــوعــاً بــلـفت
األنــظـار إلــيه راضـيــة كـانت أو غــيـر
راضية كـثير التـطلّع إلى معرفة آراء
الـنـاس فـيه. يـظـهـر ذلك جلـلـيـسه في
طالئـع كالمه ... يـــدين بـــالــقـــومـــيــة
ويـناضل عن الـعـربيـة. وكـان شغـوفاً
بــاحلــريــة إلى حــد بـــعــيــد ويــطــالب
بــاطالقـهـا إلى احلــد األقـصى. حـريـة
التفكير حرية االعتقاد حرية القول
حريـة النـشر كل ذلك يـريده ويـطالب
به وال يـزعـجه إلّا حـريـة واحدة هي
حـرية الـذين يـخالـفـونه في بـعض ما
يـذهب إليه وال سـيما الـذين يسـميهم
بالـرجعي أو اجلـامدين فإنه يرغب

في كبح كلمتهم واسكاتهم).
ولـشدّة ولـعه باحلريـات ناضل كـثيراً
رأة الشـرقية وكان جريئاً عن حرية ا
في ابـــــداء آرائه وإن نـــــاقــــضت آراء
اآلخــــرين وجــــلـــبـت عـــلــــيه نــــقــــمـــة
. وقـلّما انتـصر لرأي ورجع اخملـالف

عنه وأعلن فكرة ثم تخلى عنها.
وكان جـلـداً على الـعمـل يطـالع كثـيراً
ويـــكــتب كــثــيـــراً حــتى أنَّ االنــســان
لـيـأخـذه الــعـجب عـنـدمـا يـرى نـشـاط
فـكـره ونتـاج قـلمه مع انـتـكاث بـنـيته

واخـــتـالل صـــحــــته وكـــان يــــحـــفظ
ألصحـابه حقوق الـصحبـة حتى بعد
الـوفـاة.. كان يُـحـب الـنـكتـة ويـعـشق
الـــــــــنــــــــادرة ولـه فـي ذلك غـــــــــرائب

العجائب.
ÁdFý

ولقـد كُـتب عـنه وعن شعـره ومـقامه
في دنــيـــا الــعــلم واألدب كـــثــيــر من
مـــؤرخي األدب ودارســـيه ونـــال من
سـتشـرق الـشيء الكـثير. اهتـمام ا
وكثر حوله الـلغط في مصر وسوريا
والعـراق فـمن قـائل أنّه ال فيـلـسوف
وال شـاعـر بل هـو عـالم يُـحـكّم الـعقل
ــنــطق فـيــمــا يـكــتـبـه أو يَـنْــظُـمه وا
وقـائل أنّه شاعـر ال فيـلسـوف وقائل
أنه فـيـلـســوف ال شـاعـر.. أمـا مـحـبّه
فــكــان يــقــول أنّه فــيــلــســوف وعــالم
وشـاعـر مــعـاً بـيــنـمـا احلـاقــد عـلـيه
ـان أنّه ال عالم وال يقـسم بـأغـلظ اإل

فيلسوف وال شاعر!!
وقـد حدثـنا هو نـفسه عن هـذا اللغط

إذ يقول..
(ومن الـــــذين عـــــدّوني شـــــاعــــراً من
يذهب إلى أنّي متطرّف في التجديد
ومـــنــهم مـن يــرى أنّي مــقـــلّــد لــلــرثّ
الـبـالي من الـقـد أما أنـا فال أدّعي
ـا ـا اخــتـلــفـوا فــيه وإ أيّ شيء 
هـي آراء في الـــــــكــــــون واحلـــــــيــــــاة
واالجــتــمــاع قــد أذعـتــهــا وكــلــمـات
مــوزونــة هي في الــغــالب مـن بــنـات
شـعـوري قد نـشـرتـها ولـلـناس أن ال
يعدّوا تلك اآلراء من الـعلم والفلسفة
وتـــلك الــكــلــمـــات من الــشــعــر. أو ال
يـعـدّوا ذلك الـشعـر من اجلـديـد. فـأنا
لم أقل شعري إلّا لنفسي فحسّب أن
تـرضى عــنه ونـفــسي راضـيــة عـنه
فال يـهـمّـني بـعـد ذلك أن يـرضى عـنه

من ال صلة ب شعوره وشعوري).
ومـهمـا يـكن من شيء فـقد كـان شـعر
الـزّهــاوي وال يـزال مــوضع اهـتــمـام
الباحث وعناية الدارس في شتّى
أنـحـاء الــعـالم الـعــربي بل والـغـربي

أيضاً.
وقـــد خــرجـــوا بـــعــد دراســـته بــآراء
تـتـبــاين فـيـمــا بـيـنــهم جـمـعــاً تـبـعـاً
لـتــبـاين وجــهـات نـظــرهم واخـتالف

آرائهم.
ومـنــهم من قـال: (أن شـعـر الـزّهـاوي
تـغـلب عـليه نـزعـة الفـلـسفـة والـتأمّل
واحلـكـمـة بـجـانب صـدق االحـسـاس
عنى ولذلك وأصالة الشـعور ودقّة ا
كـان شـعـوره بـعيـداً عـن الـصـنـاعات

اللفظية).
في ح قال آخر:

ـوضـوع من عـيوب (إنّ عـدم وحـدة ا
قـصـائــد الـزّهــاوي وإن اكـثـاره أدّى
إلى اســفـافه وإن من عــيـوب شـعـره
عانـي في غير فائدة أنّه كان يُـعيد ا

وال زيادة حسن وال جديد رونق).
وثـــالث يـــرى أن شـــعـــره (من أعـــلى
طبـقات الشـعر العـصري ال جند فيه
تـعــقـيـداً أو ألــفـاظـاً غــريـبـة كــثـيـرة
تــغــلـب عــلــيه احلِـــكَم واألمــثــال مع
جــــزالـــــة في الـــــفظ ومـــــتــــانـــــة في
االســـلـــوب يُـــحـــلي كل ذلـك شـــعــور
رقــــــيـق وحـس دقــــــيـق وعــــــواطف
مـتـقـدة. ومـذهـبـه فـيه مـذهب الـعـالم
يـريـد تـقـييـد حـقـائق الـعلـم بسالسل

النُظم).
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أما عبـاس محـمود الـعقـاد فيرى (أنَّ
الـــزَّهــاوي صــاحب مَـــلــكــة عـــلــمــيــة
رياضية من طراز رفيع وأنّه يصيب
سائل التي في تفكيره ما طرق من ا
يجـتز فـيهـا باالسـتقـراء والتـحليل
وال تفتـقر إلى البديهـة والشعر فمن
اً ومن يجنح إلى ينشده فلينشد عا
الـفـلـسـفـة قـمـ بـاإلصـغـاء واالقـبال
عـليه في هذا اجملـال. وإن خيـر مكان
له ب رجال العـلوم ورداءة القضايا
نـطقيـة فهـو ال يبـلغ ب الـفالسفة ا

كان). والشعراء مثل ذلك ا
بينما الريحاني يرى (للزّهاوي آثاراً
شـعريـة نـفـسيـة وأنـفـسهـا وأحـقـها
بـطـول الـبـقـاء قـصـيـدته أو مـلـحمـته
الـصـغـيـرة "ثــورة في اجلـحـيم" فـإنّه
وإن اقتـفى فـيهـا أثـر شاعـرين عربي
ـعـرّي ودانـتي" لـيـقف في وغـربي "ا
التـقلـيد عـند الـفكـرة األصلـية األولى
في زيــادة اجلــحــيم والــنــعــيـم فــهـو
ـــعـــري في "رســـالــة يـــخــتـــلـف عن ا
الغفران" وعن دانـتي في "الكوميديا
ـوضـوع من باب االلـهـيـة" فيـطـرق ا
جـديـد وقــد جـاء كـمـســلم مـشـكّك في

ــــانه وجــــاء فــــيه بــــالــــلــــطــــائف ا
والطرائف الفكرية واخليالية).

وأخـيــراً فـالــزّهـاوي في نــظـر حـسن
الزيّـات (شاعر من شعـراء الفكرة له
البـصيرة الـناقـدة والفطـنة الـنافذة
ولــيس لـه األذن الــتي تُـــمــوسق وال
الـقـريحـة الـتي تَـصنع فـالـلـفظ قد ال
يــــخـــتــــار والــــوزن قــــد ال يـــتــــسق
واالســـلـــوب قــد ال يَـــنـــســجـم ولــكن
الــفـكــرة احلــيّـة اجلــريـئــة تَــعجُّ بـ
ــتـخـاذلــة عـجـيج األمـواج األبـيـات ا

نهارة!). ب الشواطئ ا
والــزَّهـاوي بـعـد هـذا وقـبل هـذا كـان
رســوالً من رُسل الـفـكـرة االنـسـانـيـة
وبـطالً من أبـطال الـنـهضـة الـعربـية.
كــان يــهــزج بــأغــاريــد الــفــجــر عــلى
ضــفــاف دجــلــة فــتــتــردد أصــداؤهــا
وقـظـة عـلى ربوات بـردى وخـمائل ا
ــــغـــرب. وأدب الــــنــــيل وســــواحـل ا
الــزّهــاوي وأمــثـالـه هـو الــذي وصل
القـلوب الـعربـية في مـجاهل الـقرون
السود بـخيوط الهيبـة غير منظورة
حـتى استـطـاعت الـيوم أن تـتـعارف
وتـتآلف وتتخـالف ثم تسـعى لتعود
أمّة كـما كـانت وتـقوى لـتصـبح دولة

كما يجب أن تكون.
ــــرحـــوم بــــقي أن نــــشـــيــــر إلى أن ا
الـزَّهـاوي خلّف آثـاراً أدبـيـة وعلـمـية
عديدة كانت وال تزال موضع حتقيق
ودراســة األدبـاء والــبـاحــثـ نــذكـر
ــنــظــوم ربــاعــيـات مــنــهــا: الــكــلم ا
الـزّهـاوي ديوان الـزهـاوي الـلـباب
ثــورة اجلـحــيم األوشـال الــثـمــالـة
الـنـزعـات وفـوق هـذا فـإنَّ لـلـزهـاوي
ــقـاالت واألبـحـاث عـدداً كـبــيـراً من ا
واحملــاضــرات كــان قـــد نــشــرهــا في

مجالت متفرقة.
وبــعــد فــهــذا هــو الــزّهــاوي شــاعـر
الـعــراق الــكــبـيــر وتــلك هي حــيـاته

احلافلة بجليل اآلثار واألعمال.
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أفي كل يوم رحـلة وتـغربُ ... وسعي
عيشة متعبُ إلدراك ا

نـفوس طـغت في غيـها فـتسارعت ...
إلى الشر أعماها الهوى والتعصبُّ

ومــا ليَ  ذنب عــنــدهم غــيــرَ أنــني...
ذهبت إلى ما ليس غيري يذهب

... إذا كـان نـصـر الـعلـم ذنبـاً مـعـاقـباً
عليه فاني أشهد الله مذنب

... وكم بـاسمٍ مــنـهمْ إذا كـان حـاضـراً
ولكن متى ما غاب عنك يُقطب

ا خاف بـأسك مَحْضر... صفـا منه 
غيَّب ولم يصفُ منه سرُّه وا

لـــقــد نــســـبــوني لــلـــضالل ألنــني ...
مخالفهم فيما أقول وأكتب

ولـو أنـنـي شـايـعـتــهم في جـهـالـة ...
لكنت إلى االحسان والرشد أُنسب

ـة... أبـى الـله أن أنــسى ربـوعــاً كـر
قضيتُ بها قلبي الشجِيَّ وجتذبُ

رعى الـــلـه عـــهـــداً بـــالـــرُّصـــافـــة قـــد
مــضـى... ولــكــنه عن خــاطــري لــيس

يَغرب
... أال لــيت شــعـري هل أراني راجــعـاً

إليها وهل من ماء دجلة أشربُ
................................
WLŠ—  u*«

رء عـبـئاً ... عـليه إذا أمست حـيـاة ا
ال يطيق لها احتماال

والزمه من اآلالم داء... وأصــبح داؤه
داءً عُضاال

وقـــد فــرحـت أعــاديـــة شــمـــاتــاً ...
وفارقه أحبتَّهُ مَالال

فـلـيس سـوى احلِـمـام له طـبـيب...
يداوي منه آالماً توالَى

ـــوت يــــرحــــمه ويــــنـــفي... فــــإن ا
خطوباً قد نزلن به ثقاال

ن ألقى ... ـوت مـلتـجأ كـر وإن ا
بساحته الرحاال

فـزرنـا عـاجال يـا مـوت زرنـا... فإن
لنا بزورتك احتفاال

ويـا نــفس ارحــلي عــنّــا فـفــيــنـا...
بقاؤك لم يكن إلّا ضِالال

.................
يا سُليْمى

أنت في هـجـرنا وهـذا الـصدود ...
يا سُليمى جاوزتِ كلَّ احلدودِ

يا سليـمى أفرطتِ في الصَّرم رفقاً
عمود ... يا سليمى بالعاشق ا

... لك جــسم يــكــاد يــنــصبُّ لــطــفـاً
وفؤاد أقسى من اجللمود

أسـليـمى ال تـقـطـعي حـبل وصلي
... واقطعي ان أردت حبل وريدي

كــيف جـوَّزت أن تــفـكـي عـهـوداً ...
أنت أبرمتها أمام الشهود

بـالذي قـد أجـزته يـا سلـيـمى... قد
لعمري اشمت قلب احلسود

عـلّــلـيـني ولـو بــوعـد فـإنـني ... يـا
سليمى لقانع بالوعود

مـا ألذَّ الـعيشَ الـذي قد تـقضَّى ...
لو وجدنا لعهده من معيد

إنقـضت تلكمُ الـعهود فاهٍ ... ثم آهٍ
لتلك العهود

............
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تـفـكّـرتَ في أمـر احلـيـاة فـمـا الذي
تفكرُ ... تعلمتَ منه أيها ا

َ لـونُها تـرى زهرةً قـد أعجب الـع
تعطرُ ... وطار بليداً عُرفها ا

تـهُب علـيـها الـريح من بـعد سـاعة
... فتُسقط من أوراقها وتُبعثر

ويـنــشـأ عــصـفـو يــروقك ريـشه ...
يغرد في عالي الغصون ويُصفر

فـيـلـقـاه صـقـر ذو مـخالـب أجدل...
فيخطفه من قَبلِ ما هو يشعر

ــا يــســلّي الــنــفس في الــدهــر و
عـــلــمـــهـــا... بــأن بـــقـــاء الــشيء ال

يتيسَّر
فيـردي الـذي قد كـان للـغـير مـرديا
... ويَقهر من قد كان باالمس يُقهر
ـا ... ولم تـكن األشــيـاء تـفـنى وإ

إلى صورة من غيرها تتغير
.........
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قـد أسـمــعـتْكَ أنـيــنَـهـا األوطـانُ ...
بضعيف صوت ملؤه األشجانُ

مـدّت إليك يـدَ الـشَّـكاة ألنـهـا ... قد
عاث فيها الظلم والعدوان

أدركْ بها الضعـفاء واستعجلْ فقد
... عزَّ النصيرُ وقلّت األعوان

إن كـــــنت تَــــنـــــصــــرهـــــا وحتــــمي
حـوضـهـا... عن غـاصب فـلـقـد أتى

األبّان
أدرالك بـنصـرك أمر قـومك إنهم ...
ظُلموا فريع الشيب والشبان

وجـــــــرتْ دمـــــــوع احلـــــــزن فــــــوق
خـدودهم ... وتـقــرَّحت مـنــهم بـهـا

األجفان
ال بد مـن أن تستـهل دموعُه ... من

كان تّغط قلبه األحزان
قـد يُستـدَل على احلـزين بدمعه ...

مثلَ الكتاب دليلُه العنوان

الزَّهاوي

ــغــفـــور له جــمــيل  يــرجع نـــسب ا
صــدقي جنل الـــزَّهــاوي الــكــبــيــر
محـمد أفنـدي فيضي مـفتي بغداد
الى امـراء الـســلـيـمــانـيـة بــالـعـراق
ــعــروفـــ بــآل بــابــان وشــهــرته ا
بالـزَّهاوي لـشـهرة أبـيه بذلك لـكون
والــدته زهــاويـة (نــسـبــة إلى بــلـدة

زهاو في إيران).
ولــد في بـغــداد يــوم األربـعــاء آخـر
يـوم من ذي احلجـة سنة  1279هـ
ــــوافق  18يــــونــــيـــو/ حــــزيـــران ا
ا بلـغ سنّ الرابعة أرسل  ?1863و
ــــرحـــلـــة إلى كــــتّـــاب. وعـن هـــذه ا

يُحدثنا هو نفسه إذ يقول:
(وبــقــيت بــضع ســنــوات بــلــيـداً ال
أتــقــدم وال أهــتم بـغــيــر الــلـعب أو
ـعاني نظم األشـعـار الـفارغـة من ا
بــعــد أن وجــدتـــهــا وســيــلــة لــنــيل
ـــوصّــلــة إلـى احلــلــوى. الــدراهم ا
ولــكـني بــعـد مــا انـتـهــيت من جـزء
"عمَّ" أخذت أخطو خطوات واسعة
فـــتــعــلّـــمت قــراءة جـــمــيع األجــزاء
ـا شَـبــبتُ شَـرعت أقـرأ الـبـاقــيـة. و
عــلى بــعض الـــعــلــمــاء من تالمــذة
والـدي مــبــاد الــصــرف والــنــحـو
ـنطـق وشيـئـاً من الـبالغة. فـلّـما وا
رأيــتـهـم ال يُـشــبـعــون جــشـعي وال
يقـنعوني بـأجوبتهم عـلى أسئلتي
تركـتهم ورجـعت إلى والدي وقرأتُ

ـــتــنــبي وتـــفــســيــر عـــلــيه ديــوان ا
واقف). البيضاوي وشرح ا
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ـا شبَّ عـلى هـذه الـتـربـيـة أصبح و
شاعراً بـالعـربية والـفارسـية وأخذ
العـلم عن أبـيه واشتـغل بـالفـلسـفة
الغـربية مـتوغالً فيهـا كما أنّه أقبل
عـلى الـشـعر الـتـركي يـقرؤه ويـتـأثر
به. والـتـفت إلى الـعـلـوم الـعـصـريـة
يقف عندها ويـتفقّه ما يقع له منها.
طالعتها األجزاء وأوّل مجلة التذَّ 
ــقــتـطـف. وأول الـكــتب األولى من ا
في الـعـلـوم الـعـصـريـة هي مـؤلـفات
فـانـدايك  Vandykeبـالعـربـيـة في
الــفـلك وغــيـره وكــتـابـان ضــخـمـان
مـــصــوّران فـي الـــفــســـيـــولـــوجـــيــا
والتـشريح للدكـتور "ورتبات" وكتب

أخرى تركية في العلوم العصرية.
ولم يكن يعرف لغـة غربية لكنه قرأ
ـا تـرجم عن الـغـرب وقـرأ كــثـيـراً 
(الـــبــؤســـاء) لــفــكـــتــور هـــوغــو في
تـرجمة التركـية ومـئات الروايـات ا
إلـى الــتـركــيــة والــعــربــيــة ألنــاتـول
فـــــرانس شـــــكـــــســــبـــــيــــر غـــــوته

وتولستوي وغيرهم.
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وفي ســــنـــة 1884م عـــيّـن مـــدرســـاً
لـيـمـانـيـة في بـغـداد ـدرسـة الـسـُّ بـا
وفـي ســنـة 1886م عــ عـضـواً في

مــجــلـس واليــة بــغــداد ثم عــيّن في
ـطـبعـة الـوالية سـنة 1888م مديـراً 
ومـحـرراً للـقـسم الـعـربي في جـريدة
الزوراء الرسمية. وفي سنة 1890م
عـ عـضـواً في مـحـكـمـة اسـتـئـناف

بغداد.
وفـي ســــــنـــــة 1896م ســــــافــــــر إلى
اآلسـتـانـة مـدعـواً بـإرادة سـلـطـانـية
صر وقـابل نخبـة من أدبائها فمـر 
ومـفكـريـها ومـنـهم يعـقـوب صرّوف
ـر شــبـلي شــمـيل جُـرجي فـارس 

زيدان وابراهيم اليازجي.
وفي سنة 1897م عـيّن واعظـاً عاماً
في اليـمن فسـافر إلـيهـا ضمن هـيئة
اصـالحـــــيـــــة غـــــيـــــر أنّه عـــــاد إلى
ّا اآلستـانـة بعـد أحد عـشـر شهـراً و
ـها ـظا رجع أخذ يـنتـقد الـسلـطات 

في اليمن.
وبوشـاية من أبي الـهـدى الصـيادي
أرسل مـخـفــوراً إلى بـغــداد مـأمـوراً
بـاالقــامـة فـيـهـا وعــيّن له الـسـلـطـان

مرتباً شهرياً قدره  15ليرة.
وبـعد اعالن الـدستـور العـثماني في
عام  1908صـار يـخـطب في الـناس
مـؤيــداً وسـافـر في تـلك الـسـنـة إلى
اآلستانة حيث ع أسـتاذاً للفلسفة
ــــلــــكي ــــكــــتب ا االسالمــــيــــة فـي ا
ومــدرســاً لــآلداب الــعــربــيــة في دار

الفنون.
غـيـر أنه بـسـبب مـرضـه الـذي اشـتد
عـليه عاد إلى بـغداد مدرسـاً للمـجلة
في مــدرســة احلــقـوق فــيــهـا  وراح
ـقـاالت الــعـلــمـيـة يـكــتب بـعــد ذلك ا
واالجتماعيـة وينشرها في الصحف
ـــصــريـــة وكــان مـــقــاله واجملالت ا
ـرأة وحـقـوقهـا في االسـالم" الذي "ا
ـــؤيــد األســـبـــوعي قــد نـــشـــره في ا
أحدث ضـجّـة كبـيرة انـتـهت باتـخاذ
الـوالي نـاظم بـاشـا قـراراً بعـزله عن
وظــيـفــته اطـفــاء لـلــفـتــنـة وتــهـدئـة
لـلخـواطر. غيـر أنّه عاد إلى وظـيفته
أيّــام واليــة جــمـــال بك "الــســـــفــاح"

ـركز اإلعالمي جملـلس لقـضاء األعـلى عددا شهـريا جـديدا من صـحيـفة القـضاء االلـكتـرونيـة تضمن أطلق ا
قاالت وجاء حوارا موسعا مـع قاضي احملكمة الكمركـية للمنطقة اجلـنوبية وباقة من التـقارير والقصص وا

فيه:
نافذ لكنه ال ينفي وجـود فساد بعملها و تفاقم حاالت االعتداء على قاضي الكمارك اجلنوبية يؤكـد السيطرة على ا
ـناصب األمـنية ـصاب? و ا ـنح فيـروس "كورونـا" الزوجـة طالقاً من قـرينـها ا األطبـاء مع تفـشي اجلائـحة  و هل 
هي األكثر تـعرضا النتحال الـصفة و حفيد يـقتل جديه ويسير في تـشييعهمـا!  و طباخ لداعش: قتلت  3 مواطن

واعتزمت القيام بعملية انتحارية.
قاالت بـينهـا القاضي عـبد السـتار بيـرقدار يكـتب عن "انتحـال الصفـة" والقاضي اياد واحتوى الـعدد على مـجموعـة من ا

رتكبة عبر اللغة" و القاضي عامر حسن شنته يكتب عن "قواعد نيلسون مانديال" محسن ضمد يكتب عن "اجلرائم ا
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من ارتـفـاع طـفـيف فـي سـعـر صرف
الـــعــمـــلــة)  1199ديـــنــاراً لـــلــدوالر
الـواحد أي 119 الـفاً و900 ديـنار

للمئة دوالر.
أمـا أسـعـار بـيع وشـراء الـدوالر في
شـركــات الـصـيــرفـة فـتــتـراوح بـ

سـعـر الـبـيع لـلـدوالر الـواحد 1205
دنـانـير أي 120 ألـفاً و500 ديـنار

ـــثل فـي الـــســوق. هـــذا الـــقـــرار 
اســتـجــابـة لــعـدم اســتـقــرار سـعـر
الديـنار في الواقع وظـهور فوارق
واســعـة بــ الــسـعــرين الــرسـمي

وازي والسعر في السوق ا
حـــيث يـــبـــلغ ســـعـــر الـــســـوق في
بـــورصــة الــكــفــاح بـــبــغــداد (قــبل
جـائـحة كـورونا ومـا تـرتب عـليـها

سـنـتــنـاول هـنـا افــتـراضـاً بـصـدور
ركزي الـعراقي يقضي قرار للـبنك ا
بــتــعــو ســعــر الــصــرف وقــبل ان
نـــســتـــعـــرض ابـــعــاد هـــذا الـــقــرار

: فترض نب شيئا عن التعو ا
أن قـرار الـتـعـو يـعـني أن يـتـحـدد
ســــعـــر الـــديــــنـــار أمـــام الــــعـــمالت
األجنبية بناء على الطلب والعرض

احملـلـيـة في حـسـاب احلـكـومـة لـدى
ركزي حتى يستطيع توفير البنك ا
حاجـة السـوق وبقـية االلـتزمات من
ــــســــتــــحــــقـــات رواتب واجــــور ( ا

الداخلية).
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ـركــزي في وان اســتــمــرار الـبــنـك ا
ضـخ الــــــــعـــــــــمالت مـن األرصــــــــدة
وجـودة وهي قليـلة من أجل حفظ ا
كن ان سعـر الصـرف مشـكلـة وال 
ـركـزي في تـوفـيـر يـسـتـمـر الـبــنك ا
حـاجة الـسـوق من العـملـة الـصعـبة
ـــضـــاربـــة فـــضالً عـن مـــواجـــهـــة ا
الـيــومـيــة في ســوق الـصــرف الـتي
ــطـيــة بـيع تــقـوم عــلى اسـتــغالل 
الـعمالت األجـنـبيـة وفق آلـية نـافذة
الــعــمــلـة وكــذلك فــأن قــيــام الــبـنك
بضخ كمـيات من النقـود احمللية لن
يغـير الكثـير فالـسوق سيـبتلع تلك
األموال ولن يـستـقر سـعر الـصرف
وتــلك األمــوال ســـتــذهب إلى كــبــار
ـضــاربـ والــصـرافــ وشـركـات ا
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- ونشـير الى أن الوسـيلة الـرقابية
لــلــبــنـك ضــعــيــفــة حتــكــمــهــا عــدة
اعـتـبـارات اهـمــهـا عـدم االسـتـقـرار
االقــتـصــادي الــقــائم عــلى احــاديـة
ــتـمــثل بــبـيع االيـراد في الــبالد وا
النـفط (فاقـتصادنـا ريعـياً بأمـتياز)
خـــــــصـــــــوصـــــــاً وان االدبـــــــيـــــــات
االقــتـــصـــاديـــة تـــشـــيـــر الى ان كل
اقـتـصـاد بـلـد يـعـد ريـعـيـاً اذا كانت
مـســاهــمــة الــقــطــاع الــنـفــطي فــيه
ــئــة) ونــحن في تــتــجــاوز ( 50 بــا
افــضل حــاالتــنــا تــصـل مــســاهــمـة
الـقطـاع الـنـفطي في الـنـاجت احمللي
ئة)  االجمالي الى اكثر من (65 با
واالعــتـبــار االخــر يـتــمــثل في عـدم
ـــؤهــلــة بــشــكل كــفــايــة الــكــوادر ا
ـــبـــيـــعــات يـــتـــنـــاسب مع حـــجـم ا
الـيومـيـة لـنـافـذة العـمـلـة االعـتـبار

تاحة . االخر هو اإلمكانات ا
واذا مــا افــتـــرضــنــا ان  حتــديــد
سعر صرف معوم ب نافذة العملة

ـوازيـة بـعـد ان يـتـخـلى والــسـوق ا
ــركــزي عن حتــديــد ســعـر الــبــنك ا
صرف من قـبله ضمن نـافذة العـملة
وتــركـه اللــيــات الــعـــرض والــطــلب
فبالتأكيد سـينخفض سعر الصرف
ـــا اكــثــر من 1190 الى 1400 ور
حــسب مـا تـفـضـي له آلـيه الـعـرض
توقع أن تختفي والطلب فأنه من ا
ـــضــاربـــة ألجل حتــقـــيق األربــاح ا
وذلك كنتـيجة الختـفاء الفوارق ب
ـوازي ولكن السـعرين الـرسمي وا
ســـيـــرافـق ذلك تـــدهـــور في ســـعـــر
الـديـنـار نتـيـجة زيـادة االقـبـال على
وازية بـحثـا عن العمالت السـوق ا
األجنبـية من قبل شركـات الصيرفة
والتجـار خاصة اذا لم يـوفر البنك
ركزي كميات من النقد األجنبي . ا
و باإلمكان استثناء استيراد القمح
والرز وبـعض السلع االسـاسية من
الـقرار حـيث يـوفـر البـنك الـعمالت
بسعر مخفض كهدف اجتماعي

ومن ثـم يـتم احلـفــاظ احلـفـاظ عـلى

ثل الـبنك االحـتيـاطـيات وحـقيـقـة 
ـركـزي هـرم الـسلـطـة الـنـقـديـة في ا
الـبالد ولـكن لــيس بـإمـكــانه الـعـمل
مــنــفــردا في ظل تــعــاضــد األزمــات
وغياب رؤى احلل من كافة اجلهات
وعــلى رأســهــا احلــكــومــــة كــمـا ال
ـــكن لـــلـــبــنـك عــزل آثـــار االزمــات
والــركـود االقــتــصــادي عن الــوضع

النقدي.
- يتضح اآلن بأن قـرار التعو هو
ــشـاكـل مـتـشــابـكــة ولـكن خالصـة 
يـــفــــتـــرض أن يـــتـم - عـــلى األقل -
طمـأنة الـسوق فـاتخـاذ القرار دون
اتخـاذ خطـوات مسـاندة تـعمل على
ـثل احلـد من جــوانـبه الــسـلـبــيـة 
اخـــفـــاقـــا ايـــضـــا ولـــعل أهم تـــلك
اخلـــطــوات هـي عــمـــلـــيــة طـــمـــأنــة
ــواطـنــ واجلـهــات ذات الـعالقـة ا
بـدور حـيـوي لـلـبـنك فـي قـادم األيام
سـيـمـنع عـلى األقل تـطـرف الـسوق
ومن هــذه اإلجــراءات مــثال تــعــزيـز

الي للبنك. ركز ا ا

لـلمـئـة دوالر وسعـر الـشراء لـلدوالر
1195 ديـنـاراً أي 119 ألـفـاً و500

دينار للمائة دوالر.
في حـــ يـــبــلـغ ســـعــر الـــبـــيــــــــع
الـنـقـدي في نـافـذة بـيع الـعــــــــمـلـة
االجـــــنــــبــــيـــــة (لــــلــــدوالر) (1190)

دينارلكل دوالر.
بــفــارق يــبـــلغ في حــده األعــلى (9)
دنـانـيــر لـلـدوالر الـواحـد بــالـنـسـبـة
لــبــورصــة الـكــفــاح بــبــغـداد و(20)
ديـنـارا للـدوالر الـواحـد في شـركات
الـصـيـرفـة اخملـتـلفـة في الـبالد  مع
العـلم أن الذيـن بإمكـانهـم احلصول
ـركـزي هم عـلى الـدوالر من الـبـنك ا
قلة ولـكم أن تتخيـلوا حجم اإلثراء
والفوارق الكبيرة التي سيحصلون
عــلـــيــهـــا جــراء بـــيع الــعـــمالت في
ـــوازيـــة (الـــســوداء) من الـــســوق ا
ــركـزي مــعـني ــعـلــوم ان الـبــنك ا ا
بـتوفيـر العـمالت األجنـبيـة بالـسعر
الــرســـمي والــذي يــتـــطــلب بــدوره
وجــود رصــيـد ضــخم من الــعـمالت

وبـكــ  اتــخــذ بـعــد هــذه الــزيـارة
طـابـعاً أيـديـولـوجيـاً : " فـفي شـباط
 1960 اتــهـمت وثــيـقــة صـادرة عن
ركـزيـة للـحـزب الشـيوعي الـلجـنـة ا
فـي االحتـاد الـسـوفــيـيـتـي الـزعـمـاء
ــمـارســة " ســيــاسـة الــصــيـنــيــ 
قـومــيــة ضـيــقـة "  بــيـنــمـا اتــهـمت
الـــقـــيـــادة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــزعـــمــاء
الـــســـوفــيـــيت بـ " الـــتــحـــريــفـــيــة "
واالبتعاد عن مـباد الليـنينية إزاء
قـضـايـا احلـرب والـسالم والـثـورة .
وعــلى ذكـر زيـارة خـروتــشـوف فـقـد
قـــدم لــــدى وصـــوله إلـى الـــواليـــات
ـتـحـدة  راية إلـى الرئـيس دوايت ا
أيــزنـهـاور  كُــتب عـلــيـهـا " االحتـاد
الـسـوفيـيـتي "  جـلـبهـا من الـقـمر
كـإشارة إلى أن الـسـوفيـيت ال زالوا
ــقــدمــة في مــجــال اســتــكــشــاف بــا
الــفــضـاء  وكــان ذلك بـالــطــبع قـبل
عـــشـــر ســــنـــوات من هـــبـــوط رائـــد
الـفضـاء األمـيركـي نيل ارمـسـترونغ
عـلى سـطح القـمـر في الـعـشرين من

تموز / يوليو 1969.
وقـد تـعـمـد األمـيـركـان أن يـغـمـسـوا
خــروتــشــوف بــوســائل الــرفــاهــيــة
والـكــمـالــيــات لـيــرى كم هي رائــعـة
احلـــيـــاة األمــيـــركـــيــة  لـــكـــنه كــان
مــسـتـعـداً لـهـذا األمـر  وكـان يـنـظـر
إلى كل مـا يـجري حـوله بـهـدوء تام
متجنـباً االستغراب من أي شيء ! .
 أمـا الـزيـارة الـتي قـام بـهـا لـيـونـيد
تحدة في بريجنيف إلى الـواليات ا
السادس عشر من حـزيران / يونيو
1973 كـــرد عـــلـى زيـــارة الـــرئـــيس
األمـيـركي ريتـشـارد نـيكـسـون  فـقد
تـبـ من مـذكـرات هنـري كـيـسـنـجر
أنه انـتقـد الـصيـنـي بـقـسوة وذلك
أثـناء حـديث جـرى بـ الرئـيـس 
لم يـــحـــضـــره ســـوى كـــيـــســـنـــجــر
ــتــرجم  ويــذكــر كــيــســنــجـر أن وا
بريـجنيف صـرح عن احلقد الـعظيم
الـــذي يــكـــنـه لــلـــصـــ  وقــال : أن
الـصـيـنـيـ مـخـادعـون بـطـبـاعـهم 
ـــراوغــة ويـــخـــفـــون بــكـــثـــيـــر من ا
أهــدافـهم احلــقـيــقـيــة  وأن الـثـورة
الثـقافـية الـصيـنيـة  هي مثـال على
االنــحـــطـــاط األخالقي . مـــؤكــداً أن
األطباء السوفييت يعتقدون أن ماو
مصـاب باضـطرابات عـقلـية  وعلى
كل حال  اذا كان سلـيماً أو ال " فإن

راوغ " ! .  او طبعه ا
ومن طريف مـا يذكـره كيـسنـجر عن
هــذه الــزيـارة  أن بــريــجـنــيف كـان
يــــحـــمل مـــعـه ســـاعـــتـــ  واحـــدة
لتوقيت موسـكو  واألخرى لتوقيت
واشــنــطن  وأنه كــان يــتــذمــر حـ

يـــتـــطــلب األمـــر تـــغــيـــيـــر الــوقت 
ويـرفض اجـراء حـسـابـات مـثل هذا

االختالف في التوقيت ! .
U½uFO{Ë «uŽU{

في كــتـــابه " الــنــزاع الـــســوفــيــاتي
الـصــيــني .. دراســة أيــديـولــوجــيـة
نــقـديـة " الـذي أصــدره في ايـلـول /
ــفــكـر ســبـتــمــبـر  1968 يــحــصـر ا
الــســـوري جـــورج طـــرابــيـــشي ذلك
الــنـــزاع الــذي يـــعــود تـــاريــخه إلى
ـــســـائل اآلتـــيــة : الـــعــام 1958 بــا
ـــركـــزيـــة فـي احلـــركـــة الـــثـــوريــة ا
العمـالية  االنـتقال إلى االشـتراكية
ـيـة  واسـتـراتـيــجـيـة الـثــورة الـعـا
ـــا تـــعــنـــيه من الـــســلـم واحلــرب 
قضايـا حتمـية احلرب واالشـتراكية
واحلــــرب والـــتـــعـــايـش الـــســـلـــمي
والـــتـــعــــايش وثـــورات الـــشـــعـــوب
ـر مـن ورق " واحلـرب ونــظــريــة " 
الـفـيـتـنـامـيـة  ثم يـتـنـاول بـالـبـحث
مـــــســـــائل ســـــتــــالـــــ ومــــســـــألــــة
يـوغـوسالفـيـا ومسـألـة االنـحـطاط 
وأخـيـراً يـلـقي األضـواء عـلى تـطور
الـنــزاع الـصـيـني  – الـسـوفـيـاتي .
ــــدخل الــــذي وضـــعه لــــهـــذا وفي ا
الــكـــتــاب يــطـــلق طــرابــيـــشي عــلى
اخلالف الـــســـوفـــيـــاتي الـــصــيـــني
ا يشبه ناظرة  مبـتدءاً  تسميـة ا

احلــــرب األهــــلـــيــــة الــــتي انــــتـــهت
بـانــتـصــار الـشــيـوعــيـ في الــعـام
1949. لـــقـــد كـــانـت الـــعالقـــات في
الــــبـــدء وطـــيـــدة بــــ الـــعـــمالقـــ
الشـيوعـي  فبـعد أشهـر قلـيلة من
والدة جـمهـورية الـصـ الشـعبـية 
زار مــــــاوتـــــــسـي تــــــونـغ االحتــــــاد
الـســوفـيــاتي في شــبــاط / فـبــرايـر
1950 ووقع مـع سـتــالــ مـعــاهـدة
صــداقـــة وتــعـــاون  وبــعـــد خــمس
سنوات على زيارة ماو  قام نيكيتا
خـروتـشـوف في أيـلـول / سـبـتـمـبـر
1955 بـزيــارة لــلـصــ الــشـعــبــيـة
وقعة ب عاهدة ا تكللت بتطوير ا

الـبلـدين  وفي الـعـام الـتالي 1956
شـــارك شــو أن الي رئـــيس الــوزراء
ــــؤتـــمـــر الـــصـــيــــني فـي أعـــمـــال ا
الــعـــشـــريـن لـــلــحـــزب الـــشـــيـــوعي
السـوفييـتي  اعقـبها بـزيارة أخرى
في الـعام 1957 إلى موسـكـو  وقد
تـرتـبت على هـذه الـعالقـات الطـيـبة
ــوقـعـة بــ الـبـلـدين  ــعـاهـدة ا وا
تـــقــــد االحتـــاد الــــســـوفــــيــــيـــتي
ـسـاعـدات مـالـيـة وتـقـنـيـة وعـلـمـية
ومـــصــــانع جـــاهــــزة وخـــبـــراء إلى
اجلــمـهـوريـة الـشـيـوعـيـة الـولـيـدة 
عـلى اعـتبـار أن مـوسـكو كـانت تـعد
ــيــة لألحــزاب نــفـــســهــا راعــيـــة ا
الـشـيـوعــيـة الـوطـنـيــة في مـخـتـلف

ارجاء العالم . 
وفـي أحــــدث كـــــتـــــاب عـن االحتــــاد
الـســوفـيــيـتي يــسـتــعـرض الــكـاتب
ؤرخ الفلسطيني اليساري ماهر وا
الــشـريف هــذا الـتــاريخ عـبــر حـقـبه
اخملــتـلـفـة  من لــيـنـ وهـو يـواجه
اشـكـالـيـات الـثـورة االشـتـراكـيـة في
روســـيـــا  إلـى عـــهـــود ســـتـــالـــ 
وخــــروتـــشــــوف  وبـــريـــجــــنـــيف 
وغــوربــاتــشــوف وســيــرورة تــفــكك
االحتاد السوفييـتي وانهياره  كما
يــــخــــصص مــــلــــحـــقــــاً بــــعــــنـــوان
الـبيـريسـترويـكا إلى أين ? ومـلحـقاُ
ــؤتــمـــر الــثــامن ثـــانــيــاً عــنـــوانه ا
والــعـــشــرون لـــلــحــزب الـــشــيــوعي
الــسـوفـيـيـتي : مـحـطـة تـاريـخـيـة ..
ـــؤتــمــر وانــعـــطــاف بـــارز  وهــو ا
األخــيـر لـلـحـزب قـبــيل تـفـكك الـبالد
وانهيارها . وفي مبحث من مباحث
الـكـتــاب يـتـنــاول الـشــريف أيـضـاً 
تـاريخ انـفـجـار اخلالف الـصـيني –
الـــســـوفـــيـــيـــتي  مـــشـــيـــراً إلى ان
الـعالقات بـ الـبلـدين بـدأت تشـهد
بـروداً مـنـذ سـنة 1958 عـنـدمـا قرر
ماو تسي تونغ  في نيسان من ذلك
العام  إقامة " الكومـونات الشعبية
" ثم تبـنّى سـياسـة " القـفزة الـكبرى
إلى األمام " . وفي 31 تـموز 1958
تــــوجـه خــــروتــــشــــوف إلى بــــكــــ
لـإلعــــــراب عن قــــــلـق الــــــزعــــــمــــــاء
الــســوفــيــيـت من الــســيــاســة الــتي
ينتـهجهـا ماو تسي تونغ  ,وفي آب
من الــعــام نــفـــسه  قــامت الــقــوات
ـهـاجـمـة جـزيـرتـ في الـصـيـنـيـة 
مـضـيق فـرمـوزا  فـهـددت الـواليـات
ــتــحــدة األمــيــركــيــة بــاســتــخـدام ا
الــــسالح الــــنــــووي ضــــد الــــصـــ
الـشـعبـيـة  فرد خـروتـشـوف علـيـها
بـتأكـيـده أن أي هـجوم عـلى الـص
الـشـعـبــيـة سـيـعـتـبــر هـجـومـاً عـلى
بالده  . لكن سرعان مـا أعلن القادة
الـصـينـيـون عن اسـتـيائـهم الـشـديد
مـن الـــــزيــــــارة الـــــتـي قـــــام بــــــهـــــا
ـتـحـدة خـروتـشـوف إلى الـواليـات ا
األمـــيـــركــــيـــة فـي عـــهـــد الــــرئـــيس
أيــزنـــهــاور  ذلـك أن هــذه الـــزيــارة
الـــــتي تـــــمت فـي اخلـــــامس من آب
1959 جــــــاءت فـي الــــــوقـت الــــــذي
تـــســتـــمــر فــيـه االدارة األمــيـــركــيــة
برفض االعتراف بجمهورية الص
الـــــشــــعــــبــــيـــــة " من لــــيـــــنــــ إلى
غـــوربــاتـــشـــوف أو حــكـــايـــة ثــورة
مــجــهــضــة  مــاهــر الــشــريف  دار
ويشير الفارابي  بيروت  2018.  
البـاحث إلى أن النـزاع ب مـوسكو

في تــشــرين األول / أكـتــوبـر 1917
تمكنت الثورة الروسية من اإلطاحة
بالنظام القيصري الروسي . وجنح
الــبالشـفــة " األكـثـريــة " من اعـضـاء
قراطي حزب العمل االشتراكي الد
ــيـر إلـيـتش الــروسي بـقـيـادة فالد
نـاشفة " ليـن من اقـصاء رفاقـهم ا
األقـــلـــيـــة " وزعــيـــمـــهم يـــولـــيــوس
مارتوف  وتغيـير اسم حزب العمل
إلى احلزب الشيوعي الـسوفييتي 
تـمـهيـداً لـقيـام احتـاد اجلمـهـوريات
السوفييتية االشتراكية وعاصمتها
مــوسـكـو  بـعــد خـمس سـنـوات من

ذلك العام
وفـي األول مـن تــــــــشــــــــرين األول /
أكتوبر 1949 أعلن ماو تسي تونغ
عن والدة جــــمـــــهــــوريـــــة الــــصــــ
الشعبية وعاصمتها بك " بيجينغ
 بـعــد نـحـو 37 عـامــاً من االطـاحـة
بالنظام االمبراطوري الصيني على
يد سـون يات سـ  وبعـد أن تمكن
مـع حـزبه الــشـيــوعي الـصــيـني من
إبــعــاد عــنــاصـر احلــزب الــقــومي "
الـــكـــومـــنـــتـــانغ " رفـــاق األمس إلى
جـزيـرة تـايـوان  لـيـقـيـمـوا دولـتـهم
فـيـهـا حتت اسم جـمـهـوريـة الـص
وعــاصــمــتــهــا تــايــبــيه  كــامــتــداد
ؤقتة التي اعلنها حلكومة الص ا

س عام 1912.
وأعـلن الــشــيـوعــيــون الـروس بــعـد
انتهاء احلرب األهلية  عن تأسيس
دولـتــهم  وفق الـفــلـســفـة الــثـوريـة
اركسـية اللـينيـنية الـتي انتصرت ا
في بــلــد زراعي فالحي  ولــيس في
بــلـد صــنــاعي عـمــالي مــثــلـمــا كـان
يـنـتـظـر كارل مـاركس  وكـذلك جنح
الشيـوعيون الصـينيون بـعد انتهاء
احلرب األهليـة  بإعالن دولتهم في
بلـد زراعي فالحي اقـطـاعي . وقد ال
تـكون مـصـادفـة أبداً  أن يـعـلن ماو
عن قيام جمـهورية الص الـشعبية
في أكـتـوبـر  تيـمـنـاً بثـورة أكـتـوبر
الروسـية  لـكن بخصـائص صيـنية
ورؤية ماوية  ستؤدي بعد سنوات
قـــلـــيـــلـــة إلى االفـــتـــراق بـــ الــدب
الــروسي  والـتــنـ الـصــيـني  مع

أنهما حتت راية حمراء واحدة ! .
تبدو القصة متـشابهة إلى حدٍ كبير
 غير أن اخلالف كـان متشـابها إلى

حدٍ أكبر .
صداقة وتعاون ثم خالف وافتراق
كان من الطبيعي  أن تكون العالقة
بـ جـمـهـوريـة الـصـ الـشـعـبـيـة 
الــدولــة الــشــيــوعــيــة االشــتــراكــيـة
الـنــاشـئــة  واحتـاد اجلــمـهــوريـات
الـسـوفــيـيـتــيـة االشـتـراكــيـة عالقـة
صــــــداقــــــة وطـــــيــــــدة  وتــــــعـــــاون
اســـتــراتـــيـــجي  ذلك أن الـــبـــلــدين
ـاركـسـية – جتـمـعـهـمـا الـفـلـسـفـة ا
الـلـيـنــيـنـيـة في اطــارهـا الـشـيـوعي
العـام ومنهـجها االشـتراكي  وعلى
الـرغم من ان الـشـخصـيـة الـصيـنـية
الــتي عـرفت بـانـعــزالـهـا  ال تـتـقـبل
كـثيـراً الفـلـسفـات واالديان واألفـكار
الدخيلـة  والغريبة عن بـيئتها  إال
أن فلسفـة ماركس واجنلس وثورية
لـيــنـ  وجـدت أرضـاً خـصـبـة بـ
ثوار الصـ الذين لم يتـمردوا على
الـســلـطـة االمــبـراطــوريـة والــنـظـام
ــــا عـــلى االقــــطـــاعي فــــحـــسب  إ
ـوروثة متـمثلة عتـقدات الديـنية ا ا
بالطاوية والكونفوشية وطقوسهما
الـعـباديـة  وهي مـعـتقـدات تـناسب
اجملتمع الـزراعي الذي يهـيمن عليه
الكهنـة واالقطاعيـون . وبعد سقوط
آخـر األسـر االمـبـراطوريـة  واعالن
حـكـومـة ثوريـة مـؤقـتـة  بـدأ صراع
من نــوع آخـر يـتـبـلـور بـ صـفـوف
الــثــائــرين  بــ احلــزب الــقـومي "
الكومنتانغ " بقيادة سون يات س
 واحلـزب الـشــيـوعي الـذي تـأسس
في 1921 بـقـيـادة تـشن شـيـاو دو 
ثم تولى زعامـته بعد 14 عاماً على
تـأســيـسـه مـاو تــسي تــونغ لـيــقـود

الـــقــيــادة في يـــدكم ? . وواضح من
هـذا الـرد لـلـصـيـنـيـ الـشـيـوعـيـ
أنـهم ال يقـرون بـوجود قـيـادة أعلى
ألي حـزب شـيوعـي تتـحـكم بـجـميع
االحـزاب الــشــيـوعــيــة في الــعـالم 
وأنــهم ال يــقــرون ضــمــنــاً بــقــيــادة
ـية  وهذا رفاقـهم السـوفيـيت الـعا
مـن أهم أســـــبـــــاب الــــنـــــزاع  وفي
مـسـألــة االنـتـقــال إلى االشـتــراكـيـة
ية  فإن واستراتيجية الـثورة العا
سـألة لم تـكن مـطروحـة على هـذه ا
بـسـاط البـحث في صـفـوف احلـركة
يـة  ولم يكن هناك الشيـوعية الـعا
سـوى شـكـلـ تـاريـخـيـ مـحـددين
لالنـتــقـال إلى االشـتـراكـيـة : طـريق
الـثـورة الـروسـيـة والـصـيـنـيـة  أي
ـسلحة طريق االنتـفاضة واحلرب ا
لالسـتـيالء عـلى الـسـلـطـة  وطـريق
وقراطـية الشـعبية  أي بلدان الـد
طـــريق انـــتـــظـــار ســاعـــة الـــصـــفــر
لالنقـضاض عـلى سلـطة الـدولة في
ــســاعـدة ــيــة و ســيـاق حــرب عــا

اجليش األحمر . 
ـيـة الـثـانـية لـكـن بـعـد احلـرب الـعـا
وتــــفــــاقـم احلــــرب الـــــبــــاردة بــــ
عـسكرين  لم يـعد حتى االخـتيار ا
ـكـنـاً  ـذكـورين  بـ الــطـريـقـ ا
وكــان مـــوقف احلـــزب الـــشـــيــوعي
الـــــصـــــيـــــني أنـه ال يـــــوافق عـــــلى
مـوضوعـة االنـتـقال الـسـلمي إال من
زاويـــة تــــكـــتــــيـــكــــيـــة صــــرفـــة  ال
استراتيجية  وقـد نشر الصينيون
رأيـــــــــــهـم فــي أول نـص رســـــــــــمـي
ناظرتهم مع السـوفييت منذ العام
1960: علـى البـروليـتاريـا ان تلـجأ
إلى الـثـورة لـتـسـتـولي عـلى سـلـطة
الـدولـة وحتـطم اجلـهـاز الـعـسـكري
والبيروقراطي للـبورجوازية وتقيم
دكــتـاتــوريـة الــبــرولـيــتــاريـا مــكـان
ديــكـتـاتــوريـة الـبــورجـوازيـة " وفي
منـاظراتـهم الالحقـة كانـوا يؤكدون
عــلى عـدم امـكــانـيـة جــعل االنـتـقـال
الــســلــمـي إلى االشــتــراكــيــة مــبــدأ
يـاً جديـداً للـحركة استـراتيـجيـاً عا
يـة : " والواقع انه الشـيـوعيـة العـا
لم تــوجــد بــعــد فـي تــاريخ الــعــالم
سابقـة واحدة في االنتقـال السلمي

من الرأسمالية إلى االشتراكية " .
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ويرى طرابيشي في تـعليقه ان مثل
ــنــاظـرة ال تــغــني الــنـظــريـة هـذه ا
ـــــاركــــســـــيــــة فـي شيء ألن هــــذه ا
الــنـظـريـة تـشــمل من األسـاس عـلى
امـــكـــانـــيـــة االنــــتـــقـــال الـــســـلـــمي

والالسلمي . 
وحـول مـسألـة الـسـلم واحلـرب فإن
ـاركــسـيـة امـتـازت عن غـيـرهـا من ا
الـفلـسفـات بأنـهـا لم تدع إلى الـغاء
احلـروب باسم نـزعـة انـسانـيـة ما 
ولم تقف عند االعـتبارات االخالقية
وحـــدهــــا  " بـل قـــالـت ان احلـــروب
سـتخـتفي من تـاريخ االنـسانـية مع
ـيـاً "  وفي ذلك زوال الـطـبــقـات عـا
يــقـــول الــصــيــنـــيــون ان " مــســألــة
الــتــعــايش الــســلــمي بــ االقــطـار
االشتراكية والرأسمالية ما كان من
ـمـكن أن تظـهـر قـبل ثورة اكـتـوبر ا
ألنه لم تـكن هنـاك دولة اشـتراكـية "
ويــــــقـــــصــــــدون بــــــذلـك أول دولـــــة
اشــتــراكــيــة في الــتــاريخ  االحتـاد

السوفياتي . 
وقـد ظــهـر خالفـهم مـع الـسـوفـيـيت
ـؤتــمــر الــعـشــرين لــلــحـزب بــعــد ا
الشيوعي السوفياتي الذي عقد في
شــبـاط / فــبــرايـر 1956 الـذي أكـد
على امكانية الـتعايش السلمي ب
ـعــســكـر ــعـســكــر االشــتـراكـي وا ا
الـــرأســمـــالي  واعـــلن أن احلــروب
لـيـسـت بـاألمـر احملـتـوم  ودعـا إلى

حتــويل االنــفــراج الــدولي الـذي 
بــلــوغه إلى ســلم دائم   واتــهــمـوا
السـكرتـير الـعام لـلحـزب الشـيوعي
السوفياتي نيكيتا خروتشوف بأنه
يــنـــكــر الـــتــعــارض االســـاسي بــ
النـظامـ االشتـراكي والرأسـمالي
ويــنــكـر الــتــنــاقض األســاسـي بـ
ــــــعــــــســـــــكــــــريـن االشــــــتـــــــراكي ا
واالســـتــعـــمــاري  ويـــنــكـــر وجــود
ي  ويـحول الـنضـال الـطبـقي الـعا
بـالــتــالي الـتــعــايش الـســلــمي بـ
عسـكرين إلى " تعاون النظـام وا
شـــامـل " وذلك بـــســــبب صـــيــــغـــته
االيجابية التي قـدمها عن التعايش
ؤتـمر الذي وجه السلـمي في ذلك ا
فــيه انــتـقــادات قــاســيــة وضــربـات
مــوجـعـة لــنـهج جـوزيـف سـتـالـ 

الـصرخـة : لقـد ضـعنـا ! : هذه هي
العـبارة الـتي غالـباً مـا تتـردد على
لسان الذين تتبعوا  بقدر متفاوت
مـن االهــــتـــــمـــــام أو الالمـــــبــــاالة 
ــنــاظــرة الـصــيــنــيـة – تــطـورات ا
الــسـوفـيــاتـيـة  والــذين لم يـجـدوا
مبرراً الصطفافهم على الفور ومنذ
البـدايـة مع هـذا اجلانب أو ذاك . "
لــقــد ضــعــنــا وضـيــعــونــا ! " . مَن
ــــــــصـــــــيـب ومـن اخملـــــــطـئ ? مّن ا
ــاركـسـي ومّن الالمــاركـسي ? مع ا

مّن هي احلقيقة ? 
في أي جانب ? واحلق أن مثل هذا
" الــضـيـاع " يـكـاد يـكـون مـحـتـمـاً .
اوالً لــغـزارة الــنـصــوص . وثـانــيـاً
لطـابعـها الـدعائي شـبه اخلالص .
وثـــالــثــاً ألن كل فــريق يــنــسب إلى
الــفــريق اآلخــر مــواقف مــتــخــيَــلـة
وخـاطــئـة سـلـفـاً ثم يـحـاول اثـبـات

خطئها . 
ومـثل هـذا " الـضيـاع " يـكـاد يـكون
ـتـنـاظـرين مـحـتـمـاً ألن الـفـريـقـ ا
ــثالن جتــربــتــ اشــتــراكــيــتـ
عظيمتـ يكن لهما الـتقدميون في
العالم أجـمع تقديـراً وحباً كـبيرين
ــــــنـــــاظــــــرة حتـــــولـت إلى  وألن ا
مــهـاتــرة  وألن مــواقـف الــطــرفـ

اصـبحت مـتنـافـية تـنافـياً مـطلـقاً .
وهو يكـاد يكون مـحتمـاً اخيراً ألن
في قدرة الطـرف معـاُ أن يجدا في
ــاركــســيـة  –الــلــيــنـيــنــيـة تــراث ا
ــتـنــاقض ألنه الـديــالــكــتـيــكي  وا
ديالـكـتيـكي وحي  نصـوصاً تـؤيد

تناقضة.  مواقفهما ا
واحلق ان مـثـل هـذا الـضـيـاع غـيـر
مـسـتـغــرب بـالـنـســبـة إلى شـعـوب
استيـقظت حديـثاً على االشـتراكية
ناظرة اركسية  وال سيما ان ا وا
قــــد ضـــيــــعت من قــــبل مـــفــــكـــرين
مـــاركـــســـيـــ عـــريـــقـــ وأحــزاب
مـــاركــســـيــة عـــريــقـــة " . " الــنــزاع
الـسُّــوفــيَــاتي الِــصّــيــنيّ .. دراسـة
أيـــديــُولـــوُجـــيَّــة نـــقْــديّـــة  جــورج
طرابيـشي  منشورات دار اآلداب 

بيروت  1968.
ا كان جورج طرابيشي من أغزر و
فكرين الـعرب في الكتابة وأعمق ا
والــبــحث والــدراســة والــنــشـر عن
اركسية وقضاياها  وله مؤلفات ا
عـديـدة فــيـهـا  مــنـهـا عــلى سـبـيل
ـــــثـــــال ال احلـــــصـــــر " ســـــارتـــــر ا
ــــاركـــــســــيــــة ـــــاركــــســــيـــــة  ا وا
سألة اركسية وا وااليدولوجيا  ا
القـوميـة  االستـراتيجـية الـطبـقية
همة في للثورة " فضالً عن  كتبه ا
العقل العربي واالسالم والعلمانية
والــتـــراث والـــثـــقـــافــة الـــعـــربـــيــة
ــعـاصـرة وغـيــرهـا  وبـسـبب من ا
تـوجــهـاته الـتــقـدمــيـة والـنــقـديـة 
ـاركـسـيـة إلى حـد مـا  فـإن تلك وا
الصرخة " لقد ضعنا وضيعونا ! "
ـا تـعـبـر عن واقع حـاله  وحـال إ
ثقفـ من التقـدمي العرب  كل ا
بل في الـعالم أجـمع  الـذين كـانوا
ينـظرون بـع الـرضا واالطـمئـنان
إلى ظـهــور اشـتـراكـيـة جـديـدة إلى
كن جانب االحتـاد السـوفيـاتي  
أن حتدث تأثيـراً كبيراً في موازين
الــقــوى في الــعـالم  عــلى حــسـاب
االمبريـالية التـي يرونها مـتجسدة
ــتـحــدة االمـيــركـيـة فـي الـواليـات ا
وحـلـفـائـهـا األوروبـيـ  لذلـك فإن
صدمتهم كانت كـبيرة  بعد النزاع
ــــــنـــــاظــــــرة  أو اخلالف  أو أو ا
الفـراق  أو الطالق  أو الـصراع 
ســمه مـا شـئـتَ  فـكل الـتــسـمـيـات
تـؤدي إلى تـشـاؤم وقـنـوط وخـيـبـة
جتـاه رفـاق األمـس احلُـمـر  الـذين
تنـازعوا فـفشـلوا وذهبـت ريحهم 

وضاعوا وضيعونا ! . 
ــــســـائـل الـــتي وبــــالـــعــــودة إلى ا
طــرحـهـا طــرابـيـشـي حـول أسـبـاب
ـــكن أن نــوجــزهــا ذلك الــنــزاع  
بــالــقــول أن الــرفــاق الــســوفــيــيت
وجـهــوا إلى رفــاقــهم الــصـيــنــيـ
تهمة محاولة اغتصاب القيادة في
ـيـة  وقد احلـركـة الشـيـوعيـة الـعا
وجـــدهـــا الـــصــــيـــنـــيـــون فـــرصـــة
ليوجهوا سؤالهم إلى قادة احلزب
الـشــيـوعي الـسـوفـيـاتي : تـقـولـون
نــحن نــريــد اغــتــصــاب الــقــيـادة 
فـمـمن نـريـد اغـتـصـابهـا  ومن في
يـده الـقـيـادة اآلن ? وهل يـوجد في
ـية شيء احلـركـة الـشـيوعـيـة الـعـا
يـســمى قـيــادة تـتــحـكم في جــمـيع
األحــزاب الـــشــقـــيــقـــة ? وهل هــذه

 Ÿ«eł tÞ

بغداد

والـتــشـدد الـذي سـار عـلـيه االحتـاد
السـوفيـاتي أيام السـتالـينيـة . غير
ـعـارض لـلـنهج أن الـسـوفيـيت وا
الـشــيــوعي الــصــيــني ســخـروا من
نـظـريـة ان : " االمـبـريـالـيـة وجـمـيع
ور من ورق " التي قال الرجعي 
بـها مـاو تـسي تونغ  بـقـولهم " اذا
وراً من ورق  كـان االمبـريالـيـون 
فـما احلـاجـة إلى الكـثيـر من الـعمل
كافحتهم ? " . والكثير من النضال 
وحول هذه النظـرية يرى طرابيشي
ان الـســوفــيـيت مــخــطـئــون جـمــلـة
ر وتفصيالً في تصويرهم نظرية 
من ورق بـــأنــهــا نــظـــريــة خــاطــئــة

ومضحكة . 
وهــذا لألسـبــاب الـثالثــة الـتــالـيـة :
ألنـهــا صـحــيـحــة وجـديــة  وألنـهـا
وألنــهـا صـيـغت في عـام لــيـنـيـنـيـة 
1946 ولم يحتج أحـد عليـها طوال
عــشـرة أعـوام أو أكـثــر  كـمـا سـبق
للـين أن وصف االمـبريـالية بـأنها
عــمـالق بــقـــدمـــ من طـــ  كــذلك
اسـتــشـهـد الــصـيــنـيـون بــالـعـدوان
االمـيـركي عـلى فيـتـنـام ليـثـبـتوا أن
االمــبــريــالـيــة االمــيــركــيــة ال تــريـد

التعايش السلمي . 
وحـول مــســألـة ســتــالـ فــقــد كـان
مـــوقف الـــصـــيـــنـــيـــ من أخـــطــاء
ســتــالـ أكــثــر جــذريــة من مــوقف
الــسـوفـيـيت أنـفــسـهم  وقـد تـلـقـوا
بــتـرحـاب االنـتــقـادات الـتي وجـهت
ـؤتـمـر الـعـشرين إلى سـتـالـ في ا
آنف الذكـر  غيـر أنهم يـقولون " ان
قارنة بـ مآثر ستـال واخطائه ا
تــظــهــر أن مــآثــره كــانت أعــظم من
أخــــطـــائه "  كـــمــــا يـــقـــولـــون " ان
الطريـقة التي  بـها انكـار ستال
طريقة خاطـئة أو ناقصة  وانه من
الــواجب الـقـيـام بـتــحـلـيل تـاريـخي
علمي شامل حلياة ستال واعماله
ــسـؤولــيـة  وانـه ال يـجــوز إلـقــاء ا
كــلــهــا عــلـى شــخص واحــد " . ولم
يــكن االحتــاد الــســوفـيــيــتي يــولي
اهمـية تذكـر للـقضيـة اليوغـسالفية
بـــاســتـــثــنــاء االعـــتــراف الـــرســمي
بالتـيتوية  –جوزيف بروز تـيتو –
في حـ ركز الـصـيـنيـون عـلى هذه
الـقـضـيـة  وكان هـجـومـهم الـعـلني
ـثـابـة والــصـريح عـلى الـتـيـتـويـة 
ـا سـيـكون تـنـبـيه وانـذار وتـمهـيـد 
عليه هجومهم عـلى  اخلروتشوفية
 إذ اتهموا خروتشوف الحقاً بأنه:
" أزال دكـتاتـوريـة البـرولـيتـاريا في
االحتــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتي وأقــــام
دكـتـاتـوريــة الـعـصـبـة الــتـحـريـفـيـة
بـقـيـادته  أي أقـام دكـتـاتـوريـة فـئة
مــــفــــضــــلــــة من الــــبــــورجــــوازيــــة
السوفييتية . وما يسميه بدولة كل
الشـعب هو ليس فـي احلقيـقة دولة
دكـتاتـورية الـبـروليـتاريـا  بل دولة
تبـاشـر فـيـهـا عـصـبـته الـتـحـريـفـية
الـــصــغــيــرة دكــتــاتـــوريــتــهــا عــلى
جـــمـــاهـــيـــر الـــعـــمــال والـــفـالحــ
ـثــقــفــ الــثــوريـ فـي االحتـاد وا
الــســوفــيــيــتي "  وهــذا مــا أســمـاه
الــــصــــيــــنــــيــــون بـ " االنــــحــــطـــاط

السوفييتي " . 
ـفـكــر جـورج طــرابـيـشي ويالحـظ ا
في الفصل السـابع وهو األخير من
كـــــتــــابه ان الـــــنـــــزاع الــــصـــــيــــني
الــســوفــيــيــتي الــذي كـان أول نص
ـناظرة الـتي نشرها رسمي له هو ا
الصينيون في مجلة " العلم األحمر
" في  16نـــيـــســـان / ابـــريل 1960
ـيالد ـنـاسـبـة الـذكـرى الـتـسـع 
لــــيـــــنــــ حتت عــــنــــوان " عــــاشت
اللينينـية "  قد انحط من " مناظرة
" إلى حرب حـقيـقيـة لفـظية  ومن "
مـــنــاقـــشــة " إلى مـــشــادة عـــدائــيــة
مــخــجـلــة  ومـن " مــسـاجــلــة " إلى
مـشـاحــنـة ومـشــاتـمـة . وقــد تـطـور
األمر بعد عام بـحديث الصيني
وألول مــرة مــنــذ بـدايــة الــنـزاع عن
تيـار حتريـفي مضـاد للـماركـسية –
اللـينـينيـة   محـطم لوحـدة احلركة
ـيـة  بـعـد حـديث الــشـيـوعـيـة الـعـا
خروتـشوف عن مـستـعمـرتي ماكاو
وهونغ كونغ الذي غمز فيه من قناة
ـتدحـاً الـهنـد التي الـصيـنـي  و
ــســـتـــعـــمــرات اســـتـــعـــادت آخـــر ا

البرتغالية في أراضيها  . 
لكـن يوم بـلغ خروتـشوف الـسبـع
مـن الـــعــــمــــر  تـــلــــقى مـن احلـــزب
الـشـيـوعي الـصـيـني بـرقـيـة تـهـنـئة
ــنـــاســبـــة عــيــد مـــيالده أدهــشت
اجلميـع  جاء فيـها  : ان اخلالفات

بيـننـا ان هي إال مؤقـتة .. وفي حال
ـــيـــة فـــادحـــة فــإن وقـــوع أزمـــة عـــا
حزبينـا وبلدينـا وشعبينـا سيهبون
جـنـباً إلـى جنب  بـدون أدنى ريب 
ـشـتـرك  إال فـلـيـرتـعد ضـد عـدونـا ا
االمــبـريــالــيــون والـرجــعــيــون أمـام
وحـدتـنـا . ( !! ) .  يُـعـلق طـرابـيشي
ـفـاجـئـة حـقاً : عـلـى هـذه الـبـرقـيـة ا
ــراقــبـون في وقـد احــتــار يــومـئــذٍ ا
تـفـسـيــرهـا : هل بـاعـثــهـا الـريـاء أم
الـسـخـريـة أم الـتـراجع أم االنـقـسـام
فـي صـفـوف الــقـادة الــصـيــنـيـ ? .
ومـهـمـا يـكن من أمـر  فـقـد كـان لـهـا
ناظرة " . تأثيراً ملطفاً على حدة " ا
وقد صـرح خروتـشوف عـلى إثرها "
ينـبغي إال نـقطع اجلـسور مع اولئك
الذين ليـسوا علـى اتفاق تـام معنا "

.
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في 31 كـــانــون األول / ديـــســـمـــبــر
1991 انـتـهى رسـمـيـاً وجـود احتاد
اجلـــمـــهـــوريــات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيــة
اإلشـتــراكـيـة الـذي كـان يـطـلق عـلـيه
اختـصاراً بـالروسـية CCCP  وقال
نــيـــقــوالي ريـــشــكــوف آخـــر رئــيس
حلــكـومـة االحتــاد الـسـوفــيـيـتي عن
هــذا احلــدث بـأنـه أكـبــر مــأسـاة في
الــــقــــرن الــــعـــــشــــرين . " خــــيــــانــــة
االشتراكية  ما وراء انهيار االحتاد
السـوفيتي  روجـر كيـران  توماس
كـــــــيــــــنـي  تـــــــرجــــــمـــــــة مـــــــاجــــــد

احلسيني2019.
وانـــهــــار عــــلى حــــ غــــرة نــــظـــام
ــثل قـوة عــظـمى  اشــتـراكـي كـان 
بدالً من أن ينـهار النظـام اإلمبريالي
انـهــيــاراً تـامــاً  - كــمـا كــان يــتـوقع
الـزعـيم الصـيـني مـاو تـسي تونغ –
فـــفـي كـــلـــمــــة له عـــام 1957 حـــول
عاجلة الصحيحة للتناقضات ب ا
صــفـــوف الــشـــعب قــال : يـــتــســاءل
الناس في جميع بلدان العالم اليوم
ـيـة ثـالـثة أم ال ?  أتـنـشب حـرب عـا
وعـلـيـنـا نـحن  فـيـمـا يـتـعـلق بـهـذه
ـــســألـــة  أن نــكـــون مـــســتـــعــدين ا
معنـوياً  وأن نقوم بـتحلـيالت فيما
يـخــصّـهــا . إنّــنـا نــتـمــسك بـالــسـلم
ونــنـاهـض احلـرب . ولــكن إذا أصّـر
االمبـريالـيون عـلى إثارة احلرب فال
ينبغي أن نـخاف منهـا ... لقد أعقب
ـــيــــة األولى مــــيالد احلــــرب الــــعــــا
االحتـــاد الــســـوفـــيـــاتي  ثم أعـــقب
ـيــة الــثــانــيــة ظــهـور احلــرب الــعــا
ـعــســكــر االشــتــراكي  فــإذا أصّـر ا
ية االمبـريالـيون عـلى شنّ حرب عـا
ؤكـد أن مئـات مالي ثالـثة  فـمن ا
أخـرى من الـنـاس سـيـتـحـولـون إلى
جــانب االشــتــراكــيــة من جــراء هـذه
احلـــــرب  وال يـــــبـــــقـى حتت حـــــكم
االمـبــريــالـيــة حـيــنـئــذ سـوى رقــعـة
صـغـيــرة من األرض  ومن احملـتـمل
أيــــضــــاً أن يــــنــــهـــار كـلّ الــــنــــظـــام
االمبريالي انهـياراً تاماً . ( !! ) ترى
هل كـان يجـول في خـاطر مـاو تسي
تونغ  أو في أكثر كوابيسه ازعاجاً
وفـزعــاً  أن االحتــاد الــســوفــيـيــتي
ــعــســكـر ســيــنــهــار ومــعه أيــضــاً ا
ـيـة االشــتـراكي  مـن دون حـرب عــا
ثالثة  وان انهـياره مدعاة لالرتياح
ا لفـرح وسرور زعمـاء الص  ور

ــاويـة  الـشـيــوعـيـة احلـمـراء ? ! . ا
وهل كــان يــعــلم أن خالف بــكـ مع
مــوســكـــو كــان يــجـــري حتت ســمع
ــركـزيـة وبــصـر وكــالـة اخملــابـرات ا
االمـــيــركــيــة الـ " CIA االمـــيــركــيــة

ورقابتها التامة ? . 
وهذا مـا أشار الـيه هنري كـيسـنجر
يّ .. تأمالت في كتابه " النظام العا
حول طـالئع األ ومسـار الـتاريخ "
الــذي يــقــول فـــيه : قــدّر مــاو أن من
تحدة شأن االنفتاح على الواليات ا
أن ينهي عزلـة الص ويوفـر لبلدان
أخرى كانت عازفة تبريراً لالعتراف
بـجمـهوريـة الصـ الشـعبـية . " من
الالفت  –والــكالم لـكـيــسـنـجـر  –أن
حتــلـيالً لـلــسي آي إيه  كُـتـب فـيـمـا
كـنتُ أسـتـعـدُ لـرحـلـتي االولى  رأي
أن الـــــتــــوتــــرات الـــــصــــيـــــنــــيــــة –
ا السـوفييـتية كـانت بالغـة احلدة 
يـجـعل الـتقـارب األمـيـركي الـصـيني
ـكـنـاً ولـكن من شـأن حـمـاسـة ماو
اإليــديـولــوجـيـة أن تَــحـولَ دونه في

حياته " . 
وكــان حتـلــيل وكـالــة اخملـابـرات في
اسـتـنتـاجـها االخـيـر بـشأن حـمـاسة
مـاو خــاطـئــاً  وسـقط في الــلـحــظـة
األولى الـتـي اسـتـقـبل فـيـهـا الـزعـيم

الــصـيــني الــرئــيس نــيــكــسـون في
زيارته التاريخية التي أذابت جليد
ـتـنـافـرين الـعـالقـات بـ الـبـلـدين ا
ألكــثـــر من عــشـــرين عــامـــاً بــســبب

احلرب الكورية .
يـخـطـر لــلـمـرء أحـيــانـاً  أن يـطـرح
الـتــســاؤالت حـول مــســار الــتـاريخ
ومـصائـر الدول  مـن أجل أن يعـيد
تـــشـــكــيـل أحــداثـه وفق مـــا يــحـــلم

ويتمنى .. 
والشك ان كل يــســاري في الــعـالم 
وكل مـاركـسـي لـيـنــيـني سـتــالـيـني
مــاوي شــيــوعي  كــان يــتــمــنى أن
يــأتـلف الــرفـاق احلــمـر في االحتـاد
السوفييتي والص الشعبية حتت
نجل  ـطرقـة وا الرايـة احلمراء وا
ولو حـدث مثل هـذا التـوافق  لكان
ـمـكـن نـشـوء قــوة اشـتــراكـيـة مـن ا
ا تـكون قادرة على منع عظمى  ر
انهيار االحتاد السوفييتي  وتعزز
فـي الـوقت نــفــسه من قــوة الــصـ
ا ا .. ور الشـعبـية الـصاعـدة . ر
ا . والتاريخ هو وحده الذي .. ور

يقطع الشك باليق ! . 
ومن هـــذا الـــيـــقــ أن الـــتـــوتــرات
اإليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة واخلالفـــــات
الـسيـاسـية بـ الـبلـدين  قـد خفت
حـدتـهـا كثـيـراً بـعد انـهـيـار االحتاد
السوفيـيتي  و عقد لـقاء قمة في
بك جمع الرئـيس الصيني جيانغ
ز مع الرئيس الروسي بوريس
يلـتـس في نـيسـان / ابريل 1996
لـيـعلـنـا عن نيـتـهمـا بـإقامـة شـراكة
ـساواة  استـراتيـجيـة تقـوم على ا
ــتــبــادلــة  والــتــنــســيق والــثــقــة ا

تبادل .  ا
واسـتــمــرت الــلـقــاءات بــ رؤسـاء
البلدين  وبعد ز زار خلفه هو
جــيـنـتـاو روسـيــا مـرتـ خالل عـام
واحــد  ووقع مـع الــرئـيـس بــوتـ
اعالنــاً مـشـتـركـاً يـدعـو إلى " نـظـام
ي لــلـقـرن احلـادي والـعـشـرين " عـا
كمـا أعلن الـبلدان الـتوصل إلى حل
ـشـكـلــة احلـدود بـيـنـهـمـا  نـهـائي 
األمر الذي أنهى قرابة أربع عاماً
ـفـاوضـات في هـذه الـقـضـية  من ا
ونزع " فتيالً  –ساخناً " بـينهما . "
الــــنــــجم الــــصــــاعــــد .. الــــصــــ :
ديبلوماسية أمـنية جديدة  بايتس
غـيل  تـرجمـة دالل أبـو حـيدر  دار

الكتاب العربي  بيروت   2009.
ان النظم ومن هذا اليق أيـضاً ا
ــؤامــرة الــشــمـــولــيـــة بــنـــظــريـــة ا
واحلـاجة الـدائـمـة إلى صـنع عدو 
ي وفي ذلك يـقرر الـبـاحث واالكاد
الفـرنسي بـيار كونـيسـا في كتابه "
صنـع العـدو أو كيف تـقتل بـضمـير
مرتاح " : ان االنظمة االستبدادية 
وخــصــوصــاً الــشــيــوعــيــة  تــقــدر
ـؤامرة  ألن تقـديراً كـبيـراً نظـرية ا
هــذه الــنــظــريــة تــســمح بــتــحــديــد
ـــصـــاعـب اآلنـــيــة  مـــســـؤول عن ا
ومــشـكالت الــنـاس الـيــومـيـة  وقـد
جـعـلت اجملـتـمـعـات الـشـيـوعيـة من
ا أن هذه النظـرية اختصـاصها  
الــعـدو قــد انــدس حــتى بــ أعــلى
ســــــلـــــطــــــات احلـــــزب  كــــــأعـــــداء
االشــتـــراكـــيــة والـــتـــروتــســـكـــيــ
ــــبــــــــــوخــــــــــاريــــــــــنــــــــــيــــــــــ والــــــ
والــلـيــوشــاوشـيــســتـيــ  وكــلـهم
عمالء جلـهات أجـنبـية وجـواسيس
CIA ( لالســتـخــبـارات األمـيــركـيـة
كــانت االســتــخــبــارات األمــيــركــيـة
تـتـمـنى أن يـكـون ذلك صـحـيـحـاً ! )
ومتآمرون على االحتاد السوفييتي

 انهم عمالء اإلمبريالية . 
وكــانـت حــمالت الـــتــطــهـــيــر الــتي
جـرّدهــا مــاو بـانــتــظـام الســتــعـادة
حتمل دائماً أسماء جميلة : احلكم 
ــائــة زهــرة  الــثــورة الــثــقــافــيــة ا
الـبـرولـيـتـاريـة الـكـــــبـرى  احلـمـلة
ضـــد الـــتــــــــحـــريـــفـــيـــة واالنـــزالق
الــيـمــيـني ثـم االنـزالق الــيـسـاري...
وكـــانت مــوجـــهـــة خــصـــوصــاً إلى
ـثــقــفـ والــقــادة " اخلـائــــــنـ " ا

للحزب .
الص الشعبـية بدورها استوعبت
عـلـى مـا يــبــدو الــدرس الــتــاريـخي
ــأسـاوي لـالحتـاد الـســوفـيــيـتي  ا
ـــــســــــؤولـــــ والبـــــد أن بــــــعـض ا
الصيـني  –كمـا تـقول كـوندولـيزا
رايس  –يتساءلون : كيف نستطيع
أن نــــتــــحــــرر من دون أن نــــصــــبح

غورباتشوف ? .
تــلك هي قــصــة أخــرى ســيــرويــهــا

التاريخ ! .
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ــنح واضـــحــة من خـــلــيــة األزمـــة 
بـاشرة الضـوء األخضـر لألنديـة 
الـتـدريـبـات اجلمـاعـيـة مع االلـتزام
الــكــامل بــالـبــروتــوكــول الــصـحي
وشروط الـوقايـة الصـحيـة وإجراء

. فحوصات دورية لالعب
وبــــ أن األنــــديـــة اســــتــــكـــمــــلت
تـعـاقـداتـهـا وبــدأت تـعـقـيم مالعب
التدريب وإجراء فحـوصات شاملة
لـلـفـريق وإدخـال عـدد من اإلداري
بــدورات لـــلــتـــعــامـل مع الــوقـــايــة
الـصـحـيـة في ظل تـفـشـي فـيروس

كورونا.
ـتوقع لـبدء ـوعد ا وأشار إلى أن ا
الــــتـــــدريــــبــــات األول مـن شــــهــــر
ـقـبـل الفـتا أن سـبـتـمـبر/ أيـلـول ا
ــتـوقع النــطالق الـدوري ــوعـد ا ا
يوم 20 من شـهـر أكتـوبـر/ تـشرين

قبل. األول ا
يـشـار إلى أن الريـاضـة في الـعراق
مـتـعـطـلـة مـنـذ شـهـر مـارس/ آذار

بسبب جائحة كورونا.

ثـقــافـته والــتـزامه فـي الـتــدريـبـات
ـنــفـردة وسـيــتـضح مــدى الـتـزام ا
الالعــبــ فـي بــدايــة اإلعــداد ومع
ـلـتزم انـطالقـة الـدوري والالعب ا
في سيتـجنب اإلصابة وهـذه نقطة
فـي غــايـــة األهــمـــيــة ومـــؤثــرة في

مسيرة وطموح أي العب.
ـنصـوري أنا عـلى تواصل وحدد ا
مـستـمر مع إدارة الـنادي واجلـهاز
الــفـني وهـنـاك تــنـسـيق دائم حـول
موضـوع االلتـحاق اإلدارة تـقريـبا
أنـهت جـمــيع الـتـفــاصـيل اإلداريـة
لـكن أنـتـظـر حتـديـد مـوعـد الدوري
بــشــكل رســمـي وبــدء الــتــدريــبـات
اجلـمـاعـية حـيـنـها سـأغـادر بـشكل
وسم مـباشـر إلى الـعراق مـؤكـدا ا
ـقــبل سـيـكــون مـخـتــلـفـا وخـارج ا
التوقـعات لألسباب الـتي مرت بها
الـريـاضة بـصـورة عامـة في جـميع
الـبـلــدان ومـنـهـا الــعـراق ونـعم قـد
تكـون هنـاك فرق كـبيـرة ومسـتعدة
بـشـكل أكـبـر لـلـدوري لـكن جـائـحـة
كورونا عـقدت األمور عـلى اجلميع
وبـالـتـالي أعـتـقـد أن األمـر مـتوقف
عــــلى ثــــقـــافــــة الـالعـــبــــ ومـــدى
الـتزامـهم وحـرصهم عـلى الـتدريب
حـيث ســيـســاهم الـتــزام الالعـبـ
همة خالل فترة كورونا بـتسهيل ا

درب. على ا
نـصوري أتـمنى أوال أن وافصـح ا
أكون عند حـسن ظن اجلهاز الفني
وإدارة الـنـادي بعـد الـثقـة الـكبـيرة
التي نلتـها وأن أوفق ألكون سندا
لـزمالئي لتـقد مـوسم اسـتثـنائي
وكـــمــا أتـــمــنى أن نـــحــقق الـــلــقب
ـنـافسـة بـقـوة السيـمـا وأن نفط وا
الــــوسـط من الــــفــــرق الــــكــــبــــيـــرة

الطامحة للفوز بالدوري.
WOŽULł  U³¹—bð

ــمــتـاز تــســتــعــد أنــديــة الــدوري ا
ــبـاشــرة الـتــدريــبـات اجلــمـاعــيـة
ــقــبل حتـضــيـرا مــطـلع الــشــهـر ا

للموسم الكروي.
وقــال مـصــدر  هــنــاك نـيــة ورغــبـة

جــمـــاهــيــر الـــديــوانــيـــة الــوفــيــة
ناصرة باستمرار للفريق. ا

w «dF « Í—Ëb « 

ـــــغــــــربي عـــــمـــــر واصل الـالعب ا
ـــنـــصـــوري رحــلـــته فـي الــدوري ا
الــعـــراقي لــلــمــوسـم الــثــالث عــلى
التوالي بعدمـا انضم لنفط الوسط
ــقــدمـة في الــذي يــعـد أحــد فــرق ا
نصوري الدوري العراقي  ولعب ا
دورا مـؤثرا بـالفـرق الـتي لعب لـها
ـوسم وأخـرهـا نـفط اجلـنـوب في ا

اضي. ا
ــنــصـــوري في احلــقـــيــقــة وقـــال ا
وصـلــتــني عـدة عــروض لــكن نـفط
ـنـافسـة بـشكل الـوسط من الـفرق ا
دائم وطــمـوحه حـصــد الـلـقب وأي
العب يـطمح لـلتـواجد في نـاد لديه
طــمـوح الـتـتـويج بـاأللـقـاب لـذا لم

أتردد في قبول العرض.
واضـــــاف أنــــا عـــــلى تـــــواصل مع
زمالئي زكريا اإلسماعيلي وياس
بـــايـــود الـــلــذان مـــثال فـــريق نـــفط
الـوسط ونـقال لي فـكـرة طـيـبـة عنه
مـوضـحـا بـصــراحـة أنـا مـتـحـمس
ـــوسم خلـــوض الـــتــــجـــربـــة فـي ا
ـقـبل األجـواء الـطـيـبـة والـعـالقة ا
تـينة بـ اإلدارة واجلهـاز الفني ا
والالعــبـ سالح نــفط الـوسط في

ثالي للفريق. البناء النفسي ا
WKF²A  W UM

ـنـصـوري الـدوري الـعراقي وقـيم ا
يـز وهناك مـنافسـة مشتـعلة ب
ـتـاز بـالـنـديـة واإلثارة األنـديـة و
ويحتاج فقط أن تهتم بعض الفرق
ـالعـبـهـا بـاإلضـافـة إلى بـرمـجـة
ـــوسم ـــســـابـــقـــات من بـــدايـــة ا ا
ـــوسم ونـــهـــايــــته بــــتـــوافق مـع ا
الكروي في جميع البلدان األخرى
غـير ذلك الـوضع جـيد واجلـماهـير
ـســتـوى شــغـوفــة بــكـرة الــقــدم وا
الـفني جـيد جـدا مشـيرا الى تـأثير
كـورونــا كـان كـبــيـرا عــلى اجلـانب
الـبدنـي وكذلك الـنـفسي وتـخـتلف
الـتـأثيـرات من العب إلـى آخر وفق

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ركزي حـيدر كاظم أعلن االحتـاد العراقي أللـعاب القـوى جناة رئيس االحتـاد الفرعي في ذي قـار وعضو االحتـاد ا
ـركـزي أللـعـاب الـقوى ـوت. وذكـر االحتاد فـي بـيـان صـحـفي   أن (االحتـاد الـعـراقي ا عـبـاس (ابـو شـحـيمـة) مـن ا
ـركزي حـيدر كاظم عـباس ابو يستـنكـر االعتداء الـتي وقع على رئـيس االحتاد الفـرعي في ذي قار وعـضو االحتاد ا
شـحيـمة من قـبل مسـتشـار احملافظ لـشؤون الـرياضـة والذي تـعرض له بـعدد كـثيـر من الطـعنـات في مخـتلف مـناطق

وت باعجوبة).  جسمه لينجو من ا
ودعـا االحتاد في بـيـانه رئيس الـوزراء ووزير الـشبـاب والريـاضة ومـسـتشـار رئيس الـوزراء لشـؤون الريـاضة وجلـنة
ـعتـدي القتل كـون االعتداء ة واتـخاذ عقـوبات رادعـة ال سيمـا وأن نية ا الشبـاب والرياضـة إلى (فتح حتـقيق باجلـر
جرى فـي السـاعـة الـثـالـثـة فـجـرا مـتواريـاً عن أنـظـار الـنـاس لـوال لـطف ورحـمـة الـبـاري عـز وجل). واكـد االحتاد انه

عتدي). (سيرفع دعوى قضائية بحق مستشار احملافظ للشؤون الرياضية ويتخذ القضاء العادل حكمه بحق ا
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ظاليم من خالل تسميـة دوري ا
ـــبــاريـــات تــلـــفـــزيــونـــيــاََ نـــقل ا
ـالعب واالهــــــــــتــــــــــمــــــــــام بــــــــــا
والـتــنــظــيم.واضــاف عـوفي: ان
ـسـابـقـات استـمـعـت بـاهـتـمام ا
ــــقـــتــــرحــــات االحتـــادات بـــالـغ 
الـفـرعـيـة وســتـقـوم بـدراسـتـهـا
ورفع  الـتــوصـيــات إلى الـهــيـأة
الـتـطـبيـعـيـة بهـدف إقـامة دوري
ـــيـــز يــعـــيـــد الــهـــيـــبــة لـــهــذه
سـابقـة التي عـانت الكـثير من ا
ـــــــــواسم الـــــــــصــــــــعـــــــــاب فـي ا

اضــــــية. ا
واختتم بالقول: االجتماع اتسم

بــااليــجــابــيــة في مــســعـى جـاد
لـــلــــمـــــســــاهــــمـــة فـي انــــعـــاش
سابقـة والتطرق الى جوانب ا
تــســـهم فـي االرتــقـــاء بــــــــواقع
دوري الــدرجــة االولـى وتــطـور

اللعبة.
وخـــــــتـم أمــــــــ ســــــــر إحتـــــــاد
الــدراجــات حــديــثه بــالــقـول ان
ــــبـــيـــة قــــانـــون الـــلــــجـــنـــة األو
نبثق عنه ونظامها األسـاسي ا
كفيالن بانتخـاب مكتب تنفيذي
ـقـبـلـة بـغـيـة جـديـد لـلـمــرحـلـة ا
النهوض بواقع رياضة االجناز

العالي. 
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درب السلوفيني كاتانيتش ا

 عندما يسـتنجد مدرب فريـق نادي الكهرياء لـكرة القدم الدولي
الحاطة الهـيئة التطـبيعية السابق عباس عـطية بوسـائل االعالم 
عـلمـاً بـضرورة عـدم تأخـير كـلفـة بـتسـييـر شؤون كـرة الـقدم  ا
موعد انطالق مبـاريات بطولـة دوري اندية العـراق لفرق الدرجة
فانه يعطي عهـودة ال تقتلوا اللـعبة  ويقول بـصراحته ا متازة  ا
رسـالة سـلـبـيـة تـؤشر الـى (عدم) تـفـاعل الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية مع
زيد من جـهة هدر ا متازة  شروعـة لفرق الدرجـة ا التطلـعات ا
الن مـسّـوغ انـتـشـار وبـاء ـمـتـاز  من الـوقت من عـمـر الـدوري ا
لم يـعد سبـباً كافـيا لعـدم حتديد موعـد انطالق الدوري كورونا 
فضال عن خاصة وان بطوالت الـدوري في معظم دول اجلوار 
و دول الـعـالـم إمـا انـطــلـقت أو حُـدد مــوعـد واضح النــطالقـهـا 
ـمـتـاز تـاخـر مـوعـد بـدء الـدوري سـيـدفع ثـمـنـهـا فـرق الـدوري ا
النــهــا ســتـكــره عــلـى خـوض مــبــاريــات عــدة ادوار في فــصل

الصيف القادم .
و( قد ) ترد الهيئة التطـبيعية على تهمة تـسببها في تأخر موعد
بالقـول انها حددت العـشرين من شهر مـتاز  انطالق الدوري ا
ـمــتـازة هي الـتي ولـكن ادارات انـديــة الـدرجـة ا ايـلـول الـقــادم 
ستوى في اطار ذريعة عدم وصول فرقها الى ا وعد  رفضت ا
و يأتي الرد رحلة االعداد  دة الزمنية  لقصر ا طلوب  الفني ا
عارض عـلى السيـاسة االدارية للـهيئـة التطبـيعيـة بالقول من ا
كان مـجـرد مـوعد ـمـتـاز  وعـد الـسـابق النـطالق الدوري ا ان ا
حيث لم نـاسب  نـاخ االداري ا لم توفـر له الهـيئـة التـطبـيعيـة ا
فضال عن حتصل الـهـيئـة عـلى موافـقـة خلـية االزمـة الـصحـيـة 
وهذا وافقات االمـنية على اسـتئناف فـرق الدوري لتدريـباتها  ا
وعد كان افتراضـياً بنسبة مطـلقة .. ولكسر اجلمود يعني ان ا
وليس احلاصل بصدد اسـتئناف الـنشاط الـرياضي في البالد 
متازة فقط  مباريـات بطولة دوري انـدية العـراق لفرق الدرجـة ا
ناشد رئيس جلنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عباس
ـنح الضوء االخضـر الستئناف خـلية االزمة الـصحية  عليوي 
وإلزام الـفرق الـرياضـية بـتطـبيق النـشاط الـرياضي في الـبالد 

الشروط الصحية الوقائية من وباء كورونا .
متازة تأجيل مباريات بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة ا
عــلى خـلــفــيـة أصـبح واقــعــاً  ــتــشـائــمــ  بـحــسب عــدد من ا
الـشكـاوى الـتي وصـلت االحتـاد االسـيـوي لـكـرة الـقدم مـن قبل
عـلى ادارات بـعض االنـديـة ـدربـ  عـدد كـثـيـر من الالعـبـ وا
ـواسم ــدربـ  ـالــيـة لالعــبـ وا الـتي لم تــسـدد اشــلـحـقــوق ا
علومة رياضية سابقة .. الهيئـة التطبيعية لم تؤكـد حقيقة هذه ا
ولكن رئـيس جلـنـة الـتراخـيص في الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية الـدكـتور
حس فالمرز يؤكد وجود مشكلة حـقيقية (قد) تؤثر سلباً على
اسـتــمـرار عـدد مـن فـرق االنـديــة في الـدوري
مــا لم تــسّـوي ادارات انــديــتــهـا ـمــتــاز  ا
ـدرب ـالـية مـع الالعبـ وا مشـاكـلـها ا
شتـك .. ويـبقى موعـد انطالق بـطولة ا
ـمتـاز لكـرة القـدم مجـهوالً الى الدوري ا

أجل غير محدد .
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ـــســابــقــات في عـــقــدت جلــنــة ا
الــهــيــأة الــتــطــبــيــعــيــة الــيــوم
االثـــــــــــــــنـــــــــــــــ 8-24- 2020
اجـــــتــــمـــــاعـــــا تـــــشــــاوريـــــاَ مع
االحتـادات الــفــرعـيــة بـحــضـور
رئـيس الهـيأة الـتطـبيـعيـة اياد
بنـيان واالعضـاء الدكـتور رافد
عــبـد االمــيــر والــدكـتــور اســعـد
الزم ورئــيس الـلـجـنـة الـدكـتـور

حيدر عوفي.
ونـاقـش االجـتــمــاع آلــيـة دوري
الدرجـة األولى حـيث استـمعت
ـــثــلي ــقـــتــرحــات  الــلـــجــنـــة 

ورؤســاء االحتـــادات الــفـــرعــيــة
الذين قدمـوا مقتـرحاتهم حسب
وضع وظـــروف مــحــافـــظــاتــهم

تواجدة فيها. وعدد األندية ا
واكـد رئـيس الــتـطـبـيــعـيـة ايـاد
بنـيان ضرورة االهـتمام الـكبير
بـدوري الدرجـة االولى وتـوفـير
ســــبل الـــنــــجـــاح إلقـــامـــة دوري

سابقة. منظم يليق با
من جـــهـــته أكـــد رئـــيس جلـــنــة
ــســابــقــات حــيــدر عــوفي: أن ا
دوري الــدرجــة االولـى ســيــكـون
بـــطــريــقــة الـــدوري الــعــام عــلى
ــمــتــاز ونــبــعــد عــنه شــاكــلــة ا

 أحمد صبري

4 العب محترف على مستوى
عــالٍ ونـراهـن عـلــيـهم
لــيـكــونـوا إضــافـة
يزة للفريق.
وأضـــــــــاف أنه
يــــــســــــعى ألن
يـــــــــــــكـــــــــــــون
الديـوانـية في
وضــــــــــــــــــــــــع
مـــــخـــــتـــــلف
ويــــــــصــــــــبح
منـافسـا قويا
فـي الـــــــــدوري
متاز العراقي ا
مختـتما: "هـدفنا
إســـــــــعــــــــاد

احملـتــرف الــذي يــحـتــاج إلى وقت
إلنــهــاء إجــراءات اإلقــامــة وحــجـز
الــــطــــيــــران مـن أجل االلــــتــــحــــاق

بالفريق.
wMH « Èu² *« 

ــدربــ من عــدم اشــتــكى بــعض ا
ــســتـــوى الــفــني لالعب وضــوح ا
احملـــتـــرف حـــتى أن بـــعض وكالء
الالعـب ذهـبوا لـتسـويق العبـيهم
ــــة وعــــنـــد فـي مــــبــــاريــــات قــــد
وصـــولــهم لــلـــتــدريب مـع الــفــريق
يكون مستواه هابط بدنيا وفنيا.
 ويــرى الــبــعـض أن الــتــعــاقــد مع
الالعب األجــــنـــبـي مـــجــــازفـــة قـــد
تــصـيب مـرة وتــخـيب مـرات لـذلك
يعـد الالعب احملتـرف بوقت سابق
في الــدوري الـعـراقي مــفـضل عـلى
الالعـب اجلــديـــد كـــون مــســـتــواه
. الفني مكشوف بالنسبة للمدرب
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اضي من ـوسم ا تمـكنت األنـدية ا
االتفـاق مع الالعبـ احمللـل على
وسم قيـمة العقـود بسبب إلـغاء ا
ومن قـبـلـهـا تـوقف الـدوري بـسبب
االحـتــجـاجـات حـتى أن األنـديـة لم
تـــخض ســـوى 6 مـــبــاريـــات فـــقط
وبـالتـالي ذهـبت اإلدارات لـتسـوية
ــبـدأ مــالــيــة مع الالعب احملــلـي 
الــتــراضي وخــصم نــســبــة مـتــفق

عليها مع العقود بلغت 50%.
قابل اسـتلم الالعب احملترف في ا
حــقــوقه كـامــلــة رغم أن الـدوري لم
يختـتم بالشـكل الصحيح والالعب
لم يخض سوى مباريات محدودة
ومع ذلك الالعب احملترف دائما ما
ـــكن يـــكــون عـــقـــده مـــقـــدس وال 
ـقبل ما وسم ا سـاس به. وألن ا ا
زال مــبـهــمــا تـخــوفت الــكـثــيـر من
اإلدارات من تـــكــــرار ســـيــــنـــاريـــو
وسم اضي وقد يتأخر ا وسم ا ا
وقــد تــكـــون هــنــاك حـــالــة طــارئــة
أخـرى لن يـتـــــــفـهـمــهـا احملـتـرف
مــثــلــمــا يــتـــفــــــــــهــمــهــا الالعــب

احمللي.

ان العراقي وبالتالي األندية البر
ال تعـرف لهـذه اللـحظـة موازنـاتها
ــالـيــة وهــو مـا أدى لــتــراجـعت ا
بعض األندية عن رغبتها بالتعاقد
مع الـالعـــبــ األجـــانـب ألســـبــاب

مالية بحتة.
عالوة عـلى أن هـنـاك أنـديـة أخرى
لم جتـازف بـالـتـعـاقـد مع الالعـب
ـبالـغ قد ال تـسـتوعـبـها األجـانب 

بسبب ميزانيتهم.
œ«bŽù« dšQð

لـم يـــــكـن إغالق اجملــــــال اجلـــــوي
بــسـبـب جـائــحــة كـورونــا وتــأخـر
قـبـل مـشـجـعا اإلعـداد لـلـمـوسـم ا
لألنــديــة بــالـتــعــاقــد مع الالعــبـ
األجانـب خصـوصا وأن احلـصول
ـرور وحــجـوزات عـلـى تـأشــيــرة ا

الطيران تعد معقدة نوعا ما.
وهــو مــا دفـع األنــديــة لــلــتــفــكــيـر
بالالعب احملـلي لتـواجده الـسريع
مـــتى مــا  حتــديـــد الــتــدريــبــات
اجلــمـــاعــيـــة عــلـى خالف الالعب

قـبل في الدوري ـوسم ا يبـدو أن ا
ـــمـــتــاز (2020-2021) الـــعـــراقي ا
ســيـــكــون صــعــبــا عــلى الالعــبــ
األجـانب لـذلك عـلـيـهـم أن يـكـونوا
ـسـؤولـيـة ال سـيـمـا في مـسـتـوى ا
وأن الـــضـــغط ســـيـــكـــون مـــســـلط

عليهم.
وعـــــــلـى الـــــــرغـم مـن أن مـــــــعــــــدل
الــتـعـاقـدات مـع الالعـبـ األجـانب
قبـل يعد أقل نـسبيا من للمـوسم ا
ـواسم الـسـابـقـة ومع ذلك دائـما ا
الـالعب احملـتـرف مـطــالب بـجـهـود

مضاعفة.
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تـمـر الـعـراق بـأزمـة مـالـيـة خـانـقـة
جــراء جــائـحــة فــيــروس كــورونـا
الذي عطل الـعمل والـتجارة وأضر
ي بـصورة عـامة بـاالقتـصـاد العـا
وبـالـتالي تـأثـر االقـتصـاد الـعراقي

بشكل كبير بسبب تلك اجلائحة.
ـوازنة الـعـامة لـلـبـلد إلى كـمـا أن ا
اآلن لم يـــــتـم إقـــــرارهـــــا مـن قـــــبل
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واصل  فريق الديوانـية  تعاقداته
ـمـيـزة حتـضـيـرا لـلـموسم ا
دافع ـقبل بـاسـتقـطـاب ا ا
البـرازيلي ويـسلي بـيريرا
لــيـــكــون رابع احملـــتــرفــ
األجانب بالفريق األحمر.
وأعــلن رئــيس الــديــوانــيـة
حـــســـ الـــعـــنـــكـــوشي عن
الـصـفــقـة مـؤكــدا أن بـيـريـرا
العـب فـلـومـينـيـنـسي سـيـغـلق

قائمة أجانب الفريق.
وقـــال الـــعـــنـــكـــوشي في

تصريحات صحفية
الديوانية ضم

ويسلي
بيريرا
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أبــطـال آســيـا 2020 حــيث ســيـتم
لـلمـرة األولى تطـبيق هـذه التـقنـية

في مسابقات األندية لالحتاد.
وكانت كرة القدم اآلسـيوية شهدت
للـمرة األولى تطـبيق حكم الـفيديو
ـسـاعـد عام 2019 وذلك اعـتـباراً ا
من ربـع نـــهـــائي كـــأس آســـيـــا في
اإلمـــارات قـــبـل أن يـــتم تـــطـــبـــيق
باريات الـ32 النظـام على جمـيع ا
فـي بـطــولــة آســيـا حتت 23 عــامـاً

2020 في تايالند.
وقـام االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم
بـتــنـظـيـم الـعـديــد من دورات حـكم
ـــســـاعـــد مـــنـــذ عـــام الـــفـــيـــديـــو ا
آذار/مــــــارس 2017 وقــــــد أجنـــــز

االحتاد خـطوات ثابــــــــتة نـاجحة
ـعتـمد في تـطبـيق هـذا النـظـــــام ا
من االحتـــاد الــدولي لــكـــرة الــقــدم
واجملــلس الــدولي لــكـرة الـــــــــقـدم

فار.
ومن أجل اإلعـداد لــتـطــبـيـق نـظـام
ـسـاعـد في دوري حــكم الـفـيـديــو ا
أبــــطـــال آســــيــــا يـــقــــوم االحتـــاد
اآلسـيـوي لكـرة الـقدم بـعـمل ورشة
ـــنــسـق مــعـــلــومـــات نــظــام عــمل 
ـــســاعـــد وذلك خالل الـــفــيـــديــو ا
الفترة من 26 آب اجلاري لضمان
إطـالع مــنــســقي نــظــام الــفــيــديــو
ـساعـد على أحـدث تطـورات هذه ا

التقنية.
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رأى احملــلل الــفــني صــفــوان عــبـد
ـدرب احمللي لن يـكون الغـني أن ا
ـنـتـخب الـوطني ـقـدوره قـيـادة ا
ـؤهـلة لـنـهائـيات في الـتـصفـيات ا
كــأس الــعـالم 2022 وكــأس آســيـا

.2023
وقــــال عـــبــــد الــــغــــني في حــــديث
صـحــفي الـذي يــعـرض عـلـى قـنـاة
ـدربـ احمللـي ال الـسومـرية إن ا
نـتخب ـتلـكـون اخلبـرة لقـيـادة ا
الــــــوطـــــنـي وبـــــالــــــتــــــالي لــــــيس
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهم خـــدمـــة أســـود
الـــرافــديـن في الــتـــصــفـــيــات وفي
الــــوقت احلـــــالي االبــــقـــــاء عــــلى

كاتانيتش هو اخليار األفضل.
ـدرب وأوضح أن عـملـية تـغيـير ا
في الـعـراق عـادة مـا تكـون سـلـبـية
بــــــســـــبـب ثـــــقــــــافـــــة الـالعـــــبـــــ
ــتــذبــذبــة وعـدم ومــســتــويــاتـهم ا
اسـتــقـرار الـدوري مــبـيــنـاً أنه في
حـــــال لم يــــــتم الـــــتــــــجـــــديـــــد مع
كاتانيتش فـمن األفضل استقطاب

ستوى أعلى. مدرب أجنبي 
يــواصل االحتــاد اآلســيــوي لــكــرة
الـقـدم الـتـزامه بـتـطـويـر الـتـحـكـيم
واالرتـــقــــاء به إلـى مـــســــتــــويـــات
جـديـدة حـيث قـرر تـطـبـيق تـقـنـية
VAR ــســاعــد حـــكم الــفــيـــديــو ا
اعـــتــــبـــاراً من ربـع نـــهـــائي دوري

جانب من اجتماع اللجنة التطبيعية في احتاد الكرة
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كــــشـف وكــــيل اعـــــمــــال الالعـــــبــــ ووســــيط
االنــتـقــاالت مــاهـر نــوفل عن كــوالـيس اقــنـاع
الـالعــبــ احملـــتــرفـــ بــاجمليء الـى الــعــراق
والـلـعب على ارضـه. ماهـر نوفـل كان الـوسيط
في اســتــقـطــاب الــبـلــجـيــكي نــاثـان كــابــسـلي
واالســـبــــاني ايـــزاك بــــاديال واالرجـــنــــيـــتـــني
مــاكــســيــمالنــو رولــون والــبـرازيــلـي ويـســلي
بــيـريـرا الى الـدوري الــعـراقي .وقـال نـوفل في
حــديث صـحـفي  بـدايـة نــحن شـركـة وسـيـطـة
ـتلكهـا انا وشريكي  (M &Z) لـنقل الالعب

زيـاد كر اسـسنا الـشركـة في هولنـدا وبدانا
بـالـسفـر الى إسـبـانيـا ودول أخـرى للـتـفاوض

مع الالعب والتعاقد معهم.
وأوضـح أن الالعب احملتـرف في باد االمر
رفــضـــوا فــكــرة الــلــعـب في الــعــراق وكــانــوا
يــتـوقــعـون بـان الــعـراق اشــبه بـأفــغـانــسـتـان
والـصومـال وان من يأتِ الى الـعراق سـيموت
لـكننا غيرنا الفكـرة فيما بعد. وأضاف حتدثنا
مـعـهـم من جـديـد وابـلـغـنـاهم ان الـعـراق لـيس
كـمـا يـتصـورون عـكـسـنا الـصـورة الـتي كانت
في مــخـيـلـتـهم مـن خالل االتـصـال بـأشـخـاص

أجـانب يـعيـشـون في العـراق.  وبـ أن أهالي
الالعـب وحـ استـمعـوا الى حديث األجانب
تواجدين في العراق غيروا رأيهم واقتنعوا ا
بـفكـرة االنتـقال لـلعـراق خاصـة بعـدما حـققـنا
مـطالبهم من خالل قيمة الـعقد وتهيئة مكان 5

جنوم الستقبالهم.
واكـمل نوفل ان تـواجد احملتـرف في الدوري
سـابقـة لتـصبـح اكثر الـعراقي سـيغـير شـكل ا
قـوة وتنافسية أتمـنى من األندية اجلماهيرية
ايـضـاً الـتـعـاقـد مع العبـ مـحـتـرفـ لـتـصبح

البطولة اجمل واقوى.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـركـزي لـلــدراجـات أحـمـد صــبـري عن أمـله في ان أعـرب أمــ سـر  االحتـاد الـعــراقي ا
قررة إقامته يوم بية الوطنية العراقية ا االجتماع االستثنائي للجمـعية العمومية للجنة االو
يـز  يخدم ـقبل سـيكون الـثمـرة األولى للسـير بخـطوات جـادة للخـروج بنـظام  األربعاء ا
واقع ريـاضــة االجنــاز الـعــالي. وقــال صــبـري في تــصــريح صــحـفي ان جــمــيع األمـور
أصـبحت مـهيـأة القرار نـظام أسـاسي رصـ وناجع يـتفق عـليه جـميع أعـضاء اجلـمعـية
ـا يخـدم واقع الريـاضة الـعراقـيـة" مضـيفـاً " كمـا يجب ان تـكون  مـصلـحة العـمومـية 
قبـلة سيـما وان اجلـميع علم ان ـرحلـة ا الريـاضة والـرياضيـ هي العـنوان االبرز في ا
رحـلـة السـابـقة اتـسمت بـالـتقـاطـعات والـتكـتالت الـتي أثّرت سـلـباً عـلى مـجمل الـعمل ا
ـبي. وأشار  أمـ سر إحتاد الـلعبـة ان الوقت حـان للعـمل بروحـية الفـريق الواحد األو
ـبـية واصـفـاً ذلك "بـانهـا صـورة تـبعث األمل الن اجلمـيع يـطـمح خلدمـة الـريـاضة االو
واالطـمـئـنـان. ولـفت صـبـري الى ان الـقـادم سـيـكـون مـغـايـراً بـشـكل جـذري لـلـمـراحل
بية ذي الرقم 29 لسنك 2019 فضالً عن  نظام السابقة بـعد إقرار قانون اللجنة األو

رتقب. أساسي يتّسق مع القانون سيتم أعالنه في االجتماع ا
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W∫ خالل جولة برنامج (كالم الناس) في محافظة بابل يتفقد احلاجة قسمة من مدينة القاسم uł

ولدهم الـصبي مـحـمد  وكـانت لنـا زيارة
تـفـقـديـة سـابـقـة والـيـوم نـرى رب األسرة
وهو مريض وغـير قـادر على الـعمل  لذا
ــال مــقــدمــا من ســلــمــنــاه مــبـــلــغــا من ا

(الشرقية) لغرض العالج .
 واحملطة األخيرة السادسة : كانت زيارة
ر بحـالة غريبة للمواطن أبا كـرار الذي 
جداً .. الـرجل هذا لم يـنام مـنذ  15سنة.
وعن احلـــالـــة قــال ابـــا كـــرار لـ(الـــزمــان)
(بـدأت حـالـة عـدم الــنـوم من مـدة طـويـلـة
قاربت الـ 15 سـنـة  في الــبـدايـة كـنت ال
انام لساعـات لكن منذ عام  2008 ساءت
حالتـي الصحـية ومـنذ ذلك الـعام وانا لم
ا دقــيــقــة واحــدة. الــعالج الــذي آخــذه
دمــرني  وســافــرت لـــلــعالج الى الــهــنــد
وسوريا .. لكنهم لم يـجروا لي أية عملية

. ( فقط أعطوني عالجاً
وأكـد ابا كـرار :( أن عالجـي فقـط بحـسب
األطباء في أمـريكا .. وهـناك ثالث حاالت
مـثل حـالــتي احـدهم في مــصـر وآخـر في
اليمن وأيـضاً توجـد سيدة في الـناصرية
حيث بـدأت احلـالـة عنـدهـا مـنذ سـنـت 
ونحن على تـواصل عبر مـواقع التواصل

ألجل التوصل الى حل لنا الثالثة) ..!
 مـبــيــنـاً : (أتــمـنى ان أنــام حــتى لـو ربع
ســـاعــة   امـــا عن تـــشـــخـــيص األطـــبــاء
حلالـتي يقـولـون عني ضـعف في اخلاليا
الـدمــاغـيـة  والــضـعف فـي خـلـيــة الـنـوم
حتـــديـــداً .(الفـــتـــاً (لــــقـــد راجـــعت حـــتى
أشـــخــــاص روحـــانـــيــــ ألجل حـــضـــور
جـلـســات اشـفى بــواسـطـتــهـا  لـكن دون

جدوى من ذلك .. ولله احلمد ). 
 وضم فـريق عـمل بـرنـامج (كالم الـنـاس)
هـذه احلــلـقــة : األعـداد والــتـقــد : عـلي
اخلالدي مدير التصوير ومخرج ميداني
ــصــور : ســرمــد : عــمــر اجلــابـــري  ا
تـابعـة : سـعدون اجلـابري بلـيـبل ا
ونتاج : حسام الدين محمود. وا
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مؤسـسة ورئيسة مـركز االعالميات العـربيات صدرلها
عن مـطــابع الــدســتـور الــتــجـاريــة بــعـمــان كــتـاب (من
توسط.  حقيبتي) يقع في 267 صفحة من احلجم ا

ÁöA « bFÝ

االديب العـراقي نـعـته االوسـاط الثـقـافـية بـعـد ان غـيبه
ـوت اثر مـرض عـضال  والـراحل من مـواليـد احلـلة ا

عام 1954 واصدر دواوين شعرية عدة.
 bO³Ž wſU
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عضـو فـريق مهـارات احلـياة الـسـوري شارك مع الـفريق
ديـنة ـركز الـثقـافي العـربي  في عرض تـفاعـلي ضـيفه ا

ي. ناسبة يوم الشباب العا شهبا بالسويداء 

ÊU —b¹U³Ý V²Jð bK¹«Ë
{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـشـارك
ـمـثـلـة األمـريـكـيـة أولـيـفـيـا اخملـرجـة وا
وايلد  في كتابـة وإخراج فيـلم جديد
يـتــنــاول شـخــصــيـة الــبــطل اخلـارق
تـوقع أنّ تـكون سبـايـدرمان. ومـن ا
الـبـطـولـة لـشـخـصـيـة نـسـائـيـة في
ُــنــتــجـة حــ أن شــركــة سـونـي ا
لـلـفيـلـم رفضـت الـتعـلـيق عـلى أي
شيء يـخص هـذا األمر لـكـنه من
ـــرجح بـــدء الــعـــمـل عــلـى فــيـــلم ا

(سبايدر ومان).
ـــشـــروع فـــإن وفي حـــال حتـــقق ا
الــفــيــلم اجلــديــد ســيــصــبح ثــالث
إصــدارات شـــركـــة ســـوني حــول
شخصيـات عالم سبايـدرمان بعد
فــيــنـــوم و مــوربـــيــوس الــذي
ســــــــيــــــــعــــــــرض الــــــــعــــــــام
ــقــبل.وأثــبـــتت أولــيــفــيــا ا
جدارة وكفاءة كمخرجة
وذلك بعـد طـرحـهـا فـيلم
(بـــوك ســـمـــارت) كـــمـــا
شـــاركت فـي أكـــثـــر من

فيلم ناجح.
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وقع إخـــتــيـــار اخملــرج ســامـح عــبــد
ـصـريـة غادة مـثـلـة ا الـعـزيـز علـى ا
عـبــد الـرازق لـلـمـشــاركـة في بـطـولـة
فـيلـم ليـلـة العـيـد الـذي يكـتـبه أحـمد
عبـد الـله ويتم الـتـحضـيـر له حالـياً
ـمـثـلة الـثـانـية لـتكـون عـبـد الرازق ا
ــمـثــلـة الــتي تــنـضم لــلـفــيـلم بــعـد ا
صريـة يسرا الـتي تعاقـدت بالفعل ا
ـنـتج عـلى الـعـمل.وبـدوره يـواصل ا
ــمـثــلـ أحــمــد الـســبـكـي تـرشــيح ا
ـشـاركـ في الــفـيـلم الـذي يـعـتـمـد ا
عــلى الـبــطـولــة اجلـمـاعــيـة بــظـهـور
الــعــديـد مـن الـفــنــانــ الـذيـن يـصل
ـثلة ثل و عددهم ألكـثر من  20 
عـــلـى غــــرار األفالم الــــتي قــــدمــــهـــا
السـبـكي بنـفس الـشكل مـثل كـباريه
والفرح.فيـلم ليلـة العيد هـو التعاون
الرابع ب سامح عبد العزيز وأحمد

عـبــد الـله بـعــدمـا قـدمــا سـويـاً أفالم
كباريه والفرح والليلة الكبيرة ومن
ـقــرر أن يـتم تـقــد لـيـلــة الـعـيـد ا

بـنـفس الـطـريـقـة سـواء
في مـــكـــان واحــد أو
يـــــوم واحــــــد مع
مشـاركـة العـديد
من الـــفــنـــانــ
وتـــــــــــنــــــــــاول
الـــعــــديـــد من
الشخصيات
فـــــــــــــــــــــــــي
األحـــداث.

في فـتـرة الظـهـيرة تـنـقشـع الغـيـوم تدريـجـيا لـيـصبح
مزاجك أفضل قليال.
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 ال شيء يـحــصل مـعك في الــصـبـاح لـكــنك سـتـكـون
مرتاحا وسعيدا.رقم احلظ.2
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ـسـاء بــسـبب ضــغط الـعـمل انـتـبـه إلى صـحـتـك في ا
واحرص على أن تنعم بالراحة.
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ـعــاجلـة مـشــاكل في مـجــال الـعـائــلـة والـتي اسـتــعـد 
كن احلديث معك. ستجعلك عصبيا وال 
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يفضل أن تـغلق أذنيك ألنك تـسمع الكـثير من الكالم
الذي لن يعجبك.
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ـفيـد أن ال تـتـكـلم وال تـعـطي قرارا, ـسـاء من ا  في ا
صلحتك . ألنه لن يكون 
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كالم مـن زمالء يـطال أمـورك الـشـخـصـيـة والـعـائـلـية
ا يثير غضبك.

ÊUÞd «

تـكـتم عـلى امـورك وبـخـاصـة إذا كـان يـخص عالقـتك
العاطفية.رقم احلظ .3
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انــتـــبه إلى كل كــلـــمــة تــقــولــهـــا وال جتــعل اآلخــرين
يستفزونك بسهولة.

bÝô«

ـشاكل تتضخم بـينك وب بعض الزمالء  ال جتعل ا
أعد الهدوء إلى األجواء. 
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ا يجعلك ـواعيد  ساء فـيه الكثير من البرامج وا  ا
بحيرة من أمرك.

¡«—cF «

يتطـلب اخلطأ الذي ارتكبته في حق الشريك فترة من
الوقت لنسيانه.

 u(«
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كلمـات رباعـية احلـروف جتتمع
بنهاية اخر حرف مشترك بينها
واالرقــام الــدالــة ادنـــاه تــشــكل

طلوبة: مجموع الكلمة ا
WOÐdG  W1b  Ω5´8´6

1- شهر ميالدي

2- دولة افريقية

3- اشارات برقية

4- رقصة اجنبية

5- ماركة دراجات للسباق

6- دفتر التلميذ

7- راكب وقائد اخليل

8- هامات

أستـاذة الـفلـسـفة في كـلـيـة اآلداب والعـلـوم اإلنسـانـية
بـاجلـامـعـة الـلــبـنـانـيـة الـقت مـحــاضـرة في لـقـاء نـظـمه
ـرئي مـنـتــدى الـفـكــر الـعـربي عــبـر تـقــنـيـة االتــصـال ا
ـنـاقـشة فـلـسفـة الـقـانون والـسـجـال ب جـمـود النصّ

وطفرات الواقع.

البـاحثة العـراقية تـتحدث مسـاء اليوم االربـعاء في الندوة
الـتي يـنـضـمـهـا تـيـار االصالح الـوطـني عـبـر مـنـصة زوم
بعـنـوان (احلمـايـة من العـنف االسـري ضرورة تـشـريعـية

انسانية أم مقصد اجتماعي جدلي).

ي الـعـراقي  تــسـنّم رئـاسـة حتـريـر الـشــاعـر واألكـاد
مجـلـة األقالم  الـتي تـصدر عن دار الـشـؤون الـثقـافـية

العامة ببغداد.

الــروائـي االردني صــدرت لـه حــديـــثـــا روايــة (دفـــاتــر
ـؤسسة الـعربيـة للدراسـات والنشر في الوراق) عن ا

توسط. بيروت.وتقع في 368 صفحة من القطع ا
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الـــكــاتـب الـــصــحـــفـي الــعـــراقي
ـغـتـرب تــلـقى تـعـازي االوسـاط ا
الـثقـافـيـة واالعالميـة لـوفـاة جنله
ياسر في بغداد اثر ازمة صحية
مـفاجـئـة سـائلـ الـله تـعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

دانييال رحمة

بعيـد).وأضاف وفقا لـصفحة وزارة
الـثـقافـة في (فـيـسبـوك) (أن الـعامل
شترك الذي يربط جـميع اللقطات ا
هو إبـراز جمـال العـراق من طبـيعة
ومعـالم وطفـولة فالـعراق بـلد ثري
ه احلضارية والطبيعية). في معا
الى ذلـك اطـــلـــقت دائـــرة الـــفـــنـــون
الـعامـة االثـن مـعـرضاً الـكـترونـياً
لـلــفـنـانـة هـدى اسـعـد حتت عـنـوان
(جتــاذب واخـتـزال)  احــتـوى عـلى
10 اعمال فـنية  اسـتوحت الفـنانة
افــكــارهــا من عــمـق حــضـارة وادي
الرافـدين العـريقة فـأتقـنت توظيف
الـرمز الـرافديـني  بـادخال الـكتـابة
ـســمــاريـة  لــيــكـون كــتــله حتـمل ا
لـتــبــقى صــور اعــمــالــهـا دالالتــهــا 
ـاضي الــفـنــيــة مـحــتــفـظــة بــأرث ا
وجـمــال الــتــراث واحلـاضــر . كــمـا
اطـلــقت الـدائـرة مـعـرضـهـا الـ 118
لـلـفـنـانـة نـدى كـوريـا ضم 15 عمالً
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نظمت دار الـثقافـة والنشـر الكردية
ـاضي معرضـاً فوتوغـرافياً األحد ا
ـصـور سـامان إلـكـتـرونيـاً لـلـفـنان ا
اجلاف عبر صفحتها الرسمية على
( فـــــــيـــــــســــــبـــــــوك).وضـم صــــــورا
فـوتوغـرافيـة للـنـاس والطـبيـعة في
أماكن متـعددة مثل جبـال كردستان
واألهــوار جــنـوب الــعــراق.وحتـدث
ـعـرض قـائالً اجلـاف عـلى هـامش ا
(إن كل مــحـــور في فن الـــتــصـــويــر
الـــفـــوتـــوغــرافـي له فـــكـــرة وهــدف
صـور الـصـحفي يـجب أن يـكون فـا
عـلى اسـتعـداد لـكل حـدث ومـصور
الطبيعـة يجب أن يكون على اطالع
ـناسب بـأحوال الـطـقس والـوقت ا
وبشـكل عام فـأن الفـكرة تـتولـد قبل
ـعني بـثوانٍ مـاعدا مـحور احلدث ا
الــــبـــورتــــريت اإلعـالني واحلــــيـــاة
الـصـامـتـة فـاألفـكـار تولـد قـبل زمن

ير قاسم البياتي    جسد الفنان
فيه روية فنية ابـداعية من جتلياته
الــلـونـيـة اجلـمـيـلـة.كـمـا اطـلـقت في
الـيــوم نــفــسه  مــعــرضــهـا الـ 116
لـلـفـنـان عـبـد االمـير خـزعل ضم 16

عمالً فنياً .

صـوريــاً   جــسـدت فــيه بــراعـتــهـا
الفـنيـة  في لـقطـات صوريـة جمـيلة
مـن مـــشــــاهــــداتــــهـــا اخملــــتــــلــــفـــة
لـلـطبـيـعـة.وحتت عنـوان ( جتـلـيات
لــونــيــة)  اطـــلــقت الــدائــرة االحــد
ـاضي معـرضا لـلـفنـان التـشكـيلي ا
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بـحث بــرنـامج (كالم الــنـاس) عــلى قـنـاة
(الشـرقيـة) في أحـدث حلـقـاته في ملـفات
منـسيـة ومتـلكـئـة في محـافظـة بابل مـنذ
بــرغم عـام 2003 وحــتى األن لم تــنــجــز
تـخصـيص مـبـالغ بـاهـظـة لـهـا.وعن هذه
احللقة قال مقدم البرنامج األعالمي علي
ـديـنة احلـلة اخلالـدي (زيـارتنـا الثـانـية 
جاءت بعد   اكثر من شهرين من زيارتنا
االولى لــهـا  حــيث شـاهــدنـا تــلـكــؤ عـدة
مشـاريع مهـمة فـيهـا  قسـماً مـنهـا أجنز
والــــقـــسـم اآلخـــر الزال قــــيــــد األجنـــاز 
ــسـؤولــ هــنــا في بــابل عــزو سـبب وا
التأخير جلائحة كورونا  التي أصبحت

شماعة للبعض .
و مـحـطـتـنـا األولى كـانت بـاألطالع عـلى
نهر اليهـودية  الذي يخـترق عدة مناطق
ـدينة  بـالوقت الذي كان حيوية وسط ا
ديـنة  هذا الـنهـر من أجـمل األنهـر في ا
الــنــاس كـــانت تــصــطـــاد مــنه األســمــاك
ؤسف والـسبـاحـة فـية لـنـظـافـته  لـكن ا
اليوم أصبح من أسـوأ األنهار الـصغيرة

في مركز مدينة احللة).
ا جرى على وعبر مواطنون عـن أسفهم 
نهر اليهودية بالـقول(النهر كان قبل عام
 2003من أجمل األنـهر بـاحملافـظة  كـنا
نــســبح ونــصــيــد األســمــاك فــيه وحــتى
بـعض الـبـيـوتــات واصـحـاب الـبـسـاتـ

اء منه القريب مـنه  كانوا يسـحبون ا
ـضــخـات الــزراعــيـة لــسـقي بـواســطــة ا
مزروعاتهم منه .. لكن اليوم أصبح مكبا
للـنفايـات وتنـبعث مـنه الروائح الـكريهه
وتطفو فيه احليوانـات النافقة وعشرات

األطنان من النفايات) .
ـهـنـدس سـلوان األغـا من مـديـرية وأكد ا
مجـاري بابل ان( نـهـر اليـهوديـة يخـترق
عدة مـناطق واحـياء وسط احلـلة  مـنها
مــنـاطق الــثــورة واجلـمــعــيـة والــكــرامـة
واألسكـان ويـوازي الشـارعـ احليـوي

ـديـنــة وهـمـا شـارع 40 وشارع   60 بـا
حيث هـنـاك تخـصيـصـات مالـية لـتـغيـير

واقـع الــــنــــهــــر وتـــــأهــــيــــلـه  حــــيث 
تخصيص مبلغ 80 مليار دينار له) .

 وبــ األغـــا (في عــام 2017  خـــصص
شاريع اجملاري مبلغ  380 مليار ديـنار 
بـاحملـافـظـة  لـكـنـهـا تـوقـفت من مـجـلس
الــوزراء  وخــدمــات اجملــاري في مــركــز
مـديـنـة احلـلـة هي فـقط 12 مـنـطـقـة بـهـا

خدمات مجاري).!
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مواطن آخـر ب لـ( الـزمان ) (مع األسف
الـشديـد مـديـنـة بابل مـهـمـلـة طيـلـة فـترة
تـعاقبة  ـركزية ا احلكومات احملـلية وا
نـهـر الـيـهـوديــة جـزء مـنه اصـبح مـكـانـاً
لبـنـاء الـعـمارات والـدور الـسـكنـيـة عـليه
واغلق من جانب مـشاريع البـناء  وهذه

ـشـاريع لـناس مـتـنـفـذين بـاحلـكـومـت ا
ـتنـفذين من ـركـزية وبـعض ا احمللـية وا

السياسي باحملافظة) .
 وزار الــبــرنــامج في مــحــطــته الــثــانــيـة
عمل النسيج وسط مجسر نادر اجملاور 
احلـلـة  الـذي شـيـد عام   2014 من قبل
شركة عراقية مـعروفة .. لكن لألسف بعد
أجنـاز بـناء اجملـسـر بـقـلـيل بـدأت تـظـهر
طبـات بسبب فيه العـيوب  وهي كثـرة ا
األسفـلت  ذي الـنـوعـية الـرديـئـة  وكذلك
تــكــســر في الــفــواصل احلــديــديـة فــيه (
اجلـويــنـات ) .. والـســبب في تـلــكـؤ هـذا
ــشــروع هــو وزارة الـــبــلــديــات وكــذلك ا
شروع الطرق واجلسور  رغم أن قيمة ا
هي 31 مــلــيــار ديــنــار. عــلــمــاً أن أقــيـام
ـتلـكـئة في احلـلـة بلـغت اكـثر شـاريع ا ا

من  508 مليار دينار.
وفي احملطة الثـالثة : كانت لـنا جولة في
مـديــنـة آثــار بــابل : حـيث هــنـاك أهــمـال
واضح وكبير للعيان . وكاميرا البرنامج
صـورت الــعـديــد من الـشــوارع واألبـنــيـة
والقـصر الـرئـاسي السـابق الذي يـحاذي
نـهـر الـفـرات اجلـميـل  لـكن حتـديـداً هذا
الـقــصـر أهــمل من قـبل دوائــرالـســيـاحـة
واآلثــار وكـــذلك من قـــبل حـــكــومـــة بــابل

احمللية ..
وفي الـلقـاء مع مـديـر مـجمع مـديـنـة آثار
بابل عبد الـستار ناجي قـال : (نعم هناك

أهــالي احلــلـة وهــو غــيــر حــيـوي .. في
احملطـة اخلـامسـة  تـوجـهنـا الى جـنوب
ـدينـة القـاسم : الزيارة احللة وحتـديداً 
كانت لـلحاجـة قسـمة وهي سـيدة كـبيرة
طــاعـنــة بــالــسن  ونــحن وعــدنــاهـا في
زيارتنا األولى لـها قبل اكـثر من شهرين
أن نزورها ونطلع على وضعها الصحي
 وبـالـفـعل عـنــد زيـارتـنـا لـهـذه الـسـيـدة
ــوت بــسـبب وجــدنـاهــا تــتـصــارع مع ا
ـــادي وعـــدم قـــدرة أســـرتـــهـــا الـــعـــوز ا
ـراجـعة األطـبـاء  وبـدورنـا سـلـمـنـاها
ـال مـقدمـا مـن القـنـاة ألجل مـبـلـغـا من ا
مـراجـعـتـهـا ألفــضل مـسـتـشـفى وافـضل
األطـبــاء لـيـكــون مـشـرفــاً عـلى وضــعـهـا
الصحي . بـعدها كانت لـنا زيارة لـعائلة
أم علي في ناحية القاسم .. هذه العائلة

بـــــعض مـن افـــــرادهــــا
اصـابــتــهم عـدة
امـــــــــــراض
وتـــــــــوفي

الية أهمال في اجملمع بسبب الضائقة ا
ـشـاريع  الـتي أثـرت عــلى الـكـثــيـر من ا
بــســبب تــوقف الــصــرف ضــمن الــســور
لـلـمـديـنـة األثــريـة  وانـشـغـال احلـكـومـة
بـفـايـروس كـورونـا  حـيث أن احلـكـومـة
ركزية وكذلك احمللية لم تخصصان أي ا
ـدينـة األثريـة  عدا مبـلغ مالي لـتـأهيل ا
صـبغ الشـوارع فـيـهـا والـتنـظـيف تـنـفذه
البلدية) موضحا تعقيبا على امنيتنا أن
يــكـــون هــذا الــقـــصــر في بـــابل صــرحــاً
ـواطن الـعراقي سياحـياً ومزاراً لك ا

وكــذلك لــزائــريـه من الــعــرب واألجــانب(
القصر مـخطط له أن يكـون متحفـاً كبيراً
.. وعــــــرض عــــــلى شــــــركــــــات كــــــبـــــرى

لألستثماره.)
WKLN   «d −

ــوقع  احملــطــة الــرابـعــة : كــانت زيــاره 
ـــديـــنــة اجملـــســـرات الـــذي يـــقع وسـط ا
ويـــؤدي الى مـــعــــمل الـــنـــســـيج  : هـــذه
اجملــسـرات بــدأ الــعــمل بـهــا قــبل عــشـر
سـنـوات أي مـنـذ عـام 2010 بـوشـر بـهـا

من قـــبل احـــدى الــشـــركــات
الــعـراقــيــة الــتي تــأخـرت

باألجناز عشر سنوات .
قــــــيــــــمــــــة مــــــشــــــروع
ـــتـــلـــكئ اجملـــســـرات ا
كانت  16مليار دينار 
وهــو مــجــسـر ال يــنــفع
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ـمثلـة اللـبنـانيـة دانييال انـضمت ا
صـمم اللـبناني رحمـة إلى حمـلة ا
ي زهــيــر مـــراد والــتي كــان الــعـــا
أطـــلـــقــــهـــا مـــؤخــــراً من أجل دعم
مـتــضـرري إنــفـجــار مـرفــأ بـيـروت
الــذي حـصل في الـ4 من شــهـر آب

احلالي.
وظـهــرت رحـمـة في الـصـورة الـتي
نشـرتـهـا عـبـر صفـحـتـهـا اخلـاصة
عـــــلـى أحـــــد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
اإلجـــتــمــاعي مــرتـــديــةً الــقــمــيص
اخلـاص بـاحلـمـلة وعـلّـقت مـعـلـنةً
عن إنـضـمــامـهـا لـلــحـمـلـة من أجل

وطنها.

يـشار
إلـى أنـه
كـان إنضم
عــــدد كــبــيـر
من الـــنــــجـــوم
إلى احلـــــمــــلــــة
بــيـــنــهـم يــســرا
درة ســـــــيـــــرين
عــــبــــد الــــنــــور
جيـنيـفر لـوبيز
مـــــــــــــحـــــمـــــد
حــــــــــــــديـــــــــــــد
وغــــــــيــــــــرهم.

rCMð WLŠ—

 ËdOÐ WKL(

ـستـجـد يومـيا. بفـايـروس كورونـا ا
فـاخلــمـيـس أعـادت إيه ام سي اكــبـر
شركة مشـغلة لقـاعات السيـنما فتح
مـئـة صـالـة وتـنـوي إعادة فـتح 300
. أما قبل أخرى خالل األسبوع ا
الشـركة الثـانيـة في البالد ريـغل فقد
أعــادت اجلــمــعــة فــتح عــدة صــاالت
لـكـنهـا لم تـنـشـر أي أرقـام. أمـا ثالث
شركة في
الــــــــــبالد
في هــــــذا
اجملـــــــــال
سينمارك
فـــــــــقـــــــــد
بـــاشـــرت
إعـــــــــــادة
فـــــــــــــــتـح
قـاعــاتـهـا
تــدريــجــا
14 فـــي 
آب وقــــــد
ســـــــرعت

{ نــــيــــويـــورك (أ ف ب) - شــــهـــدت
ــتـحــدة مـعــاودة فـعــلـيـة الــواليـات ا
لــعــروض األفالم في عــطــلــة نــهــايـة
األســبــوع مع إعــادة فــتـح شــركــتـ
عمالقـت في هـذا اجملال إيه أم سي
وريــغل صــاالت لــهــمــا إال ان عــودة
الرواد كانت خـجول في وقت تسجل
فـــــيـه في الـــــبالد 40 ألف إصـــــابـــــة

مـن وتـيــرتــهــا خالل عــطــلــة نــهــايـة
األسبوع.إال ان واليـات رئيـسية وفي
مـقــدمـتـهـا كــالـيـفـورنــيـا ونـيـويـورك
ونـيوجـيـرزي لم تـسمح بـعـد بـإعادة
فــتح دور الــسـيــنــمـا ولـم تـنــشـر أي
جـــدول زمـــني بـــذلك.وخالل عـــطـــلــة
نــهـايــة األســبـوع األولـى هـذه وهي
ـثــابـة اخـتــبـار جتـاوزت إيـرادات
شبـاك التـذاكر في أمـيركـا الشـمالـية
ــتــحـدو) عــتــبـة (كــنــدا والـواليــات ا
اخلـمـسـة ماليـ دوالر عـلى مـا أفاد
مـــــوقع بـــــوكـس أوفـــــيس مـــــوجـــــو
ــتــخـــصص مــســجــلــة 6,6 مالي ا
دوالر.في األيـــام الــعــاديـــة نــادرا مــا
ـئة مـلـيون تتـراجع اإليـرادات دون ا

دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع.
وكـان فـيـلم الـتـشـويق أنـهـيـنـجـد من
بـطولـة راسل كـرو أول انـتـاج ضخم
يعرض منذ توقف دور الـسينما قبل
خمسة أشهر.إال انه اكتفى بإيرادات
قـدرهـا أربعـة ماليـ دوالر في ثـاني
أســبـوع لـه في الــصـاالت واألول في

عـــدد مـــنـــاسب من دور الـــســيـــنـــمــا
(1823) بـــــحـــــسـب مـــــوقع بـــــوكس
أوفـيس مـوجـو.وأنـهـيـنـجـد هـو أول
ـلـيون فـيـلم يـحـقق إيـرادات تـفـوق ا
ــتــحـدة وكــنـدا دوالر في الــواليـات ا
خـالل عــطــلــة نــهــايــة أســبــوع مــنـذ
آذار.وفي مـــؤشـــر إلـى تـــردد الــرواد
بالـعـودة إلى قـاعات مـغـلقـة أشارت
تخصصة شركة اكزبيـتر ريليشنـز ا
إلى أن القاعـات اخلمس األولى على
صـعـيـد مـبـيع الـبـطـاقات كـانت عـلى
نــسق درايف إن في الــهــواء الــطــلق

تفرجون بسياراتهم. حيث يأتي ا
وقبل إعادة فتح القـاعات على نطاق
أوسع نـشـرت اجلـمـعـيـة األمـيـركـيـة
ـشـغـلـي قـاعـات الـسـيـنـمـا اجلـمـعـة
بــروتــوكــوال صــحــيــا يـشــمل 2600
مــــــوقع و30 ألـف قــــــاعـــــة.ويــــــنص
خـــصـــوصـــا عـــلـى إلـــزامـــيـــة وضع
الـكــمـامـة والــتـبـاعـد االجــتـمـاعي إال
لألشـــخــــاص الـــذين يــــأتـــون مـــعـــا

وتشغيل نظام التهوية.
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ـراغه (السودان)-(أ ف { جبل ا
ب)  –عـــنـــدمــا تـــوغل فـــريق من
علمـاء اآلثار السـوداني الـشهر
ــاضي في صــحــراء الــســودان ا
ـراغه وصــوالً إلى مـوقـع جـبـل ا
األثري ظنوا أنهم ضلوا الطريق

وقع اختفى. ألن ا
لـكن احلـقــيـقـة أن الـبـاحـثـ عن
مــعــدن الــذهب الــنــفــيـس دمـروا
ـوقع الــذي يـعـود تــاريـخه إلى ا
الـــفي عــام بـــاســتــخـــدام آلــيــات
عمالقـة عال هـديرهـا صاخـباً في
وقع الواقع على بعد  270كلم ا

شمال اخلرطوم.

وقـالت اخـتـصـاصـيـة عـلم اآلثـار
السـودانيـة حـباب ادريس أحـمد
وهـي ال تـــزال حتـت الـــصــــدمـــة:
“هدفـهم الـوحيـد من احلـفر هـنا
احلصول على الذهب. لقد قاموا
بــعـمل جــنـونـي ولـكــسب الـوقت
استخدموا جرافات ثقيلة .”وقد
وقع عمـلت االخـتـصاصـيـة في ا
في عـــام  1999مع بــــعــــثـــة من
مــــتــــحف جــــامــــعــــة بــــوســــطن
األمــيــركــيــة. وزاد من الــصــدمــة
التي اعتـرت الفـريق عند بـحثهم
عن مــصــدر الـهــديــر الــذي يـشق
صــمت صـــحــراء بــيــوضه أنــهم

Ê«œu « w   UÐUBŽ bOÐ …—ËbN  sL¦Ð —bIð ô “uM  

 V¼c « sŽ 5¦ŠU³ « n¹d& w  WO ¹—U² « dÐUI*«  U¾  ¡UH²š≈

{ لـــوس اجنـــلـــيس-(أ ف ب) –
على مـدى قـرن كان فـندق شـاتو
مـــارمـــون الـــفـــخـم واحـــة هــدوء
ومــرتـعـا لــلـنـجــوم فـيـلــتـقي فـيه
مشاهير الـثمانينـات الصاخبون
وأيـقـونـات مـن عـصـر هـولـيـوود
الـذهـبي إال انه سـيـسـتحـيل اآلن
نــــاديـــــا خــــاصـــــا يــــدخـل إلــــيه

نتسبون. ا
ــقــام عــلى فــفـي هــذا الــفــنــدق ا
الــطــراز الــقــوطي اجلــديــد عــلى
أحدى مرتـفعات جـادة سانسيت
بـولــفـارد قــامت عالقــة بـ جـ
هـارلـو وكالرك غـايـبل. وفي هـذا
الفندق أيضا حصل جيمس دين
عـلى دوره في “ريــبـيـل ويـذاوت
إيه كوز ”بعدمـا تسـلل إلى غرفة
اخملـــرج نــيــكـــوالس راي فــيــمــا
ـمثل جـون بيـلوشي توفي فـيه ا

جراء جرعة مخدرات زائدة.
ؤلف من سبع ويشتهر الـفندق ا
طبقات أيضا بسهرات ال تمحى

من الذاكرة مثل تلك التي احتفل
مثل ليوناردو دي كابريو فيها ا
الــعـام  1995بــبـلــوغه احلــاديـة

{ بــــــاريس-(أ ف ب)  –فـــــازت
ـا عـبـد الـروائــيـة الـلـبـنـانـيـة د
الــله  بـجــائـزة أنــفـوايــيه بـار ال
بوست التـي تكـافئ عن الـرواية
األولى عن قــصــتـــهــا (مــوفــيــز
ايرب) الـتي تروي أحـداثا خالل
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والـعـشـرين او تـلك الـتي أقـامـها
الــزوجــان جــاي-زي وبــيــونــسه
بـــعـــد حــــفـــلـــة تــــوزيع جـــوائـــز
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شــاهـدوا آلــيـتي حــفـر وخــمـسـة
رجـال يـعـمــلـون عـلـيـهـا بـعـد أن
انتهوا من حفـر حفرة بعمق 17

متراً وعرض  20مترا.
 وشــــاهــــدوا عـــلـى األرض آثـــار
عـجالت ســيـارات وأخـرى أعـمق
لــشـــاحــنــات أكــبــر قــامت بــنــقل
مـعــدات احلـفـر وكــذلك الـردم. لم
ــوقع يـــبق تــقـــريــبــاً شـيء من ا
ــلــكــة الـــذي يــعــود الي عـــهــد 
مـروي التي اسـتـمـرت عـلى مدى
 700عـــام من ســـنـــة  350قـــبل
ـيالد إلى سـنـة  350مـيالديـة ا
وكـــان عــبـــارة عن مـــســتـــوطــنــة
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ـشاريع الـنـاقصـة والظـرفيـة التي اعـتـاد العـرب على ا
ـسؤولـ أو تغـير منـاصبـهم  لذلك لم تـنتـهي بزوال ا
تصـمد عالقـات ثنـائية أو ثالثـية عـلى مدى طويل ولم
تـرتق أيـة خطـوات تعـاونـية في االقـتـصاد واالسـتثـمار
ـستـوى الذي بدأت في أحسن االحـوال  لتـرتفع عن ا

فيه.
وبقي شعـار التكامل االقـتصادي العـربي ب االغنياء

والفقراء حبراً على ورق .
الـتعـاون ب الـعراق واالردن ومـصر هـو مسـار قابل
لــلـنـمـو احلــقـيـقي بــحـكم االرادات الـسـيــاسـيـة ولـكن
األضـمن له أن تقـوم مؤسـسات مـشتركـة ذات وظائف
اقـتـصـاديـة راسـخــة تـنـبـثق عـنـهــا صـنـاديق تـنـمـويـة
تضمن استمراريتـها في وقت االزمات العادية أو عند
نا العربي االنتكاسات الـسياسية وما أكثـرها في عا

الهش .
نقترب من اتمام عـقدين من الزمن وال تزال العالقات
صـري تسـير عـبر في هـذا احملور الـعراقـي االردني ا
تـــفـــاهـــمــات بـــســـيـــطــة ولـم تــرتـــفع الـى مــســـتـــويــات
ـفترض أن استـراتيجـية بل انَّ هـذا احملور كان من ا
تنضم له سوريـا ومن بعد ذلك لبنـان. نحن اليوم أمام
إذ يـتداخل قـمـة للـتـعاون االقـلـيمي بـ الدول الـثالث 
االقـتصـادي بـاألمـني في مـفـهـوم التـعـاون وأمـلـنا أن
يـكون تـداخالً مُنـتـجاً ألنّ الـتداخل  الـتعـاوني األمني
حــدث بــ الــعـراق وســوريــا وكــان يــصب في مــكـان

. منفعة آخر بعيداً عن الدولت
نـخشـى أن تتـكـرر األخـطـاء كـون احلكـومـة الـعـراقـية
ذات عمر قـصير وأنّ الـصفحة الـتي تليهـا قد تنسف

ما يجري بناؤه في هذا احملور االقتصادي.
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

سـتـكون الـكرة األرضـيـة جنـةً عظـيـمةً لـو أنَّ كلَّ الدول
الــقـائــمـة فــوقـهــا قـد اقــتـنــعت بـحــدودهـا اجلــغـرافــيـة
وحدودها الفكرية  فال استعمار وال غزو وال حروب 
ا بل جـيرة طـيبـة طبـيـعيـة مثـمـرة دافئـة آمنـة مـطمـئنـة 
صـادفة وحسن احلظ وسوء احلظ وهبتـها الطبـيعة وا

أيضاً .
الدولة الغنية تساعد الدولة الفقيرة وتعطيها من مائها
ا ـتـنـة  ونـفـطـهـا وزرعـها وعـلـمـهـا  فـتـردّ الفـقـيـرة 
ـكنـة  حـتى لـو كانت ـينـهـا من نـعمـة  تيـسـر حتت 
دواوين أدب وفنـون جميـلة تسـر القلب وتـنعش الرأس
وتشعر الفقير بأنه ليس شحاذاً واقفاً على باب لئيم .
ـاجـدة مـن بـغـداد شـرقـاً الى أظن ان األمـة الـعــربـيـة ا
ـثـالي لــقـراءة وتـفـكـيك الـربــاط غـربـاً  هي الـنــمـوذج ا
وفـحص ما تـمنـينـاه وما جـئنـا علـيه قبل سـبعـة سطور

سخم . من هذا اآلن األسود ا
سـتترون عـلنـون وا ـستعـمرون الـكونـيون ا لـقد زرع ا
مرضاً قـاتالً في قلبـها  وجائوا الى فـلسط الـعربية
واطنـ اليهـود الذين كـانوا يعـيشون عـيشاً اليـ ا
ـتـازاً في جلّ الـبلـدان الـتي هـاجروا مـنـها طبـيـعـياً و
ـيعـاد  فـحـفروا وزوروا صـوب كـذبـة سمـوهـا أرض ا
وقـتلـوا وهجّروا واسـتوطـنوا واسـتبـاحوا  فـلم يجدوا

ميت . الدليل والدال على هذا السراب ا
من الشرق توجد ايران وهي دولة كـبيرة ومهمة وغنية
وصـاحبـة ارث حضاري عـظيم  لـكنـها اصـيبت بـلوثة
ـصبـوغة بـلون ديـني طائفي الـتمـدد وتصـدير الفـكرة ا
من أجل حلم مريض وعـودة المبراطوريـة كانت فبادت
ومـاتت بـفـعل حركـة الـتـأريخ وحـتـمـيـاته  وعـلـيكم  أن
تـتـخـيـلــوا حـال إيـران وشـعــبـهـا لـو أنــهـا بـقـيت داخل
ـسـتــنـقـعـات بــعـيـدة اسـتــنـزفـتـهـا حـدهـا ولم تــتـورط 
واستـنزفت جـيرانها  فـي متنـاقضة مـضحكـة تتحدث
عن حتـريـر فـلـسـطـ لـكـنـهـا سـاهـمت في نـشـر الـف
واحلـروب الطـائـفـيـة الغـبـيـة  فـقتـلت الـعـرب أصـحاب
ـسـألـة  وساهـمت في جـعـلهم ـسـؤولـية األولى في ا ا

شعوباً وقبائل وطوائف تأكل بعضها البعض !!
من الـشمـال فـعـلت تـركـيا األمـر نـفـسه فـذهـبت صوب
اكرة أرض العراق وسوريا ولـيبيا  وبنفس الـطريقة ا
الـقـذرة ركبـت جسـر فـلسـطـ وحتريـرهـا  وفي نفس
الـوقت أقـامت مع الـعـدو الـصـهـيـوني عالقـات جتـاريـة

وعسكرية وأمنية ضخمة ودسمة !!
من اجلنـوب ظـهرت اآلن أثـيوبـيـا لتـعـمل على تـعـطيش
وتـصـحــيـر الـسـودان ومـصــر  من خالل بـنـاء سـدود
تدريجية عند منابع نـهر النيل العظيم  لكن الفرق ب
هـؤالء األوغــاد هــو أنَّ اثـيــوبـيــا لم تــسـتــعــمل الـكــذبـة
احلـقـيـرة الـتي اسـتـعـمـلـهـا األتـراك واإليـرانـيـون  ولم
يرفـعـوا شعـار حتـريـر فلـسـطـ وكانـوا واضـح في
أهدافهم وعالقتهم الطبيعية جداً مع لقطاء صهيون !!
أمـا الــعـرب فــلـقــد اكــــــــتــفـوا بــدخـول نــفق احلـروب
الـبـينـية الـعبـثيـة الـغبـية الـتي ال سبب
ــريـضـة  لـهــا سـوى الــطـائـفــيـة ا
فـمـنـهم من صــار مـحـمـيـة لـلـغـزاة
ومــــنـــــهـم من فـــــضل دور الـــــذيل

الوسخ.
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ـصـريـة هـالـة حتـدثت الـفــنـانـة ا
صدقي عن خالفاتـها مع زوجها
سـامح سـامي بـعـد تـصـريحـاته
األخـيرة حـولـهـا. وقـالت صدقي
إنهـا تـتعـرض إلهـانات  زوجـها
مـوضـحـة أن هـذا ابـتالء صـعب
وأن الشـهـرة مثل مـا هي جـميـلة
ومـــحـــبـــة الـــنـــاس شيء مـــفــرح
ولكنها سالح في ظهر أي فنان.
وأضــــــــافـت (أكـن لــــــــزوجـي كل
االحـــتــرام والـــتـــقــديـــر ألنه أبــو
أوالدي ولــــــقـــــــد هـــــــاجـــــــر إلى
ـتـحدة األمـريـكـية في الـواليات ا
عـز ما كـنـا في احلـرب ووضـعـنا
فـي مــــوقف صــــعب). وتــــابــــعت
خالل تــصــريــحــاتــهــا لــبـرنــامج
ـــواطن) مع اإلعالمي (حــضــرة ا
سـيـد عـلي: “احـتـرمت اخـتـيـاره

أنه يريد السفر إلى أمريكا ولكن
رفض أن أسـافـر مــعه وحتـمـلت
5 سنوات إهـانات وشتـيمة على
فيـس بوك .”واسـتـطردت: “أراد
أن يــعـود لــنـا ولــكن أنــا رفـضت
ألنه تــركـنـا وســافـر إلى أمــريـكـا
ونــــحن في وضـع صـــعـب وأنـــا
أحــمي الـطــفــلـ بــكل الــوسـائل
وحتملت إهانات مدة  5سنوات
لــــــدرجـــــة أنـه شـــــكك فـي أنى أم
أوالدي رغم أني حـملت طـبـيعي
ـدة كـلهـا في في مـصـر وبـقـيت ا
مـصر .”وفي وقت سـابق عـلـقت
الـــفـــنـــانـــة هـــالـــة صـــدقي عـــلى
انسـحاب صـالح السـقا مـحامي
زوجـــــهـــــا ســــــامح ســـــامـي من
القضايا التي جتـمع بينها وب
زوجـها مـؤكـدة أن هـذا الـتـنحي
ـــعــاني يـــحـــمل الـــكــثـــيـــر من ا

بـالــتـشــهـيـر أو الــتـفـاوض وذلك
لـلـتـنـازل عن حـكم احلـبس الـذي

صدر ضد الزوج

لــــتـــرهــــيــــبي والــــضــــغط عــــلىّ
لــلـــتــفـــاوض حـــتى بـــعــد نـــشــر
الفيديوهات الرخيصة وتهديدي

مضـيـفة: “مع ذلك لن أتـنازل عن
اإلهـــــــانـــــــة الـــــــتي حلـــــــقـت بي
وبـأطـفالي الـذي  اسـتـعـمـالهم

احلــرب األهـلــيـة وقــصـة رائــعـة
بــ فــتــاة صــغــيــرة ووالــدهــا.
وصـــدرت هـــذه الـــروايـــة الـــتي
نشرتها دار (سابـ ويسبيسر)
ـكتـبـات اخلمـيس. وسـيتم في ا
منح اجلائـزة التي تبـلغ قيـمتها

ا عـبدالله (43 2500 يورو لـد
عــامـا) في  8أيــلـول/ســبــتـمــبـر
خـالل احــتـــفــال في مـــتــحف (ال
بــوست). تـبــدأ أحـداث الــروايـة
في الـعام 1983 عـنـدما وصـلت
احلــرب األهـــلـــيـــة الــتـي مــزقت

الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــله
والروائـيـة هدى بـركات. والـعام
ـاضي  مُــنـحت هـذه اجلـائـزة ا
لـلــفـرنـسـيــة آن بـولي عن روايـة
(أفان كو جـوبلي) الـتي حصلت

أيضا على جائزة (ليفر أنتر).

ــثـــقف الــذي ال والـــدهــا هـــذا ا
ينـتـمي إلى أي فصـيل أو حزب
والـــذي نــــقل إلى ابــــنـــتـه حـــبه
ـة ـا عــبـدالـله عـا لــلـنـبـات… د
ـتــخـصـصــة في أواخـر اآلثــار ا
ــة هي ابــنــة الــعــصــور الــقــد

لــبــنــان إلى ذروتــهــا. وبــيــنــمــا
تـسـقط الـقـنابـل بال هـوادة على
بـــيـــروت ال تـــخــــشى الـــراويـــة
الشـابة شـيئـا وهي متـأكدة من
أنــهـا ســتـكـون فـي مـأمن من كل
شيء بـــفـــضـل (عـــمالقـــهـــا) أي

نـــيــويـــورك (أ ف ب) - تـــنــوي
شركـة (أميـريكن إيـرالينز) رش
طــائــراتـهــا مــعــقــمـا مـن شـأنه
تـشـكـيل طـبـقـة حـامـيـة تـقـضي
عـلى الـفـيـروسـات فـي مـحـاولة
جـديــدة لـطــمـأنــة الـركــاب.وقـد
طـــــــــورت شـــــــــركـــــــــة (آاليــــــــد
بـايـوسـايـنـسـيـز) في تـكـسـاس
ـعـقم الـذي حــصل لـلـتـو هــذا ا
عــــلى مــــوافـــــــــقـــة الــــوكــــالـــة
األمريكية حلمـاية البيئة (إيبا)
عــــلـى مــــا اوضـــــحت شـــــركــــة

الطيران.
وقالت شركة الطيران (في ح
ــعـقــمــة األخـرى أن الــرذاذات ا
تـوفــر تـنــظـيـفــا مـوقـتــا يـبـقى
ــعــقم األول ســـورفــســوايــز2 ا
والــــــــوحـــــــيـــــــد احلـــــــامـي من
الــفــايــروســــــات الــذي تــوافق
عــلـــيه إيـــبــا والـــذي أثــبت أنه
يــــقـــــــــــضـي عـــلـى فــــايـــروس
ـستجـد على األسطح كورونا ا
حـــتى بــــعـــد تــــراكم جــــراثـــيم

جديدة).
وتــنـوي (أمــيــريـكن إيــراليــنـز)
الــــبـــــــــدء بـــاســـتــــخـــدامه في
ـقـبــلـة عـلى األسـطح األشــهـر ا
داخـل طـــائـــــــراتــــهـــا عــــلى أن
تــعـــتــمــد تــدريــجــيــا في كــامل

اسطولها.
ــعـقم حــمـايـة ومـن شـأن هـذا ا
الــــركـــاب وأفـــراد الــــطـــاقم من
انـتـقال عـدوى كـوفـيد- 19عـبر
ــنــاطق األســطـح وال ســيــمـــا ا
التي تتعرض للمس كثيرا مثل
ــســانــد وصــواني ــقــاعــد وا ا

الطعام واألبواب.
صنعة أن وأوضحت الشركـة ا
ــكن اســتــخــدامه في ــعــقم  ا
ــدارس والــقــاعـات ـكــاتب وا ا

الرياضية.
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 –يـعــبـر سـتـيـفن مــاكـغـونـيـغـال
احلـــقل مــــتـــســـلـــحــــا بـــشـــبـــاك
وحيـوانـات ابن مـقرض يـسـبقه
كـلـبه الـذي يـتنـقل مـن حُجـر إلى
آخـر مـتأهـبـا فـخـبيـر احملـاسـبة
الـــســابق هــذا هـــو آخــر صــائــد
أرانب ال يـزال يــعـتـمـد الــطـريـقـة
الـتقـلـيديـة في إيـرلـندا. وبـقـيادة
كـلـبه (فــادج) راح يـغـطي احلـفـر
عـلى األرض بـشـباك وأخـرج ابن
مقـرض من علـبة خـشبـية وأنزله
في إحـدى احلـفــر لـيـسـاعـد عـلى
إخــراج قـاطـنــيـهــا مـنــهـا. وعـلى
مــــدى خـــــمس دقـــــائق يـــــعــــدو
احلـيــوان الـصــغـيــر في األنـفـاق
مــخــرجــا خــطــمه بــانــتــظــام من
احلــفـــر. فــجــأة يــظــهــر حــيــوان
رمـادي مـغـطى بـالـوبـر وقد عـلق
في الــشـبــاك. فــيـســارع سـتــيـفن
مـاكـغـونـيـغـال للـقـبض عـلـيه من
قـــوائــمه قــبـل أن يــجــهـــز عــلــيه

بــضـربـة مــحـددة عــنـد مــسـتـوى
الـعنق. ويـوضح الـصـيـاد الـبالغ
37 عـــامــا وقـــد اعــتـــمــر قـــبــعــة
خضراء على رأسه عنـدما التقته
وكـــالـــة فــرانـس بــرس فـي حــقل
قريب من مـديـنة كـارنـددوناه في
أقـصى شـمـال إيـرلـندا (هـذه هي
الطـريقة الـتقلـيديـة للقـيام بذلك.
نـحن ال نـلــحق أضـرارا بـالـتـربـة
وال نـــســـتـــخـــدم الــــسم ونـــوفـــر
لألرنب مـيـتـة سـريـعـة وهـذا أهم
مـا في األمــر). ويـعـتـبــر سـتـيـفن
ماكغونيغـال آخر صياد محترف
لألرانب يــــعـــتــــمـــد الـــطــــريـــقـــة
الــتــقــلــيـديــة في إيــرلــنــدا. وهـو
يــفــضل اســتــخــدام حـيــوان ابن
مـقـرض وكـلـب وشـبـاك لـلـصـيـد
لـالصــــطــــيــــاد األرانـب بــــدال من
سـالح نــــــــاري والــــــــســــــــمــــــــوم
ـسـتـخـدمـة لـلـتـخـلص من هـذه ا

احليوانات الثديية.
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رجل األعـــمـــال هـــذا وأصـــله من
بـوسطن وقـد تـسـارعت العـمـلـية

مع جائحة كوفيد-19.
ــــنـــطـق واإلحــــاطـــة ويــــوضـح ا
بـالـوضع الـصـحي بـاحلد الـدنى
يتطـلبـان أن نحيط أنـفسـنا بأقل
ـكن مـن األشـخــاص. هـذا قــدر 
األمـر يـسـمح لـنـا االن بـالـشـعـور
بأمان أكبر ونسج عالقات مثيرة

أكثر لالهتمام.
ومـفــهـوم الـنــوادي اخلـاصـة مع
خدمات حصرية منتشر أكثر في

لندن منه في لوس اجنليس.
ويهدف شاتو مارمون الذي لديه
ـطبـخ فضال عن غـرف مجـهـزة 
وحـــدات ســكـن مــســـتــقـــلــة إلى
اســتـــقــطــاب زبــائـن من الــنــخب
يسورة التي تنتقل اآلسيوية وا
على الدوام وقد ملت من الفنادق
الـفـخمـة الـتـقـلـيـدية عـلى مـا أكد

باالز.
لـكن تـرافـقت خـطـة الـتـخصـيص

هــــذه مع انــــتـــقــــادات في لـــوس
اجنليس خصوصا من أشخاص
يخشون أال يتمكنوا بعد اآلن من
تـــنـــاول الــــعـــشـــاء إلـى طـــاولـــة

. فضل مجاورة لنجومهم ا
لــكن بــاالز طــمــأن إلى أن شــاتـو
مـــارمــون ســيــحــافـظ عــلى بــعــد
عـــام… ســيـــتـــمــثل عـــلى األرجح
ـا أيـضـا في بعض طـعم ور بـا

القاعات.
وأضــــاف بـــاالز الــــذي اشـــتـــرى
الـــفــنـــدق الـــعــام 1990 أن هــذا
الصرح “هو رمز لـهوليـوود كما
ــقـامــة عـلى األحــرف الـكــبـيــرة ا
الــتـلـة ال بـل أكـثــر. وجـعـلـه غـيـر
متاح البتة ليس باألمر اجليد.”
ـــنـــتج شـــون لـــيـــفي في وقـــال ا
صـــحــــيـــفـــة “لـــوس اجنــــلـــيس
ز“ ?”شاتو مارمون هو منذ تا
فـتـرة طـويــلـة نـاديـا لألشـخـاص
هـم يـحـاول إعطـاء االنطـباع ا

بأنه متاح للعامة).

األوســـــكــــار فـي الــــعــــام .2020
ويعتد الفندق بأنه يختار زبائنه
بــانـــتــقـــائــيـــة كـــبــرى ويـــحــمي

أسرارهم في كل الظروف. إال أنه
يـسـتـعــد لـيـصـبح حـصـريـا بـعـد
أكــثــر عـلـى مـا أوضـح صـاحــبه
انـــدريـه بــاالز لـــوكـــالـــة فـــرانس
برس. وسـيصـبح شاتـو مارمون
خـالل الــســنــة احلــالــيــة فــنــدقــا
خاصـا يقـدم جمـلة من اخلـدمات
ال سـيـمـا قـاعـة طـعـام خاصـة مع
مـوظـفـ مـكـرسـ لـهـا وفـسـحة
دى الطويل حلفنة تخزين على ا
من األعـــــضـــــاء ســـــيـــــكـــــونــــون

مساهم في الفندق. 
وأوضح بــاالز الـذي كــان لـفــتـرة
ـمثـلـة األمـيـركـيـة اوما خـطـيب ا
ثـورمان األمـر أشـبه بـيـخت فخم
ـــــكن تــــقـــــد هــــذه جــــدا… ال 
اخلدمات واسـتقبـال الناس على

اليخت إال إذا اختيروا بعناية.
ولم تـتــوافـر أي مـعـلــومـات بـعـد
حـول كــلـفــة االنـتــسـاب إلى هـذا
الــصــرح. إال ان فــكــرة االنــتــقـال
تــتـخــمـر مــنـذ ســنـوات في رأس

صغـيرة او نقـطة مـراقبة لـتأم
ملكة. حدود ا

 وقـال حا الـنـور مـدير الـهـيـئة
تاحف “احلفر العامـة لآلثـار وا
 حتت جـنـون الـثـراء والـبـحث
عن الـكـنــوز وألن األرض مـكـونـة
مـن احلـــجـــر الـــرمـــلـي الـــنـــوبي
ومـغـطاة بـطـبـقـة من الـصـدأ فان
ـــعـــادن الـــذي جــــهـــاز كـــاشـف ا
يـسـتـخـدمـونه يـصـدر صـوتا الن
احلـــجــر يــحـــتــوي عـــلى مــعــدن
احلديـد فيـظنـون أن هنـاك ذهباً
وهكذا يـواصلـون احلفر .”وعدا
عن “اجلـرح ”الـذي فــتــحـوه في

ــوقع الــتــاريـخـي فـانــهم أرض ا
أخــذوا الـصــخـور االســطـوانــيـة
ة الـتي شـيدت بـها أعـمدة القـد
كـان ووضـعوهـا فـوق بعـضـها ا
الـــبــعض لــيــجـــعــلــوهــا أعــمــدة
وضعـوا فوقـها سـقفـاً وحولـوها
إلى غـــرفــــة لـــلـــطــــهي وتـــنـــاول

الطعام.
لكن الصـدمة لم تتـوقف عند هذا
احلـد. فعـنـدمـا اقـتـيد “لـصوص
الـذهب ”إلى قــسم الــشــرطـة لم
تمض سـوى ساعات قـليـلة حتى

أطلق سراحهم.
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