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اعــــلـن رئــــيس مـــــجــــلس الــــوزراء
مـصطفى الكاظمي سعي احلكومة
السـتــدامـة الـتـوصـيف الـدسـتـوري
حلـقـوق اإلنـسـان وحتـقـيـقه. ونـقل
ـــكـــتــــبه عـــنـه قـــوله خالل بــــيـــان 
فـوضيـة العـليا اسـتقـباله رئـيس ا
حلـقوق اإلنسان وأعضـاء مجلسها
أن (أي تـراجع فـي مـكاسـب حـقوق
اإلنــســان في الــعـراق يُــعــد إشـارة
خــطـــيــرة) مــؤكــدا أن (احلــكــومــة
تــعـمل عــلى اسـتــدامـة الــتـوصـيف
الـــدســتــوري حلـــقــوق اإلنــســان و
حتــقـيــقه كـمــا تـعـد هــذا األمـر من
صــمـيـم واجـبــاتـهــا والـتــزامـاتــهـا
جتــــــــاه الـــــــشــــــــعـب). واوضح أن
(احلــكـومـة قـد شـرعـت بـالـفـعل في
أولـى خــطــوات ردّ اخلـــروقــات في
حــقــوق اإلنــســان الــتي شــهــدتــهـا
تــظـاهــرات تــشـرين وذلك بــإجـراء
حـصر دقيق للضـحايا من الشهداء
ــصـــابــ وإنــهــا مــاضــيــة في وا
اإلجـــراءات الــقــانـــونــيـــة) داعــيــا
ـؤسسات التـشريعية ـفوضية وا ا
والـتـنـفـيـذيـة األخـرى الى (تـشـكيل
جلـنــة لـتـقـصّي احلـقـائق لـلـوقـوف
بـكل اسـتـقالليـة عـلى مـا حصل في
تــــلك األحــــداث والــــكــــشف عن أي
شــبـهـة جتـاوز يــحـدث من اجلـهـاز
).من ــواطــنـ الــتــنـفــيــذي جتـاه ا
فوضـية عـقيل جـانبه قـدّم رئيـس ا
ـوسـوي تـقريـراً مـفصالً عن واقع ا

UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه عوائل مفقودين في بغداد واحملافظات

ن ومـن مدينة الـصدر في بغداد 
غُـــــيّـب أبـــــنـــــاؤهم قـــــســـــرا وذلك
ي لالخـتـفاء ـنـاسـبة الـيـوم العـا
الـقسـري الذي يوافق يـوم الثالث
مـن آب واســــــتـــــمـع الى قــــــصص
مـؤثرة روتهـا العوائل عن أبـنائها
الـذين فُـقـدوا في أحـداث مـخـتـلـفة
وفـي أوقـــات مــــتــــبـــايــــنــــة. وأكـــد
الــكــاظــمي بــحـسب بــيــان تــلــقـته

مــــصــــيــــرهم وتــــرتــــيب الــــوضع
ـا يــكـفل رعــايـة الــقـانــوني لــهم 
ن حـــرمـــوا وتـــعـــويـض ذويـــهم 
مـنـهم بسـبب نشـاطات الـعصـابات
االجـراميـة واجلمـاعات االرهـابية
وتــلك مـسـؤولـيـة وطــنـيـة ومـهـمـة

انسانية نبيلة وعظيمة). 
مـن جــهـــة اخـــرى افــادت مـــصــادر
بـــعــودة زعـــيم الـــتــيـــار الــصــدري
مـــقــتـــدى الــصــدر الـى مــحـــافــظــة
الـنجف وذلـك بعـد أيام من انـتهاء
مهلة الـ 100يـوم التي منحها الى
رئـيس الوزراء لـتقـييم عـمله وعمل
حـكـومـته. وقـال قـيـادي فـي الـتـيار
الــــصـــدري إن الـــصــــدر (وصل في
سـاعــة مـتـأخـرة من لـيـلـة اجلـمـعـة
ـاضية الى مطـار النجف الدولي ا
قــادمـاً مـن الـعــاصـمــة الــلـبــنـانــيـة
بــيـروت وتــوجه فــور وصـوله الى
مـحل اقـامته في مـنـطقـة احلنـانة)
مـوضـحـا أن (عـودة الـصـدر جـاءت
بـعـد أيـام من انـتهـاء مـهـلة الـ100
يـــوم الـــتي مــنـــحـــهــا الـى رئــيس
الـــوزراء  لـــتــقـــو عـــمــلـه وعــمل
حـكـومـته). وتـابع انه (خالل األيام
ــقــبــلــة سـتــكــون هــنــاك مـواقف ا
وحتــــركـــــات لــــلــــصــــدر وحتــــالف
ســـائــرون بـــشــأن عـــمل حـــكــومــة
ــا سـتــكـون هــنـاك الــكـاظــمي ور
مـواقف شـعـبـية مـن انصـار الـتـيار
الــصــدري) مـشــيــرا الى ان (االمـر
يـعـتـمـد علـى ما سـيـصـدره الـصدر
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اعـــلــنـت خــلـــيــة االعالم االمـــني عن
سـقـوط صاروخ نـوع كـاتيـوشـا على
ـنطقـة اخلضراء. مـنزل فارغ داخل ا
وقـــالت اخلــلـــيــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمــان) امس إن (صــاروخــاً نــوع
ــنـازل كــاتـيــوشـا ســقط عــلى احـد ا
ـنــطـقــة اخلـضـراء الــفـارغــة داخل ا
بـــبــغــداد دون خــســـائــر بــشــريــة),
واضـاف ان (انـطالق الـصـاروخ كان
مـن قــــــنـــــــاة اجلــــــيـش في جـــــــانب
الــرصــافــة). وكــشف مــصـدر امــني
تـــفــاصــيل جــديـــدة عن اســتــهــداف
ـــنــــطـــقـــة اخلــــضـــراء بـــصـــاروخ ا
صـدر ان (صاروخ كـاتيـوشا.وذكـر ا
الـكاتـيوشـا استـهدف مـنزل مـسؤول
أمـني كبـير في منـطقـة اخلضراء من
دون خـسـائـر بـشـريـة) الفـتـا الى ان
ــنــزل يــعــود لــلــفــريق اول الــركن (ا
طـالب شغـاتي الكـناني رئـيس جهاز
مــكــافـحــة االٍرهـاب الــســابق).وافـاد
مـــصــدر امـــني ثــان بـــأن تــفـــجــيــرا
اســتـهــدف رتال لـلــدعم الـلــوجـسـتي
لـــلــــتـــحـــالف الــــدولي بـــ احلـــلـــة
ــــصـــدر في والــــديـــوانـــيــــة.وقـــال ا
تــصــريح امـس ان (عــبــوة نــاســفـة

مــوضــوعــة عــلى الــطـريـق الـســريع
الـــرابط بـــ احلــلـــة والـــديــوانـــيــة
انــفــجــرت مــســتــهـدفــة رتـال لـلــدعم
الـلـوجـسـتي لـلـتـحـالف الـدولي دون
اصـابات) مشيرا الى ان (قوة امنية
طـــوقـت مـــكـــان احلـــادث وفـــتـــحت
حتــقـيــقـا في مـالبـسـاتـه). واخـمـدت
دني حريقا اندلع في مفارز الدفاع ا
ـنـطـقة مـحل لـبـيع االكـسـسـوارات 
الـدورة.وقال بيان امس انه (بـعملية
ـفـارز مـركـز ســريـعـة وبـكل مـهـنــيـة 
الـبـياع الـذين تمـكـنوا من الـسيـطرة
عـــــلى حـــــادث حـــــريق داخل مـــــحل
اكـــســســـوارات في ســـوق االثــورين
ـنطقـة الدورة) واضاف أن (احملل

مـن مـادة الـســنـدويج بــنل حـيث 
مـحـاصـرة النـيـران وعـدم انتـشـارها
لـلـمـحالت اجملـاورة واحلـادث سجل
دون اضـرار بشـرية). واعـلنت وزارة
صادرة الداخلية عن صدور اوامر 
األســـلــحــة فـي مــنــاطق الـــنــزاعــات
ــتـحــدث بـاسم الــعـشــائـريــة.وقـال ا
الـــوزارة الــلـــواء خـــالــد احملـــنــا في
تـــصــــريح امس ان (اوامـــر صـــدرت
ـــصــادرة األســـلــحـــة في مـــنــاطق
الــنـزاعـات الـعـشـائــريـة حـيث هـنـاك
تــوجّه بـردع هــذه األعـمــال اخلـطـرة

الــــتـي تــــهــــدد نــــســــيـج اجملــــتــــمع
ـــرحـــلـــة الــــعـــراقي),واضـــاف ان (ا
الـقـادمـة سـتـشـهـد إجـراءات واسـعة
لـفـرض األمن وضـبط األسلـحـة التي
ـــواطـــنـــ تـــســـتـــخـــدم لـــتـــرويع ا
األبـرياء) مشيـرا الى (صدور ثماني
مـذكرات قـبض قضـائية عـلى خلـفية
الــنـزاع الـعــشـائــري الـذي انـدلع في
ـعامـل). وكشـفت شـرطة حـسـيـنيـة ا
ـارساتهـا االمنية جنـدة بغداد عن 
ــاضــيــة فــيــمــا خالل الـــســاعــات ا
اعـلـنت عن ضبط  16سـيـارة مظـلـلة
.وقالت الـنجدة في مـخالفـة للقـوان
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس إنــهـا
(نــفــذت مــهــام امــنــيــة وأنــســانــيــة
وخـدمية مختلفة في عموم العاصمة
نـــتج عـــنـــهـــا  ضــبط  5 ســـيــارات
مـطلوبـة عليـها اشارات حـجز ضمن
مـنـاطق مـتفـرقة و 186دراجـة نـارية
مـخالفة للتعلـيمات القانونية وكذلك
الـقبض عـلى شخـص يحمـل هويات
مــزورة ضــمن مــنــطــقــة حي حــطـ
واخــريـن يـحــمـالن حــبــوب مــخـدرة
متنوعة ضمن سريع الغزالية) الفتا
الـى ان (اعــتــقــال  98 مـــتــســوالً من
ـديـريـة لـلـحد خالل حـمـلـة اعـدتـها ا
مـن هـذة الــظـاهــرة والــقـاء الــقـبض

على  8مـخمـورين يعـترضـون سبيل
ــارة وضـبط  16ســيـارة مــخـالــفـة ا
لـلتعليمات القـانونية) وتابع البيان
انـه ( تـسـلـيم جـمـيع احلـاالت الى
مـــراكــز الــشـــرطــة اصـــولــيــا). وفي
الــبــصــرة ,ضــبــطـت قــيــادة شــرطـة
احملـــافــظــة اكــثــر من  900 عـــجــلــة
ــرور و368 مـــخــالـــفــة لـــقــوانـــ ا
دراجــــة نــــاريــــة الحتـــمـل لــــوحـــات
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بـعيـدا عن ثلـة سيـاسيـة متـناحرة
عـــلى كل شـيء اخــتــار الـــرئــيس
ــانـويل مــاكـرون أن الــفـرنــسي إ
يـبدأ زيـارته إلى لبـنان باالجـتماع
بــرمـز وطــني يــلـتــقي عــلى اسـمه
الـلبنانـيون وال يتفـرقون وجتسده
فـيـروز.وأدرج قـصـر اإللـيـزيه اسم
الــفـنــانــة الـلــبـنــانـيــة في صـدارة
بـرنـامج الـرئـيس الـفـرنـسي خالل
زيـارته الـثانـيـة لبـيروت خالل أقل
مـن شـــهــــر.وكــــتب مــــاكــــرون في
بـــرنــامــجـه عــبــارة (مـــوعــد عــلى
فـــنـــجــــان قـــهـــوة مع فـــيـــروز في

 .( انطلياس مساء االثن
وســيـعـود مـاكـرون الـيـوم االثـنـ
وعـــلى جـــدول أعـــمـــاله بـــرنـــامج
مـزدحم بـالـلقـاءات الـسيـاسـية في
أزق مـحـاولـة إلخـراج الـبالد من ا
ــنع تــشـكــيل الــســيــاسي الــذي 
حــكـومــة مـهــمـة كــان قـد طــرحـهـا
اإللــــيــــزيه في ورقــــة وزعت عــــلى
. وكـان الــسـيـاسـيــ الـلـبـنــانـيـ
حــكـومــة حـســان ديـاب قــد قـدمت
اسـتقالتها في وقت سابق من هذا

الــفـنــان الـلــبـنــاني مــلـحم زين أن
(الـرئيس الـفرنسي سـوف يحصل
عـلى وسام الشرف من رتبة فيروز
مـن خالل هــــذا الــــلــــقــــاء لــــكـــون
االجــتـمــاع بــهـا ســوف يـدوّنه في
سـجله ويـتذكـره الرأي الـعام أكـثر
مـن أي لــــقــــاء ســـــيــــاسي آخــــر).
وأضـاف زينـفي تصريح (ال اعـتقد
أن هـذه الفرصـة التاريـخية تـتكرر
ألحــد حـتى لــزعـمـاء كــبـار كــلـنـا
نـعرف أن حـكايـة فيـروز واألبواب
ـغلقة حكاية طويلة وهذا سرها ا
الـذي أحبـبنـاه كما حـبنـا لفـنها ..
طـبعـا سنـحسـد ماكـرون على هذه
الــفـــرصــة ونــعــتـــبــر أنه اخــتــار
الـطـريق الصـح هو آراد أن يـقول
لـنـا هـذا لـبـنـان الـذي نـريـد.. عـلى
صــورة فـــيــروز الــنــاصــعــة الــتي
ـــقــرر أن صـــنـــعت اجملـــد). ومن ا
تـستمـر زيارة ماكـرون إلى بيروت
حـــتـى يـــوم غـــد الـــثالثـــاء حـــيث
ــــنـــكــــوبـــة ســــيـــزور األحــــيـــاء ا
ـتضررة من جراء االنفجار كما وا
ســـيـــزرع شــجـــرة أرز مع أطـــفــال
لـبنـاني في غـابة جـاج في شمال

شرق بيروت.

رفأ الذي أودى الـشهر عـقب انفجـار ا
بـحياة  180 شـخصا على األقل ودمر
أحـيـاء بـأكـمـلـهـا وتـسـبب في تـشـريد
 250 ألـف شـخص وهـدم مــؤسـسـات
جتــاريــة وأطــاح بـإمــدادات احلــبـوب
األســاسـيـة.وكــان الـرئـيس الــفـرنـسي
اخـتـتم زيـارة إلى بـيـروت في الـسابع
مـن أغـسـطس آب احلـالي وكـتب عـلى
تـويتـر عبارة ”بـحبـك يا لـبنان “وهي
عـنوان أغنية شهـيرة لفيروز صاحبت
الـلبنانـي طيلة  15 عـاماً من احلرب

األهــلـيــة.وسـيــزور مـاكــرون الـفــنـانـة
الـلـبـنـانـيـة فـور وصـوله مـسـاء الـيوم
االثـنـ في مـنـزلـهـا فـي الـرابـيـة قرب
انـطـلـياس بـشـمـال بيـروت بـعـيداً عن
الــعــدسـات اإلعالمــيــة.وتـربط فــيـروز
بــالـدولـة الـفـرنـســيـة عالقـات صـداقـة
مـتيـنة تـوطدت في عام  1975 عـندما
ظــهـــرت لــلــمــرة األولى عــلى شــاشــة
الـتـلـفـزيـون الـفـرنـسي ضـمن بـرنـامج
(سـبيسـيال ماتـيو) الذي كـانت تقدمه
صـديـقتـهـا الفـنانـة الـفرنـسـية مـيراي

مـاتـيـو وقـدمت هـناك أغـنـيـة (حـبـيتك
بالصيف). 

واتــخـذت الــعالقـة شــكال أعـمق خالل
احلـرب اللبنـانية عنـدما أقامت فيروز
بيـا باريس عام حـفالً ضخمـاً في االو
 1979وغـــــنـت (بـــــاريس يـــــا زهـــــرة

احلرية). 
ـقطع األخـير مـن األغنـية (يا ويـقول ا
فــرنــسـا شــو بــقـلـن ألهـلك عـن وطـني
اجلــــريـح/عن وطــــني الــــلـي مــــتـــوج
بــاخلـطــر وبـالــريح/قــصـتــنـا من أول
الــزمــان/بـيــتــجــرح لـبــنــان بـيــتــهـدم
لــــبـــــنــــان/بــــيــــقـــــولــــوا مــــات ومــــا
بـيــمـوت/وبـيـرجع من حـجـارو يـعـلي
بــــيــــوت/وتـــتــــزين صــــور وصــــيـــدا
وبـيروت) ونالت فـيروز أرفع األوسمة
الـفـرنـسـية مـنـهـا وسـام قائـد الـفـنون
واآلداب مـن الرئيس الفرنسي الراحل
فـرانـسوا مـيتـران عام 1988  ووسـام
فــارس جـــوقــة الــشــرف من الــرئــيس
الــراحل جـاك شــيـراك عـام 1998.ولم
يـصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في
ـا لــبـنـان أو من ابـنـتــهـا اخملـرجـة ر
الـرحـبـاني.وتـفـاعل عـدد من الـفـنـان
واإلعـالمــــيــــ مع اإلعالن عـن لــــقـــاء
الــرئـيس الـفـرنـسي بــفـيـروز.واعـتـبـر انويل ماكرونفيروز  إ
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شـهدت مـحافـظة كـربالء في الـعاشر
من مــحــرم مــلــحــمــة نــادرة عــنــدمـا
حتــدى مـئـات اآلالف من الــعـراقـيـ
ـتـمثـلة بـتـفشي اخملـاطـر الصـحـية ا
وبـــاء كــورونـــا الــذي ارعب الـــعــالم
اجـــمع فـــقـــدمـــوا من احملـــافـــظــات
االخـــرى في زيــارة مـــلــيــونـــيــة الى
ــقــدسـة لــيــزوروا شــهـداء ــراقــد ا ا
ــراسـم عــزاء الـــطف ويـــشـــاركـــوا 
ركـضـة طـويـريج الـتي اعـتـادوا على
ـؤمنون اقـامتـها سنـويًا. واحـتشد ا
ــضـحـون في ظل إجــراءات أمـنـيـة ا
ووقــائـــيــة مــشــددة  فــيــمــا فــرشت
ـقـدسة طـريق الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة ا
الـركـضة بـالـرمال والـسـجاد االحـمر
لــتـسـتـقــبل الـزائـرين وهم يــهـتـفـون
بــشــعــارات نـصــرة االمــام احلــسـ
ن لبى النداء عـليه السالم . فهنـيئًا 

وعـظم الـله لـلـمـحـبـ االجـور وكفى
الـعـراق واهـله الـشرور وجـمع كـلـمة
ـخـتلف طـوائـفـهم على الـعـراقـي 
حب الـعراق ونصرة القيم االنسانية
ـبـادىء العـظيـمـة التي تـعـلمـوها وا
مـن اسالفـهم االفـذاذ.وكــان مـسـؤول
حـفظ الـنظـام في العـتبـة احلسـينـية
فــاضل عــوز قـد اكــد في وقت سـابق
اتـمـام االسـتـعـدادات الجنـاح ركـضة
طـويـريج وتـخـصـيـص أبـواب قـبـلة
االمــام احلـسـ  والـتــلـة الـزيــنـبـيـة
ــــشــــاركــــ والــــرجـــــاء لــــدخــــول ا
بـالركـضة وخصـصت ابواب قاضي
احلــــاجـــات والــــشـــهــــداء والـــسالم
لـلـخـروج من مـنـطـقـة بـ احلـرمـ

مع افـــتــتــاح الــعــتــبــة الــعــبــاســيــة
السـتقبال الركـضة. كما جرى توزيع
مـجـامـيع امـنـية ومـفـارز طـبـيـة على
طـول مـسيـر الـركضـة. وقامت وزارة
الـنــقل بـعـمـلـيـة الــتـفـويج الـعـكـسي

ـقدسـة بعـد انتـهاء لـزائـري كربالء ا
مـراسم زيـارة عاشـوراء.وقـال رئيس
غـرفـة عمـليـات نـقل زائري عـاشوراء
الـــوكــيل االداري لــلـــوزارة ســلــمــان
صــــدام الــــبــــهـــــادلي في بــــيــــان ان
(اســـاطـــيـل وزارة الـــنـــقل بـــاشـــرت
بـعـمـليـة الـتـفـويج العـكـسي لـزائري
عـاشـوراء وعـلى مـخـتـلف احملاور) 
ــركـــبــات مـــشـــيــرا الى (زج االلـف ا
االحـــتـــيــاط اخملـــتـــلـــفــة الـــســـعــات
ـليـونيـة التي السـتـيعـاب احلشـود ا
تــوافـدت الحــيــاء ذكـرى اســتـشــهـاد
االمـام احلس عليه السالم) مؤكدا
ان (عـمـلـيـة تـفـويج الـزائـريـن جتري
بـــانــســـيــابـــيــة عـــالــيـــة وبــدون اي
مــــعـــــرقالت تــــذكــــر).ووجـه رئــــيس
اجلـمهـورية بـرهم صالـح كلـمة عزاء
لــلــمــســلــمــ في الــعــراق والــعــالم
ــنـاسـبــة ذكـرى اسـتــشـهـاد اإلمـام
احلــسـ (عـلـيـه الـسالم) في واقـعـة

الــطف داعــيــا الى االقـتــداء بــاإلمـام
.  ونقل بـيان رئـاسي تلـقته احلـسـ
(الــزمـــان) امس عن صــالح قــوله أن
(اإلمـام احلسـ -علـيه السالم- كان
ــشـروعه وال زال وســيــظَل خــالــداً 
اإلصـالحي وإنـسانـيـته الـتي جتـلَّت
ــعــركــة) حــتـى مع أعــدائه أثــنــاء ا
مــــشــــيــــراً إلى أن (اإلمــــام -عــــلــــيه
الــسالم- رمـز لــلـتــحـرر والـتــعـايش
الـسـلمي والـتصـالح مع الذات فـهو
جـامع اجلـميع وال يـقف عنـد مذهب
أو طـائـفة أو قـومـية وقـد حتولَ من
شــخـصـيـة ثـائــرة إلى شـاخص لـكل
الـثـوار ومن إنـسـان مـؤمن إلـى رمزٍ
ـان ومن رجل مـصـلح إلى رمـز لـإل
لــإلصـالح). وأشـــــــــــــــار رئــــــــــــــيـس
اجلــمـهـوريـة إلى أن (الـعـراق الـيـوم
يــعـيـش مـرحــلـة حتــوالت حـســاسـة
وخـطـيرة فـالـعراقـيون بـعـد معـاناة
طـويلة وحـرمان مديـد يتطـلعون إلى

الـعــدالـة وسـيـادة الـقـانـون وإنـهـاء
الـــفـــســاد وتـــأمـــ احلــيـــاة احلــرة
ـة ويـتـطــلـعـون إلى تـرسـيخ الــكـر
ـــقــتــدرة ذات مـــرجــعـــيــة الـــدولــة ا
ـنـقـوصة الـسـيـادة الـكـامـلـة وغـيـر ا
واحملـتكمـة إلى الدستـور والقانون)
مــــشـــدداً عـــلـى (ضـــرورة تـــلــــبـــيـــة
االســتـحـقــاق الـوطـني في اإلصالح
وذلـك من خالل االحتكام إلى الشعب
في انـتخابات مبكرة والتي يجب أن
تــكــون في أجــواء تــسـودُهــا الــثــقـة
بـعـيـداً عن التـالعب والتـزويـر وهو
سـتلزمات الفنية مـا يتطلب توفير ا
والــقـانــونـيــة لــتـطــمـ الــعـراقــيـ
بـنـزاهـتـهـا وصـدقـهـا و تـمــنـهم من
ـارسة حقهم الدسـتوري في تقرير
مــصـيـر بــلـدهم و انـتــخـاب نـوابـهم
وحـكومتهم بعيداً عن كل قيمومة أو
تـــــدخـل أو تالعـب).والـــــقى رئـــــيس
الــوزراء مـصـطــفى الـكـاظــمي كـلـمـة

بــــذكــــرى عــــاشــــرواء حـث فــــيــــهـــا
الـعـراقـي عـلى الـتسـامح والـوحدة
واسـتـلهـام قيم ومـباد ثـورة االمام
احلـــســـ  مـــشـــددا عــلـى ضــرورة
حـصر الـسالح بيـد الدولـة ومتـعهدا
بــالـــقــصــاص من قـــتــلــة االبــريــاء 
مــشـيـرا الـى عـزم حـكــومـته تــنـظـيم
ـبكـرة في موعـدها في االنـتخـابات ا
ـواطن الى ـقبل داعـيا ا حـزيران ا
جتــديـد مـعــلـومـات حـصــولـهم عـلى
الــبــطــاقــة الــبــايــومــتــريــة. وشــكــر
رجـعيـة الدينـية مـتمـثلة الـكاظـمي ا
بـسـماحـة الـسـيد عـلي الـسيـسـتاني
الــتي قـال انـهـا حــافـظت عـلى تـراث
االمـام احلس وآل بيت النبوة. كما
ــــان مــــحــــمـــد وجـه رئــــيس الــــبــــر
ـناسبة قال فيها احلـلبوسي كلمة با
(ان اعـداء الشـعب والقانـون حاولوا
تـأجيج الفتنة ويـخططون لضوضاء
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ــدنـــيــة ورصــداً حـــال احلــقـــوق ا
لـلـتـجـاوزات الـتـي قـد حتـدث جتاه
حــقـــوق اإلنــســان وحــريــة الــرأي
واسـتـعـرض العـقـبـات الـتي ترافق
تـطبـيق القانـون وحاالت االخـتفاء
الـقـسـري وواقع تـطـبـيـق احلـقوق
األســــاســـيــــة. الى ذلـك اســـتــــقـــبل
الــكــاظــمي عــددا من الــعــوائل من
مـحـافـظـتي صالح الـديـن واألنـبار

(الــزمـان) امس (مـشــاركـته أحـزان
الـعوائل وآالمهـا على فقد أبـنائها
ـفـقودين ـتـابعـة مـلف ا ووعـدهـا 
قـسرا بـكل جدّية).وبـيّن أن (الكـثير
ـمارسـات غير الـقانـونية ذات من ا
الــطــبـيــعـة اإلجــرامــيـة الــتي كــنـا
نـــعـــتـــقـــد أنــهـــا قـــد ولّت مع زوال
الـنـظـام الـسـابق مـازالـت تـمارس
وهـي مـــرفــــوضــــة مـــهــــمـــا كــــانت

أسـبـابهـا واجلـهة الـتي اقـترفـتـها
تــارة ألسـبــاب طــائـفــيـة ونــزاعـات
عـبثيـة وتارة أخرى بـسبب عصف
ســيـاسي تـســبب بـتـغــيـيب شـبـاب
مــازالـت عــوائــلــهم بــانــتــظــارهم)
ــغـيــبـ قــسـرا مــؤكـدا أن (مــلف ا
ــثل انــتــهــاكـا صــارخــا حلــقـوق
اإلنــســـان) وتــعــهــد بـ(مـــتــابــعــته
شــخــصـيــا وهــو الـتــزام قــانـوني

للعراق جتاه شعبه والعالم). 
وفـي شـــأن مــــتـــصل دعــــا احلـــزب
اإلسـالمي الـــعــــراقي إلـى انـــشـــاء
ـتـابـعة هـيـئـة مـسـتـقـلـة تـخـتص 
مـلف ضـحـايـا االخـتـفـاء الـقـسـري
ـفـقـودين مـشـيـرا ــغـيـبـ وا من ا
الـى أنه يحتاج الى هتمام حكومي
اكــــبــــر. وقــــال احلـــزب فـي بــــيـــان
ـنـاسـبـة الـيـوم الـدولي لـضـحـايا
االختفاء القسري ان (العراق مرت
عـــلــيـه ظــروف صـــعــبـــة وأحــداث
جـــســـيــمـــة خـــلـــفت وراءهــا آالف
ـن ال زال مــصــيــرهم ـــغــيــبــ  ا
مـــجـــهـــوالً عـــلـى الـــرغم من مـــرور
الــســنـوات عــلى غــيــابـهم دون أن
يـــعــلم اهـــالــيــهـم او زوجــاتــهم او
ابـناؤهم مصير ذويهم وهل الزالوا
عـتقالت ام احـياء في الـسجـون وا
غـير ذلك) مؤكدا ان (مـلف اخملتف
ــــكن فـي الــــعــــراق كــــبــــيــــر وال 
مـتابعـته إال من خالل هيـئة خاصة
تـعـمل بالـتنـسيق مع اجلـهات ذات
الــعالقــة وتــســعى لــلــوصـول الى
نـــتــــائج نـــهــــائـــيـــة بــــخـــصـــوص
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 3860 حـــالـــة شـــفـــاء واصـــابـــة
 3731 حـالــة جــديــدة ووفـاة 68
وقف الوبـائي ليوم حالة ضـمن ا
امس االحـــد. وقــالـت الــوزارة في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مختبرات الصحة سجلت 3731
اصـــــابـــــة جــــديـــــدة فـي عـــــمــــوم
احملـافـظـات وشـفاء  3860 حـالة
من كورونا بواقع  68 حالة وفاة
ــوقف الـوبـائـي الـيـومي  ضـمن ا

لــكـــورونـــا) ولــفـــتت الى انه (
ـــــوذجـــــا في فـــــحص  20193 
اخملتبرات اخملتصة  وبذلك يكون
اجملــــمــــوع الـــكــــلي لــــلــــنــــمـــاذج
ـفـحـوصـة مـنــذ بـدايـة تـسـجـيل ا
ــــرض 1587326). واعـــــلـــــنت ا
وزارة الصحة في اقليم كردستان
عن انـــخـــفــاض عـــدد االصـــابــات
والـوفــيــات بــكــورونـا.وقــالت في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفــحـوصـات الــتي اجـريت
ــشــتــبه بــاصــابــتــهـا لــلــحـاالت ا
بــفــايــروس كـــورونــا في االقــلــيم
اضي وصل الى خالل االسبوع ا
 30537  فحـصا في مـا بلغ عدد
الفحـوصات خالل االسـبوع الذي
قـــبـــله من الـــشـــهـــر ذاته 27348
فـــــحــــصـــــا) واضـــــاف ان (عــــدد
ــســـجــلـــة في خالل االصــابـــات ا
ــــــاضي وصـل الى االســـــبــــــوع ا
 3520 حــــــالــــــة و االصــــــابــــــات
ــســجــلـة خـالل االســبــوع الـذي ا
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قـبـله  3712 اصـابـة) مــبـيـنـا ان
(عدد حاالت الوفـاة جراء االصابة
بـــلغ  132 حـــالـــة في مـــا كـــانت
اعــداد الــوفــيــات خالل االســبــوع
الــذي قـــبــله  163 حــالـــة وفــاة)
وتــابـع الــبـــيــان ان (عـــدد حــاالت
ـاضي الـشــفــاء خالل االســبــوع ا
وصل الى  3154 حــالـــة مــنـــهــا
 1760 فـي اربــــــــــيل و  923 في
الـسـلـيــمـانـيـة و 355في دهوك و
 116في حـــلــبـــجـــة) مـــؤكــدا انه
(برغم من زيـادة عدد الـفحـوصات
ـــشــــتـــبه اجلـــاريــــة لـــلــــحـــاالت ا
باصـابـتهـا بـفايـروس كـورونا في
مـحــافـظــات االقـلــيم بـاكــثـر من 3
آالف فــــــــــحـص  اال ان حــــــــــاالت
االصـابــة والـوفــاة قـد انـخــفـضت

بنسبة جيدة). 
وافاد مـصدر طـبي بوفـاة مصاب
بـكـورونـا وتــسـجـيل  75 اصـابـة
جــديـــدة ديــالى خالل الـــســاعــات
صدر إن (ديالى اضية.واشـار ا ا
سجلت  75 اصابة جـديدة وحالة
وفـــاة واحــــدة خـالل الـــســــاعـــات
ـاضـيــة) مـبــيـنـا ان (احملــافـظـة ا
ســجـــلت  121 حــالـــة شـــفــاء من
جـائـحـة كــورونـا). وافـادت دائـرة
صــحـــة ذي قـــاربــتـــســـجــيل 242
اصابـة جديـدة . وذكر مـصدر ثان
إن (ذي قـار سجـلت  242 إصـابة

جــــديـــدة دون حــــدوث وفــــيـــات).
الكـات الــهـنـدسـيـة في وأكـمـلت ا
العتـبة احلسـينيـة ا مركز الـشفاء
ـدة 30 الـعـاشـر في الــديـوانـيـة 
يــومـا وبــســعــة (مــائــة ) ســريـر.
ودخل عـــضـــو مـــجـــلس الـــنــواب
حسن خـلف علـو في حـالة حـرجة
جــــراء مــــضــــاعـــفــــات إصــــابــــته
بـكــورونـا.وقــال الــنـائب الــسـابق
عبد الـرحمن الـلويزي في مـنشور
عـلى فـيـســبـوك ان (عـلـو دخل في
ــركـزة في حـالـة غـرفـة الــعـنـايـة ا
حــــرجــــة جـــــراء مــــضــــاعــــفــــات
كورونـا).في غـضـون ذلك  حددت
ــقـبل وزارة الـصــحــة اخلـمــيس ا
موعدا لبدء بـتوزيع اطباء التدرج
.وذكـر ــمـارســ الــعــمــومــيــ وا
البيان ان (الوزارة ستبدأ بتوزيع
اطبـاء الـتـدرج من خـريـجي الـعام
الـــــــــــــــــــــــــــدراســي 2015- 2016
ـمـارس والسـنـوات الـسـابقـة وا
الــعــمــومــيــ الى فــروع االقــامــة
الـقــدمى في دوائـر الــصـحــة بـدءا
من يــوم اخلـــمــيـس) مــبـــيــنــا ان
(الــتـــوزيع ســيـــكــون عــلـى قــاعــة
ـوسـوي في دائرة الشـهـيـد درب ا
مـديـنـة الــطب وذلك حـسب جـدول
ـعـدالت الـذي سـيـتم بـاالسـمـاء وا
اعالنـه الــــيــــوم االثـــــنــــ وعــــلى

اساسه يتم احلضور).
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قـال رئيـس مجـلس النـواب محـمد احلـلبـوسي إن مـاكنـات الشـر والفـتنـة عمـلت على
مضاعـفة حالة اإلحباط واليأس لـتوفير الفرص لـخطاب مـتشنج ومتوتر يفتح األبواب
ـنـاسـبـة ذكرى مـشـرعة خلـيـارات وسـيـناريـوهـات غـامـضة ومـرعـبـة عـادا في بـيان 

عاشوراء امس (أعداء الشعب والقانون يخططون لضوضاء مفتعلة).
وأضاف (اليوم نـحيي الذكرى ليس
ألنـهــا مـنـاسـبــة تـاريـخـيــة تـسـتـحق
االسـتــذكـار فـحـسب.. بـل ألنـهـا فـعل
ثـوري مـسـتـمـر دائم مـا دامت لـلـحق
عـصـبـة ومــا دامت لـلـظـلم عـصـابـة..
نـتفض على نحيـي ذكرى احلسـ ا
اجلـــبـــروت والـــفـــســـاد واســـتـــغالل
الـــســلــطـــة لــلـــقــتل وازهــاق األرواح
وتـــكــريس الـــديــكــتــاتـــوريــة وســلب
احلرية وتقسيم اجملـتمع على سلطة
غـاشـمـة وشـعب مـقـهور بـدالً من أن
تـكـون مـنـظـومـة خـادمـة ألمـة عـزيـزة

ة).  وكر
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وقال (لـقد جتـسـدت معـركة احلـس
مع الـبـاطل عـلى طـول الـزمـان وعلى
مدى األجـيال وهي مـعركـة متـجددة
مـا بـقي لـلـحق نـصـيـر ومـؤازر ومـا
دام لـلبـاطل أهل وزبـانـيـة وفـاسدون
وقـــتــــلـــة ومــــارقــــون عن الــــشـــرائع
والـــقــوانــ ومــتـــجــبــرون وســراق
ا تـكرر سـينـاريو الـدم مرة بـعد ور
مرة تمـاماً كـما حـصل في خيام أهل
ـــا قـــتل أهل الـــبـــيت بـــكـــربالء ور
احلق بخيانة وخـذالن األنصار غير
أن الــظـــلم ســاعــة واحلـق إلى قــيــام
الـساعـة. وتـابع لـقد تـلـكأت مـسـيرة
اإلصالح مــرة بـعــد مـرة رغم جــهـود
اخلـيـرين والــشـرفـاء في هـذا الـبـلـد
من خالل إعاقـات متـكررة ومـتنـوعة
ـشـروعـة ورغم مـطــالـبـات الـشــعب ا
بــــالـــتــــغـــيــــيـــر واإلصـالح من خالل
انتـخابـات مبـكرة وبـرنامج حـكومي
واطن من فرص عمل يلبي مطالب ا

واختتم بيانه بالقول (لقد آن األوان
ــضي مــعـاً مـن أجل غــد أفـضل أن 
ألجـيالـنـا فقـد خـرج الـشعب مـنـاديا
بــاإلصالح ومــطــالــبــا بــحــيــاة حــرة
ـة واليـوم يـحـدونـا األمل بـالله كـر
وثقتنا بـشعبنا أن نـعبر هذا الظرف
بـعـد كل هـذه الـتضـحـيـات لـتـنـتـصر
اإلرادة احلــرة كـمــا انــتــصـرت إرادة

احلس وأصحابه). 
d¹“u «  UNOłuð

وقــال مــديــر فــرع الــشــركــة الــعــامـة
ــنــتـجــات الــنــفــطــيــة في لــتــوزيـع ا
الـنـجف زيـد اخملـزومي انه أسـتـناداً
الى تـوجـيــهـات وزيـر الـنـفط ومـديـر
نتـجات النـفطية عام شركـة توزيع ا
ـتـابــعـة مـسـتـمــرة من قـبل مـديـر و
هيـئة تـوزيع الفـرات األوسط  باشر

ــواكب والــهـــيــئــات فـــريق خــدمـــة ا
احلسـينـية الـتابع الى فـرع محـافظة
النجف برئاسـة مدير قسم التوزيع 
بـتـنفـيـذ خـطـة توفـيـر وتـوزيع الـغاز
ــواكب احلــســيـنــيـة الــسـائـل عـلى ا
الــتي أقــيــمت إلســتــقــبــال الـزائــرين
ـؤمن عليه السالم) عزين ألمير ا ا
وأكــد اخملــزومي في بــيــان امس انه
( تـوجـيـه األالف من األسـطـوانـات
ة دينة القد بنقلها بأجتاه محور ا
ـــؤمـــنــ ـــرقـــد أمـــيـــر ا احملـــاذيــة 
بـــاإلضــــافـــة الى قــــضـــاء الــــكـــوفـــة
ـناذرة والتي تـتمركز واحليدرية وا
فــيـهــا مـواكب اخلــدمـة احلــسـيــنـيـة
لــلــزائــرين الــوافـديـن إلداء مـراســيم
الـــعـــزاء).  مــوضـــحـــاً انه ( وضع
أكــثــر من عــشــر مـحــطــات لــتـعــبــئـة

الـوقـود تــعـمل بـنـظـام الـ  24 سـاعـة
خــدمـة إلبــنـاء احملـافــظـة والــزائـرين
نـاسـبـة). وكانت شـعـبة خالل هـذه ا
نقوشات التطريز التابعة الى قسم ا
وإحـياء الـتـراث في الـعتـبـة العـلـوية
ـــقـــدســة  قـــد انــهت الـــعــمـل عــلى ا
خـــيــاطـــة وتــطـــريــز الفـــتــات احلــزن
والسواد لنشرها  خالل شهر محرم
احلــــرام وجتـــــد.  وقـــــال مـــــســــؤول
الـشـعـبـة عـمار احلـسـاني في حـديث
ناسبة حلـول شهر محرم احلرام 
وحسب توجيه األمانة العامة للعتبة
قـدسة عمـلت الشعـبة على العلـوية ا
خـــيــاطـــة وتــطـــريــز الفـــتــات احلــزن
والـسـواد وتـهــيـئـتـهـا بـغـيـة نـشـرهـا
قدس داخل أروقة الصحن الـعلوي ا

وداخله ومحيطه اخلارجي). 

وخــدمـات أســاســيـة تــضــمن عـيــشـاً
ــاً له وقـد أخـذنــا عـلى عــاتـقـنـا كـر
ــــضـي في هــــذا الــــطــــريـق رغم كل ا
الـصـعـوبــات والـتـحـديـات من خالل
جــــمـــلـــة إجــــراءات هي من صــــمـــيم
ـانـي وفي مـقـدمــتـهـا واجــبـنـا الــبـر
الــتـشــريــعـات اجلــوهـريــة والـرقــابـة
احلــازمــة والــتــحــرك الـســيــاسي مع
الشـركاء للـتفـاهم على خـارطة طريق
جادة وفـاعلـة تـخرج الـبلـد من دائرة
االخـــتــنــاق إلـى فــضــاء من الـــتــقــدم
والـــتــــطـــور واإلصالح احلـــقـــيـــقي).
رجفون وأعداء واضاف (لقد حاول ا
احلق توسيع الـفجوة التي أحـدثتها
الــظــروف الـســيــاسـيــة بــ الــشـعب
والـطـبقـة احلـاكـمة وعـمـلت مـاكـنات
الـــشـــر والــفـــتــنـــة من خـالل وســائل
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي ووســـائل
أجورة عـلى مضاعـفة حالة اإلعالم ا
ـشاكل اإلحبـاط والـيأس وتـضـخيم ا
لــتـصــعـيـد حــالـة الــغـضب وتــوفـيـر
الــفـرص خلــطـاب مــتـشــنج ومـتــوتـر
يـــفــتح األبــواب مـــشــرعــة خلــيــارات
وسيـناريـوهات غـامضـة ومرعـبة قد
تــــفـــضـي إلى اجملــــهــــول وتــــضــــيع
الـفـرصـة إليـجـاد حل واقـعي وتـربك
جــهــود اخملــلــصــ والــعــقالء وسط
فـتعلـة التي يخـطط لها الضوضـاء ا
أعـــداء الـــشـــعب والـــقـــانــون الـــذين
حــاولـوا تــأجـيـج الـفــتـنــة طـعــنـاً في
الـظــهـور وإشـعـاالً لـلــشك وتـفـريـقـاً
للصف الـوطني وكيـداً متواصالً من
خالل إشـــاعــة خـــطـــاب الـــكـــراهـــيــة
والـتخـوين والـتـخـويف والـتـرهيب).

وب احلساني ان الالفتات تضمنت
مخـتلف العـبارات من أقـوال وأبيات
شــعــر قـيــلت فـي حق أبي عــبــد الـله
احلــســ  وواقـعــة الــطف األلــيــمـة
إحـيـاءً لـذكـرى وقْـعـة كـربالء األلـيـمة
ومــــصــــاب آل بـــيـت رســـول الــــله) .
مـــوضـــحـــاً انـه ( تـــزيـــ األرجــاء
بـاركة لـلـصحن احلـيدري الـشريف ا
ــــؤطـــرة بـــالالفــــتـــات اخلــــضـــراء ا
ـيـمـونـة بـالـورود في لــيـلـة الـوالدة ا
لالمــام عــلي كــذلك نــشــرت مـالكـات
شعبة الـتطريز لـوحات فنيـة متميزة
ـبعث الـنـبوي الـشريف . نـاسـبة ا
ـرقـد مـضــيـفــاً أن (تـوشـيح أرجــاء ا
ـطهـر بـالالفـتات ومـظـاهر الـعلـوي ا
الـزيــنـة  جـاء تــيـمـنــا ًبـوالدة اإلمـام

الرضا عليه السالم).
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الى إكـمـال اإلجراءات الـرسـمـيـة بـعد
جناح اجلهاز وربطه وإصدار شهادة
فــحص الـبــكـتــريـولــوجي من شــعـبـة
ـركـزي في قـسم الـسـيـطرة اخملـتـبر ا
الـنــوعـيـة الــتـابع لـدائــرة مـاء بـغـداد
حــيـث أوصت الــلــجــنــة الــفــنــيــة في
نتج بعد اء ا تقريرها الصـادر بأن ا
عمول التعقيم مـطابق للمواصـفات ا
بــــهـــا فـي أمــــانــــة بـــغــــداد وصــــالح
لإلســـتــهالك الــبـــشــري وان اجلــهــاز
مناسب من الـناحـية االقتـصادية ألنه
يوفر تكالـيف مادة الكلور والشب مع
مـــعــدات وأجـــهــزة احلــقـن اخلــاصــة
بالكلور والشب) منوهاً بأن (الشركة
تـخـتص بـصـنـاعـة مـحـطـات تـصـفـية
ــــــيـــــاه وأجــــــهـــــزة الــــــتـــــعــــــقـــــيم ا

التخصصيـة). 
وأعــلـنـت الـشــركـة الــعـامـة لألنــظـمـة
اإللــكـتــرونــيـة إحــدى شــركـات وزارة
ــعــادن عن أعــمــالــهــا الـــصــنــاعــة وا
ـنفـذة خالل شهـر نيـسان وعقـودها ا
ـــاضي لــصـــالح عــدد مـن اجلــهــات ا
احلـكومـيــة. وقـال مـدير عـام الـشـركة
أحمـد عـبـد الـله الكعـبـي في تصريح
لـلـمـكتـب اإلعالمي في الـوزارة تـلـقته

ـــــالـي ووجه بــــــإيـــــجـــــاد اإلداري وا
احللول وتلبيـة الطلبات بأسرع وقت
ــكـن) بــحــسب الــبــيـان. وتــواصـل
شركة الـفارس الـعامة إحـدى شركات
عادن جتهيز قسم وزارة الصناعة وا
اجملـمعـات واخلـزانـات في دائـرة ماء
ـياه بغـداد بأجـهزة خـاصة لـتعـقيم ا

الكرونـوس. 
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ــهـنـدس وذكـــر مـديـر عــام الـشــركـة ا
صــبــري عـــادي صــالـح في تــصـريح
لـلـمـكتـب اإلعالمي في الـوزارة تـلـقته
(الـــزمــان) امس أن (الـــشــركـــة قــامت
بــتــجـهــيـز ونــصب وتــشـغــيل جــهـاز
ـيـاه في مـجـمع بـوب الـشام تـعـقـيم ا
بـسـعـة 300م / سـاعـة) مـوضـحـاً أن
(الـشـركــة سـبق وأن قـامت بــتـجـهـيـز
ونــصب وتــشــغــيل جــهــازين آخــرين
ــبــ في أبي عــلى مــحــطــة الــفــتح ا
نـــؤاس ومــــجــــمع فــــاضل جــــعـــاري
ـنــطـقــة سـويب في جــانب الـكـرخ 
مؤكـداً أن هذا اجلهـاز صديق لـلبـيئة
وخـــالي مـن الــســـمـــوم ويــســـتـــخــدم
ألغــراض الــصــرف الــصــحي بــفــتـرة
ضمـان من 10 إلى 15 سـنـة) مـشـيراً

تــســـتـــخــدم في تـــعـــبــئـــة الــطـــحــ
واحلــبــوب واألســمــدة وغــيــرهــا من
ــواد األخـــرى وقــال بــيــان تــلــقــته ا
(الــزمـــان) امس انه (وجـه بــضــرورة
ـتبـقـية في كـائن ا تـسهـيل وصـول ا
ـــنــــافــــذ احلـــدوديــــة كـــمــــا أوعـــز ا
ــواصــلــة الــعــمل لــتـلــبــيــة حــاجـة
ــؤسـســات الـصــحـيــة من مـخــتـلف ا
نـتجـات الطـبيـة والوقـائيـة وزيادة ا
الـتـنـسـيق والـتـعـاون مع مـؤسـسـات
ودوائــر الــدولـــة االخــرى إلى جــانب
واطـن نـتجـات إلى ا توفـير هـذه ا
ـنــافـذ الــتـسـويــقـيــة) مـؤكـداً عــبـر ا
(أهـمــيـة مـراعـاة اجلــودة والـنـوعـيـة
ـواصــفـة في اإلنــتـاج إلعــادة ثـقـة وا
ــواطن ــؤســـســات احلــكــومــيــة وا ا

نتج احمللـي). با
مــشـيــرا الى (عــزم وزارة الــصـنــاعـة
على تطوير شركاتـها ومصانعها في
عمـوم البالد إلعـادة إحيـاء الصـناعة
ـيـزانـيـة الـعـراقـيــة وجـعـلـهـا داعـمـاً 
صانع وظـفي ا الدولـة). والـتقـى (
ـــذكــورة وأســتـــمع الى طــلـــبــاتــهم ا
ومشـاكـلهم وشـكـاواهم حـول العـديد
من الـقـضـايـا الـتي تـتـعلـق باجلـانب

موسعـة. وأطلـع خالل زيـارته مصنع
الـــقـــطـــنـــيـــة عـــلى الـــتـــحـــضـــيـــرات
واإلســـتــعــدادات اجلــاريـــة إلفــتــتــاح
مــعــمـل األكـــيـــاس الـــبالســتــيـــكــيـــة
نـسـوجـة قـريبـاً وحث عـلى تكـثيف ا
اجلـهــود لـرفــد الـوزارات احلـكــومـيـة
والــقـــطـــاع اخلـــاص بـــكـــافـــة أنــواع
نسوجة التي األكياس البالستيكية ا
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عـادن منهـل تابـع وزير الـصنـاعة وا
عزيـز اخلبـاز سير العملية اإلنتاجية
فـي مـصـانـع الــقـطـنـيــة والـصـوفـيــة
والـــســجـــاد الــيـــدوي الـــتــابــعــة إلى
الـشـركـة الـعامـة لـصـنـاعـات الـنـسيج
واجلـلود كـمـا تفـقـد أحـوال العـامـل
فــيـــهــا وذلك خالل جــولــة مــيــدانــيــة
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ـوت اجملاني شـهد يـتـكرر مـرة اخرى ولـكن بطـريقـة اكـثر وحـشيـة فا مـازال ذات ا
اصــبح هــو ســيــد الــنــهــايــات وبــات صــوت الــرصــاص هــو االبـكــر ولــيـس مــوعـد
االنتخـابات وامست البصرة توزع االضاحي شباباً يحلمون بوطن رغم انتهاء ايام
العيـد وتوقف مواسم احلج بعد اجـتياح كورونا ..وكـأن التأريخ يعيـده نفسه لنعود
ثل الـشعبي “شيـفيـد الندم بـعد خراب الـبصرة ”وحـكاية من جـديد ونحن نـردد ا
ثل على واقعة تـاريخية حدثت في اخلالفة ثل تـستند إلى احلكـاية الشعبيـة  هذا ا
العبـاسية ح استـقدم أثرياء البـصرة في العراق وحكـامها عبيـداً وعماالً لفالحة
األرض واعمـارها وتكاثر هؤالء العبيد حتى جتاوز عددهم عشرات األلوف وعُرفوا
بـ(الزجن) وعـاث الزجن بالبصرة فـساداً ودمروا كل شيء ال يحصلـون عليه وقتلوا
الناس وذلك في غياب فرض السلطة وسيادة القانون فضج الناس وطلبوا النجدة
من مـركـز اخلالفـة في بـغـداد والـتي كانـت مشـغـولـة آنـذاك في مالحـقـة اخلـارج

وفق لـلـقضـاء عـلى الزجن  عـلى الـدولة في إيـران وغـيرهـا أرسل اخلـلـيفـة أخـاه ا
ودارت بينه وبـينهم معـارك كثيـرة  أسفرت عن دمار الـبصرة وخرابـها وبالنـتيجة
دينة ومساعدة أهلها  واليوم قضى على الـزجن وانتقد كثيراً على تأخره لنجـدة ا
تـكـرر نـفس االحـداث ولـكن بـوجـوه وشـخـصـيـات جديـدة حتـمـل صـفات مـجـهـولي
الـهويـة ليـدق ناقـوس اخلطـر ايذانـاً ببـدء موسم اخلـراب  لنـبقى نـردد  "بعـد متـفيد

الندامة وبعد ميفيد االسف" ..!!!
ان مــايـجـري  في الـبـصـرة من سـلـسـلـة اغـتـيـاالت طـالت عـددا من الـنـاشـطـ هي
ثابـة  إعالن حرب مـفتوحـة ضد الدولـة النهـا نفذت بـالرغم من تـعدد التـشكيالت
الـعـسـكـريـة احلـكـومــيـة الـتي تـمـسك االرض وهـذا يـعـد حتـد واضح لـهـيـبـة الـدولـة
وتخاذل الـقادة ويدفع بنـا للشك ان هناك تـخوف من اصحاب الـقرار البصري من
ة وتكرارها وبصمات التحدي التي حتملها يقودنا تلك اجلمـاعات الن حجم اجلر
لذلك   وبدلـيل مااكده الكاظمي خالل زيـارته للبصرة حيث قـال : " ليس للخائف
ـيـداني الـذي يـحـمل الـرتـبـة وعـلم وشـرف ــثـلـون الـقـائـد ا مـكـان بـيـنـنـا  ألنـهم ال
ـديـنـة ـعـطــيـات جتـعـلـنـا نـتــأمل فـحـوى زيـارة الـكـاظــمي لـهـذه ا الـعـراق"  وهـذه ا
ـفـجـوعـة وبهـذه الـسـرعـة هل انـها حتـمل رسـالـة طـمئـنـة الهـلـها بـأن ثـغـر الـعراق ا
سيبـقى باسما والمكـان للبكاء فـيه  وقد حان وقت العقـاب العسير لـتلك اجلماعات
ام انها جـاءت من باب الواجب االجتماعي لتنتهي بتـقد التعازي وتشكيل اللجان

التي لن تعيد للموتى ارواحهم ...???
داهمـات التي جتري االن  في الـبصرة غيـر كافية لـلقضاء ان عملـيات التفـتيش وا
عـلى تـلك الـعـصـابـات وعـلى الـسيـد الـكـاظـمي ان يـسـارع بـتنـفـيـذ صـولـة فـرسان
الكيـة التي كان هدفـها تصفـية اخلصوم  شريطـة ان التكون على غـرار الصولـة ا
سلسل زرع الفتنة الن مايحـصل من سفك للدماء في شهر الله احلرام اسـتكمال 
والــفـوضى خـاصـة بـعــد الـتـراجع االمـنـي الـذي شـهـدته احملـافــظـة  حـتى اضـحت
اجلهات االمـنية كوكـاالت انباء تنقل االخـبار والحترك ساكن امـا نتائج التـحقيقات
ـا سـبب في تـزايـد حـمالت الـتـصـفـيـة مع هـيـمـنـة فـغـالـبـاً مـاتـقـيـد ضـد مـجـهـول 
ـشهد ـسلحـة التي حتاول ان تـفرض سـيطرتـها على ا واضحة لـبعض الفـصائل ا
ـنـفـلت هو وبـالـتالي هـي رسالـة قـويـة للـحـكـومـة بأن الـسالح ا
سـيطـر الن من يقـوم بعـملـيات االغتـيال مـؤكد لم يـنزل من ا
والـسـؤال الذي يـحـتم عـليـنـا طرحه هل الـكـاظمي الـسـماء 
قــادر  بــالـفــعل عــلى ايــقــاف نـزيـف الـدم الــعــراقي وأزيـز
رصاص الـكوا لتـعود الـبصرة آمـنة  أم ان لعـنة خراب

البصرة ... مازالت تالحقنا...!!!

نـلــحظ ويـلــحظ الـكــثـيـر مـن اخملـتـصــ في مـجــال الـقــطـاع الــزراعي عـدم جـدوى
اضية (اي بعد دة ا نتجات الزراعية العراقية خالل ا تخذة حلماية ا االجراءات ا
ـنتج الـعـام 2003) رغم قـيام احلـكـومـة بـتـقـد الـتـسهـيالت لـلـمـزارعـ وحـمـايـة ا
نع ا فيها الثروة احليوانية  نتجات الزراعية  احمللي ومحـاولة ايقاف استيراد ا
اســتـيـراد مـنــتج أي من مـنـتـجــاتـهـا. لـذلك نــرى إن فـتح ودعم مـسـار
تصـدير مـنتجـات القـطاع الـزراعي إلى اخلارج قـد يكون حال
ـكن ان يكون ذا ناجـعا حلمـاية هذه لـلمنـتجات من نـاحية و
ساعدة كنها ا جدوى بتـوافر عوائد إضافية خلزينة الدولة 
ـزمن الذي في حل جـزء وإن كان يـسيـرا من أزمـة العـجز ا

وازنة العامة للدولة. تعاني منه ا
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مليون و 479ألفا و 598إصابة بينها
وفاة. أما إفريقيا فقد أحصت 35959
مــلــيــونــا و 238ألــفـا و 149 إصــابـة
و 29399 وفـــــاة أكـــــثــــر مـن نــــصف

اإلصابـات في جنـوب إفريـقيـا (قرابة
). أمــا أوقـيــانـيــا فـتــسـجل 640  ألــفـاً
 وفاة. وأعلنت 641 إصابة و 28,807
الـهـنــد األحـد أنـهـا أحـصت  78 ألـفـا

ألـف إصـــــابــــــة مــــــعــــــلـــــنــــــة في 11
تـمـوز/يـولـيـو. ومـذاك تـضـاعف عـدد
ـشـخّصـة خالل أكـثر من اإلصابـات ا
شـهر ونـصف الـشـهر.وبـعـد أن كانت
أول قـارة يـضــربـهـا وبـاء كـوفـيـد-19
ـنــطـقـة أصــبـحت آســيـا مـن جـديــد ا
الـتي تسـجّل أعـلى عـدد إصـابات في
ـاضية  570819أكثر األيام السـبعة ا
من ثماني من كل عشر إصابات منها
في الهنـد.تأتي بعدهـا منطقـة أميركا
تلـيها الالتيـنيـة والكـاريبي  552238 
ــتــحـدة 296503  كــنــدا والــواليــات ا
وأوروبــا 221670 والـــشـــرق األوسط
وأوقـيـانـيـا 59688 وإفـريـقـيـا  80966
 في اجململ أمـيـركا الالتـينـية  1670
نـطقـة التي يـسجّل والكـاريبي هـي ا
فـيـهـا أكـبـر عـدد إصـابـات في الـعـالم
بـلغ سـبـعـة ماليـ و 222 ألـفـا و153
إصـابـة بــيـنـهـا  273,87 وفـاة تـلـيـهـا
تحدة وكندا حيث سجلت الواليات ا
إصـابة ستـة مالي و 88 ألـفا و 321 
من بـيـنـهـا  191910 وفـاة تـأتي بـعـد
ذلك آســيــا بــعــدد اإلصــابــات الـبــالغ
خــمــسـة مـاليـ وســتــ ألــفـا و936
بـيـنـهـا  96124 وفـاة وأوروبـا (ثالثـة
مالي و 911 ألـــفـــا و 286بـــيــــنـــهـــا
 وفــــــاة والـــــشــــــرق األوسط 214995
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و 761 إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيــروس
سـاعـة ــسـتــجـد خالل  24 كــورونـا ا
ي.وكـان الـرقم وهـو عـدد قـيـاسي عـا
الــــقـــيـــاسي الـــســـابـق ســـجل في 17

{ بـاريس- (أ ف ب): أحـصـيت أكـثر
من  25مــلـــيــون إصـــابـــة بــفـــيــروس
ـسـتـجـد رسمـيـا في الـعالم كـورونا ا
أكـثــر من نـصـفـهـا فـي األمـيـركـيـتـ

حـسـب تـعـداد أجــرته وكـالــة فـرانس
بـرس اسـتـنــادا إلى مـصـادر رسـمـيـة
حتى الساعة  04,20 ت غ األحد.وفي
عـلنة اجملمـوع بلغ عـدد اإلصابـات ا
حسـب هذا الـتـعداد  25 ملـيـونا و29
ألــفـا و 250بــيــنــهـا  842 ألــفـا و915
وفـــاة. وســجـــلت أربـع من كل عـــشــر
ـــتـــحـــدة إصـــابـــات في الــــواليـــات ا
والـــبــرازيل وهــمـــا الــبــلــدان األكــثــر
تـــضـــررا.وبـــلغ عـــدد اإلصـــابـــات في
ــتـحــدة خــمــســة ماليـ الــواليــات ا
و 960ألفا و 182 652 ألفا و 760وفاة
وفي الـــبـــرازيل ثـالثــة مـاليــ و846
ألـفـا و 153شـخــصـا 120 ألـفـا و262
وفـــاة). ويــبـــدو أن وتــيــرة انـــتــشــار
الــوبــاء تـــســتــقـــرّ في الــعـــالم حــيث
تسـجل نـحو مـليـون إصابـة إضافـية
كل أربــــعـــة أيــــام مـــنــــذ مـــنــــتـــصف
تـموز/يـولـيـو. ويـفصل  94يومـاً ب
اإلعالن رســمــيــاً عن أول إصــابـة في
الـصـ وإحصـاء مـلـيـون إصـابة في
الــعـالـم. ثم مـر  149 يــومـا إضــافــيـا
لـتـجــاوز عـتـبـة الـ 12 مـلـيـونـا و500

ـاضـي في الـواليـات تـمــوز/يـولــيـو ا
تـحـدة وبلغ  77 ألفا و 638 إصابة ا
جـديــدة حـسب مـعـطـيــات جـمـعـتـهـا
وكـــالـــة فــرانـس بــرس.والـــهـــنــد هي
الـــدولـــة الـــتي ســـجّـــلت أعـــلى عـــدد
إصابات جديدة في األسبوع األخيرة
ــتــحـدة488271  تــلــيــهــا الــواليــات ا
 التي تـقتـرب األحد من عـتبة293419
السـتة ماليـ إصابـة معـلنـة رسمـياً
ثم الــبــرازيل  263791 وكــولــومــبــيــا
 وسُـجّل 64437واألرجـنــتـ   66811
مـــعـــدّل زيــادة اإلصـــابــات اجلـــديــدة
ارتــفــاعــاً حــاداً فـي األيــام الــســبــعـة
ئة التي اضية في األرجنت 35 با ا
جتـــاوزت الـــســبـت عــتـــبــة  400 ألف
إصــابــة بــكــوفــيــد-19 ويــرتــفع هــذا
ئة فيما عدّل أيضاً في الهند 9  با ا
تحدة 5 سجّل تراجعاً في الواليات ا
ــئـــة وفي الـــبــرازيل   ـــئــة 1 بـــا  بــا
ـئــة وال تــعـكس وكــولـومــبــيـا 13 بــا
ـبــنـيــة عــلى بـيــانـات اإلحــصــاءات ا
جــمـعـتــهـا مــكـاتب فــرانس بـرس من
الــسـلــطـات احملــلــيـة في دول الــعـالم
ية إال جزءا ومن منظمة الصحة العا
من الـعـدد احلـقـيـقي لإلصـابـات إذ ال
جتـري دول عـدة اخـتـبـارات لـلـكـشف

عن الفيروس إال للحاالت األخطر.

(الـــزمــان) امس أن (الـــشــركـــة قــامت
بتـجهـيز وتـنصيـب وتشغـيل عدد من
أجهزة سيبورا مع ملـحقاتها لصالح
عدد من الشـركات الشقـيقة من بـينها
الـشـركـة الـعـامـة لـلـسـمـنت الـعـراقـيـة
والشـركـة العـامة لـصـناعـات النـسيج
واجلـلـود والـشـركـة الـعـامـة لـكـبـريت
ـديـرية الـعـامـة لـلـتـنـمـية ـشـراق وا ا
الـــصـــنـــاعــيـــة والـــشـــركـــة الـــعـــامــة
لـلـصـناعـات الـهـيـدرولـيكـيـة وغـيـرها
حيـث تعـد هـذه األجهـزة من األجـهزة
االمــنـيــة ذات الـتــقـنــيـة الــعـالــيـة في
مـــجــــال االتــــصــــاالت مع الــــتــــدريب
ـوقعي لـهـذه األجـهزة) مـضـيـفاً أن ا
(الشركة جهزت أيضاً مواد كهربائية
مـخـتـلـفة لـوزارة الـصـحـة والـبـيـئة /
ـــركــز دائــرة الـــصـــحــة الـــعـــامــة / ا
الـوطــني لاليـدز إضـافــة إلى جتـهـيـز
سـبـورات الـكـتـرونـيـة مع مـلـحـقـاتـها
ديـرية الـعامة وعارض بـيانـات الى ا
لــتـــربــيــة واسط فــضـالً عن جتــهــيــز
وتـنصـيب وتـشغـيل شـبـكة احلـوكـمة
ـلـحـقـات اخلـاصـة اإللـكـتـرونـيـة مع ا
بــهـــا لــصــالـح الــشــركـــة الــعـــراقــيــة

صرفيـة). للخدمات ا

قـبل ايـام عاد الـكاظـمي من زيـارة الى واشنـطن الـتقى خاللـها بـالـرئيس االمـريكي
دونالـد ترامب.قبـل ذهابه الى واشنـطن بدأ احلديث عن اهـداف الزيارة,قـيل الكثير
هـمة كهذه الى نوع من عنهـا وعن اهم ملفاتـها.وفي الغالب تخـضع كل الزيارات ا
النـقد احلاد جدا وكأنـنا نقف امام عـمل فني ال زيارة رسمـية لرئيس وزراء عراقي
الى امـريــكـا.وكــان اخـر فـصــول الـنــقـد هـو ان تــرامب لم يــسـتـقــبل الـكــاظـمي في
ـــتــحــدة قــلـــلت من شــأن ـــنــتــقـــدين ان الــواليــات ا ـــطــار.وهــذا يــعـــني حــسب ا ا
الـكاظمي,ومن ثم قـللت من شـأن العراق ألنه رئـيس وزرائه ح لم يـكن ترامب في

طار الستقبال الكاظمي. ا
ــنـــتــقــديـن شــيــئـــا من الــدقــة,ذلـك ألن الــزيــارات تـــخــضع   قــد يــكـــون في كالم ا
لبروتـوكالت متعارف عـليها مـنذ القدم حـ كانت السلـطة عبارة عن امـبراطوريات
ملكـية حتكم لقرون عديـدة.نعم هناك بروتـوكول رسمي منظم بدقـة كبيرة الية زيارة

ستوى. رسمية يقوم بها مسوؤل رفيع ا
  بـعـد عـودته من واشـنـطن زار الـكـاظـمي مـديـنـة كربالء,وافـتـتح مـسـتـشفـى"االمام
احلـسن اجملتـبى" بسـعة  491سريـرا.بعـد ذلك زار الـكاظـمي مـدينـة البـصرة,وعـقد
جلسة رئاسة الوزراء في احملافظة,وكان الـكاظمي اقال قيادات امنية بسبب تدهور

الوضع االمني في البصرة.
كن ان اقوله ا يكـون لهذه الزيارات طابعها البـروتوكولي ايضا.لكن ما الذي   ر
عن تـلك الـزيـارت الـتي تصـنف كـمـا اظن في خـانـة جـديـدة اسـمـيـهـا"بـزيـارات بيت

أساة كما حتصل. االحزان" في محاولة لوصف اطراف ا
  دعونـا نتحدث باسلوب مباشر بسيط,اسلـوب يبتعد عن التحليل اجلاف,وال يتأثر

كثبرا بدقة برتوكول,او نقد عابر لكاتب يبحث عن اثارة ما.
.قسم يتعـلق بقضايا   ان زيارة الكـاظمي للبصـرة على اهميـتها تتـكون من قسمـ
عاجلـتها,ولـعل من اهم هذه ملـحة اقـتصـادية وامنـية وخـدمية,وقـد وجه الكاظـمي 
اء احلـلو ـشـروع الذي سـيوفـر ا القـضايـا هو مـشروع مـاء البـصرة الـكبـير,هذا ا

للمحافظة بعد اجنازه.
  اما الـقسم الثاني فهو رسالـة احاول فهمها جيدا,وهـنا اعني ذهاب الكاظمي الى

البيت الدكتورة رهام يعقوب التي اغتيلت على يد جماعة مسلحة.
  بال شك يتـذكر اجلميع موقف الـكاظمي من اغتـيال الباحث هشـام الهاشمي قبل
اكـثـر من شـهـر.لـقـد زار عائـلـته,وحتـدث مع ابـنـاء الهـاشـمي وزوجـتـه واعدا ايـاهم
ـوقف حـ ذهب لـبـيت بـكـشف الــقـتـلـة ومـحـاسـبـتـهم.واالن يـكـرر الــكـاظـمي هـذا ا

الشابة التي اغتيلت النها ناشطة لها حضورها ودورها في مظاهرات تشرين.
فـروض ان تنقـلب فيهـا الصورة   كي افهم انـا هاتان الـزياراتان الـلتان كـان من ا
عمـول بها.اي ان توجه دعوة رسـمية لعائـلة الهاشمي تبعـا لقوان البـروتوكوالت ا
او عـائـلـة رهــام يـعـقـوب لـزيـارة الـكـاظـمي,ويـتم الـلـقــاء امـام الـفـضـائـيـات كـمـا هـو

معروف.
  كان اسلـوب الدعوة الـرسميـة حال معـموال به.لكن الـكاظمي ابـطل العمل بـالعرف
الـرسمي,وقرر الذهـاب الى بيت الشـابة البـصراوية لـيعد عـائلتـها باالقـتصاص من

قاتليها.
  اقول هـذا الكالم ألنني ال اطيق القتل عموما فكيف باغتيال
النـاس.لذا انا اتـساءل هل ارسل الـكاظمي لـلجمـيع رسالته
الـرافـضـة لـلقـتل,وهـو يزور بـيت االحـزان اي اهل الـشـابة
ـغـدورة,وقـبـلـهـا بـيت احـزان الـهـاشـمي.يـبـقى ان نـنـتـظـر ا

حلظة العقاب التي وعد الكاظمي بتنفيذها.

محمد احللبوسي
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شدد رئيس الـوزراء مصطـفى الكاظمي
على توفير احلماية الالزمة للتظاهرات
الـســلـمــيـة مـع رفض االعـتــداءات الـتي
تـتـعـرض لهـا الـقـوات االمنـيـة وظـاهرة
ـــصـــالح غـــلـق الــشـــوارع واالضـــرار 
الـدولــة. واثـنى الـكـاظـمي خالل زيـارته
وعقد الى مقر قيادة الـشرطة االحتادية
اجتمـاعاً مع الوزراء واالجـهزة والقادة
األمــنـــيــ وقـــادة الــعـــمــلـــيــات وقــادة
ــسـتــجـدات الـشــرطـة خـالله بـحث ا
األمـــنـــيـــة في الـــبالد ,عـــلـى (اجلـــهــود
األمنية الـتي تبذلها الـقوات األمنية في
تــصــديـهــا لــعـصــابــات داعش وأيــضـا
جــــهـــودهــــا في مالحــــقـــة عــــصـــابـــات
وتـوفيـر االستـقرار واألمن في ة اجلـر
مـــشـــدد عــــلى (حق أنـــحــــاء الـــعــــراق)
الــتـــظــاهــر الــســلــمي وواجب الــقــوات
األمــنـيــة في تــوفـيــر احلــمـايــة الالزمـة
كما جدد رفضه للمتظـاهرين السلمـي
الــتـام االعــتــداء عـلى الــقــوات األمـنــيـة
ـكـلفـة بـحمـايـة التـظاهـرات في عـموم ا
سـاحـات الـتـظـاهـر بـاحملـافـظـات وغـلق
الـــشـــوارع والــطـــرقـــات وإحلــاق األذى
ــصــالح الــعــامــة لــلــدولـة والـضــرر بــا
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وتــــابع الـــبــــيـــان (االجـــتــــمـــاع نـــاقش
االسـتـعدادات األمـنـية وتـهـيئـة األجواء
ــــنــــاســـبــــة إلجــــراء االنــــتــــخــــابـــات ا
ـقـررة في شــهـر حـزيـران من ا ـبـكــرة ا
والعمل على وضع اخلطط قـبل العام ا
األمنيـة الكفيـلة بإجراء انـتخابات حرة
ونـزيـهـة وعـادلـة). وتعـرض مـعـتـصـمو
أجـــور وعـــقــود وزارة الـــكـــهـــربــاء الى
االعـتـداء من قـبل الـقـوات االمـنـيـة امام
مــبـنى الــوزارة.وذكــر شـهــود عــيـان إن
ـــعـــتــصـــمـــ مـن مــوظـــفـي االجــور (ا
والـعـقــود في الـوزارة واثـنــاء وقـوفـهم
امام مـبنى الـوزارة في بـغداد تـعرضوا
لالعــتـــداء بــالــضــرب من قــبل الــقــوات
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جــنـ ــيـة ــســؤولـة األ أكـدت ا األمن
أن (جـــائـــحــة هـــيــنـــيس-بـالســخـــارت
كـوفـيد- 19تـسبـبت بتـفاقم الـتحـديات
االجـتماعـية والـسيـاسيـة واالقتـصادية
العميقـة أصال في العراق) مشيرة إلى
(ارتـفـاع نسـبة الـفـقر بـأكـثر من 10 في
كمـا يعيش اضيـة ئـة خالل األشهـر ا ا
اآلن ثــــــلـث الـــــعــــــراقــــــيـــــ حتـت خط
واثنان من ب كل خمسة يعانون الفقر
من حــرمــان مــتــعـدد فـي الـوصــول إلى
احلـــقــوق واخلـــدمـــات االجـــتــمـــاعـــيــة

األساسية). 
WODH½  «bzUŽ

وقـد انـخفـضت عـائـدات النـفط بـعد أن
بــســـبب االنــخــفــاض بــشــدة تـــضــررت
الـشـديـد في أسعـار الـنـفط إلى الـنصف
تــقــريــبــا. وقـالـت رئـيــســة بــعــثـة األ
ـتوقع ـسـاعـدة الـعـراق (من ا ـتـحـدة  ا
أن يـشهـد العراق انـخفـاضا فـي الناجت
احملــلـي اإلجـــمـــالي بـــنـــســـبــة 9.7 في
ـيـة ان ـســؤولـة األ وبــحـسب ا ـئـة) ا
(أكـــثــــر مـن ثالثــــة ماليــــ عــــراقي  ال
بــســبب يــحــصـــلــون عـــلى غــذاء كـــاف
كمـا يـعاني انـخـفاض الـقـوة الـشرائـيـة
اآلن أكـثر من 11 مـليـون طـالب مـدرسة
وجـامـعـة في جـمـيع أنـحـاء الـعـراق من
تــعــطـــيل الــدراســة وتــضـــرر الــقــطــاع
اخلـاص بــشـكل كـبــيـر بـســبب خـسـارة
الــــوظــــائف وانــــخــــفـــاض مــــســــتـــوى
مــؤكــدة ان (آفــة الـــفــســاد هي الــدخـل)
الدافع للـعديد من القـضايا التي حتدث
وتـكـلـفـته في الـعـراق كـونه مـسـتـشـريـا
حيث يستمر في االقتصادية ال تـوصف
ـوارد التي تمس احلاجـة إليها سرقة ا
ــا يـؤدي إلى من الـعــراقـيــ يـومــيـا
الفـتـا الى ان ــسـتــثـمـريـن) تـآكل ثــقـة ا
(الـعـنف القـائم عـلى الـنوع االجـتـماعي
وسط تــضــاعـف بـشــكـل مـثــيــر لــلــقــلق
ـتـاحـة لـلـضـحـايا تـضـاؤل اخلـيـارات ا
سـاعـدة والـعثـور عـلى مأوى) لـطـلب ا
وشــددت عـلـى الـقــول ( أهــمـيــة تــأمـ

ذكورة الكمركية تب أن الدراجات ا
جــديـدة ولــيـست مــسـتــعـمــلـة وعـدم
تــــنــــزيل كــــمــــيــــــــتـــهــــا مـن إجـــازة

االستيراد. 
واضافت ان هنالك تزويرا في وصل
قـبض إيـرادات الـدولـة لـلـحـاويات 7
ـسـتـورد قـد دفع مـبـلغ مـلـيـون بـأن ا
و500 ألف عن عـدم تصـديق شـهادة
نشـأ والفاتـورة التجـارية اخلاصة ا
بـالـبـضـاعـة وذلك خالفـ لـلـواقع عـدم
تـســديـده اي مـبـلغ يــذكـر). وسـجـلت
مـخـالـفـات عـدة في ضـبط احلـاويات
تــــزويــــر فـي وصل قــــبض إيــــرادات
الدولـة ومواد لم يـصرح بـها لـغرض
ا تهريبها وتغير وصف البضاعة 
ــال الــعـام. وتــمت ســبــبت هــدراً بــا
إحـالــة مـا  ضـبـطـه وفق مـحـاضـر
أصولـية إلى قـاضي حتقـيق محـكمة

أم قصر التخاذ اإلجراءات القانونية
ـقــصـرين الالزمــة بـحــقـهــا وبــحق ا
نجزين للمعامالت الكمركية خارج ا
الــضــوابط والـتــعــلـيــمــات الـنــافـذة.
وأعـــلــنــت شــركــة الـــفــرات الـــعــامــة
ـبـيدات لـلـصنـاعـات الـكـيـميـاويـة وا
إحـــدى شـــركـــات وزارة الــصـــنـــاعــة
ـعـادن عن إنــتـاج وتـسـويق اكـثـر وا
من عـــشـــرة اطــنـــان من مـــادة مــزيل
الـتكـلس  إلى مـصـفى بـيـجي الـتابع
لشركة مصافي الشـمال إلستخدامها
ـراجل في مـعـاجلـة الـتـكـلسـات في ا

ووحدات التوليد البخاريـة .
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وأشـار مدير عام الشركة علـي قاسم
الــشــمــــري في تـــصــريح لـــلــمـــكــتب
اإلعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
امس إلى أن (الشركة سبق أن قامت
بتجهيـز أمانة بغداد بـخمسة اطنان
ـــواصــــفـــات ــــادة وفق ا مـن هـــذه ا
طـلوبـة واحملـددة من قبل األمـانة) ا
تاز مؤكداً أن (منتج مزيل التكلس 
بــفـعــالـيــته الـعــالـيــة في إزالــة كـافـة
أنــــواع الـــتـــكـــلـــســـات من أحـــواض
الــنــافــورات ومـنــظــومــات األنــابـيب
عادن وإزالة التـكلسـات من أسطح ا
نـوع سـتلس سـتـيل والـكـاربـون كـما
ـــتـــاز بـــكـــونـه ذات مـــواصـــفــات و
معـملـية حـصريـة عالـية اجلـودة يتم
إنـتـاجهـا حلـسـاب اجلـهات الـطـالـبة
وبأسلوب تعبئـة حديثة وبإستخدام
عبوات بالسـتيكيـة تخصصـية سعة
متـر مـكعب و20 لتـراً) مـفصـحاً عن
ـنتج (وضع خـطة جـديدة لـتـطويـر ا
ـنـزلـيــة) . لـيــشـمل اإلسـتـخـدامــات ا
ولـفـت إلى أن (الـشـركـة قـامت أيـضاً
وفي وقت سـابق بـإرسـال فريـق فني
ـواد الـكيـمـيـاوية إلى مـتخـصص بـا
ــنـطـقــة اخلـضـراء مــديـريـة بــلـديـة ا
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تمـكن منـفذ ميـناء أم قـصر الـشمالي
في محافـظة البصـرة من ضبط سبع
حـاويــات حـجم 40 قـدمــا  تــزويـر
وصل قـبض إيــرادات الـدولـة وكـذلك
وجــود مــواد لم يـصــرح بــهـا بــغــيـة
نـشأ البـضاعة تهريـبهـا والتالعب 
ـنـجـزة مــعـامالتـهـا ـســتـوردة  وا ا
خالفـ للضوابط والتـعليمات من قبل
نفذ دائرة كمرك بوابة الـبصرة في ا

احلدودي.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
شعـبـة البـحث والـتحـري في الـهيـئة
تمـكنت وخـارج احلرم الـكمـركي بعد
تـعلقة 6 ـعاملـة الكمركـية ا تدقيق ا
حـاويـات وحـسـب مـا ذكـره بـأنـهـا
محملة (قـطع غيار دراجات دراجات
ناريـة مواد منـزليـة مختـلفة أدوات

مـائــدة عـدد يــدويـة الـعــاب جـديـدة
ـنـشـأ آسـيـوي ولـكن ومـسـتـعـمـلـة ا
الــواقـع الــفــعــلي  لــلــبــضــاعــة بــعـد
التـدقيق ومـعايـنة الـبضاعـة من قبل
البحث والتحـري تب وجود أجهزة
ـنـشـأ لم يـصرح كـهـربائـيـة أوربـية ا
وكــــذلـك اطــــارات دراجــــات نــــاريـــة
ووجود دراجات نارية خالفـا للكمية
ــــوجــــود ــــذكــــورة 30 دراجـــــة وا ا
الفعلي 100 دراجة ومالبس نسائية
واد لم يصرح 15 كارتونا كل هـذه ا

بها بغية تهريبها) .
أمـا ما  ضـبـطه في حـاويـة واحدة
مـن ضــمن الـــعــدد الــكـــلي مــحـــمــلــة
عـاملة الـكمركـية (دراجات وحسب ا
هـوائـيـة ودراجات طـفل) مـسـتـعـمـلة
نشأ بعدد إجمالي ( 455 كارتون) ا
آسـيــوي عــنــد تــدقــيق مــعــامــلــتــهـا

جن هينيس بالسخارت

d¹Ëeð -  U¹ËUŠ l³Ý j³Cð W¹œËb(« c UM*«

V¹dN² « ·bNÐ UNðôu Ë

 f‡KJ² « q‡¹e  s‡  ÊUMÞ√ …dAFÐ w‡−OÐ v‡HB  e‡N&  «d‡H «

الـــــوصــــول اإلنـــــســـــاني عـــــلى األرض
اذ نحتاج إلى نظام مبسّط للمحتاج 
ــكّـن اجلــهــات الــفــاعــلــة واإلمــدادات
ـعـطلـة حالـيا من الـوصول اإلنـسانـية ا
وقــالت إن ( بـــســرعـــة إلى احملـــتــاجـــ
ناقـشات اإليجابيـة جارية في الوقت (ا
الــراهن عــلى أمل احلــصـول عــلى قـرار
في غــضـــون أيـــام). وتــقـــرّ احلــكـــومــة
ووضـعت الـعــراقـيــة بـهـذه الــتـحــديـات
ـــالـــيــة اإلصالحـــات االقــتـــصـــاديــة وا
ـتـوقـع أن يـقـدم وزيـر كـأولـويــة ومن ا
الـية خطـة إصالح اقتصـادية مفـصلة ا
ـسـؤولة ان قـريـبا. وواوضـحت ا لـلـبـر
ــيــة جملــلس األمن انه (من أجل أن األ
ة في ـؤ ـهمـة وا تـتـجذر اإلصالحـات ا
سياق تاريخي للـحقوق واالستحقاقات
يــجب أن تــتــحــد الــطــبــقـة ــتــصــوّرة ا
وأن تــعـطي األولـويـة الـسـيــاسـيـة مـعـا
ـــــــصـــــــالـح الـــــــدولـــــــة وحـــــــمـــــــايــــــة
لكن حـتى اآلن لم نـشـهد ـسـتضـعـفـ ا
مـؤكـدة سـوى الــقـلـيـل من هـذه الــروح)
(أهــمــيــة هـــذه اإلصالحــات في الــوقت
الـراهن من أجل مـستـقـبل أكثـر إشـراقا
واالنـتقال من مـرحلة جلمـيع العراقـي
إخـــمــــاد احلـــرائـق إلى بـــنــــاء حـــلـــول
مـسـتدامـة وقدرة مـحـليـة عـلى مواجـهة
وترى رئيسة بعثة يونامي أن األزمات)
(احلكـومة الـعراقـية تـعمل في مـواجهة
مع عــــواصف مــــتـــعـــددة فـي آن واحـــد
اسـتمـرار االضطرابـات االجتـماعـية في
األشــهـــر األخــيـــرة في جـــمــيع أنـــحــاء
الــعـراق  وإن كــانت هـادئــة إلى حـد مـا
وقالت بالسخارت انه بسبب اجلائحة)
(مـن دواعي الـــقـــلق الـــشــديـــد ارتـــفــاع
عــمـلــيـات قــتل واسـتــهـداف الــنـشــطـاء
دافع عن حقـوق اإلنسان والسيما وا
إن إسكات األصوات الـسلمية من خالل
أو الـضغـط على الـنـشطـاء واإلعالمـي
أو األسوأ من ذلك بـإراقة ـشهـد إرباك ا
الـدماء هـو إهـانـة لـلـحـقـوق اإلنـسـانـية

والكرامة).
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ـكان وبـقى صـداها نـعم إنـها صـرخة احلـسـ التـي عبـرت الزمـان وا
ـ عـلى مـدى الـعـصـور  فـفي مـثل هـذا الـيـوم عـلى يَـصـمُ آذان الـظـا
التقو القمري قبل 1381 سنة هجرية سقط احلس شهيداً مضرجاً
بـدمـائه.. مـات جـسـداً وظـلتْ مـبـادؤه خـالـدة.. األصـرار والـثـبـات عـلى
وهـكـذا وُلدَ وقـف والـتضـحـيـة بـالـنـفس لِـيُـعـلم الـنـاس طـريق احلـريـة ا
ُ من جـديـد في العـاشـر من احملرم لـيـبقى خـالـداً في ضمـائر احلـس
األحـرار ويـخط لـهم طـريـق الثـورة ومـقـارعـة الـبـاطل لـذلـك صـار هذا
اليوم يوماً حسينياً بإمتياز إنه عاشوراء احلس يوم مولده احلقيقي
وهكذا الذي عبر به سن عمره السبـعة واخلمس التي عاشها بذاته
وهو العـاشر من احملرم.. ولكن كانت الشـهادة والوالدة في يوم واحـد
عندما حتل غالبية شيعته الذين ثار من أجلـهم يستلون سيوف جهلهم

ذكرى عاشوراء كي يقتلوه بها....نعم  
احلس الشهيد يُقتل من جديد في كل سنة وفي مثل هذه األيام..

وشحـة بالسواد وسيوف قاتليه تقطر دم احلس ينزف في مدينتي ا
عطر بقيمْ الشهادة دمه الذي تلطختْ به دماً قانياً.. إنه دم احلس ا
قـامة حداداً جدران مـدينتـي  ونزَ في شوراعـها وعـلى السرادقـات ا
ـوت األسـود.. الـطـبـول تدقُ عـلـيه.. رغم جـائـحـة كـورونـا الـتي تنـذر بـا
)  واحلـس يـصـرخ بـأعلى .. ياحـسـ واألصـوات تـتعـالى( يـاحـسـ
ـــا خـــرجتُ لـــطـــلب صـــوتـه ( إنـــني لم أخـــرج أشـــراً والبــــطـــراً  وإ
طـبلـون يصرخـون وتتـعالى أصواتـهم ( إرجع من حيث اإلصالح) وا
أتيت ليست لنـا بك حاجة) واحلس يصـيح بهم أنا احلس بن علي
وأمتـشـقتم آلـيت أال أنـثني ويـلـكم يـاشيـعـتي يامن تـوشـحـتم بالـسـواد
سـانـدتي.. أنـا إمامـكم احلـسـ أمـامكم الـسـيـوف وقرعـتم الـطـبـول 
الــذي ضــحى بــنـفــسه وقــدَّمَ أهل بــيــته وأصــحــابه قــربــانـاً لــكم كي
تستشرفـوا طريق احلرية وتتـعلموا كيف أن احلقـوق تُنتزع والتُعطى
قدار من رفع سيفه اذا تخذلوني ياقوم ...صرخـة بوجه الظالم هي 
معي في كـربالء  والقوم يـضربون بـالسيـوف على رؤوسهم اخملـضبة
.. ياحسـ  إرجع الحاجـة لنا بالـدماء وأصـواتهم تتـعالى .. يـاحسـ
بك.. إرجع إلى قبـرك الذي منه خـرجت ودعنـا نتبـارك بك باألسم فقط
اذا رجـعت لنـا بعـد هذه الـقرون الـطويـلة جـعلـناك رمزاً ... يـاحسـ 
دينيـاً بل إلهياً كي نـحملك كل أوزارنـا وندخل اجلنـــــــة بـشفاعتك ...
ال نريد أن نراك جسداً حـقيقياً فلـــــــقد مُتَ مــــنذ زمنٍ سحيق  وها
ـا إقترفنـا ألنك شفــــــيـعنا ورعاة نحن نحجُ إلـيك كي نُبر ذمـتـنا 
العـتبـات هم الذين يـديـرون أموال الـريع الربـحي لعـتبـــــــاتكم ... هذه
األموال الـتي رفضـها إمـام العــدالـة أبوك حـينـما قال لـها غـري غيري

ولكنها أغرت الكثير من الذين يدّعون األنتماء إليكم زوراً وبهتاناً.
نعم سيدي ياحس لقد غدر بكم مَنْ يدَّعي محبتكم 
وأنتَ تستصرخ القوم أال من مغيث أال من ناصر..

والــكل يــصــيح يــاحــســ  واحــســ ورجــاالت مــا يــســمى بــالــدولـة
ـكلـوم  يلـبسون ـصيـر هذا البـلد ا ورؤساء األحـزاب ومَنْ يتـحكـمون 

الـسـواد ويــقـيـمــون الـعـزاء وأيـضــا يـكـذبــون عـلـيك
بصـراخـهم واحـس وأنت أعـرف بـهم ألنهم من
شـذاذ اآلفـاق ومـحـرفي الـــــكـلم ... سـيـذهـبون
إلى مــزبـلـة الـتـأريخ كـمــا هـو حـــــال مَنْ قـاتـلك
وقـــتــــلك ... وتـــبـــقـى خـــالـــداً مـــابــــقى الـــزمن..
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قال مسؤول أمريكي يوم اجلمعة إنه
يعتقد أن بالده ستخفض قواتها في
الـعـراق بـنـحــو الـثـلث خالل األشـهـر
قبلة في خطوة متـوقعة بعد تعهد ا

إدارة الـــرئـــيس األمـــريـــكـي دونـــالــد
تـرامب مــؤخـرا بـتـخــفـيض الـقـوات.
وكــانت واشــنــطن قــد نــشــرت نــحــو
5200 جــنــدي فـي الــعــراق حملــاربــة

تنظيم داعش. 
ويقول مـسؤولون في الـتحالف الذي

ـتـحـدة إن الـقوات تـقـوده الـواليـات ا
الـعــراقـيــة أصـبـحـت اآلن قـادرة عـلى
الــتـــعــامل مـع فــلــول تــنـــظــيم داعش
ـتـحدة ـفردهـا). وأكـدت الـواليـات ا
والــعــراق فـي حــزيــران الــتــزامــهــمــا
بخـفض القـوات األمريـكيـة في البالد

ــقــبـــلــة وال تــوجــد خالل األشـــهــر ا
خـــطط لـــدى واشـــنـــطن لالحـــتـــفــاظ
بـقــواعـد عـســكـريـة دائــمـة أو وجـود
عـســكـري دائم.وتــعـهــد تـرامب خالل
بوضع حمـلته االنـتخـابية في 2016 
حد (حلروب أمـريكا التـي ال تنتهي)
إال أن الـقـوات األمـريـكـيـة ال تـزال في
دول مـــثل أفـــغـــانـــســتـــان والـــعــراق
وســــوريــــا وإن أصـــبــــحت بــــأعـــداد
أقل.وقال مسؤول أمـريكي طلب عدم
نـــشـــر اســـمه إن بالده ســـتـــخـــفض
وجـــودهـــا في الـــعـــراق إلى حـــوالي
جــــنــــدي فـي الــــشــــهــــرين أو   3500
الــثالثـــة أشــهــر الــقــادمــة). ولم تــرد
وزارة الــدفـــاع (الــبــنــتـــاجــون) عــلى

الفور على طلب للتعليق.
 «u  V×Ý

وخالل اجــتــمـاع مـع رئـيـس الـوزراء
مـصطـفى الـكـاظـمي الـشـهـر اجلاري
أكــد الــرئــيس دونــالــد تـرامـب وعـده
بـسـحب الـقـوات األمـريـكـيـة الـتي مـا
زالت في العراق.جاء اجـتماع ترامب
وسط تصـاعد جديـد في حدة الـتوتر
ب واشـنـطن وطـهران بـعـد أن قالت
واشنطن إنها سـتسعى إلعادة فرض
جــمــيع الـعــقــوبــات الـتـي عُـلــقت في
تحدة. السابق على إيران في األ ا

ـان الـعراقي قـد صوت في وكان الـبر
وقت ســابق لــصــالح رحــيـل الــقـوات
األجنـبيـة من العـراق وبدأت الـقوات
األمريكية وقـوات أخرى في التحالف
بـالـرحــيل في إطـار خــفض الـقـوات .
ودعا الـنـائب عن حتـالف الـقـوى رعد
الدهـلكي اجلـهـات الرقـابيـة الى فتح
ملف اطـعام الـسجـناء مـبيـنا ان هذا
لف فيه الـعديد من شـبهات الـفساد ا
والتلكـوء. وقال الدهـلكي في تصريح
امس ان (هنـاك احاديث يـتم تنـاقلـها
هــنـا وهــنــاك عـبــر مــواقع الــتـواصل

االجتمـاعي عن وجود شـبهـات فساد
في ملف إطعـام السجـناء اضافة الى
وجـود حـاالت تـلكـؤ فـي التـعـامل مع
لف الذي يـرتبط بشـكل مباشر هذا ا
بـحيـاة وسالمـة االنـسان) مـبـيـنا ان
لف له خلـفيات سـابقة وسبق (هذا ا
لف لنا وأن حـذرنا من مخـاطر هذا ا
ومحـاولة الـبـعض استـغالله الهداف
مختلـفة). واضاف (انـنا في الظروف
الــصـحــيـة احلــالـيــة وانـتــشـار وبـاء
كـورونـا طـالـبــنـا مـرارا بـايـجـاد حل
لوضع السجناء لضمان عدم حصول
كـارثة صـحـيـة بـحال انـتـشـار الـوباء
بـيـنـهـم ويـضـاف الى هـذه اخملـاوف
ــقـدم الى الــيـوم طــبــيـعــة الــطـعــام ا
الـسجـنـاء ومـدى مالئـمـته للـمـعـايـير

الصحية). 
وتــابـع ان (اجلــهـــات الــرقــابـــيــة في
الـنزاهـة وغـيـرها مـطـالبـة بـفـتح هذا
لف وارسال جلان حتقيق الى كافة ا
ـتابـعـة آليـات التـعامل مع السـجون 
مـلف إطــــــعـام الــسـجــنـاء سـواء من
قـــــــدرة لكل وجبة ناحية األسعـار ا
هـا للـسـجنـاء او نوعـية يتم تـقــــــد
ـقدم لـهم في هـذه الـظروف الطـعـام ا
للـوقوف عـلى صحـة االدعــــاءات من

عدمه).

حاوية حتتوي على مواد مهربة

رعد الدهلكي

ي عثمان الغا

االمنية). 
فيـما افاد متـظاهر من مـعتصـمي حملة
الشـهـادات الـعـلـيـا خالل مـقـطع فـيـديو
ان تداولته مواقع التواصل االجتماعي
الـقـوات االمـنيـة اعـتقـلت واعـتـدت على
نطقة عتـصم قرب بوابـة ا عدد من ا
اخلـــــضــــــراء وسط بــــــغـــــداد. واوضح
ـتـظـاهـر ان (قـوات حـمـايـة اخلـضـراء ا
اعــتـقــلت عــددا من قــرب بــوابـة رقـم ٥ 
ـــــعـــــتـــــصـــــمـــــ  واعــــــتـــــدت عـــــلى ا
مــــنــــاشـــــدا رئــــيس الــــوزراء اخــــريـن)
(بالـتدخل العـاجل وانصـافهم واالفراج
عـتقلـ وحمايتـهم من اي اعتداء عن ا
شروعة في كونهم يطالبون بحقوقهم ا
تـوفيـر فرص الـعـمل والتـعيـ لهم).في
غــضــون ذلك افــتــتـح وزيــر الــداخــلــيـة
ي مـعــرضـا لــتـصــلـيح عــثـمــان الـغــا
ـعدات الـعسـكرية وتـأهيل الـعجالت وا
ــديــريــة الــهــنــدســة اآللــيــة الــثــقــيــلــة 
الــكـهـربــائـيــة احـدى تــشـكـيـالت قـيـادة
قـوات الــشـرطـة االحتــاديـة.وذكــر بـيـان
العـالم الـشـرطــة االحتـاديــة ان (الـوزيـر

ـعـرض اكد وخالله جـولـته في أقـسام ا
ــبــذولــة مـن قــبل قــيــادة ان اجلـــهــود ا
قوات الـشرطة االحتـادية كبـيرة وتدعو
لـلـتــفـاؤل وتـسـيـر بــاالجتـاه الـصـحـيح
وفق الـسـياقـات العـسكـريـة الصـحيـحة
ــعــدات الن تــأهـــيل هــذه الــعـــجالت وا

تسهم في ادامة زخم قواتنا).
من جانبه أعلن قائد الشرطة االحتادية
ـــعـــرض تـــضـــمن إعـــادة تــأهـــيل ان (ا
ASV الــــعــــديــــد من الــــنــــاقـالت نـــوع
فــضال عن مـــخــتــلف اآللــيــات ــدرعـــة ا
ــعــدات واالســلــحـة الــتــخــصــصــيـة وا
الـعــسـكـريـة الــتي سـتـسـهـم في تـعـزيـز
ودعـم قـــواتـــنــــا الـــبـــطـــلــــة في تـــأديـــة

واجباتها األمنية والعسكرية).
أعــربـت مــبــعــوثــة األمــ الــعــام لأل
ـتـحدة في الـعـراق عن قلـقـها الـشـديد ا
بـسـبب تدهـور األوضـاع اإلنسـانـية في
الــعــراق الـــتي تــتــفــاقم مع انــخــفــاض
تــزامــنــا مع اســتــمـرار أســعــار الــنــفط

انتشار جائحة كوفيد-19. 
وفي إحـاطــة افـتـراضــيـة أمــام مـجـلس

بــنـاءاً عــلى طــلب أمــانـة الــعـاصــمـة
وقـعي على لغـرض إجراء الـكـشف ا
أحـــواض الــــنــــافــــورات والـــنــــصب
ؤدي وجـودة عـلى طول الـطـريق ا ا

إلى مــطــار بــغــداد الــدولي حــيث 
إجـــراء جتــارب مــوقـــعــيــة لـــلــمــزيل
ــــنــــتج في الــــشــــركـــة احملـــضــــر وا
ــنــطــقــة بــحــضــور مــديــر بـــلــديــة ا

ــهـــنـــدســ اخلـــضـــراء وعــدد مـن ا
والــفـنـيــ في الـبــلـديـة وقــد أثـبـتت
ـستخدمـة جناحها الـكبير النماذج ا
ـهـندسـ اخملتـص في وبشـهادة ا
أمـانة الـعـاصمـة) داعـيـاً (القـطـاع
العـام واخلـاص لإلتـصال ومـراجـعة
ــنـتج بــالـكــمـيـات الــشـركــة لـشـراء ا

طلوبـة) . واصفات ا وا

UI¡: الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
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أعــلــنـت وزارة الــتــربــيـــة عن آلــيــة
تــأجـيل الـطـلـبـة المـتـحـانـات الـدور
األول لـلــمــرحـلــة اإلعــداديـة لــلــعـام
الـدراسي احلـالي( 2020 – 2019)
وقـالت الـوزارة في بـيـان صـحـفي 
إنـهـا خـصـصت (اسـتـمـارة لـلطـالب
الراغب بـتأجيل االمـتحانـات وعليه
ــطــلــوبــة ــعــلــومــات ا مـــلــؤهــا بــا
ـنـصـوص وبــحـسب الـتـعـلــيـمـات ا
درسة فيها حيث يتم التقد عبر ا
الـتــابع لـهــا). وأضـافت الـوزارة أن
ـؤجل ال يـسمـح له بإداء (الـطـالب ا

أي امــتــحــان ألي مـادة اذ يــتم اداء
ـــواد كـــافــة فـي الــدور امـــتــحـــان ا
الـــثـــاني ويُـــعـــد الــدور األول لـــهم)
ـسموح موضـحة  الى ان (الفـترة ا
لــلـطــالـب الـتــأجــيل بــهــا هي خالل

فترة االمتحانات). 
وحث وزير التعليم العالي والبحث
العـلـمي  نبـيل كاظم عـبد الـصاحب
دوائر وزارة العـلوم والتـكنولـوجيا
ــدمــجــة ومــراكــزهــا عــلى تــقــد ا
خدماتها العلمية واالستشارية الى
مـــؤســـســـات الــــقـــطـــاعـــ الـــعـــام
واخلاص. ودعا عبـد الصاحب لدى

تــرؤسه اجـتــمـاع هـيــئـة الـرأي الى
ــا يـــنــاسب رفع مــســـتــوى األداء 
ـتــوافـرة في الـطــاقـات الــعـلــمـيــة ا
مـؤسـسـات العـلـوم والـتـكنـولـوجـيا
وتـوظـيـفـهـا عـبـر  تـقـد اخلـدمـات

العلمية واالستشارية. 
وناقش عبـد الصاحب عـدة  محاور
خالل جـدول األعــمـال الـذي تـضـمن
ــعـلــومـات الـتــداول بـشــأن مــركـز ا
العلمية ونقل الـتكنولوجيا وإنشاء
مـركـز الـلـيـزر والـنـانـو تـكـنـولـوجي
واالنضـمـام الى اجملمـوعة الـعربـية

للتعاون الفضائي.

: االولى نحو كن الـنظر اليهـا من زاويت جوالت الكاظـمي اخلارجية 
الشـرق في زيارة ايران والـتي كانت بروتـوكولـية لم يتـمخض عنـها اية

اتفاقيات في اجملاالت احليوية. 
تحـدة االمريكية ومن والزاوية الثـانية نحـو الغرب في زيارة الـواليات ا
شاركة االردن ومصر وستليها ثم االلتحاق بالقمة الثالثية في عمان 
وفق اخلطاب الـرسمي ترتيـبات لزيـارة اخرى نحو الـسعودية مـهد لها

وصول وزير خارجيتها لبغداد مؤخرا.
ومن شـكل الـزيارات نـفـهم ان هـناك تـوجه امـريكـي خللق مـحـور يضم
ـتـحـدة والـسـعـودية الـعـراق واالردن ومـصـر تـدعـمه كل من الـواليـات ا
قاومـة وطمـوحات ايران في ـواجهـة محـور ا ومن خلـفهـا دول اخلليج 
تـوسط... وما تقـدم هو مجـرد حتليالت الوصـول الى البحـر االبيض ا

تسربها مراكز البحوث والدراسات االمريكية.
لـكن تـوقــيت زيـارة الـكـاظــمي لـواشـنـطن ومـن ثم عـقـد الـقــمـة الـثالثـيـة
رتقبة والدعم الالمحدود خليجيا حلكومة الكاظمي وزيارة السعودية ا
ا ال يـقـبل الشك ان هـنـاك مـساعي حـقـيقـيـة ورغبـة جـادة جلر يـؤكـد 
العراق الى احملور اجلديد الن موقع الـعراق اجلغرافي حيوي وحاسم

في معادلة احملاور االقليمية.
ورغم ان الـسيـد الـكاظـمي وعد اكـثـر من مرة بـانه سيـعـمل على ابـعاد
العـراق عن سيـاسة احملـاور االقلـيمـية وتـضمن بـرنامج حكـومته ذلك 

اال ان احلديث شيء والواقع شيء آخر.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الـعراق بحاجة الى الدخول في محور

اقليمي ضد اخر? 
وهل االوضـاع احلـالـيــة تـسـمح دسـتــوريـا حلـكـومـة مــؤقـتـة الـتـصـرف

بالسياسة اخلارجية كيفما تشاء? 
ومن االولى بــاالهــتــمــام; الـشــأن اخلــارجي ام االهــتــمــام بـالــقــضــايـا
الـداخـليـة وتـرتيب اوضـاعه في ظل ازمـات خانـقـة اقتـصـادية وصـحـية

وامنية? 
والسؤال االهم مـاذا جنى العـراق من كل اجلوالت اخلارجـية التي قام

بها السيد الكاظمي التي لم يعلن منها شيء لالعالم!!!!.
غـريـب امـر احلــكـومــة الـعــراقـيــة  في الـوقت الــذي تـعــ قـبل اشــهـر
همة داخلـية محددة تتـمثل فـي ترتيب االوضاع وتهيئة اوراق معدودة 
ـبكـرة القـادمة وضـمان نـزاهـــتـها وشـفافــــيتـها... تـتجه االنـتخـابات ا
الى ما هو ابـعد من ذلك  فتـعقد االتفـاقيات مع االمـريكان وتدخل في
التهيئة لتحالفات اقليمية ضمن سياسة خارجية قد تضر العراق اكثر

: كن ان يتجاهل امر من اثن تتبع ال  ا تنفعه  لذا فان ا
اما ان هذه احلكـومة تريد ان تستـقوي بالقوى اخلـارجية على الداخل
ـشـاكل الـداخـلـية  وهـذا امـر مـحـفوف بـعـد ان عـجـزت عن مـواجهـة ا
باخملـاطـر داخـلـيـا النـه قد يـدخـلـنـا فـي دوامـة ازمات تـبـدأ وال تـنـتـهي;

ومغامرة خارجية في منطقة تغلي على بركان من الصراع.
او ان رئيس احلكومة يرى وكأنه لـيس رئيس مجلس وزراء انتقالي بل
ـنظـور ويخـطط للـبقـاء واالستـمرار رئـيس دائمي ويـتصـرف وفق هذا ا
لـفــتـرة طــويـلــة قـادمـة عــبـر االنــتـخـابــات او غـيــرهـا وبـدعـم من الـقـوى

اخلارجية ذاتها.
وان كـنـا نـرشح اخليـار االول  فـانـنا نـرجـو ان ال يـسـتقـوي الـكـاظمي
على خصومه في الداخل باالستعـانة باخلارج بل يسلك طريق احلوار
واالليـات الـقـانونـيـة والـدسـتوريـة ويـعـزز هيـبـة الـدولـة ويبـسط الـقـانون

ويـكـمل مــهـمـته بــاجـراء انـتــخـابـات حـرة نــزيـهـة في
ــوعــد الـذي حــدده  كـمــا نـرجــو ان تـتــعــــامل ا
الــســيــاســـة اخلــارجــيــة الــعـــراقــيــة وفق اسس
ومـعـاييـر عـدم االنـحيـاز الى طـرف اقـلـيمي دون
اخـر وتـغـــــلـيب مــصـلـحـة الـعـراق الــعـلـيـا عـلى

ـــصالح االخرى. غيرها من ا



فخامة رئيس اجلمهوريه احملترم
دولة رئيس الوزراء احملترم 
ان احملترم معالي رئيس البر

ا صدر منكم  خالل دح واالطراء واحلمد والدعاء نقولها لكم   الشـكر والثناء وا
اضية والتي  تدلل على دستورية وقانونية اجراءاتكم وعراقية ووطنية الساعات ا
مـقـصدكم وهـدفـكم فـخامـة رئـيس اجلـمهـوريـة عـندمـا دعـا الى الـعـدالة والـنـزاهة
ـبكرة وهـذه من الشروط الـتي قررها الـدستور سـاواة في اجراء االنتـخابات ا وا
ان ثال لـلـشعب بـأجمـعه وليس كـالبـر ـان  وقـوان االنـتـخابـات لكي يـكون الـبر
ـان من وضع ـثل اقل مـن ثـلث الــنـاخــبـ ويـكــون اعـضــاء الـبــر احلـالي الــذي 
ـواقفه الـشـعب ثـقتـهم فـيه ولـيس تزيـيف ارادة الـنـاخبـ وكـذلك لرئـيس الـوزراء 
ـوافقـة للـدستـور والقـانون ومـا حتقق له من قـاعدة الوطـنيـة واجراءاته الـعراقـية ا
شعبـيه دعت الكتل السياسية الـى مطالبته بعدم الترشـيح في االنتخابات القادمة
ا طالبـته بعض الكـتل السياسـية بعدم قيـامه بتكوين ولو لم يكن لـه تأييد شعـبي 
تشـكيل سياسي او وطلبت منه عـدم الترشيح في االنتخـابات القادمة ونقول له ال
تتـنازل عن حق قـرره الدسـتور لك كأي مـواطن عراقي آخـر وال تخـذل اجلمـاهير
ان لـقـد كنت صـاحب عـقل وطني ـعالـي رئيس الـبـر التي آمـنت بك وكـذلك نقـول 
ــثل مــا مــرت به ــر اجلــنـــوب  وقــلب عــراقـي عــنــدمــا اظــهــرت خـــوفك من ان 
ـكن ان احملـافـظـات احملـررة فـلـقـد حـذرت من شيء لم يـنـتـبه له الـكـثـيـرون عـما 
يؤدي الـيه الواقع احلالي الى ما ال حتمد عقباه وال يفيد الندم

وقتها.
الشكر والثناء

دح واالطراء وا
واحلمد والدعاء

عـلى مــوقف الـرئـاسـات الـثالث لـدســتـوريـته وقـانـونـيـته
وعراقيته ووطنيته.
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{ واشــنــطـن (أ ف ب)- تــظــاهــر عــشـرات
االالف مـن األشـــــخـــــاص اجلـــــمــــــعـــــة في
واشــنــطن احـتــجــاجـا عــلى الــعــنـصــريـة
لــلــمــطــالـبــة بــإصالحــات عــمــيــقـة حتــقق
ــسـاواة وبـانـهـاء أعـمــال عـنف الـشـرطـة ا
تحدة ضـد األقلية السوداء في الواليات ا

مرددين هتاف "كفى".
وفـي ذكــرى مـرور 57 عـــامــا تــمــامــا عــلى
دنـية مارتن خـطاب زعـيم حركة احلـقوق ا
لـوثر كينغ "لدي حلم" في 28 آب/أغسطس
ـــتـــظــاهـــرون حتت 1963 جتـــمع هـــؤالء ا
شــعـار "ارفـعـوا ركــبـتـكم عـن رقـابـنـا"  في
إشــارة إلـى وفـاة جــورج لــويــد األمــيــركي
اإلفـريقي اخـتنـاقا عـند تـوقيفـه حتت ركبة

شرطي.
وحتـدثت يـوالنـدا كـينغ ( 12عـامـا) حـفـيدة
ــتـظــاهـرين عن مــارتن لـوثــر كـيــنغ أمـام ا
ساواة احلقيقية". وقالت بحماس "نحن "ا
منـهجة اجلـيل الذي سـيفكـك العنـصريـة ا

نهائيا".
وبـتأثر شديد شكر فـيلونيز شقيق جورج
ــتـظـاهـرين عـلى تـعـبـئـتـهم. وقـال لـويـد ا
بـاكـيـا "كنت أتـمـنى أن يـكـون جورج مـعـنا
هـنا اليوم لـيراكم" قبل أن يضـيف بتفاؤل

أن "التغيير يحدث ألننا نطالب به".
لــكـن آخــرين عــبــروا عـن شــعــور بــبــعض
ـرارة. وقال أحد منظمي التظاهرة القس ا
آل شـاربـ أمـام نـصب ابـراهـام لـيـنـكولن
الــذي ألــغى الـعــبــوديـة قــبل قــرن ونـصف

القرن "تعبنا من الوعود التي ال تنفذ".
ـــتـــنــوع جـــدا عـــبــر دون وفـي احلــشـــد ا
مــاراليل الــرجـل اخلـمــســيــني األســود عن
الــشـعـور نـفــسه بـاإلحـبـاط. وقــال لـوكـالـة
ـسـاواة مـنـذ 300 فـرانس بـرس "نـنـتـظـر ا
سـنـة". وأضـاف "تقـنـيا شـيـدنـا هذا الـبـلد
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لـــلـــرصـــاص الـــذي يــــتم إطالقه".وأضـــاف
"نـحـتاج إلى حـوار حول الـعنـصريـة حول
تـعـصـبـكم األعمـى حول كـراهـيـتـكم وكيف
تــضــعــون ركــبـتــكـم عـلـى رقـابــنــا بــيــنــمـا

نستغيث من أجل حياتنا".
أمـا تريسي وليامز وهي عـسكرية متقاعدة
سـوداء جاءت مع عـائلتـها للـتظاهـر فقالت
"لـسنا في أمان اليوم بوجوده (ترامب) في

السلطة".
وفـي تــعـــبــيـــر عن مــوقـف ســيـــاسي دعــا
تـظاهرين أيضـا إلى التصويت اخلـطباء ا
بـكـثـافـة في انـتـخـابـات الـثالـث من تـشرين

الثاني/نوفمبر.
وقـال جنل مـارتن لوثـر كـينغ الـذي كان في
سـنته الـعاشـرة عنـدما اغـتيل والـده "يجب
أن نـسير إلى صناديق االقـتراع للدفاع عن
احلـريات الـتي قاتلت األجـيال السـابقة من
أجـلهـا بقـوة".وفي تسـجيل فـيديـو وجهت
ــنــصب نــائب ــرشــحــة  كــامــاال هــاريس ا
ــوقــراطـي جــو بــايــدن الـــرئــيس مع الـــد

الـشـرطة في تـصـريحـات نقـلـتهـا صـحيـفة
"اكــســبـريــسن" الــشــعــبـيــة. وقــال إن "هـذه
األفـعال مرتبط بحـادثة إحراق مصحف في
ـــــــــنـــــــــطــــــــقـــــــــة فـي وقـت ســـــــــابـق" من ا
اجلـمعة.وجاءت هذه الصـدامات بينما كان
رامـــســوس بــالــودان زعــيـم حــزب "الــنــهج
ـو (جـنوب ـتـشـدد" ينـوي الـتوجـه إلى ما ا
سـلـم الـسـويد) لـتـنظـيم تـظاهـرة ضـد ا

دعـا خاللهـا إلى إحراق القـرآن.وقالت كالي
ــتـحـدّثـة بــاسم شـرطــة مـديـنـة بــيـرسـون ا
ـو لوكـالـة فـرانس برس "نـشـتبه في أنّ مـا
(بـالـودان) سـيـرتـكب مـخـالـفـة لـلـقانـون في
الـسـويـد".وأضافت "هـنـاك خـطر أيـضـا بأن
يُــشــكّل ســلــوكـه (...) تـهــديــدًا لــلــمــصــالح

األساسيّة للمجتمع".
ومـــــــنع بـــــــالـــــــودان من دخـــــــول األراضي
.وذكرت أن بـالودان كان الـسويديـة لسنـت
قـد قـدّم طلـباً لـلـحصـول علـى تصـريح لكنّ
ـكن ضـمــان سالمـته طــلـبه رُفض ألنـه "ال 
" نـاوئ تـظاهـرين ا ـارّة أو ا وال سالمـة ا
لـه.ومع ذلك حاول بـالـودان أن يـتوجّه إلى
ـدينة السـويديّة لكـنّه أوقِف في ليرناك ا
و.وقالت بيرسون إنّ انتهاك بالقرب من ما
ـفروض عـلى ذهابه إلى بـالودان "لـلحـظر ا
الـــســـويــــد" يُـــشـــكّل فـي حـــدّ ذاته ســـبـــبًـــا
لــلـتــرحـيـل.من جـهــته كــتب بـالــودان عـلى
فـيسـبوك أنّه " طـرده مع منـعه من دخول
" مــضـــيـــفًــا "لـــكنّ ـــدّة عـــامـــ الـــســـويــد 
ـــغــــتـــصـــبــــ والـــقـــتــــلـــة مـــرحّـب بـــهم ا
دائـمًا!".ويُنظّم بالودان وهو محام وناشط
عــلى يـوتـيـوب بـانـتــظـام تـظـاهـرات تـضمّ
عـددًا من األشخاص تـعبيـرًا عن معارضته
ـا يعتبـر أنّه أسلمة هاجرين و السـتقبـال ا
لــلـــمــجــتــمع. وقــد قــام في 2019 بــإحــراق

مصحف.

مـنافس ترامب فـي االنتخابـات رسالة إلى
ـتـظـاهـرين. وقـالت "لـديـنـا فـرصـة لـنـترك ا

بصمة في التاريخ هنا واآلن.
 U «b  Ÿôb½«

و واندلعت صدامات اجلمعة في مدينة ما
الــســويــديــة عــلى أثــر أعــمــال مــنــاهــضــة
لـإلسالم وقعت بعد ساعات على منع زعيم
ــيـــني قــومـي مــعــروف ــاركـي  حـــزب د
ـسـلمـ من بـأعـمـاله االسـتـفـزازيـة ضـد ا
دخـول األراضي السويدية حيث كان ينوي
تــنــظــيم تــظــاهــرة.وقــبـيـل مـنــتــصف لــيل
اجلــمـعـة الـسـبت قـالـت الـشـرطـة احملـلـيـة
عـلى مـوقعـهـا االلكـتـروني إن "حوالى 300
شـخص كـانوا في الـشارع".وذكـرت وسائل
اإلعـالم احملـــلـــيـــة أن الـــصـــدامـــات األولى
سـجلت مـساء اجلـمعـة في ثالث مـدينة في
ـمـلكـة قـبل أن تـتصـاعـد حوالى الـسـاعة ا
21,00 بالتوقيت احمللي.ورشق متظاهرون
قـوات األمن بأشـياء وأحرقـوا نفايـات كما
ذكــر ريـكـارد لــونـدكـفــيـست الــنـاطق بـاسم

ومــا زلـنـا نـعـامل بـطــريـقـة جـائـرة".وهـتف
والـد جـايـكـوب بلـيك الـذي أصـيب بـجروح
خـطيرة في شـمال البـالد األحد "ال عدالة ال
سالم" بـينما لم يتم تـوقيف الشرطي الذي
أطــلق عــلــيه الــرصــاص وال اتــهـامـه حـتى

اآلن.
من جـهتـها قـالت لـيتـيتـرا ويدمـان شقـيقة
ـسؤولية" بـليك "أميـركا السـوداء احملك ا
مــؤكــدة أنـه "يــجب عــلــيــكم أن تــنــهــضــوا

وتقاتلوا لكن بدون عنف أو فوضى".
وعـــبــر أقـــربـــاؤه عن اســتـــيـــائــهم ألن رب
الـعــائـلـة الـبـالغ من الـعـمـر 29 عـامـا وفـقـد
ـشي بقي مكـبال بسريره في الـقدرة على ا
ـسـتـشفى حـتى اجلـمـعـة. وقال جـايـكوب ا
بــلـيك األب "هـنــاك نـظـامـان قــضـائـيـان في
ـتـحـدة واحــد لـلـبـيض وواحـد الــواليـات ا

للسود".
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اسـاة أدت إلى تظـاهرات تخـللـتها وهـذه ا
أعـمال عنف لثالث لـيال في مدينـة كينوشا
حـيث قتل شـخصان بـرصاص أطـلقه شاب
في الـسابعة عـشرة من عمره عـلى ما يبدو
من بــنـدقــيـة هـجــومـيــة بـعـدمــا انـضم إلى
مــجــمــوعــات مــســلــحــة حلــمــايــة احملالت

التجارية.
كـمـا أجج إطـالق النـار عـلـى جاكـوب بـلـيك
حـركـة احـتجـاجـية غـيـر مـسبـوقـة في عالم

الرياضة.
أشـاد اخلطـباء في الـتظـاهرة بـالريـاضي
وعـبــروا عن غـضـبـهم من الـرئـيس دونـالـد
تـرامب الذي يشدد منذ أسابيع على أعمال
الـعـنف عـلـى هـامش الـتـظـاهـرات بدون أن
يذكر شيئا عن مطالب األميركي األفارقة.
وقـال القس شاربـ إن "كل العائالت دانت
عــمـلــيـات الــنـهـب لـكــنـنــا لم نـســمع إدانـة

 UÝUzd « n u

بغداد

»dŠ ‚—UÞ

5−²× Ë V «dð Íb¹R  5Ð  U U³²ý≈ ‰öš ’U d UÐ wJ¹d √ q²I
لـترامب نُـظمت في يـوم السـبت الثالث

على التوالي.
وأعـــلـن الـــبـــيت األبـــيض الـــســـبت أنّ
الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالــد تـــرامب
ســيــتــوجّه غــدا الــثالثــاء إلـى مــديــنـة
كـينـوشا في واليـة ويسـكونـسن حيث
ــــواطن األمــــيـــركـي اإلفـــريــــقي كــــان ا
جايكوب بليك قد أُصيب بجروح بالغة
جــراء رصــاص أطــلــقـه أحــد عــنــاصـر
ـتـحـدّث بـاسم الـبـيت الـشــرطـة.وقـال ا
األبـيض جـود دِيـر إنّ ترامـب سيـلـتقي
فـي كينوشا مسؤول عن قوّات األمن
عـلى أن يتـفقّد أيـضًا األضرار الـناجتة

عـن أعمال الـشغب الـتي أعقبت إطالق
شــرطيّ الــنــار عــلى بــلــيك في نــهــايـة

اضي. األسبوع ا
وأصـيب رب الـعائـلة الـبـالغ من العـمر
29 عـامـا بـرصـاصـات عـدة في الـظـهـر
أطـلـقـهـا عن قـرب شـرطي أبـيض أمام
أعـ أبنائه الثالثـة. وقال محاميه إنه
ســيــبــقـى مــشــلــوال. وأقــيل الــشــرطي
األبـيض روسـ شـيـسـكي لكـن لم يتم
تـــوقـــيــفه أو اتـــهـــامه وهـــو مــا أجج
شــعـــورا بــالــظــلم بــعــد وفــاة جــورج
فــلـويـد األمــيـركي اإلفــريـقي اخـتــنـاقـا
حتـت ركــــبــــة شـــرطـي أبــــيض في 25

عــنـدمـا كــان يـحـاول فـتـح بـاب سـيـارة
وركـوبـهـا في مـديـنـة كـيـنـوشـا.وجتمع
مئات من احملتج أمام مقار الشرطة.
ورشــقــوا الـشــرطــة بــالـطــوب وقــنـابل
ـولـوتوف وأضـرمت النـار في بعض ا
الـسيارات واسـتخدمت الشـرطة الغاز
ـسـيل للـدموع.وفـرض حظـر التـجول ا
خـالل الـلـيل.وقــالت الـشـرطـة إن وزارة
الـعدل في ويسكنسون سـتفتح حتقيقا

في احلادثة.
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وتـــأتي حــادثــة إطـالق الــنــار في وقت
تحدة ازداد فـيه التوتـر في الواليـات ا
بـسـبب وحشـية الـشرطـة والعـنصـرية
فـي أعـــقـــاب مـــقـــتـل جـــورج فـــلـــويـــد
األمـريـكي األسـود الـبالغ 46 عـامـا بـعد
ضــغـط شــرطي أبــيض بـــركــبــته عــلى
رقـبته لـنحو تـسع دقائق في ضواحي
واليـة مـيـنيـسـوتـا. وأعـلنت الـسـلـطات
في هـايتي اجلمعة أنّ حصيلة ضحايا
الــعــاصــفــة االسـتــوائــيّــة "لــورا" الـتي
اجـتاحت الـبالد األحد ارتـفعت إلى 31

. قتيالً على األقلّ
ـــدنــيّـــة في وقـــالت إدارة احلـــمـــايـــة ا
ـدمّرة هـايـتي في بيـان إنّ الـعاصـفة ا
"خــلّــفت  31 قــتــيالً و8 مــفــقــودين و8
ـــادّيـــة الـــتي جـــرحـى".أمّــا األضـــرار ا
خـلّـفـتـهـا الـعـاصـفـة فـتـركّـزت في غـرب
الــبالد وجـنـوبــهـا الـشــرقيّ حـيث دمّـر
243 مـنــزالً بـالـكـامل وتـضـرّر أكـثـر من

أيـار/مايو في مديـنة مينـيابوليس.ولم
تـحدّث بـاسم البـيت األبيض يـوضح ا
مـا إذا كـان تـرامب يـعـتـزم لـقـاء عـائـلـة
بـلـيك.وسـرعـان ما انـتـشـر الـغضب في
كـينـوشا وحتـول إلى اشتـباكـات ليـلية
تظاهرين والشرطة. وبلغ التوتر ب ا
ذروتـه عــنــدمــا أطــلـق شــاب يــبــلغ من
الـــعـــمــر 17 عـــامًـــا الـــنــار فـي ظــروف
غــامـضــة عــلى ثالثـة مــتــظـاهــرين مـا
أســـفــر عـن مــقـــتل شــخـــصــ مـــســاء
الـثالثاء. وانـدلعت احـتجاجـات عنـيفة
في واليـة ويـسكـنسـون األمـريكـية بـعد
إطـالق الشـرطـة النـار عـلى رجل أسود
عـــدة مــرات عــقب تـــلــقــيـــهــا بالغ عن

حادثة أسرية.
وقــال حـاكم الـواليــة تـوني إيـفـرز في
تــغـريـدة عـلى تـويــتـر إن الـرجل يـدعى
جـاكوب بليك.وأضاف: "نحن نقف ضد
ـفـرط للـقوة والـتـصعـيد االسـتـخدام ا
فـي الـــــــتـــــــعـــــــامل مـع الـــــــســـــــود في
الـوالية".ووقع إطالق النـار في الساعة
 5:00مــــســــاء بــــحــــسب الــــتــــوقــــيت
احملــلي.وقـد نـقـلت الــشـرطـة بـلـيك إلى
ــســـتــشــفى مــســـاء األحــد في حــالــة ا
خــطــيــرة بــحـسـب مـا أوردتـه وسـائل
إعالم مـحـليـة.لـكنـهـا لم تـذكر األسـباب
التي أدت إلى إطالق النار عليه.و

يـظهر مقطع فيـديو نشر على اإلنترنت
كــيـف أطــلق شــرطي من اثــنــ كــانــا
يـتبـعان الرجل الـنار عـليه في الظالم

2300 مـسكن وغمرت الفيضانات أكثر
من 6200 مـنزل. وفـي البـلديـات األكثر
تـضـرّراً تـلـقّت  800 أسـرة "فـرش نـوم
ومـــواد إلصالح مـــنــازلـــهــا (صـــفــائح
مـعدنـيّة أخشـاب مسامـير) وحصص
طــعــام ووجــبــات ســاخــنــة" بــحــسب
اإلدارة الـــــعـــــامّـــــة في هـــــايـــــتي.وفي
جـمهوريّة الدومينيكان التي تؤلّف مع
هـايتي جزيرة هيسبانيوال لقي أربعة

أشخاص مصرعهم جرّاء العاصفة.
أمّـا في كـوبا فـتمّ إجالء مـا ال يقلّ عن
340 ألـف شــخص بــشـــكل وقــائيّ إلى

أماكن آمنة.
وبــعــدمــا اجــتـاحـت مـنــطــقــة الــبــحـر
الـكـاريبي اشـتـدّت قوّة الـعـاصفـة لورا
ـــكـــســـيك عـــنـــدمـــا عـــبــــرت خـــلـــيج ا
وأصبحت إعصاراً من الدرجة الرابعة
عــلى مــقــيـاس ســافــيــر-سـيــمــبــسـون

ؤلّف من خمس درجات تصاعديّة. ا
وعـــصـــر اخلـــمـــيس تـــراجــعـت حــدّة
اإلعـصـار لـيـعـود عـاصـفـة اسـتـوائـيّـة.
وخــلّـفت "لـورا" سـتّــة قـتـلى عـلى األقلّ
تـحدة وأضراراً فـي جنوب الـواليات ا
ّــا كــان مـــادّيــة جــســيـــمــة لــكـن أقلّ 
يـخشى.وعـلى غـرار سائـر دول منـطقة
الـبـحر الـكـاريبي تـتعـرّض هـايتي كلّ
عـام من حـزيـران/يـونـيـو إلى تـشـرين
الـثـاني/نوفـمبـر لعـواصف وأعاصـير
غـالباً ما تؤدّي إلى سقوط ضحايا وال

ناطق الفقيرة. سيّما في ا

بغداد
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{ واشـنـطن - مـرسـي ابو طـوق- قـتل
شـخص بـطـلق نـاري خالل اشـتـبـاكات
وقـــعت بـــ مـــشــاركـــ في مـــســـيــرة
ـؤيــدي الــرئـيس انــتــخـابــيــة كـبــيــرة 
األمـريكي دونالد تـرامب ومحتج من
حـركة (حـياة الـسود مـهمـة) في مديـنة

بورتالند بوالية أوريغون.
وتـــظـــهــر صـــور الـــتــقـــطت مـن مــوقع
احلـادث مـسـعفـ يـحاولـون إنـقاذ من
يــــبـــدو أنه رجـل أبـــيض.ولـم تـــفـــصح
الـشرطة عن هوية الـقتيل كما لم حتدد
مـــــا إذا كـــــان إلطـالق الـــــنـــــار عالقـــــة
بـاالشـتـبـاكـات الـتي شـهـدتـهـا مـنـطـقـة
ـديــنـة.وكــانت شــوارع مـديــنـة وسـط ا
بـورتالند مسرحا الحتـجاجات متكررة
خـالل األســابــيع األخــيــرة.وأصــبــحت
ــظــاهــرات ضـد ــديــنــة مـركــزا  هــذه ا
انـتـهـاكـات الـشـرطة والـعـنـصـريـة مـنذ
ـواطن األمـريـكي الـذي يـنـحدر مـقـتل ا
من أصــول أفـريـقـيـة جـورج فـلـويـد في
مـــديـــنـــة مـــيـــنــيـــابـــولـــيس فـي واليــة
اضي مـينـيسـوتا في 25 مـايو/ أيـار ا
عـلى يـد شـرطـي أبـيض مـا أثـار حـالة
ــسـتـويــ احملـلي مـن الـغـضـب عـلى ا
والــــــــدولـي.وأرســـــــــلت قـــــــــوات األمن
الـفيدرالية إلى بورتالنـد بتعليمات من
الــرئـــيس تــرامب فـي يــولــيــو/ تــمــوز
ــــاضي فــــيـــمــــا وُصف بــــأنه إجـــراء ا
يـستـهـدف السـيطـرة على الـعنف.يُـذكر
ـسـيـرة االنـتخـابـيـة الـداعـمة أن هـذه ا
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مــن هم عُشــــاق احلُس ع  وأتباعه بحق ...
عطاء ... هـم أصحاب األرواح  ا

عشوق  لهم قوة احلكمة و تمام العقل  توازت عندهم قيمة العشق مع كمال ا
هــم النخبة والصفوة ...

ُحتسب أصحاب الهمم العالية واالبدان البالية  سعداء األرواح... الصابرين ا
تصاغرت دُنياهم  وفــي الليل مع الله  جنواهم ...

ـة  ال الـتـمـني  تـسـاوى ظــاهـرهم  مع بـاطـنـهم  ال خالف و ال أصـحـاب الـعــز
اختالف ... 

عندمـا.إستقامت قلوبهم و أفعالهم   ال يهابـون السلطان  واليغلبهم  الشيطان 
تعلموا ...

األمتداد ال التراخي  والتقدم ال االنزواء  التعلم ال االنكفاء ... 
هم االموات  في نـفوسـهم  األحيـاء باللـه  الناجـون يوم الـدين ح اليـنفع مال و

ال بن  
مطمئنون اخلواطر

 رُقاهم التوكل و التسليم  ففي األولى  طوع حكمته وفي الثانية النجاة 
 واحملبوب هــو  سر من األسرار يسجد امامه كُل الكالم ...

ـكـنـون في كُن هـو كـيـمـيـاء الــكـشف الـبـرهـاني  واألكــتـمـال االنـسـاني والــسـر ا
فيكون...

وت مع العز حياة ... يُعلمنا  احلُس ع  أن احلياة مع الذل موت وا
يُعلمنا  األباء  والصبر على البالء ...

ومن أطاع مواله خالف هواه  إرفع هامتك وقامتك  فاالنحناء مُر ...
ن طـهُـر قـلـبه ونـفـسه قـبل األقـتراب مـن باب والـسـائـر لـيس كـالـواصل   طـوبى 

حضرته .. 
ن سمع رد السالم  عندما ألقى عليه التحية و السالم ... طوبى 

إخـلع نـعـلـيك فـأنك في حـضـرة احلُـسـ  إسـجـد لـله و أقـترب 
فأنت من الذين الخوف عليهم و الهم يحزنون ...

رحم الـله درويش ح قـال (أَنـا لستُ مـني إن أَتيتُ ولم
أَصِلْ  أَنا لستُ منِّي إن نَطَقْتُ ولم أَقُلْ ...

أَنـا مَنْ تَـقُـولُ له احلُـروفُ الــغـامـضـاتُ  اكـتُبْ تَـكُنْ 
واقرأْ تَجِدْ ...

فالـسالم على احلُس يوم ولـد و يوم استشهد و يوم
يُبعث حيا ...

في الـغـرب لـديـهم انـتـخـابـات ونـحن لـديـنـا مـزادات سـريـة وعـلـنـية لـبـيـع وتـزوير
األصوات في صفقات مشبوهة باتت معلومة للجميع. 

قـال مـاريـو كـومـو احلـاكم الـثــاني واخلـمـسـ لـنـيـويـورك لـثالث فـتـرات (-1983
رء حملته االنتخـابية بالشعر لكنَّه يحكم 1994) السيـاسي اخملضرم (يخوضُ ا
طبـوعات لـلتوزيع ثر) مـذكرات طوني بـليـر- ترجمـة سعـيد حـسنيـة- شركـة ا بالنـَّ

والنشر- ط -2011 -1ص 285). 
وهاجم كـومو الـرئيـس ريغـان بكـلمـاتٍ لم تُـنسَ (فخـامة الـرئـيس هنـاك يأس في
ُشـرقة) ويـأسنا الوجـوه التي لم تـرها في األمـاكن التي لم تـزرها في مـدينـتك ا

أكبر وخرابنا أكبر والله أكبر. 
ـنـصب رئـيس الـواليـات ـقـراطي الـتـرشُّح  ـرتـ طـلـبَ احلـزب الـد رفضَ كـومـو 

تحدة.  ا
نـصب حاكم نـيـويورك في انـتخـابات 2010. فـازا وابنه وفاز ابـنه انـدرو كامـو 
نـاسبات وفي االنتخابات يحصد األصوات باحلس الـشعري فالشعرُ جلميع ا

يأسرُ القلوب منذ آالف السن باعتبارهِ اللغة األجمل للحقيقة والعلم. 
في الغرب حـياتهم شعريَّة وجمـيلة وانتخاباتهم كـذلك. ونحن حياتنا خراب ناعم

جميل وانتخابات زائفة.
ستـنبطـة من انتـخابات 2018: عـشرة آالف مُرشَّح فـاز منهم (328) الـدروس ا
رشَّح الواحد أنفقَ عشرة آالف دوالر عضواً (9672) فشـلوا لو افترضنا أنَّ ا
ُرشَّح رهنوا فقط سيكون اجملموع مئة مليون دوالر علماً أنني أعرف بعض ا
بــيـوتــهم واقـتــرضـوا من هـنــا وهـنــاك وبـاعــوا كل شيءٍ قـابلٍ لــلـبــيع واشـتـروا
سـيـارتـ أو ثالث بـســتـ ألف دوالر بـاآلجل وبـاعـوهـا بــأربـعـ نـقـداً لـتـمـويل

احلملة االنتخابية حسناً كيف أنفقوها. 
آالف الـدوالرات مـنهـا لـطبـاعة الـبـوستـرات التـي تشـوه شوارعـنـا وجتعل الـناس
شبع من أكاذيب الساسة وأساطير تصدير الكهرباء سنة البائس اليائس ا
2013 وبــغـداد أجـمل من دبي والــعـراق أأمن دولـة في الــشـرق األوسط وتـلـعن

زق هذه الالفتات أو يقوم بتشويهها.  آباؤهم وبدأ الكثير منها 
آالف الدوالرات هـدايا لـبـعض رؤساء الـعـشائـر أحدهـم كمـقبـرة ال تـردُّ ميـتاً وال

ئة ألف دوالر مثالً.  هدية ويقدم الوعود للكل أضمن لك ألف صوت 
ترفـ ذوي الكروش وبـئس طعـام الوليـمة يُدعى آالف الدوالرات لـلوالئم ودعـوة ا

 . سك إليها من ال يحتاجها ويُحرم الفقير وا
ـمارسـات الالأخالقية ومؤتـمرات زائـفة بحـضور زائف ومـأجور وغـير ذلك من ا
ـسؤول وشراء األصـوات واالتفاق على عـمليات وظف ا من شراء ذ بـعض ا

تزوير كبرى. 
وتمتـلئ شوارعـنا فـجأةً بشـعارات غـبية مـضحـكة حـدَّ البكـاء أقرب إلى الـتسول
والتـوسل والغباء. إذا أردتَ أصواتنا عليكَ أنْ تكـون مِنَّا نعرفك وتعرفنا نزورك
وتزورنـا لستَ بـابا الـفاتـيكـان لتـقيم في قـفصٍ زجاجيٍّ داخل سـجنـك األخضر!

 ? لستَ إلهاً لتختبئ أربع سنوات ثمَّ تظهر فجأةً تطلب القراب
ديك تشـيني خالل حـمـلته االنـتخـابـية األولى لـلتـرشح عـضواً في الـكونـغرس عن
والية وايومنغ مدينة (كبيرة وجميلة ذات جبال عالية وبراري تمتد إلى ما النهاية.
الكتـلة السكانية الصغيرة تعني أنَّك كـثيراً ما تستطيع أنْ تقطعَ مسافات دون أنْ
تـرى نـسـمـة.. قـلـة الـكـثـافـة الـسـكـانـيـة تـعـني أنَّ الـسـيـاسـة شـخـصـيـة جـدا يـريد
الــنـاخـبـون أنْ يــلـتـقــوك وأنْ يـحـدقــوا في عـيــنـيك وأنْ يـســمـعـوا مــا تـخـرجه من
جـعـبتك.. سـرنـا ساعـة أو نـحوهـا دون أنْ نـرى بلـدة... مرة قـطـعتُ ثالثـمائـة ميل

 .. لتناول القهوة مع شخص
تــبـــ أنَّ االنــتــخــاب األول- تـــنــافس عــام 1978- كــان األصــعب بــ حــمالتي
االنـتـخـابـيــة الـست لـعـضـويـة مـجــلس الـنـواب.. لم أكن بال نـقـاط
ضعف بـقيتُ بـعيـداً عن وايومنـغ الثنتي عـشرة سـنة.. كان
ـظهر سيـتعـ عليَّ أنْ أحتـلى باحلـذر وجتنـب الظـهور 
زبـون مــتـحـذلق من واشـنـطن مــتـوهم أنَّه جـديـر بـشـغل
ــاني/ ديك تــشــيـنـي في زمـــــانـي تـرجــمـة مـقــعــد بـر
فـاضل جـتـكـر دار الـكـتـاب الـعـــــربي 2012 بـيـروت

ص135). 
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بـــيــروت) ,أ ف ب) - فـي مــنــزله الــذي
دمّـــر انــفــجــار بـــيــروت واجــهــته ذات
الــقــنـاطــر الــتــقـلــيــديــة وأحلق ضـرراً
ـرتـفع يقـاوم بـسـام بـاسيال بـسـقـفه ا
ضــغـوطـاً يـقـول إنه يــتـعـرّض لـهـا من
مـالك بـرج مـجـاور لـشـراء عـقـاره الذي
ورثـه من عــائـــلــته.ويـــتــحـــدّث ســكــان
ومـهنـدسون ومـسؤولـون محـليون عن
سـمـاسـرة ومـسـتـثـمـرين يـجـولـون في
أحــيــاء دمــر االنــفــجــار أبــنــيــتــهــا أو
صـدّعها ويـعرضون مـبالغ مالـية على
ـعـظـمـهم عن أصـحــابـهـا الـعـاجـزين 
تــرمـيـمـهـا.ويــقـول بـاسـيال ( 68عـامـاً)
الــقــاطن في الــطــابق األول مـن مـبــنى
تـراثي عريق في محـلة مونو في شرق
بـيـروت لوكـالـة فرانس بـرس "يـحاول
لك برجا كبيرا.. أن مالك عقار قربنا 
يـضغط عليّ ألبـيعه البـيت الذي أملكه
حــتى يـهـدمه" بـهــدف "بـنـاء بـرج عـال"
مـكـانه.ويـروي بـاسيال كـيف رفض في
وقـت ســـابق عــــرضـــاً مـــغــــريـــاً قـــدّمه
ـسـتـثمـر لـقـاء بيـع منـزله الـذي تـبلغ ا
مــــســــاحـــته 450 مــــتـــراً. وكــــان هـــذا
ــســـتــثــمــر جنح فـي شــراء الــطــابق ا

األرضي من العقار ذاته. 
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وقـال له حينها "في الـنهاية.. ستغادر"
ــتــنع الــرجل الــيــوم وفق ــبــنـى.و ا
بـاسيال عن "تـدعيم الـطابق الـسفلي".
ويـضـيف "إذا لم يـفعل ذلك قـد يـسقط
مـــــنــــزلـي... يُــــفـــــتــــرض بـه أن يــــدعّم
ـــبــــنى".ثم يــــتـــابع بـــغــــضب "بـــعـــد ا
االنفجار لم يسأل أحد عنا وكأننا غير
مـوجودين".بعد أكثر من ثالثة أسابيع
ـروّع تـفــقـدت مـنـزل عــلى االنـفـجــار ا
بـاسيال مجـموعة مهـندس مـتطوع
طــمـأنــوه إلى أن بــإمـكــانه الـبــقـاء في
. ولم ـنـزل لـكن ترمـيـمه يـتطـلب وقـتاً ا
يـأت أحـد من جـانب الـسلـطـات.وأطاح
االنــفـجـار بـقـنــاطـر جـمـيــلـة أصـبـحت
أكـواما من احلجـارة. وتسبـب بسقوط
جــزء من أرضـيــة الـشــرفـة وبــتـصـدّع
ـنـزل الــذي يـتـجــاوز ارتـفـاعه ســقف ا
الــسـتــة أمـتــار.ويـقــول بـاســيال وهـو
مــصـوّر فـوتـوغــرافي سـابـقــاً يـعـتـاش
الـيوم من سيارة أجرة "ولدت في هذا

ـــنـــزل وولـــد أبي فـــيه مـن قــبـــلي.. ال ا
أســــتـــطـــيع الــــعـــيش فـي بـــيت آخـــر".
ـــســـاعــدات ويـــضـــيـف "إذا تـــوفّـــرت ا
ـكننا نـستطـيع الترمـيم من دونها ال 
ذلك".تـضمّ أحياء اجلميزة ومار مخايل
ومـونـو عشـرات األبنـيـة التـراثيـة التي
ـسـاحـتـهــا الـكـبـيـرة تــتـمـيـز إجـمــاال 
ـــزخـــرفـــة وقــنـــاطـــرهــا وجـــدرانـــهــا ا
ـرتــفع.وأجـرت الــداخـلــيــة وسـقــفـهــا ا
وزارة الـثقافة مع مـنظمات مـسحاً طال
. وأحصت 86 مـبنى 576 مـبـنى تراثـيـاً
مــتــضــررا: 44 مــنــهــا مــعــرّض خلــطـر
االنـهيـار الكـلي ويحـتاج تـدعيـماً كامالً
و 41في خـطر انـهيـار جزئي.بـعد ثالثة
ـرفــأ وبـيـنــمـا كـان أيــام من انـفــجـار ا
ـنـطـقـة يـتـوافـدون إلى مـكـتـبه سـكـان ا
لـإلبالغ عـن األضــــــرار الــــــتـي حلــــــقت
ـمــتـلـكـاتـهم طـرق زائـر غـيـر مـتـوقّع
مــــكــــتب مــــخـــتــــار الــــرمــــيل بــــشـــارة
غـالم.ويـــــروي غالم لـــــفـــــرانـس بــــرس
"جـــاءنـي شـــخص قــــال إنه ســـمـــســـار
وأعــــرب عن رغـــبــــته بـــشــــراء مـــنـــازل
تـــضـــررت جـــراء االنـــفـــجـــار مـــبـــديــاً
ــبـلغ الـذي يـحـدّده اســتـعـداده +لـدفع ا
ــالــكــون+".ويــضـيف بــنــبــرة جــازمـة ا
"أبــلـغــته أنــنـا لن نــبــيع".وبـعــد تـداول
أنـبـاء عن عـروض مـغـريـة بـالـدوالر في
ظل انـهـيـار اقـتصـادي وتـبـخّر الـعـمـلة
األمــيــركــيـة مـن األسـواق مــنــذ أشــهـر
حذّرت مرجعيات وسياسية ودينية من
"سـماسرة غربان" يـحومون فوق أحياء
ـــنـــكـــوبـــة.وأصـــدرت وزارة بـــيـــروت ا
ــنع بــيع الــعــقـارات الــثــقــافــة قــراراً 
ـتضررة إال بعد االنـتهاء من الترميم. ا
ـاليـة بيع الـعقارات كـما مـنعت وزارة ا
ذات الــطــابع الــتـراثي والــتــاريـخي إال
بـعـد أخذ مـوافقـة وزارة الثـقافـة "منـعاً
الســتـغالل احلـالــة الـراهـنـة لــلـمـنـاطق
ـنازل ـنـكوبـة".على جـدران عدد من ا ا
عـلـقت أوراق كـتب عـلـيـهـا "بـيتـي ليس
لـلـبـيع".ومـنـذ وقـوع االنـفـجـار يـنهـمك
أعـضـاء جمـعـية "أنـقـذوا تراث بـيروت"
في تـقـيـيم حـالـة األبـنـيـة. وكـذلك يـفعل
تطوع من نقابة هندس ا عشرات ا
ـــهـــنـــدســـ أو من كـــبـــرى شـــركــات ا
الــهـنـدســة وجـمـعــيـات عـدة.ويــتـحـدّث
مـؤسس اجلمعية ناجي راجي لفرانس

بـرس عن "أخـبار تـصلـنا من أشـخاص
تــوجه إلــيــهم مــســتـثــمــرون تــابــعـون
" من أجل شـراء لــسـيــاسـيـ مــعـيـنــ
سـتـثـمـرين عـقـاراتـهم.ويـرى أنّ "هـمّ" ا
ادي فـقط باعتبار هـو حتقيق "الربح ا
ــنـطـقــة سـيـاحــيـة بـامــتـيـاز".وفي أن ا
ا اكتظ وسط شارع اجلميزة الذي لطا
بـرواد حـانـاته ومقـاهـيه ألـصق الدرك
عـلى مبنى من طـبقتـ ورقة تطلب من
الـسـكـان إخالءه حل الـتـأكد من زوال
ــبــنى تــتــفــقــد خــطــر انــهـــيــاره.في ا
ــهــنــدســة ريــتــا ســعـادة (23 عــامــاً) ا
أضــرار مـنـزلـهـا الـذي ورثـته من جـديّ
والـدتها. تتـدلى من إحدى الغرف التي
طـليت جـدرانهـا باألخضـر الفـاحت ثريا
تـقلـيديـة وال تزال واجـهتـها بـقنـاطرها
الـــثـالث قـــائـــمــــة إال أن أرضـــيـــتـــهـــا
نزل. تـقوّضت بعـدما تضـررت دعائم ا
عــلى أرض الـغــرفـة اجملــاورة تـبــعـثـر
زجـاج أكـواب ثـمـينـة مع حـطـام أبواب
خـــشــبــيـــة وغــطـــاء طــاولــة مـــشــغــول
ــبـــنى إلى تـــدعــيم يـــدويــا.يـــحــتـــاج ا
ــعــلّــقــة قــبل عــودة وتــرمــيـم أدراجه ا
قــاطـنـيه. وتــقـول ريـتــا لـفـرانس بـرس
"هــذا تـراث ويــجب أن يـرمّم" مــشـيـرة
الـى أنــــهـــــا حتـــــاول "الـــــتـــــواصل مع
مـنظمات غـير حكومـية لتوفـير تمويل
ألنــنـــا شــخــصــيــاً غـــيــر قــادرين عــلى
ـفـردنـا".خالل زيـارتـهـا الى الـتــرمـيم 
ديرة العامة بـيروت اخلميس نبّـهت ا
ـتحدة للـثقافة والـتربية ـنظمة األ ا
والـعـلـوم أودري أوزالي إلى أنّ عمـلـية
الـتـرمـيم تـتـطـلب وقـتـاً طـويـالً ومـئات
مـاليـــــ الـــــدوالرات.وقـــــالت "من دون
أحـــيــــائـــهـــا الـــتــــاريـــخـــيـــة ومن دون
مـبـتـكريـهـا لن تـكون بـيـروت بـيروت"
ـــديـــنــة "عـــلى مـــحـــذرة من أنّ "روح" ا
احملـك".عــد احلـــرب األهـــلـــيــة (- 1975
1990) تــــولّت شــــركـــة "ســــولـــيــــديـــر"
اخلـاصة التي أنشاهـا رئيس احلكومة
األســبق رفـيق احلـريــري إعـادة إعـمـار
وسـط بـيـروت الـذي كـان مـدمـرا. وأثار
ذلك انـتـقـادات واسـعـة تنـاولت عـمـلـية
شــراء الـعـقــارات اجلـمــاعـيـة بــأسـعـار
قارنة مع ما صارت تساويه متدنية با
الـــعــقــارات بـــعــد اإلعــمـــار واعــتــبــار
كــثـيــرين أن عـمـلــيـة إعــادة اإلعـمـار لم

ـواطـن بـيـروت".وأعـلن الـعـديـد مـن ا
عـبر وسائل التواصل االجتماعي فتح
ناطق اللـبنانية مـنازلهم في مخـتلف ا
تضررة وتأم كافة إليـواء العائالت ا
مــسـتـلـزمــاتـهم.فـقــالت اآلء (أي عـائـلـة
تـدمر بيـتها موجـود لدينا 3 شقق في
مــديـنـة صــور احلـوش لالتــصـال عـلى
األرقـــــــام الــــــتـــــــالـــــــيــــــة / 03454128
03723650 ومـن جهته أصدر الصليب
األحـمـر الـلـبـناني نـداءً عـاجالً لـلـتـبرع
بـــالــدم ودعــا جــمـــيع ســكـــان لــبــنــان
ــسـتـشـفــيـات والـتـبـرع لــلـتـوجه إلى ا
بـالــدم.وعـلى الـفـور قـامت شـركـة كـر
بـاإلعالن عن جـوالت مجـانـية من وإلى
كن االسـتـفادة مـراكـز الـتبـرع والـتي 
DO- منها باستخدام الرمز الترويجي
NATEBLOOD أي تـبـرع بالـدم.وكان
لــنـاشـطــ والجـئــ سـوريـ دور في
مـسـاعـدة أهالي بـيـروت ووقـوفهم إلى
جــانب الـشـعـب الـلـبــنـاني في احلـادث
ـــــؤلم الـــــذي ضـــــرب الــــعـــــاصـــــمــــة ا
بـيروت.ونشر الصحفي السوري أحمد
الــقـصـيــر عـلى حــسـابه في فـيــسـبـوك
مـبـادرة لـدعم ضـحايـا االنـفـجـار وقال:
"مـــبــادرة بـــســـيــطـــة أنــا الـــصـــحــفي
الــســـوري أحــمــد الــقــصــيــر أعــلن أن
مـنـزلي في طـرابـلس الـلـبـنـانـيـة جـاهز
نكوبة الستقبال عائلت من العوائل ا
فـي بـيــروت بــكل احـتــيــاجـاتــهم خالل

إقامتهم نحن لبعض".

ـشـاركـة صور مـوقع ضـحـايـا بيـروت" 
ــــفـــقــــودين الــــذين اخـــتــــفـــوا بــــعـــد ا
االنـفجار.ونشرت الصفحة صورالعديد
ــفـقـودين بـهـدف الـتـعـرف عـلـيـهم من ا
والـوصول إليهم.وبسبب الدمار الكبير
الـذي أحدثه االنـفجار خـسر عدد كـبير
من الـلـبنـانيـ منـازلهم ولـهذا ظـهرت
مــبــادرات أهــلــيــة مــتــعــددة إليــوائــهم
ساعدات لهم.ومن ضمن هذه وتـقد ا
ـبـادرات صـفحـة "بـيـوت مفـتـوحة في ا
ـنـازل لــبـنـان" الـتي نــشـرت إعالنـات ا
والبيوت التي وضعها أصحابها حتت
ــــــنـــــــكـــــــوبـــــــ جــــــراء تـــــــصـــــــرف ا
الــتـــفــجــيــر.وبــادرت مـــجــمــوعــات من
ناطق ـتطوع الشباب من مختلف ا ا
الـلـبـنـانـيـة إلى الـتـنـسـيق عـبر وسـائل
ــــســـاعـــدة الــــتـــواصل االجــــتـــمــــاعي 
ـــتــضـــررين.فــقـــال حــســـام عــطـــايــا: ا
"مـتطوعـون من مدينـة صور يتـوجهون
نـحو بيروت لـلمساعـدة في نفض غبار
ـديـنـة احلـيّـة الـتي تـأبى األلـم صـور ا

دن". الضيم لرفيقاتها من ا
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وقـام عـدد كـبـير من أصـحـاب الـفـنادق
الـواقعـة خارج مديـنة بيـروت بفتـحها
ووضـــعـــهــا حتـت تــصـــرف الـــعــائالت
ـتضررة من جراء االنفـجار.فقالت آية ا
زريـق: "احتــاد بــلــديـــات زغــرتــا يــضع
فــنــادق ومــســتــشــفــيــات زغــرتــا حتت
ـــــتــــــضــــــرريـن في تــــــصــــــرف األهـل ا
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تـــأخــذ بـــاالعــتـــبــار روحـــيــة األحـــيــاء
ـا  تــصـمــيـمــهـا جلـذب ــة إ الــقـد
االسـتـثـمـارات والسـيـاح واألغـنـياء.في
آخـر شارع اجلمـيزة يقف آالن شاوول
ـلـكـه وقـد تـضــرّر بـشـدة أمــام مـبــنى 
قــائالً "جلّ مــا أريــده أن يـعــود مــنـزلي
كـما كان".ثم يـسأل بانـفعال "ثـمن بيتي
ثالثـة مالي دوالر.. كلـفة ترميـمه مئتا
ألـف دوالر ولــــيـس بــــحــــوزتـي لــــيــــرة
إلصـالحه مـاذا أفــعل?".وعــمــا إذا كـان
الـبيع هـو احلل يـجيب "هـذا تاريـخنا.

ال أبيعه".
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وال يـزال لبنـان يعاني من حـجم الدمار
الـذي حلق بـالـعـاصمـة الـلـبـنانـيـة بـعد
االنــــفـــجـــار الــــهـــائل الــــذي وصل إلى
مـناطق تبعـد عشرات الكـيلومترات عن
بـــيـــروت وشــــعـــر به ســـكـــان جـــزيـــرة
قــبــرص.وال يـزال الــلــبــنـانــيــون وفـرق
اإلنـقـاذ من دفاع مـدني وصـليب أحـمر
وغــيـرهم يــبـحـثــون عن مـفــقـودين في
مــكــان االنــفــجـار الــذي أودى بــحــيـاة
ـئات وجـرح اآلالف وأدى إلى أضرار ا
جــسـيـمـة في مــبـاني الـعــاصـمـة.ومـنـذ
الــــلــــحـــظــــة األولى لـالنـــفــــجــــار بـــدأ
الــلــبــنـانــيــون عــبــر مــواقع الــتـواصل
االجـتمـاعي بإنـشاء صـفحـات وتشـكيل
ـساعـدة احملتـاج الذين مـجمـوعات 

تضرروا من انفجار مرفأ بيروت.
ومـن أبرز هـذه الـصـفـحـات أي "حتـديد

تظاهرون النار في عدة مبان ومتاجر ½U—∫ أضرم ا



uGO¹œ ‰Ëƒ«—

s Š p dÝ 5 Š :ترجمة

ــصــادقـة الــرنــانـة لــرئــيـســة الـوزراء ا
الــســابــقــة تــيــريـزا مــاي  والــتي يــتم
COVI- عـرضها بشـكل بارز على موقع
PASS. بــشـكل أكــثـر عــمـلــيـة  تـمــتـلك
 VSTاآلن شـراكـة مـبـاشـرة مع حـكـومة
ـتحـدة وحـصـلت عـلى عـقود ـمـلـكـة ا ا
ا لـنشـر تكنـولوجيـتها في 15 دولـة  
في ذلـك إيـطـالـيـا والـبــرتـغـال وفـرنـسـا
ــتــحــدة وكــنــدا والــهــنــد والــواليــات ا
والـسـويـد وإسبـانـيـا وجـنوب إفـريـقـيا
تـحدة ـكـسيك واإلمـارات الـعربـيـة ا وا

وهولندا.
فـي مايـو  وقّعت VST عـلى صفـقة مع
شـركـة تـكـنـولـوجـيـا الـصـحـة الـرقـمـيـة
الـدوليـة ومالك COVI-PASS  مـؤسسة
 Circle Pass Enterprises (CPE)لــــدمج
 VCode VSTفـي "جـــوازات الــــســــفـــر"
الـتي تعـمل بـتقـنية  RFIDالـبيـومتـرية
ــكن الـــوصــول إلــيـــهــا عــبــر والـــتي 
key الـهـاتـف احملـمـول أو مـفـتـاح فوب
fob سـتـومض بـأضـواء ملـونـة لـلـداللة
عـلى ما إذا كان اختبار الفرد سلبيًا أو
إيــجــابـيًــا أو ســيـتم رفـض دخـوله إلى
األمـــاكن الــعـــامـــة. ســتـــمــنح تـــقــنـــيــة
®VCode  الـــتي حـــصــلـت عــلـى "خــتم
الــتــمــيــز" من قــبل االحتــاد األوروبي 
علومات إمـكانية الوصول إلى جميع ا
الـشخصية والـصحية األكثـر حساسية
مـن قــــبـل الـــــســـــلــــطـــــات عـن بُـــــعــــد 
واالسـتـغـنـاء عن الـلـقـاءات الـفـوضـوية
الــتي يُـحـتــمل أن تـكـون خــطـرة وجـهـا
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اإلفـريقية للتركيز على دور الشركة في
ــســتــدامــة لأل أهــداف الــتــنــمــيــة ا

سـتدامة) ـتحـدة ( أهداف الـتنـميـة ا ا
مـبـادرة تعـاونـية  تـتـألف من سـلسـلة
من "مـشاريع التكنولوجـيا السيبرانية
عــبـر جـمـيـع الـدول األعـضـاء في األ

تحدة البالغ عددها 193 دولة" ا
سـتـسـتخـدم هـذه الـتقـنـيات  VCodeو
COVI- نـفسـها الـتي تدعمVPlatform 
PASS والــتـي ســتــفــيــد في مــعــاجلــة
مـشكـالت مثل الـتعـدين غيـر القـانوني
والــتــقـلــيـد. وفــقًــا لـتــقـريــر ديــفـيس 
تــتـغـلب تــقـنــيـة الـبــاركـود من "اجلـيل
الــثـالث" عـلى قـيـود إصـدارات "اجلـيل
.QR ـــة مـــثـل رمــوز الـــثـــاني" الـــقـــد
علـومات احلسـاسة التي الـبيانـات وا
 مـسـحـها ضـوئـيًـا أو تـخزيـنـهـا إما
في رمـز االسـتـجابـة الـسـريعـة والـرمز
ـكن اختـراقـهـا وهي غـير الـشـريـطي 
آمـنة بطـبيعتـها"  هكـذا يدّعي ديفيس
ــا يـؤدي إلـى اخـتــراق الـبــيـانـات " 
والـــتــفــاصــيـل الــشــخـــصــيــة". هــذه 
وغــيـرهـا من الـعـيــوب في "تـطـبـيـقـات
الـتقـارب" السائـدة   استـغاللها من
قـبل  VST Enterprises لـوضع نـفسـها
في عـقود كبيرة من احلـكومة والقطاع

اخلاص.
قـاييس  أثـبتت االستـراتيـجية بـكل ا
VST جنـاحـهـا بشـكل كـبـير  وتـتـمتع
اآلن بــدعم قـوي في أعــلى الـدوائـر في
تحدة كما يتضح من ملكة ا حـكومة ا

بغداد
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ــسـتـمــر في الـعــالم و انـخــفـاض مــسـاحـات األراضي أظــهـر الــنـقص الــغـذائي ا
الصـاحلة للـزراعة وشحة مـياه الري ومـايقابـلها من تـزايد في اعداد الـسكان في
ـكـنـهـا أن حتل مـشـكـلـة انـعـدام األمن ـدن أن الـزراعـة الـتـقـلـيـديـة وحـدهـا  ال  ا
الـغـذائي وتـشـكل حتــدي بـالغ الـصـعـوبـة في الـتــغـلب عـلى اجلـوع ومـازال هـنـاك
الكثـير من األسئلة الـتي تطرح بالنـسبة لقدرة الـزراعة على سد احتـياجات العالم
الغذائـية وقد شهدت الزراعـة منذ عقود تطـورات عديدة و متالحقة لـتقد تقنيات
ياه العذبة ومن ب التطورات واجهة ندرة األراضي الزراعية وا زراعيـة متطورة 
الــتي حـدثـت في عـالم الــزراعـة والـتـي لم يـكن يــتـوقــعـهـا افــضل خـبــراء الـزراعـة
الـتـقـلــيـديـة ان تـنـمـو الــنـبـاتـات في امـاكن غــيـر زراعـيـة وتـتـخـلـى عن احـتـيـاجـهـا
األسـاسـي لـلـشـمـس وهـذه الـطـريــقـة الـزراعـيــة الـعـجـيــبـة تـعــرف بـاسم "الـزراعـة

العمودية" او "الزراعة الرأسية"
وهي طـريـقـة حـيث يـتم فـيـها زراعـة الـنـبـاتـات واحملـاصـيل بـعـضـهـا فـوق البـعض
ومـعـظمـهـا تكـون في شـكل مـبـاني مصـغـرة بالـعـديـد من الطـوابق وتـبـنى عدد من
يالد مع علقـة التي تعود إلى القـرن السادس قبل ا البـاحث فكرة حـدائق بابل ا
إدخـال تعـديالت جـوهريـة علـيهـا ويـعد الـبروفـيسـور ديكـسـون ديبـوميـيه صاحب
فـكرة الزراعة الـعموديـة احلديثة (Vertical Farming) اذ  إنـشاء اول مزرعة
عـموديـة في مـديـنـة نيـو بـوفـالـو عام 2011 والـتي يـتم فـيـهـا التـوسع الـرأسي في
الزراعة فـي طوابق متعـددة مع االستغـناء عن التـربة التي كـان يعتـقد سابـقا أنها

يز الزراعة العمودية : أساسية لزراعة النباتات واهم ما
1-   تمكننا من زراعة احملاصيل على مساحة أصغر من األرض كما تمكننا

عادن يـاه وإستخـدامها مـراراً وتكراراً و تـنمو النـباتات عـلى ا من إعادة تـدوير ا
ـنتـجات الـزراعية أكـثر من ـكن حصـاد العـديد من ا وال حتتـاج إلى التـربة كـما 

مرة واحدة في السنة.
ساحة زيد من احملاصيل من نفس ا 2-  تتيح لنا الزراعة العمودية إنتاج ا

نطـقة النمـو في الواقع  الفـدان الواحد من منـطقة داخـلية يوفـر إنتاج ما ربعـة  ا
ـكــشـوفـة ووفــقـاً لـتــقـديـرات يـعـادل 6-4 فـدان من قــدرة الـزراعــة في االراضي ا
ساحة تبلغ  5فدان مايعادل كن أن ينتج مبنى مؤلف من 30 طـابقاً و مـستقلة 

2400 فدان من الزراعة األفقية التقليدية.
3- احملاصيل تنمو طبيعياً وتكون آمنة صحياً بدون إضافة أي أسمدة كيماوية

أو مبيدات حشرية.
4- استخدام أقل للمياه اذ تسمح  الزراعة العمودية لنا بإنتاج محاصيل أقل

ا هو مطلوب للزراعة العادية. ياه بنسبة 75-95  من ا
تقلبة كاالمطار ناخية ا 5- النباتات في الزراعة العمودية ال تتأثر بالعوامل ا

الغـزيرة واجلفاف والصقيع وارتفاع  درجات احلرارة لذلك خسائرها اقل بكثير
عن الزرعة التقليدية.

ا زارع  دن التي تبنى فيها تلك ا 6- توفير فرص عمل جديدة في مختلف ا
يعمل على زيادة األيدي العاملة وتوفير مصدر دخل للكثيرين.

رتبطة بالزراعة التقليدية ولن يتعرض 7- تقلل إلى حد كبير من احلوادث ا
عدات عـدات الزراعة الثقيلة اذ  تـختفي احلاجة إلى ا زارعـون خملاطر تتعلق  ا

الزراعية التقليدية فال حاجة للجرارات واحملاريث وما إلى ذلك من معدات.
اذج منها: اما عن اسلوب زراعة احملاصيل بهذه الطريقة فهناك 

غذيات. ائية بال تربة حيث تنمو النباتات في احواض مشبعة با 1- الزراعة ا
غذيات من وقت اء وا 2- الزراعة الهوائية التي ترش فيهاجذور النباتات با

ألخر.
3- االستزراع النباتي السمكي الذي يتضمن  زراعة النباتات في احواض

األسماك التي تنتج بكتريا تستخدم كمواد مغذية للنباتات.
اما اهم عيوب الزراعة العمودية فهو :

1- ارتفاع كلفة انشائها.
2- تغير معدل حموضة وسط النمو ph بسهولة.

3- اي خلل في نظام وسط النمو يؤدي الى تدهور النباتات.
4 - حتتاج الى ايادي عاملة متمكنة ومتابعة مستمرة لعمليات النمو واالنتاج

واي خلل يجب ان يتم تداركه في اقرب وقت حتى اليتأثر احملصول.
وعـلى الـرغـم من تـعـدد الـعـيـوب اال ان هـذا الــنـوع من الـزراعـة من اكـثـر األنـواع
اجملـدية اقـتـصاديـاً واألكثـر نـفعـاً للـبيـئـة واألنسـان. ونفـذت الـزراعة الـعمـودية في

العديد من الدول كاليابان وكوريا اجلنوبية وامريكا وسنغافورة واالمارات.
ومن أبــرز األســمــاء في عــالم الــزراعـة الــعــمــوديــة شــركـة "أيــروفــارمــز" بــواليـة
ـتحـدة األمـريكـيـة التي انـشـأت أكبـر مـزرعة عـمـودية في نـيـوجيـرسي بـالواليـات ا
ساحة سبعة أالف متر مربع لذا فأن هذه الطريقة ستلعب دورا أساسياً العـالم 

في قطاع الزراعة وقضية األمن الغذائي.

من خـالل سحر ثقافة نقل األخبار عبر
Internet meme culture اإلنــــــــتـــــــرنت
سـيكون مـعظم جيل األلفـية على دراية
ـشـهـد االفـتــتـاحي الـشـهــيـر لـفـيـلم بــا
"الـدار البيضاء " عام 1942 حيث يقوم
شــرطـيــان بـإيـقــاف مـدني فـي "الـقـسم
غـرب الـفـرنسي " من ا ـغـربي الـقـد ا
الــنــازي ويــطــلــبــون مــنه أوراقه. يــتم
ـــوضــوع مـــرة واحــدة بـــعــد ســـحب ا
طلوبة. ستنـدات ا الـفشل في تقـد ا
مـنذ ذلك احل   اسـتخدام الـتبادل
الـسينمـائي كمرجع شعـبي ليد الدولة
الـزاحـفـة باسـتـمرار  والـتي أصـبحت
اآلن عـلى وشك الـوصـول إلى مسـتوى
من الــسـيــطـرة عــلى حتـركــات الـنـاس
يــضع األســالــيب الــنــازيــة في مــوقف

اخلجول.
تــــقـــوم شــــركـــة األمن الــــســـيــــبـــراني
الـبريطـانية  بـالشراكـة مع العديد من
COVI- شـركات الـتكـنولوجـيا  بـنشر
PASS في 15 دولـــــة حـــــول الــــعـــــالم.
"جــواز ســفــر صـحي رقــمي" يــحــتـوي
عـلى تاريخ اخـتبـار فيـروس كورونا و
"مـعـلـومات صـحـية أخـرى ذات صـلة".
ـوقع الــشـركـة عــلى اإلنـتـرنت  وفــقًـا 
فــإن هـدف جـواز الـســفـر هـو "الـعـودة
إلـى الـــعـــمـل بـــأمــــان" واســـتــــئـــنـــاف
"الــتــفــاعالت االجــتــمـاعــيــة" من خالل
ـعـلـومات تـزويـد الـسلـطـات "بـأحدث ا

وثقة" الصحية وا
تــعــكس هــذه األهـداف تــلك الــتي كـان
بـيل جيتس يروّج لها منذ بدء اإلغالق
  واحلـجـر في مـقـال كـتـبه جـيـتس في
أبـــريل / نـــيــســـان  يـــبــرر احملـــتــرف
ـهووس بالـبرمجيـات دعمه للـتدابير ا
الــصــارمــة الــتي اتــخــذت اســتــجــابـة
لـلفيـروس  ومثل مدير عـصابات قد
ــشـــكــلــة  يـــقــتـــرح احلــلـــول لــهـــذه ا
ـفــارقـات أن ــفــروضـة عــمـداً. ومـن ا ا

جـيـتس يبـدأ في تقـد حجـته العتـماد
راقـبة اجلماعية تـكنولوجيـا التتبع وا
ـتحدة بـقوله "في الوقت فـي الواليات ا
ــتـحـدة أن ـكن لــلـواليـات ا احلــالي  
ـزايـا ـانــيـا" ; ثم يــروّج  حتــذو حـذو أ
"الــتـبــني الــطـوعي لألدوات الــرقـمــيـة"
حـــتـى نـــتـــمـــكن من "تـــذكـــر أين كـــنـــا"
ـكــنـنـا "اخـتـيـار مـشـاركـتـهـا مع من و
ـقـابـلـتـك حـول جـهـات االتـصـال يــأتي 

اخلاصة بك"
يـــعـــد بـــرنــامج COVI-Pass بـــالـــعـــمل
ا يسمح كـجواز سفر صـحي رقمي  
لـلــمـسـتـخـدمـ الـذيـن يـعـتـبـرون غـيـر
مـصـابـ بحـضـور التـجـمـعات الـعـامة

من ب االمتيازات األخرى.
يـسـتمـر غيـتس في الـتنـبـؤ بأن الـقدرة
عـــلى حـــضـــور األحـــداث الـــعــامـــة في
ــســتــقــبل الــقــريب ســتــعــتــمــد عــلى ا
اكـــتــشــاف عالج فــعـــال. لــكــنه ال يــزال
مـــتــشـــائــمًـــا من أن مـــثل هـــذا الــعالج
ـدى ــا يـكـفـي عـلى ا ســيـكــون جـيـدًا 
الــقـــصــيــر جلــعل الـــنــاس "يــشــعــرون
بــاألمـــان لــلــخــروج مــرة أخــرى". هــذه
ـلياردير الـتحذيـرات التي تتوافق مع ا
عـلـنة لـ تـتـوافق تـمامًـا مع األغـراض ا
ــذكــورة أعاله  والــتي COVI-PASS ا
Red- يـتم تطويرها أيضًا بالشراكة مع
strike Group شـــــركــــة اســـــتــــشــــارات
الــتــسـويـق الـريــاضي الــتي تــعـمل مع
ـمـتـاز ومـشـروع الــدوري اإلجنـلـيـزي ا
Restartمن أجل حتليل مبيعات التذاكر
وإتـاحتها فقط لألشـخاص الذين ثبتت

نتائجهم السلبية للفيروس.
VST Enterprises تنتشر بسرعة كبيرة
VST Enterprises Ltd يــــقــــود شــــركـــة
 (VSTE)رجـل أعمال يبلغ من العمر 31
عـامًــا  لـويس جـيـمس ديـفـيس  الـذي
تــنــحّـى مــؤخــرًا عن "ســفــارة الــعــلــوم
ـبـابـوي والــتـكـنـولـوجـيــا" في دولـة ز

لـــوجه مع الــشـــرطــة أو أفــراد اإلنــفــاذ
اآلخرين.

s  vI² Ë f²Oſ qOÐ s  ‰u2 ŸËdA*«

W¹“UM «  «¡«dłù«

حــــتى اآلن  كــــانت اخملــــاوف بــــشـــأن
تـهـديـد جـواز الـسـفـر الـصـحي الـرقمي
لـلحرية واخلصـوصية فاترة في أفضل
األحـوال  ويـبـدو كـما لـو أن الـعـالم قد
قـبل بـالـفـعل أن طـرق التـحـكم الـكـامـلة
في الـسكان مـثل هذه سـتكون بـبساطة
حـقيـقة من حـقائق احلـياة. في ح أن
وبـاء الفيروس التاجي قد قام بالتأكيد
بـالكـثير إلحـضار اجلـمهور إلى طـريقة
الـتفكير هـذه  فإن احلملة لـتطبيع هذا
الـنوع من االسـتيـالء األورويلي (نـسبة
إلـى جـــــورج أورويـل صـــــاحب روايـــــة
 1984الــــتـي اســـتــــشــــرفـت الــــرقــــابـــة
ــتــرجم) عـلى الــسـلــطـة اجلــمـاعــيـة- ا
مــسـتــمـرة مــنـذ ســنـوات عـديــدة وبـيل
جـــيـــتـس - الـــذي قـــامت الـــعـــديـــد من
وسـائل اإلعالم بـتبيـيضه مـن القصص
ذات الـصـلـة بـهـذه الـتـدابـيـر - كـان في

طليعة الترويج لها.
 إطالق مـشـروع االبـتكـار لـلتـحـص
ــقــيــاس والــعـدالــة في الــتــحــصـ وا

Uptake, Scale and Equity (الــتـلــقـيح)
  in Immunisation (INFUSE)فــــي
دافـوس  سـويـسـرا في عام  .2016وقـد
 تـطــويـر الـبـرنـامج من قـبل مـنـظـمـة
تـمولهـا مؤسسـة بيل وميـلينـدا غيتس
تــسـمى GAVI ) حتــالف الـلــقـاحـات) 
والـــتي دعت إلـى وضع مــعـــرف رقــمي
صــحي ID لـألطــفــال مع الــشــركــاء في
مـبـادرة ID2020 األوسـع مثل مـؤسـسة

Microsoft. و Rockefeller
في مـقـابـلـة أخـيرة  سـخـر نـائب مـدير
مـؤسسـة بيل ومـيليـندا غـيتس  حسن
الـدمـلوجي  Hassan Damluji مـن فـكرة
أن وبــاء كــورونــا ســوف يــضـمــحل أو
يـتـضـاءل في أي حـال من األحوال  بل
وحـذّر من أن الـوباء الـشـامل سيـمضي

وجة الثالثة" . "في عمق ا
 اســــتـــهــــدفت مالحــــظـــاته عــــلى وجه
ـنـاطق الـتي يـشرف عـلـيـها الـتـحـديد ا
ـــؤســســـة  والـــتي تـــشــمل لـــصـــالح ا
الـــشـــرق األوسط وأجـــزاء من آســـيــا 
وجة والـتي أكد أنـها سـتكـون محـور ا
الــتـالــيــة من الـوبــاء. كــان الـدمــلـوجي
"مـــنــــخـــرطًـــا مـــؤخــــرًا في دورة جـــمع
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3- ساسون حسقيل وزيرا للمالية . 
4- السيد مصطفى االلوسي وزيرا للعدلية.

5- جعفر العسكري وزيرا للدفاع . 
6- عــزت بـاشـا الـكـركــوكي وزيـرا لالشـغـال

واصالت .  وا
نديل وزيرا للتجارة .  7- عبد اللطيف ا

8- الـسيـد محمـد مهدي الـطباطـبائي وزيرا
للمعارف والصحة .

 .9محمد على فاضل وزيرا لالوقاف . 
نـدوب السامي الـبريـطاني عدة اسـتحـدث ا
وزارات اســمـيـة بـال وزارة كـمـا اصــطـلـحت
عـلى ذلك الصـحف وكان القـصد من تسـمية
ؤقـتة في هـذه الـوزارات مسـاعدة الـوزارة ا
مــهــمــتـــهــا وفــيــمــا يــلي اســمــائــهم – 1  –
عــبـدالـرحــمن احلـيـدري   2- عــبـد اجلــبـار
اخلــيـاط  3- فــخـرالــدين جـمـيل 4- احلـاج
عـبد الغني كبة  5- الـشيخ عجيـل السمرمد
6- عـبد اجملـيد الـشاوي  7 - الـشيخ مـحمد
الـصيـهود 8- داود الـيوسـفاني  9- الـشيخ
ســالم احلـنـون  10- احــمـد بـاشــا الـصـانع
11- احلـــاج جنم الـــبــدراوي  12- الـــشـــيخ

ضاري السعدون . 

اضـطـرت بـريـطـانـيـا اخلـضـوع الى مـطـالب
الـشـعب الـعـراقي عـقـب ثـورة العـشـريـن التـ
انــدلـعت في ربـوع الـبالد بـتـاريخ  31تـمـوز
1920 واســتــمــرت الى 20 تــشــرين الــثــاني
1920 ضـد وجــودهـا واعـمـالـهـا الـعـدوانـيـة
وعـدم ايـفائـها بـوعودهـا وارسلت مـندوبـها
الــســامي الــســر بــرسي كــوكس الى بــغـداد
ضطربة بتشكيل حكومة لـتهدئة االوضاع ا
وطـنـيـة مـؤقـتـة وقام بـتـكـلـيف نـقـيب بـغداد
عـبـدالرحـمن الـكيالني لـيـؤلف وزارة مؤقـتة
نوى تكوينها في امـامها تشكيل احلكومة ا
الـعــراق وحتث الـزعـمـاء الـثـائـرين لـلـركـون
الى الــتـهـدئــة والـسـكـون  واخــذ الـكـيالني
ـهــمـة وفي غـضـون ايـام عــلى عـاتـقه هـذه ا
اسـتطاع اقناع اصـحابه بضرورة االشتراك
ـــؤقـــتـــة وقــدم مـــعه فـي تــألـــيف الـــوزارة ا
اسـمــائـهم الى الـسـامي الـبـريـطـاني وصـدر
مـرسوم في  27 تـشرين االول 1920 بـتاليف

الوزارة كما يلي -
1- الــسـيـد عــبـدالـرحــمن الـكـيالنـي رئـيـسـا

جمللس الوزراء .
2- السيد طالب النقيب وزيرا للداخلية . 

ووضــعـت بــرـــطــانــيــا الى جــانب كل وزيــر
مـسـتـشـارا بريـطـانـيـا ومـعاونـا وسـكـرتـيرا
ومـكتبا خـاصا ولكل متـصرف لواء مشاورا
بــريـــطــانــيــا وســكـــرتــيــرا ودائــرة خــاصــة
وانــشـأت عـدة مـديـريـات عــامـة ولـكل مـنـهـا
مــفــتـشــا بــريـطــانــيـا ولــذلك نــشـأت اإلدارة
ـزدوجـة واصـبح النـاس يـسـتقـبـلون دورا ا
جـديدا من احلكم ويتقربون الى البريطان
بــاعـتـقـادهم ان مـعـامـالتـهم ال تـنـجـز اال من
ــة لــلــحــكــومـة قــبــلــهم وكــانت ضــربــة مــؤ
الـوطنية بنظـر الشعب بطابع خاص  ولكن
مـــانـــالـه الـــشـــعب من مـــســـؤلي االنـــظـــمـــة
ـــتـــعــاقـــبـــة عـــلى الـــســلـــطـــة الى الـــيــوم ا
بـتـقـصـيـرهم في خـدمـة شـعـبـهم له سـوابق

تـراكمية ولذلك اجتهـوا أنذاك الى محتليهم
الكمال اشغالهم .  

ـؤقتـة بصـورة رسمـية واجـتمـعت الوزارة ا
بتاريخ  2 تـشرين الثاني 1920 وخطب بهم
رئــيس الـوزراء في افــتـتـاح اجلـلــسـة حـيث
شـكلت هـذه الوزارة قبل االعالن عن تـشكيل
ـلك كــان الـقـصـد مـنـهـا الـدولــة وتـنـصـيب ا
تـهدئـة االوضاع ومن ابـرز الوزراء اخالصا
وتـفانيا هو ساسون حسقيل يهودي عراقي
واول وزيـر مالية الول حكـومة عراقية وكان
سـؤل وظـفـ وا مـتـشددا في مـحـاسبـة ا
ــلك واحلـكــومـة فـي ادارة الـدولــة ومـنــهم ا
الــبـريـطـانـيـة ولم يــتـرك ثـغـرة لالسـاءة الى
مــالـيـة الـدولـة بــاي شـكل من االشـكـال وفي

احـدى اجللسـات قاطعه وزيـر الدفاع جـعفر
الــعـسـكـري فـأنـتــفض بـوجـهه وقـال له انت
رجل عـسـكـري ال يجـوز ان تـتـدخل بقـضـايا
قـانونيـة ومن وجهة اخرى اصـر على شركة
الــنـفط الــبــريـطــانـيــة بـدفع حــصـة الــعـراق
بالذهب بدال من الباون الورقي والتي كانت
اقــوى عـمــلـة دولــيـة واتـهــمـوه بــالـرجل من
الـطـراز الـقـد واخـيرا اجـبـر شـركـة الـنفط
عـلى ذلك وبـعـد فـتـرة تدهـور الـبـاون مـقابل
الــذهـب وكــسب الــعـــراق ماليــ اضــافــيــة
وتــفــوق بــذلك عــلى نــظــرائه  وفـي تـرمــيم
بـنــايـة الـقـشـلـة خـصـم من الـتـخـمـيـنـات 45
ديـنـارا كـونه زيـادة عـن االسـتـحـقـاق وهدرا
ـالـيـة وزيـرا لــلـمـال الـعـام   واسـتــمـر في ا
خلـمـس حـكـومـات مـتـتــالـيـة  وخـتم حـيـاته
بــاجنــاز عــظــيم وهــو وضـع خــطــة دقــيــقـة
شروع الصـدار عمـلة وطنـية عراقـية ونفـذ ا
عـام 1932 واصــبـحت الــعـمـلــة الـعــراقـيـة (
ــتــداولــة بــدال مـن الــلــيـرة الــديــنــار ) هي ا

العثمانية والروبية والعانة الهندية .
وبــنــاء عـلـى اخالص وتــفـاني هــذا الــوزيـر
وعـدم تـنـازله عن مـالـيـة الـدولـة الحـد مـهـما
كـان صفته  ,يـقال الي شـخص على شـاكلته
في االصـرار (حـسـقلـهـا مثل بـغـدادي)  ويا
لــيت كــان في كل حــكــومــة حــســقـيـال مـثــله
نطقة الصـبح العراق اليوم ارقى دولـة في ا
وبــدال من  احـيـاء الـتــنك والـصـرائف كـانت

ناطحات السحاب تمأل سماء العراق .

—œUB*« 
1- تـاريخ الوزارات الـعراقـية اجلزأ االول –

عبدالرزاق احلسني .
 2- موقع ايالف .

عندما يسافر شخص ما الى دولة اجنبية لغرض السياحة او العالج او الدراسة
او ألي غرض اخـر  يسافر مـطمئـنا وواثقا بـانه سيكـون في امان حتى وان كان

بعيدا عن بلده االم .
وعنـد وصوله للدولـة التي يريـد زيارتهـا يدخل اليهـا بكل امان واطـمئنان ومن اي
منفـذ كان  ويـتمـتع طيـلة فـترة بـقاءه في هـذه الدولـة ويكـمل عمـله او سيـاحته او
احلاجـة التي جاء من اجلها  ثم يعود الى بلده االم ليروي ألحبائه واصدقائه ما
حصل في رحـلته من مواقف وذكريـات جميلـة  وكل هذا طبيـعي جدا عند الدول

تقدمة  . ا
ثال ولكن عنـد السفر لـبعض الدول العـربية (بعـضها وليس كـلها) وعلى سـبيل ا
(جـمهـوريـة مـصر احلـبـيـبة  بـلـد ام كـلثـوم ومـحـمد حـسـن هـيـكل وعـادل امام)
وباألخص عنـد اقامته  في مديـنة القاهرة وهي مـدينة كبيـرة ونسبة السـكان فيها
كـبـير ونـسـبة الـعـاطلـ عن الـعمل اكـبـر ....  جند مع االسف عـصـابات لـلـنصب
واالحتـيال تضع جل اهتمامها  رصد ومتابعة حركة الوافد االجنبي وتقوم بطرق
مبـتكرة بالنصب عليه وسرقة ما بـحوزته من اموال  هذه العصابات تعرف كيف
و ال تقـترب من الوافدين من دول تصطـاد فريسـتها و(تقـلبها) اي تـنصب علـيها 
اخلـلـيج الـعـربي (وحـتـى لـو وقـعت من جـيب اخلـلـيـجي الـدوالرات والـيـورو يـقـوم
افراد الـعصابة بإرجاعها له و االنتباه على جيبه) فضال عن ان اغلب اخلاليجة
واالجانب ال يـحمـلون في جـيوبـهم اال مبـلغ بسـيط جدا من االمـوال وبعـملـة البـلد
الـذي يـكـونـون فـيه  ويعـتـمـدون في حـلـهم وتـرحـالـهم عـلى بـطـاقـات ال (كي كارد
ال منـها لذلك اخـواننا اسـتر كارد والـفيزا كـارد) والتي يصـعب جدا سرقـة ا وا
صـري (يأخـذوها من قصـيرهـا ويبتـعدون عنـهم ) هذا الـسبب قد يـكون سبب ا
ثانـوي بعـدم االقتـراب منـهم و الـنصب عـليـهم وسرقـتـهم  ولكن الـسبب الـرئيس
هو  ان لـدى هـذه الـدول سفـارات قـويـة مهـمـتـها البـتـعاد هـذه الـعـصابـات عـنـهم 
حـمـاية ابـناء بـلـدهم والدفـاع عنـهم بـكل قوة ان حـصـلت معـهم اية مـشـكلـة  وقد
تقوم هـذه السفارة بـالتصعيـد الدبلوماسـي وتقلب الدنيـا راسا على عقب وصوال
شكلة ضيف جراء هذه ا تتالية ب البلدين وتضرر البلد ا الى حدوث االزمات ا
والتي قـد نعتبرها نحن العـراقي انها ال تستدعي كل هـذا التصعيد  ولكن هذه
الـسـفارات جتـدهـا مـهـمة جـدا لـلـحـفاظ عـلى كـرامـة ابـناء جـلـدتـهـا  لـذلك نراهم
يــدخـلـون واقـصــد اخلاليـجـة واالوربـيــ والـكـثـيــر من جـالـيــات الـدول احملـتـرمـة
االخرى الى الـدول التي يـرغبون بـزيارتـها بـكل احترام وتـقديـر وتنـتهي اجراءات
دخولهـم بدقائق قلـيلة جـدا خوفا من سـفارات بلـدانهم ان تعـمل ازمة دبلـوماسية

ان تأخر احد مواطنيها .
اما سـفارات العراق بعد االحتالل االمريكي  فقـد جند في الكثير منها رجل غير
منـاسب جاء عـبر احملاصـصة وعـ سفـيرا للـعراق في هـذه الدولـة او تلك  وقد
يكون مـحترمـا ولكنه بعـيد كل البـعد عن الدبلـوماسيـة  وقد يكون غـير متقن ألي
ــا بل اكـيـد ان بـعض سـفـرائـنــا لـيـست لـديـهم شـهـادات لــغـة غـيـر الـعـراقـيـة ور
تع دراسـيـة  هـذا الـسفـيـر عـنـدمـا يـعـ في دولـة مـا يـذهب لـيرفـه عن نـفسـه و
ال من الراتب (اخلـرافي) الذي يتقاضاه والعموالت عائـلته وهمه الوحيد كسب ا
اخلفيـة  وال يعنيه ما يحصل مع اجلالية العـراقية في هذا البلد من مشاكل وقلة
وان كان كبيرا في السن  يقوم احتـرام وافتراء  فهو جاء لغرض شخصي فقط 
بشـراء منزل (دبل فاليوم) في هذه الدولة لكي يعـيش فيه هو وعائلته بعدما يحال
عـلى الـتـقاعـد وال يـعـود الى العـراق وخـيـراته التي اشـبـعت بـطن هـذا السـفـير  
ثل هذه الـدول ال يفكر بـشيء سوى ان يحمي لذلك جنـد العراقي عنـدما يسافـر 
نفـسه وماله من نـصب واحـتيـال هذه الـعصـابات وال يـعتـمد في ذلك اال عـلى الله
ووعيه الـشخصي وال يعرف مقر ومكان السفارة العراقية في هذه الدولة ألنها ال
تفعل له شيء ان تعرض ألي مشكلة  لذلك عندما يعود من سفره يحكي ألحبابه
هذه عن شكل هـذه العـصـابات وانـواع سـياراتـهم وكيـف بقـدرة قادر نـفـذ منـهم 

الذكريات  اجلميلة للعراقي العائد من سفره .
نقـولهـا ونكـررها يـجب على سـفاراتـنـا (احملتـرمة ) ان تـرعى مصـالح ابنـاءنا في
اخلارج  وتـتقي الله في اداء واجبـها  وعلى الـسفير ان يـكون خادما مـتواضعا

يعـمل بجد لتـمشيـة امور اجلاليـة العراقيـة  كيف نريد ان
حتـتـرمـنـا اال وســفـاراتـنـا ال حتـتـرم ابـنـاء جـلـدتـهـا 
واخـيرا ولـيـس اخـرا ان اردت مـعـرفـة مـكـان الـسـفارة
العـراقية في اي بلد في العالم  (فـالسفارة في العمارة

والسفير في االصنصير ) .

ي  { اعالمي واكاد
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يــتم تـتــبع نــوع جــديـد مـن تـقــنــيـات
تـغـيـيـر احلـمض الـنـووي  الـتطـعـيم
باحلـمض الـنـووي الرايـبـوزي (مـرنا
(mRNA) أنـظـر الـتـعـريف والـصـورة
ـتــرجم)  بـســرعـة من في األسـفـل- ا
ـجـرد خالل الـدراسـات الـســريـريـة. 
حـقــنـهـا في جــسم اإلنـســان  تـهـدف
هــذه الـتــكـنــولــوجـيــا الـنــانــويـة إلى
تـعديل احلـمض الـنـووي لـلـمـسـتلم 
وحتـويل الــشـخـص إلى كـائن مــعـدل
وراثـيـا. سـيـصــبح احلـمض الـنـووي
لـلـشــخص حـرفــيـاً خط خـلــيـة فـريـدًا
كن لـلشـركات احلـصول عـلى براءة
ـجرد حـقنـهـا  ستـصبح اختـراعه. 
خطوط اخلاليا البشـرية ملكية قادرة
عـــلى تـــســـجـــيـل بـــراءات االخـــتــراع

ــلــوكـة لــشــركــات الــتـكــنــولــوجــيـا
احلـيـويــة. هـذا هـو الـشــكل الـنـهـائي
لـلـعـبـوديـة اإلنـسـانـيـة  ويـتم فـرضه

حاليًا من خالل اخلوف واإلكراه.
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Carrie حذّرت الـدكـتورة كـاري ماديج
Madej أخـصـائــيـة الـطب الــبـاطـني 
من أن لقاح كورونـا (كوفيد 19) ليس
مـثل الـلقـاحـات الـتـقـليـديـة وسـيـكون
حــصــان طــروادة لــتــحــويل خــطــوط
ــتـــلــكــات اخلاليـــا الــبــشـــريــة إلى 
لـــلـــحـــصـــول عـــلى بـــراءة اخـــتـــراع.
حتتـوي لـقاحـات مـرنا اجلـديـدة على
تقـنـية تـغـييـر احلمـض النـووي التي

تـوجه اخلـاليـا الــبـشــريـة إلى إنــتـاج
خصائص كائن معدي غريب. في هذه
احلــالــة  يُــدخل الــلـقــاح تــعــلــيــمـات
جيـنـية من الـفـيروسـات الـتاجـية إلى
ـــا يـــجـــبـــر اخلاليــــا الـــبـــشـــريـــة  
الــريـبــوســومــات في كل خــلــيــة عـلى
تـكــوين بـروتــيـنــات ارتـفــاع مـســبـبـة
لــلــعــدوى. ســـتــؤدي هــذه الــعــمــلــيــة
الــعـابــرة لإلنــســانــيـة إلـى مـهــاجــمـة
نـاعي لـبروتـينـات اجلسم  اجلهـاز ا

B ضادة خلاليا ا يجبر األجسام ا
 (B-cells)على العمل.

GlaxoSmithKline تــتــنـــافس شــركــة
وSanofi و Inovio و  Modernaلتقد
هذه التكنولوجيا التجريبية اجلديدة
إلـى الــــســــوق  والــــتي تــــدعــــمــــهــــا
Bill and  مؤسسةبيل وميلندا غيتس

Melinda Gates.
هـذا الــتـعــديل اجلــيـني غــيـر أخالقي
وســـيــــتـــســـبـب في االعـــتــــمـــاد عـــلى
ناعة التكيفية التكنولوجيا  وليس ا
سيـثبت هـذا التـعديل اجلـيني لـلبـشر
ــا في تـولــيـد األجــسـام جنـاحًــا مـؤقــتً
ــضـــادة في اخملــتـــبــر  لـــكن زيــادة ا
ــضـادة االصـطـنــاعـيـة في األجـسـام ا
أنــبـوب االخــتـبــار ال تــضـمـن مـنــاعـة
واسـعـة الـنــطـاق ضـد أي فـيـروس أو
بـكـتـيـريـا معـديـة. إنه يـظـهـر فـقط أنه
كن هنـدسة اخلاليـا وراثيًا لـتكوين
بروتينـات أجنبـية سامة تـمت برمجة
ــهـاجــمـتــهــا. لم يـتم ــنـاعــة  جــهـاز ا

إثبـات منـاعة الطـيف الكـامل في هذه
العملية  خـاصة وأن اخلاليا التائية
 T-cellsضـــروريــــة في اســــتـــجــــابـــة
تكيفيـة كاملة. إذا كان أي شيء  فإن
هذا التـعديل اجليـني سيجـعل البشر
يعتمدون على تقنية mRNA إضافية
ــركــبــة) لـتــحــفــيــز هــجـوم (احلــقن ا
ـضــاد لـلـخاليـا . B بـسـبب اجلـسم ا
ــتـغــيــرة لــلـفــيــروسـات الــطــبـيــعــة ا
الـتاجـيـة  سـيـتـعـ تغـيـيـر تـسـلسل
مـرنــا في الـلـقــاحـات كل عــام وحـقـنه
ــا لـلـحــفـاظ عــلى اسـتــجـابـة مـوســمـيً
ـناعة الـبشريـة. هذه الزيادة أجهزة ا
الــدائــمــة ســتــجــعل الــبــشــر عــبــيــدًا
ا فسـيـولـوجيًـا لـصـناعـة األدويـة  
ـضادة يجـعل اسـتجـابة أجـسـامهم ا
تــعــتــمــد عــلى أحــدث تــعــديل وراثي

ضروري لضمان "السالمة العامة"
سـيـكـون إدخــال اجلـ في اجلـيـنـوم
دائمًا ومستمـرا وسيكون له تأثيرات
مـتــتــالـيــة لم تـتـم دراسـتــهـا من أجل
ـقصودة. السالمة أو الـعواقب غـير ا
يتم نشـر هذه التـكنولـوجيا بـسرعة 
دون مـــــــــراعـــــــــاة األخـالق. ال يــــــــــتم
استخدام منهجـية علمية. يتم جتاوز
الـتــجـارب عــلى احلــيـوانــات وال يـتم
استخـدام جتارب عشـوائية مـحكومة
بــالـــغــفل ألي مـن لــقــاحـــات كــورونــا
اجلـديـدة هـذه وجتـارب تـكـنـولـوجـيا
النـانـوعـلى لـقـاحات  mRNA. تـظـهر
الـنـتـائج الـسـريـريـة األولـيـة أن حـقن

ركـبة تـسبب في هذه الـتكـنولـوجيـا ا
ظـهــور أعــراض وردود فــعل سـلــبــيـة
زمـنة. مع زيادة وسالئف لألمراض ا
ـــســـتـــفـــيــدون اجلـــرعـــة  يـــصـــبح ا
البـشريـون أكثـر عـرضة لـلمـضاعـفات

ستشفى. الصحية ودخول ا
ال يـوجـد عـودة بــعـد تـغـيــيـر الـشـفـرة
الــوراثــيــة لــلـــشــخص من خالل هــذه
ـجـرد تـغـيـيـر الـلـقـاحـات اجلــديـدة. 
اجليـنـوم  يصـبح الـشـخص ملـكـية 
لوكاً وراثيـا  ويُسيطـر عليها من و
الناحيـة الفسيـولوجية والـنفسية من

قبل شركات التكنولوجيا احليوية.
قالة: تشمل مصادر هذه ا

NewsWars.com
NaturalNews.com

ChildrensHealthDefense.org
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ــرسـال أو احلــمض الــنـووي الـرنــا ا
Mes- :رسال باإلجنليزية الريبوزي ا
mRNA يُرمـز له بالـرمز senger RNA
هــو عـــبــارة عـن جــزيء رنـــا (حــمض
نـــووي ريــبـــوزي) يــحـــمل تـــســـلــسل
نيوكليوتيدي يشكل الشيفرة اجلينية
التي على أساسها تتم صناعة جزيء
. يــتم تـكــوين هـذا بـبــتـيــد أو بـروتـ
النوع من األحماض النووية بواسطة
عـمـلـيـة الـنـسخ الـوراثي من احلـمض
ــــنــــقـــوص الــــنــــووي الــــريـــبــــوزي ا
األوكـــســجـــ (الـــدنــا DNA حـــمض
( نـووي ريبـوزي مـنـقـوص األكـسـج

عن طريق إنـز بولـيـميـراز احلمض
الــنـــووي الــريــبـــوزي (بــولــيـــمــيــراز
احلـمض الــنـووي الـريــبـوزي). وتـتم
عمـليـة تصـنيع الـبروتـ عنـد إرسال
ــرســـال) من هـــذا اجلــزيء (الـــرنـــا ا
الـنـويـة فـيـخـرج إلى هـيـولي اخلـلـيـة
(الــــســـيــــتــــوبالزم) ; وحتــــديـــدا إلى
جـسـيـمـات ال ريـبـوسـوم لـيـبـدأ هذا
األخــيــر عــمـــلــيــة الــتــرجــمــة وبــنــاء
البـروتـ في اخللـيـة. و من هنـا أخذ
هـذا الــنــوع من األحــمـاض الــنــوويـة

رسال. الريبوزية اسم ا

وظــــيـــــفــــة mRNA في خـــــلــــيـــــة من
حـقـيـقـيـات الـنـوى. يـتـرجم الـدنـا عن
mRNA ــرسـال طـريـق نـسـخ الـرنــا ا
ـرسـال في الـنــواة . ويـنـتــقل الـرنــا ا
خــارج الــنــواة إلـى الــســيــتــوبالزمــا
ويــبــدأ عـمــلــيــة نــسخ الــبـروتــ من
الـريـبوسـومـات . يـسـاعـده مـجـمـوعة
من الــرنــا الــرسـول tRNA كل مــنــهـا
يــحـــمل ويــقـــرأ ثالثــة نــوكـــلــيــودات

(كودون).
ترجم عن الويكيبيديا) (ا
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Fast-tracked covid-19 vaccine al-
ters human DNA, turns people into
genetically modified property
by: Lance D Johnson
Natural News
Sunday, July 26, 2020

ــدة خــمس ســنــوات لـصــالح األمــوال 
حتــالف الـلــقـاحـات GAVI وهــو جـهـد
ملكة العربية السعودية  التي قـادته ا
أشـاد بـاسـتـثـمـارهـا عـلى أنـهـا "إشـارة
قــويــة عــلى أن عــلى اآلخــرين االلــتـزام

باتباعها".
يـــخــتـــتم غــيـــتس مــقـــاله االفــتـــتــاحي
ـيــة الــثـانــيـة  ــقـارنــة احلــرب الـعــا
ــذكــور كــان مـــشــيــرًا إلى أن الـــنــزاع ا
"حلـظة حاسمـة جليل آبائنا" مـثلما هو
ا وبـاء كـورونا حلـظـة حاسـمـة لنـا  
يــعــني أن الــتــغــيــيــرات اجلــاريــة اآلن
ة قـوات احللفـاء لقوات قـريبـة من هز
الـرايخ الثالث. باستثناء  بالطبع  أن
جـوازات احلصانة أو شهادات الصحة
الــرقـمـيـة تـبــدو تـمـامًـا مــثل مـا تـمـنـاه
هـتــلـر. وبـعـد كل شيء  ألم تـكن فـكـرة
الـتفوق العنـصري النازية لهـتلر قائمة
عــــلى أســـاس اعــــتـــبـــارات الــــصـــحـــة
واحلــيـويـة الــفـائــقـة مـقــابل الـعــنـصـر
ـزعـومـ وغـيـر ـرضى ا ـنــبـوذ من ا ا
? من الـصـعـب اجملـادلـة ضد ـنـاسـبـ ا
فـكرة أن جـواز السفـر الصـحي الشامل
لــيس أقل مـن حتـقــيق هــذا الــكــابـوس

البائس.
ـرضة الصحة العامة يزة  | صـورة 
فـي مـقـاطــعـة ســولت لـيك  لـي شـيـري
بـــوث  جتــري اخـــتــبـــارًا لــلـــفــيــروس
الــتـاجي خــارج إدارة مـقـاطــعـة سـولت
لـيك الـصـحـيـة في سـولت لـيك سـيتي 

20 مايو  2020.
Raul Diego  راؤول دييغو

MintPress كـــــاتب في فـــــريق أخــــبــــار
ومــــصـــور صـــحــــفي وبـــاحـث وكـــاتب

ومخرج أفالم وثائقية.
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Mass-Tracking COVI-PASS Immu-
nity Passports Slated to Roll Out in

15 Countries
COVI-PASS will determine whether
you can go to a restaurant, if you
need a medical test, or are due for a
talking-to by authorities in a post-
COVID world. Consent is voluntary,
but enforcement will be compulsory.

by Raul Diego
Corona Stocks Staff

june 26th, 2020

اسي الدكتورة ماريان د
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دة عام على نتـخب الوطني العراقي لكرة القـدم مهند علي  اعلن نادي السيلية الـقطري ضم مهاجم ا
سبيل اإلعارة. وذكر النادي في بيان ان إدارة نـادي السيلية الرياضي برئـاسة اللورد عبد الله العيدة
دة مـوسم على سـبيل اإلعارة من ـهاجم الـعراقي مهـند عـلي ميـمي  في إتمـام تعاقـدها الـرسمي مع ا
نادي الدحيل الذي تربطه عالقة متميزة مع نـادي السيلية. واوضح ان إدارة النادي اتمت مساء اليوم
ـدير العـام للنادي صفقة انـتقال الـدولي العراقي صاحب الــ  20 عاماً في مكـتب عبد الـله احلنزاب ا
قر الـنادي. واضـاف ان التعـاقد مع الالعب الـعراقي جـاء من اجل تدعيم خط ورئيس جهـاز الكـرة 
ـوسم اجلـديد الـذي يـتـطلع من خالله هجـوم الـشواهـ حـيث سـيدافع مـيـمي عن ألـوان الفـريق في ا

شاركة في البطولة اآلسيوية. ربع الذهبي لدوري النجوم وا الشواه للوصول الى ا
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تـعــرض الـزمـيل الـصـحـفي مــؤنس عـبـد الـله إلى وعـكـة
صـحيـة بـعـد إصـابته بـفـيـروس كـورونا وتـطـلـبت حـالته
بـاإلقـامـة في داخل مـسـتشـفى الـكـاظـمـية نـتـيـجـة هـبوط
نسـبـة األوكسـجـ وقـرر االطبـاء ادخـاله غرفـة احلـجر
وخـضـوعه إلجـراء بـعض الـفـحوصـات الـالزمة ووضـعه
الحـظة حلـ حتـسن حـالـته الـصحـيـة و نـسأل حتت ا
ن على الـصـحفي الـرياضي اللـه سبـحانه وتـعـالى أن 
اخللـوق مؤنس عبد الله بالصحـة والسالمة كما ونتمنى
مـارسـة مهـامه الـصحـفـية له الشـفـاء العـاجل والـعـودة 

اً متعافي. وأن يعود ألسرته ومحبيه سا

وضـربــهــا لـلــبـنـى الـتــحـتــيــة في احملـافــظـة
بـصـورة كـبـيـرة ادى الـى حـالـة فـقـر في هـذا
اجملال يقـابلهـا مسؤوليـات مضافة لـلشباب
فـي حتــمل اعــبـــاء هــذا الــعــمـل الــذي قــوبل
ثـابة دراسات بجـهود تطـوعية جـبارة هي 
وبـــحـــوث مـــوثـــقـــة في الـــعـــمل الـــشـــبـــابي

التضامني.
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بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
الــواقع الـريــاضي والـشــبـابي فـي مـحــافـظـة
صالح الدين مـؤكداً ان تـنظـيم داعش ضرب
الــبــنى الــتــحــتــيــة في احملــافــظــة والــوزارة
حتـمـلت أعـبـاء هـذا الـعـمل. وقـال درجـال في
بـيـان صـحـفي  إنه لـلـمرة الـثـانـيـة في ظرف
اسبوع واحـد التقيـنا مع مجمـوعة ثانية من
الشباب الـناشط في مـحافظة صالح الدين
واســتـمـر الـلـقــاء عـبـر الـدائـرة االلــكـتـرونـيـة
غلقة لـثالث ساعات متتاليـة بحثنا خاللها ا
مـلـفـات الـعـمل الــشـبـابي الـتـطـوعي والـبـنى
الـتـحــتـيـة الــشـبـابــيـة الـريــاضـيـة وانــشـطـة
ــواهب وواقع الــشــبـاب الــعــامـة وتــطــويـر ا
رأة. وأوضح ان االنشطة النسوية وتمك ا
اللقاء انطوى على فـائدة كبيرة جدا ستسهم
في تـــغــيــيـــر مالمح الـــعــمـل والــتـــعــامل مع
الـشــبـاب جلـمــيع احملـافــظـات وفـقــا لالفـكـار
والـطــروحـات اجلـديـدة الــتي قـدمــهـا شـبـاب
صـالح الـدين. وأضــاف ان دخــول عـصــابـات
داعش الـتكـفيريـة الى محـافظـة صالح الدين

ــرحــلـة 2020 أكــتــوبـر  30  ضــمن ا
الـتـالـيـة عـلـمـاً بـأنه سـيـتم اإلعالن
ــضـيـفـة لــكـأس آسـيـا عن الـدولـة ا
. وكــان فــهــد2021 خالل عـام  2027
بن مـحـمـد كـافـود سـفـيـر قـطـر لـدى
مـالـيــزيـا  قـد ســلم عـرض االحتـاد
الــقـطــري السـتــضـافــة كـأس آســيـا
 وتـــســــلــــمه األمــــ الــــعـــام  2027
لالحتاد اآلسيوي وذلك خالل زيارة
قر االحتاد قام بها سعادة السفير 
بور اآلسيـوي لكرة الـقدم في كـواال
ــــلف الــــرســـمي لــــتـــقـــد طــــلب ا
لف والـوثائق الالزمـة. ويـتضـمن ا
الـقـطـري جـمـيع مـتـطـلـبـات شـروط
االسـتـضافـة مدعـمـاً بإرث كـبـير في
ـا اسـتـضـافـة الــبـطـوالت مـعـززا 
ـنـشـآت الـريـاضـية ستـكـون عـلـيه ا
في قـــطـــر خالل األعـــوام الـــقـــادمــة
وجـاهزيـتـها الـتامـة السـتضـافة أي
حـدث بـعـد كـأس الـعـالم قـطـر 2022
والذي ستستضيفه قطر كأول دولة
ــــنـــطــــقـــة في الــــشـــرق األوسط وا

العربية.

الـقـانونـي واتفـاقـية الـتـعهـد بـعدم
انـتـهــاك حـقـوق الـرعــاة. ويـتـوجب
عـلى االحتـادات الـوطـنـيـة أن تـقـوم
بــتـــقــد رســالـــة الــتــزام بـــتــأديــة
متطـلبات االستـضافة للـبطولة قبل

ـوعد كأس آسـيا  2027 وذلك قبل ا
الـــنـــهـــائـي احملـــدد. وقـــام االحتــاد
القطري واالحتـاد الهندي واالحتاد
اإليــــراني واالحتــــاد الــــســــعــــودي
ـلف واالحتــاد األوزبـكي بـتــقـد ا
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تسـلم االحتاد اآلسيـوي لكـرة القدم
ـطــلـوبــة من االحتـادات الـوثــائق ا
الـــوطـــنـــيــة اخلـــمس الـــتي كـــانت
أعـربت عـن رغـبـتـها فـي اسـتـضـافة
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في إطــار ســـعي كــافــة مــؤســســات
الـدولـة لتـنظـيم بـطولـة استـثـنائـية

تــعـزز مــكـانــة قــطـر عــلى الـســاحـة
ـيـة وقـعت كل من الـريـاضـيـة الـعـا
ـبـاني احلكـومـية إدارة اإلسـكان وا

بـوزارة الـتــنـمـيـة اإلداريــة والـعـمل
والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة والــلـجـنـة
العليا للمشاريع واإلرث في مارس

ـاضي مـذكــرة تـفـاهم الســتـئـجـار ا
الـعـقـارات الـسكـنـيـة لتـوفـيـر أماكن
اإلقـامـة لـلـجــمـاهـيـر والـزوار خالل
بــــطــــولـــــة كــــأس الــــعـــــالم لــــكــــرة
الــــقـــدم  FIFA قــــطـــر  2022 الـــتي
ستـنـطـلق مـنافـسـاتـها في نـوفـمـبر

عام 2022. 
ـوجب مذكـرة التـفـاهم; استـقبل و
ــشـــتــرك عــدداً من فـــريق الــعـــمل ا
ـالك ومن ثم طـــلــــبــــات تـــأجــــيـــر ا
مراجـعـتـها ودراسـتـهـا وتـقيـيـمـها.
ــوافـقـة كــمـرحـلـة أولى وقـد تـمت ا
على مـا يزيد عن  150 عقـار متـنوع
مـــــا بـــــ الــــعـــــمـــــارات واألبــــراج
واجملـمعـات السـكنـية (كـاملـة وغير
ا يوفر مجزأة) مفروشة بالكامل 

حوالي  15000 غرفة. 
ويـجـري الـعـمل حـالـيـاً عـلى تـوقيع
الــعـقــود مع مالك الـعــقـارات ضـمن
بـــرنــامـج اإلســكـــان احلــكـــومي من

خالل عـقـود مـدتهـا خـمس سـنوات
قابلة للتجديـد تشمل فترة البطولة
ومـا بعـدها عـلى أن يـتم االستـفادة
مـنـها بـعـد البـطـولة ضـمن بـرنامج
اإلسـكــان احلـكــومي تــمـاشــيـاً مع
رؤية قطر الـوطنية  2030 حيث من
توقع أن يوفر هذا البرنامج ح ا
اكتمال مـراحله توفيـر االحتياجات
دة الـعـقـاريـة لإلسـكـان احلـكـومـي 

طويلة. 
من جـهـته صرح يـوسف بن مـحـمد
الــعـثــمـان فــخـرو وزيــر الـتــنـمــيـة
اإلداريــــــة والـــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
االجـتـمــاعـيـة يـسـرنــا االنـتـهـاء من
شروع وتأم رحلة األولى من ا ا
آالف الغرف لضيوف دولة قطر من
خالل التـعاون مع الـقطـاع اخلاص
أثـنـاء الـبـطـولـة ومن ثم االسـتـفادة
ـــتـــطـــلـــبـــات اإلســــــكـــان مـــنـــهـــا 

احلكومي.
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{ لــنـــدن- وكــاالت: تـــوج آرســنــال
بلقب الدرع اخليرية للمرة الـ 16في
تـاريــخه وذلك بــعــد تـغــلــبه  عـلى
ليـفربـول بركالت الـترجيح 4-5 بعد
انـتــهـاء الـوقت األصــلي بـالــتـعـادل
ـــبــاراة الـــتي اإليـــجــابي  1-1 فـي ا
بـلي للنـسخة احتـضنـها ملـعب و
رقم  98 مـن الـــبـــطـــولــــة. وافـــتـــتح
آرســنــال الــتــســجـــيل عــبــر بــيــيــر
ـــيــــريك أوبـــامـــيـــاجن 12 وعـــدل إ
لـيــفـربـول الـنــتـيـجـة عــبـر تـاكـومي

مينامينو 73.
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فرض ليـفربول سيطـرته على الكرة
في الـدقـائق العـشـر األولى وتـمكن
فـي الدقـيـقـة الـسـابـعـة من تـسـجيل
هـدف عــبــر فــان دايك قـبـل أن يـتم
إلـــغـــاؤه بـــداعي الـــتـــســـلل. وعـــاد
لــيـفــربـول لــتـشــكـيل اخلــطـورة من
جديد في الـدقيقة  12 بعدما ارتقى
ميلـنر لعرضـية من ويليـامز مسددًا
رأسية عـلت العارضـة. وعلى عكس
ســـيـــر الـــلـــعـب افـــتـــتح آرســـنـــال
الـتـسـجـيل فـي الـدقـيـقة 13ـ بـعـدما
تـلقى أوبـاميـاجن كرة بـينـية مـتقـنة
مـن ســـاكــــا في اجلــــانب األيــــســـر
لــيــتــخــطـى اجلـابــونـي ويــلــيــامـز
ويسـدد كرة مـقوسـة من على حدود
مــنـــطـــقــة اجلـــزاء ســكـــنت شـــبــاك

أليسون.
وكــاد آرسـنــال أن يــضــيف الــهـدف
الـثاني فـي الدقـيـقة  ?18بـعد تـعـثر
ــلــعب لــتــفـتك جــومـيــز في وسط ا
الـكـرة ويــنـطـلق ســاكـا في اجلـانب
هد الكرة لنكيتياه القادم ن و األ
من اخلــلف لـيـســدد من عـلى حـدود
مـنـطـقـة اجلـزاء كـرة قـويـة أبـعـدهـا
ألـيـسون لـركـلة ركـنـية. ومـرر سـاكا
كـرة بـيـنـيـة لــنـكـيـتـيـاه عـلى حـدود
مــنـــطــقــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة 27
ليـسدد كرة عـلت العـارضة. وحاول
جوميـز مباغتة مـارتينيـز بتسديدة
من خــــارج مـــنــــطــــقـــة اجلــــزاء في
الــدقـــيـــقــة  37 إال أنه كـــرت ذهــبت
ــرمى. وارتــقى مــاني بــعـيــدًا عن ا
لعرضية من روبرتسون في الدقيقة
مــسـددًا رأسـيــة مـرت إلى جـوار 41
القائم لـينتهي الـشوط األول بتقدم

آرسنال بهدف دون رد.

واسـتــهل آرسـنــال الـشـوط الــثـاني
بتـسديـدة من خارج مـنطـقة اجلزاء
عبر نايلز ذهبت أعلى العارضة في
الـدقـيـقـة  51 لــيـرد عـلـيه فـيـرمـيـنـو
مـبـاشـرة بـتـســديـدة قـويـة من عـلى
حــدود مـــنــطــقـــة اجلــزاء مــرت إلى
جــوار الـــقــائم. وتــلـــقى مــاني كــرة
بـيـنـيـة مـتــقـنـة من روبـرتـسـون في
ـارتـينـيز إال الدقـيـقة  56 لـينـفرد 
أنه سـدد كـرة ضـعـيـفـة تـصـدى لـها
حــارس آرسـنــال بــنــجــاح. وأجـرى
آرسـنـال أول تـبـديالته فـي الـدقـيـقة
 بـنــزول سـيــدريك عـلى حــسـاب 59
بيلـيرين كمـا أجرى كلوب تـبديل
هـو اآلخـر بنـزول ميـنـاميـنـو وكيـتا
على حساب ميلـنز وويليامز وفور

نـزوله سدد كـيـتا كـرة ذهـبت بعـيدًا
ـــرمى.  وواصـل لـــيــــفـــربـــول عـن ا
سعـيه نحـو تسجـيل هدف الـتعادل
مع التـكتل الـدفاعي آلرسـنال وذلك
عبر تـسديدة من على حـدود منطقة
اجلزاء من مينامينو في الدقيقة 68
أمسـك بها مـارتيـنيـز بسـهولة. ورد
عـــلــيـه ســاكــا بـــتــســـديــد من داخل
مــنـــطــقــة اجلــزاء في الــدقــيــقــة 69

أخرجها أليسون إلى ركلة ركنية.
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وجنح لـيـفـربول في تـسـجـيل هدف
التعادل في الـدقيقة  73 بعدما مرر
صالح الـكـرة إلى مـيـنـامـيـنـو داخل
مـنـطـقـة اجلــزاء وحـاول الـيـابـاني
إعادة الكرة إلـيه من جديد إال أنها

اصـطــدمت بــســيـدريـك وعـادت إلى
ــارتــيـنــيـز مــيـنــامـيــنــو لـيــنــفـرد 
ويــســجل بــســهــولــة فـي الــشــبـاك.
وأهدر مـاني فرصـة محـققـة خلطف
الـــهــدف الـــثــاني فـي الــدقـــيــقــة 81
ارتـينيز لـيسدد كرة بعدمـا انفرد 
ضعيـفة تصدى لـها حارس آرسنال
بنـجاح. وبعدهـا دفع أرتيتـا بثالثة
تـبـديالت دفـعة واحـدة في الـدقـيـقة
 بــــنـــزول كل مـن كـــوالســـيـــنـــاك 82
وويـلــوك ونـيــلـســون عـلى حــسـاب
تيرني وساكا ونكـيتياه بينما دفع
كــــلــــوب بـــجــــونـــز عــــلى حــــســـاب
فيـرميـنو. وأرسل سـيدريك عـرضية
ـيـزة في الـدقـيـقـة  86 ارتـقى لـها
ويــلــوك مــســددًا رأســيــة مــرت إلى

جوار القائم وبـعدها أرسل ويلوك
عــرضـيــة أرضــيـة ألوبــامــيـاجن في
الدقـيـقة  98 ليـسدد اجلـابوني إلى
جـوار الــقـائم وفي الـدقـيـقـة األولى
من الــــوقت بــــدل الــــضــــائـع ســـدد
روبرتـسون رأسـية عـلت العـارضة
ليدفع بعدها كلوب ببريوستر على
حـسـاب فـيـنالـدوم لـيـنتـهي الـلـقاء
بـالــتــعــادل اإليــجـابي  1-1وتـذهب
ــواجـــهــة إلى ركالت الـــتــرجــيح. ا
وفي ركالت الـترجـيح سـدد بنـجاح
لـــلـــيــفـــربـــول صالح وفـــابــيـــنـــيــو
ومـــيــــنـــامـــيـــنـــو وجـــونـــز وأهـــدر

بريوستر. 
وسـجل آلرسـنـال بـنجـاح نـيـلـسون
ونـــــايــــلـــــز وســـــيـــــدريك ولـــــويــــز

وأوبــامــيــاجن. وجــد آرســنــال مــرة
أخــــرى طـــريــــقـــة لــــكـــبـح جـــمـــاح
ليفربول عقب التغلب عليه بركالت
الـتـرجيح  4-5 بـعـد انـتـهـاء انـتـهاء
الـــــوقـت األصـــــلـي بـــــالــــــتـــــعـــــادل
اإليجابي 1-1 مسـاء الـيوم الـسبت
بلي في مباراة درع على ملعب و
اجملـتمع اإلجنـلـيزي. وقـدم أرسـنال
ــدرب اإلســبـاني مــجـددا بــقــيـادة ا
مـيــكـيل أرتـيــتـا إشــارات واضـحـة
ــنــافــســة في بــشــأن قــدرتـه عــلى ا
زج ـقـبل من خالل أداء  وسم ا ا
ـغــامـرة بــ الـواقــعـيــة وبــعض ا
وكـــذلك حــيـــويــة الــشـــبــاب ودهــاء
العـبي اخلبـرة ليـحـرز أرتيـتا لـقبه
الـثاني مع الـفـريق في أقل من عام.
ـقــابــلــة أظــهـرت  في الــنــاحــيــة ا
ــبــاراة حــاجـة مــدرب لــيــفــربـول ا
ــاســـة لــتـــعــزيــز يــورجن كـــلــوب ا
صــــفـــــوفه خـــــصــــوصــــا وأن أداء
الفريق بات محفوظا عن ظهر قلب
دون وجـود أي أفــكــار إبــداعــيـة ال
ــنــاورة في ســيــمــا فـي مــنــطــقـــة ا
صــنــاعـة األلــعــاب عــلى الــرغم من
عظم العـبيه األساس في إشراكه 
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مـن أجل مـواجـهـة ضـغط لـيـفـربـول
الـعـالي جلأ مـدرب أرسـنال مـيـكيل
أرتـيـتــا إلى طـريـقــة الـلـعب 3-4-3 
حتـــــــولت عـن الــــــدفــــــاع إلى 5-4-1
فــتـكـون اخلط اخلـلــفي من الـثالثي
دافيد لويز وروب هولدينج وكيران

تيرني. 
وتـواجـد أيـنـسـلي مـايـتالنـد-نـايـلز
ـصري عـلى الـطـرف فـيـمـا وقف ا
لـعب إلى مـحـمـد الـنني فـي وسط ا
جانب السويسـري جرانيت تشاكا
وتــــشــــكل ثـالثي الــــهـــــجــــومي من
ــيــريك بــوكــايــو ســاكــا وبــيــيــر إ
أوبـاميـاجن وإيدي نـكيـتيـاه. وجود
ثالثــة العـــبــ في اخلـط اخلــلــفي
ساهم في احلد من خطورة الضغط
ــارسه لــيــفــربـول الــعــالي الــذي 
فـجاء تـناقل الـكـرة في اخللف أكـثر
سالسة وثـقة خـصوصـا مع وجود
ــــا الــــنــــني أمــــام هــــذا اخلط 

ـصـري ــتـلـكه الــدولي ا
من ثــــقــــة وهــــدوء في

اســتــقــبــال الــكــرة بــهــدف حتــريــر
الــفـــريق من الـــضــغـط. ومع حتــرر
أرســنـال مـن هـذا الــضــغط حــصل
ثالثـي الــهـــجــوم عـــلى الـــكــرة دون
مشاكل وتـواجدت أمامـه مساحات
رتدة شاسـعة لـتشـكيل الهـجمـات ا
والـــتي أســـفــرت عن هـــدف مــبـــكــر
أحـرزه أوبـاميـاجن. لـكن سـرعـان ما
شـعر مـدافعـو أرسنـال باحلـيرة مع
ـهاجم إضافي في إشراك ليـفربول 
نــصف الـسـاعـة األخـيـر من الـلـقـاء
وهو مـا وضعه حتت ضـغط شديد
رغم أنـه لم يـــتم اخـــتـــبــار حـــارسه

يليانو مارتينيز كثيرا. إ
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وكمـا كان مـتوقعـا اعتـمد ليـفربول
عــلى طــريــقــة الــلــعب 3-3-4 ولـعب
الشاب نـيكو ويلـيامز على الـناحية
الـيـمـنى من اخلط اخلـلـفي بـدال من
ـصـاب تـريـنت ألكـسـنـدر-أرنـولد ا
فيـما تواجـد أندي روبرتـسون على
اجلهة اليمنى وتمركز الثنائي جو
جــومــيــز وفـــيــرجــيل فــان دايك في
الـعـمـق. وأدى الـبـرازيلـي فـابـيـنـيو
ـســانــدة من دور العـب االرتــكــاز 
اخملــضـرم جـيـمس مـيـلـنـر وحتـرك
الـهـولـنـدي جـورجـيـنـيـو فـيـنـالـدوم

كالعب مـحـوري
خــــــــــــــلـف

ثالثي الــــهـــجــــوم مـــحــــمـــد صالح
وسـاديو مـاني وروبـرتو فـيـرميـنو.
بـالغ لـيـفربـول كـثـيرا في االحـتـفاظ
بــالــكـرة خـالل الـشــوط األول وهـو
أدى لـــبطء شـــديـــد في عـــمـــلـــيـــات
الــتــحــضــيــر لــلــهـجــمــات فــكــانت
التمريرات متوقعة بالنسبة لالعبي
وسط أرســنـال في وقت عــانى فـيه
ليـفربول إليـصال الكـرة نحو ثالثي
الهـجوم. كمـا أن الضـغط العالي لم
يكن مثمرا بالشكل الكافي بالنسبة
إلـى لـيـفـربـول بــسـبب قـدرة العـبي
أرسـنال عـلى تنـاقل الكـرة بأريـحية
رغم الــــضــــغط وهــــو مـــا أدى إلى
وجود مسـاحات ب خـطوط اللعب
الـثالثــة لـدى الـ"ريــدز" خـصــوصـا
عــنـــد تــقـــد ظــهـــيــري اجلـــنــبــ
للمساهمة في تشكيل الهجمات.
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وأدرك كـلـوب بـعد دقـائق من قـلـيـلة
من عـمـر الــشـوط الـثــاني أن عـلـيه
إجــراء بـعض الـتــغـيـيـرات من أجل
تـعديل الـنـتـيـجـة فتـغـيـرت طـريـقة
الــــــلــــــعـب إلى 1-3-2-4 مـع دخـــــول
الياباني تاكومي مينامينو بدال من
ـز الذي حتول جـوميـز مكانه ويا
مع رجـوع فـابيـنـيو لـلـعب في عمق
الدفـاع إلى جانب فـان دايك. دخول
مـــيــنــامــيـــنــو أدى إلرتــبــاك دفــاع
أرسـنـال بـعض الـشيء بـسبب
عــــدم الـــقــــدرة عــــلى قـــراءة
حتركات العـبي الهجومي
خـــــــصـــــــوصـــــــا فـي ظل
ـراكز سـتـمر  الـتبـادل ا
مـــــــــــــــــــــــــانـــي وصــالح
ومـينـامـينـو وهـو الذي
ســـــاهم فـي مـــــعـــــادلــــة
الـنتـيـجة قـبل أن يـعود
الـــــوضع إلـى مـــــا كــــان
عــــلــــيـه بــــعــــد دخــــول
كــورتــيس جــونــز مــكـان

فيرمينو.

مدرب االرسنال 
ميكل ارتيتا



ــعــار إلى بــوروســيـا - وكــاالت - قـال الــبــرازيــلي ريــنــيــر جـيــســوس ا { بــرلــ
دورتـمـونـد إن زمـيـله الـنرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد مـهـووس بـدوري أبـطـال أوروبا
مـؤكـدًا في الـوقت ذاته أن جـمـاهـيـر أسـود الـفيـسـتـيـفـال كـانت سـبـبًـا في انـتـقاله

اني. للنادي األ
 وقــال ريـنـيـر في تــصـريـحـات نـقــلـهـا مـوقع "ديـفــيـنـسـا سـيــنـتـرال" اإلسـبـاني:
"الوصـول إلى ريال مـدريد كـنت متـحمـسا لـلغـاية لـلتـحدث عن عـائلـتي فهم
ثلون كل شيء بالنسـبة لي لقد كان شعورًا فريدًا برؤيتي في البرنابيو

بهذا القميص لقد أمرا كان مذهلًا".
ـبـاريات الـقـليـلة مع وتـابع: "لقـد كانـت جتربـة رائعـة أن ألـعب تلك ا
الكاستيا كـما كانت جتربة الـتدريب الحقًا مع الفريق األول مع
فيـنيسيوس ورودريـجو ساعدني كاسـيميرو كثـيرًا ألننا نحن
الـبـرازيـلـيـون نـسـاعـد بـعــضـنـا الـبـعض دائـمًـا مـارسـيـلـو
أيـضًـا أنا سـعـيـد بـهذه الـفـرصـة".وعن مـشـاركته حتت
قيادة راؤول جونزاليس في فريق الكاستيا قال: "راؤول
شخص رائع ومدرب رائع في ثالث مباريات لعبت معه
فزت مرت يحب الـلعب الهجومي إنه أسطورة ويستحق
الفوز بلقب دوري أبطـال أوروبا للشباب تمامًا مثل الالعب

أنـا سعـيـد من أجلـهم".وعن شعـوره بعـد التـدريب مع الـفريق األول حتت قـيادة زيـدان قال:
"في ذلـك الوقت القـليل تـعلـمت الكثـير تـمكـنت من مقـابلة العـب جـدد بصفـات مخـتلـفة كنت

." سعيدًا بالتدرب إلى جوارهم حيث قضيت طفولتي في مشاهدة هؤالء الالعب

آنـذاك 22 عــامــا. وال تـزال نــوال في
الــــواقع هي الـــوحــــيـــدة حـــتى اآلن
ولكن تمكنت ابنـتا بلدها من حتقيق
ــبـيـة مـهـمــة; فـحـسـنـاء إجنـازات أو
بــنـحــسي حـصــلت عــلى فـضــيـة عن
ـبـيـاد أثـيـنا سـباق 800 مـتـر في أو
2004 ونــزهــة بــيــدوان حـازت عــلى
برونزية عن سباق 400 متر حواجز

بياد سيدني 2000. في أو
ـتوكل وفي عام 2007 عُيّـنت نوال ا
وزيــــرة لــــلــــريــــاضــــة والــــشــــبـــاب
ـنـصب مـدة عـام واسـتمـرت في ا

وانــضــمت عــام 2016 إلى مــجــلس
ــغـــربي. وفي عــام 1991 الــنـــواب ا
فـازت الــعـدّاءة اجلـزائـريــة حـسـيـبـة
ـرقـة بـواحـدة من أهم الـبـطـوالت بـو
يـة هي بـطـولـة الـعـالم أللـعاب الـعـا
القوى وكان ذلك في نسخة طوكيو
عن ســبـاق 1500 مــتـر وبــعــدهـا
بـــــعـــــام أصـــــبــــــحت أول امـــــرأة
جــزائــريـة تــرفع عــلم بــلــدهـا في
ـبـيـاد عـنـدمـا حصـلت عـلى األو
يداليـة الذهبيـة في برشلونة ا
1992 بـــعـــد أن فـــازت ضـــمن
بياد تخصصها ذاته.وفي أو
بـرشـلــونـة كـادت الـروسـيـة
روغاتشيفا أن حترز الفوز
ولــكن قــبل  200مــتــر من
نهـايـة السـبـاق جتاوزتـها
حـســيـبـة مـحــرزة الـنـصـر
وأنهت السـباق بزمن قدره
 ?3:55.30فأفـرحت ابـنة قـسنـطيـنة
اجلـزائـريـ الـذين كـانـوا يـعـيـشـون
في ظل احلرب األهـلية أو مـا يعرف
بـالـعشـريـة الـسـوداء الـتي كـانت قد
انـدلـعـت في بـلـدهم.تـقــول حـسـيـبـة
وهي مو مـوالـيد 1968  في مقـابـلة
تـلـفـزيونـيـة "الـشيء اخلـارق لـلـعادة
هـــو أنــني ســـنــة 1992 لم أقم بــأي
سـبـاق بل اجتـهت من الـتـحـضـيرات
مباشـرة إلى برشـلونة.. فـأول سباق
لــي عــــــــــــــــــــام 1992 كــــــــــــــــــــان فــي
بـرشـلونـة".بـعـد أن اعتـزلت حـسـيـبة
الرياضة وبفضل شهادة الليسانس
في الـعـلـوم الـتـجـاريـة التـي حصـلت
عليها دخـلت عالم األعمال وأسست
شــركـة جتــاريـة بــاسـمـهــا.وتـمــكـنت
مواطنـتهـا اجلزائريـة نورية بـنيدة
من إحـراز جـائــزة ذهـبـيـة أخـرى في
نــســخــة سـيــدني  2000عن ســبـاق
1500 متر أمـا اجلزائريـة صورايا
حـداد فــحـصــلت عـلى بــرونـزيـة عن
ــبـيــاد بـكـ ريـاضــة اجلـودو في أو
 .2008وحـصــلت غـادة شــعـاع عـلى

AZZAMAN SPORT

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 . Issue 6747 Monday 31/8/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6747 االثن  12 من محرم  1442 هـ 31 من آب (اغسطس) 2020م

{ مدريـد- وكاالت - أكـد تقـرير صـحفي إيـطالي اهـتمـام اثـن من عـمالـقة أوروبـا بالـتعـاقد مع الـنجم
اجلـزائـري إسمـاعـيل بن نـاصر العب وسط مـيالن هـذا الـصيف.وبـحـسب موقع "كـالـتشـيـو ميـركـاتو"
ـاضي مقابل 16 مـليون يورو اإليطالـي فإن بن ناصـر الذي انـضم إلى ميالن من إمـبولي الـصيف ا
ليس معروضًـا للبيع حـيث تعتبره إدارة الـروسونيري ومالك الـنادي من القوام األسـاسي للفريق.ونفى
الـتـقريـر وصـول أي عـروض رسـميـة لـلـنجـم اجلزائـري مـشـيرًا فـي الوقت ذاته إلـى استـفـسـار ناديي
ـوسم بــاريس سـان جــيـرمـان وريــال مـدريــد من خالل وسـطــاء عن إمـكــانـيــة ضم الالعب بـدايــة من ا
ـقـبل.وأوضـحت التـقـرير أن سـتـيفـانـو بيـولي مـدرب ميالن يـصـر علـى أن فريـقه في حـاجة إلى ضم ا
أربـعة العـب جـدد في خط الوسط ويـتفـاوض النـادي مع بريـشيـا من أجل سانـدرو تونـالي الستـعارته
ـدير مـقـابل 10 مالي يـورو مع خـيـار شـراء بقـيـمة  25-20 مـلـيون يـورو. ويـفـكـر بـاولو مـالـديـني ا

يالن في التعاقد مع الثنائي باكايوكو وتونالي للتواجد مع فرانك كيسي وبن ناصر. الرياضي 
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لــــلــــغـــايــــة في
مـــــــــعـــــــــرفــــــــة
ـــــســــتـــــقــــبل ا
الـقريب لـلـنجم
األرجــنــتــيـني

فـغـيـابه عن الـفـحـوصـات سـيـكون
رسـالـة واضـحـة بـأنه اتـخـذ قـرارًَا
نــهـــائــيًـــا بــإنــهـــاء مــســـيــرته مع

برشلونة هذا الصيف.
وتـــنص لـــوائح رابــطـــة الــلـــيــجــا

واالحتــاد اإلسـبــاني لــكــرة الــقـدم
عــــــــلـى ضـــــــــرورة اخلــــــــضــــــــوع
للـفحـوصات الـطبيـة واتخـاذ كافة
التدابير االحترازية قبل استئناف
الـعـمل وفي حــالـة غـيــاب مـيـسي
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كـــان الــثـــامن مـن آب من عــام 1984
يـومـا تـاريـخـيـا بـالـنـسـبـة لـلـريـاضـة
النسـائية الـعربيـة; فيومـها أصبحت
توكل أول غربـية نـوال ا العـداءة ا
ـيــدالـيـة ذهــبـيـة في عــربـيـة تــفـوز 
ـبـيـة - وتـوالت بـعـدها األلـعـاب األو
إجنـــازات ريــاضـــيــات عــربـــيــات في
ألـــعــاب فــرديــة مـــتــنــوعــة. في دورة
ـبـيـة لـعـام 1984 التي األلـعـاب األو
أقـيـمت في مـديـنـة لـوس أجنـلس لم
تـوكل بسـباق غـربـية نـوال ا تفـز ا
400 مـتـر حـواجـز الـذي أدرج في
األلـــعــاب ألول مـــرة بــالـــنــســـبــة
للنساء فحسب بل كانت أول

امــــرأة عــــربــــيــــة
ـيدالية تفوز 
ـــــــبـــــــيــــــة أو
ذهــبــيـة عــلى
اإلطــــــــــــالق -
وكـــان عـــمـــرهــا

{ روما- وكاالت - كشف اإليطالي سيباستـيان جيوفينكو جنم فريق الهالل حقيقة رحيله عن الزعيم كما
أبدى سعادته بحصد لقب الدوري السعودي للمحترف موسم (2019-2020) 

وساهم جيوفينكو بقوة مع زمالئـه بتحقيق لقب الدوري للمرة السـادسة عشر في تاريخ الهالل قبل جولت
من النهاية وإسعاد جميع الهاللي في كل مكان.

وقال جيوفينكو في تصريحات تلـفزيونية: "نحن نعمل كمجموعة ونعمل للتحسن وتطوير مستوانا من مباراة
يز ومختلف". ألخرى وهذا ما يجعلنا نظهر بشكل 

ـوسم القادم عن الـهالل قال جنم يوفنـتوس وبارمـا السابق صاحب الـ 33 عـاما: "أنا وعن حقيـقة رحيله ا
سعيد ومرتاح في الهالل".

ـؤسف أال نـحـتـفل مع اجلـمـهـور الـلـيـلـة ألن جـزء من عـمـلـنـا إسـعـادهم وافـتـقـدنـاهـم بـشدة وواصل: "من ا
خصوصا وهما داعمون ومساندون لنا باستمرار ونهديهم هذا اللقب".

ـاذا ال تعـرف أنت? رد النـجم اإليطـالي بقـوله وهو يـضحك: وعنـد سؤاله أن جـوميـز يعـرف أغاني هاللـية 
"ألني مغني سيء وجوميز أفضل مني وأعرف بعض الكلمات العربية مثل مبروك وإن شاء الله".

حواجز وكـانت حصلت عـلى بطولة
العالم في سباق احلواجز في السنة
التي سبقتهـا.لكنها في الواقع كانت
قـد حصـلت عـلى جـائـزت فـضـيـت
فـي الــبــدايـــة لــكـن ثــبــوت تـــعــاطي
الــــروســـيــــة يـــولــــيــــا زاريـــبــــوفـــا
لـلـمـنـشــطـات أدى إلى سـحب الـلـقب
مــنــهــا بــعــد أربع ســنــوات ومــنــحه

حلبيبة.
تــقــول حــبــيـبــة مــجــيــبــة عن سـؤال
ـؤلم عــدم قـدرتي صـحــفي كــان من ا
على االحـتفـال بـتلك الـلحـظة رغم أن
ـنـظـمــ حـاولـوا االحـتـفـال الحـقـا ا
بــأجـواء مــشـابــهــة.. لـكن األمــر كـان
مـخـتــلـفـا.. كـنت أبــكي.. لـكن الـنـاس
يـــــــعــــــــرفـــــــون أنـــــــنـي بــــــــطـــــــلـــــــة
أولـومــبـيـة".وأصـبــحت بـعـد ذلك من
الداعي "للرياضـة النظيفة وجتر

يدالـية الذهـبية في سـباعي ألعاب ا
القوى في أتالنـتا عام 1996 وكانت
بعـمر 23 لتـصبح أول سـورية تـفوز
تد سباق بي حتى الـيوم. بلقب أو
; تـتضمن السبـاعي على مـدار يوم
فــعـالــيــات الـيــوم األول ســبـاق 100
مـتر حـواجـز والـوثب الـعالي ورمي
ـطــرقـة وفي الــيـوم الـثــاني هـنـاك ا
الـقــفـز الـطــويل وسـبـاق 200 مـتـر

ورمي الرمح ثم جري  800مترا.
بـدأت غـادة وهي من مـوالـيد 1973
بـلــعب كـرة الـســلـة مع فـريـق بـلـدهـا
الــوطــنـي ثم قــررت الــتــركــيــز عــلى

ألعاب القوى. 
سـابقات ومنذ عام 1991 شاركت 
ـية في كـل من طوكـيـو ومـالـيـزيا عـا
وبـــرشــلــونـــة ورغم إصــابـــتــهــا في
ـــبـــيـــاد بـــرشـــلـــونـــة عــام 1992 أو
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عن الـفـحــوصـات فـإنه لن يــتـمـكن
من مــشـاركـة زمالئـه في تـدريـبـات
.وفي حـالـة غـيـاب مـيـسي االثـنـ
كـمـا هـو مـتـوقع عن الـفـحـوصات
الــطــبــيــة فــإنه ســيــكــون مــعـرض
لعقوبة خفيفة ولكن هذه العقوبة
ســتُـغـلظ إذا اسـتــمـر الالعب عـلى
. موقفه وغاب عن تدريبات االثن
ونــقـــلًـــا عن صــحـــيـــفــة ســـبــورت
الـكـتـالـونـيــة; فـإن الـلـوائح تـنص
عــلى أنه فـي حـالــة غــيـاب الالعب
عن العمل ليـوم األحد واالثن

(كما في حالة ميسي); 
فقـد يـتم إيقـافه عن العـمل وفرض
غـرامة مـاليـة تعـادل قيـمتـها راتب
يوم وحتى 10 أيام.من الناحية
اديـة; تنص الـلوائح عـلى فرض ا
غرامة مالية في مثل هذه احلاالت
تـصل نسـبـتـها إلى %7 من قيـمة
الـراتب الــشــهـري وإلــيــكم قـوائم

الية: العقوبات ا
الــرواتـب الـــشــهـــريـــة الـــتي تـــقل
قـــيــمـــتــهـــا أو تــســاوي 100 ألف o¹d∫ ميسي في مباراة مف فريقه

ليونيل
ميسي

v Ë_« WKŠd*« qDÐ ·u² ¹d  włËdM «∫≤∞≤∞ U ½d  ·«uÞ
ساعات

اركي مادس بيدرسن التوقيت ذاته 2- الد
3- الهولندي سيس بول التوقيت ذاته
4- اإليرلندي سام بينيت التوقيت ذاته
5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته
وانـسـحـب بـطل الـعـالم الـسـابق الـبـلـجـيـكي
فـيلـيب جيـلبـير من سبـاق فرنـسا لـلدراجات
بـعـد تــعـرضه إلصـابـة في الـركـبـة لـتـقـتـصـر
مــشــاركــة فــريــقه لــوتــو ســودال عــلى ســتـة
مـنـافــسـ فـقط بـعـد أن كـانـوا ثـمـانـيـة بـعـد
مـــرور مـــرحــلـــة واحــدة فـــقط مـن الــســـبــاق
الـكـبيـر.وقال الـفـريق البـلجـيـكي إن جيـلبـير

ـنـافـسـات الـتي تـمـكـنت مـن إنـهـاء ا
.وفي عــام 1995 اســتـــمــرت يـــومــ
أحرزت بـطولـة العـالم أللعـاب القوى
في غـوتنـبـرغ بالـسـويـد وفي صيف
عام 1996 رفعت ذراعـيهـا عالـيا في
اسـتــاد أتالنـتــا عـنـدمــا أردكت أنـهـا
حــقـقت نـقــاطـا تــضـمن فــوزهـا عـلى
مـنـافـسـتـيـهـا الـبـيالروسـيـة نـاتـالـيا
سازانوفـيتش والبـريطانـية دينيس
لـــــويـس وجــــــلــــــبت الــــــذهب األول
واألخـيـر حـتى اآلن لـسـوريـا. وبدأت
حـبـيـبـة الــغـريـبي وهي من مـوالـيـد
1984 احــتــرافــهــا في فــرنــســا عــام
2007 لـتصـبح الـتونـسـية الـوحـيدة
الـــتي حتـــرز الـــذهـب لـــبـــلـــدهـــا في
ــيــدالــيــة ـــبــيــاد.حــازت عــلـى ا األو
ــبـيـة في الـذهــبـيـة فـي األلـعـاب األو
لـنـدن 2012 في ســبـاق 3000 مـتـر

 نيمار دا سيلفا

(38 عــامــا) بــطل الــعــالم في 2012 لـن يــكـون
ــرحـلــة الــثـانــيـة من مــوجـودا عــنــد انـطالق ا
الـســبـاق حـول نـيس يـوم األحـد بـعـد تـعـرضه
ــــرحـــلــــة األولى يــــوم الــــســـبت حلــــادث في ا
وسـقـوطه أرضـا جراء ذلـك.وخرج من الـسـباق
ـاني جون ديـجنكـولب زميل جـيلـبير أيـضا األ
ـطـلـوب يـوم بــعـد فـشـله في تــسـجـيل الـزمـن ا
الـسـبت.وواجه الـفريق صـعـوبات في الـسـباق
الـشـهـيـر هـذا الـعـام بـعـدمـا أضـطـر إلى إعـادة
أربـعة من أفـراد طاقـمه إلى الوطن عـقب ثبوت
سـتجد إصـابة أثنـ منهم بـفيروس كـورونا ا

سريع العدوى.

ولـفريقه في بـلجيكـا منذ عام 2017 والرابع
في مــسـيـرته االحـتـرافـيـة بـعـد عـامي 2010
ــركــز األول في الــتــجـارب و2015 جــائــزة ا

ـمثل األمـيركي الـرسـميـة إلى ا
تشادويك بوزمان جنم فيلم 
"بـالك بـــانــــثــــر" الـــذي حــــقق
ـيـا كـبـيـرا والـذي جنـاحـا عـا

ـنـية اجلـمـعة وافـته ا
عن 43 عـامـا بـعـد مـعـركة
ضـــد ســـرطــان الـــقـــولــون
خـــاضـــهـــا بــصـــمت ألربع

سنوات.
وقـــال هــــامـــيـــلـــتـــون أول
ســــائـق أســــود في تــــاريخ
الـــفـــورمـــوال واحـــد "إنـــهــا
انــطالقـة خـاصـة بــالـنـسـبـة
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" نشـطات من قبل الالعب تعاطي ا
وابـتـعــدت قـلـيال عن الــريـاضـة بـعـد

إجنابها عام 2019. 
أمـا ابــنـة بـلــدهـا مـروى عــمـري فـقـد
صارعة احلرة احرزت برونزية في ا
بياد ريو 2016. بدأت هداية في أو
مـارسة الـرياضة في مالك (وهبـة) 
عمـر مـبكـر جدا وكـانت بـدايتـها مع
اجلـمـبـاز والسـبـاحـة لـكـنـهـا سارت
بــعـد ذلك عــلى خــطى أخــيـهــا بـطل
مـصـر في لـعـبـة الـتـايـكوانـدو  وفي
عمر 23 حازت على جـائزة بـرونزية
ـبيـاد ريو دي في هذه الـلعـبة في أو

جانيرو 2016. 
وقبـلهـا كانت عـبيـر عبـد الرحـمن قد
حـصـلت عـلى الـوسـام الفـضي بـرفع
ــبـــيــاد لــنــدن 2012 األثـــقــال في أو

والبرونزي في بك 2008.

لي ألنـني استـيقظت صـباحـا لسمـاع اخلبر
احملزن عن وفاة تشادويك. 

كــان عـام 2020 صــعـبـا حــقـا عــلى اجلـمـيع
وهـــذا اخلــبــر زاد من أوجــاعـي. لم يــكن من
ـنـافـسـة بـعـد الـسـهـل إعـادة تـركـيـزي عـلى ا
ســمــاع هــذا اخلـبــر لــكــنـني كــنت أعــلم أنه
يـتـعـ عـلي الـدخـول إلـى احلـلـبـة والـقـيادة
بـــشــكـل مــثـــالي من أجل مـــا فــعـــله من أجل
شـعبـنا وكيف أظـهر لألطـفال الصـغار كل ما
ـكن".ومع "بالك بانـثر" الـذي خرج إلى هـو 

يورو احلد األدنى: غـرامة تتراوح
مــا بــ %4.01 وحـــــتى %5 من

قيمة الراتب الشهري.
ـتـوسط: غرامـة تـتراوح قـيـمتـها ا
من %5.01 إلى %6 من قــــيــــمـــة

الراتب الشهري.
احلـــد األقــصى: غـــرامــة تـــتــراوح
قـيــمـتـهـا من %6.01 إلى %7 من

قيمة الراتب الشهري.
الـــرواتب الــشــهــريـــة الــتي تــزيــد
قــيــمــتــهـا عن 100 ألف يـورو.في
هـذه احلــالـة سـتُــطـبق الــغـرامـات
الواردة في السطور السابقة على
الـ 100 ألــف يــــــــــــــــــــورو األولــى
بـاإلضـافـة إلى تـطبـيق الـعـقـوبات
ــشـار الــتـالــيـة بــجـانب الــنـسب ا

إليها سابقًا:
احلد األدنى: تصـل نسبـة الغرامة
إلى %1.33 من زيــــــادة الــــــراتب

الشهري عن 100 ألف يورو.
متوسط: من %1.34 إلى 2.66%
من زيـــادة الـــراتب الـــشــهـــري عن

100 ألف يورو

{ بـاريس- وكاالت - أعـلـنت شـركة (نـايـكي) األمريـكـية  أنـهـا ستـنـهي عـقد رعـايـتهـا مع الـنجم
قبل بعد 15 البرازيلي نيمار دا سيلفا العب باريس سان جيرمان الفرنسي بدءا من اإلثن ا

عاما من الشراكة بينهما.
وأشارت العالمة التجارية الرياضـية في بيان أرسلته لوكالة األنباء اإلسبانية "نيمار جونيور لن

يكون مرتبطا مع نايكي بدءا من 31 أغسطس/آب 2020.
وكـان موقع (Diario do Peixe) اإلخـباري قـد أعـلن بـشكل مـسـبق عن اخلـبـر قبل أن
تعلن الشـركة نفسـها عن األمر ولكـنها لم تكـشف عن األسباب التي أدت لـهذا االنفصال عن

نتخب البرازيلي. جنم ا
وكان نـيـمـار قـد وقع عقـد الـشـراكـة األولى مع الـشـركة ذائـعـة الـصـيت ولم يـكن قد أ 13
عامـا عندمـا كان في صـفوف نـاشئي سـانتوس الـبرازيـلي وجدد الـعقد في 2011 حتى

نهاية 2022.
ـتـلك أي وكـان الـفـريق االسـتـشـاري لـالعب بـرشـلـونـة اإلسـبـاني سـابـقـا قـد أكـد أنه ال 

معلومات عن األمر حتى اآلن.
وزعم مـوقع (UOL) اإلخـبـاري أن سـبب االنفـصـال يـعـود لـلـخالف حـول الـقيم
ـاليـة اجلـديدة الـتي عـرضتـها الـشـركة والـتي يـبدو أنـهـا لم تلق قـبـول صاحب ا
الــقـمـيص رقم "10. ويـسـتـمـتع صـاحب الـ 28 عـامــا حـالـيـا بـقـضـاء إجـازته
بـجـزيـرة إيبـيـزا اإلسبـانـيـة بعـد أيـام من خسـارة لـقب دوري األبـطال مع الـ"بي

اني بهدف نظيف إس جي" أمام بايرن ميونخ األ

احلـــــد األقــــصى: من %2.67 إلى
%4 من زيــادة الــراتب الــشــهــري

عن 100 ألف يورو.
وفي حـالــة مـيــسي فـإنه ســيـكـون
مــعـرض لــهــذا الـنــوع الــثـاني من
الــعــقــوبـات بــســبب قــيــمــة راتـبه
الشهري التي تفوق بالتأكيد 100

ألف يورو.
ــقـبل وفي وبــدايـة من الــثالثـاء ا
حالة اسـتمرار ميـسي على موقفه
وغـــيـــابه عـن الـــتـــدريـــبـــات فـــإن
الـعـقـوبـة ستُـغـلظ أكـثـر وأكـثر إذ
سـيكـون الالعب مـعرضًـا لإليـقاف
وخصم ما يتراوح من 11 إلى 30

يومًا من قيمة راتبه الشهري.
ـالية; تنص اللوائح من الناحية ا
عــلى فــرض غـرامــة مــالــيــة تـصل
نـسـبـتـهـا إلى %25 من قـيــــــــمـة
راتـبه الـشهـري وإلــــــــيـكم قوائم
ـــالــيــة فـي حــالــة الــعـــــقـــوبــات ا
الــتـخـلف عن أكــثـر من يـومـ عن

العمل:
الــرواتـب الـــشــهـــريـــة الـــتي تـــقل

قـــيــمـــتــهـــا أو تــســاوي 100 ألف
يـــــورو احلــــد األدنى: من 7.01%
إلى  %13من قـــــيــــــمـــــة الـــــراتب

الشهري.
مـتـوسط: من %13.01 إلى 19%

من قيمة الراتب الشهري.
احلــد األقــصى: من %19.01 إلى

%25 من قيمة الراتب الشهري.
الـــرواتب الــشــهــريـــة الــتي تــزيــد

قيمتها عن 100 ألف يورو
احلد األدنى: تصـل نسبـة الغرامة
إلى %3.33 من زيــــــادة الــــــراتب

الشهري عن 100 ألف يورو.
متوسط: من %3.34 إلى 6.66%
من زيـــادة الـــراتب الـــشــهـــري عن

 100ألف يورو.
احلـــــد األقــــصى: من %6.67 إلى
%10 من زيـادة الــراتب الـشـهـري

عن 100 ألف يورو.
وفي حالة اسـتمرار غـياب ميسي;
فـسـتـنـطـبق عـلـيه إحـدى عـقـوبات
الــفــقــرة األخــيــرة بــدايــة من يــوم

قبل. الثالثاء ا

– { مــــــــدريــــــــد 
وكـــــــــــــــــــــاالت -
يــتــوجـه العــبـو
فريق بـرشلـونة
اإلســـــــــبــــــــــاني

صــــبـــاح امس األحـــد
إلى مـــديـــنـــة خـــوان جـــامـــبـــر
الـريـاضـيـة إلجـراء الـفـحـوصـات
الـطــبـيـة تـمــهـيـدًا لـبــدء الـفـتـرة
الــتـحــضـيــريـة  الــيـوم االثــنـ
ــقــبل اســتــعــدادًا لــلــمــوسم ا
الـــــكــــــروي اجلـــــديــــــد.ومن
نـتظر أن يـغيب لـيونيل ا
ميـسي عن الـفحـوصات
الـطــبــيـة كــمـا أخــبـر
نـاديه مـسـاء الـيـوم

السبت.
وســيــكــون غـدًا
يــومًــا مــهــمًـا

WÐU û   Uł«—b « ‚U³Ý s  V× M¹ dO³KOł

{ نـيس (فـرنـسا)) ,أ ف ب) - أحـرز الـنروجي
ـركز األول في الـنسـخة ألـكسـندر كـريسـتوف ا
ـئة لـطـواف فرنـسـا للـدراجات الـسـابعـة بـعد ا
الــــهــــوائــــيــــة في نــــيس الــــذي يــــنــــظم وسط
بــروتــوكـــول صــحي صــارم مع قــنــاع إلــزامي
وتـقيـيد للـحضور اجلـماهـيري بسـبب فيروس
ـستجـد.وقطع كريـستوف (33 عـاما) كـورونا ا
ـرحـلـة الـتي بـلـغت 156 كــلم بـزمن مـســافـة ا
ثـالث ساعات و 46 دقـيقة و23 ثـانيـة متـوفقا
ــاركي مـادس بــالــسـرعــة الــنــهـائــيــة عن الــد
ـرة بــيـدرسن والــهـولــنـدي سـيـس بـول.وهي ا
الـرابعة التي يحـقق فيها كريـستوف الفوز في
إحــــدى مـــراحل طــــواف فـــرنــــســـا فـي تـــاريخ
مــشــاركـته بـه.وحـقق الــدراجـون الـ29 األوائل
الـتوقيت ذاته في مرحلة شـهدت سقوطا كثيرا
لـلـدراج بـسبب طـريق زلق جدا حـيث حولت
األمـطـار الـطـريق إلى حـلبـة لـلـتزلـج في بعض
األمـاكن وتـسـبـبت في الـعـديـد من الـسـقوط أو
االنـــزالق عــلى الـــرصــيـف آخــرهـــا قــبل ثالث
كــيــلــومــتــرات عــلى نــهــايــة الــسـبــاق مــا دفع
ـنـظـمـ إلى عـدم احـتـسـاب تـوقـيـتـهـا طـبـقا ا
ـرحـلــة الـثـانـيـة لــقـرار جلـنـة احلـكــام.وتـقـام ا
االحــــد ومــــســــافــــتــــهـــا 186 كـــلم بـــ نــيس
وسـيــسـتـيـرون.- تـرتـيب اخلـمـسـة األوائل في

رحلة األولى: ا
1- الـنـروجي ألـكـسـنـدر كـريـسـتوف 3:46.23

الـصاالت سـنة 2018 بـات بـوزمان جنم أول
عــمل ســيــنـمــائي عن بــطل خــارق أسـود في

تاريخ استوديوهات مارفل.
و االحــتــفــال بــهــذا الــفـيــلـم في الــواليـات
ـتـحـدة بـاعـتـباره حـدثـا ثـقـافـيـا مـهـما ألنه ا
عكس الصور النمطية السائدة في هوليوود
من خـالل تـصـويــره بـلــدا إفـريــقـيــا مـزدهـرا
ـد البـلدان األكـثر يـسـتقـــــــــبل الالجئـ و
تـقدمة الـتي يتمتع فـقرا بالـتكــــــنولـوجيا ا

بها.

{ لــيــاج (بـلــجـيــكــا) (أ ف ب) - سـيــنــطـلق
ســـائـق مـــرســـيــــدس الـــبـــريـــطــــاني لـــويس
ركز هـاميلتون بـطل العالم ست مرات من ا
ـرحـلـة االول في جــائـزة بـلـجـيـكـا الـكـبـرى ا
الـسابـعة من بطـولة العـالم للفـورموال واحد
بــعـد تــصـدره الــتـجــارب الـرسـمــيـة الــسـبت
مــتـفـوقـا عـلى زمــيـله في الـفـريـق الـفـنـلـنـدي
ـرة اخلـامـسـة هـذا فـالـتـيـري بـوتـاس.وهي ا
وسم والـ 93فـي مسيـرته االحترافـية التي ا
ـركز االول في يـنـطلق فـيـها هـاميـلـتون من ا
بــطـــولــة الــعــالم لــلـــفــورمــوال واحــد.وحــقق
هـاميلتون أسرع لفة بزمن 1:41.252 دقيقة
1:41.763 أمـــــــــام بـــــــــوتـــــــــاس صـــــــــاحب 
دقـيقـة.وتفوق سـائقا مـرسيدس عـلى سائقي
ريــد بـول الــهـولــنـدي مـاكـس فـيـرشــتـابن
( 1:41.778دقـيقة) وريـنو األسترالي

دانـــيــال ريـــكــيــاردو (1:42.061
دقــــيـــقــــة). واكــــتـــفـى ســـائق
فـيـراري شـارل لوكـلـيـر الذي
ركز االول كـان انطـلق من ا
ــاضي لــلـــســبــاق الــعــام ا
ـــــركـــــزه األول وتــــــوج 
ركز الثالث عشر أمام بـا
زمـــــيـــــله فـي الــــفـــــريق
ــاني سـيـبـاسـتـيـان األ
فـــــــــيـــــــــتـل.وأهــــــــدى
هـامـيلـتون الـساعي
إلـى لــــــــقــــــــبه األول

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يلتقط صورة بجائزة االنطالق
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الدولي عـدم السفر إلى اخلارج
ومـــــواصـــــلـــــة دراســـــاتـــــهـم في
اجملـمــعـات الــسـكــنـيــة لـلــطـلــبـة
الوافدين. لتجنيب أنفسهم خطر

اإلصابة.
خامسا:الصحة النفسية

أدى تــــفــــشي  COVID-19إلى
تــعـطـيل حــيـاة اعـداد هــائـلـة من
الـنـاس في جـميـع أنحـاء الـعالم.
حيث خلقت الزيادة السريعة من
ـــصـــابـــة في جـــمـــيع احلـــاالت ا
أنـحاء الـعـالم شـعـورا بـاالحـباط
وعـدم الــيـقـ والـقــلق بـشـأن مـا
سيـحدث الحقـا. وايضا مـستوى
هـــائـل من الــــضـــغـط بـــ طالب
اجلـــامـــعـــات  وقـــد يـــؤدي هــذا
الـضــغط إلى آثـار غـيــر مـرغـوبـة
عـلى الـتعـلم والـصـحـة النـفـسـية
لـلطالب. سـيـما الـطالب األجانب
الـذين يبـقون بـعيـدًا عن منـازلهم
الذين يزداد قـلقهم عـلى صحتهم
وسالمتـهم وتعـليـمهم واخملاوف
بشأن اوضاع أسرهم. كما يشعر
الطالب الذين تمكنوا من العودة
إلى مــنــازلــهـم بــالــقــلق من عــدم
قـــــدرتـــــهم عـــــلـى الـــــعـــــودة إلى

جامعاتهم الكمال دراستهم.
وهـنـا البـد من ان نـطـرح عدد من
األسـئلـة: هل ستـتخـذ اجلامـعات
تدابـيـر استـبـاقيـة لـدعم الصـحة
الــعــقـــلــيـــة ومــراعـــاة اجلــوانب
الـــنــفــســـيــة لــلـــطالب?وهل لــدى
اجلـامـعـات مـسـتـشاريـن مـدرب
ـكــنــهم فـهم عـلــمـيــا ومــهـنــيًــا 
طبيـعة االوضاع النفـسية لهؤالء
الــطالب?  ويــسـود اعــتـقــاد لـدى
ـعـنـي بـالـتـعـليم من كـثـير من ا
ان لــوبــاء  COVID-19تــأثــيــر
خطـيـر عـلى خريـجي اجلـامـعات
لـهــذا الــعـام. كــونــهم عــانـوا من
انـقـطـاعـات كـبيـرة فـي التـدريس
والـتـقـيــيم في اجلـزء األخـيـر من
دراســـــتـــــهم مع احـــــتـــــمــــال أن
يـــتــخــرجــوا مــتــأخــرين بــســبب
االشــــكـــالـــيــــات في االمــــتـــحـــان

النهائي.
 عـالوة عـــــلى ذلـك  ســـــيـــــواجه
اخلريـجـون التـحـديات الـشـديدة
في عــدم وجـود فــرص لـلـتــعـيـ
ي الناجم عن نتيجة للركود العا

.COVID-19 أزمة
 UF U'« s  WÐuKD   «uDš

اوال:يجب عـلى اجلامعـات إنشاء
فريـق عمل لـلـتـخطـيط والـتـعامل
ـــواجــهــة تــداعــيــات مع األزمــة 
COVID-19. ويـــجب أن تـــضم
فـرقـة العـمل أعـضاء من مـخـتلف
االختـصاصـات و اجملاالت داخل
ـــيــ  اجلـــامــعـــة مـــثل األكــاد
ــــوارد الــــبــــشــــريــــة  وإدارة وا

ـرافق  والــوحـدات الـصــحـيـة  ا
وشــــؤون الـــــطـالب  وخـــــدمــــات
الـتــسـجـيل  واألعــضـاء اآلخـرين
ذوي الــصــلـــة. كــمـــا يــنـــبــغي أن
جتـتـمع فـرقة الـعـمل بـشكل دوري
مـع مـخــتــلف الــلــجــان الــفــرعــيـة
ـنع او احلـد من تـفـشي ـشـكـلـة  ا
ـــرض وان تـــبــــادر الى اتـــخـــاذ ا
ستنيرة التي تتماشى القرارات ا

مع تطور الوضع.
ثــانــيــا:نــظــرًا الســتــمــرار حــاالت
االصــــابـــة ب    COVID-19في
ـا يجب جـمـيع أنحـاء العـالم  ر
عـلى اجلـامـعـات إلـغـاء أو تأجـيل
جــــمـــيع األحـــداث والـــريـــاضـــات
ـــــؤتـــــمــــرات وورش الـــــعـــــمل وا
واألنــشـطــة األخــرى لــفـتــرة غــيـر
مـــحــددة مـن الــوقت. كـــمـــا يــجب
عــلــيـهـم جتـنب أو إعــادة جــدولـة
االجـتـمـاعــات الـتي تـنـطـوي عـلى
ــوظــفــ أو أعــداد كـــبــيــرة مـن ا
الــطالب مـــا لم يـــكن ذلك مـــبــررا.
ـــــــكن االســــــتـــــــعــــــاضــــــة عن و
ـحـاولة االجـتمـاعـات الفـعـلـية  

.Zoom إجراء اجتماعات
ثــالــثــا:يــبـدو ان الــوقـت مـنــاسب
ألعضـاء هيـئة الـتدريس والطالب
وقف واإلداري لـلتعـلم من هذا ا
احلــــرج والــــتــــغــــلب عــــلـى هـــذه
الــتــحــديــات. ويـــجب اســتــثــمــار
الـتــعـلم عـبـر اإلنـتـرنت بـاعـتـبـاره
واجـهـة هـذه األزمة فرصـة أكـبـر 
مقرين حقيـقة كون الطالب شباب
وحـــيــويـــون  وهم قـــادرون عــلى
كن التـعـلم عـبـر اإلنتـرنت. كـمـا 
لـلـكـلـيـة حتــفـيـز الـعـقـول الـشـابـة
شاركة النشطة في وجذبهم إلى ا
عــمـلـيــات الـتـعـلــيم . ويـجب عـلى
ادارة اجلـامـعـة تــشـجـيع الـطالب
وأعــضـاء هــيــئــة الــتـدريـس عـلى
ادامـة عملـيات االتـصال من خالل
اإلنـتـرنت أو أي مــنـصـة لـوسـائل
ــضي الــتــواصل االجــتــمــاعي وا
قــدمًـــا مــعًـــا خالل هـــذه الــفـــتــرة
الـعصـيبـة للـغايـة. كما يـجب على
اجلامـعـات تـشـجـيع الطـالب على
الـــتـــعـــلــــيم وتـــنــــظـــيم الـــدورات
واخلــدمــات األخـرى بــالــتـنــسـيق
عـبـر اإلنـتــرنت لـدعم اسـتـمـراريـة
ــيــة ... ويـجب االنــشــطـة األكــاد
تنظيم برنامج التدريب بأسرع ما
ـكن ألعــضــاء هــيـئــة الــتـدريس
لـلـتـعـامل مع مـنـصـة الـتـعـلم عـبر
ــرحــلــة الـقــريــبـة اإلنــتـرنت. ان ا
ثـابـة  جتـربة الـقادمـة سـتـكـون 
لـقـوة هـذه اجلــامـعـات في جـمـيع
أنـحـاء الـعـالم لـتــحـديث بـنـيـتـهـا
التـحتية الـتقنيـة وجعل اإلنترنت

جانبًا أساسيًا للتعليم والتعلم.
{ استاذ دكتور

الـطالب الذين لـيس لديـهم اتصال
بـإالنتـرنت من اشكـاليـات واضحة
شاركة في عملية التقييم  أثناء ا
ــا سـيـؤثـر سـلــبًـا عـلى مـعـدالت

درجاتهم .
ثالثا:الطالب الوافدين

هناك العـديد من الطالب الوافدين
الــذين يـــدرســون في اجلـــامــعــات
والـذين ال يسـتطـيعـون السـفر إلى
مــــنــــازلـــــهم في هـــــذه الــــظــــروف
احلرجـة. بـيـنمـا تـغلق اجلـامـعات
ـهم احلـرم اجلــامـعي  لــذلك من ا
االنـتـبـاة الى  وجـود اعـداد مـهـمة
من الطالب لـيس لديـهم أي مرافق
إقـامـة مـنـاسـبـة خـارج تـلك احلـرم
اجلــامــعي .. لــقــد أصــبح حتــديًــا
كـبـيـرًا لـلـمـسـؤلـ في اجلـامـعـات
لـضــمـان تـوفـيـر الـطـعـام والـسـكن
ـالئم وضــمــان الــسالمــة لــهــؤالء
الــطـالب الــوافــدين.ونــضــيف الى
ذلك ان هـؤالء الـطالب يـحـتـاجـون
أيـضًـا إلـى الـنـصــيـحـة الــوقـائـيـة
نـاسـبة حلـمـاية أنـفـسهم من أي ا
اتصال ب شـخص والعيش في
عـزلـة ذاتـية حـتى يـصـبح الـوضع
طــبـيـعــيًـا. كــمـا قــد يـؤدي تــمـديـد
اإلقامـة بسبب تـأجيل االمتـحانات
إلى مـشكلـة مالـية. كـما ان الطالب
الــذين يـنــجـحـون فـي الـعـودة إلى
منازلهم سيقلقون من أن دراستهم

ستُقطع. 
نـزل  فـقد ال يـتوفـر لدى امـا في ا
العـديد من الطالب االمـكانات مثل
الـــكـــتب وأجــهـــزة الـــكــمـــبــيـــوتــر
واتصال إنترنت عالي السرعة قد
CO- يـؤثــر االخـتالل الــنـاجم عن
 VID-19عــلى اســتـــمــرار قــبــول
الـــطالب الـــدولـــيـــ لـــلـــســـنــوات

القادمة . 
ــفــروضــة عــلى رابـــعــا:الــقــيــود ا

السفر
COVID-19 خــــلـــقت جــــائـــحـــة
ـية لـشـركات الـطـيران. فوضى عـا
حـــيث اغــلـــقت الـــدول في جـــمــيع
أنــحــاء الــعــالم احلــدود الــدولــيـة
ـرض.لذلك للـتـخـفيف من تـفـشي ا
نــــــصــــــحت إدارات اجلــــــامــــــعـــــة
تـدريـســيـهـا بــتـأجـيل ســفـراتـهم 
حــــــتى الــــــعــــــودة إلى احلــــــيـــــاة
ـشــاركــة في أي الــطــبــيــعــيــة  وا
نــشـاط يـتـطـلب مــنـهم الـسـفـر إلى
اخلارج من الواضح أن العديد من
ـدرســ دفــعـوا بــالــفــعل رسـوم ا
ـــؤتـــمـــرات وتـــذاكــر تـــســـجـــيـل ا
الـــطـــيــــران مـــنـــهـم او من أمـــوال
جـامـعـيـة أخـرى.وهـذا ما أدى إلى
حـالة من االرتـباك بـ التـدريس
أثـــنــاء تـــعـــامـــلــهـم مع مـــثل هــذه
احلاالت. لقد طـلبت اجلامعات في
جـمــيع أنـحـاء الــعـالم من الـطالب
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ـثل اجلــهـاز الـعـصــبي في نـقـل وانـتـشـار إذا كــان اإلعالم عـمـومــاً 
ثل الـعقل في اجلهاز ـياً فإن اإلعالم العـلميَّ  ـعلومـة إقليمـياً وعا ا
ستمع علومة لدي القار وا علومات نظراً ألهمـية ا الـعصبي لنقل ا
ــنـهج الــعـلــمي في الــتـفــكـيـر في تــشـكــيل وعـيـه وثـقــافـته وإشــاعـة ا
شـكالت بفاعـلية واإلبـداع وبالـتالي القـدرة على مـواجهة األزمـات وا
تقدمـة ثقافةً شائـعةً ب اجلمهور أكـثر وهو أمر أصبح فـي الدول ا
ووظـيفة مهـمة لوسائل اإلعالم في نـشر الثقـافة العلمـيّة والتكـنولوجيا
ـهمـا بـصـورة جذابـة مـشـوقة وتـبـسـيطـهـمـا عـلى نطـاق واسع وتـقـد
وســهـلـة إلثــارة حب الـعـلم الــذي يـغـذّي خــيـالـهم ويــفـجـر طــاقـاتـهم
اإلبـداعـيـة. فـاإلعالم العـلـمي لـيس رفـاهـيـةً بل مطـلـبـاً عـلـميـاً لـتـنـظيم
الــتـواصل والــعــمل بـدون أخــطـاء لــبـنــاء مـجــتـمـع عـلــمي بـعــيـداً عن

العشوائية اإلعالمية التي قد تصيب ولكنها قد تخطئ أيضاً.
ال يـزال احلديث حول تأثير الثورة العلمـية على البيئة والفكر واحلياة
الـبشرية مستـمراً واجلدل حول نِعَم العلـم ونِقَمه متصالً; ولكن الكل
ــفـكـر األمــريـكي (ألــفـ تــوفـلـر) فـي كـتـابه عــلى األرجح مـتــفق مع ا
ـستقـبل) أن العـلوم والـتقـنيـة قد حتولت إلى أداة الـشهـير (صـدمة ا
ـة والـتـقـلـيـديـة الـسـائـدة في اجملـتـمع لـقـلع الـكـثـيـر من األسـس الـقد
الـبشري وإعادة تـشكيلهـا وفقَ مفاهيمَ ومنـظوماتٍ جديدة من خالل
سـتمر بـ احلركة الـعلمـية وعامة إعالم عـلمي يؤدي إلى الـتواصل ا

اجلمهور. 
واإلعالم الـعـلـمي هو إعـالم متـخـصص في مـادته مبـسَّط في طـريـقة
تـنـاوله وطرحه يـتـوجه جلمـهـور عام مـتنـوع االهـتمـامـات متـباين في
ـعـرفـة لـهم من خالل أسـلـوب مـسـتــويـاته الـعـلـمـيـة يـهـتم بـتــوصـيل ا
مـبسط وواضح ولـغة تفـتقد إلى صـفة التـعالي على الـقراء أو التـقعر
الءمـة واجلــاذبـيـة ـعــاصـرة وا أو الــغـرابـة فــيـهـا مــبـدأ الــوضـوح وا
ــرونـة والـقـابـلـيـة لـلـتـطـور يـنـاقش األفـكـار ويـعـرض واالخـتـصـار وا
الـنتائج الـتي حتقق فائدة لـلناس وهـو ال يهتم باألسـاليب بل يعرض
الـنـتـائـج بـأسـلـوب سـلِسٍ واألهم من ذلك أن يـحـافظ عـلى لـغـة الـعـلم

ويعرضها في تشويق وجاذبية.
عـربياً وحسب اإلحصائيات األخيرة يكفي أن نعلم أن عدد اجملالت
الـعلـميـة اجلادة التي يـتم توزيـعهـا في الوطن العـربي بهـدف التـثقيف
ـواقع اإللـكـتـرونـية الـعـلـمي ال يـتـجاوز  15مـجـلـة ورقـيـة وأن عـدد ا
ا يعني الـعربية التي تهدف للتثقيف العلمي ال يتجاوز  40موقعاً 
وجـود مشكـلة كبـيرة في النـاحية الـكمية بـاإلضافة لـلمشـكلة الـنوعية

في كفاءة احملرر العلمي. 
كـما أن وسائل اإلعالم العربية جعلت شرائح كثيرة من اجملتمع تهتم
ـتـابـعـة أخـبـار الالعـبـ ومـتـابـعـة أخـبـار الفـنـانـ من خالل حـجم
ـراحل حجـم تغـطية تـغطـية األحـداث الريـاضيـة والفـنيـة وهو يـفوق 
ـا فـيهـا األنشـطة الـعلـميـة وهو دلـيل على سـطوة األنـشطـة األخرى 
وسـائل اإلعالم وقدرتها عـلى توجيه اجلمـاهير والتحـكم في رغباتها.
يـنبغي االعتـراف أيضاً بأن هـذا اإلعالم العلمي مـا زال يفتقـد الكثير
من خـصـائـصه كـعـلـم وحـرفـة إضافـة إلـى وجـوده في "بـيـئـة عـلـمـية"
طـاردة للعلم وبيئة إعالميـة ال جتيد توصيل الرسالة العـلمية بشكلها
عـلومـة الـعلـمـية تـكـون خطـيـرة عنـدما شـوق ألن طـبيـعـة ا ـبـسط وا ا
ـتخصص إلى العـامة وهذا يتـطلب حنكـة وخبرة إعالميه تـنتقل من ا
كــبـيـرة من خالل تــسـلح اإلعالمي بــذخـيـرة عـلــمـيه واسـعــة الـنـطـاق
لـيتسـنى له التـعبيـر الدقيق عن احلـدث العلـمي بعيـداً عن العشـوائية
اإلعالمـية الـتي قد تؤدي إلى بـلبـلة شعـبية تـؤرق الشـارع تمامـاً كما
ية وأبرزها (فيروس الكورونا); حيث حدث مع انتشار األمراض العا

أثارت الرعب ب اجلمهور بشكل واضح.
ـتــخـصـصـة في وبــشـكل عـام هـنــاك نـقص في الـكــوادر اإلعالمـيـة ا
ادة اإلعالمية هارة اإلعالمية لـتوصيل ا مـجال العلوم وضـعف في ا
بشكل مشوق ألن مشكلة اإلعالم العربي كما يرى البعض تتجسد
في عـدم قدرته عـلى تقـد العلـوم بشـكل مبسط ومـشوق فـقد ساهم
ـتلـقي ذلك ألن ـلل وتـكـريـسـهـمـا في مـدارك ا في خـلق الـغـمـوض وا
ـا إلـى غــيـر ــارســيـه وإ ــلل ال يــنــســحب عــلى اخملــتــصــ من  ا
اخملــتـص الــذي يــجــد فــيه جــهــودا فــارغــة ال طــائل من ورائــهــا! ألن
ادة الـعـلـميـة حـتى لو اإلشـكـالـية كـمـا نراهـا هي قـضـية غـمـوض ا
سـلمـنـا جدلًـا باسـتيـعاب اإلعالمي لـلمـادة الـتي ينـقلـها فـإنَّه سيـجمع
نـقولة ـادة ا ثل مـضمون ا ; أحدهمـا:  بـالضـرورة ب اختـصاصـ
من اخملـتص إلى اجلـمـهـور واآلخر: هـو اخلـطاب اإلعالمـي وتقـنـياته
عضلة الـتي تتطلب جهدًا ال يقل عن األول في حتصـيله وهنا تكمن ا
الـكبرى لإلعالم العلمي; وهي اجلمع بـ أمرين شبه متنافرين حيث
اإلجـادة في أحدهما تقـتضي اإلخالل باآلخر! وكمـا نقول دائما فإن
ا مـسؤوليـة نشر الـثقافة الـعلمـية ال تتـعلق بأجـهزة اإلعالم فقط وإ
هي أيـضاً مسؤولـية مؤسسـات األسرة والتعـليم والثقـافة واجلامعات
ودور الـنشـر والعـلـماء مـثلـما هي مـسؤولـية وسـائل اإلعالم في خلق
رأي عـلمي وإعالمي قادر على تـغيير نظـرة مجتمعـاتنا العربـية للعلم
ـواطن عـلى أسـلـوب الـتـفـكـيـر الـعـلـمي في جـمـيـع مـجاالت وتـنـشـئـة ا
احلـياة اليـومية. اإلعالم العـلمي ليس تـرفاً فكريّـاً بل هو الطريق إلى
ـحو ـستـقـبل وتقـديس أبجـديات الـعلم ونـتـائجه اإلنـسانـية كـفيل  ا
ـريـضة الـتي صـنعت لـنـا إنسـاناً أمـيـة اخلرافـة وأسـاطيـر األوهام ا
ـيل إلى البـهتـان والترهـات والتـهاويل واألسـاطيـر وخرافات كـسوالً 
الـهراء; كاألبراج والتـنجيم مثلـما صنعت لنـا اخلرافة دوال معاقة في
الـرؤيـة والـتـعـلـيم والـعلـم. فهل نـسـتـغـرب بـعـد ذلك أن نـرى في دولـنا
ومـجتمـعاتنا حـروباً داحسيه وغـبراوية ضد الـعلم ورجاله?! وأن نرى
(حـدوة احلصـان) و(اخلرزة البـيضاء) تـعلق في غرف ومـداخل بيوت

العربان لطرد الشيطان واحلسد وجلب احلظ السعيد?!!
بـالـفصـيح الـرسالـة اإلعالمـية الـعـلمـيـة تتـطـلب اللـجـوء إلى التـبـسيط
عرفة بأبسط لغة العلمي في ظل التأويل توخيا لنقل أحسن عناصر ا
ألن واقـع اإلعالم الـعــلـمي يــعـيش ازمـه أمـراض حــقـيــقـيـة إعالمــيـة 
فـالثـقافـة العـلميـة الشـعبـية تـعاني من نـقص فيـتامـ الوعي واحملرر
الـعلمي مـصاب بقـصر النـظر ومتـالزمة العـ اجلافة والـفصام ب
هـنـة ورجل الـعلم يـعـيش ازمه الـعقـل البـاطن وعـقدة الـتـخـصص وا
حـتى وصـل األمـر أن نرى ـصـطـلـحـات الـعـلـمـيـة الـنـظـريـة اجملـردة  ا
خـبيـرا يتـحدث لـلعـامة حوال ظـواهر الـطبـيعـة بلـغة الـرياضـيات حيث
ثـلثـية! ونرى ـتطـابقـات ا ـثلـثيـة من خالل تطـبيق ا قـادير ا تـبسـيط ا
آخـر يـتـحدث لـلـفالحـ بـأسمـدة الـكـومبـست والـنـيـتروجـ والـبـوف
الـبالس فال نـرى صـور تـوضيـحـيـة او رسومـات او ألـوان إرشـادية
كـأنــنـا في قـاعـات امـتـحـانـات ومـراكــز بـحـوث عـلـمـيـة وثـرثـارات في
مـؤتمـرات علمـية. وصـدق من قال: الـوقاية اإلعالمـية خـير من العالج

الطبي!                 
أزعـجـني حـلم األمس وكـوابـيـسه: أينـشـتـاين في اإلعالم يـحـدثـنا عن

دمس!     الفرق ب النظرية النسبية وطريقة عمل الفول ا
{ استاذ دكتور
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االمارات

شهق الناس

اعداد ال يـستـهان بـها من الطالب
تلـكون أجـهزة الكـمبـيوتر قـد ال 
احملـمـولـة واالتـصـال  بـاإلنـتـرنت
ـنــزل... وهـنـا يــطـرح سـؤال في ا
ــمـكن مــهم نــفــسه وهــو:هل من ا
واد العملية واخملتبرية تدريس ا
ـوسـيقى والـفـنون عـبر ودورات ا
اإلنـتـرنت? مـاذا سـيـحـدث لـطالب
الــكــلــيـات الــطــبــيــة والــصــيــدلـة
ـكن تدريس والـهندسـة الذين ال 
اغـلب مـوادهم عـبر اإلنـتـرنت? لذا
تـعد جودة الـتعلـيم عبـر اإلنترنت
قـــضـــيـــة حـــاســـمــة حتـــتـــاج إلى

ناسب بها. االهتمام ا
ثانيا:التقدير والتقييم

قــامـت الــعـــديـــد من اجلـــامـــعــات
بتـعليق أو تغـيير آليـة امتحانات
نـهـايـة الـفـصل الـدراسي الـثـاني
في حـــ ســيــســـتــمــر الــتـــقــيــيم
ـــســـتـــمـــر مع الـــفـــصـــول عـــبــر ا
اإلنترنت.ان االنتقال من التدريس
وجـــهًـــا لـــوجه إلـى اإلنـــتـــرنت له
تـأثــيـر خـطــيـر عـلـى الـتـقــيـيـمـات
والـــتـــقـــيـــيـم. عـــلى الـــرغم من ان
اسـتخـدام الـتـكـنولـوجـيـا كان في
وقت ســـــابق يـــــدعـم الــــتـــــدريس
والـتــعـلم  إال أن جـانب الــتـقـيـيم
غالـبًـا ما يـكـون فـيه ضعـيـفًا. ذلك
الن تـطبـيق الـتـقـييـمـات عـلى تلك
ـصــمــمـة الــدورات الــتـدريــبــيــة ا
كن للتعلم وجـهاً لوجه مهمة  ال
تــطــبـيــقــهــا عــلى الـتــعــلــيم عــبـر
االنـــــتــــرنــــيت. فـال الــــطالب  وال
أعــــضــــاء هــــيــــئــــة الــــتــــدريس 
ــــهــــام يـــــنــــجــــحـــــون في إدارة ا
شـروعات البـارزة والتقـييمات وا
ــســتــمــرة األخــرى. لــذلك يــجب ا
عـــلى أعــضـــاء هــيــئـــة الــتــدريس
تـغـيـيـر أنـواع الـتــقـيـيم لـتـنـاسب
وضع االتــصـال بــاإلنـتـرنـت. كـمـا
مـن الــصـــعب مـــراقـــبـــة كــيـــفـــيــة
الــتــعـامـل مع االمــتـحــانــات عــبـر
اإلنــتـرنـت والـتــأكــد من عـدم غش
الـــطـالب أثـــنـــاءاجـــرائـــهـــا عـــبــر
ــكن اإلنــتــرنت. مــرة أخــرى  ال 
إجــراء االخـــتــبـــارات الــعـــمــلـــيــة
واخـتبـارات األداء عـبر اإلنـترنت.
بــاإلضـــافــة إلـى ذلك  ســيـــعــاني

الــوضع الـــتــعــلـــيــمي ألكـــثــر من
80مـن الــطالب في الـــعــالم. كــمــا
نفذت الـعديد من البلـدان عمليات
ــدارس عـــلى الــصـــعــيــد إغالق ا

الوطني. 
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تـــواجه اجلـــامـــعــات فـي جــمـــيع
أنـحـاء العـالم عـدد من الـتحـديات
بسـبب تفشي :كورونا نـشير الى

ابرزها:
اوال:التـحـول من الـتعـلـيم  وجـها

لوجه الى اإلنترنت
ـعـلـمـ بــدايـة كـان الـعـديــد من ا
والــطالب جــمــيع أنــحــاء الـعــالم
متـحمس لالنـتقال إلى الـتسليم
بــالـتـعــلـيم عـبــر اإلنـتـرنت. بـدأت
اجلـــامــعــات بـــالــفـــعل في إعــداد
خــطط الــدروس لــلــتـدريـس عــبـر
اإلنــتــرنت لــطالبــهــا ســيــمـا وان
الــتــدريس عــبــر اإلنــتــرنت لــيس
طـــــريـــــقـــــة جـــــديـــــدة في اغـــــلب
اجلـامـعات اجلـيدة حـيث يـحصل
العديد من أعضاء هيئة التدريس
على الـتدريب السـتخدام مـنصات
التعـلم عبر اإلنترنت إمـا كوسيلة
الـتــدريس الـوحـيــدة أو كـإضـافـة
للتدريس وجهًا لوجه. ومع ذلك 
هـنـاك دائــمًـا احـتـمـال أال يـتـمـكن
بــعض أعــضـاء هــيــئـة الــتـدريس
تمرسـ بالتكنولوجيا من غير ا
الـتـأقـلـم و أثـار هـذا االنـتـقـال في
الـتدريس عـبر اإلنـترنت كـثير من
أالسـئـلة ألعـضاء هـيـئة الـتدريس
حــول قـدرتــهم عـلـى الـتــعـامل مع
التكنولوجيا احلالية. عالوة على
ذلك فـــقــد فـــرضت  هــذه احلـــالــة
االســتـثــنـائــيـة طــلب كــبـيــر عـلى
أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر ومــعــدات
ـعـلـومـات اآلن من تـكـنـولـوجـيـا ا
اآلبـاء واألطــفـال واألقــارب الـذين
ـنزل. يـتـعـ عـلـيـهم الـعمـل من ا
نزل وبالـتالي اصبح الـعمل في ا
مــهـمــة صــعــبــة ألعــضــاء هــيــئـة
الــــتـــدريس. يـــضـــاف الى ذلك ان
العديد من اجلامعات ال تمتلك ما
يــكـفي مـن الـبــنـيــة الـتــحـتــيـة أو
ـوارد لــتـسـهـيل الــتـدريس عـبـر ا
اإلنـترنت بشـكل فوري نـاهيك عن
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انـتـشـر مـرض فـايروس  الـتـاجي
اجلــديــد (كــورونـــا) بــســرعــة في
ـا تسبب جمـيع أنحـاء العالم  
بـحـجـز مــلـيـارات من األشـخـاص
في بيوتـهم  سيما بـعد ما أعلنت
يـة أن وباء مـنظـمة الـصحـة العـا
الــفـايــروس  الــتـاجـي ارتـقى الى
مــسـتـوى اجلــائـحــة. وقـد اصـاب
ــتـزايــد بــشـأن الــهـلع  والــقــلق ا
اجلــائـحـة كل الـقـطــاعـات ومـنـهـا
الـــتـــعــلـــيم  حـــيث قـــامت اعــداد
متـزايدة من اجلامعـات في جميع
أنـحـاء الـعــالم بـتـأجـيل أو إلـغـاء
جمـيع الفعـاليات واالنـشطة التي
كـانت تـنــفـذ في احلـرم اجلـامـعي
ــؤتــمــرات مــثل ورش الــعـــمل وا
والـفعالـيات الريـاضية واألنـشطة
األخــرى. واتـــخـــذت اجلــامـــعــات
نع وحماية جميع تدابير مكثـفة 
ــوظـفــ من االصـابـة الـطالب وا
ـــرض شـــديــد الـــعــدوى. بـــهــذا ا
واضطـر أعـضـاء هيـئـة الـتدريس
بالـفـعل في االنـتـقال من الـتـعـليم
وجـــــهــــا لــــوجه إلـى مــــنــــصــــات

التدريس عبر اإلنترنت. 
ولــغـــرض مــواجـــهـــة اجلــائـــحــة
أعـلنت الـعديـد من البـلدان إغالق
ـتـاحف الــصـاالت الـريــاضـيــة وا
ودور الــــســـيـــنـــمــــا وحـــمـــامـــات
الــــــســــــبــــــاحــــــة واألمــــــاكن ذات
ا في ذلك التـجمعـات الكبـيرة  
ؤسـسـات التـعـليـمـية  حملـاربة ا
ــرئي. أشـارت هــذا الـعـدو غــيـر ا
األدلــة األولــيــة إلـى احــتــمــال أن
ـــســنـــ هم االكـــثــر احـــتـــمــاال ا
لالصابـة وأن األطفـال أقل عرضة
لإلصــابــة بـــالــفــايــروس . دفــعت
بذولة للحد من انتشار اجلهود ا
فـــــايــــروس   COVID-19ب ين
السـكان األصـغـر سنـا والـبالـغ
ـــدارس والــكـــلـــيــات إلى إغالق ا
ـــــؤســــســــات واجلــــامـــــعــــات وا
الــتـعـلـيـمــيـة األخـرى عـلى نـطـاق
واسـع في الــعــديــد من الــبــلــدان.
حــتى  25مــارس  2020أغـــلــقت
ــــدارس اكــــثــــر من  150دولــــة ا
ــؤسـســات الـتــعــلـيــمـيــة عـلى وا
ـا أثـر على الصـعـيـد الوطـني  
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في الـــــعــــراق بــــعــــد عــــام 2003
مــدخــالً ضــروريـــاً لـــتـــشــخـــيص
طـبـيــعـة الـتـحـول الـذي طـرأ عـلى
هـــذا الـــنـــظـــام فـــبـــعـــد جتـــربـــة
اسـتـغـرقت أكـثر مـن ثالثـة عـقود
عـــاشــتـــهــا الـــبالد في ظـل نــظــام
اقــتـصـادي ريـعي  –مـركـزي قـائم
عــلى الــتـمــركــز الـشــديــد لـلــدولـة
ـتـحـولـة في اسـتـطـاعـت الـدولـة ا
عــام  2003تــوصـــيف نــظـــامــهــا
االقـتصـادي اجلـديد كـنظـام ريعي

 –ليبرالي 
ــادة نــصت الــفــقــرة ثــانــيــاً من ا
112مـن دســــتـــور الــــعــــراق عـــام
 2005عـــلى أن تــقــوم احلــكــومــة
االحتــاديــة وحــكــومــات األقــالــيم
ـنـتـجـة مـعـاً برسم واحملـافـظات ا
السياسات االستراتيجية الالزمة
ا لـتـطويـر ثـروة الـنـفط والـغـاز 
يــحــقق أعــلـى مــنــفــعــة لــلــشــعب
العـراقي مـعـتمـدة أحـدث تقـنـيات
مــــبــــاد الــــســــوق وتــــشــــجــــيع
ادة ( (25من االستثمار. وأكدت ا
هــذا الـدســتــور أن الــدولــة تـكــفل
إصالح االقـتـصـاد الـعـراقي وفـقـاً
لألسس االقـتصـاديـة احلديـثة من
أجـل ضـمــان االسـتــثــمـار الــكـامل
وارده وتنوع مـصادره وتشجيع

وتنمية القطاع اخلاص.
ادة ( (26فـقـد شـددت على  أمـا ا
أهــمـيــة فــصل اقــتـصــاد الــسـوق
احلـر وقـطـاع األعــمـال عن نـشـاط
احلكومـة. وقد أكدت تـلك الفقرات

ما يأتي :
السمة الريعية لالقتصاد العراقي
االقـتـصــاد الـعـراقي هـو اقـتـصـاد
ريعي يعتمـد في عائداته النقدية
اعـتمـاداً شـبه مطـلق على »الريع
الــنــفــطي في غــيــاب أي أنــشــطـة
إنــــتــــاجـــيــــة أخــــرى تـــســــهم في
اإليرادات الـعامة نـتيجـة لضعف
ومــــحــــدوديــــة قـــاعــــدة اإلنــــتـــاج
ـا يـتنـافى هـذا األمر الـسـلعي. ر
مع حـقـيقـة اقتـصـاد السـوق الذي
يقتضي أن يكون النشاط اخلاص
هو مصدر الفائض االقتصادي .
طلق على إن هذا االعتمـاد شبه ا
الـــريع اخلــــارجي جـــعل الـــدولـــة
تنظر إلى إيرادات النفط بوصفها
ريـعــاً خـارجـيـاً مـكـتـسـبـاً حتـصل
عـلـيه من بـيع الـنـفط في األسواق
اخلــارجـيـة وكــأنه هـبـة خــارجـيـة

انـتـقـلت معـظم دول الـعـالم إلى ما
يـسمى اقـتـصـاد الـسـوق وهـو ما
ـسـاحة يسـمح لـلقـطـاع اخلاص 
أكـــــبـــــر في قـــــيـــــادة الـــــنـــــشـــــاط
االقـتـصـادي عـلى حـسـاب تـراجع

الدور احلكومي .
والتحـدي هنا أن معـظم التجارب
بالـدول النامـية ومن بيـنها الدول
العربية خاضت جتارب سيئة في
ضمـار فلم تـكن هنـاك فترة هـذا ا
انـتـقـالـيـة كـافـية لـتـأهـيـل الـقـطاع
اخلــــاص  مـن حـــــيث الـــــقــــدرات
الـتـمـويـليـة واسـتـيـعـاب الـنواحي
الــفـنـيـة ولم يـتم تــوجـيه الـقـطـاع

اخلاص ألجندة تنمية وطنية .
فاحلاصل أن التجارب أفضت إلى
تركيـز القطـاع اخلاص على الربح
الــسـريع فـتــركـزت أنـشــطـته عـلى
الــــتـــــجــــارة واالعـــــتـــــمــــاد عـــــلى
االســــتــــيـــراد وتــــوقــــفت حــــركـــة
الــتــصـنــيع ولم يــتم تــطــويــرهـا
وكــذلـك الــتــكـــنــولـــوجــيـــا لم يــتم

توطينها أو تطويرها .
وبـــــالــــــتـــــالـي أصـــــبــــــحت هـــــذه
االقـــتـــصـــاديـــات مـــجـــرد أســواق
ــــتـــقــــدمـــة ـــنــــتــــجـــات الــــدول ا
والــصــاعــدة عــلى الــســواء وهــو
مــاســبب انـتــكـاسـه في الـصــنـاعه
والزراعه في السنوات السابقه اذ
اصبح الـعراق بلـد مستـهلك وغير
مـنـتج واصـبح اقـتـصـاده مـرهـون
بـتداعـيات اسـعار الـنفط وبـحسب
كـمية الـعرض والـطلب  وبـالتالي
فــالـتــحــدي هــو أن يــحـمـل رئـيس
الـوزارة احلالي والـقـادم  اقتـصاد
بالده إلـى جتـــربـــة نـــاجـــحـــة إلى
اقــتــصــاد الــســوق تــعــظم فــيــهـا
التنمية وتبنى فيها التكنولوجيا
الوطنية ويساهم القطاع اخلاص
بجهود إنتاجية حقيقية بعيدًا عن

األنشطة الريعية 
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يـعـد توصـيف النـظـام االقتـصادي

مسـتمـرة ومنـتـظمـة وال يتـولد من
الـعـمـلــيـات اإلنـتـاجـيــة الـداخـلـيـة
لالقتصاد الـوطني في ظل انعدام
الـتـرابـطات اإلنـتـاجـيـة بـ إنـتاج
الــنـفط وبــ قـطــاعـات االقــتـصـاد
الـــــوطـــــني األخـــــرى. لــــذلـك فــــإن
االقـتـصـاد الـعـراقي يــعـتـمـد كـلـيـاً
عـــلى إيــرادات الـــنــفط وبـــنــســبــة
ــوازنـة ـئــة من ا تــتــجـاوز  95بــا
الـعامـة. إن استمـرار هيـمنـة قطاع
الــنـفط عــلى االقــتــصــاد الــعـراقي
تفسـر سبب استـمرار احلاجة إلى
ـركـزي لـلـدولـة في احلـياة الدور ا
االقتـصادية واالجتـماعية لـلسكان
عــــلى الـــــرغم من الـــــتــــوجــــهــــات
الـلــيــبـرالــيـة وهــو مــا يـؤدي إلى
مـزيـد من مركـزيـة الدولـة. والواقع
أن االقــتــصــاد الــريــعي قــد أحـدث
خلـالً في ميـزان القوى اجملتـمعية
بـــ الــدولــة واجملـــتــمع من خالل
صـادر التمويل استقـواء الدولة 
الـريـعي وضـعف اجملـتـمع وكـلـما
ضــــعف اعــــتـــمــــاد الـــدولــــة عـــلى
واطن اجملـتـمع ضـعفـت مكـانـة ا
وأصــبح عـبــئـاً عــلى الـدولــة الـتي
تقوم بإطـعامه وإخضاعه من أجل
الـقـبـول بـاألمـر الـواقع. يـقـود هذا
ـفـرغـة األمـر إلى تـقـويـة احلـلـقـة ا
بــ اعـتـمـاد الـدولــة الـكـبـيـر عـلى
اإليــرادات الـــنــفــطـــيــة واعـــتــمــاد

واطن الكبير على الدولة ا
ومن أبـرز مـظاهـر السـمة الـريعـية

لالقتصاد العراقي ما يأتي :
أ  –هـيـمـنة الـقـطـاع الـنـفطـي على
تـكـوين الـنـاجت احملـلي اإلجـمـالي
الـتي جتـاوزت نـسـبـتـهـا أكـثـر من
ــدة (– 2004 ــئـــة خالل ا  50بـــا
 (2017في مقابل تراجع مساهمة
الـنـاجت غــيـر الـنــفـطي وبــخـاصـة
قــــطـــاع الــــزراعــــة والـــصــــنــــاعـــة
الــتــحــويــلـــيــة الــذي لم تــتــجــاوز
ـئـة لـتـواصل مـسـاهـمـتـهـمـا  5بــا
ـوهـمـا وهـذا مـا وتـدني وتـائــر 
عـمـق االخـتالالت الـهـيــكـلـيـة الـتي

تواجه االقتصاد العراقي
ب  –ارتــــفـــاع مـــعـــدالت اإلنـــفـــاق
احلــــكـــومـي بـــدون احلــــاجـــة إلى

فرض ضرائب
ت  –ارتـفــاع األهــمـيــة الـنــسـبــيـة
لــلــصــادرات الــنــفـطــيــة تــصل في
ئة من العـراق إلى أكثر من  95با

إجمالي الصادرات
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بلجيكا 

ث  –ارتــفــاع نــســبــة الــتــضــخم
ـنـطـقه والحـلـول مـقـارنه بــدول ا

معاجله واضحه .
ج  _مـــؤشــر الـــتـــنــمـــيـــة مــازال
راكز االخيرة في العراق يحتل ا
ـية بنسبة جداول التنـمية والعا
ـركز   0.685اذ يـحـتـل الـعـراق ا
ـــيــاً وبـــنـــســـبـه زيــاده  119عـــا
ئة سنويه بالـسكان تقدر 2.5 با
ان تــدنـي هــذه الــنــســـبه يــشــكل
خـطـر حقـيقي عـلى اعـاده تنـظيم

االقتصاد وانعاشه .
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كـن اعاده احيـاة السـوق بعده
عــوامل فــبــحــسب تــصــريــحــات
اخلـبراء االقـتصـادي فـان اغلب
الـســيـوله الـنـقـديه مـتـوفـره عـنـد
االهـــالـي دون ســـيـــطـــره الـــدوله
ـــكن تـــطـــبــــيق خـــطه اوربـــا و
وشرق اسـيـا في الـسـيـطـره على
الـعـمـلـه وطـرح عـمـلــيـة الـتـبـادل
الـنــقــدي الـرقــمي كــمـثــال نـاجح
"بــيــتــكـــوين" لــكن دون عــمــوالت
ـكن ــســتــهـلـك كـذلـك  تــخـيف ا
اتـباع سـيـاسه كـوريـا اجلـنـوبيه
وسـنــغــافـوره في االســتـدانه من
ــــــواطــــــنــــــ من خـالل طـــــرح ا
السندات النفطيه على اعتبار ان
ـــواطن ســـيــــتـــشـــجع بـــســـبب ا
انـخفـاض اسعـار النـفط احلالـية
ــكن تــقــســيم الــســنــدات الى و
جـزئـ قـصـيـرة االمد  18شـهـراً

وطويلة االمد مع فوائد 
ان الدراسـة احلاليـة لنمط تـفكير
الـفرد الـعراقي تـشير الـى الرغبه
في الـــدخــول لـــهـــكـــذا مـــجــاالت
اســتـثــمــاريـة  مــضـمــونه يــكـون
الـــطـــرف االخـــر فــــيـــهـــا الـــدوله

العراقية .
وطــبــعــاً يــجب ان النــبــتـعــد عن
احلـل الــــــذهــــــبـي وهــــــو جـــــذب
االسـتـثمـارات اخلارجـيه وقـبلـها
تـهيـئه الـبيـئه االمـنيـة والـبنـكـية
ــزاولــة نــشــاطــهـا  ,اذ تــعــتــبـر
االستثمارات اخلارجيه من اسلم
احلــلــول واســرعــهـــا انــتــاجــيــة
كونـها ملـزمه بتوقـيتات وشروط
جــــزائـــيـه كـــذلك وضـع الـــعـــراق
ي من خالل الــتــصــنــيــفي الــعــا
ــديــويــنه لــلــحــكــومه ســـنــدات ا
الــــعــــراقـــيــــة بــــأحـــسـن حـــاالته

والـسـنـدات تـزداد قيـمـتـهـا لـغـاية
 2028اذا يـعــتــبـر ذلـك خط امـان
لدخول االستثمارات اخلارجيه .

دعـونا نـنظـر إلى موقـفنـا الراهن.
إنـــــنـــــا ال نـــــزال نــــــواجه درجـــــة
استـثـنائـيـة من عـدم اليـقـ فيـما
يــتـعـلق بــعـمق هــذه األزمـة ومـدة

بقائها.
غـير أنه بات مـن الواضح بـالفعل
ي سـيـتـحـول إلى أن الـنـمـو الـعـا
مــعـــدالت ســالــبـــة حــادة في عــام

2020 .
�والـــواقـع أنـــنــــا نـــتــــوقع أســـوأ
تـداعـيات اقـتصـادية مـنذ سـنوات

"الكساد الكبير".
فمـنذ ثالثة أشـهر فقط كـنا نتوقع
ـو مـوجبـة لدخل الـفرد مـعدالت 
فـي عـــــــــام  2020فـي أكــــــــــثـــــــــر
من �160من بــلــدانـنــا األعــضـاء.
والــيـوم انـقــلب هـذا الــعـدد رأسـا
عــلى عــقـب فــأصــبـحــنــا نــتــوقع
تــــــــــســــــــــجـــــــــــيـل مــــــــــعــــــــــدالت
و سالـبة لدخل الـفرد في أكثر

من �170بلدا هذا العام.
وتـنــطــبق هـذه اآلفــاق الـســلـبــيـة
ـــتـــوقـــعـــة عـــلى االقـــتـــصــادات ا
الـصاعـدة والنـاميـة على الـسواء.
فـــهـــذه أزمـــة ال تـــعـــرف احلــدود.

والكل يطاله الضرر.
الـــــعــــــالم اصــــــبح يــــــبـــــحـث عن
اسـتـراتـيـجـيـات جـديـده واسواق
نـاشــئه يـضخ بــهـا اســتـثــمـاراته
كــالــطــاقـه والــزراعه والــصــنــاعه

والشريان االساس النقل 
والـــعــراق يــعـــتــبـــر من اهم هــذه
االســـواق فــقـط نــحـــتــاج حلـــمــله
اصـالحـــيــــة وادارة  صــــحـــيــــحه
ـبـاشـر لالقـسـام ذات االحــتـكـاك ا
ـستثمـرين واقصد هنـا القطاع با
ــنـــافــذ احلـــدوديــة ـــصــرفـي وا ا
وادارة االســـتـــثـــمـــار ودوائـــرهـــا
ـتـعـدده .وال شك أن عـام  2020 ا
سيكون صعبا بدرجة استثنائية.
فــإذا انـــحـــســـرت اجلـــائــحـــة في
الـــنـــصف الـــثــــاني من الـــعـــام –
لتسمح بتخفيف تدابير االحتواء
تدريجيـا وإعادة فتح االقتصاد –
يـفــتـرض الــسـيــنـاريــو األسـاسي
الــذي وضــعـــنــاه حــدوث تــعــافٍ

جزئي في عام .2021
ركز العراقي االوربي للتنمية { ا
والتطوير

ـرجح ان جتـري انـتـخـابات من ا
مـبـكــره في الـعـراق بـدايـة الـعـام
قبل حسب مايشاع في االروقه ا
ـلح الــســيـاســيه   وهــو األمــر ا
الـــلــذي كــان يـــطــالب بـه شــبــاب
التـظـاهـرات واللـتي انـطـلقت في
ــاضي وبــعــد اكـــتــوبــر الــعـــام ا
اسـتقـالـه احلكـومـه دخل الـعراق
نحنى اقتصادي خطير بسبب
تداعيـات انخفاض اسـعار النفط
 حيث يطالب احلـراك باستبعاد
ـسؤولـي في احلـكومات كـافة ا
ــثــلي كــافـة الــسـابــقه  وكــذلك 
ـؤســسـات الـتي ســانـدت بـيـئـة ا
الـفـساد الـسـياسي واالقـتـصادي
اضية قبل إجراء خالل الفترة ا

أي انتخابات ..
وإذا أُجــــــريت االنـــــتـــــخـــــابـــــات
ـزمع لها ـانية  فـي الوقت ا الـبر
ـنصب  فإن من سـيـفـوز فيـهـا 
رئـاسة احلـكومه تـنتـظره أجـندة
مــــتــــخــــمــــة عــــلى الــــصــــعــــيــــد
االقــتــصــادي لــتــلــبي الــطــمـوح
العالي لـلحراك الـشعبي  وكذلك
انـتـشال االقـتصـاد من مـعضالته

زمنة .. ا
ـهدي ويالحظ أن حـكـومـة عبـد ا
ـسـتقـيلـه كانت حتـاول ان جتد ا
حلـول تقـلل من شده التـظاهرات
ــطـــالب لــكن وحتــقــيـق بــعض ا
وضع الــبــلــد االقــتـصــادي يــقف
كـــذلك بــــاحلــــيـــلــــوله دون ذلـك  
مــاســبــقــتـهــا من احــتالل داعش
ـساحـات واسـعـه وقطـع الـطرق
الــبـريه والـســيـطــره عـلى بـعض
مـنـابع الـنـفط سـبب ذلك ضـغـطـاً
اضـافـيـاً عـلى االقـتـصاد والزالت
تـداعـيـاتـهـا قـائـمـة بـتـأثـيـراتـها
السلبية على االقتصاد العراقي 
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اليــــزال االقــــتــــصــــاد الــــعــــراقي
يسيطر عليه القطاع العام بشكل
كبير وتـديره احلكومة في وقت
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صـدر عن دار الـكـتـاب اجلـامـعي في
ــتــحـدة دولــة االمـارات الــعــربــيـة ا
مـــؤخـــراً كـــتــاب جـــديـــد بـــعـــنــوان
(مــنــهــجــيــة الـــبــحث االعالمي) من
تــألــيف االســـتــاذ الــدكـــتــور ســعــد
ـشـهـداني الـتـدريـسي في ســلـمـان ا
قـسم االعالم بـكـلـيـة اآلداب/جـامـعة
تـكـريت. ويـأتي هـذا الكـتـاب خـطوة
عـــلى طــريق الـــبــحث الــعـــلــمي في
مــــجــــال الـــدراســــات والــــبــــحـــوث
ـادة اإلعالمــيــة وكــحــاجــة مــلــحــة 
منهجية البحث االعالمي للدراسات
العليا . كـذلك فإن من األسباب التي
دفـعـتـنـي لـتـألـيف هــذا الـكـتـاب هي
تـقــد كـتــاب لـلــتـدريس اجلــامـعي
يـــســـد حـــاجـــة طــــلـــبـــة اإلعالم في
ثل اجلـامعـات الـعراقـية والـعـربيـة 
هــذا الـكـتـاب وحـاجـتـنـا إلى وجـود
مـتـخـصـصـ في مـجـال الـدراسـات
والــبـحـوث اإلعالمـيـة والى تـنـمـيـة
ا اجلـهـود الـبـحـثـيـة وتـطـويـرهـا 
يـخـدم عـمـلـيــة الـتـخـطـيط اإلعالمي
وتــرشــيــد الــســيــاســات اإلعالمــيــة
داخلياً وخـارجياً. وقد اعـتمد منهج
الـكـتـاب عـلى مـسح تـراث مـنـهـجـية
الــــــبــــــحث االعـالمي الــــــنــــــظــــــري
والـتطـبيـقي في الـدراسات الـغربـية
والـعربـيـة لـيـقـدم منـهـجـيـة مـوحدة
تــركــز عــلى اخلــطــوات االجــرائــيــة
لـلـمـنـهج واسـتـخـدامـاته في بـحوث
االعـالم من خالل الـنـظـرة الــعـلـمـيـة

للبحوث والدراسات العربية.
ويـهــدف هـذا الــكــتـاب إلى حتــقـيق

األهداف اآلتية:
1- تــزويــد الـــطــلــبــة والـــبــاحــثــ
ـتــعـلـقـة ـعـلــومـات األسـاســيـة ا بــا

نهجية البحث االعالمي.
2- تــزويــد الـــطــلــبــة والـــبــاحــثــ

هارات البحثية األساسية. با
3- شـــرح خـــطـــوات إعـــداد خـــطـــة
وتقـريـر الـبـحث للـمـهـتـم بـكـتـابة
الــرسـائـل اجلـامــعــيـة أو الــبــحـوث

االعالمية.

4- تــقــد األمـثــلــة والـتــطــبـيــقـات
الــــضـــروريــــة جلــــمــــيع اجلــــوانب

ناهج البحث االعالمي. تعلقة  ا
5- تزويد الطلبة والباحث ببعض
الــتــدريـبــات واألنــشــطــة لــتــنــمــيـة

مهاراتهم البحثية.
6- تــزويــد الـــطــلــبــة والـــبــاحــثــ
بـاسـتخـدامـات اإلحـصاء األسـاسـية

في البحوث االعالمية.
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يـضـم هـذا الـكــتـاب ســبـعــة فـصـول
رئــــيــــســــة يـــهــــتـم الـــفــــصل األول
بـــالـــتـــعـــريف بـــالــــبـــحث اإلعالمي
وأهـدافه . ويـتـناول الـفـصل الـثاني
ـنـهجـيـة إلعداد الـبحث اخلـطوات ا
االعالمي عن طريق توضيح مراحل
اعـــداد الـــبـــحث اإلعـالمي فـــيـــبــدأ
ــشــكـلــة الــبـحــثــيـة بــالـتــعــريف بـا
وحتـــديــدهـــا وأسـس اخـــتـــيـــارهــا
ومــصــادر الــتــعــرف عــلى مــشــكــلـة
الـبـحث  وصيـاغـة مشـكلـة الـبحث
واخلطـوة الثـانيـة من مراحل اعداد
البحث االعالمي هي اخـتيار عنوان
الـبـحث  ثم تـأتي اخلـطـوة الـثـالـثة
من خطـوات إعداد الـبحث االعالمي

 w½U² ſ«b « 5 Š bL×

كركوك

صدر عن دار الشـؤون الثقافية الـعامة كتاب للدكـتور سمير اخللـيل بعنوان (تقنـيات سردية في نصوص قـصصية) وذلك ضمن سلـسلة نقد. ويبحث
الكتاب فـي تطور القصة القـصيرة ومستواها عـلى يد الرعيل االول من الكتاب الـعرب كيحيى حقي وجنـيب محفوظ ويوسف ادريس وصالح مرسي
عـاصرة. ويـشرح ـا يتـواءهم والتـقنـيات الـسرديـة ا عـاصر  وغـيرهم وانـتـهاء بـالعـصر احلـالي الذي تـواصل فيه طـريق ازدهار الـقصـة في االدب ا
ؤلف محطات هذا الـتطور الى ما يسمى بالقصة الـقصيرة جدا او (الومضة القصـصية) التي تميزت باالختزال الشـديد والتكثيف حتى وصلت الى سطر ا
واحـد او اقل فضال عن ظـهور كـتـاب توسـعوا فـيهـا ونشـروا مـجامـيع عدة. والـكتـاب اجلـديد يـحاول رصـد بعض الـتـجارب الـقصـصيـة الـعراقـية والـعربـية
صاحبة لها. ومن االسماء التي شملها ستخدمة وبعض الثيمـات ا ا يتسير لـلمؤلف من مجاميع. وقد حاول في رؤياه النقدية رصد الـتقنيات ا ودراستها 
الكتاب بالـدراسة حميد الـزاملي ومحمد خـضير واحمـد خلف وايناس البـدران وعبد االمير اجملـر ومحمد عـلوان جبر وسنـاء الشعالن وحنون مـجيد وهيثم
بـهنـام بردى وعلي الـسبـاعي ورغد السـهيل وكـاظم حسـوني ولؤي حمـزة عبـاس وصالح مـطروح السـعيـدي. وتهدف هـذه السـلسلـة الى تعـميق االضافـات النـقدية

واثرها في العمق الثقافي واالنساني.

رسالة بغداد
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وهـي مــراجـــعــة الــتـــراث الــعـــلــمي
مــوضــحــاً الــغــرض من الــدراســات
الـســابـقــة واالخـطــاء الـشـائــعـة ثم
فـوائـد عـرض الدراسـات الـسـابـقة .
وتـأتي اخلــطـوة الــرابـعـة لــتـوضح
حتديد أهمية البحث وشروط كتابة
األهــمـيـة . واخلـطـوة اخلـامـسـة من
الـبـحث هي حتـديـد أهـداف الـبـحث
امـا اخلــطـوة الـسـادسـة فـهي وضع
الــفــرضــيــات والــتــســاؤالت لـتــأتي
بــعــدهـا خــطــوة مــنـهـج الـبــحث ثم
ــكـاني حتــديـد اجملــال الــزمــاني وا
لـلـبـحث ويـعـد ذلك يـتـم حتـديد أداة
الــبـحث أي أداة جــمع الــبــيــانـات .
ـتـغـيرات وتـنـاول الـفـصـل الثـالـث ا
والـفـرضيـات والـعـينـات في الـبحث
االعـالمي مـــوضـــحـــاً في الـــبـــدايـــة
ـــتـــغــيـــرات الـــبـــحــثـــيـــة وأنــواع ا
ـتغـير ـتـغيـرات البـحـثيـة مبـيـناً ا ا
تـغـير تـغـير الـتـابع وا ـسـتقـل وا ا
ـتغيـر الضابط . وجرى الوسيط وا
في هـذا الفـصل تـعريف الـفرضـيات
والــتــســاؤالت الــبــحــثــيــة وشــروط
صياغة الفرضيات كذلك جرى شرح
الــعـيــنـات في الــبــحـوث اإلعالمــيـة
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كنوز الفكر اإلنساني «كتاب جديد
للـمفـكر اللـبناني كـر مروّة صادر
عـن (الـــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم
2020) يـضـم نــصــوصـاً نــاشـرون
مـنـتـقاة مـن فـكر مـاركـس ومن فـكر

فكرين ـاركسيـ األوائل وا كبار ا
والـــقــادة االشــتـــراكــيــ الـــكــبــار.
والهدف من انـتقاء هـذه النصوص
هو الـتأكيـد بأن فكـر ماركس وفكر
كـمّل لـفكره ـاركسيـ الكبـار ا ا
"فـكر مسـتقبـلي فكـر متحـرك وغير
ثـابت فكـر مـادي جدلي" وأن رواد
هـذا الـفـكـر يـنتـمـون إلى عـصـرهم
وكانت أفكارهـم اخلاصة هي أفكار
ذلك الـــعــصــر بـــالــتـــحــديــد. إال أنّ
ـؤلف هـو أن الــشيء الـهـام بـرأي ا
هــؤالء كــانــوا وهم "يــدافــعــون عن
أفـكـارهم في عـصـرهم يسـتـشـرفون

وأنواعها وطرق
اخـــــتــــيــــارهــــا.
ويــعـنى الــفـصل
الــــــــــــــــرابــع مـن
الـكــتـاب بـأدوات
ـعـلـومـات جـمع ا
فـي الـــــبـــــحــــوث
اإلعالمـــــــيــــــة من
خالل الــــتــــطـــرق
إلى أدوات جـــــمع
ـــعــــلـــومـــات في ا
الــــــــــبــــــــــحـــــــــوث
اإلعـالمــيـــة حــيث
جـرى تـنـاول شرح
ـسـتـخـدمـة االداة ا
فـي تــلك الــبــحــوث
وهــــــــــــــــــــــــــي أوالً:
االســــتـــقــــصـــاء أو
االســـتــبـــيـــان. امــا

االداة الــثـانــيـة الــتي تـنــاولـهــا هـذا
ـقابـلة الـعلـميـة حيث الـفصل فـهي ا
ـــقـــابـــلـــة عـــرف مـــؤلف الـــكـــتـــاب ا
ـيـزاتـهــا وعـيـوبـهـا. وشـروطـهــا و
ــؤلف االداة الــثـالــثـة من ويــوضح ا
ـعلـومات في الـبحوث أدوات جمع ا
يدانية. الحظـة ا االعالمية وهي : ا
ـؤلف أسلـوب حتـليل كـذلك أوضح ا
ــضـمــون كـاداة من أدوات الــبـحث ا
االعـالمي من خالل تــعــريف حتــلــيل
ـضـمـون وتـوضـيح اهـداف حتـليل ا
ضمـون وخطوات الـتحليل. وأورد ا
ـــؤلف في نـــهـــايـــة الــفـــصل االداة ا
اخلـامسـة من أدوات جـمع الـبيـانات
وهي أداة االختبارات وقد خصصها
الخـتبـارات الصـدق والثـبات مـبيـناً
الـصـدق في البـحث وانـواع الـصدق

في البحث والثبات في البحث.
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  ويــتــطــرق الــفــصل اخلــامس ألهم
ـسـتــخـدمـة في الــبـحـوث ـنــاهج ا ا
نهج الوصفي ثم اإلعالمية فيبـدأ با
ــنــهج يــتـــطــرق هــذا الــفــصـل إلى ا
ــــســــحـي بــــأوجــــهـه اخلــــمــــســــة ا
ـسـتـخـدمـة في الـبـحـوث اإلعالمـية ا

ابـــتـــداءً مـن مـــسح
الرأي الـعـام مروراً
ـــسـح جـــمـــهـــور
وســــــــــائـل اإلعـالم
ومـــــسـح وســـــائل
اإلعـالم ومــــــــــسح
مـارسة أسالـيب ا
اإلعالمية وانـتهاءً
بــــــــتـــــــحـــــــلــــــــيل
ــضـمــون. كـذلك ا
يضم هـذا الفصل
الـــــتـــــطـــــرق إلى
مـــنــــهـج دراســـة
الـــــــــــعـالقــــــــــات
ـتبـادلـة ابـتداءً ا
مــن دراســـــــــــــــــة
احلــالــة ومـروراً
بـــــالـــــدراســـــات
قارنة السببية ا
وانـتهـاءً بـالدراسـات االرتـباطـية. ثم
جرى في هذا الفصل تسليط الضوء
ناهج الـعلمـية األخرى على بـعض ا
ستـخدمة في البـحوث والدراسات ا
نهج نهج التجريبي وا اإلعالمية كا
التـاريـخي. أما الـفصل الـسادس من
هــذا الـكــتـاب فــقـد تــضـمن تــوظـيف
النظريات في الـبحوث االعالمية من
خالل خـــمـــســـة مــداخـل أســـاســـيــة
لنـظريات االعالم واالتـصال خصص
ـداخل نـظـريات االعالم األول مـنـهـا 

االتية:
ـــدخـل االقـــنــــاعي: نـــظــــريـــات 1- ا

االقناع
ــــدخـل الــــلــــغــــوي واالدراكي : 2- ا

نظريات االدراك واللغة.
ــدخل االجــتـــمــاعي الــنــفــسي: 3- ا
عرفي. نظريات االنساق والتنافر ا
ــدخل الـــســيــاسي : نــظــريــات 4- ا

االعالم والسلطة.
ــــداخل ــــدخل الــــثــــاني من ا أمــــا ا
االســــاســــيــــة لــــنــــظــــريــــات االعالم
ــؤلف واالتـــصــال فــقـــد خــصـــصه ا
ـتـعلـقـة بـاجلـمـهور من لـلنـظـريـات ا

خالل النظريات االتية:

1- نــــظـــريــــة االســــتـــخــــدامـــات
واإلشباعات.

2- نـظريـة االعـتمـاد عـلى وسائل
اإلعالم.

3- نظرية االستقبال.
ــداخل ــدخل الــثــالث من ا أمــا ا
االســـاســـيــة لـــنـــظـــريــات االعالم
ـؤلف واالتـصــال فـقـد خـصـصه ا
ــتـعــلــقـة بــالــقـائم لـلــنــظـريــات ا
بـاالتــصـال من خالل الــنـظــريـات

االتية:
1- نـظريـة الرصـاصـة أو احلقـنة

حتت اجللد.
2- نظرية الغرس الثقافي.

3- نظرية ترتيب األولويات.
عرفة. 4- نظرية فجوة ا

5- نظرية التأطير االعالمي.
6- نظريات العنف.

داخل ـدخل الرابع من ا ويضم ا
االســـاســـيــة لـــنـــظـــريــات االعالم
ـؤلف واالتـصــال فـقـد خـصـصه ا
ــتـعـلـقـة بــالـتـأثـيـر لــلـنـظـريـات ا
االنـــتــقـــائي واحملــدود لـــوســائل
االعـالم من خـالل الــــنــــظــــريــــات

االتية:
1- نظرية التعرض.

2- نظرية االختالفات الفردية. 
3- نظرية الفئات االجتماعية.

4- نظرية العالقات االجتماعية.
ــــــدخل اخلـــــامـس من ويــــــضم ا
مـــــــداخـل نـــــــظـــــــريـــــــات االعالم
ـؤلف واالتـصــال فـقـد خـصـصه ا
لــــواحـــدة من نــــظـــريـــات االعالم
اجلــديـد احلــديــثـة وهي نــظــريـة
اجملال العـام. أما الفـصل السابع
فـــيـــركــز عـــلى كـــتـــابـــة الــبـــحث
ومراجـعته من خالل الـتطرق الى
ـكــونــات األســاســيـة مــوضــوع ا
لــكــتــابــة الــرســـائل اجلــامــعــيــة
وخـــطــــوات كـــتــــابـــة الــــرســـائل
اجلـــــامـــــعـــــيـــــة واالقـــــتـــــبـــــاس
رجعية واالستشهاد واإلحـاالت ا
وتـوثيق الـنـصوص اإللـكـترونـية
راجع.  صادر وا وكتابة قائمة ا
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قـــبل كـــورونــا لـم يــكـن الــعـــالم في
أحــسـن أحـوالـه بل كــان في غــايـة

التأزم واالضطراب.
 ولـم يـنـقص سـوى اجلــائـحـة لـكي
تكتمل األزمـة بعناصرهـا اخملتلفة:
الــــوبـــاء مـــضــــافـــاً إلى الــــفـــســـاد

واالستبداد واإلرهاب.
ــمـارسـة والـوبــاء لـيس مــنـاســبـة 
الشعوذات الروحانية كما ال يعني
الــلــجــوء إلى مــا فــات من األفــكــار
نجزات واألدوات أو الرجوع عن ا

كتسبات. وا
نـحن إزاء حـدث يـخـتـزن إمـكـاناته
راجعة. ليشكل فرصة للمساءلة وا
ولــهــذا فــهــو يـضـع اإلنــسـان عــلى
احملك لـيكسـر نرجـسيـته بوصـفها
تـحن قدرته على شكـلة و أصل ا
ـــعـــاجلـــات واحلـــلــول اجـــتـــراح ا
ـسـتـعـصـيـة لـلـخـروج من أزمـاتـه ا

تالحقة. وا
اط فهل يتمكن البـشر من تغيير أ
تـــفــكـــيـــرهم وأســـالـــيب عـــيــشـــهم

غالف الكتاب

ـسـتـقـبل" مـا يـعنـي إعـادة قراءة ا
أفــكــار مـاركـس في ضــوء حتـوالت
ـعـرفي الـعــصـر.ضــمن هـذا الـهـم ا
يــنـتــقي مــروّة نــصـوصـه الـغــنــيـة
بـالــوقـائع احملــقــقـة والــتـحــلـيالت
ــثــيـرة الــثــاقــبــة واالكــتــشــافــات ا
لـلجدل يـبحث من خاللـها عـما هو
مـشــتـرك بــ الـقــد واجلـديـد في
الـفــكــر اإلنـســاني لــيــؤكـد لــنـا أن
شـترك "هـو التـواصل في احلركة ا
وفي العـمل وفي البـحث الدائم عن
ــفــاهــيم اجلـــديــدة وعن الــصــيغ ا
كـملة لهـا في الشروط التـاريخية ا
اخملـــتــلــفـــة بــ حــقـــبــة وأخــرى"
ويـعتـبر ذلك هـو الشـرط الضروري
إلحـــداث الــتــغـــيــيــر فـي األنــظــمــة
ا يعني السياسيّة واالجتماعيّة 
أن مروّة أراد فـتح مسـارات جديدة
ـنظومة الفكريّة تسهم في تطوير ا
الـعـربيـة وجعـلـها تـتجـاوز احلدود
التـقـليـدية إلـى أخرى أكـثـر تقـدماً
ويظهر ذلك في الكتاب من اهتمامه
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بـصيـاغة مـشروع جـديد لـليـسار
بـــاسـم اشــــتــــراكـــيــــة مــــاركس
يــســتـلــهم األســاسي من أفــكـاره
فـــيــهــا ويــســتــنـــد إلى مــنــهــجه
اجلــدلي عــلى وجه اخلــصـوص
ـشــروع الـذي يـرى مـروّة وهـو ا
أنـه يـــنـــبـــغي اإلعــــداد له مع كل
ـقـراطيـة وانـطـالقاً الـقـوى الـد
من الشـروط التـاريخيـة اجلديدة
ـــــر فـــــيـــــهــــا الـــــعـــــالم الـــــتي 
ـعاصر."كـنوز الـفكـر اإلنساني" ا
لــبــنــة أخــرى جــديــدة أضــافــهـا
ـفـكـر كـر مـروّة إلى مـشروعه ا
الـفـكـري وهـو بال شـك سـيـكون
له أهمـيته في السـاحة الثـقافية
ـاذج مـاركـسـية ـا يـقـدمه من 
مـتـعـددة ومتـنـوعة ومـا يـطرحه
من جتـديد لـلقـضايا ومـن فتحه
آفـاقـاً جـديـدة لـلـبـحث والـسـؤال
والـنـقـاش والـتـواصل وتـوظـيف
"كـــنــوز الــفــكــر اإلنــســـــاني" في

عملية التغيير.

اذجـهم في البـناء والـتقدم? هل و
هـم قـــادرون عـــلـى أن يـــتـــغـــيـــروا
بـحـيـث يـغـيــرون عالقـاتــهم في مـا
بـيـنهم كـمـا يغـيـرون عالقـاتهم مع
الــطــبــيـــعــة واألرض وفــقـــاً لــقــيم
وقواعد جـديدة ومختلـفة: التوسط
والـــتــوازن الــتــألــيـف والــتــكــامل

التعاون والتضامن?
ــأزق هـــذا الــكـــتـــاب يــدور حـــول ا
ي الــوجــودي واحلــضـاري. الـعــا
وأنـــــــا أذهـب فـي مـــــــقـــــــاربــــــــاتي
ـتالحقة إلى ـزمنة وا للـمشكالت ا
أن اإلنــــســـان هـــو مـــصـــدر األزمـــة
ـسـتـعـصـيـة مـتـجـاوزاً صـراعات ا
ـذاهب الــعــقـائــد والــهــويــات أو ا

عسكرات. وا
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»حُبّ وحَرب «هي قصة "كورت
ســيـيـت وشـورا" الــشــهــيــرة الـتي
حتــولت إلى مـســلـسل تـلــفـزيـوني
مــقـــتــبس عن قـــصــة واقــعــيــة من
تـألـيف نــرمـ بـيـزمـان عن قـصـة
جـدّهـا ألمـها. صـدرت الـرواية أول
مـــرة في الـــعـــام  1992وأُعـــيـــدت
طـبـاعــتـهـا بـالـلـغــة الـتـركـيـة سـتـاً
وأربـعـ مـرة وتُـرجـمت ونُـشـرت
في اثــني عـــشــر بــلــداً في جــمــيع
أنـــحــاء الـــعــالـم. لــتـــعــود الـــيــوم
بطـبعـتـها الـعربـيـة عن (دار ثقـافة
لـلـنـشـر والـتـوزيع .( 2020وتـعدّ
الــروايـــة من كالســيـــكــيــات األدب
ؤلفة عاصر. واعتمدت ا التركي ا
في كـتـابـتـهـا عـلى وثـائـق عـائـلـية
وحـقـائق جـديـدة ظـهـرت بـعـد عام
 1992 زمن صـــدور الـــروايــة أول

مرة.
تـدور أحـداث الـروايـة بـ روسـيا

واسـطنـبول في عـشريـنيـات القرن
ـاضي أثـنـاء الـثـورة الـبـلـشـفـية ا
وحتـــكي قـــصـــة عـــاشـــقـــ غـــيــر
محـظوظـ تفـوقـا بشـغفـهمـا على
أي عـاشــقـ آخـرين; فــاسـتـطـاعـا
الـــفــرار من مـــوجــة الــدمـــار الــتي
تـسـبّـبت بـهـا تـلك الـثـورة. واجـها
مـعـاً الـكــثـيـر من احملن والـشـدائـد
ولـكن لم يُـكـتب لـقـصـة حـبـهـما أن

تكتمل.
كــورت ســيــيت: ابـن أحـد الــنــبالء
األثـرياء في الـقـرم وهو مالزم أول
في احلــرس الــقـــيــصــري. أُصــيب
عـلى جــبـهــة الـكــاربـاثـيــة والحـقه
الـبالشـفـة الحـقـاً هـرب بـشـجـاعـة
عـبـر الـبحـر األسـود. لم يـسـمح له
الكبرياء بقبول ثمن األسلحة التي
سـلّـمـهــا لـلـقـومــيـ وهـو يـواجه
ســنـوات مـن الــنـضــال فـي سـبــيل
بـناء حيـاة جديـدة في اجلمـهورية
الــتـركـيــة الـتي تــنـهض من جـذور

السلطنة العثمانية احملتضرة. كل
ما تبقّى له هو كرامته وحبه.

شــورا: صـاحـبــة اجلـمــال الـبـريء
وسيـقى تشايـكوفسكي مـزوج  ا
ـتأللـئـة والتي وأضـواء مـوسـكو ا
تـقع في حُبّ سـيـيت في اخلـامـسة
عشرة من عـمرها. ضحيـة محتملة
في مـرمى الـبالشـفـة بـسـبب ثـروة
عـائـلتـهـا ومـكانـتـهـا االجتـمـاعـية
لـكـنـهـا عقـدت الـعـزم عـلى الـلـحاق
بقـلـبـها رافـقت سـيـيت في رحـلته

اخلطيرة وسط البحر األسود.
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لــقــد كــان حــبّـهــمــا هــو الــعـزاء
الـوحـيد حلـنـيـنـهـما إلـى الوطن
والعـائلة الـلذين لن يراهـما مرّة
أخـرى حـبـيــبـان من بـ مـئـات
ـــهـــاجـــرين الــروس اآلالف من ا
البـيض الذين يحـاولون العيش

في إسطنبول احملتلة.
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ركزية البشرية والتوازن البنّاء ا

منهجية البحث االعالمي
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عن دار فــضـاءات لـلــنـشــر والـتـوزيـع بـعـمــان وبـدعم من وزارة
وت) الثـقـافـة االردنـيـة صـدرت حـديـثـا روايـة (عدوى احلـب وا
ي االردني حـسـ الــعـمـوش.وتـتـحــدث الـروايـة الـتي لالكــاد
جـاءت في  231 صـفحـة من الـقـطع الـصـغـيـر عن قـصة حب
جـمـعت بـ طالـبـة كـليـة طب في سـنـتهـا اخلـامـسة بـاجلـامـعة
االردنيـة وشاب من مدينـة نابلس لتـداهمهم تداعـيات جائحة
ـقاوم كورونـا في ظل سيـاقـات ال تخـلو من الـبعـد النـضالي ا
لالحـتالل االســرائـيـلـي.ووفـقـا لــوكـالـة االنــبـاء االردنـيــة بـتـرا
مزجت الرواية لغتها ب الفصحى البسيطة والعامية وتنقلت

ب االمكـنة واجلـغرافـيا األردنيـة والفـلسطـينـية كـما رصدت تـداعيـات اجلائـحة على
اجملتـمع األردني والفلـسطيني وكذلك دولـة االحتالل االسرائيلي.وتـعد هذا الرواية
اخلامـسة للعـموش اذ اصدر قـبلها أربع روايـات هي: التلـعة ورجال لـلبيع وسالمة
يـ يـدرسـان في جـامعـات مـحـلـية احلـافي وأبـنـاء الوزارة فـضال عن كـتـابـ أكـاد
وعربـية هما: علم النفس السياسي واالعالمي وكتاب الوعي السياسي في اجلامعات

االردنية.
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يُـشكل كـتاب »إشكـاليَّـات الذَّات الـسَّاردة فـي الروايـة النَّـسائـية الـسُّعـوديَّة«لـلكـاتبة
الـدكـتــورة أسـمــاء مـقـبـل عـوض األحـمــدي رافـداً مــهـمـاً مـن روافـد الـدَّرسِ األدبي
: (1999-2012م) ومحاولة دة ما ب النَّـقدي في مجال الرَّوايةِ الـسُّعوديّةِ خالل ا
ـرأة ــكن الــولـوج إلشــكــالـيَّــات ا ُـنْــجــز الـروائي الــذي من خالله  لــلـوقــوف عــلى ا
سكُوت وقضـاياها الـتي حتسر وجـودها وتفرّدهـا; فكانـت الرواية لرفـع اللثام عـن ا
ا كُتب بلـسان امرأة ترى في كرامـتها وحريتـها سكب تلك األسرار عنه وخـاصةً 
دّ الـذكـوري رغم ما والـدّفع بـها لـلـمجـتـمع لـيحـاكم نـفسه ويُـصـدر عقـوبـته بـحق ا
تلـكه اجملتـمع من تقبّل لـلتّطـوّر احلضاري الـذي تشهـده البالد وخاصّـة فيمـا بعد

الطّفرة النفطية إضافة إلى التوغّل في الفكر واإلنسانيَّة واآلخر.
تتـألف الدراسة من مقدمـة ومدخل نظري وخمـسة فصول وخاتـمة. وجاءت الفصول
حتت الـعـنـاوين الرئـيـسـية اآلتـيـة: الفـصل األول: تـشـكالت الذَّات الـسّـاردة والذّوات
األخرى الـفصل الثـاني: اخلطاب الـروائي وتشكالت الـذّات الفصل الـثالث: الذَّات
وإشـكــالـيَّـة الــوصف الـفــصل الـرابع: الــبـعــد اجلـمـاليُّ الــفـنيُّ لــلـروايــة الـنّـســائـيَّـة

السعوديَّة الفصل اخلامس: إشكالية اللغة ب الذّات السّاردة والذّات الكاتبة.

غالف الرواية

ـدن الـعـريـقة ذات الـهـويـة التـاريـخـية اخلـاصـة بـها  تـرتـقي مـدينـة (أربـيل) الى مـصاف ا
فخـزيـنهـا حافل بـالعالمـات الفـارقة ومـنهـا أنهـا كانت مـركزاً لـعبـادة (عشـتار) آلـهة احلب
واحلرب واجلـمال والـتضـحيـة في احلروب في حـضـارات بالد الرافـدين. وتعـاقبت عـليـها
وغل بـالقدم حضـارات االشوري والباراثـي والساسـاني والعرب عـبر عمقـها الزمني ا
واخيراً العثمـاني  وبالتالي فإنهـا تنتمي الى تأريخ يتصل بالـقرن الثالث والعشرين قبل
يالد وبثـباتهـا أفلحت في مـقارعة الـتغيـيرات النـوعية في الـزمكانـية واستـطاعت بالـبقاء ا
ـومـة واحليـويـة  غيـر تـقلـيديـة  وذات حـضور تـأريـخي آخاذ .وفي كَمـدينـة نـابضـة بـالد
ـديـد يـتـوقف الـبروفـيـسـور الـدكتـور حـسـام داود خـضـر األربلي في خـضم هـذا الـسـفر ا
اتع الـصـادرعن دار الـتفـسـير مـحطـة تـاريـخيـة مـهمـة لـيـكتب عن مـديـنـته اآلثيـرة  كـتـابه ا
ـطبوع وصل 1926م) ا ديـنة حـتى تـسويـة مشـكلـة ا فـصل في تـاريخ إربل - قصـة ا (ا
في اربـيل فـي الـعـام  2019م  وهــوكـتـابـه الـثـالـث فـيـمــا كـتــبه ودرسه في تــاريخ الـتـرك
ؤلف أن وثـقافـتـهم في العـراق  والـسابع فـيـما كـتب في عـلم االنسـانـيات عـامـة .يالحظ ا
ؤرخ والدارس كانوا يتناولون بالتفصيل تصدين قبله لكتابة تأريخ أربيل من ا أغلب ا
هـتم بالتـأريخ  يتـطلع الى من يقف به دة الـبكتـيكيـنية  عـلى عكس مـا وجد بأن الـقار ا ا
على تأريخ مجـتمعه وأصوله وطبائعه وعاداته وقيمه  لهذا فهو بادر الى تقسيم كتابه الى
نطلق فهو بحث في دينة والنزوح التركي إليها   ومن هذا ا قسم  تناول فيهما تأريخ ا
القـسم األول تأريخ (أربِل) قبل اإلسـالم (لغاية  640م)  ثم تأريـخه فترة إنـتشار اإلسالم
دينـة حتت حكم االسـرة الهـذبانيـة الكـردية لفـترت  ( 640- مروراً بـالفتـرة التي كـانت ا
 1128م) ثم حكم االسرة البكتيكينية التركمانية (1128- 1232م) وحكم اخلالفة
ـغولي ـ اإليلخانية واجلالئرية ـ (1258ـ 1411 العباسية  ( 1232-1258 م) واحلكم ا
م) وحكم التـركمان ـ الـقوينـلية والـصفوية(  1411ـ 1518م) واحلـكم العثماني (1518ـ
1918م) ومن ثم فترة حكم االحتالل البريطاني واالنتداب  واحلكم الوطني حتت
وصل في العام 1926م .ويتوغل األربلي عميقاً في إسم اإلنتداب وحلـ تسوية مشكلة ا
ـلك الـسومـري (شولـيـكي) قبـل ألفي سـنة أربـيل (أربِل) ويـشيـر إلى أنه ورد في كـتـابات ا
ـيالد بـصـيـغة ( أوربـيـلم) أو جـاء بـصـيـغـة (أربـا ـ ئـيـلـو) وتـعـني األلـهـة األربعـة في قـبل ا
الساللـة األشـورية  وهي مـصـطلـحـات قيـد الـتخـاطب الـيومي لـدى مـستـعـملـيـها في أربـِل
.وكانت أربيـل عند ياقوت احلموي الذي زارها سنة  617 هـ  كمـا ورد في معجم البلدان
(.. قـلعة حصـينة ومديـنة كبيـرة في فضاء من األرض واسع بـسيط ولقلـعتها خـندق عميق
ـدينـة  ينـقطع فـي نصـفهـا  وهي على تلٍ عـال ن التـراب عظـيم واسع الرأس وفي وسور ا
هذه القلعـة أسواق ومنازل للرعية وجامع للصالة وحمام وهي شبيهة  بقلعة حلب إالّ أنها
أكبر وأوسع رقـعة . فـيما هي في عـصرنـا مدينـة كبيـرة  عريـضة وطويـلة  قـام بعمـارتها
وبـناء سـورها وعـمارة أسـواقـها وقـيسـرياتـهـا األميـر مظـفرالـدين كـوكبـوري بن زين الدين
ـلوك ـقـامه لهـا سـوق وصارت لـهـا هيـبـة ونازع ا ـديـنة  كوجك عـلي فـأقام بـهـا  وقامت ا

ونابذهم بشهامته وكثرة جتربته حتى هابوه وصارت مصراً كبيراً من األمصار) .
ولكن من الـواضح تمامـاً تركيـز البروفـيسور حـسام األربلي عـلى التـناول الفـريد  لدراسة
الشـخصـية الـتركـمـانيـة األربيـليـة في أربـعة مـباحث تـفصـيـليـة ضمت األصـول واإلنتـماء ـ
اللـسان والنـطق ـ الدين والـعقيـدة ـ العادات والـطبائـع   وهو يتـعامل مع مفـردتي (الترك)
و(التـركمان) بـإعتبـارهما  مفـردتان لشـعب واحد وليس شـعب . ولـهذا فقـد كرس القسم
الثاني مـن كتابه بـفصـليه األول والثـاني  للـحضـور التركي في أربل ولـلشـخصيـة التـركية
االربلية إبـتداءً من  قبل اإلسالم ولنهايـة االحتالل اإلنكليزي للـعراق وهو قسم ماتع وغني
ا يـكون قد انـفرد ب وثـقة ور ـصادر الـتأريخـية ا ستـمدة من فيض من ا ـعلومـات ا با
ـوثـقـة في اصل هـذه الـشـريـحة عـمـقـة وا ـؤرخ والـبـاحـثـ  في دراسـته الـتـأريـخـيـة ا ا
ـهن الـتي الـرئـيـسـيـة في اجملـتـمع االربـلي و إنـتـسـابـهـا إلى الـعـشـائـر والـقـبـائل  او الى ا
تداولة ب عروفة فـضال َ عن اللغة واللهـجة ا دن والبـيوتات ا مارستها أو انـتماءها إلى ا
أتـراك أربـيل وديـانـاتــهم ومـذاهـبـهـم الى جـانب عـاداتـهـم وطـبـائـعـهـم. فـعن اصل االرابـلـة
ـؤلف الي انهم كانـوا اتراكاَ من بالد تـركستـان الكبـرى بقبـائلهم اخملـتلفة األتراك يـشير ا
والـتي من أكـثرهـا  دخـوالَ إلى إربل هي قـبيـلـة الغـزّ (األوغوز) وهـم من أصل السـلـجوقـية
وهؤالء األتراك  مـا يزالون يسـكنون في إربل ويـعود تاريخ بـعضهم الي قبل 1106 سنة.
ومن عـشـائرهم الـقرة قـويـنلـية واآلق قـويـنلـية والـقـزلبـاش إستـوطـنوا فـيهـا بـحكم اسـتيالء
غولية. ويـتوسع البروفيسور حسام في دراسة أصول أربيل رؤسائهم عليـها بعد احلقبة ا
الـقـومـيـة فـيـشـيـرالى إنـهـا ال تـزال تـسـكـنـهـا الـتـرك والكـرد والـعـرب مع تـبـاين حـجـم هذه
األطيـاف عـبـر مـرحـلـة وأخـرى تبـعـاً لألوضـاع الـسـيـاسـيـة واإلجتـمـاعـيـة الـسـائـدة  وكان
أبـناؤهـا من هـذه األصـول متـحـابـ تعـزو صالتـهم دين األكـثـرية من أهـلـهـا وهو اإلسالم
فيـما بـقيت احلـياة الـثقـافيـة ثابـتة نـوعاً ما ولـم تتـغيـر مع تغـير االوضـاع السـياسـية فـيها
وإنتهج عـلمـاؤها وأدباؤهـا وشعـراؤها على مـا كانـوا عليه في الـفتـرة العبـاسيـة وما تالها
ا طرأ من حتول الى الـفارسية والتركية بذات النهج ويفـكرون بذات التفكير مع الـتسليم 
ـغوليـة . و يتنـاول البـروفيسـور حسام لـغة التـركمان ولـسانهم في أربل فيهـا بعد الـفترة ا
فـييثبت بأن لـغتهم التركـية ( وليس بينـها وبيت تركيـات العالم إختالف فـالتركية واحدة إن
كـانت في أربل أو في تبـريز أو في أسـتنبـول أو في إستانـة أو في قبـرص ولعل اإلختالف
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ؤلف الى تثـبيت إمكانية القول بأنها على الرغم من تنوع  الديانات في أربل  من ويذهب ا
مسلـمة ومسـيحيـة ويهوديـة فلم تكـن حتدث فيـها صراعات أومـناوشات .وبـاستثـناء بعض
ـتهـوّر في اجلـانب االسالمي أو بعض الـتعـامل غـير احملـسوب من لـدن بـعض الشـباب ?ا
ـرء يـسـمع شــكـوى من يـهـوديّ أو مــسـيـحي تُـقـدّمْ إلى الـصـبـيــة االغـيـار فـيـهم مــا كـان ا
ـتواجـدة في إربل .  فقـد (كان اليـهود جتـمعهم ؤسسـات الديـنية ا السلـطات احملـليـة أو ا
ـدينـة تسـمى عنـد أهل اربل (يـهودلـر كوجاسـى) اي محـلة الـيهود مـحلـة خاصـة بهم في ا
وكانت قائمة بسكانها حتى نزوحهم منها في العام  1948وكانوا يعيشون فيها أحراراً 
ـسـيحـ يـعيـشون في يحـتـفلـون بـأعيـادهم ومنـاسـباتـهم ويـتكـلـمون بـلـغتـهم . فيـمـا كان ا
سلم احتفاالتهم وقد ذكر الكاب هاي احلاكم (عينكاوة) وكانوا مع اليهود يشاركون ا
اإلنكليزي ألربـيل بداية االحتالل إلى أنه حضر إحتفاال َ للمدينة بعيد األضحى في سراي

القلعة وأنه إستقبل بإطالق مدفع عند وصوله إلى أرض االحتفال) .
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ـارسـونهـا بزيـادة حرفي  ( هـنـة التي كـانوا  كـمـا أن من تركـمان إربل من انـتـسب الي ا
ــهـنــة نـحـو قــولـهم (دمـيــر) لـلــحـديـد لــيـقـال (دمــيـرجي) أي احلـداد. جـي) و(الـيـاء) إلى ا
هن (الكوره جية) وهم متخصصون في صناعة الطابوق واجلايجي والكبابجي وكذا في ا
ـنــســوب لــلـتــجــار الــعـامــلــ في جتــارة الــتـبغ داخل مـواقــد كــبــيـرة و(الــتــوتــنـيــجــيــة) ا
و(البـامبـوغـجيـة) ومـنهم جتـار الـقطن والـنـدافة و(الـصـندوقـجيـة) وهـناك من يـنـتسب إلى
ـارســهـا مـثـل (الـقـصــاب) و(الـبـقــال) و(الـنـجــار) و(اخلـيـاط) ــهـنــة الـتي  صــنـاعـته أو ا
و(احلالق) و(الـبزاز) وفي الكـتاب أسـماء المـعة في مـجتـمع أربيل من يـحمل اسـماء هذه
هن. ومن االرابـلة من انـتسب إلـى مدن اجدادهـم في تركـستـان الكـبرى كالـكورلـية وهي ا
مديـنة كبـيرة في مـقاطـعة (ش جـيانغ) ذات احلـكم الذاتي في جـنوب الصـ والكـرديزية
ـغـول بـسـمـات مـغـولـية او األفـغانـيـة وهم الـيـوم أسـر وعـوائل كـثـيـرة ومـعروفـة من نـسل ا
قـوقـازيـة. فـضال َ عن انـتـساب بـعـضـهم إلى الـبـيـوتـات كبـيـوتـات  (الـشـيخ)  و (االغوات)
و(اجللـبيـة) و(اجلُعو) و(كـوربيـا) و(اجلاوشلي) و(الـعصـافي ) و(العزيـرية) و(األكـمكجي)
و(آلـتي برمـاق) وغـيرهـا وفيـها شـخصـيـات واعالم معـروف في مـجـتمع أربـيل. ويتـطرق
ـؤلف الى عـادات وتـقـالـيـد أهل أربل ويـشـيـر الى أنـهـا كـثـيـرة وجـمـيـلـة حـتى الى بـعض ا
السـنـوات األخيـرة ومـنهـا خـروج النـسـاء الى أماكن عـامـة مخـصـصة لـلنـسـاء في أطراف
ديـنة خالل أيـام األربعاء من كـل اسبوع  بـعد إنـقضـاء فصل الـشتـاء فيـما كـان الرجال ا
يـتـوجـهـون الى مــوضع (آوبـار) شـمـال أربل أثـنــاء االعـيـاد ومـراسـيم الــزفـاف لإلحـتـفـال
والــتـرويـح عن الـعــريس وأصـدقــائه.     كــمـا وكــان ألهل أربل عــادات وطـبــائع وسـجــايـا
تأصلـت في أعماقـهم ليـومنـا هذا ومنـها األنس خالف الـوحشـة والنـظافة ونـبذ الـتطرف
واالبتـعاد عن الـشر واذا كـان زائرهم عـلى غيـر لسـانهم  فـإنهم يـبادرون الى تـرك لغـتهم
ؤلف ابيـات عديدة لشـعراء عبر الـتأريخ في مدحهم لـيتحولـوا إلى لغة زائـرهم وقد أورد ا
ألهـالي اربـل واإلشـادة بــكــرمـهم ووفــاءهم  كــأبي نــصـر األمــوي األنــدلـسـي وطه االربـلي

وغيرهما. 
ـناسـبة زواج أحـد ابنـائهم -ومن عـاداتهم وتـقالـيدهم إنـهم بعـد أن يقـيمـوا منـاقب نبـوية 
يـنـظمـون له حـفـلـة سـاهـرة بـجـلسـة غـنـائـيـة تـسـتمـر الى الـفـجـر تـرتـفع فـيـهـا قراءات في
ـقامـات في كركـوك بدعوات (القـوريات) يقـرأها قـرّاء إربل وأحيـانا يـشاركهـم فيهـا قراء ا

خاصة .
-وفي تقـليد آخـر كان الـقلـعي التـركمـاني قبل ان يـنزل الى بـاب رزقه في السـوق الكـبيرة
ـقبـرة العـامة لـيـقراً (الـفاحتـة) على أرواح أمـواته وأموات يـقف عنـد باب الـقـلعـة  وأمامه ا
ـدفونـ فيـها ويـترحم عـليـهم . ثم ( ينـزل الى عمـله في الربض ويـفتح  دكـانته ـسلـم ا ا
ـغـرب بقـليـل ليـعود الى باسم الـله ويـزاول ما يـزاوله فـيهـا وال يـغلـقـها في يـومه إال قـبيل ا

غرب ويفكَ حزامه ويتعشى ويصلِّي العشاء وينام) . منزله ويصلى ا
ـوصلي ( 626هـ ) لـها ـمتع مـتذكـراً مدحـة إبن احلداد ا ـؤلف كتـابه الفـريد وا ويخـتتم ا

في قوله :
ـغـنـاكِ        األنـيس - رعاكِ الـله ـ من كيـف أخلـص الود الـصـحـيح 

وطنِ
وفي مغانـيك مياد الـقـــــــوام  له          حلظ يغـّل سيـوف الهند

واليمن ِ
فـصل في تـاريخ أربـِل) كتـاب بـطبـعـة أنيـقـة  يشـتـمل على  إن (ا
 561صفحة من احلجم الكبير  وهو جدير بالقراءة فعالً .
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1
في الناصرية ...

طفولتي وعاشوراء...
كرب وبالء...

وحس دمعته أرجوحة عيد وليلة الشهادة والكبرياء
2

غيمة حمراء.
.... وثوب أسودْ

وكضبة من الرز ...
حلمها جائع....

مكتئب ليل العراق...
نائم في التراب .
رمش الزمن.....

من يثرب حتى كربالء.
وجع في البدن....
آه ياصاحبي....

احلس للحس ....
وليس للذي باحلمايات والصكوك مُرتهنْ.

3
األسئلة ال توجه الى الله...

األمنيات فقط.....
4

عندما أساوم على مذهبي في بورصة العقائد...
فأنا ذئب وثعلب...

وعندما ...
أجعل االنتماء روح األنسان .

فأنا علماني...

وعندما يكون الله كل حروفي.
فأنا اللغة األجمل.

5
احلس لكم لنا ...

اليهم...
عمر لكم لنا اليهم...

هم النوايا ... ا
فهذا وطن عنقه والسك في نية مبيته...............!

6
سأختزل شرف القضية كله ...

بنينوى وكربالء....
من بطن احلوت .

الى نهر العلقمي .
ثمة درس علينا نفهمه.

طلب . محمد أبيه عبد ا
وخليله إبراهيم.
وجده آدم......

فال تتشظوا حتت العباءات وجوهاً وطوائف.....
فسائس اخليل اليفكر سوى بترويض مهرته وبيعها. 

7
االحتقان الطائفي على أشده.

. أشربوا عطش احلس
لعل قلوبكم تهدأ. 

8
الظلمة ال تخبئ النوايا....

تخبئ فقط حنينها الى النور...
وصباح من دون سبايا. 

9

ورثت من مُحرمَ ...
سؤال أمي ........

متى يجيء احلس ألشفى بدمعته. 
10

يقولون كل يوم عاشوراء وكل أرضٍ كربالء....
يومي ...

طفولتي موكب الكسبة ....
وأرضي .....

مدينة من حن الرغيف ....
جتوع غراما في صحون الفقراء...

( إلى غاندي )...
خُذْ احلس إليك ....

ـة ومن دون شـمـٍر وداعش أنت تـسـتـطـيع أن تـصـنع مـنه هـنـداً مـسـا
وكورونا. 

11
نبكي عاشورا واحدة ...

ونتمنى ألف عدن .
فبعد احلس علينا أن نر أرواحنا والبالد ....
وليس لنفرقه بالسيوف وإيذاء الكتف بالسالسل.

12
نبر.... أبي يعرف احلس من خالل رثاء صاحب ا
وأنا عرفته من خالل ما دونته طفولتي في الدفتر...

أنتظاري اجلميل لثوب أسود .....
وتشابيه مسرحية قلق سبايا مُحرم فيها...

أكبر من قلق أي هاملت. 
13

ليَّ رب....
وبقوته .ورحمته ...وأحالمه .

أكتب قصائدي....
ومتى يجيء عاشوراء.

الرب يضيف ملحمة أخرى ...
نحيب أمي وأنا نعسان بحجرها. 

14
هذه االيام اراجع ذكرياتي جيدا ....

كنا نتعلم من ثقافة عاشوراء ...
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ال  وَسط  كان ْ
ال برزخ ..

ب الطُهرِ بتلك الليلةِ ..

واألدرانْ
ال ثَمّةَ دهشةَ ..

فالعنوان هو العنوانْ
بَيَّن  ..

ال لَبس في العِلّه ..  
إما السِلّه ..

أو كوني وشماً فوق الهامةِ ..
 يا ذِلّه

ومضيتَ بهم ..
قرباناً .. 

يتبعُ قرباناً ..
واألرض مواتْ

دربك من مكة هذا اللّيل
 بغير بياتْ

ومتاعكَ وعد اللَّهِ ..
وهذي النسوةِ ..

 واألطفال ..
 وصوت صالةْ 

وقطيعة حجكَ قرب األضحى ..
 واجلمراتْ

 .. أمر موقوتْ
يقاتْ ومُحال تُرجي ا
ولهذا كانت "هيهاتك"
" ال تشبه كل "الهيهاتْ

ومضيت بهم .. 
ال أحد يعرفُ ما فيكْ

بيد ..

وطريق األجنم ِ طوعُ يديكْ
وأمامكَ فوق النوقِ

رسائل كوفتنا الضمئآنةُ ..
 تستجديكْ

تدري ..
حاشاكَ بأنكَ ال تدري ..

مِن إنَّ منايا كل األَرْضِ  ..
 حتومُ عليكْ

وبأنَّ قريشاً والشامِ
ستكون حتوفاً وحسامِ

 بُغضاً  بأبيكْ
ومضيتِ بهم ..

محبوباً ..
حبوبِ يوصي 
نُدباً ال تُمحى

قرب فُراتٍ مصلوبِ
فأُحارُ بأيٍّ نبدأ
والغصّاتُ بندوبي
من غدرِ األمةِ

عطوبِ في اخمليالِ ا
من فقد األكبر .. ?

أو سهم األصغر .. ?
ن أو كفٍّ أ
أو أيسر .. ?

أو أيّ رداءٍ مسلوبِ
مَنْ يُدركْ ..

هذا الفتح الصارخْ ..

ب اجلُرح الغالبْ 
غلوبِ والسكّ ا
ومضيت بهم ..

دُرراً من بيتٍ نقّاهُ
قيّوماً .. 

.. حيّاً
 وحَباهُ

لن يهرم طفّكَ
يا موالي .. وحاشاهُ
لن نُنصف بعضاً
ا كان بليالهُ

يا عِبرة كل اخللق
وعَبرة بلواهُ

اقبلنا ..
في روضات مسيركَ ..   

 بعض سِباخْ
نطمع ان تومئ .. للنسّاخ

لغبار ضيوفكَ ..
 حيث أناخ ْ

لنشيجٍ هزَّ الوجدانِ
بَيّنْ  جداً ..

فقِبابك  هُنَّ  العنوانِ
ال لبس أبداً ..

 في العِلّه..
أما السِلّه .. ?

أو كوني وشماً فوقَ الهامةِ ..
 يا ذِله ..
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عندما نضع دمعة احلس على ثوب غاندي....
األن يضعون دمعة ابي عبد الله ...

في فوضى الدراجات النارية ...
أتذكر أبي :

عاشوراء يا ولدي .
أن جنعل في قلب الوردة وجه احلب ووجه الدمعة.

15
في الناصرية .

واكب ذكريات الهوادج والبهاء... ا
أتذكرها واحدا واحدا

من الكسبة حتى موكب ناصر تخت...
كلهم يحلمون .
... وفاء احلس

وكل حس بدمعتهم
شمعة للفقراء .
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اصفحْ ..فجرحُكَ اكبرُ
ودع اخلليقةَ تفخَرُ

فلقد الفتُك َنادرا
فإذا استويتَ  فأندرُ!

ولقد الفتُكَ حاكما
تُقصي السيوفَ وتقهرُ?!

فاخترتَ تطهيرَ الترا
بَ  وكنتَ منهُ اطهرُ!

واخترتَ تطهيرَ الوجو
! هِ  فليس يخفى األصفرُ

واخترتَ تطهيرَ النفو
سِ  ببحرِ طهركَ تُغمرُ

واخترتَ آياتِ الكتا
بِ على نزيفِكَ تُنشَرُ!

واخترتَ عزمكَ صابرا
من ذا كمثلِكَ يصبرُ

واخترتَ بحركَ هادرا
! فاعظمْ ببحرك يهدرُ

واخترتَ تدوينَ اجلرا
حِ بنازفيكَ تُسطّرُ

واخترتَ أن تُحيي الفرا
! تَ  وماتَ فيه الكوثرُ

ابتِ الرذيلةُ خسّةً 
! االّ بنحركَ تُنحرُ  

واخترتَ فجركَ المعا
فهو الربيعُ األخضرُ

×××
اصفحْ ..فجرحُكَ اكبرُ 

يزُ ونبصرُ ا 
) حطمَ دمعتي  (كوفيدُ

بالدمعِ صرنا نُحجرُ
ج

فكأن شمرا ثانيا 
شمرا جتلى اخطرُ

وارى العراقَ قصيدةً
تغزو القلوبَ  وتعبرُ

وارى العراقَ قبيلةً 
جج

ب القبائلِ تُنحرُ  

الشيخَ يحمي ودَّها

واوفدَ عنها يُخبرُ
(خنساءُ) صارتْ أمه

وأبوه دمع يهمرُ
لذنا بكلّ مخلصٍ 

قد قالَ: إني (عنترُ)

نتلو القصائدَ (واحلسيـ
! نُ ع)  تنوبُ عنه األبحرُ

nD « dŁu

واحر قلب االرض التي شربت
من كوثر الطف انهارا وانوارا

غدر 
اغتراب 
فجيعة

نحر غداة الب ضمأن
مالي ارى االقمار قد نزلت
على رؤوس الرماح تنثال

مالي ارى االوباش قد رقصت
منهم فلول اخلزي والعار

حترق
تقتل

وتسبي

ويح التراب الذي حمل البغاة
واالرض تزدري اجناس ذرها
ثكلتك الضفاف نهر الظالم
خالي الوفاض اطالله ردم
ام احلرائر بالصحراء هائمة

ثكلى السبايا باالوجاع والسقم
والله التبرح دمــــــــــوع احلُرة

احلَرّة
نحو السماء ثاراتها حمم
هذي الليوث ان قام قائمها
الى السموات العلى عرجت
عليكم سالم الله ال النبي

مناقب للعا منارا.
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بغداد
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انـفـرد مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـبـغـداد بـنـشـاطات
ـعـهد الـصبـاحي والذين متـميـزة شـارك بهـا طلـبة ا
تـلــقــوا الــدعم من االدارة واالســاتـذة االخــتــصـاص
ـعـهـد غـسـان ـجـال الـفـنـون كـذلك يـحـاول مـديـر ا
ـعهـد واخرها اجلبـوري ان يقـوم بنـشاطـات تمـيز ا
اسـتـحـداث قـسم الـتـربـيـة الـفـنـيـة اسـوة بـالـتـربـيـة
الفنية بجامـعة بغداد لكال اجلنـس حيث يستطيع

rCM¹ œuF
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ـــســـرحي جـــواد فــــرقـــة اخملـــرج ا
االسـدي في ايجـاد امـاكن مـناسـبة
ـقـبـلـة ومـنـهـا قـاعات لـلبـروفـات ا
ومــــســـارح ابن الـــنـــد ومـــســـرح
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الـتــقى وزيـر الـثــقـافـة والــسـيـاحـة
واالثـــار حـــسـن نـــاظم اخلـــمـــيس
ــاضي بـنــقــيب الـفــنــانـ جــبـار ا
ــســرحي جـواد جــودي واخملــرج ا
االسـدي.وجـرى خالل الـلـقـاء بحث
ـســرحي ــشــهــد ا تــطــويــر واقع ا
بـــشــكل عــام فــيـــمــا وعــد الــوزيــر
ـسرحـي ـتـابعـة وحل قـضايـا ا
.كـمـا وقـدم الوفـد الـزائر والـفـنـان
الـشكـر واالمتـنـان لتـدخل ناظم في
حل مسـألة مـصادرة مـنزل الـشاعر
والـــــروائـي الــــــكـــــبــــــيـــــر فــــــاضل
الـعــزاوي.كـمــا ونــاقش االجـتــمـاع
ايـضاً مـوضوع مـنحـة الصـحفـي
والفـنان وضرورة تـنقيـة القوائم
ـــســـتـــحـــقــة من االســـمـــاء غـــيــر ا
لـلمـنحـة.واقتـرح الوفـد الزائـر عدة
قـاعات ومـسارح لـتلـبيـة متـطلـبات

الطالب الذهاب مباشرة بعد تكملة الدراسة بالقسم
ـيــة الــفـنــون اجلـمــيــلـة ويــقـول ـذكــور الى اكــاد ا
ـعـهـد ايـضـا يـسـتـعـد القـامـة مـهـرجان اجلـبـوري (ا
سرح الدمى اون الين وذلك حلرصنـا على الطفولة
نــعـمل مــعـا عن بــعـد والن الــطـفل يــعـشق وذويـهم 
الـدمــيـة كــوسـيــلـة جـذب لـه قـررنــا اقـامـة مــثل هـذا
هرجـان كذلك نعـمل على ابتـكار منـصة الكـترونية ا
من خاللها نقوم بزيـارة بيوتات الطـلبة وهناك عدة

p² öÝ p² UL  rKO  e−Mð rýU¼ ÊU1≈

rKO∫ مشاهد من تصوير (كمامتك سالمتك)
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ي مـيــنـا مـسـعــود حلـمـلـة انـضـم الـنـجم الــعـا
ي زهير مـراد اذ نشر صـمم اللبـناني العـا ا
صــورة له ارتـــدى فــيــهــا الـــقــمــيص اخلــاص
بـاحلـمـلـة عـلى صــفـحـته اخلـاصـة عـلى احـد
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي وذلك لــدعم
ســكـان بـيــروت ومـسـانـدتــهم بـعــد انـفـجـار 4
آب.وعــلّق مــســعــود عــلى الــصــورة بــالــقــول:
ــســاعــدة (أنــضم إلـى مــبــادرة زهــيـــر مــراد 
سـكـان بـيـروت الـذين فــقـدوا الـكـثـيـر في هـذه
ئـة من أرباح هـذا اإلصدار ـأساة  100 بـا ا
ن يحتاجون لـلمساعدات ستصـل للكثيـرين 
اإلنسـانية).و كشف مسعود مؤخرا عن موعد
طـــرح كــــتـــابه اجلـــديـــد وذلك في  15أيـــلــول

قبل. ا

جبـار جودي سبل الـتعـاون الفني
شترك ب دائرة الفنون والنقابة ا
.جـاء ذلك لـدى اسـتـقــبـاله الـنـقـيب
ـاضي وتــنـاول الـلـقـاء اخلــمـيس ا

آشور والرافدين في بغداد.
ـدير ×عـلى صـعـيـد مـتـصل بـحث ا
الـعـام لـدائـرة الفـنـون الـعـامـة علي
عويد مع نقـيب الفنانـ العراقي

ــســرحي الــذي حــضـــره اخملــرج ا
ـشـترك جـواد االسـدي التـنـسيق ا
القــامـة الــفـعــالــيـات والــنـشــاطـات

الداخلية واخلارجية.

اسـتـخـدامـات مـنهـا عـن اسبـاب تـغـيب الـطـالب الي
سـبب كـان مــسـتـغــلـ الـوقت عن طــريق الـتـواصل
االجتـمـاعي مع االخـرين) مـوضـحـا( بـرغم الـظروف
الصـعبـة وفايـروس كورونـا تمـكنـا من خالل مواقع
ــــنــــصــــات تــــواصـل االجــــتــــمــــاعي وعـن طــــريق ا
االلكترونية من الـتواصل مع طلبتنـا فهم يحتاجون
تـلكون طـاقات ومواهب سـتمر النـهم  الى الدعم ا
مـتعـددة وبـرغم الـظـروف الـصـعـبـة واالحـبـاط الذي
نعاني منه فاالبتسامة التختفي عن وجوهنا ونقوم
بــواجـبــاتــنــا من خالل دعم الــطــالب ونــســيــر مـعه
عـهد باالجتـاه الصـحـيح ) مؤكـدا (ان طلـبـتنـا في ا
يفتـقرون الى الكـثيـر من اخلدمات وهم بـحاجة الى
ــســؤولـة دعم مــادي ومــعـنــوي من قــبل اجلــهــات ا
ــنــاهج ــشـاريـع اجلــديـدة  وهــنــاك الــكــثـيــر مـن ا
الدراسة قدمت الى الوزارة مع التأكيد على ضرورة
درس واستثمار الطاقات والكفاءات دعم الطالب وا
ـوجــودة االن ) مــشـيــرا الى (ان قـسـم الـســمـعــيـة ا
ـعــهـد اجنــز مـؤخـرا فــيـلـمــا جـديـدا ـرئــيـة في ا وا
ان بعـنـوان كمـامـتك سالمتـك سيـنـاريو واخـراج ا
هـاشـم) .وعـنه قــالت اخملــرجــة ( فـكــرة الــفـيــلم هي
تـوعـويــة لـطـلــبـة الـسـادس االعــدادي الـذين يـؤدون
امـتحـانـاتـهم الـوزاريـة هـذه االيـام بـضـرورة ارتداء
الكـمـامـة واحلفـاظ عـلى التـبـاعـد االجتـمـاعي وهو

عهد ). من تمثيل عدد من طلبة ا
ناسبة اقتراب العام الدراســـي -2021 الى ذلك و
ـوسـيـقـيـة 2020 زار مـديـر عـام دائـرة الـفــنـون ا
محمود عبداجلـبار مؤخرا مدرسة بـغداد للفنون
ـــوســـيـــقى ـــوســــيـــقـــيـــة والـــتــــعـــبـــيـــريــــة (ا ا
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تـمـتـلك جنـمـة
الــراب األمــريـكــيــة كــاردي بي ثـروة ضــخــمـة
بـفــضل ماليـ الــدوالرات الـتي جتــنـيــهـا من
احلــفالت الـغـنـائـيـة الـتي حتـيـيـهـا وأعـمـالـهـا
ـشاهـدات.وفي الـفـنـيـة الـتي حتـصـد ماليـ ا
فـــيــــديــــو نـــشــــرتـه كـــاردي بـي عـــلـى إحـــدى
صــفـحـاتــهـا اخلـاصــة عـبـر مــواقع الـتـواصل
ـدت (أنـهــا غــيــر قــادرة عـلى االجــتــمــاعي أكـَّ
خـفض مــعـدل إنـفـاقـهـا الـذي يـصل إلى 300
ألف دوالر شــهـريًـا) مُـشــيـرةً إلى (أن الـنـجم
الــنــاجح يــجب أن يــبـدو بــشــكل جــيّــد وهـذا
مكـلف جدًا). إال أن هذا األمر عرضها للكثير
من االنــــتـــقــــادات من قـــبـل رواد مـــواقع
الـتـواصـل االجـتـمـاعي مـعـتـبـرين أن
ـبـلغ الـذي تـنـفـقه كاردي هذا ا
ــــكن أن بـي شــــهــــريــــا 
يـسهم بإطـعام مئات

العائالت.
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مـسـؤول الـقـسم الـفـني في (الـزمـان) تـلـقى تـعـازي زمالئه
ـاضــيـة لــوفـاة خــاله احلــاج فـائق غــايب عــزيـز اجلــمـعــة ا
داع العلي القدير ان يرحمه ويسكنه الفردوس االعلى.
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هجـرين العراقية وزيرة الـهجرة وا
 زارت مــحـــافــظــة ديــالـى والــتــقت
محافظها مثنى التميمي وعدداً من
شيـوخ ووجهاء قبـيلة شـمر لغرض
الــــعــــمـل عــــلى وضع الــــلــــبــــنــــات

صاحلة الوطنية واجملتمعية. االساسية ضمن ملف ا
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ـيـة االردنيـة شـاركـت في الـلـقـاء الذي نـظـمـه نادي االكـاد
الـكتـاب في مكتـبة جـامعة الـيرمـوك حول قصـيدة الـشاعر
طر). وقد العراقي بدر شاكر السياب الشهيرة (أنشودة ا
ـتابعة والنقاش عدد كبير من طالب مدارس اربد شارك با

وطالب جامعة اليرموك عبر تقنية زووم.
 ÍuÝu*« ‰«u½

االعالمــيـة الــعـراقــيـة ادارت الــنـدوة الـتـي عـقــدهـا مـلــتـقى
احلوار الفكري في الـ  17 من اب اجلـاري بعنوان (قانون
الـعــنف االسـري مــا له ومــا عـلــيه وهل هــو تـطــبــيق حلـكم
االسالم وحلــمـايــة االسـرة واجملــتـمع ام ســيـفــكك األسـرة

ويخالف تعاليم الدين والشريعة).
 ”dš_« ÀUOſ

ــركـز الــوطـني لــلـفــنـون الــبـصــريـة رئــيس مـجــلس إدارة ا
ركز أسـتضاف مـعرض مسـابقة الفن بدمشق  اعـلن ان ا
دارس مـختلفة ـواهب تنتمي  التشكـيلي للفنـان الشباب 

في عالم التشكيل.
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ريـئس الغـرفة الـفـتيـة الدولـية بـحـمص في سوريـا اعلن ان
الــغـرقـة نـضـمت في صـالـة احتـاد الــفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
مـعـرضـاً لـلـرسم والـتـصـويـر الـضـوئي (كـهـرمـان) لـثمـاني

وأربع موهبة شابة.
w dð VKD*«b³Ž

التـدريـسي في قسم الـكـهربـاء بكـلـية الـهنـدسـة في جامـعة
ـوت اثر ـية بـعد ان غـيبه ا الـبصـرة نعـته االوسـاط االكاد

اصابته بفايروس كورونا.
 „U “ ÍœU¼

مـخرج األفالم الـوثائـقيـة اللـبنـاني ترأس جلـنة حتـكيم أيّام
عمّـان لـصـنّاع األفالم الـتي اخـتـتمـت فعـالـياتـهـا اخلـميس
اضي في عـمان باإلعالن عـن الفائـزين بجـوائز مـنصتي ا

تسويق مشاريع األفالم.
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زنـبـقـة وفي يـوم   20 تــشـرين الـثـاني عـام 1958
قـدم الـسالم اجلــمـهـوري الــعـراقي تـالــيف زنـبـقـة
الول مـرة من اذاعـة بــغـداد بـعــد ان اقـره الـوزراء

ومجلس السيادة سالماً للجمهورية العراقية.
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ولد لـويس زنبـقة في بـغداد عام  1928 وهو اول
من حلن الـسالم اجلـمـهـوري الـعـراقي .وفـي عام
 1949 تـخرج من مـعهـد الفـنون اجلـميـلة بـدرجة
شـرف وفي عـام  1955 ســافـر الول مــرة خـارج
الـعـراق الى الــنـمــسـا عن طـريـق تـركـيــا وحـضـر
وسـيقي الدولي الول مرة مهرجـان سالسـبورج ا
فـي حـــــيــــــاته فــــــضـالً عن حــــــضـــــوره حــــــفالت
(اوكـسـتـرا) فـيـنـا الـسـمـفـونـيـة واعـظم اوكـسـتـرا
الـعـالم .وفي عـام 1956م عـنـدمــا احـتـفل الـعـالم
ـيالد مــوزارت عـاد الى ـئــوي الـثــاني  بـالــعـيــد ا
الـنــمـسـا وحـضـر احـتـفـال مــهـرجـانـات ثم قـبـلـته
يـة الـدولـيـة لـلمـوسـيـقى طـالـباً فـيـهـا بـعد االكـاد
ثـورة  14تـمـوز عام  1958ووضع زنـبـقـة سالما
اجلـمهـوري وقـد نـال اعـجاب اجلـمـهـور الـعراقي
وطــلـبـوا تــسـجــيـله في فــيـنـا .راجع زنــبـقـة ادارة
اوكستـرا فينا الـسمفـونية الـتي قد احيت حفالت
ــعـرض دمـشـق الـدولي عـام 1955 سـمــفـونــيـة 
وعرض عليها القيام بتسجيل السالم اجلمهوري
الـعــراقي وقـد ســاهم الـبــروفـســور الـفــريـد اوول
ــلــحن الـــنــمــســاوي مــلــحن خــلــيــفــة بــتـــهــوفن ا
االسـطورة الـسـومريـة كـلـكامش وضع لـهـارموني
اللحـن للسالم اجلـمهـوري العراقـي حيث لم يكن
زنبقـة قد درس فن الهـارموني وتولى الـبروفسور
توزيعه لالوكـسترا السـمفونـية الكبـرى وبحضور
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ـصريـة نـبيـلة ـمـثلـة ا أسـتـذكرت ا
عبـيد فـيلـمهـا توت تـوت و نشرت
مـــشــهـــدا مــنـه عــلـى صــفـــحــتـــهــا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى احـــــد مــــــواقع
الــتـواصـل االجــتـمــاعـي واشـارت
الى انــهـا حــصــلت عــلى اكــثـر من
جائزة بعـد مشاركتـها فيه وعلّقت
قــائــلــة: ( فــيــلم تــوت تــوت قــصــة
عـــصــام الـــشــمــاع اخـــراج عــاطف
سالم حصلت على اكثر من جائزة
عن الفيلم ده و منها جائزة احسن
ـثـلــة من مـهـرجـان االســكـنـدريـة
الـــــــســـــــيــــــنـــــــمـــــــائي مـــــــســـــــاكم

ورد...وحشتوني).
ـتـابعـ مـؤخرا و شـاركت عـبيـد ا
عبر صفـحتها اخلـاصة صورة لها
مرسومة لشخصيتها التي قدمتها
في فيلم (الغرقانة) الذي قدمته في
اضي بـدايـة تـسعـيـنيـات الـقـرن ا
كـشـفـت من خاللـهــا عن تـعــرضـهـا

للغرق احلقيقي خالل تصوير أحد
مشاهد الفيلم.

عـلى صـعــيـد آخـر انــتـقـدت احـدى
ـطربـة االردنـيـة ديـانا ـتـابـعـات ا ا
كرزون على حـسابهـا اخلاص على
أحـد مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
وتسـاءلت كـيف لهـا ان تسـافر الى
الــعـراق في ظـل انـتـشــار فـايـروس
كـــــــورونــــــا مـن دون أن حتــــــجــــــر
نــفــســــــهــا: (ســـؤال حلــكــومــتــنــا
الـــرشـــيـــده األردن..ديـــانـــا كــرزون
هرجان بـبغداد ب مبارح كـانت 
مـــلــيـــون واحــد كـــيف بـــتــروح من
طار ع البـيت اليوم بال حجر بال ا
شي)? إال ان كـــروزون ردّت بــــقـــوة
وقـــــــــالـت: (فالش بـــــــــاك مـن ثالث
سـنـوات حـفل افـتـتـاح مـول بـغـداد
فـي الــعــراق احلــبــيــبــة يــا ذكــيــة)
ـتابـع فـتوضـحت الصـورة لكل ا
ان ديــانـا لم تـخــالف ايـة اجـراءات

وقائية.

{ لــــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت بــــعـــد عـــدة
جلسات عـقدتها محـكمة أمريكـية للبحث في
ـية بـريـتني سـبيـرز برفع طـلب الـنجـمة الـعا
وصـايــة والـدهــا عـلـيــهـا أصـدرت احملــكـمـة
قراراً بجعل الـوصي عليها شقـيقتها وتدعى
جـيـمي.وستـكـون الشـقـيقـة األصغـر لـسبـيرز
مـسؤولـة عن ضمـان حتـويل ثروة شـقيـقتـها
إلـى أمانـة لـصـالح أطـفـال بـريـتـني في حـالة

وفاتها.
وكـان قـد أكـد مـحـامي بـريـتـني أنـهـا لم تـعـد
تـريــد أن يــتــولى والــدهــا جــيــمس ســبــيـرز
مسـؤوليـتهـا وباتت ترغـب في إجراء بعض
الـتـعــديالت عـلى فـتـرة الـوصــايـة الـطـويـلـة
الــتي تـعـيش في ظـلـهـا مـنـذ عـام  2008 وذلك
بـعد أن كـانت قد خـرجت حيـاة جنمـة البوب
ـســتـشـفى لــتـلـقي عن الــسـيـطــرة وأدخـلت ا

العالج النفسي.
عــلى صـعــيـد آخـر  قــضت جنـمــة تـلــفـزيـون

الــواقع الــشـــهــيــرة كــيم
كـارداشيـان مؤخـراً عطـلة
بـرفـقة عـائـلـتهـا أي زوجـها
الـنـجم كـانـيي ويـست الـبـالغ
من العـمر  43 عامـاً وأوالدهما
األربــــــــعـــــــة نـــــــورث وســــــــانت
وشيكـاغو وبسـالم.وبعد الـتركيز
عـلى احلـيـاة الـعــائـلـيـة عـادت كـيم
البالغة من العمر  39عاماً إلى العمل
حيث استـعرضت قوامـها بالبـيكيني
خالل جلـسة تـصويـر على الـشاطئ

في ماليبو.
وجاءت جـلسة التـصوير عـلى بعد
مــرمى حــجــر من مــنــزل الــشــاطئ
الــــــــــراقـي حـــــــــــيـث قــــــــــامـت هـي
وشـقــيــقــتــيــهــا كــلــوي وكـورتــني
ـــوسـم الـــتـــالي من بـــتـــصـــويـــر ا
برنامج الواقع مع والدتها كريس.

ـسـاء تـنـشـطـون اجـتـمـاعـيـا في سـاعـة مـتـأخـرة من ا
وتلتقون األصدقاء.رقم احلظ.9
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كـــونــوا أكــثــر صـــبــرا مع شــركـــائــكم في الـــعــاطــفــة
والعمل.رقم احلظ.2
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تـنـشـطون في الـسـفـر واالتصـاالت الـبـعيـدة تـتـحسن
سؤول في العمل. عالقتكم مع ا
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ـشتركة إلدخال التعديل الية ا تراجعون حـساباتكم ا
طلوب عليها.رقم احلظ.9 ا
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تـنـصب أفـكـاركم حـول كـيـفـيـة احملـافـظـة عـلى سـمـعة
طيبة وعلى مركزكم االجتماعي. 
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الـفــرصـة مــتـاحـة لــلـحـصــول عـلى مـكــسب مـالي من
شراكة أو تعويض.

”uI «

ـالـيـة يـنـصب تـركـيــزكم عـلى إعـادة تـنـظــيم أمـوركم ا
شتركة.رقم احلظ.3 ا

ÊUÞd «

ال زال الــعــمل يـتــراكم لــديــكم. جتــنـبــوا الــدخـول في
مواجهة مع أحد زمالء العمل.
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انـتبـهوا في أي خطـوة ماليـة تقـومون بهـا في ساعات
ما بعد الظهر.
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انـتـبـهـوا أكـثـر إلى صـحـتـكم. يـنـصب تـركـيـزكم عـلى
تعزيز العالقة مع أحبائكم.
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خـــفـــفــــوا من الـــنـــفـــقـــات.يـــنـــصـب تـــركـــيـــزكم عـــلى
الشراكة.يوم السعد االربعاء.
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تــنــجــحــون في تــعــزيــز عالقــتــكم مـع الــطــرف اآلخـر
كشريك عاطفي.رقم احلظ.5
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اشـــطب حــروف الــكــلــمــات
ادنــــــاه لـــــتــــــصل مـع احلل
الـــصـــحـــيـح الـــلى حـــروف
ــكن الـكــلــمــة الــضــائــعـة
شطب احلرف اكـثر من مرة
وبـاالجتاهات كـافة: (مـدينة

لبنانية):
ســــدس- مــــرن  –شـــارة –
صـــعب  –ســـهل  –هـــدر –
جـــار  –خـــاص  –جـــنـــد –
خس  –زين  –بـون  –هـود
 –نــغم  –جــعه  –دل  –مح

 –هم  –زوم  –دب.
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يـستـعد اخملـرج السـوري سيف الدين
ســبــيــعـي إلخــراج مــســلــسل ســوري
جـديـد مـؤلف من عـشـر حـلـقـات.وعـنه
قـال( أن الـعـشاريـة حتـمل إسم إنـتـقام
بـارد وهي من تـألـيف نـعـيم احلـمـصي

ومن بــطــولـــة خــالــد الــقــيـش ويــزن خــلــيل
ومـيالد يـوسف وجـيني إسـبـر ونـضال جنم
وقع وربى احلـلـبي وسارة الـطـويل) وفقـا 
الـفن.ويـعـود سـبـيـعي إلى اإلخـراج بـعـد
ـاضي إذ أخـرج آخر ـوسم ا أن غـاب ا
عــمل لـه في مــوسم رمــضــان عــام 2019
وهـو مسـلـسل (بـبسـاطـة). تمـثـيـليـاً إنـتهى
شاركة في مسلسل (بورتريه) سبيعي من ا

مع اخملــرج الـســوري بـاسـم الـســلـكــا بــيـنــمـا
ـســلـسل الــشـامي يـســتـعــد لـلــمـشــاركـة فـي ا

(حارة القبة) مع اخملرجة رشا شربتجي.

جلسة جتمع وزير
الثقافة ونقيب
الفنان
سرحي جواد وا
األسدي
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ديانا كرزوننبيلة عبيد

بريتني سبيرز

درسـة عدنان .وكـان في استـقبـاله مديـر ا والبـاليه)
نـزار وفـقـا لـصـفـحـة الـدائـرة في (فـيـسـبـوك).وبـعد
ـدرسـة جـرى اجتـمـاع تـداولي جـولـة تـفـقـديـة في ا
ــدرسـة مع حـول عــدة مــواضـيع اهــمــهـا تــواصل ا
ـديـر الـعـام الـطـلـبـة واولـيـاء امــورهم حـيث وجه ا
بضرورة الـوقوف عـلى احوالـهم الصحـية كـما أكد
ـدرس في دورات تـطويـرية لـتقد على مـشاركة ا

ــنـــصــات الــدروس عـــبـــر ا
االلكـترونـية (اون الين)
لـيـكــونـوا عــلى اهـبـة
االستعداد في حال
اتـــخـــذت وزارة
الــتــربــيــة ذلك
االجراء للعام
الــــــــــدراسـي

القادم.

ان هاشم غسان اجلبوريا
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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
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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{ لــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كشـفت الـنجـمة سـيـلبـيـنا غـومـيز وفـرقة
بالك بينك الكـورية اجلـنوبيـة عن فـيديو
( ـشـتـركـة (ايس كر كلـيب أغـنـيـتـهمـا ا
ـــرحــة واجلـــذابــة الــذي حـــمل األجـــواء ا
وطغى عـلـيه درجات الـلـون الزهـري وألوان
البـاسـتيل.وقـدّم الـكلـيب الـذي حصـد أكـثر
من  94 مـلـيـون مـشـاهـدة خالل يـومـ فـقط
ـستوحاة من عرضه سلـسلة من اإلطالالت ا

من خـــمـــســيـــنـــيـــات الـــقــرن
ـاضي ومـنـهـا مالبس ا
الــــــبــــــحــــــر عــــــالــــــيـــــة
ــشـهـد اخلـصـر.وفي ا
االفـــتــتـــاحـي تـــرتــدي
غوميز بيكـيني مخططاً
بـــــالــــلـــــونـــــ األحـــــمــــر
واألبـيض مع قــبـعــة بـحـار

وقــفــازات بـــيــضــاء وأطــواق
ذهبية مكتـنزة وشعر منـسدل بينما

ـقابـلة فـتيـات الفـرقة كانت تـقود الـسيـارة 
الـكــوريـة في شــاحـنــة آيس كـر ثـم ظـهــرت لـيـزا
ـشـهــورات بـأزيـائـهن وجـيـسـو وروزي وجــيـني - ا
تطرفة - بقالئد ذهبية كـثيفة وقبعة ديور وشعر ا

وردي وأقراط على شكل كرز.

اكاد اجزم بـإنه يحب وطنه اكـثر من نفـسه لديه وطنـية لو
وزعت عـلى الــكـون لــسـاد احلب واإلســتـقــرار في ارجـاء
الـعـالم هـو مـن أسس الـعـراق دون غـيــره وهـو من جـعل
البلـد مستـقالً رغم عالقته الـكبيـرة مع األنكـليز لـكنه كان
يؤمن بإن بـريطـانيا هي األقـوى في العـالم كله لذلك رغب
ـصـافــحـة يــدهـا دون لـويــهـا خــوفـاً عـلـى يـد الـوطن ان
تـكسـر عـراب الـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة العـراقـيـة انه الـبـاشا

ملكة العراقية الهاشمية. نوري السعيد رئيس وزراء ا
سـامحة واحلب ونبـضات تنادي ال يوجد في قلـبه سوى ا
بإسم العراق ال يعـرف معنى للحـقد وال يوجد في داخله
يأس مـبـتـسمـاً مع اجلـمـيع ومـحبـاً لـلـكل حـتى إلعداءه
ـمـتـزج ـعــسـول ا يـتـغـزل بــكالمه وال يـخـتــار اال الـكالم ا
بالضـحك. شخـصيـة سياسـية ضـحت بكل مـا تملك إلجل
; لـعدم ـسـؤول الـوحيـد الـذي كـان يسـتـأجـر بيـتـاً الوطن ا
امتالكه اياه تـعب كثـيراً ونـفي مرات عديـدة خارج الـبلد
ولكن ال احـد يـنافـسه عـلى وطـنيـته ولم يـستـطـيع احد ان
كره ودهائه مع سياسة العالم وإستذئاب احلكام يكون 
ـلـوك اول من نـادى بـوحـدة الـعـرب ولم شـمـلـهم واول وا
من اقـتــرح بـتــأسـيس جــامـعــة الـدول الــعـربــيـة وأســسـهـا
صـري واحلديث يـطول كـثيراً عن بالتـعاون مع اجلـانب ا

اجنازاته.
ـلك عـاصــر اربــعــة مـلــوك اسس الــدولــة الـعــراقــيـة مـع ا
فــيـصـل األول ولـواله مــا أُسس الــعــراق وبــقي مــهــمــشـاً
لك غازي وحتمل بإيدي الطـامع وواكب من بعـد ذلك ا
اندفاعه الشـبابي وبعض طـيشه وسايـر من بعده الوصي
ـلك غازي عبـداالله الذي اصـبح ملـكاً لـلعـراق بعـد وفاة ا
وحتـمل غـضـبه وعــصـبـيـته لـ 14 سـنـة من اجل مــصـلـحـة

لك الشاب الطموح. لك فيصل الثاني ا العراق حتى ا
تسـنم مـنـصب رئـيس الـوزراء سـبـعـة مرات وفـي كل مرة
يـكـون اهل لـلـمــنـصب رغم كـبـر ســنه في ايـامه األخـيـرة
واجه كل مــا اطــلــقه عــلــيـه شــعــبه من سب وشــتم وقــذف
بـإبـتـسـامـات وضـحك نــادوه بـ"الـقـنـدرة" ولم يـهـتم لـذلك
حتى اصبحت مقولـة "نوري السعيد الـقندرة وصالح جبر
قـيـطـانـة" انـشـودة يـتـغــنى بـهـا اجلـمـيع آنـذاك ولم يـحـزن
: "شوكت عليـها ابداً حـتى في احد اجللـسات قال مـازحاً
احتـول قـنـدرة قبـقـلـي واخلـص من الـقـيـطـان صالـح جـبر"

ح كان على خالف مع صالح السياسي صالح جبر.
رغم كل هذا فـقد قتـل بدمٍ بارد كـان يدافع عن نـفسه في
سدسه وقد قيل برواية ضعيفه انه انتحر اخر انفاسه 
رافضاً تـسليم نـفسه مات ومـات األمان والراحـة ولم تعد
ابـتـسـامــات لـشـعـبه وال ضــحك وال سـعـادة قــتـله شـعـبه
ونـبـشـوا قـبـره وسـحلـوه واشـالءه تـتـساقـط الـواحـدة تـلو
األخرى في شوارع العاصمة بـغداد الشوارع التي بنيت
عـلى يده لـيـلـقـوه في نـهـر دجـلة الـنـهـر الـذي كـان يـحبه
الــوحـيــد من وقـف له هــو هـذا الــنــهــر لــيـأخــذه في قــاعه
ويحـميه من الـشعب الـهمـجي شعب نـاكر لـلجـميل ومـنذ
ــواقف ذلك الــتــأريخ والى اآلن ونــحن نــدفع ثــمن تــلك ا
الــســيـــئــة مــرت  62 ســنـــة عــلى ذلك
وقف ولم نتذوق طعماً للراحة رحم ا
الــله الــبـاشــا نــوري الــســعــيـد رئــيس

ملكة العراقية الهاشمية. وزراء ا
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الـرئاسـية األمـريـكيـة جو بـايدن
عــبـــر تــويـــتــر (قــوة تـــشــادويك
بوزمان احلـقيقيـة تخطت كل ما
رأيـنـاه عــلى الـشـاشـة).وأضـاف
(من بـالك بــــانــــثــــر إلـى جــــاكي
روبنسون كان (بـوزمان) ملهما
ألجـيــال عـدة وقـد أظــهـر لـهم أن
في إمكانهم أن يحققوا أهدافهم
أيــا كــانت حــتى أن يـصــبــحـوا
).كذلك عـلق مارك أبطـاال خارقـ
رافالـو الـذي شارك الـبطـولة مع
بـوزمـان فـي (بالك بـانـثـر) عـبـر
تـويتـر قـائال (يا أخي لـقـد كنت
من ب أهم الكـبار على اإلطالق
وعــظـمــتك ال تـزال فـي بـدايــتـهـا
أرقــد بـــسالم يــا مــلك).وأشــادت
اجلـمـعـيــة الـوطـنـيــة لـلـنـهـوض
بــــاألشـــخــــاص ذوي الـــبــــشـــرة
ــنـظــمـات ــلــونـة وهي أبــرز ا ا
ـدافـعة عن احلـقوق األمـريكـية ا
ـــدنـــيــــة (بـــدور بـــوزمـــان في ا
إظــهـار كــيــفــيــة قـهــر الــشــدائـد
لوك من دون بجدارة والتقدم كا
فــــــقـــــدان الـــــتـــــواضـع).ونـــــعت
اســتـوديــوهــات مـارفل بــدورهـا
ــمـثل. وكـتــبت عـبـر حــسـابـهـا ا
عـلى تـويـتــر (قـلـوبـنــا مـحـطـمـة
وأفـــكــارنـــا تـــذهب إلى عـــائـــلــة
تشادويـك بوزمان. إرثك سـيبقى
خـالــدا. أرقـد بــسالم).تـشـادويك
بـــــوزمـــــان مـــــولــــود فـي واليــــة
رضة كارولـينـا اجلنـوبيـة ألم 
ــســتــثــمـرين وأب مـن صـغــار ا
وتــتـــحـــدر أصــول عـــائــلـــته من

سيراليون.

إفـــريــقــيـــا مــزدهـــرا يــســتـــقــبل
ـد الـبـلـدان األكـثـر الالجـئــ و
ـتـقـدمـة فـقـرا بـالـتـكـنـولـوجـيـا ا
التي يتمتع بها.وقبل هذا الدور
ــهـنـيـة وهـو األهـم في حـيـاته ا
جـــــســــد تــــشـــــادويك بــــوزمــــان
شـخـصـيـة أسطـورة الـبـيـسـبول
جـــاكـي روبـــنــــســـون في فــــيـــلم
((42لـلمـخـرج بـراين هيـلـغـيالند
في  ?2013وهــــو أكــــبــــر جنـــاح
جتاري يـحـققه فـيلم عن ريـاضة
الــــــبـــــيــــــســــــبــــــول في تــــــاريخ
هــولــيــوود.كــمـا لــقي أداؤه دور
غني جيمس براون في ا
فـــــيــــلـم (غــــيت اون اب)
لــتـــيت تـــايـــلــور ســـنــة
إشادة كبيرة من ?2014
النقـاد واجلمـهور.وقد
ظهـر مؤخـرا في فيلم
(دا  5بالدز) للمخرج
ســـبــــايك لي. وكـــان
يــفـتــرض أن يـؤدي
الدور نـفسه في
اجلزء الـثاني
مـن فــــــــيــــــــلم
(بالك بــانــثـر)
الـــــــــذي كــــــــان
مقررا في .2022
وإثــر إعالن نــبـأ
الــــوفـــاة غـــصت
مــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي بــرسـائل
اإلشـادة بـبـوزمـان تـخـطت
رشح حدود هـوليـوود.وكتب ا
ــوقـــراطي لـالنــتـــخـــابــات الـــد

إلى أجنـيال بــاسـيت وفـوريـست
ويــتـيـكـر ودانـيــال كـالـويـا. وقـد
خـصــصت له مــيــزانــيـة هــائــلـة
لإلنـــتــاج والـــتــرويـج.والــفـــيــلم
مـقتـبس من مـغـامـرات أول بطل
أسـود خـارق ابـتـكـره اسـتـوديـو
مـــــارفل كـــــومـــــيـــــكس في 1966
ويروي قـصـة الكـفاح الـذي قاده
لك تي تشاال للدفاع عن شعبه ا
الـــواكـــنـــدا وهي األمـــة األكـــثـــر
تقـدما في عالـم مارفل.وقد رُشح
الفـيلم جلـائزة األوسـكار ألفضل

فــيــلم وحــقـق أكــثـر
من ملـيار دوالر من
إيـــــرادات شـــــبــــاك
الـتـذاكـر.ورأى كـثر
في هـــذا الــــفــــيـــلم
حدثـا ثقـافيـا مهـما
ـتحدة في الواليات ا
ألنـه يــعـــكس الـــصــور
النمطـية السائدة في
هــولـــيــوود من خالل
تـــــصــــويـــــره بـــــلــــدا

{ لـــوس اجنـــلـــوس (أ ف ب) -
مثل األمـريكي تشادويك توفي ا
بوزمان جنـم فيلم (بالك بـانثر)
يا كـبيرا الذي حـقق جناحا عـا
عن  43عــامــا بـعــد مــعـركــة ضـد
ســـرطـــان الــقـــولـــون خـــاضـــهــا
بـصـمت ألربع سـنـوات عـلى مـا
أعـــلن وكـــيل أعـــمـــالـه لـــوكـــالــة
فــرانس بــرس اجلــمــعــة.وأكـدت
ــمـــثل في بــيــان عــبــر عــائــلــة ا
حسـاباته عـلى مواقع الـتواصل
االجـــتــمــاعي أن (جتــســيــد دور
لك تـشـاال في فيـلم بالك بانـثر ا
كــان الـــشـــرف األكـــبـــر له في
هـنية).وأشارت إلى حياته ا
أن بوزمان (توفي في منزله
مــحــاطـــا بــزوجـــته وأفــراد
عـــائـــلـــته).وقـــد شُـــخـــصت
إصــابــة بــوزمــان بــســرطـان
الـقـولـون سـنة  2016لكـنه لم
يـــــعــــلن يــــومــــا عـن حــــالــــته
الصـحية واسـتمر في تـصوير
األعــمـال الــسـيــنـمـائــيـة في أهم
وازاة استوديوهات هوليوود 
خـــضــوعـه لــعـــمـــلـــيــات ال

ـــــــحـــــــصـى وعالج تُ

ÊUÞd « l  X U  Ÿ«d  bFÐ ÊU “uÐ qOŠ—
كيـميـائي بحـسب العـائلـة التي
وصفته بأنه مـقاتل حقيقي.ومع
بالك بــــانـــثــــر الــــذي خـــرج إلى
الــــصــــاالت ســــنـــة  ?2018بـــات
بوزمان جنم أول عمل سينمائي
عن بطل خـارق أسـود في تاريخ

استوديوهات مارفل.
وكان (بالك بانثر) للمخرج راين
كـوغلـر ضم إلى جـانب بـوزمان
ـــمـــثـــلــ حـــشـــدا من أشـــهـــر ا
السود من لوبيتـا نيونغو التي
حازت جـائزة
أوســكــار

ÊU e « ≠ ÊbM

أشـادت الــشـرطــة في إنــكـلــتـرا
بـطـفـل يـبـلـغ من الـعــمـر خـمس

ســنــوات بــعـــدمــا اتــصل بــرقم
هـاتف وجـده عـلى جـانب لـعـبة
عـــلى شـــكل ســـيــارة إســـعــاف

عــــنــــدمـــــا دخــــلت والـــــدته في
غـيبـوبـة سكّـري.واتـصل جوش
بـــرقم  - 112وهــــو رقم طـــوار
أوروبـي - الـــــــــــذي أوصـــــــــــلـه
بــالــشـرطــة.وأجــرى جـوش من
ة كا تيلفورد في شروبشاير ا
ــاضي عــنــدمــا وجـد الــشــهـر ا
والدته ملقاة على األرض فاقدة
لـــلــوعي.وقــال قـــائــد الــشــرطــة
احملـــلــيـــة في غـــرب مــيـــرســيــا
سـوبت جــيم بـيــكـر (إن الــطـفل
شـجـاع جـدا).وقـال بـيـكـر: (كان
هـذا أمـرا ال يُــصـدق بـالــنـسـبـة
جلــوش. لـــقــد قـــاده تـــفــكـــيــره
السريع ألن يتـصل بالرقم الذي

وجده على لـعبته ألنه كـان قلقا
علـى والدته).وأضـاف (لقـد كان
شجاعا لـلغاية وظل على اخلط
بــيـــنــمــا كــنــا قـــد اســتــطــعــنــا
الــوصــول إلى مــنـزل الــعــائــلـة
والــتـــأكــد من حـــصــول والــدته
ـسـاعدة الـطـبـيـة).وتمت عـلى ا
دعوة جوش الحقا لزيارة مركز
الــشــرطــة احملـــلي الــذي رافــقه
الـضـبـاط في جـولـة به.وأضاف
بيـكر: (لقـد أثبت جوش بـالفعل
أنه سيكون ضابط شرطة المعاً
ـسـتــقـبل ونــأمل أن نـراه فـي ا
مجدداً عندما يبلغ من العمر ما
يكفي ليكون فردا في الشرطة).

كان عدد الزوار في أيام السبت
قــبل اجلـائـحـة يــصل إلى نـحـو
تـوقع أن يستمر 40 ألفاً. ومن ا
تطـبيق القـيود عـلى عدد الزوار
سـموح للـمتحف بـاستقـبالهم ا
ــــتــــحف أشــــهــــراً عــــدة.لــــكنّ ا
ســيـخــرج من هـذه األزمــة ألنـنـا
مؤسسة كـبيرة على قول ويس
قابل قلقه على الذي أبدى في ا
ؤسسـات الصغـيرة. وإذا كان ا
سـتقـبل قاتـماً الـبعض يـرون ا
مـــــعــــتـــــبـــــريـن أن نــــزوح آالف
ـيـسـورين من الـنــيـويـوركـيـ ا
مدينتهم ومشهد أحياء األعمال
ـــهــــجـــورة مــــؤشـــران إلى أن ا
نــيــويــورك انـــتــهت فــإن ويس
مـــقـــتــنع كـــكـــثــر آخـــرين بــأن

. دينة ستنهض مجدداً ا

ـئـة واخلـمـسـ أصـبح أكـثـر ا
.وبلغ الـربح الفـائت على شمـوالً
تـحف نـحو  150ملـيون دوالر ا
خالل  18شــهـراً وهـو فـي نـظـر
ويس مـبلغ كـبيـر جـداً بالـنسـبة
ـؤسـسـة الـتي تـعـوّل إلى هـذه ا
ــتــاحف األوروبــيــة أكــثــر من ا
عــــلـى إيـــــرادات بــــيـع تـــــذاكــــر
الـدخـول. ومع غـيـاب احلـافالت
التي حتمل مجموعات السياح
ـتحف إلى خـفض نفـقاته جلأ ا
واسـتغـنى عن خـدمات نـحو 20
ئـة من موظفـيه الذين كان في ا
عــددهـم يـبــلـغ نــحـو  2000 قـبل
ـقارنة اجلائـحة.وعـلى سبـيل ا
كـن للـمتحـف راهنـاً استـقبال
ما ب سبعة آالف وعشرة آالف
زائـــر في يـــوم ســبت مـــثالً في

بـرس (نـســتـمع إلى مـا يـحـصل
في أمــــاكن أخـــرى ونــــعـــلم أن
(إعادة الـفتح) بـأمان لـيس أمراً
بـهـذه الــسـهــولـة).كـذلـك تـسـنى
ـــســـؤولي مـــتـــربــولـــيـــتــان أن
يـــــتـــــكـــــيـــــفــــــوا مع احلـــــركـــــة
االحـتــجـاجــيـة الــواسـعــة الـتي
تـحدة مـنذ تشـهدهـا الواليـات ا
مــقــتل جــورج فــلــويــد في أيــار
ــسـاواة الـفــائت ضــد غـيــاب ا

االجتماعية. 
ـــــتــــحف في هــــذا وخــــصص ا
الـسيـاق معـرض جـديداً لـلفـنان
األمـــريــيـــكي األســـود جـــاكــوب
لـــورنس  2000-1917 وهــــو مـــا
يـــــعـــــنـي بـــــحـــــسـب ويس أن
ـــتــــحف الــــذي يـــحــــتــــفل في ا
ــقــبل بـعــيـده نـيــســان/أبـريل ا

عــامـــاً.كــان مــتــربـــولــيــتــان في
األسـابيع األخـيـرة يكـتم حـرقته
تـاحف األوروبية وهو يـراقب ا
الـنـظـيـرة تـعــيـد فـتح أبـوابـهـا
كـمتـحف الـلـوفر الـفـرنسي. ولم
يُسـمَح للـمتـاحف كمـتحف الفن
عاودة العمل احلديث (موما) 
إالّ هـــــذا االســـــبـــــوع عـــــلى أن
تـكــتــفي بــعــدد زوار مــحـدود ال
ئة من قـدرتها يتجاوز  25في ا

االستيعابية.
وافـاد مـسـؤولـو مـتـروبـولـيـتان
هلة لـكي يتعلموا من من هذه ا
زمالئـــهم في مـــتـــاحف الـــعــالم
األخــــرى فـي ظل اخملــــاوف من
إمكـان حصول مـوجة ثـانية من
ـتـحف اجلـائـحـة.وقـال رئـيس ا
دانــيــال ويس لــوكــالــة فــرانس

تاحف األكثر جذباً للزوار في ا
وبدت الـفـرحـة مرتـسـمة الـعـالم
عــــلى وجــــوه جــــمـــيـع الـــزوار.
فـكـريس مـارتـيـنـيتي ( 34عـاماً)
وزوجــتـه الــلــذان جــاءا من حي
كـويـنـز كـان سعـيـدين بـالـعودة
ـفـضل لـديـهـمـا إذ ـكـان ا إلى ا
ـتـحـف الـتـقـيـا لـلـمرة في هـذا ا
األولى قـبـل خـمس سـنـوات.أمـا
تريـسي آن سامـويل فجاءت مع
ابـنـتـيـهـا الــبـالـغـتـ الـتـاسـعـة
والـرابـعـة من والية كـونـيـتـيكت
اجملـاورة وإذ الحــظت أن إعـادة
تحف تعني أن ثمة حياة فتح ا
طـبــيـعـيــة نـوعــاً مـا وصـفــتـهـا
بأنها خطوة أولى مهمة مذكّرةً
بأن متربوليتان يشكّل جزءاً من
تــــاريخ نــــيـــويــــورك مـــنـــذ 150

وســعـيـدة جـداً بــأن أكـون هـنـا.
إنها حلـظة مهمـة حقاً للـمدينة
فـــــــــــكـل شـيء يـــــــــــعــــــــــود إلـى
احلـيــاة).وإذ وصـفت نـيـويـورك
بـأنهـا أفضل مـديـنة في الـعالم
أضـافت (نــحن هـنـا ولن نـرحل.
ـا كـانت).مـنذ سـتـعود أفـضل 
الـعــاشـرة صـبـاحـاً وقـفت هـذه
الــســـيــدة الــكــنـــديــة األصل في
الــــطـــابــــور مع مــــئـــات الـــزوار
ــتـثــلـة بــابـتــسـامـة اآلخـرين 
وعن طـــيب خـــاطـــر لــلـــقـــواعــد
الــصـــحــيـــة اجلــديـــدة كــوضع
الكـمامـة وقيـاس حرارة اجلسم
وحجز الفسحة الزمنية للزيارة
سـلــفـاً والــتـزام وجــهـة الــسـيـر
احملـــــــددة خالل اجلـــــــولــــــة في
ــــتــــحف أحـــد أقــــســــام هـــذا ا

{ نيـويورك (أ ف ب) - احـتشد
الزوار في طوابير أمام شبابيك
التذاكـر في متحـف متربـوليتان
مـيوز اوف آرت في نـيـويورك
الـذي أعـاد الـسـبت فـتح أبـوابه
للجمهور في جو احتفالي عبّر
عنه الـزوار بالـتصـفيق أو برفع
الـذراعـ عالمـة الـنـصر إذ رأى
فـيه كثـر مـؤشراً إلى أن احلـياة
ـدن األميركية تعود إلى كبرى ا
بعد إغالق دام نحـو ستة أشهر
بسبب جائحة كوفيد-.19وقالت
ميـشيل سـكالي ( 39عامـاً) التي
كـانت مـن أول الـنــيــويـوركــيـ
ـتــحف الـواقع الــعـائــدين إلى ا
في اجلـــادة اخلــــامـــســـة عـــلى
تخوم حديقـة سنترال بارك (أنا
ــــتـــــاحف من كـــــبــــار هـــــواة ا
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{  لــيـزيـن (أ ف ب) - تــتـمــيــز كــمــامــة واقـيــة من
سـتجد تنـتجها إحـدى الشركات فايـروس كورونا ا
الفـرنسـية بـأنـها مـصنـوعـة من شتـلة الـقـنب وقابـلة
لــلــتــحــلل والــتــســمــيــد.وأوضــحت مــديــرة مــصــنع
جـيـوشــانـفـر في لـيـزيـن (مـقـاطـعـة يــون) سـتـيـفـاني
غـوفــنـيه (إن لــلـقــنب خـصــائص تُـغـنـي عن إضـافـة
ـواد مـنــتـجـات أخـرى إلـى الـكـمـامــة كـالـغـراء أو ا
الـــرابـــطـــة).وشـــرحت لـــوكـــالـــة فـــرانـس بــرس (أن
خصـائصها تتيح حصول الـتنقية والتهوئة من دون
اســتــخــدام ايــة مــواد اضــافــيــة).وقــد طــورت هـذه
ستدامة تـخصصة في التنـمية ا الشـركة الناشئة ا
وصنـاعة اللبادات النـباتية فكرة إنـتاج هذه الكمامة

ـاضي عـلــمـاً أن نـبـتـة من الــقـنب في الـربــيع ا
الـــقــنب الـــتي تــنــتـج أزهــارهــا احلـــشــيــشــة
تُــسـتــخـدم ألــيـافــهـا عــلى نــطـاق واسع في
البس والـــلــبـــادات.وحتـــقــقت صــنـــاعـــة ا
السـلطـات الفـرنسيـة من مطـابقـة الكـمامة
ـطـلـوبـة وأفـادت بـالـفـعل بـأن ـعــايـيـر ا ا
نـسبة تـنقيـتها الـهواء اخلارجي  89 في
ـئة.وقد بيعت من الكمامة  1,4 مليون ا
ــديــر الــتــجــاري في قــطــعــة. وقـــال ا
جــيــوشــانــفــر جــيـرالــد بــايــيت (إن
الــشــركــة تــصــنع خــمــســة آالف

كمامة في اليوم).
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