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رصد مراقبون سياسيون حتركاً
ـمـثـلة االمـ الـعام لال جـدياً 
ــتــحـــدة في الــعـــراق جــيــنــ ا
بالسخـارت والـرئاسـات الثالث
مـن اجل اجنــاز اســـتــحـــقــاقــات
ـبـكــرة وفـسـروا االنــتـخـابــات ا
ـنـظـمـة الـدولـيـة ذلك بـاهـتـمـام ا
الــواضح بــتــأمــ مــتــطــلــبـات
ــبــكـرة واجــواء االنــتــخــابــات ا
الـــتـي حـــدد مــــوعـــدهــــا رئـــيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي في
قبل. في السـادس من حزيـران ا
وقت يخـشى مراقـبون من جناح
كـــتل ســـيـــاســـيــة بـــالـــعـــمل في
اخلـــفـــاء عـــلى عـــرقـــلـــة اجــراء
االنتـخابـات في موعـدها لـكنهم
اكدوا ان (اصـرار الكـاظمي على
اجرائها يـحرج هذه الكتل) الى
ذلك  تــــرأس الـــكــــاظــــمي امس
اإلثــنــ اجــتـــمــاعــا مــشــتــركــا
ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا لـــرئــيس ا

سـتـقلـة لالنتـخابـات وعدد من ا
الك ـالية وا أعضائـها ووزير ا
ــتـقـدم بــالـوزارة حــيث نـاقش ا
االجتماع الـسبل الكفيـلة بتذليل
الـعــقـبـات أمـام تــوفـيـر األمـوال
الالزمـــة إلجـــراء االنـــتـــخـــابــات
ـــبــــكـــرة  ووجّـه الـــكــــاظـــمي ا
الـيـة بضـرورة تسـهيل (وزارة ا
حـصـول مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات
ــالــيـة عـلـى الـتــخــصــيـصــات ا
ـتطـلبـات األساسـية كونـها من ا
إلجراء االنـتخـابات التـي تشكل
أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا)
وشـدد (على تـذلـيل كل العـقـبات
الـبـيـروقراطـيـة الـتي من شـأنـها
ــفـــوضــيــة) أن تــعـــرقل عــمـل ا
مــؤكـدا أن (الـوضـع اسـتـثــنـائي
ويتـطـلب عمال كـبيـرا وإجراءات
استثـنائـية). وأشار الى (أهـمية
الــعـمل بــالـنـظــام الـبـايــومـتـري
وتوفـير كل مـستـلزمـات جناحه
ــفــوضــيــة بــتـســريع مــوجـهــاً ا
إصــدار الـبـطــاقـات االنـتــخـابـيـة

). واسـتـقـبل رئـيس لـلـمــواطـنـ
اجلــــمـــهــــوريــــة بـــرهـم صـــالح
بالسخارت. وجرى خالل اللقاء
الـتـأكـيـد عـلى (ضـرورة الـشروع
في االســتـعــدادات لالنـتــخـابـات
ــقـــبــلــة عـــبــر تــوفـــيــر أقــصى ا
درجــات الــنـزاهــة والــشـفــافــيـة
ـــتـــحـــدة مع وتـــنـــســـيق األ ا
مفوضية االنتخابات في الرقابة
عـــلـــيـــهـــا لـــتـــعـــكـس خـــيــارات
النـاخـب احلـقيـقيـة في اختـيار
ــثــلــيــهـم بــعــيــداً عن ســطــوة
الــسالح والــتــزويـر والــتالعب).
وشدد اللـقاء أيـضاً على (أهـمية
تــضـافــر اجلـهــود الـوطـنــيـة من
أجل تـــرســيخ ســـلـــطــة الـــدولــة
وســيـادتـهــا في فـرض الــقـانـون
ـواطـنـ ومـواصـلـة وحـمـايـة ا
احلـرب عـلى اإلرهـاب ومـكـافـحة
خاليـــــا داعش الـــــتـي تــــســـــعى
لــتـعــكـيــر األمن واالسـتــقـرار في

ناطق).  عدد من ا
والــتــقى رئــيس كــتــلــة الــنــصـر

انـية حـيدر الـعبـادي االحد البـر
بــرئــيس تــيــار احلــكــمــة عــمــار
احلــكــيم . وقــال بـيــان امس انه
(جـــــرى خالل الـــــلـــــقــــاء بـــــحث
مستـجدات االوضـاع السيـاسية
واالمــــنــــيـــــة واالقــــتـــــصــــاديــــة
ر بـها الـبلد والتـحديات الـتي 
واهــمـيـة ايــجـاد حـلــول نـاجـعـة
تـنــهض بــالــبـلــد وتــضـعـه عـلى
الــطـريق الــصـحــيح  كــمـا جـرى
التاكيد على اهمية توفير جميع
ــــنـــاســـبـــة الجـــراء الـــظـــروف ا
انــتـــخــابــات مـــبــكــرة ونـــزيــهــة
وشـــفـــافـــة وبــاشـــراف من اال
تـحدة لـتحقـيق تطـلعـات ابناء ا
ـطالب شـعـبـنا بـاعـتـبـارهـا من ا
الـــرئـــيـــســــة الـــتي طـــالب بـــهـــا
ـتـظــاهـرون) . ونـاقش (الـلـقـاء ا
االوضــــــاع والـــــــتـــــــحـــــــديــــــات
ـــالـــيــة الـــتي االقـــتـــصــاديـــة وا
يــشــهــدهــا الــبــلــد وضــرورة ان
تـكــون احلــلـول اســتــراتـيــجــيـة
ومخـطـطا لـها وتـنهض بـالواقع

ـــالي). وعــــقـــدت الـــرئـــاســـات ا
الــثـالث اجـتــمــاعــا مــوسـعــا مع
مــفـوضـيــة االنـتـخـابــات وبـعـثـة
تحدة  تنـاول انتخابات اال ا

حزيران. 
وقـال بيـان (حـرصـاً عـلى سالمة
ونـزاهـة الــعـمـلــيـة االنـتــخـابـيـة
ـقبل عـقد وإجرائـها في الـعام ا
امس في قـصـر بـغـداد اجـتـمـاع
لـــلــــرئـــاســـات الــــثالث ورئـــيس
مــجــلس الــقــضــاء األعـلـى فـائق
زيـــــدان وبـــــحـــــضـــــور رئـــــيس
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا وأعــضــاء ا
ـــســــتـــقــــلـــة لالنــــتـــخــــابـــات ا
وبالسخـارت. وتنـاول االجتـماع
ــهـمــة في الــعــمـلــيـة ـفــاصل ا ا
االنـتـخـابـيـة بـغـيـة تـوفـيـر بـيـئة
آمــــنــــة ومـــــســــتـــــقــــرة إلجــــراء
االنــتـخـابــات واالطـمـئــنـان عـلى
ـطــبّــقـة من سالمــة اإلجــراءات ا
ــــفـــوضــــيـــة واجلــــهـــات قــــبل ا
اخملـتـصــة ذات الـعالقـة لـتـنـفـيـذ
الـعـمـلـيـة االنتـخـابـيـة ومـعـاجلة
التـحديات الـتي تواجـههـا كافة.
و الـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة زيادة
نـســبـة الـتـسـجـيل الـبـايـومـتـري
ووضع اآلليـات التي تـساعد في
عملـية التسـجيل لغـرض اعتماد
البطاقـة البايومـترية حصراً في
االنــتـخــابـات الــقـادمــة واتـخـاذ
ــــنـــاســـبــــة وفـــقـــاً اإلجـــراءات ا
لــلـــقــانـــون لــضـــمــان تـــصــويت
هجرين والعراقي النازح وا
ـــــــتـــــــواجــــــديـن فـي اخلــــــارج ا

بايومترياً.
 وأكّــد االجـتـمــاع بـحــسب بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس (وجـوب
ية رصينة التعاقد مع شركـة عا
لـفـحص بـرمجـيـات االنـتـخـابات
بـــــالــــتـــــشــــاور مـع فــــريق األ
ّ الــتـأكـيـد عـلى ــتـحـدة كـمـا  ا
اهـمــيــة الــتــنــســيق والــدعم من
ـــــــتـــــــحـــــــدة مع فـــــــريـق األ ا
فـوضية وتـأم مـراقبة فـاعلة ا
وفقـاً للـمعـاييـر الدولـية لـضمان
نــزاهـــة االنــتـــخـــابــات وإطالق
حملة إعالمية وطنية تساعد في
إعــادة ثـقــة الـنـاخب بــالـعـمــلـيـة
االنـــتـــخـــابـــيـــة وحتـــفّـــزه عـــلى

شاركة في االنتخابات). ا
ووقـع وزيـر الــداخــلــيـة عــثــمـان
ـي مع مــــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــغـــــا
االنــتــخــابــات اتــفــاقــيــة تــأمــ
ـقـراطـيـة ـمــارسـة الـد اجـواء ا
ومراكـزهـا االنتـخابـية. في وقت
اعلن مسـتشار الكـاظمي لشؤون
االنـتــخـابـات حـســ الـهـنـداوي
عن تــوزيع 13 مــلــيــون بــطــاقــة
واطـن واكد بايـومتـرية بـ ا
في تصريـح تلفـزيرني ان (ثالثة
ماليــــ بـــطــــاقـــة اخــــرى قـــيـــد
الـــــتــــوزيـع). مـــــشــــيـــــرا الى ان

(االقـتــراع ســيـكــون بــالـبــطــاقـة
الـــبـــايــومـــتـــريـــة حـــصــرا وان
ــفــوضــيــة ســحــبت الــبــطــاقـة ا
ـســتــخــدمــة في االنــتــخــابـات ا
الـسـابـقـة) من جـهـتـهـا تـعـهـدت
فوضية بالعمل اجلاد من اجل ا
اجنـــــاز تـــــوزيـع الـــــبــــــطـــــاقـــــة
الــبـــايــومـــتــريـــة. ودعــا عـــضــو
فوض السابق سعيد مجلس ا
كـــاكــــائي الـى ضـــرورة تــــامـــ
ــبـالغ الالزمــة الجنـاز بــرنـامج ا
ـفـوضـيـة مـشـيرا ومـتـطـلـبـات ا
الى انـــهــــا (تـــعـــانـي من نـــقص
ـعـنـية بـاالجـهـزة االلـكـتـرونـيـة ا

بفرز النتائج).
وتــرأس الـــكـــاظــمـي اجلــلـــســة
االعــــتـــــيــــاديــــة االولـى جملــــلس
ـرتـبـطـة بـوزارة اجلـهـات غــيـر ا
ـسـتــقـلـة وأكـد أن والــهـيـئــات ا
احلــكـومــة احلــالــيــة انـتــقــالــيـة
وتهدف لـلوصول الى انـتخابات
مبكرة مـشيرا إلى أن (هناك من
يحـاول وضع العقـبات أمـامها).
وقـال الـكــاظـمي خالل اجلـلـسـة
إن (انعقـاد مجلس اجلـهات غير
ــرتــبــطــة بــوزارة والــهــيــئــات ا
ــسـتـقــلـة يـعـد مــبـادرة جـديـدة ا
ألول مــــــرة فـي احلــــــكــــــومــــــات
تعاقـبة وسيعـقد بشكل دوري ا
شــهــري). وأضــاف أن (اجملــلس
يهدف الى التواصل مع اجلهات
والـهــيـئــات لــتـذلــيل الــعـقــبـات
والـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبــات
ـداولـة واتـخـاذ الـتـوجـيـهـات وا
وإحـالـة مـا يـتـطـلب الى مـجـلس

الوزراء للتصويت عليه). 
وأشــــــار إلـى أن (احلــــــكــــــومـــــة
احلــالـــيــة انــتـــقــالــيـــة وتــهــدف
لـلوصـول الى انـتخـابـات مبـكرة
وهــــــنــــــاك من يــــــحــــــاول وضع
الــعــقـــبــات أمــامـــهــا".وتــابع أن
"هــنـاك حتــديـات كــبـيــرة تـواجه
الـبلـد ونـبـذل جهـودا عـلى مدار
الساعـة لتـجاوزها ووضع الـبلد
على الطريق الـصحيح). وكشف
مـــقــــداد الـــشـــريـــفـي الـــرئـــيس
األسـبق لإلدارة االنـتـخـابـيـة في
مـفوضـيـة االنـتخـابـات االثـن

عن اخــتالف في جـدول الــدوائـر
ـحـافـظة االنـتـخابـيـة اخلـاصة 
ــصـوت بــابل بــ الــنــســخــة ا
عــلـــيــهــا فـي مــجــلـس الــنــواب
واألخـرى الــتي صـادقت عــلـيـهـا
مـن رئــاســة اجلــمــهــوريــة.وقــال
الـــشـــريـــفي في بـــيـــان امس إنه
(بــــعـــــد االطالع عـــــلى اجلــــدول
اخلــاص بـالـدوائــر االنـتـخــابـيـة
ـــصـــادق عـــلـــيه من رئـــاســـة وا
اجلــــمـــهــــوريــــة تـــبــــ وجـــود
اخــتـالف عن مــا  الــتــصــويت
عـــلــيه فـي مــجــلـس الــنــواب في

محافظة بابل).
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اســتـمــارة الـتــقـد عــبـر بــوابـة
تـابعة الدراسات والـتخـطيط وا
www.dirasat-gate.org). )
وفي الوقت الذي يـحق خلريجي
ن لم يقـدموا على الدور األول 
االسـتــمـارة تـسـجــيل خـيـاراتـهم
ـذكـورة فـإن تعـديل ـدة ا خالل ا
تـلك اخلــيـارات سـيـكـون مـتـاحـا
ـمـتـحـن في مـرة واحـدة أمام ا
الـدوريـن األول والـثـاني تــوخـيـا
لــلـدقـة في تــثـبـيت اخــتـيـاراتـهم
. وكـــانت وزارة عـــنــد الـــتـــقـــد
الــتــعــلـــيم الــعــالـي قــد وجــهت
اجلامـعات والـكلـيات احلـكومـية
واألهـليـة لـلدراسـت الـصـباحي
ـــــســـــائي بـــــإعـــــداد جــــداول وا
احملــــاضــــرات االلـــكــــتــــرونــــيـــة
واحملـــــاضـــــرات الـــــعــــمـــــلـــــيــــة
والــتـطـبـيـقـيـة ضــمن مـتـطـلـبـات
برنـامج العـمل للـسنـة الدراسـية
اجلــديـد الــتي سـتـعــتـمــد آلـيـات
ـدمج. وأكــدت دائـرة الــتـعــلـيـم ا
تـابعة الدراسات والـتخـطيط وا
في بــيـان امس (أهــمـيـة تــثـبـيت
ومــراعـاة الـتــوقـيـتــات اخلـاصـة
بــــالـــدراســـتـــ الــــصـــبـــاحـــيـــة
ــسـائــيـة ومــتـابــعـة الــبـرامج وا

الـدراسـية واالشـراف عـلـيـها من
الــلــجـان الــعـلــمــيـة في األقــسـام

والفروع)
وحــثت عــلى (الــتــنــســيق الــتـام
بشـأن تـضيـيف الطـلبـة ألغراض
الــتـدريب الــعـمـلي والــتـطــبـيـقي
والـسـريري بـخـصـوص مـفردات
الـدروس العـمـلـية واالمـتـحـانات
ا وفقا الستقاللية اجلامعات و
يــضــمن الــرصــانــة الــعــلــمــيـة).
واكدت وزارة التربيـة  التزامها
الــتـام بـالـتــعـلـيــمـات والـقـرارات
الــصــادرة عن خــلـــيــة الــصــحــة
والــسالمــة الـتي رأســهــا رئـيس
الوزراء مصطفى الكاظمي فيما
يـخص دوام الـتـالمـيـذ والـطـلـبـة
لـلـعـام الـدراسي اجلـديـد والـتي
تــنص ان يــكـون دوام الــتالمــيـذ
والـــطــــلـــبــــة يـــومــــا واحـــدا في
ــــدارس  وامــــا بــــقــــيــــة أيـــام ا
األسبـوع فسيـكون التـعليم فـيها
الـكـتـرونـيـا). وأضـافت ان (هـذا
ـــدارس الـــقـــرار يُـــطـــبق عـــلى ا
احلـكـومـيـة واألهـلـيـة في جـمـيع
احملافظات  على عكس ما يُشاع
فـي مـــــــــــواقـع الــــــــــــتـــــــــــواصـل

االجتمـاعي) .

÷«d² ù« Êu½U  d¹dLð WA UM  dš¬ —UFý≈ v ≈ qłR¹ ÊU²Ýœd  ÊU*dÐ

ســــاهـــمــــوا في إنــــهـــاء الــــوجـــود
ـــســـيـــحي في الـــعـــراق بـــدءاً من ا
الـعاصمة بغداد وإمتداداً إلى باقي
مــحــافــظــات الــعــراق بــسـبـب عـدم
ـــطــلـــوبــة اتـــخــاذهـم اإلجــراءات ا
تلـكاته مـشيراً كـون و حلـمايـة ا
إلـى أن (وراء االستـيالء على أمالك
ــســـيــحــيــ أهـــداف عــنــصــريــة ا
وديـنــيـة ومـذهـبـيـة). وأكـد مـتي أن
ـسـيـحـيـ الـعـراقـيـ في (أغـلب ا
نيتهم الرحيل ألنه ال توجد حكومة
رشـيدة وال يـشعـرون بالـعدالة وهم
يـتـعــرضـون إلى الـتـهـمـيش بـشـكل
مــتـعـمّــد). من جـانـبه قــال الـنـائب
ـــكــون الـــســـيـــحي الـــســـابق عـن ا
جـــوزيف صـــلـــيـــوه إن (مـــا يـــقــدر
بـــســتــ ألفَ عـــقــار من الـــبــيــوت
واحملـالت والـــعـــمـــارات واألراضي

الــســكـنــيــة الـعــائــدة لــشـعــبــنـا 
االسـتيالء عليـها في وسط وجنوب
الــعـراق حلـد اآلن). وذكـر صـلـيـوه
أن (ثــورة تـشـرين كــانت قـد أعـطت
ـكــونـات من دفــعــة من األمل لـكـل ا
ضـــمــــنـــهم الــــكـــلـــدان الــــســـريـــان
ـســيـحـيــ لـتـغــيـيـر اآلشــورين وا

األوضاع).

فيما طالب رئيس حزب إحتاد بيث
نــهـرين الــوطـني يــوسف يــعـقـوب
مـــتي بـــإصـــدار قـــوانـــ فـــعـــالــة
دن ـسيحـي في ا حلـماية أمالك ا
ـــكـــون الـــعــــراقـــيـــة مــــؤكـــداً أن ا
الـــكــلـــداني الـــســريـــاني اآلشــوري
يـتعرض إلى الـتطهـير العـرقي منذ
ســــــنـــــة  2005 . وعــــــد مـــــتـي في
تـــصـــريـــحـــاتٍ امس (احلـــكـــومـــة
احلــالــيــة واحلــكـومــات الــســابــقـة

ــقـررة الــيـوم الــثالثـاء ــان ا الــبـر
وذلك بــعـد تـصـريـحــات لـلـحـكـومـة
االحتــــاديــــة. وقـــال نــــائب رئــــيس
ان هيـمن هورامي في مؤتمر الـبر
صــحــفي (إن قــرار الـتــأجــيل جـاء
بـعــد الـتـوضـيـحــات الـتي اعـطـاهـا
ـتحدث بـاسم احلكومـة االحتادية ا
بـــأن االتــفــاق بــ بـــغــداد واربــيل
مـازال جارياً  لغـاية اآلن). تفاصيل
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اسـتـقـبل رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صــالح في قـصـر بــغـداد الـرئـيس
ـــــشـــــتـــــرك لالحتـــــاد الـــــوطـــــني ا
الـكــردسـتـاني الهـور شـيخ جـنـكي.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(جـرى خالل الـلـقـاء الـتـأكـيـد عـلى
الـية الـعالـقة سـائل ا أهـميـة حل ا
بـ احلـكـومـة االحتاديـة وحـكـومة
إقــلـيم كــردسـتــان وفـقــاً لـلــدسـتـور
ــا يــحـقق واألطــر الــقـانــونــيـة و
الـعدالة االجتماعـية ويحفظ حقوق
واطـن وعدم ـوظفـ وا جـميع ا
ــســائل الــسـيــاســيـة). زجّــهم في ا
واضـــاف انـه ( الـــتـــأكـــيـــد عـــلى
شترك اهـمية التعاون والـتنسيق ا
بـ مؤسسـات احلكومـة االحتادية
وحكومة اإلقليم للوصول الى رؤية
ـا فـيه مـصـلـحـة الـبالد مـشـتــركـة 
وتـــعـــزيـــز االســـتـــقــرار وحتـــقـــيق
ــواطـنــ في طــمــوحــات جــمــيع ا
ــة).كـــمـــا قــررت حـــيــاة حـــرة كـــر
ــان اقــلــيم كــردســتـان رئــاســة بــر
امس االثــنـ تـأجـيل عـقـد جـلـسـة
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تشكيل جلنة للكشف من اجلهات
ــعـنــيـة وثــبت الــكـشف صــحـة ا
عـلـومـات وختم احلـاويـت من ا
قــبل الـلــجـنــة بـاخلــتم الـكــمـركي
لـــغــرض عـــرضــهـــا أمــام أنـــظــار
قاضي التحـقيق اخملتص التخاذ
اإلجــراءات الــقــانــونــيــة الالزمــة
حـــيـــالـــهـــا). وأوضـــحت هـــيـــئــة
النـزاهة االحتـاديَّة تـفاصـيل قرار
احلكم الصادر بحق محافظ بابل
الــــســـابـق الـــقــــاضي بــــاحلـــبس
; الــــشـــديـــد مــــدة ثالث ســـنـــواتٍ
نـتـيــجـة مـخــالـفـاتٍ في إجـراءات
عقـد قـيمـته أكثـر من أربـعة عـشر
مـــلــــيـــار ديــــنـــار  مــــبـــيــــنـــةً أن
(إجـراءاتـهـا الـتـحـقـيـقـيَّـة أوقـفت
تــنـفــيـذ الــعـقــد). وأشـارت دائـرة
الــتــحـقــيــقـات فـي الـهــيــئـة وفي
مــعـرض حــديـثــهـا عـن تـفــاصـيل
ـة الــتي حـــقــقت فـــيــهــا الـــقــضـــيـَّ
وأحـالـتـهـا إلى الـقـضـاء  إلى أن
(إجـــراءاتــهــا الــتــحـــقــيــقــيَّــة في
القضيَّة أفضت إلى إيـقاف تنفيذ
بـرم ب ديـوان محـافظة العـقد ا
بـابل والـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعة
تضمن جتهيز بلديَّة السيارات ا
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رفع مـــنــــفـــذ مــــيـــنــــاء ام قـــصـــر
اجلـنـوبي في مـحـافـظـة الـبـصـرة
وتــنــفـيــذا لــتــوجـيــهــات األمــانـة
الــــــعــــــامــــــة جملــــــلس الــــــوزراء
ــتــجــاوزة  وغــيــر الــكــرفــانــات ا
ــيـنـاء. ـرخــصـة لــلـوجــود في ا ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (هــذا اإلجـراء يــأتي لــتـنــظـيم
ــنـــافــذ احلـــدوديــة الـــعــمـل في ا
وفـرض ســلـطـة الـدولــة وحـمـايـة
احلرم الكمـركي وخلق بيـئة آمنة
لــعــمل الــدوائــر الــعــامــلـة ومــنع
األشـــخــاص غـــيــر اخملـــولــ من
ـارسة الدخـول بـدون مـا يثـبت 
عــــــمــــــلــــــهـم وفق الــــــقــــــوانــــــ
والتعـليمات. وضـبط منفـذ ميناء
ام قــصــر األوسـط في مــحــافــظــة
الـــبــصـــرة حــاويـــة داخل احلــرم
الـــكــمـــركي حتـــتــوي عـــلى مــادة
ــنع (مـــعــسل نـــركــيــلـــة) الــذي 
استـيراده وقـال بـيان ثـان تلـقته

(الـــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (ذلـك 
استناداً إلى مـعلومات واردة من
جـهـاز اخملـابـرات  عـلى إثـرها
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أعــلـنـت وزارة الـتــعـلــيم الــعـالي
والــبـحث الـعــلـمي نـتــائج قـبـول
علـم اجملازين دراسـيا ضمن ا
قــنـــاتـي الــقـــبـــول الـــعــام وذوي
الــــــشـــــــهـــــــداء فـي الـــــــدراســــــة
ــتــحــدث الــصــبــاحــيـــة. وقــال ا
الـــرســمي حــيــدر الــعــبــودي في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس إن
علـم اجملـازين دراسيا قبـول ا
ضمن قناتي القبول العام وذوي
الشهداء في الدراسـة الصباحية
جــاء حـــسب اخـــتــصـــاصـــاتــهم
ــاضــيـة). لــلـســنــة الــدراســيــة ا
ـــقـــبـــولـــ وأضـــاف أن (عـــدد ا
ضـمن قـنـاة الـقـبـول الـعـامـة بـلغ
 753 فــــيـــــمــــا وصـــــلت أعــــداد
ـــقـــبـــولـــ ضـــمن قـــنـــاة ذوي ا
الشـهداء 102). ومـددت الوزارة
الــســقف الــزمــني لــلــتـقــد الى
ـــركـــزي اســـتـــمـــارة الـــقـــبـــول ا
اإللـكـتــرونـيـة الى نـهـايـة الـدوام
الــرســمي من يــوم  26 تــشــرين
الـثاني اجلـاري لـيتـسـنى لطـلـبة
الــســادس اإلعــدادي الــذين أدوا
امــتــحــانــات الـدور الــثــاني ملء

ـنطـقة اخلـضراء من جـهة جـسر الـطابـق وسط d¼U?Eð» ∫ خريـجو اجلـامعـات وحمـلة الـشهـادات العـليـا ينـظمـون مسـيرة حـاشدة امـام مدخل ا

اجراءات امـنيـة مشـددة كمـا قـام نظـراء منـهم بالـتـظاهـر في منـطقـة عالوي احلـلة بـبغـداد في وقت شـهدت مـحافـظتـا الـبصـرة وذي قار تـظاهـرت
للمطالبة بتحس االوضاع وتوفير فرص عمل.
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 2012مـــــنـــــصب نـــــائب رئـــــيس
مـــجــــلس الـــوزراء. وشــــكّل خالل
سـنـوات الـنـزاع واجـهـة لـلـنـظـام
ـا اعـتــبـر خالل مــؤتـمـراته ولـطــا
الصحـافيـة الطـويلـة احلرب التي
تشهدها بالده "مؤامرة" خارجية.
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توفي صـبـاح امس في مسـتـشفى
اإلســـراء بــعـــمـــان الــفـــريق األول
الـركن عـبـد اجلـواد ذنـون رئـيس
أركــان اجلـيـش األسـبـق عن عــمـر
نــاهــز الــرابــعــة والــثــمــانــ إثـر
إصابـته بـوبـاء كـورونا. والـفـقـيد
ــوصل عـام من مـوالــيــد مـديــنـة ا
1935 وكــان األول عــلـى دفــعــته
في الـدورة 35 كــلــيــة عــســكــريـة
وتـقـلّـد مـنـاصب عـسـكـريـة عـديدة
وشارك في حـرب تشـرين ومعارك
اجلــــيـش الــــعـــــراقي ثـم أصــــبح
محـافظـاً حملافـظة نـينـوى ومديراً
جملمّع طـريبـيل وبعـد عام 2003

انتقل إلى األردن.
كـــمــــا تـــوفي وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
غـترب ونـائب رئيـس مجلس وا
علم أحد الوزراء السوري وليد ا
أبـرز وجـوه الـســلـطـة في سـوريـا
فجـر امس اإلثـنـ عن عـمـر نـاهز
 79عـــامــــاً من دون الـــكــــشف عن
ســبـب الــوفــاة.وأعـــلــنـت رئــاســة
مجلس الوزراء ووزارة اخلارجية
في بــيـان مــشـتــرك نـقــلـته وكــالـة
األنباء السورية الـرسمية "سانا"
علم "ببالغ احلزن واألسى" وفاة ا
ــواقــفه الــوطــنــيـة الــذي "عـرف 
ــشــرفــة فـي مــخــتــلف ســاحــات ا
الــــــــــعــــــــــمـل الــــــــــســــــــــيــــــــــاسي
والـدبـلــومـاسي".ونـعـت مـوسـكـو

علمعبد اجلواد ذنون وليد ا
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سـجلت وزارة الصحـة والبيئة  2390 اصـابة جديدة بـفايروس كورونا في
وقف الوبائي اليومي عـموم احملافظات مقابل  2526 حـالة شفاء واظهر ا
الـذي اطلعت علـيه (الزمان) امس وفاة  42 مـصابا فيمـا اكدت مؤسسات
الـوزارة اسـتـعـداداتـهــا السـتـقـبـال مـوسم الـشــتـاء ومـا يـرافـقه من امـراض

كاالنفلونزا.

عـنـاصـر مـســلـحـة) في مـحـافـظـة
أذربــيــجــان الــغـربــيــة اجلــمــعـة.
ونـقلت عن قـائـد هـذه الـقوات في
احملـافظـة الـعـمـيد يـحـيى حـس
خاني قـوله إن (عـناصـر مـسلـحة
معادية للثورة اشتبكت بعد ظهر
اجلـمـعــة مع قـوات فـوج احلـدود
ــنـــطـــقــة تـــرغــور فـي أرومــيـــة 
نطقة التابعة للمحافظة). وتقع ا
على بعد نحو  16 كيلو متراً من
احلدود اإليرانية التركية. وأشار
الى أن الـقـوات اإليــرانـيـة (قـامت
بـالــتـصــدي لـهــجـوم االرهــابـيـ
ومــــنـع تــــســــلــــلــــهـم الى أراضي
اجلمهورية االسالمية االيرانية).
وسبق لـلحـرس الثـوري اإليراني
ـاضي أن قواته أن أعلن في آب ا
قـتـلت ثالثــة مـسـلـحـ قـال إنـهم
ـتـحدة علـى ارتبـاط بـالـواليات ا
لــدى مـــحــاولــتــهم الـــتــســلل الى
أراضـي ايــــران في مــــحــــافــــظــــة
أذربــيــجــان الـغــربــيــة. وشــهـدت
منـاطق حدوديـة في شمـال إيران
وشــــمــــال غـــربــــهــــا في األعـــوام
ـاضــيـة اشــتـبـاكــات بـ قـوات ا

األمن ومتمردين أكراد. 

الداخـلـية لـشـؤون االستـخـبارات
ومديـر االسـتخـبارات الـعـسكـرية
ومسؤول امني آخرين.  حيث
جــرت زيـارة نــاحـيــة أبي صــيـدا
لالطالع عــلى األوضــاع األمــنــيـة
هــنـاك ولــلــوقــوف عن كـثـب عـلى
سـيـر الـعـمـل األمـني فـيـهـا  .كـمـا
أعلـنت خـلـيـة اإلعالم األمني  أن
الـكـاظمـي أوعز بـتـعـزيـز قـطـعات
الـشـرطـة واجلــيش في مـحـافـظـة
ديـالى. وقــالت اخلـلـيــة في بـيـان
تلقتـه (الزمان) امس إن  (رئيس
مــجــلس الــوزراء الــقــائــد الــعــام
ـــســلــحــة مـــصــطــفى لـــلــقــوات ا
الــــكــــاظــــمي اوعــــز إلى وزارتي
الدفاع والـداخليـة بتعـزيز شرطة
ديـالى واجلـيش هـنـاك السـتـقرار
األمن واالستـقـرار) . على صـعـيد
اخر قُتل ثالثة من عـناصر حرس
احلدود اإليرانيـ في اشتباكات
مع عـنــاصـر مـسـلــحـة في شـمـال
غـــربي الـــبـالد بــحـــسـب وكـــالــة
األنـبـاء الـرســمـيـة "إرنـا".وأفـادت
الـــوكـــالـــة عن (مـــصــرع  3أفــراد
وإصـابـة اثـن آخـرين مـن قوات
حرس احلـدود خالل اشـتـباك مع

احلــلــة بـــآلــيــات). وتــابــعت  (إن
محـكمـة جـنح  احللـة وصلت إلى
ُدان ة ا قـصريـَّ ة  القـناعـة الـتامـَّ
نــتـيــجــة تـوقــيــعه الـعــقــد خالفـا
لــتــعــلــيـــمــات تــنــفـــيــذ الــعــقــود
احلكومـية وحكـمت عليه غـيابياً
ُـــدَّة ثالث بــــاحلـــبس الـــشــــديـــد 
ســـنــواتٍ اســتـــنــادا إلـى احــكــام
ادة 331 من قانون العقوبات). ا
وكــانت الــهـيــئــة قــد أعـلــنت  عن
صــــدور قــــرار حـــــكمٍ بــــاحلــــبس
الـشديـد مـدة ثالث سـنـواتٍ بحق
مــحـافظ بــابل الــسـابق; نــتـيــجـة
مخالفاتٍ في إجراءات عقد قيمته
أكثر من أربعة عشر مليار دينار.
واوعــز  رئــيس مــجـلـس الـوزراء
مصـطفى الكـاظمي  الى وزارتي
الدفـاع والـداخلـيـة بتـعـزيز األمن
واالســــتـــقــــرار في نـــاحــــيـــة ابي
قررات اجمللس صيدا.  وتنفـيذا 
الـــوزاري لـألمن الـــوطــــني وصل
مــسـتــشــار االمن الــوطـنـي قـاسم
االعرجي مع وفـد امـني رفيع الى
ـوقف ـتـابـعـة ا مـحـافـظـة ديـالى 
األمــــــنـي وضم الــــــوفـــــد نــــــائب
شتركة ووكيل وزارة العمليـات ا

أبرز حـلـفاء دمـشق خالل سـنوات
سـتمـر منـذ العام 2011 النـزاع ا
"صـــديــقـــاً مــخـــلــصـــاً وشــريـــكــاً
ــعـــلم دبــلــومــاسي ".وا مــوثــوقــاً
مـخضـرم عُـ وزيـراً لـلـخـارجـية
في  2006ويــشـــغل مـــنــذ الـــعــام
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االقـليم إن (هذا القـانون استخـدم للعداوة
شـكـلة) مـبيـناً أن ضـد االقـليم وهـذه هي ا
(رسـالـتنـا لـلـقوى الـسـياسـيـة العـراقـية ان
اقـليم كـردستـان على اسـتعـداد لالتفاق مع
ـسائل بـغـداد على مـسألـة النـفط وجـميع ا
ـا مـشـاكل ألنَّ مــشـكـلـتـنــا لـيـست نــفط وا
ــكن دون حـــلــهـــا أن يــســـتــقــر اخـــرى ال 
الـعـراق). وأضـاف  أن (هـذا الـقـرار مـبـعث
قـلق جـدي إلقـلـيـم كـردسـتـان) عـادا اقراره
(عـــقــوبــة ضـــد ســكــان اقـــلــيم كـــردســتــان

وموظفيه). 
وأبـدى  أسفه بالقول (نـحن ننظر الى هذا
الـتـطـور بأنه خـطـيـر وسؤالـنـا إلى جـميع
..  هل اقـــلــيم الـــســيـــاســيــ الـــعــراقـــيــ
كــردسـتــان جـزء من الــعـراق أم ال .. هل أن
مـوظفي االقليم جزء من موظفي العراق?) .
فـيـمـا جاء رد احلـكـومـة االحتاديـة سـريـعا
ـتـحـدث الــرسـمي احـمـد مال طالل  عــبـر ا
ـا بـالــقـول  ان (لـلـقـوى الـسـيـاسـة احلق 
تــقــرر وفــقــرة رواتب مــوظـفـي االقـلــيم لم
يـتـضـمـنـهـا قـانـون االقـتـراض واحلـكـومة
حـاليـا تسـير عـلى موزانـة عام 2019 كـون
مــوازنــة عــام 2020 لـم تــقــر لــغــايـة اآلن).
وأشــار إلى أنه (وفق مـوازنـة 2019 يـجب
أن يـذهب لكردستان مـليار دوالر احلكومة
احلــالــيــة تــســتــقـطـع أمـوال نــفـط اإلقـلــيم
نافذ قدار 250 ألف بـرميل وتستقطع ا
والـصـرفـيات في حـ يـتـبقى 320 مـلـيـار
ـوظفي اإلقليم وهذا ديـنار  تدفع كرواتب 
ـركـز واالقـليـم حيث اتـفـاق بـ حـكـومـة ا
ـوظـفـ في ــكن الـقـبــول بـاالضـرار بــا ال
أربــيل والــســلـيــمــانـيــة بــسـبـب اخلالفـات

الـسـياسـية) الفـتاً إلى أن (مـسألـة االدخار
اإلجـبـاري وتـأخيـر رواتب مـوظـفي اإلقـليم
يــعــود الى ســيــاســات حــكــومــة اإلقــلــيم).
ـصـادقـة عـلى هـذا الـقرار وأشـار إلى أن (ا
باد التي بـنينا عـليها هـو عكس جمـيع ا
الـــعــراق بـــعــد عــام 2003). مـــوضــحــاً أن
(مـشاكل العـراق ال تعالج بـهذا الشكل واذا
ـان  لـديـهـا كـان لــبـعض االطـراف في الـبـر
الـقـوة لـتـمـرير هـكـذا قـوانـ فـان االمور ال
تـسير بـهذا الشكل) .وقـال ايضا إن (الذي
ـان الـعراقـي جعـلـنـا نـيأس جـرى في الـبـر
( من الــقـرار ومن الـسـيـاسـيـ الـعـراقـيـ
مـضـيفـاً (نحن نـتـفهم شـيـئا أن لـنا حـقوق
وأيـضـا علـينـا واجبـات واقلـيم كوردسـتان
ـسـؤوليـة) مـشدداً (دائـما لن يـتـهرب من ا
كــنــا كـاقــلــيم كـوردســتــان عـلـى اسـتــعـداد

لالتفاق على ملف النفط). 
وأشـار إلى أن (احلكـومة االحتـادية اتـفقت
مـع حكومـة االقلـيم على ارسال  320مـليار
ـبــلغ قـلـيل ولــكن وافـقـنـا ديــنـار  ومع أن ا
عــلــيــهـــا) مــؤكــداً (نــحن عــلى اســتــعــداد
لالتــفـاق عـلـى جـمـيع الــواردات الـنـفــطـيـة
واجلــمـــارك وســنــقــدم كل هــذه احلــقــائق
ان). وتابع (نشكـر مواطنينا موظفي لـلبر
االقـلـيم عـلى حتـمـلهم لـهـذا الـوضع ونـريد
ان نـطـمـئنـكم بـان اولويـاتـنـا معـاجلـة هذه
ـــكن ـــشـــاكـل وانـــا عـــلى يـــقـــ بـــانه  ا
مـعاجلتها عن طريق احلوار) الفتاً إلى أن
(هـناك وفدا من االقـليم سيـذهب الى بغداد
ــشـــكــلـــة يــجب ان تـــنــفـــذ بــغــداد ولـــكن ا
الــتـزامـهـا جتـاه مــوظـفي االقـلـيم). واشـار
بـارزاني الى أن حكـومة بغداد قـامت اليوم

بـتوزيع راتبـ وليس معـقوالً أن ال تعالج
ــســالــة ويــجب عــلــيــهــا ان تــلــتــزم هــذه ا
ـــالـــيـــة وان تـــرسل بـــاالســـتـــحــــقـــاقـــات ا
الـرواتب) مضـيفـاً (دائمـا حاولـنا مـعاجلة

مشاكلنا باحلوار). 
وقــال ايـضــا إن (حـكــومـة االقــلـيم تــشـعـر
ــسـؤولـيـتــهـا جتـاه مـوظــفـيـهـا وحتـاول
ــشـــكــلــة ـــوظــفــ لـــكن ا تـــأمــ رواتب ا
ـوظـف كـثـير االسـاسـيـة لإلقلـيم ان عـدد ا
جــداً مـهـمـا كــانت االسـبـاب وهــذه مـسـألـة
جــوهـريــة يـجب مــعـاجلــتـهــا). واسـتــبـعـد
الـبارزاني أن (يكـون الفتـح وسائرون ضد
الـكرد الن هذا لـيس في مصلحـتهم ايضاً)
الفــتـاً إلى أن (مـوقف رئـيس الـوزراء مـحل

عـنـدما اجتـول في بـغـداد احلبـيـبـة ابحـث ب الـوجـوه والـبشـر عن اجلـواهـري والسـيـاب والـرصافي ..عن
حجي راضي والرفـاعي وجعفر السعـدي ..عن ابتسام وناهـدة وامل .. واتطلع لنصب احلـرية وكهرمانة .
تنبي عن محمد غـني حكمت وجواد سليم ونزيـهة وليلى العطـار ..عن اسواقنا الشورجة وشـارع النهر وا

..سوق هرج وسوق القرطاسية . 
ـكـتــبـة الـوطــنـيـة وبـيـت احلـكـمـة والــقـشـلـة عن شـوارعــنـا وابـنــيـتـنـا شــارع الـرشـيــد وابـو تـواس وبـنــايـة ا

ستنصرية وعن حافظ القاضي .  وا
وقـفت امـام تمـثـال الرصـافي يـبكي يـشـتكي االهـمـال ومحـاط بـالعـربـات واالزبال وضـاعت دفـاتر اشـعاره
ودفاتـر كل الشـعراء . عن مدنـنا وحـاراتنا الـكرادة واالعظـميـة والكاظـمية وبـغداد اجلـديدة ..عن جوامـعنا
باتت مسـاكن اشباح وعن اضرحة االولـياء والصاحل يرفـعون اكف الدعاء . قالـوا ان كل شي يتغير اال
وت الـتـغـييـر  وكـأن ايـدي خـفـيـة تـتربـص في بـلد اسـمه الـعـراق تـسـكـنه رائـحـة ا

والهدم واالنقاض  تمزقه تمسح دفاتره وحتجر على ذكرياته ..
في وطني فـقط اليـوجد تـغـييـر اليـوجد تـغـييـر ولـهذا غـمـضت عيـنـاي الجتول في
بغـداد مع ذكـريات واحـبـة وصحـاب ..سـأبقى مـغـمضـة الـعيـن ال اصـحـو حتى

اليضيع وطني واخذه وارحل معه بعيدا بعيدا كي احرسه في قبري.

نيجرفان البارزاني
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أرجئ الـى اشعـار آخر كـان مقـرراً ان يعـقد
الـــيـــوم فـي اربـــيل بـــ رئـــاســـات اقـــلـــيم
اني واعضاء ثليه من البر كـردستان و
احلــــكــــومـــة االحتــــاديــــة لـــبــــحث افــــضل
االجـــراءات الـــواجب اتـــخـــاذهــا ردا عـــلى
ـان االحتــادي قـانـون الـعـجـز تــمـريـر الـبـر

الي او االقتراض.  ا
ــفــتــرض ان يـعــقــد االجــتــمـاع وكــان من ا
اضي بدعوة تضمـنها بيان وجهه االحـد ا
ـقـراطي الـكـردسـتـاني رئـيـس احلـزب الـد
مـسعود البارزاني وصف فيه تمرير القرار
بـالـطـعنـة لـلشـعب الـكـردي اال ان مقـاطـعة
عــدد من الـنــواب االكـراد لالجــتـمـاع ارجئ
ـان الـى الـيــوم  ثـم ســرعــان مـا اعــلـن بــر
كـردستـان تـأجيـله الى اشعـار آخر لـتوفـير
مـناخ وصف بـأنه افضل لـتحـقيق االهداف
ـثلو ولم يـعرف حـتى االن هل سـيحـضر 
حركة تغيير الكردية وحراك اجليل اجلديد
وبـعض النـواب الذيـن كتبـوا تغـريدات في
تـويـتـر تـهـاجم اتـهـامـات الـقـيـادة الـكـردية

لبغداد وطريقة تمرير القانون .
 ووصـف رئــيـس  االقــلـــيم  نـــيـــجـــيـــرفــان
الـبارزاني االحد  في اقـوى تصريحات له
ــان  لـقـانــون االقـتـراض بـدون اقــرار الـبـر
الـتوافق مع الـكرد بأنه (عـقوبة ضـد سكان
االقـليم) مشيراً إلى أن الـقانون دمر اتفاقاً
لــتـصـديـر نـفـط االقـلـيم عـبــر شـركـة الـنـفط
ــقــبل فــيــمــا أعـلـن عـزمه ســومــو الــعـام ا
ارسـال وفـد الى بـغـداد لـلـوصـول الى  حل
.وقـال البارزاني في مؤتمر صحافي عقده
االحـد عقب اجـتماع لـلرئـاسات الثالث في

تـقـديـر وشكـر ألنه لم يـرسل الـقانـون بـهذه
ان ولكن جـرت تغييرات الـصيغة الى الـبر

ان).  عليه في البر
وشـدد الـبارزاني أنه (لـغـاية االن ال يـوجد
ـا هـنـاك من نـظـام احتـادي في بـغـداد وإ
يـريـد أن يتـحكم مـركزيـاً في جمـيع االمور
مـع انــــنــــا عــــدنــــا الى بــــغــــداد في 2003
وجود في الـعراق حالياً بـرغبتنـا). وعد (ا
ـا حـكـم مـركزي لـيس حـكـمـاً احتـاديـاً وا
قـوي يـريـد أن يـكـون كل شيء بـيـده). وأكد
في خــتــام كــلــمــته (لن نــســتــطــيع تــامـ
الــــــرواتب مـن خـالل واردات الـــــكــــــمـــــارك
والـنفط) مضيفاً (الـذي يقول ذلك ليتفضل

ويستلم زمام االمور).
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لـلـموظف إسـتـحقـاق سـنوي قـانـوني في الـترقـيـة والتـرفـيع ومخـصـصات الـعالوة عـلى راتـبه ال أحد له
احلـق في حجـبهـا أو التـالعب بهـا مهـما حـصـلت من أمور سـيـاسيـة أو مالـية أخـرى. فـهذا اإلسـتحـقاق
وظف بأحر من اجلمر كونه سيحقق فيهـا قفزة في التدرج وفق السلم الوظيفي والراتب وعلى ينتظـره ا
وظف ـوظف مسـؤولـيات إداريـة أعـلى كأسـتـحقـاق وظيـفي خـالص. فـأحيـاناً يـحـاول ا ـنح ا أسـاسـها 
ويـبـذل جهـودا إستـثـنائـية فـي عمـله لغـرض احلـصول عـلى ثالثـة كتب شـكـر وتقـدير كـل سنـة من دائرته
دة ثالثـة أشـهـر. فـمنـذ بـدايـة هـذه السـنـة وحـتى اآلن قـطعت.. بل ليـضـمن بـهـا قـدما سـنـويـا (لعـالوته) 
ـوظف دون وجه شرعي أو قانوني وما (سرقت) إستـحقاقاتهم من مخصـصات العالوة السنوية عن ا
الية بانه ال يجوز صرفها بسبب يزال ينتظـرونها قبل نهاية السنة حتى ال تكون هنالك حجة من وزارة ا
ـاليـة وتـذهب هـذه اخملـصـصـات سـدى! دعـوة عـاجـلة إلى وزارة نـهـايـة الـسـنـة ا
ساس اليـة لصرف مخصصات العالوة للمـوظف كافة وبأثر رجعي ودون ا ا
بـأي جزء من رواتـبهم كونـها حـقوق قانـونيـة ورسميـة وإنسانـية.. لـسد جزء من
متطلـبات عوائلـهم وإلتزاماتـهم اليوميـة األخرى. فمثـلما هناك واجـبات تقع على

وظف.. فال بدّ ان من له حقوقا يتسلمها كاملة. ا
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بيروت 

ـقـدم بـعــد فـضـيـحــة الـطـحـ الــعـراقي ا
هــديـة من الــعــراق الى لـبــنــان تـردد اسم
العراق مـنذ صباح الـسبت في لبـنان بعد
انـدالع حــرائق كـبــيـرة من تـســرب الـنـفط
من أنــابـيب الـنــفط  الـعـرقـي بـ كـركـوك
وطرابلس. وسبب ذلك كما تقول اجلهات
ـسـؤولة في لـبـنـان ان مـجهـولـ قـاموا ا
بـثـقب أنـابــيب الـنـفط األمـر الـذي تـسـبّب
ــواد بــحـــرائق واســعــة بــفــعل تــســرّب ا
الـنفـطـيـة عبـر األقـنـية إلى شـاطئ الـبـحر
واألراضي القرببـة. والغريب في االمر ان
هــذا اخلط قــد يــربط لــبـنــان بــالــعـراق
ومــتــوقف مــنــذ 40 عــامــاً فــمن اين جــاء
الــنــفط فــيه لــيـــقــوم مــجــهــولــون بــثــقب
االنبوب لسرقة النفط او الحداث احلريق
الهداف غير معـلومة حتى االن. وفي اخر
اخـــبـــار احلــادث ان مـــهــنـــدسي وعـــمــال
الصـيانـة في منـشآت الـنفط في طـرابلس
عاودوا صـباح امـس العـمل على إصالح
األعـطـال الـتي تـسـبّب بـهـا  كـمـا حـضرت
دني واجليش أيضاً عناصـر من الدفاع ا
وقــوى االمن الـداخــلي في إطــار مـواكــبـة
ـفترض أن تنتهي هذه األعمال التي من ا
ــعــاجلــة الــثــقب الــكــبــيــر في ســريـعــاً 

d¹
—U

I
ð…b³F « w  w «dF « jHM « »u³½√ dO−Hð —UŁ¬ Z UFð Δ—«uD « ‘—Ë

w½UM³K « VFA « v ≈ W¹bN « 5×D « W×OC  bFÐ

ــنع الــتـســرّب الــنــفــطي الـذي األنــابــيب 
أحدث أيضـاً بقعة نـفطيـة ملوّثـة للشاطئ
في محلة العبدة ويجري البحث اآلن في
ـواد كــيـفــيـة مـعــاجلـتــهـا. وقــد  عـزل ا
ـتسـرّبة من األنـبـوب بتـوسيع النـفـطيـة ا
احلفـرة لتـجمـيعـها والـبدء بـضخـها إلى
ـنـشـآت نفـط طرابـلس صـهـاريج تـابـعـة 
األمــر الـذي أوقف عــمــلـيــة الـتــسـرّب إلى
الشاطئ.  وكـان األم عام الهـيئة الـعليا
ـدير الـعام لإلغاثـة اللـواء محـمد خـير وا
للنـفط في وزارة الطاقـة أورور فغالي قد
ليالً موقع التعدي على األنبوب في زارا 
الـــعـــبـــدة حـــيث  االطّالع عـــلى حـــجم
الــضــرر اخلـــطــيـــر وخــطــورة الـــكــارثــة
بــحـــضــور رئــيس احتـــاد وسط وســاحل
ـير ورئيس بـلدية بـبن القيـطع احمد ا
العبـدة كفـاح الكسـار. وكان بحث وتـأكيد
ــعـــاجلــة الـــســريـــعــة ورفع عــلى ســـبل ا
التلوث من على الشاطئ. ومساء السبت
ـديريـة الـعـامـة لـلنـفط في وزارة أعـلـنت ا
ـــيـــاه فـي بـــيــان (أنّ ورش الـــطـــاقـــة وا
الــطــوار ورغـم مــحــاوالتــهــا احلــثــيــثـة
ــســتـمــرة مــنـذ صــبــاح امس لــصـيــانـة ا
الــتـسـرب الـنــفـطي في مــنـطـقــة الـعـبـدة-

عـكـار; لم تـنـجح في وقف انـسـيـاب مـواد
ـياه من اخلط ـمـزوجـة بـا الـنفـط اخلام ا
توقف القد الذي يربط لبنان بالعراق ا
منذ  40عاماً عـلى التوالي). وأكّـدت أنّها
ـتـوفرة طـلـبت من جمـيع الـفـرق الـفـنيـة ا
ــا فـــيـــهــا االســـتــعـــانــة ـــنــشـــآت  في ا
ـتــخـصــصـ مـن مـنــشـآت الــنـفط في بــا
الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة حتد
من أي تـلـوث مـتـوقع وقـامت عـلى الـفور
عنية ال سيما االتصال بجميع األجهـزة ا
اجلــيش الــلــبــنــاني ووزارة الــبــيـئــة مع
ــــدني االشــــارة الى ان فـــــرق الــــدفـــــاع ا
وقع وتـفقدت حجم الـبقعة حضرت الى ا
راحل النـفطيـة وتتـابع عن كثب جـميع ا
ـديريـة الـعـامـة لـلنـفط في وزارة أهـابت ا
ـعـنـي الـتـعاون ـيـاه جمـيع ا الـطاقـة وا

سؤولية الوطنية واعدةً التام من موقع ا
انها ستضع الرأي العام ووسائل االعالم
تــبـاعـا بــآلـيـة احلــلـول الــتي  تـبـنــيـهـا
واعتـمادهـا. وقصف اجلـيش اإلسرائـيلي
فـجــر امس األحـد مـواقع حلــركـة حـمـاس
اإلسـالمـــــيـــــة في غـــــزة ردا عـــــلـى إطالق
صــاروخــ مـن الــقــطـاع الــفــلــســطــيــني
بــاجتــاه إســـرائــيل بــحــسب مــا اعــلــنت
مـصـادر مــتـطـابـقــة.وفي وقت سـابق كـان
اجلــيش اإلســرائــيــلي اعــلن في بــيـان أن
صـاروخـ أطـلِـقـا لـيل الـسـبت األحـد من
غــزة عــلى جــنـوب إســرائــيل.بــعــيـد ذلك
قــامت طـــائـــرات مــقـــاتــلـــة ومــروحـــيــات
ودبابات بـ"قصف" مواقع حلماس حسب
مـا قـال اجلــيش في رسـالـة عــبـر تـطـبـيق
واتـسـاب.وجـاء في الـرسـالـة ان "اجلـيش

آليات بلدية العبدة تعالج آثار حريق انبوب النفط

اخلارج). 
من جـانـبه وعـد رئـيس جلـنـة العـمل
والهجرة النيابية رعد الدهلكي بحل
مـــشـــاكـل أبـــنــــاء اجلـــالـــيــــة ضـــمن
اخــتــصــاص جلــنــته والســيــمــا مــا
يــتــعــلق بــرواتـب شــبــكــة احلــمــايـة
االجــتـمــاعــيـة الــتي تــوقف صـرفــهـا
ـقيـم ـشمـولـ بهـا من ا لبـعض ا

بتركيا .
وكـانـت جـابـرو قــد بـحــثت مع وزيـر
الـداخلـيـة الـتركي سـلـيـمان صـويـلو
ــلـفــات الــتي تـخـص اجلـالــيـة أهم ا
العـراقيـة في تركـيا ومن بـينـها ملف
ــســـجــلــ لــدى طــالــبي الـــلــجــوء ا
ـتـحـدة ـنــظـمـات الـتـابــعـة لأل ا ا
وذلك خـالل الــزيــارة الــتي أجــرتــهــا
برفقة وفد من الوزارة الى تركيا .  
وقالت في بيان تـلقته (الزمان) امس
أن (الـعـراق جتـمـعه بـاجلـارة تـركـيـا
عـدة مـشـتـركـات سـاهمـت في تـقـوية
أواصــــر الـــعـالقــــة بــــ الـــبــــلــــدين

 . ( الصديق
وأبدت جـابـرو (رغبـة وزارة الهـجرة
الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــتـــواصل مع وزارة
شاكل الداخليـة التركيـة وحل كافة ا
الـتي تــخص اجلـالـيـة الــعـراقـيـة في
تـركـيـا) داعيـة صـويـلـو الى (الـنـظر
في قضـية طالـبي اللـجوء العـراقي

ـنـظــمـات الـتـابـعـة ـســجـلـ لـدى ا ا
ـتـحـدة الـراغـبـ في االقـامـة لأل ا
في تـركــيـا بـعــد ان  رفض طـلـبـات
جلــوئــهم وإمـكــانــيــة الـســمــاح لـهم
تـحدة بتـحـويل إقامـاتـهم من اال ا
الى ســـيــاحـــيـــة أو عـــقـــاريـــة وعــدم
إجــبــارهم عــلى الــعــودة وإلــــــــغـاء
ـدة خــمس سـنـوات من دخـول ـنع  ا
تركيا لكل من يرغب بإغالق ملفه في
ـــوافــقـــــــــة عــلى ـــتــحـــدة وا اال ا
تمديد االقامـــــــة في والية سامسون
من سـتــة أشـهـر الـى سـنـة اســــــــوة
بـبــقـيـة الـواليـات الـتــركـيـة وتـمـديـد
مـنوح لـلمـنتـهيـة صالحية التـأييـد ا
جوازات سـفـرهم من شـهـر الى ثالثة
أشــهــر)  .من جــهـته أبــدى صــويــلـو
ـــبــدئــيــة عـــلى طــلــبــات مــوافــقــته ا
الــوزيــرة  مع عــقــد اجــتــمــاع بــهـذا
ثل وزارة الـهجرة اخلصوص بـ 
عني العراقيـة ومدير األمن الـتركي ا
بشؤون الـهجرة. وأعـرب صويلو عن
أمــــله فـي أن يــــتم الـــــتــــواصل بــــ
الـــبـــلـــدين عـــلى مـــســـتـــوى رؤســـاء
الوزراء مؤكداً ان البلـدين جتمعهما
أواصــــر تــــاريــــخــــيــــة وثــــقــــافــــيــــة
واجـتـمـاعـيـة مـضـيـفـاً بـالـقـول :" ان
تـركــيـا كــانت الى جـانـب الـعـراق في
جـــبــهــة واحــدة أثـــنــاء احلــرب ضــد

عــــائـــدة مـن الـــنــــزوح إلى مــــنـــاطق
سكناها األصـلية   مبيـنة ان الدفعة
شــمـــلت 2600 عـــائـــلـــة عــائـــدة من
الــنـــزوح الــطـــار الى مـــنـــاطــقـــهــا
االصـــــلــــيــــة) . وقــــالت إن (الــــوزارة
اطلقت مـنحة الـعودة لالسر الـعائدة
من الـنـزوح الـطـار وبـعـدد مـحـدود
ــوازنـــة لــهــذا بـــســبب عـــدم اقــرار ا
ستفيدين العام)  مضيفة أن (عدد ا
ـنـحـة يـبـلغ نـحـو الـف و 600 من ا

عـائــلـة عــائـدة "  الفــتـة الى انه " 
ــــــوقع اعـالن االســــــمــــــاء عــــــبـــــــر ا
االلـــكــــتــــروني اخلــــاص بــــالـــوزارة
وصــفــحــات الــتــواصل االجــتـمــاعي
عتمـدة من قبل الوزارة "  مؤكدة " ا
شــمــول االســر الــعــائــدة في جــمــيع

محافظات البالد ). 
واضافت الوزيرة ان (الوزارة عازمة
ــنح جلــمـيع الــعـوائل عــلى تـوزيع ا
العـائدة بـعد حـصولـها عـلى االموال
ـوازنة خالل الـعام الكـافـية واقـرار ا

قبل. ا
ــنح وتـــابـــعت جـــابــرو ان (اطـالق ا
ـالـيـة لالســر الـنـازحـة يـأتي ضـمن ا
اجلـهود الـتي تـبذلـهـا الوزارة لـلـحد
ــتــضــررين وحتــسـ من مــعــانــاة ا
أوضـاعهـم ولفت االنـتـبـاه لـظـروفهم

احلرجة) .

ي للصورة زيارة مدرسية لدور العجزة حيث تفاجأت هذه الطفلة بجدتها ضمن النزيالت بعد أن كانت تظن ان جدتها في زيارة ألهلها كما اخبرها والداها.!                                { عن مجموعة واتساب u—…∫ من اوجع الصور التي عرضت في اليوم العا
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اإلسـرائيـلي يـقوم حـاليـا بـتقـيـيم الوضع
ويـبــقى عـلى اسـتــعـداد التـخـاذ إجـراءات
حاسـمة ضـد عمـليـات إرهابـية تـستـهدف
ـــــدنـــــيـــــ أو تـــــنـــــتــــهـك الـــــســـــيــــادة ا
اإلسـرائــيـلــيـة".وفي غـزة أفــادت مـصـادر
أمنـية بـحـصول ضـربات إسـرائيـليـة عدة
لـيالً في مـنـاطق مـنـهـا خان يـونس ورفح
وبــيت حــانــون دون احلــديث عـن وجـود
ضحـايا.وتـأتي عـملـية اطالق الـصواريخ
الـتي لم تتـبـنهـا اي جـهة حـتى اآلن بـعد
ايـــام عــلـى ذكــرى اغــتـــيــال أحـــد الــقــادة
الــعـسـكــريـ حلــركـة اجلــهـاد اإلسالمي
بــهــاء أبـو الــعــطـا فـي قـطــاع غــزة الـذي
تــديـره حــركـة حــمـاس.وكــان ابـو الــعـطـا
وزوجته قُتال في 12  تشرين ثاني 2019
بغارة شنها اجلـيش اإلسرائيلي وأجهزة
األمن الــداخــلي (شــ بــيت)
على منزلهما. وردا على ذلك
200  إطـالق قـــــــــــرابـــــــــــة 
صــاروخ بــاجتــاه إســرائــيل.
ونــــظــــمت حــــركـــة اجلــــهـــاد
اإلسـالمـي اخلـــــــــــــمـــــــــــــيـس
اسـتـعـراضــا عـسـكـريـا وسط
مدينـة غزة احيـاء لذكرى أبو
العطا.وقال مسؤول كبير في
احلــركـــة خالل احــيــاء هــذه
الــذكـرى ان "ســرايـا الــقـدس
(اجلـنــاح الـعـســكـري حلـركـة
اجلــــهــــاد اإلسالمـي) هي من
ســتــحـدد مــكــان وزمــان الـرد
على اغـتـيال أبـو العـطا". من
جــــــهــــــتـه أشــــــار اجلــــــيش
اإلســـــرائــــــيــــــلي فـي األيـــــام
األخـــيـــرة إلى انه فـي حـــالــة
تـأهب عـلـى طـول قـطـاع غـزة
خـــصــوصـــا بــســبـب احــيــاء

ذكرى ابو العطا.
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السـؤال األزلي االول الذي يواجهك اينما كـنت فوق الكرة االرضية هو : من انت
ومن اين والى اين ? وهـنـا علـيك ان تـكـون رابط اجلـأش  التـهـزك الـريح والتـميل
معـها اينما تـميل !  اذن المناص من العـودة الى نقطة البـداية : مسقط الرأس !!
فمـنه تنطلق معظم اإلجابات  عن كل االسئلة  مايخطر لك على بال وماال يخطر !
ان من حق اي انــســان ان يــحـب مـديــنــتـه االولى وان حتــبه هي في ذات الــوقت
ـشـروع االول في احلـيـاة ! وعـلـيه ومن خالله تـكـتب  احلـروف وهـذا هـو احلب ا
االولى  لكل قـصص احلب والوفاء وااليثار  ومنه يـكتسب االنسان جمال الروح
 ورقة اإلحـساس  ومشروعـية التطـلع الى حياة اجـمل  وامثل ! ولكن ح تـتعثر

تلك العالقة  يبدأ االضطراب!! 
واحلق إن للـمدن واألماكن  وشائج َغيرَ منـظورة تربطها بالـروح وتكون ملتصقة
ـا اليقـبل الفـصل والتـفريق  ولـلمدن مع مع بعـضهـا و متـجذرة في اآلعـماق  
االنسان انـتساب اليلغيه الزمان والتفرقه العاديـات بسهولة مهما ارتفعت شدتها
او انخفـضت ! ولها ايضا سطـوتها وهيمنـتها على سيرة اإلنـسان وذكرياته عبر
امتـداد سنوات العمر ذاتها فاالنسـان ومهما  حاول ان يُر ويجّمل من عالقاته
كتوب مكتـوب   منذ الساعة االولى   وحتى دن  اال انه اليستطيع  فـا بتـلك ا
ساعـة الوداع االخير ! بعد ان تكون  قد دَفعت كلَ ماعليك ! ولم يبق لديك سوى
ا اليعتد به وليس له اية قيمة . وحينها تدرك  اول مرة  ان احلياة (الوشـالة) 
ليـست ثوبا و"موظة"  قـابلة للتبـديل  حسب الظروف !  انـها شيء آخر  : قسمة

ونصيب وقدَرْ !  
هي حـبك االزلي  االول  وهـذا ماحـسمه الـشاعـرابو تـمام  ح مديـنتك االولى 
قـال : نــقـّل فـؤادك حــيث شـئت من الــهـوى / مــااحلبُ اال لـلـحــبـيب االول ... كم

مـنزلِ في االرض يألفـه الفتـى / وحنينـُه ابـدا الول منــزل " 
وهما ثـنائـية اإلستـدامة الـتي يجب احلرص عـليـها وصيـانتـها من عثـرات احلياة
ـنزل االول وكل ماعـداهما التي مـافتئـت تتربص بـنا ليـل نهار : احلـبيب االول وا

ثالث 
وهنا يكمن سر احلياة ونكهتها الفريدة 

مـنـذ " شِيْ مِـيّة سِـني "عـلى مـاتـتـر به جـارة القـمـر فـيـروز شاهـدت الـعـاصـمة
ـدة اربع وعـشرين سـاعة  وكـانت اغـنيـة اسمـهان " لـيالي الـنـمسـاوية " فـييـنا " 
االنس في فـيـيـنـا " قـد سـبـقـتـني الـيـهـا  بـشهـرتـهـا  وكـنت مـبـهـورا بـكل شيء 
نحوتة  على البنايات وفي الشوارع واحلدائق والساحات و باالضافة تمـاثيلها ا
ـلــونـة بــالـورد الـى الـنــظـافــة واألنـاقــة في كل شيء   يــســيـرون في الــشــوارع ا
رة والينـظـرون لالخـرين من ثقـب البـاب ! فالاحـد له شـأن باحـد   وكـانت هي ا
االولى التي اغـادر فيـها الـعراق . كـنت قادمـا اليـها من احـضان مـدينـة البـصرة
الـفــيـحــاء  ومـا ادراك مــاالـبـصــرة  مـديــنـة  الــسـيـاب والــعـشــار والـفــراهـيـدي
والـنـوارس والـعـطـور  مــديـنـة الـنـخـيل االولى فـي الـعـالم ذات اخلـمـسـةٍ وثالثـ
ن مـلـيونَ نـخـلـة  قبل ان تـتـعـرض الى حرق اكـثـر من نـصفـهـا  حـقدا وغـيـظا 
اليخـافون الـله !.  التـمور الـعراقـية هي افـضل االنواع في الـعالم وكـانت اميـركا
واوربا تعـيدان تصـديرها  الـينـا بعد تـطعيـمها بـاللوز والـفستق ! وعـبارة " صنع

تحدة االميركية "!! بالواليات ا
اليـريـدون اكـثـر من الـسالم في فـيـيـنـا    الـنـاس وادعـون  يــعـيـشـون حلـالـهم  
والـعـيش اآلمن بال تـدخل وفـضـول مـن احـد  كمـا فـي الـبـصـرة التـي تـمـد يـدها
باحلب والـطيبة  وتلبي حاجات اآلخرين قبل ان يطلبونها  تخدم اجلميع التسأل
احدا جـزاءً او شـكـورا . هي عـمق تـاريخـي زاهر حلـضـارة التـخـفى عـلى احد 
اما مـدرستـها في الـلغـة فهي  نـار عـلى علم ! وانـا هنـاك .. تذكـرت اغنـية سـيدة
الغـناء الـعراقي مـائدة نـزهت عن (البـصرة ) التـي هي من اجمل مـاغني لـلمـدينة
ولـكـنــهـا لم تـنــتـشـر انــتـشـار اغــنـيـة "لـيــالي االنس" السـمــهـان الـتي حــلـقت بـهـا
استـوديوهـات القـاهرة . وتـذكرت  ايـضا اغـنيـة "يابو بـلم عَـشّاري"  رائـعة  فؤاد
ـركـز التـجاري ن اليعـرف  هو ا سـالم  الـتي حلنـهـا مجـيد الـعـلي ?. والعـشـار 
ـقـدار الـعُـشْـر   والـعَـشار ـديـنـة الـبـصـرة  حـيث يـؤخـذ " مـكس "عن الـسـلع  
ايـضـا  هو احـد االنـهار الـرئـيسـيـة االربعـة في الـبـصرة .. وحـ كـنت في فيـيـنا
ـدن تعيش بـاهلهـا  و الينكر ذلك امتألت شـوقا للـعشار  فـهل كنت على حق ? ا

اال  : الغرباء من شذّاذ اآلفاق ! 
ـا اليـنـسى   أن  اوبــريت " بـيـادر خـيـر " الــذي قـدمـته مـديــنـة الـبـصـرة عـام و
1969 بـامـكـانـاتـهـا الذاتـيـة  كـان اول اوبـريت يـقـدم في الـعـراق  يـروي قصص
ديـنـة اخلالـدة  وهو رؤيـة درامـية لـياسـ الـنصـير  وغـناء احلب والـوفـاء لهـذه ا
فـؤاد سـالم وشـوقـيـة الـعـطـار واحلــان حـمـيـد الـبـصـري وصـاغ كـلـمـات االغـاني
ـبـدع قـصي الــشـعـبــيـة الـشـاعــر عـلي الـعــضب واالوبـريت من إخــراج الـفـنــان ا
الــبـصــري وهـا قــد مــر اكـثــر من خـمــســ عـامــا واليـزال " بــيـادر خــيـر " االول

واالخير !!هل تتذكرونه ? انا لم انسَه  على قدر ماتسعف الذاكرة ?!
ا نحن شـعب ادمن عشق  الوطن واسكنه في عيونه ! فال يطل احد منا اكثر 

نـحـتـمل  فـلـيـتق الـله فـيـنـا سـائـلونـا  ان لـيـالي االنس في
فيـينـا التبتـعد كـثيـرا عن ليـالي االنس في العـشار حيث
يقف الـيـوم بدر شـاكر الـسيـاب وحـيدا بـعد ان اضـناه
الـبـحـث عن قـصـيـدته االخـيـرة الـتي لم يـبح بـهـا بـعـد 
ليـسهـرَ اخللقُ جرّاهـا ويخـتصم ُ كمـا فعل ابـو الطيب

تنبي !  ا
إن االنتماء لالرض  قـَدَر  اليقبل النقاش !
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في ظلّ االنظـمة الـدكتـاتوريـة يهـرب النـاس من كشف اسـمائـهم وأوراقهم خـشية
حـيث انهـا تَـتَتَـبعُ االحـرار واحلرائـر وتـرصد كل مالحـقـة االجهـزة الـقمـعـية لـهم 

ن يتجاوز اخلطوط احلمراء.. شاردة وواردة والويل ثم الويل 
عارضـ للـنظـام االستـبدادي الـبائد الحقـات تمـتد لـتشـمل اقربـاء ا لقد كـانت ا

حتى الدرجة الرابعة .
ـعــارضـ يـسـتـخــدمـون الـكـنى بــدالً مِنْ أسـمـائـهم ومـن هـنـا كـنت تــرى مـعـظم ا
احلـقيـقـية ويـغيـرون أسمـاءَهم متـخذين اسـمـاء اخرى ولـكن ثلـة قلـيلـة من اولئك
ـعــارضـ لم يـكـونــوا يـتـســتـرون عـلى اسـمــائـهم والـقــابـهم وكـانـوا يــتـحـركـون ا
ـناهـضة لـلنـظام عـالنيـة وجهـراً على الـصعـيديْن اإلعالمي ارسـون اعمـالهم ا و

والسياسي ومنهم كاتب السطور .
ظاهرات في { لندن} وهو ملثم يخفي وجهه خشيةً وكان بعضهم يشارك في ا

وجودين داخل الوطن .. على أهله ا
واحلديث في هذا الباب ذو شجون .
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ـقـدوره أنْ أمـا الـيـوم وقـد امـتـلك االنــسـان الـعـراقي حـريـة الـتــعـبـيـر  وأصـبحَ 
ا خـوف او خشية من مالحـقات االجهزة ارس نشـاطاته اخملتلـفة دو يتـحرك و
سـتـعارة او الـكنى وااللـقاب االمـنـية  فـليس ثـمـة من مبـرر الستـخـدام االسمـاء ا

التي تخفي شخصيته .
ولـكنَّ الـكـثيـرين مـازالـوا يـستـخـدمـون ذلك االسـلـوب حتى في رسـائـلـهم االخـوية

البعيدة عن السياسة  وهذا ما يثير الكثير من االستغراب 
-3-

عـلى صفـحتـنا في (face book) لنـا خمـسة االف صـديق  وقـد قبـلنـا صداقة
معظمهم دون ان تكون لنا صلة خاصة بهم ..

ظلمة  فالـباب مفتوح لكل ارس أعمالنا جـهرة وليس في الدهاليـز ا وما دامنـا 
ا نكتـبه او نفعله فـي ح أنَّ الكثيـرين ال يوافقون ما أراد االطالع عـلى شيء 

اال على صداقة من يعرفونه بشكل تفصيلي .
-4-

قالة وصول طلبات صداقة من أخواتٍ وأخوةٍ بكنى والذي دعانا الى كتابة هذه ا
غريبة والقاب عجيبة منها مثال :

اخلط العربي ..!!
حكيمية الهوى  سيستانية التقليد ..!!

خادم الزهراء 
أبو جمانة 

.....
وال يـسـعنـا القـبـول بصـداقة مَنْ ال يـريـد أنْ يُطـلعـنـا حتى عـلى اسـمه الشـخصي

فضالً عن باقي صفاته وأوضاعه .
ــوازين ولـــيس لـــهم حق في االنـــكـــار عــلـى هــذا الـــنــهـج بــكـل ا

الشرعية واالخالقية واالجتماعية .
-5-                                          

ومن االمثال الشائعة :
{ من ال يعرفُكَ ال يُثمنُك } 

ومن احملـسوس الذي ال ينكر أنَّ ما يـكتبه اجملهولون ال
يكون مصيره االّ الى االهمال .

أما بعــــــد

dLðR∫ وزيرة الهجرة ووزير الداخلية التركي في مؤتمر صحفي

(الــوزارة بـصــدد إطالق الــعــديـد من
كـاتب التـابعـة لهـا في دول الشرق ا
األوسط وأوربـــا لــتــقــد اخلــدمــات
لـلــجـالـيــات الـعـراقـيــة  وتـابـعت ان
رحلة القادمة الوزارة ستتوجه في ا
ـنــاشـدات الى دول اجلــوار تــلـبــيــةً 
الــعـــراقــيـــ وخــاصـــة في تــركـــيــا
وسـيـكـون لـنـا دور وجـدي ومـهم في
ـعـوقــات الـتي يـواجـهـونـهـا إزالـة ا
وذلك بـالـتــعـاون مع بـقـيـة الـوزارات
واجلهـات ذات الـعالقة وسـنـقدم كل
ه من خـدمات لكل ما نسـتطـيع تقد
مـــــــواطـن عـــــــراقـي داخـل وخـــــــارج

العراق). 
وحتـدث عـدد من أبــنـاء اجلـالـيـة عن
ــشـاكل الـتـي يـعـانــون مـنـهـا أبـرز ا
ـســتــمـســكـات ومن بــيــنـهــا نــقص ا
الرسـميـة بـسبب تـلفـها او ضـياعـها
اثـنــاء الـنـزوح او ســرقـتــهـا من قـبل
عـــصـــابــات داعش وعـــدم حـــصــول
االطفـال الذين  اجنـابهم وفق عـقد
زواج غــيـر مــسـجـل بـاحملــكـمــة عـلى
ــدنــيــة ومـشــكــلـة هــويــة االحـوال ا
رفض الــقــنــصـــلــيــة الـــعــراقــيــة في
اسـطـنـبــول جتـديـد جـوازات الـسـفـر
نـظمات ـسجـل لـدى ا للـعراقـي ا
تـحدة كطالبي جلوء التابعة لأل ا
 مـطــالـبـ بـ (فـتـح مـكـاتب إلصـدار
جــوازات الــسـفــر في أنــقــرة وغـازي
عـــنـــتـــاب وقـــيـــصـــري لـــيـــتـــجـــنب
الـعـراقـيـون عـنـاء الـسـفـر عـدة مرات
ـــوجـــودة في الى الـــقــــنـــصـــلـــيــــة ا
اســطــنـبــول وإنــصــاف الـعــراقــيـ
نح قيـم في تـركيا وشـمولـهم با ا
الـتي يتم تـوزيـعـها وتـعـويـضهم عن
مفـردات البطـاقة الـتمـوينـية التي لم

يستلموها منذ عدة سنوات). 
كــمــا طــالب بــعـض أبــنــاء اجلــالــيـة
الــعــراقــيـة  احلــكــومــة الـعــراقــيـة بـ
ــفـصـولــ من اخلـدمـة الى (اعـادة ا
وظائفهم بعـد عودتهم من تركيا الى
ـتـنفـذين الـعـراق وإنـهـاء سـيـطـرة ا
وجودة متلـكات ا على العقـارات وا
فـي الــعــراق والـــعــائــدة لـــعــراقــيــ
موجودين في تركيا إعادة العقارات

الى أصحابها).
مـن جــهــتــهــا أكـــدت الــوزيــرة أنــهــا
ـكن حله من (سـتعـمل عـلى حل مـا 
مشـاكل اجلـاليـة العـراقـية بـالتـعاون
مع بــقــيــة الــوزارات واجلــهـات ذات
العالقـة مضـيفـة بالـقول اسـتحـدثنا
ــتـابـعـة الــلـجـنـة الــوطـنـيـة الــعـلـيـا 
الــعــراقــيــ بــاخلــارج الــتي ســيــتم
ـقبلة تفعـيلها خـالل األيام القلـيلة ا
ـناسـبة وستـضع الـلجـنة  احلـلول ا
ـتـواجـدين في ـشـاكـل الـعـراقـيــ ا
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اعلن مـدير دائـرة الهـجرة في قـضاء
خانـق عـلي غـازي اغا عن الـتريث
بـقرار إغالق مـخـيم الـونـد واحد في
اطــــــراف خـــــــانــــــقــــــــــ اخلــــــاص

  . بالنازح
وقـــــال اغـــــا لـ (الـــــزمـــــان) امس إن
(مخـيم الـوند 1 في اطراف خـانـق
ؤقت في اغالقه صدر قرار التريث ا
بــالــوقت الـراهـن لـعــدم قــدرة االسـر
الـنازحـة والـبـالغ عـددها 480 اسرة
من العودة الى مناطقها احملررة في
مـــنـــاطـق اخلـــيالنـــيـــة وامـــام ويس
ـشـاكل الـعـشـائـريـة بـسـبب وجـود ا
الــتي خـــلــقـــتــهـــا احــداث حـــزيــران

Æ©2014
واضـــــاف  اغــــا أن  (اعـــــادة االســــر
كن أن تـتـحقق بالـوقت الـراهن ال 
دون حــــسم نــــهــــائي لــــلــــمــــشــــاكل
الـعــشـائـريـة وتـأمــ مـنـاطق االسـر

ناطقها).  الراغبة بالعودة 
وفي انــقـرة الــتـقت وزيــرة الـهــجـرة
هجرين إيـفان فائق جـابرو بعدد وا
من أبنـاء اجلـاليـة العـراقـية في مـقر
الــســفــارة الــعــراقــيــة بــالــعــاصــمـة
ـثـلــ عن اجلـالـيـة من الـتـركــيـة و
بعض الـواليات الـتـركيـة واستـمعت
الى أبـرز مشـاكـلـهم ووعدت بـإيـجاد
ـــمــكـــنـــة لـــهــا وذلـــــــك احلـــلـــول ا
بـــحـــضـــور رئـــيـس جلـــنـــة الـــعـــمل
والــهــجــرة الــنــيـابــيــة الــســيــد رعـد
الـدهــــــــلـكي .  ونـقـلت الـوزيـرة في
مــســـتــهل الـــلــقـــاء حتــيـــات رئــيس
الـــوزراء مــصــطـــفى الــكـــاظــمي الى
اجلـاليـة الـعراقـيـة في عـموم تـركـيا
ـتـابـعـة  قـضـايـا مـؤكـدة اهـتـمـامه 
طالبي اللـجوء والنازحـ في تركيا
ـعــرفـة كــافـة الـتــحـديـات ورغــبـته 
واإلشــكــالــيــات الـتي يــواجــهــونــهـا
بـهــدف الـســعي حلـلــهـا . وأكـدت ان

عـــصــــابــــات داعش اإلرهــــابــــيـــة ).
وأضاف صويلو ان (تـركيا حتتضن
الــعـديــد من الالجــئـ مـن مـخــتـلف
اجلنـسيـات ويوجد ثـالثة مالي و
600 ألف سـوري في تــركـيـا ونـحن
نقدم لـهم خدمـات الصحـة والتـعليم
وأنــفـقـنــا اكـثـر من خــمـسـ مــلـيـار
دوالر عـــلـى اخملــــيــــمــــات ومــــراكـــز
االستقـبال). وأشار صـويلو الى (ان
الـعـراقـيـ الـذين جـاءوا الى تـركـيـا
عام 2018 بـلغ عـددهم أكـثـر من 17
ألف وفي عـام 2019 جـاء اكـثـر من
12 ألف عراقي الى تركيا ومجموع
ــوجــوديـن حــالــيــاً اكــثــر من 114 ا
ألف) مبـينـاً ان (سـياسـة تركـيا هي
جتـفـيف مـنـابع الـهـجـرة والـتـعاون
مـع الــدول الـــتـي تــصـــدر الـــهـــجــرة
والدول التي تشكل خطـوطاً للهجرة
مـن أجل تــقـــلــيـل هــذه الـــظــاهــرة "
معتبراً اللقاء لـيس دبلوماسياً بقدر
مــا هـــو أخــوي يــهــدف الى تــعــزيــز
ــا يـــخــدم الـــشــعـــبــ الــعالقـــات 
) .واكـدت جـابـرو حرص الـصـديـقـ
ـقــدمـة ــنح ا الــوزارة عـلى تــوزيع ا
ــسـتــحـقــيــهـا من االســر الـعــائـدة 
مـعـلـنـة اطالق الـدفـعـة الـتـاسعـة من
مــنح الــعــودة والــبــالــغــة مــلــيــونــا
ـلـيــون ديـنــار  لـكل اسـرة ونـصـف ا رعد الدهلكي
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صلـحة العامة قتـضيات ا
ولـغـرض فـسح اجملـال امام
اكــبـــر عـــدد من الــشـــركــات
ـــــقـــــاولـــــ لـــــتـــــقـــــد وا
الــعــطـــاءات تــقــرر تــمــديــد
مـــــــنـــــــاقـــــــصـــــــة رقم (١٩)
شـروع (انشاء واخلاصـة 
مـسـتـشـفى سـعـة ٥٠ سـرير
في نـاحـية الـنـصـر) لـيـكون
يـــــوم الـــــغـــــلق الـــــثـالثــــاء
ـــــصـــــادف ٢٠٢٠/١١/٢٤ ا

لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير
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ÊöŽ«
يـبقـى موعـد اعالن االحتـاد الـعام لـلـتـعـاون/ مديـريـة صـندوق الـتـعـاون نفـس موعـده الـسـابق. اخلاص
ـرقم (٤٩١٢/١ مـقاطـعة ٣ جـزيـرة النـجف) الواقع خـلف احلي الـصنـاعي في مـحافـظة بـتأجـير الـعـقار ا
دة ـشيد علـيه مسقفـات عدد (٣) وكراج غسل وتـشحيم و النجف االشـرف والبالغـة مساحته (٦٤٣٥) وا
خـمس سنـوات حـسب نـظـام بيـع وايجـار عـقـارات التـنـظـيـمات الـتـعـاونيـة. فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك
زايـدة العـلـنيـة احلضـور الى مقـر االحتـاد التـعاوني في مـحـافظـة النـجف االشـرف الكـائن في طريق بـا
صادف ∏±Ø±±Ø∞≥∞≥ في تمـام الساعة العـاشرة صباحا. الكوفة مـجاور الشقق الـسكنية يـوم االربعاء ا
ستـمسكات الـرسمية مع الـتأمينـات البالـغة (٢٠ %) من القيـمة التقـديرية للـتأجير مستصـحب معـهم ا
ـزايدة اجـور االعالن والـداللـيـة والبـالـغـة قيـمـتـها (٢ %) من الـقـيـمة وعلى ان يـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا

التقديرية للتأجير.
w b³F « bFÝ
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ـبنى الـذي يقـطنه في صـعق النـجم الكـوميـدي عادل أمـام عنـدما اكـتشف أن ا
القاهرة هـو مقر السفـارة اإلسرائيليـة. وطبعا احلادثة لـيست حقيقـية فهو فلم
ـفارقـات والسـخريـة. فقـد حتول الـفيـلم إلى قـضية سيـنمـائي كومـيدي مـليء با
ـدن العربية. وتصاعد منسوب احلماسة الوطنية بتعالي رأي عام في شوارع ا
األصـوات بــقـوة (كال .. كال إسـرائــيل). كـان هـذا في عـام 2005 وهـو تـاريخ
إنتاج الفلم. وماب تاريخ اإلنتاج وعام 2020 حدث ما كان متوقعا. إسرائيل
تتجول في مدنـنا العربية ونحن نـتجول فيها ونسـتمتع بجمالهـا ومستوطناتها
سروقة. فـقد نسـينا ملـكية األرض والـتاريخ. ومع ذلك فالـسياسة لـها أحكام ا
قيـاس حركة الزمن ا  قـياس احلقـوق إ ومصالح. والـذاكرة لم تعـد تعمل 

والواقعية.
ولكل سالـفة لهـا رباط ورباط الـكالم في هذه الـقصة لـيست سفـارة إسرائيل
والـتطبـيع بالطـبع. هي قصة سـفاراتنـا العراقـية وتطـبيعـها مع اجلهل والـفساد
الـذي يـسـتشـري في خـطوط إنـتـاج عمـلـها الـتـنظـيـمي واإلداري. فـهي تنـتج لـنا
واصفات السياسة العراقية الفاسدة. وهذه السياسات هي نتاج بيضا عفنا 
أحزاب ال تقـرأ وال تكتب ال بـالعربي وال بـاللغـات األجنبـية. لذلك ال نـرى اليوم
ـا مـقـرات ألحـزاب تابـعـة لـلـدولة الـعـمـيـقة سـفارات تـابـعـة لـلدولـة الـعـراقـية أ
يقودها سـفراء تمت تسميتهم وفـقا لنظام احملاصصة احلـزبية أو العائلية ألن
ـزمن. وهذا هـو سر وجـود جيش من ـرض الوهن ا الـدولة الـعراقـية مـصـابة 
ا يـجعـلني ادعو ـوظف يـحمـلون جـينات رئـيس احلزب وأقـربائه ومـقليـديه. ا
وزارة اخلـارجـيـة إلى أهـمـيـة فـحص احلـمض الـنـووي ل (دي أن أي) جلـيـنات

العامل دوريا.
ريضـة القائمة على ملخص القـصة إن السفارة الـعراقية هي مجتـمع الدولة ا
نظـام احملاصـصة احلـزبيـة بغض الـنظـر على الكـفاءة والـتمـيز واجلـودة. مثـلما
ذهب. هي بؤرة للصراعات اخلفية ب العامل على القوة والنفوذ والقومية وا
ـريـضة بـصـراعـاتـها ومـؤامـراتـها فـالـسـفارة هي صـورة مـصـغـرة لدولـة األم ا
ـتخلـفة. لذلك مـا عدنا نـتحدث الـيوم عن الوطن وطـائفيـتها وأنـظمتـها اإلدارية ا
إال حتـت خيمـة احلزب. ومـاعاد الـسفـير إال نـاطقـا باسم حزبـه. بل األخطر إن
ـذاهب والـقـوميـات. هـو يـشبه الـكـثـير مـنـهم مـنـقسم الـوالء لـلـدول واألحزاب وا
االنـشطار الـنووي الذي يـتحول إلـى عنصـر آخر يولـد إشعاعـات ملوثـة خطيرة
كن تـصور سفير عـراقي يحمل جنسـية البلد الذي في الوالء والعـمالة. كيف 
يـعـمـل به يـدافع عن دولـة الـعـراق?  أنـظـروا كـيف تـتـقـسم الـوالءات في سـفـارة

واحدة تنطق باسم العراق ?!!   
والقصة ال تـنتهي إلى هذا احلد. فـهناك قصص مخـجلة وحزينـة وبائسة يندى
لهـا جـب الـعراقي الـشـريف. فيـهـا ما يـضحك ومـا يـبكي وفـيـها من الـغرائب
والعجـائب ال جتدهـا حتى في بالد الـواق واق. فقـد نشرت سـفيـرة العراق في
دولة أوربيـة مؤخرا فديو عن كـيفية عمل الـزردة! وباع (دبلوماسي) عراقي في
لنـدن بـطاقـة دعوة مـوجـهة له حلـضـور حفل سـنـوي في قصـر بـكنـغـهام بـثالثة
ـمارسـة الـطقـوس الـدينـية. االف بـاون وآخرون حـولوا الـسـفارات إلى أمـكـنة 
والكثيـر من رؤساء البعـثات جعلـوا من السفارات أسواقـا للتجـارة والصفقات

الية ومراكز اقتصادية ألحزابهم.  ا
سـؤول لـهـذا االنـحدار اخملـزي لـسـفاراتـنـا? سـؤال ال يحـتـاج إلى تـطـبيق من ا
قوان الـرياضيات والفيزيـاء واإلحصاء للوصول إلى النـتائج. بل نحتاج قليال
من العقل مع قلـيل من الصبر. فنـحن هنا ننطق باحلـكمة ال بالنقـمة. فال يهمنا
مـن يـكـون في هـذه الـسـفــارات بل من الـذي جـاء بـهم ووضــعـهم عـلى كـرسي

الدولة العراقية!
يـبدو أن الـعـبـرة واألعـمال بـاخلـواتـيم مـثلـمـا يـقال. فـهـنـاك مـنطـقـيـة في حتـليل
ا حدث للعراق منذ النكسـات العراقية. فالنكسات والويالت ليست إال خواتيم 
االحـتالل عام 2003 من نكـسات وأحـزان وفـقر وجـهل وجتـهيل. هي خـواتيم
واطن. فـكر وسـياسات ونـخب فاسـدة وجاهـلة وطـائفـية تـكره الـوطن وحتتـقر ا
هـي عـدو الــعـلم وصــديـقــة اخلـرافــات. لـذلك فــالـنــتـيــجـة مــنـطــقـيــة في جـداول
ـتـخلـفة. وإحـصائـيـات العـلم: إن الـبيـئـة السـيـاسيـة الـفاسـدة تـخلق الـسـفارة ا
لـوث بالسـرطان سيـلوث اجلسم وخاليـاه. وهذا هو سر نطق الـطب الدم ا و
خـريطـة التخـلف التي تـتوسع سـرطانـيا دون الـقدرة عـلى تنـشيط خاليـا الدولة

ومؤسساتها بدواء اإلرادة والتغيير.
ـصــابـة بـالـوهن وسـرطـان الـتـخـلف أن تـأتي بـوزيـر ـكن لـهـذه الـدولـة ا كـيف 
متحـضر يعـرف سر خارطـة العالم. هل نـسيتم وزيـراً يجهل تـاريخ بالده يقول
في احـدى تـخـاريـفه بـأن نـهـر دجـلـة والـفـرات يـنـبـعـان من إيـران? وكـيـف حول
اخلـارجيـة إلى إقطـاعيـة عائـليـة حتى سـميت ب(وزارة الـعائـلة) واقـصى عددا

كثيرا من الدبلوماسي على أسس طائفية وحزبية وقومية. 
ـقـابل أيضـا تـشـير الـوقـائع والدالالت إن مـعـظم من استـوزر لـلخـارجـية لم با
يشف مـن مرض الـعـائلـة واألقـرباء ورفـاق الـدرب والعـقـيدة. فـأسـسوا لـوبـيات
صـالح مشـتركـة. وإقطـاعيـات مسـتوطـنة بـاالسم والقـبيـلة والـقومـية متـحركـة 
ـذهب. فأنـا كمـواطن اعرف من هـو(صاحب) الـسفـارة في السـويد واحلـزب وا
أو السـفـارة في بريـطـانـيا وهـكـذا. لكن قـول احلـقيـقـة من جـانب آخر مـطـلوب
تنفذة. وموقعه مرهون بتنفيذ فالوزير أيضا يسير في الغام األحزاب والقوى ا
ت ـطـالب والـرغــبـات لـآلخـريـن. هـو وزيـر يـتــحـرك بـالـرو األوامـر وحتـقـيـق ا

بأوامر من الداخل واخلارج في دولة بال هوية وانتماء واستقالل!
ولألنـصـاف نـقـول بـأنـنـا ســمـعـنـا صـراخ الـبـعض ضـد واقع الـوزارة وطـريـقـة
الـتــعــيـيــنــات. وقـالــهــا بـقــوة من إن هــنــاك سـفــارات فــائـضــة ودبــلـومــاســيـ
بـاحملاصـصة واحملـسوبـية وتـعيـينـات حزبـية وخـروج على نص قـانون اخلـدمة
شاركة اخلارجيـة وترهل دبلوماسي. وهناك من الدبلومـاسي قد عينوا دون ا
ثـليـات للـعراق لـيس لها ـعهـد الدبـلومـاسي. و فتح سـفارات و في دورات ا
تمثيل في العراق أو ليس لدينا فيها جاليات والتربطنا بها مصالح مشتركة. 
لم يصدمـنا الوكيل الـسابق لوزارة اخلارجـية محمـد احلاج حمود عـندما قال
إن األحـزاب والـكـتل الـسـيـاسـيـة تـفـرض سـفـراء عـلى الـوزارة اغـلـبـهم جـهـلـة
ومـزورو شـهـادات. بل الصـدمـة الـكـبيـرة عـنـدما قـالـهـا في لـقاء مـتـلـفـز: سألت
أحـدهم عن ســبب زيــارته لـلــوزارة فـقــال ال أعــلم فـقط أخــبــروني بـأنــني لـدي

مقابلة.
ـآسي حزنا كبيـرا. موارد مالية كـبيرة تهدر أشياء كثـيرة تفطر الـقلب وتزيد ا
ـلـيارات لـسـفارات تـبلغ  82سـفـارة ال تقـدم وال تـأخر إال الـقـليل مـنـها. هي با
ـتـقـدمـة عـددا. ومع ذلك جـوازنـا الـعـراقي فـي آخر أكـثـر من سـفـارات الدول ا
واطن العراقي ال يستطـيع الدخول إلى أصغر وأفقر دولة في ترتيب الـدول وا
الـعالم. مـحاصر ومـنبـوذ من جمـيع الدول الـتي تقيم فـيهـا سفـاراتنا. ومع ذلك
تصر اخلارجـية على فتح السفارات والقنصليات. الـكثير منها مجهولة النسب
والـفائدة. كـينـيا فـيهـا عدد من الـعراقـي ال يـتعـدى اخلمـسة أشـخاص وليس
مـعهـا تـبـادل جتاري ومـع ذلك للـسـفـارة مالك كـبيـر. كـذلك احلـال في هـانوي
عاصمة فيتنام والسينغال وبريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا وغيرها من الدول
األوربـية واألفـريقيـة واألسيويـة التي تـضحك عـلينـا بالهـمز والـلمز. ومع ذلك ال
ـستـقـبل إن يـكـون لبـغـداد سـفارات في تـتـعـجبـوا عـنـدما أقـول إنـني قـلق من ا

البصرة واألنبار وأربيل!   
أمـا سـفـراء الـعـراق فـهـي قـصـة أخـرى اقـوى من جـمـيع نـوادر جـحـا سـفـيـر
السخـرية والضحك. فـالسفير الـعراقي يتـع بال شروط والشـرط الوحيد هو
حزبه أو عائـلته. أما اللغة واالختـصاص والكفاءة والتـجربة والشهادة فهي من

 . معوقات التعي
فالعـجـب أن نـرى طــبـيــبـا بــيـطــريـا يــصـبح ســفـيــرا ثم وكــيال لـلــوازرة وبـائع
خــضــروات وحـارس مــطــبـعــة وصــاحب ســوبـر مــاركت وراعي غــنم وحــمــلـة
اخـتـصـاصـات عــلـمـيـة ال عالقـة لـهـا بــالـعـلـوم الـسـيـاســيـة والـعالقـات الـدولـيـة

يتحولون إلى سفراء في عمارة عادل امام!
هل سمعتـم بقصة (البنـجرجي) الذي أصبح سفـيرا في موريتانـيا وهو يتجول
في دشداشة الـنوم في فنـادق نواكشـوط مع مطربـة موريتـانية كـطاووس ينفش

ريشه بكبرياء ومباهاة وهو يستمع إلى أغنية كاظم الساهر زيديني عشقا? 
بالله عـليكم. هل يـستحق هـذا الوطن سفـارات تشوه مـا تبقى مـن جمال عراق
الـتـاريخ والـثـقـافـة والـفن في اخلـارج مـثـلـمـا شـوهوه فـي الداخـل وعاثـوا في

األرض فسادا?  
. والطـوفان األكـبـر لوطن انه الغـرق احلـقيـقي لـوزارة السـفـراء والدبـلـوماسـيـ

يحكمه جهلة
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مـن أدويـة مـوانع احلـمـل فـعـاتـبهُ االبنُ
وأخـبرهُ عن حقـيقة الـدواء..كان  جواب
األب  صــادمــاً (أبـنـي لـيش خــايف أمك
مـــاتت من زمـــان) مــعـــتــقـــداً ان الــدواء

يُغطي حاجة  الرجال والنساء .
أن شــخـصـيـة الـفــرد الـعـراقي في نـظـر
الـكثـيـرشخـصيـة متـمردة ومـتطـرفة في
آن واحــد  فــنـحـنُ نُـحبُ ونــكــره ونـأكلُ
و(نــتــعــارك) بــقــوة والنــعــتـرف بــاحلل
رحـوم الدكتور علي الـوسط لذلك كان ا
الـوردي يــعـتـقـدُ أن فـيـهـا(الـشـخـصـيـة)
ـثل شـيـئـاً من االزدواج مـثـل الهـيـام بـا
الـعـليـا ولـكن االنـحراف عـنـها في واقع
حـياته .. كما  يرى أن اجملتمع العراقي
دنـية مـعاً يـقع عـلى هامش الـبـداوة وا
وفي الــعـراق حــضـارتــ تـتــصـارعـان
حــضــارة بــدويــة مـحــاربــة من نــاحــيـة
وحـضـارة زراعـيـة خـاضـعـة من نـاحـية
ـــســـمى في أخـــرى ولـــهـــذا الـــصــدام ا
األنـثروبولـوجيا “صـدام الثقافات ”أثر
بـالغ في شـخـصـيـة الـفرد فـهـو مـضـطر
إلـى اقــــتــــبـــــاس نــــوعـــــ من الـــــقــــيم
مـتـضـاربـ ومن دالئـلـه أن الـعـراق هو
الـبلـد الـوحيـد في العـالم الذي يـسيـطر
فـيه قانـونان.. قـانون عـشائـري وقانون
مـــدنـي وبـــ هـــذين يـــتـــرنح الـــعـــراق
مـزدوجاً ال يـدري إلى أين يتـجه أو هو
بـــتـــعـــبـــيـــر الــوردي “يـــرقـص رقـــصــة
عـــشــائـــريـــة ويــغـــني أغـــاني مــدنـــيــة
وخـالصـة األمــرأنه نـشــاز كــمـا يــقـول !
ويــسـتــمـرقــوله  ((أن الـفــقـيــر إذا غـمـز
المـرأة في الـطـريق أقامـوا الـدنيـا عـليه
وأقـعدوها أما إذا اشتـرى الغني مئات
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زاً كان ذلك اجلـواري وأشبعهنّ غمزاً و
.....إن األخالق ما هي عـلـيه حالالً طـيـبـاً
إال نــــتــــيــــجــــة من نــــتــــائـج الــــظـــروف
االجــتـمـاعــيـة فـالـغــربـيـون لم تــتـحـسن
ـجـرد أنــهم أرادوا ذلك لـقـد أخـالقـهم 
حتـــــســــنـت ظــــروفـــــهـم احلــــضـــــاريــــة
واالقـتـصاديـة فتـحسـنت أخالقـهم تبـعاً
لـذلك)) فـي الـنـهـايـة أقـول أن األمـريـكان
دخـلـوا عـلى خط تـمـردنـا وفـسروه وفق
رؤيــــة خـــــاصــــة. .أذ نــــشــــرت وكــــالــــة
ـركزيـة األمـريـكـيـة عام االسـتـخـبـارات ا
2012 حتــديـثــاً لـدلــيل حتـلــيل الــتـمـرد
اضي الـصـادرمطـلع ثمـانـينـات القـرن ا
ـؤسـسـات احلــكـومـيـة ضــمن إعـتـنــاء ا
األمـريـكـية بـقـضـايا الـتـمرد ومـكـافـحته
بــــعـــــد تــــعــــرض اجلــــيـش األمــــيــــركي
السـتنزاف بشري وعـسكري واقتصادي
كـبير في العراق عقب غزوه له... وقالوا
أن تــــعـــريـــفـه  "الـــتـــمــــرد" هـــو صـــراع
ـتـد يـهـدف إلزاحة سـيـاسي-عـسـكري 

أو تدميرشرعية احلكومة و أنواعه :
1- ثـوريـة تـهـدف إلى إستـبـدال الـنـظام
السياسي القائم بنظام مختلف تماما.
2- إصـالحــــيــــة تــــهـــــدف إلى إجــــبــــار
احلــكــومــة عــلى تــغــيـيــر ســيــاســاتــهـا

والشروع في   إجراءإصالحات.
3- إنـــفــصـــالـــيــة تـــســعـى لالســـتــقالل

نطقه معينة.
4- مـقاومة تسعى إلجبار قوة االحتالل

على األنسحاب من منطقة معينة.
5- جتـاريـة يُـحـفزهـا الـسـعي الكـتـساب
ـــوارد الـــثــــروة واالســـتـــحـــواذ عـــلى ا

ادية. ا

اجلـهلة مشعوذين ومـشعوذات نصاب
ونـــصــابـــات ومن أزمــة بـــانتْ بـــعــدهــا
أزمــات ..رُبَ سـائلٍ يـسـأل ?مـاذا نـتـوقع
من مـجـتـمع تتـحـكم فـيه سحـارة وزنـها
(مــئــات الــكــيــلــوات) وآخــرين مــثــلــهــا
يــقــدمـونَ عــروضـاً لــدعــاء مع ( وثـيــقـة
ضــمـان في األسـتـجـابــة) هـنـا ... نـقـول
الـله أكـبـر ! وألنه مـحتـال فـأن من يـدعو
لـك  ســيــخـــشعْ ويــبـــكي ويــنـــهــارْ ومن
غلقات دموعهِ سيفتح الله لكَ األبواب ا
وحـظ جــــديــــد من (ثــــمــــان ســــايــــدات)
ولـوصح هـذا  الـكـالم فـرضـاً وأسـتـطاعَ
كـل ســـاحــــرُودجـــال إرجــــاع احلــــبـــيب
وتـأجـيج نارِاحلبِ عـندَ اخلـطيب وقـتالِ
َ طلق َ وكافرينْ وأعادة ا اجلنِ مسلم
انِ بـالقرآن  أذ لـلمـطلـقاتْ فـما نـفعُ األ
يـقول الـله سبـحانه وتـعالى  ( مَـا يَفْتَحِ
الــلَّهُ لِـلـنَّـاسِ مِنْ رَحْـمَــةٍ فَال مُـمْـسِكَ لَـهَـا

وَمَـا يُـمْسِكْ فَال مُـرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْـدِهِ وَهُوَ
ـيم هنـا كـما يـقول .) فـا الْـعَـزِيزُ الْـحَـكِيمُ
بـهمات أي أصـحاب الـلغـة  تسـمى أم ا
الــتى يـنــدرج حتـتــهـا مـاال يُــحـصى من
ـعـروفـة وفـيـها ـبـهـمـة غيـر ا األشـيـاء ا
أخـتـصـاروعمـوم وحتـقيـق للـمـراد بأقل
احلـروف بـداللـةِ أن سـيـدنـا مـوسـى قال
ـا أنـزلتُ إلى من خـيـرٍ فـقـيـر) (ربِ إنـى 
ومـن يـدعــو بـدعــائه هـذا فــقــيـر إلى كل
شـيء فيه خـير وال يـأتى من الله تـعالى
ـــــــــنـــــــــزلـه إلــــــــــيـه قلَ إال اخلـــــــــيــــــــــر يُ
..كــان خــيــراً شـكالً أوكــثُــركــبُــرأوصـغُــرْ
َ والـنـفسَ ويـحقق أومـعـنى فَـيُـسـرَالعـ
ـــصــلـــحــة ويـــنــتـــقل به اإلنـــســان من ا
مــســتــوى إلى مــســتـوى ومـن حـالٍ إلى
حـال أحسن ومن صحةٍ بـعد علةٍ وغنى

بعدَ فقرٍ أوغنى يُضاف إلى غنى...
rKF « Y¹œUŠ«

لـيس من أعـراف اجملتـمعـات الراقـية أن
يـخافَ األخُ من أخيه واألختُ من أختها
ـعـقول أن بـل البـنتُ من أمـهـا فهل من ا
نـــســـتـــبـــدلَ أحـــاديث الـــعـــلم والـــفـــكــر
واحلـضـارة  بـالسـحـر واحلسـد والـع
(احلـراكـة) وأن نـتـحـاورعـلى( الـقـفـاص
والـــعالس وهــذا ضـــربــني بــوري وذاك
 56حــيث يـوصف الـنــصـاب  )...كـثـيـراً
ـفردات أستـقرت  بديالً عـن كلمات من ا
ــدنــيــة وصـار ــســتـقــبل وا احلــيــاة وا
الــــوســــواس الــــقــــهــــري واخلــــوف من
ــرض عـادةً اجــتــمـاعــيـة ــســتـقــبل وا ا
..حــتى أن أحــد األصــدقــاء أشــتــكى من
ــصــاب بــواســوس تــصـــرفــات والــده ا
رض فـأبتـلع خـفيـةً قرصأ اخلـوف من ا

الحـظ أنه بـــــالـــــرغم من عـــــنه.  ومـن ا
االتـفـاقـيـات الـدولـيـة الـتي  الـتـوصل
إلـيـهـا مع عـموم اجملـتـمع الـدولي  عـبر
احلــوارات والــلــقـاءات واالجــتــمــاعـات
األمـــنـــيـــة الـــتـي شـــكـــلت نـــواة لـــتـــلك
االتفاقيات ومنها اتفاقية لشبونة لعام
2007 وإعـالن 12 شـــــــــــبـــــــــــاط 2015
لـلـمجـلس األوربي وغيـرها واالتـفاقـية
ا تحدة إالّ أنه اتضح  مع الواليات ا
ال يـقبل الشك هـشاشتهـا وعدم جدواها
الــوافي من حــيث الـتــطـبـيـق لألسـبـاب
الـتي ذكـرناهـا في أعاله وكذلك بـسبب
ـبرّر الـتـسـاهل غيـر االعـتـيادي وغـيـر ا
الــذي أبـدتـه دول مـنــفـردة لــقـنــاعـاتــهـا
بـالثقـة التي أولتـها للـجماعـات القادمة
مـن خـلف الــبــحــار من دون تـدقــيق في
الـــنــوايـــا واألغــراض والـــدوافع عــادّة
ـهـاجـرين من الـقـادمـ إلـيـهـا جـمــيع ا
ستـوى من الثقافـة واالستعداد بـذات ا
لـبدء حياة جـديدة تفصـلهم عن واقعهم
ـــنـــغـــلق الـــســـابق الـــذي ذاقــوا مـــنه ا
األمـرّيـن في بـلـدانـهم عـنـدمـا رفـضـتـهم
غادرتهم وعيشهم حـكوماتُهم وصفقت 
فـي بلـدان االغـتـراب. صـحـيح أنّ نـوايا
االحتـــاد األوربي لــلـــعــمـل بــالـــشــراكــة
والــــتــــنـــســــيـق مع مــــخــــتـــلـف الـــدول
ـعـنـيـة تصبّ في سـعـيـها ـنـظـمات ا وا
من أجـل بـنــاء مــجــتــمــعـات مــتــكــافــلـة
مـتـفـاهـمـة مـتـسـامـحـة إالّ أنـهـا أغفـلت
إحــدى أهمّ احلـلــقـات الـتي من شــأنـهـا
تـعزيز هـوية سكانـها األصلـي وحثهم
لـــلــتــجــذّر فـي بــلــدانـــهم عــبـــر تــكــاثــر
مـــجــتـــمـــعــاتـــهم وتـــشــجـــيع اإلجنــاب
وتــسـهـيل هــذه الـضـرورة بــغـيـة إدامـة
واســـتـــمــــرار دمـــاء شـــعـــوبـــهم وعـــدم
االعـــتــمــاد عــلـى اســتــيــراد أقــوامٍ دون
تــدقـيق وحتــلـيل لــبـيــانـات هـؤالء ومن
دون الـــتـــأكــد مـن إمــكـــانـــيـــة حتــقـــيق
انـدمـاجهم ضـمن اجملـتمـعات اجلـديدة
ومن ثـمّ التعاطي مع السـكان األصلي
بــروح الــشــعب الــواحــد الــذي يـضــمن
باد العلمانية التفاعل الصحيح مع ا

التي تنادي بها أوربا. 
ــشــكـلــة أوجَــهـا بــخـروج وقــد بــلـغت ا
ـبـاد جــمـاعـات راديــكـالـيـة عـن هـذه ا
وتـكـفـيـرهـا عـلـنًا لـلـحـكـومـات الـغـربـية
ـأوى الــتي أوت أفـرادهـا وقـدمت لـهم ا
عـنوي دون ـادي وا ـال والدعــــــم ا وا
أن حتــصل هـذه احلــكـومــات من هـؤالء
ـبــــــــاد الـتي عــلى ضـمـان احـتــرام ا
قـامت علـيها والـقوانــــــ التي تسـنّها
إلدامـة مـجـتـمـعـاتـهـا وإضـفـــــــاء سـمـة
الـــتـــســـامـح والـــتـــضـــامن واالنـــدمـــاج
ــطــلــوبــة عــلى وجــودهــا ضـمـن هـذه ا

األراضي. 
ؤلم ّا كان له األثـر الواضح وا وهـذا 
هـاجرين الـذين وجدوا في عـلى بـاقي ا
أجــواء الـبــلـدان الـعــلـمــانـيــة الـغــربـيـة
أفــضل مـأوى حلــيـاتـهم الــتـعــيـسـة في
بـلدانـهم األصلـية الـتي هـجروهـا قسرًا
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وبـال عـودة خـوفًـا أو تــهـديـدًا أو هـربًـا
ـــنـــكّــد مـن ســوء األقـــدار أو الـــعـــيش ا
احملـفـوف بـشظف الـعـيش أو جنـاةً لهم
وألحــبــائــهم من بــطـش الــسـلــطــات في
ـطـبوعـة باالنـتـقاص من حقّ بـلـدانهم ا
ــــة اإلنـــــســــان في حـــــيــــاة حـــــرة كــــر
وبــالـتــعـبـيــر عن الـرأي الــتي وجـدوهـا

هجر. سارية في بلدان ا
لـكن يبقى الـهدف األسمى حتـقيق أكبر
قـــدر من الـــتــعـــاون الــدولي فـي مــســار
حتـييد اإلرهاب وأدواته ومـنابعه ضمن
اإلجـماع الدولي الذي ال بدّ منه من أجل
حتـقـيق هذه الـغايـة وهـذا الهـدف. وأية
ثـغرة هـنا أو هنـاك من شأنهـا تقويض
هــذه اجلـــهــود وطــعن هــذا الــهــدف في
الـظهر من أية دولة تتـساهل في متابعة
حتــركــات اإلرهــابــيــ الــذين تــتــبــجّح
عـرفتـها جـهـات أمنـية غـربيـة كـثيـرة 
ــــــواقـــــعــــــهـم وأشـــــكــــــال خاليــــــاهم
وبـاحتفاظـها بقوائم بـأسمائهم دون أن
تـعــمل شـيـئًـا عـمـلــيًـا لـوقف حتـديـاتـهم
وحتــيـيــد جـرائـمــهم الـتي مـن احملـتـمل
جـدّا ثـورتـهـا في أيـة حلـظـة حـ تـوفـر

الظروف لصحوتها. 
وهـنـاك دعـوات مـلـحـة التـخـاذ خـطـوات
ـــنع مــثل هـــذه األعــمــال اســـتــبــاقـــيــة 

اإلرهابية احملتملة قبل وقوعها. 
وفي حــالــة وقــوعــهــا يــنــبــغـي اتــخـاذ
إجـراءات صارمة وفورية لطرد وترحيل
أمـثال هؤالء مع عوائـلهم وكلّ مَن يثبت
تـعاطيه وتـماهيه وتـعاطفه مع أعـمالهم
مـن دون تـردّد وال خـشــيـة حـفــاظًـا عـلى
أمن واســتــقــرار مــواطـنــيــهم وتــأكــيـدًا
لــصـيـانـة حــقـوق مَن احـتــرم نـفـسه من
صـفوف الالجـئ الذين آثـروا االندماج
في اجملـتمع اجلديد بكل أريحية وقبولٍ

طوعيّ ال يقبل اجلدال. 
ندمج من هـنا ليس من العـدل أخذُ ا
ــدنــيـة احلــقــيـقــيــ مع اجملـتــمــعـات ا
ــنـــفــتــحــة بــجــريـــرة فــئــة ضــالــة من ا
تـطرفـ الذين لـيس لهم اإلرهـابيـ وا
هـدف سوى الـتخريب والـتدميـر والقتل
قدّسات التخريفية التي بـاسم الدّين وا
ال تـــؤمن بــهـــا اجملــتـــمــعـــات األوربــيــة

تمدنة.  العلمانية ا
فــمَن يـقــصـد الـهــجـرة ومـغــادرة بـلـدان
األحـزان والدكـتاتوريـات وأشكـال الظلم
واالنــتـهـاك الـفـاضـح حلـقـوق اإلنـسـان
ـبـاد الـغرب ـقـابـل الـقـبـول  عـلـيه بـا
وشـكل احلـيـاة اجملـتـمـعيـة فـيـهـا مـهـما
كـــانت مـــخـــتــلـــفـــة مع مـــبــادئـه وديــنه
وتـوجهاته الفـكرية واالجتـماعية. وهذا
يـسـتـدعي مـنه الـتـفـكـيـر ألف مـرة ومرة

قبل تقرير وجهته.
ــقــابل مـن شــأن ســيــاســة تــشــديـد بــا
اإلجـراءات األمـنـيـة لـدى دول الـغرب أن
تـضعـها في حـرج كبـير في كـيفـية خلق
تـوازن صعبٍ بـ تدابـير الـقمع والردع
الـصـارمـة وبـ احـتـرام مـبـاد سـيادة

القانون.

الــتي تـتـطـلب مــتـابـعـة مـســتـمـرة لـهـذا
ـلف األمني اخلـطير. وحـينهـا ارتكزت ا
تــلك االسـتــراتـيــجـيــة عـلى أربـع ركـائـز
بـــحــسب مــصـــدر في اجملــلس األوربي

وهي تتعلق:
: اتـــخــاذ مـــا يــلـــزم من إجــراءات - أوالً
"الــوقـايــة" من األعـمـال اإلرهــابـيــة عـبـر
مـــعـــاجلــة الـــظــروف واألســـبـــاب الــتي
أسـهمت بخلق بيئـة التطرف والوسائل
ـتـخذة إلجنـاح مـهمـة جتنـيـد الشـباب ا
فـي صــــفـــوف اإلرهــــاب وارتــــبــــاطــــهم
بـتـنظـيـمـات إرهابـيـة كالـقـاعدة وداعش
ومـــا ســـواهــا بـــوســائـل مــبـــاشــرة أو
باستخدام وسائل التواصل االجتماعي

التي حققت الغاية بدرجات كبيرة.
ــنـاسـبـة - ثــانـيًـا: تــوفـيـر "احلــمـايـة" ا
ؤسسـات العامة واخلاصة لـلمواطن وا
واتـخـاذ احليـطة واحلـذر من احتـمالـية
الـتعـرض لعـمليـات إرهابـية في الداخل
مع تــعـزيــز اإلجـراءات الـتي تــتـطـلــبـهـا
سـالمـــــةُ أراضي دول االحتـــــاد األوربي
وحــدودهـا ومــتـابــعـة حتــركـات األفـراد
ـــغــادرين وفـق بــيـــانــات الـــقــادمـــ وا

متبادلة بينها. 
وهـذا مـا دعا الـعديـد من دول "الشـنغن"
ـية لقوان راجعـة جادّة تقو مـؤخرًا 
الـهـجـرة والـسفـر بـهـدف ضـبط احلدود
خوفًا من اختراقها وإساءة استغاللها.
ـالحـــقــة - ثـــالـــثًـــا: نـــالت ســـيـــاســة "ا
ــتــابــعـة" أهــمــيــتــهـا فـي خـطط دول وا
االحتـاد بعدم التهاون بـتقد اخملالف
واإلرهـــابــيـــ إلى الــعـــدالــة لــنـــيل مــا
يـسـتـحقـونه لـقـاء أعمـالـهم الـتـخريـبـية
واإلرهــابـيـة واإلجــرامـيـة. وقـد تــطـلـبت
هـذه الفقرة تعزيز القدرات الوطنية لكلّ
علومات حول دولـة وتبادل البيانات وا
ــشـــكـــوك فـــيــهـم من أفــراد حتـــركـــات ا
ومـنـظمـات وحصـر نيـاتـهم في عقـولهم
ــريــضــة وعــدم إتـاحــة الــفــرصــة لـهم ا
لـتحـقيق مـآربهم اخلـسيـسة وحـرمانهم
مـن أيّ دعم مــــفــــتـــــرض أو مــــحــــتــــمل
بــضــمــنــهــا عــمــلــيــات غـســيـل األمـوال
ـكن التحقيق إالّ ـتناميـة. وهذا غير  ا
بـاتــخـاذ إجـراءات جـمـاعـيـة حـاسـمـة ال
يُــســـمح فــيــهــا ألوبـــة دولــة عــضــو في
االحتــاد األوربي لـلـخـروج عن اإلجـمـاع

بـعد سلـسلة العـمليات اإلرهـابية التي
ــا فــيــهــا فــرنــســا طــالت دوالً عــدة 
ـانــيـا والــنــمـســا مـؤخــرًا وقــبـلــهــا أ
وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها

من دول الغرب األوربي.
إذن لـيست الـهجـمة األولى مـن موجة
اإلرهــاب الـــتي تــضــرب هــذه الــقــارة
سـيّـمـا بـوجـود نـوايـا خـبـيـثـة جلـهات
دولـيـة مـرتـبـطـة بـتـنـظـيـمـات إرهـابـية
ـنطـقة تـقودهـا زعامـات إخوانـية في ا
حتــــدثت صــــراحـــة عن غــــزو إسالميّ
مــخـطَّط له لــلـقـارة الــعـجـوز من خالل
ـهاجـرين بـطـريقـة غـير زيـادة أفـواج ا
شـرعيـة وبفـعل التكـاثر الـسكـاني غير
ــبــرمج وغــيــر احملــدود لــلــجــالــيـات ا
اإلسـالمـيـة في عـمـوم أوربـا. وهـذا مـا
خــلق بــيـئــة حــاضـنــة ألشــكـال أدوات
اإلرهــاب والـــتــطــرف الــتي تــتــصــرف
وتــتــحـرك وفق مــنــظـور أيــديــولـوجي
بحت تديره مافيات لها عالقة مباشرة
أو غــيـر مــبـاشـرة بــقـيــادات إسالمـيـة
أخذت على عاتقها حتقيق هذه اخلطة
ـهربة اجلـهنـمية بـفعل تـوفر األموال ا
وعـمليات غسيل األمـوال عبر منظمات
وجـمعيات عـديدة ظاهرُها خـيرية غير
ربــحـيـة وبــاطـنـهــا مـدسـوســة تـسـعى
ــتــلــكــات وعــقـارات لــلــســطــو عــلى 
وشــراء ذ بـهـدف إيـجـاد مـوطئ قـدم
ــعـلّم" بــعـد صــلـد وحتــقــيق "ضـربــة ا
انــتـفــاء احلـاجــة لــسـيــاسـة "الــتـقــيـة"
ــــتـــبــــعـــة في مــــثل هــــذه الـــظـــروف ا

تلبسة. ا
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في 2005 كــانت دول االحتــاد األوربي
ــكــافــحـة قــد وضــعت لــهــا مــنـهــاجًــا 
اإلرهـاب بصـورة مجـتمـعة من دون أن
تـنــسى مـبـدأ الـتـسـامح في إدارة هـذه
االسـتـراتيـجـية فـأعـطت لهـا األولـوية
لـضمان سالمة دولهـا وحفظ أراضيها
ـتوقع من مـن سوء الـتـصرف الـقـادم ا
فـئـات ضالـة من صنف هـذا النـفر غـير
ـرتــبط بــأيــديـولــوجــيـا ــنــضـبـط وا ا

سوداء مبطنة. 
ـــعـــلـــوم أنّ دول االحتـــاد تــد ومـن ا
علـومات بشكلٍ دوريّ سـياسة تـبادل ا
ضـمن مراجعة سياسـاتها وإجراءاتها

بـعـد أن "وقـعت الـفـأس في الرأس" ولم
يـعـد أمـام دول الـغـرب احملـسـوبـة خـطأً
ــســيــحــيــة "الــكــافــرة" بــحــسب عــلـى ا
تـأويالت صاخـبة ومـغرضة لـفئـة ضالة
ـتنامي فـي صفوف اإلسالم الـسياسي ا
واإلخــوانيّ مــنه بـصــورة أخصّ بـغــيـر
حـق وال منـطق وال حـكـمـة فـإنه لم تـعد
تــنـفـع أيـة حلــظـة نــدم وال حـســرة عـلى
سـياسة الـتساهل والتـسامح والتراخي
والـتغـاضي التي سلـكتـها أوربا عـمومًا
بـهدف مـنح فرصـة بعـد أخرى لـسيـاسة
االنــدمـاج اجملــتـمـعي لــلـقــادمـ اجلـدد
الـفارين من هول وظلم وتعاسة بلدانهم
بـقصد العيش بكرامة وحرية وأمان في
ــتــمــدنــة كــمـا صــفــوف هــذه الــقــارة ا
تـوصي به شـرعـة حـقوق اإلنـسـان. كـما
ـؤسف حــقًــا أن تــخـفق ســيــاسـة مـن ا
ــتـســامـحــة حـدّ دول االحتــاد األوربي ا
اإلنـسـانيـة في حتـقيق اسـتـراتيـجـيتـها
الـقومية الواسعة بتـغيير سلوكيات مَن
قـصدَها لـينعم بنـعيم احلياة ورفـاهتها
وقــدســيــتــهــا عــبــر خــلق مــجــتــمــعـات
ـبـاد مــنـدمـجــة مـتــضـامـنــة تـؤمن بــا
الـــعــلـــيــا لـــهـــذه الــدول وال تـــخــرج عن
جــادتـهـا ســيّـمــا وأن مـعـظم الــقـادمـ
اجلــدد إلــيــهــا قــد خــاضــوا جتـربــة بل
جتـــارب صــعــبـــة وشــاقــة وقـــاتــلــة في
أوطـانـهم التي كـرهت بقـاءَهم مواطـن
بـــكــرامــة وشـــرف وعــزة الــنـــفس الــتي
ــطـروح افــتـقــدوهــا فـيــهـا. والــسـؤال ا
ّــا حـصل من ردود فــعل غـيـر بــالـرغم 
مــنــضــبــطــة بــعــد حــادثــة الــرســومـات
ـنـسـوب ألعـلى وإسـاءة فـهم اخلـطـاب ا
سـلطة في فرنسا: هل بـهذه السلوكيات
الــنـافـرة الـشــاذة اخلـارجـة عن األخالق
اإلنــسـانـيـة والــنـاكـرة اجلــمـيل تُـجـازى
دول الـغـرب الـتي فـتـحـت أبـوابـهـا أمام
ــكـرهــ والــهــاربـ من ــطــرودين وا ا
نــيـــران بــلــدانــهم ومــظـــالم زعــامــاتــهم
وفـساد أحـزابـهم ليـعمّـوا على الـطيـب
ّن وجدوا مـن أترابهم وبني أوطانهم 
في هــذا احلـضن الــدافئ خـيـمــة أمـيـنـة
ووارفـة لـهم وألسـرهم وأحـبـائـهم وسط
حبـة ورحابة مـجتمـعات احتـضنتـهم 
صـدر? فاجلميع في حـيرة بل في صدمة
ا حـصل ويـحصل يـحـبـسون األنـفـاس 

األوربي. 
- رابـــعًــا: أمــا الـــركــيــزة األخـــرى فــقــد
اتــخـذت مـن قـيــام "ردود أفـعــال" فـوريـة
ـــعــاجلـــة األحـــداث اجلــرمـــيــة اآلنـــيــة
اسـتعدادًا لعـواقب اية هجمات مـحتملة
ـــعــطـــيــات وإدارتـــهــا جـــمــعـــيًــا وفق ا
ـتداولـة ب دول االحتـاد عبـر تنـسيق ا
مـحـكم ومـراجـعـة مـثـل هـذه اإلجراءات

كلّما استجدّ جديد.
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ّــــا ال شكّ فــــيه أنّ أمـنَ دول االحتـــاد
األوربي واســتـقـرارهـا مـرتـبط ارتـبـاطًـا
ـتالزم فيما وثـيقًا بـإمكانـية التـنسيق ا
ــعــلــومـات بــيــنــهــا من حــيـث تــبــادل ا
شـبوهـة على والـبـيانـات والتـحركـات ا
مــسـتــوى الـدول مــنـفــردة ومـجــتـمــعـة
نــــاهـــيك عن ضــــرورة الـــتـــنــــســـيق مع
الـــشـــركـــاء الــــدولـــيـــ اآلخـــرين عـــلى
ــنــظـمــات والــدول واألفـراد مــســتـوى ا

والوكالء على السواء. 
وقـد تطـلبت مـثل هذه األعمـال الوقـائية
قــيــام حـوارات وتــكـثــيف لــقـاءات ألجل
إحـكــام الـسـيـطـرة عـلى مـنـابع اإلرهـاب
ـستـطاع بـالـرغم من بروز ثـغرات قـدر ا
غــايـة في األهـمــيـة غــفـلت عـنــهـا خـططُ
االحتــاد مـنـهــا الـتـسـاهـل في مـعـاجلـة
حــوادث إرهـابـيــة خـطـيــرة حـصـلت في
حـــقب مــتـــبــاعـــدة بــحـــجــة الــتـــســامح
والــتـغـاضي ألسـبـاب وضــعـيـة أو آنـيـة

بقيت طيّ الكتمان. 
ومـن األســبــاب الــتي فــاقـــمت من فــشل
اإلجـراءات األمنية في عموم دول أوربا
يــأتي الـفـهم غــيـر الـصــحـيح من جـانب
دول االحتـاد وحـكـومـاته لـنـوايـا خـاليا
ــنـــخــرطــ فــيه اإلرهـــاب وحتــركــات ا
وأفـكارهم ومعهم اجلهـات التي تمولهم
أو تـقف داعـمـةً ألعمـالـهم وتخـرّصـاتهم
وحتـــريــضـــاتــهم وحتـــركــاتـــهم في ظلّ
ــشـروطــة وغـيـر ــراقـبـة الــضـعــيـفـة ا ا

اجلادة من جانب اجلهات األمنية. 
وكـذلك تقليل هذه األخيرة من قدرة هذه
اخلـاليا عـلى إحلـاق األذى في األراضي
الـتـي اخـتـاروهـا لـتـكـون حـرثًـا خـصـبًـا

شبوهة.  ألعمالهم ا
كــمـا يـقف اجلــهل احملـكم حـتـى الـغـبـاء
بــشـأن حـيــثـيــات وخـلـفــيـات الــقـادمـ
اجلــدد وأشـكــال الالجــئـ الــشـرعــيـ
وغـيـر الشـرعـي ومـا يحـمـله هؤالء من
أفـكــار دخـيـلـة مـنـغـلـقــة مـتـخـلـفـة حـتى
الــتـشـدّد فـي الـكـثــيـر من األحــيـان عـلى
ّا يزيد نـفتحـة  اجملـتمعـات الغربـية ا

من صعوبة اندماجهم فيها. 
وهـذا من ضمن األسبـاب النفـسية التي
تـنـمي دوافع الغـيـرة الديـنيـة والـعرقـية
عـنـدما يـفشل الـقـادم اجلديـد باالنـدماج
فـي اجملــتــمع اجلــديــد لــشــعــوره دومًــا
بـالنقص احلادّ في الـتماهي واالنخراط
الــعــفـوي مـع الـواقع اجلــديــد وتـقــلــيـد
الـصـورة اجلـديـدة الـتي عـلـيه الـتـوافق
مــعـهـا والـعـيش ضـمـن سـلـوكـهـا رغـمًـا

مـستفسـراً ومستوضـحاً عن إستخدام
نـوع مــنه (الـفـيـاكـرا) يـوم عـرسه بـعـد
عــنـاءٍ طـويل قـضــاه األب في حتـضـيـر
(الـهبيط) ومجاملة األقارب واألصدقاء
وسـط جو ملـتهب مـن الرصاص احلي
كـــــأنه حـــــريق.... خـــــافَ الــــوالـــــدُ من
الــفــضـيــحــة خــاصـة ًوالــعــروس بـنتُ
أخـيه فأعـتقدَ أن أبـنهُ ليسَ مـؤهالً لها
) ..علّلَ سْعِداتْ فـتنقلبُ اآليةَ وتفرحْ (ا
ـشروبَ الـشـابُ فِـعـلـتهُ أنه يـحـتـسـي ا
واخملـــدرات وأخـــافُ أنْ (أخـــذلكُ أبي)
فـــتــصــيـــبكَ أحــدى األزمـــات ..والــدتهُ
أعـتقدتْ أنَ ماجرى ألبنها كانَ من فعلِ
أحـــدى الـــســاحـــرات طـــلـــبــتـهُ أحــدى
ـا سـبق فأن الـعـشـيـقـات...وتعـضـيـداً 
َ مـــجـــتـــمــعـــات كـــثـــيـــرة تـــعــيـش بــ
(سـحـرٍوخمـرٍومخـدرات) والنـتيـجة أن
تـــمـــوتَ عــائـالت وحتــيـــا أجـــيــال من

الشـك أنَ ماليـ األُكُفُ تـتـضـرعُ يـومـياً
الى الـسماء تـقصدُ الـدعاءَ خملتـرعِ سيد
ُــنـشــطـات) الــدواء (فـيــاكــرا وأخـواتهِ ا
ـصائبِ عن  كـثـيرٍ من كـاشـفات الـهم وا
الــبـــيــوتــات ومُــغــلـــقــاتِ األبــوابِ عــلى
أبـغض احلالل (الـتفـريق أو الطالق) إذ
صَــعُـبَ عــلى بــعضٍ من الــرجــال تــذوق
عـسل احلياة مـن صراع الهمـوم والعلل
ــصـيـبـةُ الــكـبـرى في في األجــسـاد ثم ا
ضــيــاع الـراتب عــلى (درب الــزلك ) بـ
ـان ومجـلس الوزراء... ويـبقى سِرُ الـبر
بـــريق هـــذا الـــدواء أنـه يُــكْـــتـــنَـــزُ حتت
أعـشاش قـلوبُ احملـب لـرفيـقات الدربِ
الـــوفــيـــاتِ الـــصــاحلـــات .وعــلـى نــفس
ـنـوال من الـكالم أسـتـوقـفـني خـبـرعن ا
شـابٍ رفض األب أستكمال زفافه ومنعه
الـــدخـــول الى عـش عــروسـه ألن خـــبــراً
جـاءهُ عن فـلذةِ كـبدهِ ذو الـعـشرين عـاماً

الــتــقــني عـــلى الــوالــدين يـــجــعــلــهم
يـــنـــفـــرون من أســــالـــيب الـــتـــربـــيـــة
الـتــقـلـيـديــة بـاعـتـبـارهــا -بـنـظـرهم-
أصـــبــــحت مـــنــــقـــرضــــة وال تـــواكب
احـتـيـاجـاتـهم الـعـصـريـة. لذا أصـبح
ــفـهــومـان من الــضـروري أن يــدمج ا
ـة واحلـديـثـة لـتـنـتج الـتـربـيــة الـقـد
واكـبـة لـعـصر (الـتـربيـة الـرقـمـيـة) ا
تغيراته ولتكون أكثر التكنولوجيا 
مـرونـة وقابـلـة لـلـتـطـبيـق وأن تضع
ضـوابط جتـعل األبـنـاء يـسـتـخـدمون
وسـائل االتـصـال في احلـدود الـتي ال
تــؤثــر عــلى حــيــاتــهم خــارج الــعــالم
االفــتــراضـي مع ضــرورة أن يــتــمــتع
ـــربـي بــدرجـــة عـــالـــيـــة من الـــوعي ا
ليـتمكـن من تغذيـة عقـليـة هذا اجليل
بــالـقــيم والــتـقــالـيــد والـثــقـافــة الـتي
يــحــتـاجــونـهــا في ولــوجـهـم لـلــعـالم
ــسـارات االفــتــراضي ويــحــدد لــهـم ا
األمنـة اجـتمـاعيـاً وثقـافـياً ومـعرفـياً.
لــكن مــا يــؤشــر هـنــا ويــعــدّ حتــديـاً
باهظا للتربية الرقمية هي أن بعض
األسر غالباً ما تفرض قيوداً ومراقبة
شـديـدة ومـسـتـمـرة عـلى األبـنـاء عـند
استـخدامـهم الـرقمي وأحـيانـاً يصل
إلى حرمـانهم كلـياً من هـذه األجهزة
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واطلق علـى هذا احلرمـان بـ"اإلقصاء
ـســتـحـدث" الــرقـمي واالجــتـمــاعي ا
معـللـة تصـرفهـا بخـشيـتهـا من اآلثار
الــســلــبـيــة لــهـذه الــوســائل (االيــبـاد
والـــهـــواتف واحلـــواســـيب) الـــتي ال
كن تـداركهـا بـسهـولة السـيمـا على
ــراهــقــ واألطــفــال بل حــتى عــلى ا
الـــشـــبـــاب الــذي قـــد يـــصل عـــنــــــــد
الـــبـــعض إلـى اإلدمـــــــــان (كـــمـــا في

األلعاب فضالً عن السهر). 
واحلــقــيــقــة من الــضــروري أن تـدرك
األســـرة أن األســـالــــيب الـــتــــربـــويـــة
التـقليـدية بـحاجة لـلتأطـير بـأساليب
حـــــديــــثــــة تـــــتــــنـــــاسب مـع عــــصــــر
التكـنولوجـيا الستـثمار هـذه التقـنية
بــنــحــو أفــضل وحتــقــيــقــاً لـألهـداف
ــرجــوة وإال ســتــصــبح الــتــربــويــة ا
التربية سـلبية إذا فقـدت قدرتها على
ادراك التطور الـرقمي وبشكل موازي

له. 
ويبقى التساؤل هل سـتنجح التربية
الـرقـميـة بـأن تـكـون مـوازية لـلـتـربـية
االجـتمـاعـيـة في ظل حتديـات أهـمـها
تـمـسـك الـعـوائل بـاخــتـيـار "اإلقـصـاء
الــــرقـــــمي" وادمـــــان األبــــنـــــاء عــــلى

تطبيقات وألعاب العالم الرقمي?

: االفـتـراضي والـواقعي ـ بـ العـا
ـهـارات وبـرامج فـهي تـسـتــنـد عـلى ا
توعوية كمـنهج سلوكي عـند التعامل

مع وسائل  االتصال احلديثة. 
ـامه ـربي إ األمـر الـذي يـتــطـلب من ا
ـعلومـات التكـنولـوجية لـتطويـعها با
في بــرنـامـجه الــتـربـوي وهــنـا يـبـرز
ـــربي الـــرقــمي ـــعـــلم وا دور األب وا
ـتـمـيـز الــقـادر عـلى حتـويل الـبـيـئـة ا
االجتماعية والتعليمية التقليدية الى
بيـئة تقـنيـة محـفزة للـبحث والـتعرف

فاهيم العلمية اجلديدة;  على ا

نـــــاجتـــــة مـن ســـــوء الـــــتــــــوظـــــيف
واالسـتـخـدام لـهـذه الـوسـائل أثـرت
ــسـتـخـدمـ وقـيـمـهم عـلى سـلـوك ا
اط تـفكـيـرهم وفي الوقت نـفسه وأ
ـــكن االســتــغــنـــاء عــنــهــا; فــهي ال 
أصبـحت جـزء ال يتـجـزأ من حـياتـنا
الستخـداماتهـا الكثـيرة في االتصال
ـعــرفـة فـضـالً عن سـهـولــتـهـا في وا
ا جعـلـها مـتاحـة لكلّ ـَّ االستـعـمال 

الفئات العمرية. 
وهنـا تكـمن أهمـية التـربيـة الرقـمية
ـنظمـة للعالقة باعتـبارها الـقواعد ا

ــهـتــمــون بـالــشــأن الـتــربـوي شــرع ا
وبالعالم االفتراضي بتداول مصطلح
"الـتـربـيـة الرقـمـيـة" لـتـصـبح مـوازية
لــلـتــربــيــة االجــتــمــاعــيــة في الــعــالم
احلقيـقي; ولتكون مـواكبة لـلتطورات
الــتـقـنـيــة لالسـتـفــادة مـنـهـا مــعـرفـيـاً
وثـقافـيـاً وكذلك تـسـعى إلى تـأسيس
قاعدة بيانات تسمح لألبناء بالولوج
في العالم االفتـراضي بكشف جوانبه

السلبية وسبل الوقاية منها. 
ولــــعلَّ اجلـــمــــيع مـــتــــفق أنَّ وســـائل
االتصال الرقمية أفرزت سلبيات جمَّة

وبذلك تتـحول هذه الـتكنـولوجيا إلى
أداة مفيدة اجتماعياً وتربوياً أي أن
درسة واجلـامعة قد مهام  األسـرة وا
اتسعت كثيراً لـتشمل بيان أخالقيات
الــــتـــــعــــامـل مع الــــعـــــالم الـــــرقــــمي
وحتـصـيـنـهم من سـلـبـيـاته كـانـتـهـاك
اخلــــصــــوصــــيــــة واآلداب الــــعــــامـــة
واجلــــرائـم الــــرقــــمـــــيــــة واالبــــتــــزاز
االلــكـتـرونـي وهـدر الــوقت والـتــأثـيـر
عــلى مـسـتــويـاتــهم الـدراســيـة كـذلك
ـــيـــزات هـــذا الــعـــالم الـــكـــشف عن 
ـعـرفة والـتـرفيه السـيمـا في الـعلم وا
والـعالقــات ضـمن احلـدود الــشـرعـيـة
كن من خالل والتـقاليـد العـرف بل 
الــتـربـيــة الـرقـمــيـة االرتـقــاء بـالـواقع
الـتعـلـيمي بـتـشـجيع األبـنـاء بالـتـعلم
ــيـزة عن بــعــد واالنــتــفــاع من هــذه ا

تاحة في العالم الرقمي.  ا
WOL — WÝ«—œ

كـمــا تـتـيح الـتـربـيــة الـرقـمـيـة لـآلبـاء
ــا يــعــزز ـَّ الـــتــواصل مـع أبــنـــائــهم 
عالقــتـهم مع بــعض وسـتــسـهم هـذه
الـعالقـة الـتقـنـيـة حـتمـاً بـإزالـة نـظرة
بعض األبـنـاء أن آباءهم خـارج دائرة
ــعـلــومـاتي; وال الــتـطــور الــتـقــني وا
يـخـفى أن إحـساس األبـنـاء بـالـتـفوق



vHDB  rOJ(« b³Ž

لــهـا جــمـيــعــا بـاالرتــقــاء بـريــاضـة
راتب وارقاها .  الوطن العلى ا
 وقـــدم عــبــطـــان شــكــره لـــلــكــابــ
اخلـلـوق رعـد حـمـودي عـلى حتـمله
سؤولـية طيلـة السنوات الـسابقة ا
وبــذله اجلـهــود من اجل الــنـهـوض
ــبـــيــة في الـــعــراق بـــاحلــركـــة االو
والـــيــــوم جـــاء دور اخــــوة اخـــرين
ـــــقـــراطــيـــة لـــكي ـــمـــارســـة د و
ـسـؤوليـة العـظيـمة يـتحـملـو هذه ا

همة. وا
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على الدفاع البولـندي وفي الدقيقة
الـســابـعــة اسـتــلم بـيــرنـارديــسـكي
الـكـرة في الـناحـيـة الـيـمـنى وتوغل
وســـدد كـــرة قـــويــة فـي مـــنــتـــصف
رمى تـمكن احلـارس تشـيزني من ا

داخل مــنــطــقــة اجلــزاء في
الـدقـيـقـة 77 لـتــصل الـكـرة
إلـى لــوكـــاكــاو الـــذي ســدد
بــقـوة وتـصـدى بــيـكـفـورد
ببراعة. وعاد ك لالعتماد
عــلى الــتــســديــد من خـارج
منـطقـة اجلزاء في الـدقيـقة
83  لكن كرته ذهبت بعيدًا

رمى. عن ا
ومن هـجـة مـرتـدة سـريـعـة
في الـــدقــيــقــة 1+90 سـدد
لــــوكــــاكــــو من عــــلـى حـــدود
منطقة اجلزاء كرة قوية ذهبت
إلى جوار القـائم لينتـهي اللقاء
بـعـدهــا بـفــوز بـلـجــيـكـا 0-2.حـقق
مـنـتـخب إيـطـالـيـا فـوزًا سهـالً على
ضــيــفه الــبــولــنــدي بــهــدفـ دون
بـاراة التي جمـعتـهما مقـابل في ا
عــلى مــلـعـب مـابي ضــمن لــقـاءات
اجلــولـة اخلـامــسـة من دوري األ

األوروبية.
ــنــتــخب اإليــطـالي أحــرز هــدفي ا
جـورجـيـنـيـو في الـدقـيـقـة (27) من
ركـلـة جـزاء ودومـيـنـيـكـو بـيراردي
ـنـتـخب في الـدقــيـقـة (83). ورفع ا
اإليطالي رصيده إلى  9نقاط ليقفز
لــصـدارة اجملــمـوعــة األولى فــيـمـا
جتـمـد رصـيد بـولـنـدا عـند 7 نـقاط
ـــنـــتــخب ـــركـــز الــثـــالث.بـــدأ ا بـــا
بـاراة بضـغط متواصل اإليطـالي ا

يش في الـدقيـقـت 57 و61 لـكـنـها
رمى. أخطأت ا

ودفع ســاوثـجــيت في الـدقــيـقـة 70
بـكل من كـالفـيـرت لـيوين وسـانـشو
عــلى حـســاب مـونت
وتريـبـير آمـلًا في
تـغيـيـر الـنتـيـجة
في الـــــــدقــــــائق

األخيرة.
وفـي واحـــــــدة
من الـهـجـمات
الـــــــــــنــــــــــادرة
لـبــلـجـيـكـا في
الــــــــــشــــــــــوط
الـــــــــثـــــــــاني
تبادل لوكاكو
الـــــــكـــــــرة مع
مـيـرتـيـنز

أبعدها إلى الركنية.
ومن تلك الركلة ارتقى مونت للكرة
الـعرضـية مـسـددا رأسيـة مرت إلى
جوار القائم ليـنتهي الشوط األول

. بلجيكيا بهدف نظيف
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ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني أجـرى
سـاوثجـيت الـتبـديل الـثاني بـنزول

وينكس على حساب هندرسون.
وبدأت بلجيكا الشوط الثاني بقوة
بــتـسـديـدة من عـلـى حـدود مـنـطـقـة
اجلــزاء في الــدقــيــقـة 47 عــبـر دي

بروين مرت إلى جوار القائم.
وحتـصــلت إجنـلـتـرا عـلى مـخـالـفـة
عــلى حــدود مــنـطــقــة اجلـزاء (52)
نــفـذهـا مـونت بـتــسـديـدة مـبـاشـرة
عــلت الـعــارضـة.وواصت إجنــلـتـرا

مـحاوالت تـقـلـيص الـفارق
عـــبـــر تـــســـديـــدات

قــريــبـة من
ك

وجريل
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ــنـتـخب الــبـلـجــيـكي عـلى تـغـلب ا
باراة ضيـفه اإلنـكلـيزي 0-2 في ا
التي أقيمت  ضمن لقاءات اجلولة
5 من اجملموعة الـثانية لـلمستوى

األول في دوري األ األوروبية.
وســجل ثـنــائــيـة بــلــجـيــكــا يـوري
تيليمانز في الدقيقة (10) ودريس

ميرتينز (24). 
وبتـلك النـتيـجة عززت بـلجـيكا من
صدارتهـا للمجـموعة بـعدما رفعت
رصـيــدهـا إلى 12 نــقـطــة بـيــنـمـا
جتمد رصـيد إجنلـترا عند 7 نقاط
ـركز الـثالث لـتفـقد حـظوظـها في ا

قبل. في التأهل للدور ا
¡«dLŠ WMLO¼

ــــنــــتــــخـب اإلجنــــلــــيـــزي شــــكل ا
ــبــاراة في اخلــطـــورة األولى في ا
الـــدقـــيـــقــة 2 بــتــوغل من كــ من
الـعـمق أنـهاه بـتـسـديـدة من خارج

نطقة مرت بجوار القائم. ا
وافـتـتـحت بـلـجيـكـا الـتـسـجيل في
الـدقـيـقة 10 بـصـاروخـيـة أطـلـقـها
تيليمانز من خارج منطقة اجلزاء
ـست اصــطـدمت بــقـدم مــيـنــجـز و
أصابع بـيكفـورد لتـصطدم بـالقائم

قبل أن تسكن الشباك.
وكادت إجنـلتـرا أن تعدل الـنتـيجة
سريعا في الـدقيقة 12 ح ارتقى
كــ لـعــرضــيــة من ركــلـة ركــنــيـة
مسددًا رأسيـة متقنـة فشل كورتوا
في التصـدي لها قبل أن يـخرجها

رمى. لوكاكو من على خط ا
ـنـتــخب الـبــلـجــيـكي من وتـمـكـن ا
إضافـة الـهدف الـثاني في الـدقيـقة
24 وذلـك من مــخــالـــفــة من عــلى
حـدود مــنـطــقـة اجلــزاء نـفــذهـا
ميرتينز بتسديدة متقنة سكنت

شباك بيكفورد.
وحـاولت إجنلـتـرا الـعودة في
ـبـاراة في الـدقـيـقـة نـتـيـجـة ا
34 بـانــطالقـة من جــريـلـيش
الــــذي أرسل عــــرضــــيــــة من
ــنـــطـــقــة اجلـــانب األيـــســـر 
اجلـــزاء تـــابــــعـــهـــا مـــونت

بتسديدة علت العارضة.
واضـــطــر ســاوثــجــيت ألول
تـــبـــديـل في الـــدقـــيـــقـــة 38
بــــخـــروج بـن تـــشــــيــــلـــويل

صاب ونزول ساكا. ا
وفي الدقـيـقة 44 حاول ك
مبـاغـتة كـوروتوا بـتسـديدة
من داخـل مــنــطــقــة اجلـزاء
لــكن احلـــارس الــبــلـــجــيــكي
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ـلونـة الـتي يتـحصل اعـلنت الـهيـئـة التـطبـيـعيـة لالحتاد الـعـراقي بكـرة القـدم ان الـبطـاقات ا
متاز. عليها الالعبون في بطولة الكأس لن حتتسب في الدوري ا

سـابقـات في الـهيـأة التـطـبيـعيـة اكـدت أن حاالت الـطرد وذكـرت الهـيـئة في بـيان ان جلـنـة ا
واالنذارات الـتي يحـصل علـيهـا الفـريق في بـطولـة كأس الـعراق ال حتـتسب ضـمن مبـاريات

بطولة الدوري والعكس صحيح.
واضافت ان الـبطاقات قد حتتسب إال ما كان فيها قرار خاص من جلنة االنضباط أو الهيأة
التـطبـيعـية لالحتـاد. يشـارُ إلى أن مبـاريات بـطولـة كأس الـعراق لـلدور 32 سـتنـطلق  الـيوم

. االثن
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جـرت في مـنـتدى شـبـاب وريـاضة
تـكـريت في محـافـظـة صالح الدين
قرعة دوري محـافظة صالح الدين
ـــشـــاركـــة 12 نـــادي وحـــضـــر  
ـــثــلي االنــديــة اجـــراء الــقــرعــة 
شـاركة   تقـسيم االنـدية على ا
ـباريـات سـتنـطلق مـجمـوعـت  ا
ــــصـــادف 20/ يـــوم اجلــــمــــعـــة ا
تــشـرين الـثـانـي اجلـاري  بـنـظـام
الــــذهـــاب وااليـــاب ويــــتـــأهل اول
وثاني من كل مـجمـوعة الى الدور
نــــصف الــــنــــهــــائي وتــــضـــمــــنت

اجملـــمــوعـــة االولى انـــديـــة الــدور
وسـعـد و بـلد والـصـيـنـية وصالح
ــلــويـــة  واجملــــــمــوعــة الــديـن وا
الـثـانـيـة ضـمت انـدية الـضـلـوعـية
وبيـجي وتكـريت والعـلم والدجيل

واالســـحاقي.
وقـدم رئـيس احتاد الـكـرة الـفرعي
في مـحـافـظـة صالح الـدين جـواد
جنم اجلـــبـــوري اســـتــقـــالـــته من

منصبه.
وقـال اجلــبـوري في بـيـان بـعـد ان
قـامت الـتـطـبـيـعـيـة بـالـتـنـصل من
الـتـزامـهـا في اجـتـمـاع االحتـادات

الـفـرعـية لـكـرة الـقدم يـوم االربـعاء
ــاضي واخلـاص بـصــعـود نـادي ا
ــــنــــاطق الــــشــــرقــــاط الى دوري ا
ولكون ال استطيع العمل اال ضمن
ـبـاد الـصـحـيـحـة الـتي تـعـلمت ا
عليها وان سياسة اللف والدورات
كن ان واضاعـة حقوق االنـدية ال
اكـــون جــزء مـــنــهـــا فــانـي اتــقــدم
بأستقالتى من رئاسة احتاد الكرة

الفرعي في صالح الدين.
ويأتي سـبب االستـقالـة بعد رفض
الـتـطـبـيعـيـة بـالـصـعود الى دوري

ناطق. ا

مـوضــوعـة الـبـطــالـة والـتــقـصـيـر في
ـــادي لـــدخـــولـــهـم في ســـلك الــــدعم ا

التعليم .  
هــذا ودعـت وزارة الــتــربــيـة  إدارات
ـــدارس لالهـــتـــمـــام بـــهـــذا احلــدث ا
احلـيوي وادراجهُ فـي قائـمـة أهدافـها
وبـرامـجـها الـسـنويـة لالرتـقـاء بواقع
ـؤسـسـة الــتـربـويـة  يـذكـر ان عـمل ا
االحـــتــفـــال حـــضـــرهُ وكـــيـل الــوزارة
للشؤون العـلمية األستـاذ شاكر نعمة
عـبـد عـون وجـمع غفـيـر من الـقـيادات

التربوية ومدراء التربية .

حـرص ووضـوح عمـاد مـحـمد يـحـفـزانـني لـلدفـاع عن طـريـقـة تعـامـله مع مـنـصبه
نصب (لم) يكن في نتخب العـراق الوطني لفئة النـاشئ .. هذا ا الفـني كمدرب 
درب درب الـذين كـانوا يـفضلـون منـصب ا سابق الـسنـ مطـمعاً لـلعـديد مـن ا
وحـتى في مـنـتـخب الـشـباب بي  ـنـتخـب االو ـنتـخب الـوطـتي او ا ـسـاعـد في ا ا
ـنصب ـسلـطة عـلى هذا ا الن االضواء ا على مـنصب مـدرب منـتخب الـنـاشئـ 
ـتـابعـة االعالمـية والبـطـوالت التي يـدخـلهـا مـنـتخب الـنـاشئـ ال حتـظى با قـليـلـة 
وغالبـا ال تنـقل مبـارياته عبـر القـنوات التـلفـازية ..  وهكـذا  فان الـعمل في دائرة
الـظل يـحـتـاج الى مطـاولـة خـاصـة ال يـتحـلى بـهـا اال من في رأسه مـشـروع كـبـير
ـهمشـ الذين لـيس بوسعـهم الوصـول الى اهدافهم لصـالح الالعب الـواعدين ا
يكمن في طريقة الرياضـية الوطنيـة بشكل طبيعي .. حـرص عماد محمـد الالعب 
ووضوحه يـتجسد ـميزة  ـنظم سمته ا والعـمل الفني ا تعاطـيه مع تفاصـيل عمله 
ـنح ـسـتعـد  ـدرب الـعـادل ا وهي صـورة ا ـسـتـمـر بـصـورة واحـدة  في ظـهـوره ا
الفـرصة لكل العب مـؤهل الرتداء قمبص مـنتخب الـعراق اينـما سكن هذا الالعب
وصل اوكـربالء او اربيل او بـغداد او الـنجف  او الـناصـرية او في البـصـرة او ا
ـهنـيـة الفـنيـة العـالـية  يـحسب لـلكـاب و هذه ا الـكوت اوالـعمـارة او السـلـيمـانيـة 
دربـ .. وحتمل عـماد في وسط يعج بـاشبـاه ا ـعاون لـه  عمـاد محـمد والـكادر ا
مـحمـد في سـبيل حتـقـيق هـدفه النـوعي مـسؤولـيـة ثـقيـلـة تمـثـلت باسـتـقبـال مـئات
واقول مـسؤولـية ثـقيـلة الن االخـتبار الالعبـ في موقع االخـتبـار لفـرز الواعـدين 
وليس من الـسهل احلـكم على اداء الالعب في عمـليـة علـميـة على اعـلى مسـتـوى 
اذ ان التقييم صعب بل وحتى اسبوع واحد  اختبار سقفه الزمني يوم او يوم 
وهـنا يـقول الـكابـ عمـاد محـمد ان جدا وغـير مـوضوعي في كـثيـر من االحـيان 
و التركـيز كان على االختبـارات لم يكن هدفـها امتحـان الثقـافة التكـتيكيـة لالعب 
واضاف تلكها ام ال  وهل ان الالعب اخلام  هارات احلركية االساسية  اتقان ا
الـكابـ عـمـاد مـحـمـد ان غـياب بـطـولـة دوري فـرق انـديـة الـعراق لـفـئـة الـنـاشـئ
ـهد الـطـريق امـامه لـعـملـيـة انـتـقاء كـان  الن وجـود دوري مـنـظم  صّـعب مـهـمته 
والـتـعــرف عـلى جـوانـب فـنـيــة مـهـمــة في اداء الالعب لــواجـبـاته أفـضل واســرع 
ـنـافسـة ..الـكابـ عـماد ـهارة  حتت ضـغط ا الـتـكتـيـكيـة فـضال عن اداء تـكنـيك ا
ثم يـستـقـر على الـتشـكيـلة مـحمـد قال انـه سيـنتـهى الى تسـميـة خـمسـة و ثالث 

النهائية في وقت الحق ..
ـقبـلة لـلـمنـتخب يـجب ان تـكون من اجل الـتاهل الى نـهـائيـات بطـولة ـشاركـة  ا  ا
اسيا لـلناشئ  الن غياباً آخرعن البطولة القارية سيعرض مشروع الكاب عماد
خاصة وان مـدرب منتخب الـناشئـ اشاد في تصريح له لـوسيلة محمـد للخـطر 
عـنـدمـا قـاد اعالمــيـة انه يـحـاول ان يـكـرر جتــربـة نـفـذت في الـعـراق عـام 1997 
و ـجموعة واعـدة من الالعب  الكـاب عدنان حـمد منـتخب العـراق للنـاشئ 
ترحـيل الالعـب الى مـنتـخب الشـباب الـذي فاز عام 2000 بـبطـولة شـباب اسـيا
بي في وفـي عام 2004 مثـلت نـفس اجملمـوعة مـن الالعبـ منـتـخب العـراق االو
والذي حـقق افـضل اجناز ـبـية الـتي جـرت في اثيـنـا  نهـائيـات دورة االلـعاب االو
ثم فاز بـيـاد  ركـز الـرابع في االو ي بـالفـوز بـا لـكـرة العـراق عـلى الصـعـيد الـعـا
مـنـتـخب الـعـراق الـوطـني بـبـطـولـة كـاس ا اسـيـا الول مـرة عـام
بعـتاصر معظمها من التـشكيلة التي ارتدت قميص  2007
مـنتخب النـاشئ عام 1997.. اقـول كل هذا اللـفت نظر
الـكـابــ عـمـاد مـحـمـد الى اهــمـيـة حـضـور االجنـاز في
شـروع الذي كان هـو جزءاً منه جدول اعـماله تـماما كـا
ــشـروع ضــمــانـاً الســتــمـرار ا كالعـب في عـام 1997 

وتطويره وجناحه .
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عبد احلس عبطان

الهدف وصوالً جملتمع أفضل.
والـقى الـدلـيـمي كـلـمـة اسـتـعرض من
خاللها خـطة وزارة التربـية في إقامة
ـــعــارض رغـم قــلــة ـــهــرجـــانــات وا ا
ـرصدة لـهذا ـاليـة ا الـتـخصـيصـات ا
اجلـــانب  هــذا وتـــضــمن االحـــتــفــال
عــرض عـدة فــقـرات مـنــهـا الــثـقــافـيـة
وسيقيـة والرياضية والـترفيهية  وا
بـاإلضـافـة الى مـشـاهـدة  فـلم قـصـيـر
حـائـز عــلى جـوائـز مـحـلــيـة وعـربـيـة
تــنـاول في مــضــمـونه رحــلــة الـعــنـاء
لـــلـــفـــرد الـــعــــراقي واالســـرة وكـــذلك

اإلمـسـاك بـهـا. وتـمـكن إنـسيـني من
تــســجــيل الــهــدف األول إليــطــالــيــا
بــالـدقــيــقـة (20) بــعــد تــمـريــرة من
فــلــوريــنــزي سـددهــا إنــســيــني في
الشباك إال أن حكم اللقاء قرر إلغاء

ـــهـــاجم الـــهـــدف بـــداعي تـــداخل ا
بيلـوتي في اللعـبة ومنـعه للحارس
مـن الـتـصــدي لـهــا.واحـتــسب حـكم
الـــلــقــاء ركــلــة جـــزاء بــعــد عــرقــلــة
نـطقة كريـشوياك لـبيـلوتي داخل ا
تمكن جورجينيو من حتويلها ألول
ــــبــــاراة في الــــدقــــيــــقـــة أهـــداف ا
(27).وأهدر بيلوتي فـرصة محققة
بــعـد ركــلــة حـرة نــفــذهـا إنــســيـني
ـــنــطــقــة بـــطــريــقــة رائـــعــة داخل ا
لــبــيــلــوتي الــذي افــتــقــد لــلــمــسـة
األخيرة وسدد الكرة بيسراه بعيدة

رمى. عن ا
ـنـتـخب الـبـولـنـدي الـشوط ودخل ا
الـثـانـي بـاحـثًـا عن إدراك الـتـعـادل
وفي الــدقــيـقــة األولـى كـاد الــبــديل
جــروشــيــســكي أن يــدرك الــتــعـادل
بــــعـــــدمــــا ســــدد الــــكــــرة من داخل
ـدافع ــنـطـقـة لــوال أن ارتـطـمت  ا

إيطاليا لتصل سهلة لدوناروما.
وفي الــدقـيــقـة (49) وصـلـت الـكـرة
إلى بيـرنارديـسكي باجلـهة الـيمنى
ـنطـقة لـيـمررهـا للـقادم من داخل ا
اخلـــلف بـــاريال الـــذي أطـــلـق كــرة
صـاروخـيــة عـلت عـارضـة احلـارس
البولندي تشيزني.وكاد إنسيني أن
يـــضــيف ثـــاني األهـــداف بــعـــدمــا
وصـلته الـكـرة في اجلـهة الـيـسرى
نطقة ويسدد الكرة ليتوغل داخل ا

لتـرتطم بالعب بـولنـدا وتمـر بجوار
القائم األيسر لتشيزني إلى ركنية.
نتخب اإليطالي باحتساب وطالب ا
ركــلـة جـزاء بـالــدقـيـقـة (73) بـعـدمـا
اسـتـلم بيـلـوتي الـكـرة وتوغل داخل
ـنـطــقـة وســدد كـرة قـويــة بـاجتـاه ا
ـــدافع ـــرمـى لـــتــصـــطـــدم بـــيـــد ا ا
بــيـدنــاريـك وتـصـل لـتــشــيــزني في
واقعة اعترض فيها العبو األتزوري
بــعــدمــا أشــار احلــكم بــاســتــكــمــال

اللعب.
وفي الدقـيقة (77) زاد جورالـسكي
ــنــتـخـب الـبــولــنـدي من مــعـانــاة ا
بعـدما تـلقى الـبطـاقة احلـمراء عقب
حـصـوله عـلى بـطـاقـتـ صـفراوين
لــيــطــرد رغم مــشــاركــته كــبــديل في
الــشــوط الـثــاني.وفي أخــطــر فـرص
الــشـوط الــثـانـي وصـلت الــكـرة من
الناحيـة اليمنى إلى اليـسرى ليجد
رمى ليسدد رسون نفسه أمام ا إ
قـذيــفـة قـويــة إال أن بـيــريـزيــنـسـكي
مـدافع بــولـنــدا ألـقى بــنـفــسه أمـام
الـــتــســـديــدة لـــيــحـــرمه من فـــرصــة
هــدف.وتـــمـــكن بـــيــراردي من إدراك
الـهـدف الـثانـي للـمـنـتـخب اإليـطالي
في الدقيقة (83)  بعد تمريرة رائعة
من إنـــســيـــني إلـى بــيـــراردي داخل
نطقـة ليراوغ ويسـدد كرة أرضية ا

في الشباك.
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بــارك وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
االسبق عبد احلس عبطان للسيد
ســرمـــد عــبــد االله فـــوزه بــرئــاســة
ـبيـة الوطنـية العـراقية اللـجنة االو
.وقــال عـبــطـان في بــيـان تـهــنـئه له
ــنــاســبــة انــتــهــاء االنــتــخــابــات
ــبــيــة  يـــطــيب لــنــا ان نــبــارك االو
لــسـرمــد عـبــد االله فــوزه بـاصـوات
ـبـية ـكـتب الـتـنفـيـذي لـلـجنـة االو ا
ونـــســـال الـــله ان يـــوفـــقـه خلـــدمــة

الــريــاضــة الــعـراقــيــة مــتــمــنـيــا له
ــنــاصب ــنــتــخــبــ بــا والخــوته ا
الـــتــنــفــيــذيـــة الــنــجــاح واالرتــقــاء

باحلركة الرياضية في البلد
واكــد الــوزيــر االســبق  لــلــريــاضـة
والشباب اهمية ان يكون التخطيط
ـمـنـهج االسـتــراتـيـجي الـصـحـيح ا
طـريقـا وطـريقـة للـعـمل  والنـهوض
بـالـريـاضـة الـعـراقـيـة وانـقاذهـا من
الــوقــوع في الــفـــوضى والــتــخــبط
ولــلـوصـول لـالهـداف الـتي نــتـطـلع
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اكـــد وزيــر الـــتــربـــيــة  عـــلي حــمـــيــد
الــدلـــيـــمـي  خالل االحـــتـــفـــال الــذي
ـديــريــة الـعــامـة لــلــتـربــيـة نـظــمــتهُ ا
ـدرسي حـول الـريـاضـيـة والــنـشـاط ا
االنشـطـة الالصـفـيـة  عـلى اهـمـيـتـها
وتـفــعـيل تــلك الـنــشـاطــات في عـمـوم
ــدارس والـتي تــســاعــد عـلـى صـقل ا
مـواهب الـطـلـبـة وتتـيح لـهم الـفـرصة
ـتـخصـصة كـما لـتطـويـر مهـاراتهم ا
ـنـظـمة ـسـابـقـات ا ـكن أن تـخـلق ا
بيـئـة تـنافـسـيـة تـساعـد عـلى حتـقيق
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يخـسـر الـوديـة الـثـانيـة بـخـمـسـة أهداف
مـــقـــابـل هـــدف في خــــتـــام مـــعـــســـكـــره

بالدوحة.
وانتـهى الشوط األول بتقدم منتخب قطر
بــثالثـة اهـداف نــظـيـفـة قــبل أن يـسـجل
الــقــطـريــون الــهـدفــ الــرابع واخلـامس
بــالــشــوط الــثــانـي فــيــمــا ســجل هــدف
منـتـخـبـنـا الـوطـني لـلشـبـاب الالعب زين
الــعـابــدين قـحــطـان من ركــلـة جـزاء في
درب قحطان ـباراة التي أشرك فيـها ا ا
جثـير جـميع العبي الـفريق للـوقوف على

ادائهم البدني والفني.
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خـسـرَ مـنـتخـبـنـا الـوطـني للـشـبـاب لـكرة
الـقدم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد
ـبـاراة أمـام مـنـتـخب شــبـاب قـطـر في ا
الـــتي أقـــيـــمت بـــيــنـــهــمـــا  عـــلى مالعب
ــيــة اســـبــايــر في الــدوحــة وذلك اكــاد
نتخب لبطولة آسيا ضمن حتضيرات ا
حتت 19 عــــامـــــا والــــتي ســــتــــقــــام في
ـقــبل.وكـانَ اوزبــكـســتـان بــدايـة الـعــام ا
منـتخـبنـا الوطني لـلشـباب قـد تعادل في
ـنــتـخب الــقـطـري ــبـاراة األولى امــام ا ا
ــاضـي قــبلَ أن ســلـــبـــيــاً اخلـــمــيـس ا

جانب من
النشاطات
الالصفية
لطلبة
دارس ا

نتخب االنكليزي يتراجع ويخسر العالمة الكاملة امام بلجيكا lł«dð∫ مستوى ا

حاولة هجرة جماعية بالقوارب إلى إيطاليا احتجاجا على قرار االحتاد التونسي وقف نشاط النادي ¼−d…∫ العبو نادي الهالل الشابي التونسي وجماهيره قاموا 

روبرت
ليفاندوفسكي
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أعــــلن نــــادي نـــفـط الـــوسط
شــفــاء مــدرب ومـدافـع فـريق
كــــرة الــــقــــدم من فــــيــــروس

كورونا.
وقـال عـضـو الهـيـئـة االدارية
لـلـنـادي فـراس بـحـر الـعـلـوم
فـي تــــصــــريـح صــــحــــفي ان
الــفــحــوص الــطــبــيــة اكـدت
تــمـــاثل مــدرب فـــريق الــكــرة
الـكابـ جـمال عـلي لـلشـفاء

مـن فـايــروس كــورونــا حـيث
بــاشـر بــتــدريــبـات عــنــدلـيب

اضي. الفرات األحد ا
ــدافـع فــيـــصل واوضـح ان ا
جــــاسم هــــو االخــــر تـــمــــاثل
لـلـشفـاء من فـيـروس كـورونا
والتحق هو االخر بتدريبات

عندليب الفرات.
يــذكــر ان الــثــنــائي اصــيــبــا
بـــــــالــــــــفــــــــيــــــــروس في ذات

التوقيت.
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sÞu∫ وفاء البغداديتتمنى لو انها لم تغادر العراق يوما « VŠ

الـزمـن غـدر به وهــدم كل حـيــله وتـركـوه
اوالده واذوه وقــــســــو عــــلــــيه بــــســــبب
الــسـراق الـذيـن دخـلــوا وسـرقـوا مــنـزله
اجلميل  اما بالنسبة لبغداد فهي كفتاة
جــمــيــلــة والــكـل طــامــعــون بــجــمــالــهــا
ويــريـدون الـنــيل مـنــهـا لــكـنـهــا صـامـدة
شـامـخـة التـهتـز بـفـضل نـاسـهـا واهـلـها
الـطـيـبــ وحـتـمـا سـتـبـقى كـمـا عـرفـهـا
العالم جـميلـة وبهيـة حتتضن كل اهـلها

دون تمييز .
{ كيف تنظرين للمراة العراقية ?

رأة العراقية رغم قوتها و شجاعتها - ا
و مـثـابـرتــهـا وعـطـائـهـا اال انـهـا ظـلـمت
كـثـيـرا فـحـتى وهي في الـغـربـة جتـدهـا
الـسـنــد والـوطن ألهـلـهــا وزوجـهـا ولـكل
عائلـتها امـا في الداخل فـهي التي كانت
يادين . تساند اخاها الرجل في شتى ا
ـنطـقـتك واصـدقائك { اال تـشـعـرين باحلـنـ 

وزمالئك وذكرياتك ? 
- الشك في ذلك  حتى انني كلما تذكرت
مـنطـقـتي واالصدقـاء ابـكي النـني فارقت
بـلـدي ونـاسـي واعـتـبـرهـا غـلـطـة عـمـري
وتــمــنــيت لــو لم اغــادر الــتـي التــغــتــفــر

العراق يوما .
{  ايهما اقرب لك الغناء ام التمثيل ?

- االقرب لقلبي هو الغناء لكونه الوحيد
الذي افرغ طـاقاتي الـسلبـية وااليجـابية
مـن خـالله فــــــضـال عن انـه يــــــوفــــــر لي
ـكــنــني مـن الـعــيش مــكــســبــا مــاديــا 
ومـواصــلـة احلــيـاة في بالد

الغربة .
ثلة عراقية أو { اقرب 

عربية ? 
مـثـلة الـعربـية - ا
الــتي اعـــتــبــرهــا
قـــريــبـــة الي هي
الفنانة الـكويتية
حـيـاة الـفـهـد اما
مـن الـــــــــعـــــــــراق
الــست ســلــيــمــة
خـضـيـر صـاحـبـة
الـــــقـــــلب الـــــنـــــقي
اعــتـــبــرهــا االم لــكل

الفنان .
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ـــيـــة االردنــيـــة صـــدر لـــهـــا عـن (اآلن نـــاشــرون االكـــاد
ومـوزعـون) في عـمّـان كـتـاب (صـورة الـغـجـر في الـروايـة

العربية واألجنبية) . 
Íb¹e « bLŠ√ tÞ

الـتــدريـسـي الـعـراقـي في كـلــيـة االمــام االعـظم اجلــامـعـة
شارك في فـعاليات احملفل العلمي السابع الذي اقيم عبر
منصـة اريد بالقاء محـاضرة عنوانهـا (التفسير اإلعالمي
لــلـــقــرآن الــكــر (مـــفــهــومه - ضــوابــطه - مــصــادره-
شهداني.   ي سعد ا تطبيقاته) بجلسة ترأسها االكاد

     wzUD « …œuŽ ÊU½bŽ
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كما معمول به في احملافظات االخرى)
ـعهـد سيـضم قسـم هـما مـبيـنا أن (ا
ـسـرح والتـربـيـة الفـنـية  وتـكـون مدة ا
الــدراسـة فــيه خــمس ســنــوات ويــقـبل
ــتــوسـطــة  بــعـد خــريــجي الــدراسـة  ا
إختبارهم ومـطابقة الشـروط القانونية
ـوضــوعــة في شـروط والــتـعــلــيـمــات ا

القبول).
ــشــروع هـو االول من مــتـابــعــا (هـذا ا
نـوعه في احملـافـظة وهـنـاك إقبـال جـيد
ــتــلــكــون مــوهــبـة ن  من الــطـلــبــة 
تـنوعة في وطاقـات شابة في الـفنون ا
ـوهـبـة وتــنـمـيـة الـقـدرات عـلى صـقل ا

التسجيل). 
مــؤكــدا إن (افــتــتــاح مــعــهــد لــلــفــنـون
ـــثـــنى يـــعـــد من أهم اجلـــمــيـــلـــة في ا
ـشــاريع الـتـربـويــة والـتـعـلــيـمـيـة في ا
احملافظـة وسيساهم في رفـد احملافظة
بــكـــوادر فــنــيــة مـــتــخــصـــصــة بــالــفن
ـؤمل ــنـهــجي والــذي من ا ـســرح ا وا

افتتاحه في  العام الدراسي اجلديد).
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ـثنى ديـرية الـعامـة لـتربـية ا أعـلنـت ا
ـبدئـيـة الفتـتاح ـوافـقة ا عن حـصول ا
معـهـد لـلفـنـون اجلـمـيلـة في الـسـماوة
وفيما لفـتت الى أن (هذه اخلطوة تعد
االولى من نوعها في احملـافظة ) فيما
ـثـنى سـعد ـديـر الـعـام لـتربـيـة ا أكد ا
ـعـهـد حصل خـضـيـر الـريـشـاوي أن (ا
ـبدئـية من قبل وزارة ـوافقات ا على ا
التربية بعد تـوفير البناية اخلاصة به

تخصص). والكادر التدريسي ا
ـعهد كان مشيـرا ان (مشروع افـتتاح ا
مطـروحا مـنذ عام 2018 حيث تـكللت
جـهـود مديـرية الـتـربيـة وقـسم االعداد
والتدريب في توفير متطلبات افتتاحه
من تـوفيـر البـنايـة والكـادر التـدريسي

تطلبات االخرى) . وا
فـــيـــمــــا أوضح مـــديــــر قـــسم االعـــداد
ــعــهـد والــتــدريب صــفــاء هــادي ان (ا
ســيــكــون حتت اشــراف قــسم االعــداد
والـتــدريب وبـدعم مـن وزارة الـتــربـيـة
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وسيقي العراقي نعت جمعية ا
ــلــحن الـــريــفي عــودة ــطـــرب وا ا
فاضل الـذي اعـلن عن وفاته مـساء
امـس االول االحـد بــعــد صــراع مع
ـهــله طــويال  وقــالت ــرض لـم  ا
طرب الراحل عودة اجلمعيـة (ان ا
لـحن طـرب وا فاضل يـعد من ا
الريفي العـراقي وقدم العشرات
من االغاني الريفية وهو احد رواد
ـطــربــ الــريــفــيــ الــعــراقــيـ ا
وفــاضل عــانـى من مــرض عــضــال
ونـاشدنـا ومعـنا عـشرات الـفنـان
عـنية ووزارة ثـقفـ اجلهـات ا وا
ــســؤولــ بــضــرورة الــثــقــافــة وا
متابعته وتوفير االمكانات الالزمة

ــــزاولــــة الـــتــــأمل أو حــــرّر نــــفــــسك من تــــوتّــــراتك 
الرياضة.يوم السعد االربعاء.
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ـسـتـتـر سـيـظـهـر نـفـسه مـرة أخـرى بـأمراض قـلـقك ا
اضي . عدة كما كان غالباً في ا ا

Ê«eO*«

 إنه جلديـر بالثـناء أن حتـاول توسـيع حدودك لكن ال
تغالي في تقييم نفسك.
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 أمـعــائك هي مـقــيـاس حــالـتك الــنـفــسـيـة. لــذا حتـلى
بالواقعية في التعاطي مع كل ما هو جديد .
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 حاول ان تنـظر الى نفسك كما ينظر اآلخرين لك كي
تقييم اخطائك .
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حـالـيـا انـت بـحـاجـة الى الـسـالم الـداخـلي ومـراجـعـة
اضي و التخلص من تبعاته . ا

”uI «

اقـبل على مـشاريـعك بجـد كي تبـعد عنـك الهم و الغم
.رقم احلظ 9.
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ـا يـشـغــلك سـيـكــون االمـر االكـثـر مــشـاركـة صـديـق 
ايجابية لديك.رقم احلظ.3
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ال جتعل الـتـردد يـثنـيك عن مـتابـعـة نـشاطك . وابـتـعد
عن اي ضغط او عمل جديد.
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األلـغاز التي بـدت مقلـقة قبل الـيوم مليـئة باإلمـكانيات
اللذيذة وثقتك قوة كامنة. 
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ال تدع نفـسك تغرى بـصفقـات العمل الـواعدة بأرباح
عظيمة ألنها ذات ضمانات قليلة. 
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أنت مـــتـــشـــوّق حملــاولـــة جتـــريب كـل جـــديــد .اطـــلب
مساعدة شريك احلياة اذا وقعت في اشكاالت.
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ذكورة اكتب مرادف للكـلمات ا
ادناه أفقيا لتحصل على الكلمة
الـضــائـعـة فـي الـعـمــود الـوسط
رأســـيــــا: (من مــــنــــاطق امـــارة

الشارقة):
1- أوشك

2- يكسو العظام

3- نهر اوربي

4- مكاسب مالية

5- تقبل باالمر

6- سويا

7- ضعف عام

ي والـكاتب العراقي صدر له عن دار نيبور كتاب األكاد
بـخمسـة فصول و373 صفـحة بعـنوان (أفـغانسـتان ب
ـاركـسيـة واإلرهـاب) والذي يـسلـط الضـوء فيه الـقبـلـية وا
عن بـداية تـأسـيس الـدولـة األفـغـانـية حـتى سـقـوطـهـا بـيد

طالبان.

وصل نعته االوسط التـدريسي في كليـة االداب بجامعـة ا
ـوت اثـر اصــابـته بــفـايـروس ــيـة بـعــد ان غـيــبه ا االكـاد

كورونا.

ــمــــــــــثـــلـــة الـــســـوريـــة بــدأت ا
تــصــويــر مــشــاهــدهــا في فــيــلم
(لـإليــجـــار) في اإلســـكـــنـــدريــة
بـــطـــولــــــــة خـــالـــد الـــصــاوي 
إخــراج وتــألــيف إسالم الــســيـد

بالل.

ـترجم الـعـراقي حاضـر في ورشةً تـطويـريةً ي وا األكاد
نظورة نظّمها  قسم بشأن التـرجمة التعاقبية والتـرجمة ا

أمـون للترجمة والنشر. الترجمة في دار ا
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غترب في هولندا صدر له كتاب جديد تـرجم العراقي ا ا
ـتـرجم الـذي وهـو كـتــابه ا بـعــنـوان (يـومـيـات بــائع كـتب)
يــتــنــاول حــيــاة صــاحب مــكــتــبــة في مــديــنــة ويــغــنــتـاون

االسكتلندية.

دانييال رحمة

بـحريتنا وكرامتـنا. عمر الوزارة سن
 . بدع آالف السن وعمر الفنان ا

مـعـالي الـوزيـر .. ألنـنا نـعـرفـكم تـمـاما
ونــعـرف نـوايـاكم وســجـيـتـكـم الـنـقـيـة
وحـريـصـون عـلى أن تـبقى بـنـقـائـها ..
نــقـول لــكم خــانـكم مـن أقـتــرح عـلــيـكم
إلـغاء إحـتفالـية الذي اطـلق رصاصاته
ـسـرحي بـوجه الـسـلـطـة عـبـر الـعـمل ا
األشــجع الــذي ظل في هــذيــانه يــقــظـا
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اصــدرت نـقــابـة الـفــنـانــ الـعــراقـيـ
بــيـــانــا امس االثــنــ بـــعــنــوان (نــعم
لـقـرارك معـالي وزير الـثقـافة احملـترم)
وقع النـقابة(نتفق معك جـاء فيه وفقا 
مــعـالي الـوزيـر احملــتـرم وانت تـنـفض
غـــبــــار االهـــمـــال عن شـــوارع بـــغـــداد
ها. نـشد على الـعتيـدة ونصبـها ومعـا
ــــادي يــــدك وانـت تــــنــــتـــــزع الــــدعم ا
ــعـنــوي لـلـفــنـان الـعــراقي من قـوى وا
الـظالم والتخـلف واجلهل والتـجهيل..
نـدعمك تماما وانت تعيد الزهو واأللق
لـكـل الـفـنـون.لـكـنــنـا سـنـقـول لك وبـكل
شـجاعة ووضـوح وشفافـية. لن نسمح
ارس أحـكامـا عرفـية ضـدنا ألحـد أن 
مــثـلـمــا لم نـسـمـح لـكل الـطــغـاة الـذين

قارعتهم من داخل وطننا.  تشرفنا 
غـا حميد الـذي هز مضاجع الـسلطة
مـطـلع تسـعيـنـات احلصـار ال يسـتحق
أن يـكون موقـفكم منه مـنع االحتفاء به
...عـذرا سـنـقـيم لـه احـتـفـائـنـا اخلاص
ـنجزه اإلبـداعي الذي اليخـتلف عليه
ــنــجــز اثــنــان .ونـــحن إذ نــحــتــفي بــا
اإلبــداعـي وصــاحــبه فــإنــنــا نــحــتــفي

خـوف ووجل أصبح الفنان الذي نفخر
ونــعـتــز ونـتـبــاهى به... قـارع الــنـظـام
الـبائـد من داخل الوطن ولـم يهرب إلى
دولـــة لــيـــصــبـح بــعـــد حــ مـــنــاضال
ومـجـاهـدا وسـجـيـنـا سـيـاسـيـا..أنـتـبه
ــا يــصــدر من أيــهــا الــوزيــر الــنــبــيل 
وزارتـك وافحص وأكثر من الـتمحيص
ـعـرفة وأسـتـعن بـالـله وأولي الـعـلم وا
ـثقلة بكل أنواع بـخبايا هذه الوزارة ا

وأراد حتــويل وزارة مــعــنــيـة بــرعــايـة
ـنجـز اإلبداعي الـوطني إلى الـفـنان وا
مــومـيـاء إداريــة حتـمل عــصـا غـلــيـظـة
نهج ن يبدي رأيـا مغايـرا  تـلوح بهـا 
اخلــراب والــدمــار الــذي فـتـك بـالــوطن

العراق منذ سنة 2003.. 
غـــا حـــمـــيـــد اخملـــرج الــذي شـــاكس
بــشــجـاعــة نـظــام االســتـبــداد والــقـمع
الـوحـشي معـرضـا حيـاته لـلخـطر دون

الــبـاليــا والــهــمــوم ونــحن في نــقــابــة
الـفـنـانـ الـعـراقـيـ نـحـرص علـى مد
ـعرفي جـسـور الـتـواصل اإلنـسـاني وا
والـفـني مـع هذه الـوزارة الـتي لـآلن لم
تــقــــــــدم شـيء لــنــا وال لــشــريــحــتــنــا
ـؤطـرة بالالمـباالة واإلهـمال سـنوات ا

طويلة .. 
كـــان حــري بـــكم يـــادكــتـــور الــتـــحــقق
والـتــثـبت بـشـكل اليـقـبل الـشك قـبل أن
ـوقف تــدخــلـوا أنــفــســكم ووزارتـكـم 
كـــهــذا مع فـــنــان نـــعــتـــز جــمــيـــعــاً به

شرّف ..  وبتاريخه ا
أخـيـراً ندعـوكم لـلـتحـلي بـالشـجـاعة -
الـتي نعرفها عنكم - وتسحبوا بيانكم
واجــراءكم اإلداري الـذي جــاء في غـيـر

محله والوقته والأوانه).
ـسرح بـبـغداد قـد اعلن وكـان مـنتـدى ا
مـثل العراقي عـند تـضييـفه اخملرج وا
عـماد محـمد  في الساعـة اخلامسة من
مـــســاء الــيــوم الـــثالثــاء في فـــعــالــيــة

(عصرونية جاي وكعك).
الى ذلـك زار نقـيب الفـنانـ العـراقي
جـــبــار جــودي في ال  11مـن الــشــهــر
اجلــــاري الـــفـــنــــانـــة عـــواطـف نـــعـــيم

لـالطــمـئــنــان عــلى
حـالـتـهـا الـصـحـيـة. و

قــــدم جـــودي خالل زيـــارته
بـــاقـــة من الـــزهــور وهـــويــة
الـعـضويـة لـنقـابـة الفـنـان
الـعـراقيـ لكل من الـفنـانة
عــواطف والــفــنــان عــزيـز

خيون .
ورافـق الــــــنــــــقـــــيـب في
زيــارته الــفــنـان أحــمـد
حــمــود رئــيـس جلــنـة
تــــســــيـــيــــر أعــــمـــال
ديــالى.فـيــمـا ثــمـنت
نـــعــيم (دور نــقــيب
الــــــــفـــــــنــــــــانـــــــ
ومــــتــــابــــعــــته و
زيــــــــــــــــــــــــاراتــه
لــــلــــفـــنــــانـــ
مـــتــمــنــيــة له
الـــــتــــوفــــيق
خـــــــــدمــــــــة
جلـــــمـــــيع
فـــــنـــــاني
الـعراق)

.
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فــنــانــة عــراقــيــة جــمــعت بــ الــغــنــاء
والــتــمـثــيل فــاجــادت في كال اجملــالـ
ـــــتــــازة خالل وحــــقــــقـت جنــــاحــــات 
مسيرتهـا الفنية رغم مـغادرتها العراق
اال انهـا حتن اليه و تـفرح كثـيرا عـندما
تـــزوره عــــمـــلـت الى جــــانب فـــنــــانـــ
عراقي و عرب من بينهم النجم الكبير
عـــادل امــام تـــطــمح في الـــكــثـــيــر لــكن
تـرفض االعـمال الـتي ال تـلـيق بـهـا تلك
ـغـتـربـة وفـاء الـبـغـدادي هي الـفـنـانـة ا

قلنا لها : 
{ أين وفاء البغدادي في الوقت احلاضر  ?
- حالي كحال الكثير من فناني ومثقفي
الــعـــراق  مــغــتــربــة حــالــيــا واقــيم في
امريـكا بـسـبب ظروف الـبلـد لكن نـبقى

نحن له و نشتاق مهما حصل .
{ مــــاســــبب بــــعــــدك عن االضــــواء واالعالم

بشكل عام? 
ـــا بـــــــــســبـب الــهـــجـــرة الى بالد - ر
الغـربة والـبعـيدة وكـما تـعلـمون الـفنان
مــثل الــطــيـر اذا غــادر عــشه لن يــشــعـر

انقـاذ موقف بـسفـر الى البـحرين  ومن
هـنـاك بدأت رحـلـة الـغـنـاء الى سـوريا 
حيث قدمت 10 كليبات وهكذا اشتهرت

و عرفني اجلمهور .
{  وما هي اهم تلك االعمال واقربها لك ? 
- اقرب اغنيـة الى قلبي هي كـله طماعة
كله خـداعـة واهم اغـنيـة حـققت لي اسم
وشهـرة هي بعـنـوان ايعـوفني الـوحدي
لحن ـيالي وا او يروح للشـاعر ضياء ا
ــبــدع نـصــرت الــبــدر وتـوزيـع الـراقي ا

سامر سالم التي  سجلت في سوريا .
لـحـنـ الذين تـعـاملت { مـن هم الشـعـراء وا

معهم ? 
- تــعــامــلت مـع الــكــثــيـــرمن الــشــعــراء
لحنـون أمثال : نصـرت البدر و علي وا
صالح و عـلي الـبالم والشـعراء اكـثرهم

يالي . ضياء ا
{ كيف وجدت الغربة وماذا تقول عنها  ?
ثابة النفي للفنان واعتبرها - الغربة 
من االخطـاء الفـادحة هي هـجرة الـفنان
ـثقف لـوطـنه مـهمـا كـانت االسـباب  وا
ا النه سيفقد اسمه و قيمته الفنية ور
يــضـطـر لــلـعــمل بـعــيـدا عن تــخـصـصه
ليعيش . الـغربة مرة فال اهل وال اقارب
سـوى ابــنـتي يـارا الــتي أسـتـمــد مـنـهـا
قوتي وصبـري  مع ذلك اشغـلت نفسي
بــالـدراســة التـطــور اكـثــر  واحلـمــدلـله
اجنح باسـتـمرار النـني اريـد ان اعتـمد

على نفسي و امكانياتي .
{ كيـف تقض اوقـاتك وانت في الغربة

 ?
- أقـــــــــــضــي جـل وقـــــــــــتـي
بـالـدراسة والـتـواصل مع
الـــــــــــنــــــــــــاس مـن خـالل
(الــسـوشل مــيــديـا) كي
ابقى دائمآ في الذاكرة

.
{  كــــــيـف تــــــصــــــفـــــ

العراق وبغداد  ?
- الـــعــــراق ســـابـــقـــا
وحـــالــيـــا وســيـــبــقى
الــــكـــبــــيــــر وصـــاحب
االرث الفـني والـثـقافي
واالثـــري  لــــكن لالسف
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بـاحلــيـاة بــأي عش اخـر لــذلك الـشـوق
واحلـنـ الى بـلــده والـفـنـان مـالم يـكن
فـي بــلــــــــده وبــ جــمـــهــوره يــجــهــله

الناس .
{ مـاذا كـان اخـر اعمـالك الـغـنائـيـة واعـمالك

التمثيلية ? 
- آخـر اعمـالي الـغنـائـيـة قبل نـحـو عام
بـعنـوان كـله طمـاعـة والذي سـجـلته في
بـاقـلـيم كــردسـتـان وحتـديـدا في أربـيل
ـثـابـة رد قـوي عـلى وهـذا الـعـمل كـان 
الكثيرين الذين صـدموا بعودتي للوطن
بـــعــد غــيــاب لــســنــوات طــويــلــة  وفي
ســوريــة شــاركـت بــعــمل كــان مع قــنــاة
(لـشرقـيـة) في مـسلـسل (انـبـاع الوطن)
تـعـامـلت خالله مع مـجـمـوعـة من جنوم
الــفن الـعــراقي وفي مــقـدمــتــهم الـراحل
راسم اجلميـلي و خليل ابـراهيم وزهير
رشـيـد ومـيس گـمـر واخرون  وشـاركت
في اعمال تلفزيونـية اخرى مثل الثانية
بــعـد الـظــهـر  لـلــمـخــرج الـكـبــيـر حـسن
حــــســــني مع جنــــوم عــــرب ســــوريــــ
ـبدع ـواطن ج)لـلمـخـرج  ا ومـسلـسل (ا

الــراحل عــدنــان ابــراهــيم وغــيــرهــا من
االعمال .

{ اقـــــــرب دور لك خـالل االعـــــــمـــــــال الـــــــتي
قدمتيها? 

ــظـلـومـة الـبـريـئـة - اقـرب دور لي هـو ا
الـشـفـافـة  وهـو دور الـبـطـولـة في اكـثر
ــلــكــة الــشـر مـن عـمـل مـثـل مـســلــسل 
ومــسـلـسل جــحـيم الــفـردوس لـلــمـخـرج
جالل كــامل مع الـفـنــان الـكـبــيـر بـهـجت

اجلبوري وفنان اخرين .
{ كيف كانت جتربتك مع الفنان عادل إمام?
- جتربـتي مع الـنجم الـكبـير عـادل امام
ـثـابـة كـانت جتـربـة جـمـيـلـة ورائـعـة و
انـطالقـة فنـيـة سـريـعة كـسـرعـة الـبرق 
ووجـدتـهـا فـرصـة بـالـوقـوف امـام عـادل
امـــام بــــعـــد ان وقع اخــــتـــيــــاره عـــلي 
ـعـروف فالح والـفـضـل لـله ثم لـلـفــنـان ا
عــبـود فــهــو من رشـحــني خلــوض هـذه

التجربة اجلميلة .
{ كـــيف وجــــدت الـــنـــجم عـــادل امـــام  وهل

واجهت صعوبة في التعامل معه? 
- وجدته فنانا كبيرا وقديرا  حيث قال

لي : انت رائـعـة  وذلك النـني وخالل 6
ايـــام من الــعـــرض لم اخــطـــأ وحــفــظت
لكن ال اخفيك انني الدور بدون تمارين 
كــنت خــائــفـة بــالــعــمل مع هــذا الــنـجم
الـكبـيـر  وحلم كل فـنـان بالـوقـوف امام
عـادل امام   حـتى الـبـعض ظـنـوا انني
مصـريـة  و اختـارني الـنجم عـادل امام
صري لالنضمام الى گروب الفنان ا
واكون مـسؤولـة عن جتـولهم في بـغداد
احلـــبــيـــبــة وجــوالتـــهم في الـــشــورجــة
ـطــاعم  حــاولت ان وشــارع الــنــهــر وا
رأة اعكس صورة جميـلة و رائعة عن ا
الـعـراقـية الـتي حتـمل صـفـات جـمـيـلة 
حتى انهم عندما غادروا بالطائرة بكوا
علي كثيرا  وطلبوا من االستاذ محسن
العلي ان اغادر معهم الى مصر لكن في

وقتها لم يوافق .
{ كـيـف كـان دخــولك لـعــالم الـغــنـاء وفي اي
عام ومن وقف بجانبك واول عمل غنائي لك ?
-بالنسبة لتجربتي مع الغناء كانت عن
طريق الصـدفة عام 2007  حيث كانت
ا مـعـناه  مـجرد  خـدمـة لفـنـان مبـتـدأ 
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لـــــكن ارادة الـــــله عـــــزوجل كـــــانت
االقـوى لـيـرحل الى مـثـواه االخـيـر
مــســاء االحــد وبـرحــيــلــة خــسـرت
االغــنـيــة الـريـفــيـة الــعـراقــيـة احـد
اعـــمــــدتـــهــــا وكـــان الــــراحل اخـــر
الفـنان الـرواد الريفـي بعـد عبد
اجلــبـــار الــدراجي ونـــســيم عــودة
وعدد من الـذين رحلـوا الى رحمته
واويل تـعـالى واشـتهـر الـراحل بـا
الـريـفـيـة واغـنـيـة امـسـامـحك الذي
عشـها اجلمـهور الـعراقي وكتب له
عـدد من شـعـراء االغـنيـة الـعـراقـية
ومــنـــهم الــراحل كــاظـم ســمــاعــيل
الــكـــاطع والـــراحل عــادل مـــحــسن
وسجل للـتلفزيـون جلسات غـنائية

ريفية حدية ).

Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

مـثلـة دانيـيال رحمـة صورا نشـرت ا
لــيـلــة الـســبت من االسـتــوديـو وهي
تـسـجل دون ان تـكــشف الـتـفـاصـيل
ـوقع الـفن أن (دانـيـيال كانت ووفـقا 
ــقـاطع الــصــوتــيـة تــســجل بــعض ا
سـلسل دي ان اجلمـالـية اخلـاصـة 
اي (ودوبالج). وكــــانت قـــد أعـــلـــنت
رحمة عن انـتهاء تـصوير مـسلسـلها
اجلديد (دي ان اي) الذي يشارك فيه
ــمــثل الــســوري مـعــتــصم الــنــهـار ا
ـمـثل الـلـبـنـاني عـمـار شلـق بدور وا
الــبـطـولــة. وتـنـتــظـر رحــمـة إنـطالق
ـســلــسل في شــهـر  كــانـون عــرض ا
األول على شاشة التلـفزيون وتتلقى
الـعـديـد من الـرسـائل عـبـر حـسـابـهـا
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل

اإلجــتــمــاعي وتـشــوّق مــتــابـعــيــهـا
لــــلـــمـــســـلـــسل إذ ردّت عـــلى إحـــدى

تابعات. ا
ــمـــثــلــة مـن جــهــة اخـــرى حتــدثت ا
مثل صرية منى زكي عن زوجها ا ا
ـصــري أحـمـد حــلـمي مــشـيـرة الى ا
(انه يــــحب الــــطــــهي لــــكن نــــتــــائج
حتــضـــيــراته لــذلك تــكــون ســيــئــة)
وعـلّــقت زكي عـلى فــيـديـو لـه يـظـهـر
عدم قدرته على اخراج قالب كيك من
الصينية بالـقول: (مابيصدق أخرج
من الـبيت ويـعـمل كـدة كل مـاأسيب
الـبـيت مـاأعـرفش بـيـعمـل إيه بـبقى
قلقانـة أول ماأخرج وأسـيبه لوحده
إهدار للـدقيق والـسكر والـشوكوالته

بيعمله مش طبيعي). 
وكـشـفت زكي خالل بـرنـامج (مـعـكم)

ان (حــلـــمي تـــعــلم من
والدتها حتـضير سد
احلنك وهـو الطبق
الـــــوحــــيــــد الــــذي
يعرف حتـضيره)
قـــائـــلـــة: (هــو ده
احلاجة الوحيدة
الـــلـي بـــيـــعـــرف
يـعـمـلـهـا والـلي
صـورهـا ونـشر
الـفــيـديــو قـبل
كدة غير كدة
أي كالم وال
حـــــــــــــــــــتـى
بـــيــــعـــرف
يـــــســــــلق
بـــــيض).
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الصـحفي العراقي تـلقى تعازي االوسـاط االعالمية بوفاة
شقـيـقـته.. تـغمـدهـا الـله بواسع رحـمـته واسـكنـهـا فـسيح

صاب. جناته.و (الزمان) تواسيه بهذا ا
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{ بـــاريس)-,أ ف ب)  —ضـــربـــة
فــاجــأت بــهــا �اســتـــاذ كــبــيــر�
مـنـصـة نـتـفـلـيـكس عـشـاق لـعـبـة
الشطرجن في فصل اخلريف مع
عـــرض الــســلــســلـــة الــقــصــيــرة
ــلــكـة� ذي كــويــنـز) �مــنــاورة ا
غامـبيت) الـتي تـستـعيـد مسـيرة
فتاة معجـزة سحرت بتصـميمها
ـبـتـدئــ والعـبي اخلـبـرة عـلى ا
حـد ســواء. مـقــتـبــسـة من روايـة
حتــــمل نـــــفس اإلسم لـــــوالــــتــــر
تيـفيس نُـشرت عام 1983 تروي
هـذه الــسـلـســلـة غـيـر الــواقـعـيـة
ؤلفة من سبع حلقات والدائرة ا
أحـــداثــهــا في اخلــمـــســيــنــيــات
اضي والسـتيـنيـات من القـرن ا
الـــصــعـــود الــصـــاروخي لـــبــيث
هارمون وهي يتيمة من كنتاكي
األميركيـة عانت اإلدمان في عالم
ذكــوري. بــاداء تــمــثــيــلي مــثــيـر
لالعـجـاب لــعـبت آنـيـا تـايـلـور-
جوي دور هارمـون التي خاضت
مـبـارزات شطـرجن أكـثـر جـاذبـية
الكمة. عمل بتوقيع من نزاالت ا
ســــكـــوت فـــرانـك وآالن ســـكـــوت
ســـــرق في نـــــهـــــايــــة تـــــشـــــرين

ـاضي االضـواء األول/أكـتـوبــر ا
واصبح مـن ب األكـثـر مشـاهدة
ــســلــسل ــنــصــة. جـــاء ا عـــلى ا
ثـابة هديـة لعـشاق الـشطرجن.
ـــقــاالت يـــتــضح ذلـك من خالل ا
ـنـشـورة في ومـقـاطع الـفـيـديـو ا
تـخصـصة أو إشادات واقع ا ا
الالعـبـ عــلى مـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمــاعـي.  يــؤكّـــد االســـتــاذ
الدولي الكبـير الفـرنسي أنتوني
فــــيـــريـغ خالل مــــؤتــــمــــر عــــبـــر
االنـتـرنت حول الـسـلـسـلـة نـظمّه
مــوقع (تـعــلم الــشــطـرجن في 24
ســـاعــة) (هـــذا أفــضل مـــا رأيــته
حــول الـشــطـرجن). يــشـرح بــيـار
بــيـــتـــيـــكـــونـــو أحـــد مــؤســـسي
ــــــوقع (تــأثـر كـثــيـرون لـرؤيـة ا
اجلـو بــشـكل جــيـد هــذا الـرابط

اجلسدي بيننا وب اللعبة).
ــاثـلـة لــرئـيس االحتـاد إشـادة 
ـولود الـفـرنسي بـشـار قـوتـلي ا
في دمـــشق والـــذي مــثّل لـــبــنــان
سابـقـا سلـسـلة رائـعـة قريـبة من
الواقع تـعتـمد على ثـقافـة مكـثفة
و(مواجـهـات حقـيقـية) مسـتـمدة

من مسابقات حقيقية.

ــديــر الــعــام لــشــركـة مــا الحظ  ا
الهـنـدية أبـودانتـيـا إنـترتـيـنـمنت 
ـنـتج فــيـكـرام مــالـهــوتـرا. وقــال ا
البـوليوودي لـوكالـة فرانس برس
إن (بـريـطـانـيـا كـانت دائـماً مـوقع
ـفــضل لــلـكــثــيـر من الــتــصـويــر ا

األفالم الهندية).
فــبـــاإلضـــافـــة إلى عـــامل الـــلـــغــة
اإلنكليزية ثمـة عناصر استقطاب
ـمـثـلـ أخـرى مــنـهـا وفـرة عــدد ا
هارة التقنية فضالً الكفوءين وا
عن نــــظــــام ضــــريــــبـي مــــنــــاسب
لإلنتاجات وائـتمان ضـريبي منذ

العام 2007.

وــــــقــــد ســــمــــحت الــــســــلــــطــــات
الـــبــريــطــانــيـــة بــاالســتــمــرار في
تــصــويــر األعــمــال خالل مــرحــلـة
قررة أن تستمر احلجر اجلديدة ا
حتى مطـلع كانون األول/ديـسمبر
ـقــبل.وإذا كـانت دور الــسـيــنـمـا ا
خـــالــيـــة أو مــغـــلــقــة إن بـــســبب
اجلائـحة أو نظـراً إلى عدم إطالق
أفالم جـاذبـة فيـهـا كـفـيـلم جـيمس
بـــــونــــــد اجلـــــديــــــد الـــــذي أرجئ
إطـــــالقه أكـثـر من مرّة �سارعت
احلـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلى
الــتـصـرّف مــا يـجـعـل بـريـطــانـيـا
أكثر جـاذبية في هذا اجملال على

بدورهـا تقول االسـتاذة الـدولية
كـنــاريك مـراديـان بـطــلـة الـعـرب
أربع مـرات للـسـيدات أولـهـا عام
عـــنـــدمــــا كـــانت بــــعـــمـــر 1999
السـادسـة عـشرة لـفـرانس برس
أحـبـبت هـذه الـسـلـسـلـة بـشـكل�
عـــام وهـي ســـاعـــدت في زيـــادة
الـوعي إزاء لـعـبـة الـشـطـرجن إذ
أصـــبــــحت أتــــلـــقـى مـــزيــــداً من
االتصاالت من أشـخاص يريدون
الـتــعـرف أكـثـر إلى هــذه الـلـعـبـة

وتعليمها ألوالدهم.�
اسـتــفـادت الـسـلـســلـة من خـبـرة
الـالعب االســـــطــــوري الـــــروسي
غـاري كـاسـبــاروف بـطل الـعـالم
الــــــســـــــابـق الــــــذي لـــــــعب دورا
ـدرب األميـركي اسـتـشـاريـا مع ا
بروس بـاندولـفـيني. وشـخصـية
بيـث هارمـون مـستـوحـاة جزئـيا
من مــــســـيــــرة بــــوبي فــــيــــشـــر
ــعــجـزة الــذي أحـرز األمــيـركي ا
لــقب بــطـولــة الــعـالم 1972 اثـر
(مبـاراة القـرن) ضد الـسوفـياتي
بــوريـس ســبــاســـكي في خــضم
WOI?Ð.احلرب الباردة بـ البلدين
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ــتـتــابع بــفــواصل زمــنــيـة كالم الــقــيــادات الـكــرديــة ا
ـقـايـيس وال يوحي قـصـيـرة اليـزال خطـيـراً في كل ا
بـأنّ هـنـاك أدنى مـسـتـوى من تـفـاهـمـات الشـراكـة في
العراق. واالزمة تتـكرر بقوة وباتت شـديدة التأثير في
ــشــهـد الــســيــاسي بــعـد قــانــون االقــتــراض وعـدم ا
تـضمـيـنه رواتب موظـفي االقلـيم وهـو مربط اعـتراض
الكـرد في ح انَّ بـغداد تـقـول أنّهـا ملـتـزمة بـتطـبيق
االتـفاق مـع أربيل في دفع رواتب حتـدّدت قـيمـتـها في

مبلغ قدره 320 مليار دينار.
ـزمــنـة واضـحـة بـ بـغـداد ـشـكـلـة ا ال تـبــدو حـدود ا
واربـيل ولم تـنـجح أيــة حـكـومـة مـرت في بـغـداد عـلى
لف وطيّه لكي ال يثير أسئلة الشراكة في حسم هذا ا
ــوظـف وســيـــلــة وطن واحـــد ولــكي ال يـــكـــون راتب ا
سـيـاسيـة بـيـد بـغـداد وال  أبـرز عنـوان لـلـشـراكـة لدى

أربيل.
كأّن هـنـاك حلـقـة مفـقـودة وغيـر واضـحة الـتـوصيف
في هـذه االزمـة الـتي جتـعل ثالثـة من كـبـار الـقـيـادات
الكـردية يعـلنون مـظلومـية االقلـيم الكردي عـلى نحو ال
ـعـيـشة ـسـاس بـقـوت يـومي  يرضـاه أيّ عـراقي في ا

موظف في أربيل أو دهوك أو السليمانية .
االقليم الكردي يقول نحن مـظلومون وجرى طعننا في
الـظـهـر  واحلـكـومـة تـقـول االمـور تـسـيـر عـلى حـسب
اتفـاق موقع وواضح وانـها ملـتزمـة بدفع الرواتب. أي
كالم خـــارج هــذه الــثــنـــائــيــة بــاتت بـه حــاجــة أكــيــدة
للـتوضـيح . والسـؤال هو هل يـوجد مانـع قانوني من
حــضــور الــقــيــادات الــكــرديــة في اســتــضــافــات الى
ـان العـراقي بـبغـداد كـما تـتم اسـتضـافـة رئيس البـر
ـالـيـة أو وزيـر اخلـارجـية لـتـوضـيح الـوزراء أو وزيـر ا
مسـائل مـهـمة? قـلت: اسـتضـافـة ولـيس استـجـواباً أو
ــانه اخلـاص وله . نــعـلـم انَّ االقـلــيم له بـر اســتـدعـاءاً
ـان الـعـراقي بـبـغداد ـثـلـون كـنـوّاب في الـبر أيـضاً 
طلوبة فقودة في االيضـاحات ا لكن يبدو انَّ احللـقة ا
ال تــزال غـــيـــر حــاضـــرة .أجــزاء الـــعـــراق هي وحــدة
العراق الـتي يرتفع شـعارها دائمـاً ويجب أن يخضع
فهوم لبنود الدستور وروحه ويجب أن يتم منع هذا ا
الـتـطرف مـن أي جانب في إعالء كـلـمـة على كـلـمة في
بــلـد واحــد كـلـنــا نـعــلم مـا به مـن نـقـائـص ومـصـائب

داخلية وخارجية ويكفيه ما به .
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ال ودغدغَ كنتُ مـنشـغالً بحالقـةِ حليـتي التـي أهمـلتـها لـوقتٍ طويلٍ رنَّ هـاتفي الـنقـَّ
مـسـامـعي صـوت أنـثى يـقـطـرُ شـهـداً مـسـحتُ رغـوةَ صـابـونٍ عن وجـهي وسـألـتـها

بفضولٍ:
 —من أنتِ يا سيَّدتي?

 —ميَّاسة الغبش أال تعرفني?
على عجلٍ نقَّبتُ في شعابِ ذاكرتي عن اسمها; لنْ أجد لهُ أي أثر; عادتْ تسألني:

 —أال تتابع الفضائيات?
 —أحياناً

 —أنا محللة سياسيَّة; وب يومٍ وآخر تستضيفني الفضائيات.
 —محللة سياسيَّة?

 —نعم
 —وما عالقتي باألمر?

نزل بقضية تخصُّني.  —أرغب بزيارتكَ إِلى ا
 —متى?

ساء الساعة الثامنة.  —أتمنَّى هذا ا
 —على الرحب والسعة سأكون بانتظارك.

: أغلقـتُ النقَّال بذهولٍ وسألتُ نفسي مرتاباً
رأة مني?  —ماذا تريد هذه ا

ارتديتُ بـذلةً أنيـقةً مـترقـبَّاً قـدومها ألجـلس في الصـالةِ أتـفرَّج عـلى نشـرة األخبار
كافحة اإلرهاب دفعني الفضول كان وزيـر اخلارجية يُلقي خطابه في مؤتمر دولي 

إِلى رفع الصوت قليالً حتَّى أسمع ما يقوله فيلسوف احلكومة:
ن دواعي سُــرُوري وغِـبــطــتي أنْ أمـثـل بــلــدي في هـذا الــيــوم الـتــاريـخي ̇ —إِنـَّه 
للحـضارة البشريّـة; ألَننا اليوم سـنـُقرر ما فيه مـصلحة األجيـال احلاليَّة واألجيال
الالحـقـة تـلك األجيـال الـتي سـيعـتـمـد جنـاحهـا في احملـافـظة عـلى اإلرث الـبـشري
وإيصـاله إِلى األجيال الالحقـة; على ما نـُقدمه من تـعهُّداتٍ بحـماية كوكـبنا وتمويل;
لـكون ومن تصـوُّر مبنيٍّ عـلى العلم لكـون والذين ال  لتـحقيق الـعدالة ب الـذين 
ُـستـقـبَل ومن مُـعالـَـجةٍ فـعَّالةٍ لـتحـديات احلـياة وال سـيَّما ا يجب أنْ يـكون عـليه ا

¨ ناخ! يّ وتغيُّر ا اإلرهاب العا
انفجرتُ ضاحكاً من هراء وهذيان وزير اخلارجية ألبوحَ إلى سريرتي:

عتوه أمام العالم يهذي بكالم غريب على الدوام.  —فضحنا هذا ا
في الساعـة الثامـنة بالضـبط سمعتُ نـقراً خفـيفاً علـى الباب عنـدما فتـحتها رأيتُ
امرأة نـضرةً بوجهٍ تُـفَّاحي تـضع على رأسـها حجـاباً شـفافـاً بلونٍ قـرمزيٍ ويـكسو
جسدهـا األهيف فسـتانَ سهـرةٍ كُحلي يـتألألُ بنجـومٍ فضيَّـةٍ صغيـرةٍ بيدهـا اليمنى
ـتـلئـاً بـيدهـا األخرى حـ دخـلت انتـشـر عطـرها حـقيـبـة خضـراء وحتـملُ كيـساً 
ةٍ وتـركتْ الكـيس بجـوارها ـثيـر بفـضـاءِ الصـالة; لـتجـلس بإِغـراء على أريـكةٍ قـد ا

نزل وتسمَّرتُ في مكاني منتظراً كالمها فتحت فمها الشهي قائلة: أغلقتُ باب ا
 —ربَّما لم تدخل امرأة من قبل إِلى منزلك.

 —هذا صحيح
 —نحنُ في خلوةٍ اآلنْ

 —ماذا تقصدين?
 —جئتُ أقايضكَ بجسدي; مقابل طلبٍ ليس عسيراً عليك.

 —كم أنتِ جريئة?
 —احلياة جعلتني هكذا.

 —ما هو طلبكِ?
 —أصبحُ مستشارة لرئيس الوزراء.

اركةٍ ثـمينـة; وضعتـها على فاجأني مـطلبـها; فتـحتْ الكـيس لتنـتشل زجاجـةَ خمـرٍ 
طاولةٍ مدوَّرةٍ أمامها علَّقتْ وطيف ابتسامة على وجهها:

 —ال أشرب إِالَّ هذا الصنف من النبيذ.
 —كأنَّني في حلم.

أطلقتْ ضحكةً داعرةً لتقول بعدها بال احتشام:
 —جسدي مُلكك هذه الليلة.

غبطة مبهمة اجتاحتْ قلبي وهي تسألني برقّة:
 —متى يصدر قرار تعييني?

أجبتها بثقةٍ:
 —من صباح الغد أنتِ مستشارة أولى لرئيس الوزراء.

ـسـدول كـنـهـرٍ من ذهبٍ ـعـان ولـون شـعــرهـا ا وإذا بـهـا تـخـلعُ حـجـابـهــا أبـهـرني 
ـطبخ وعـدتُ حـامالً زجاجـة ويـسكي وقـدحـ مألتُ صحـن نهـضتُ خـفافـاً إِلى ا
ُكسَّـرات وفواكه بـينـما صـبَّتْ شرابـها لتـرتشف جـرعةً طـويلـة منهُ ثمَّ هـبَّتْ فجأةً

وهي تشدُّ حجابها حول خصرها لتهمسُ بغنجٍ:
 —أحبُّ الرقص على أنغام موسيقى فليم الراقصة والسياسي.

عـزوفة في صـفـحة الـيوتـيـوب لمْ تمـر سوى قـفـزتُ نحـو احلاسـوب بـحثـاً عن تلـك ا
اسـة تـتـلوَّى ثـوانٍ حـتَّى مألتْ مـوسـيـقى عـمـار الـشـريـعي فـضـاء الـصـالـة بـدأت مـيـَّ
سعتْ عينـايَّ إعجاباً بقـوامها الرشيق بجسـدها بينـما شبَّ حريق شَبقٍ بدمي واتـَّ
شـربتُ كـأسي عـلى دفعـتـ بيـنـما كـرعتْ مـا تـبقَّى من شـرابٍ في كـأسهـا وبـتؤدةٍ
راحتْ تنـزعُ فستانها لتغـويني لمْ تبق تغطيه سوى غـاللة صفراء تكشف عن مفاتن
جـسـدهـا هـزَّتْ ردفـيـهــا إلِثـارتي فـتـصـاعـدَ وجـيبُ قــلـبي; وأنـا أتـفـرَّسُ في مالمح
ـشع هـجـمت عـلى حـجـري بـغـتـةً وأخـذتْ تـمـرغُ رأسـهـا بـ فـخـذي لمْ وجـهـهـا ا
; وشعـرتُ بـرعشـةٍ مـنعـشةٍ أصـمـد طويالً إذْ سـرعـان ما ابـتلَّ سـروالي بسـائلٍ لـزجٍ
َ مـدَّتْ لـسانـهـا ولطـعتْ ذقـني شـبه مخـدَّرة نـشوة تـسـري في مسـارب جـسـدي ح
عنيـفة سـيطرتْ عـلى كياني مع ذهـولٍ غريبٍ نـاولتني حـبَّة فيـا غرا من حـقيبـتها لم
أتــردَّد في ابـتالعـهـا وحــمـلـتـهـا إِلـى سـريـري نـفـضـتْ غاللـتـهـا واســتـحـالت عـاريـة
كحـورية; كـأنَّ جسـدها قـارب من ماسٍ   تـمـكَّنتُ من مـباشـرتهـا لثالث مـرَّاتٍ حتَّى
رَّةٍ رابعةٍ على الرغم اِستـغرقنا في نوم عميق ح أطلَّ الفجر وثبتُ على جسدها 
من إرهاقي ثمَّ تـركتُ الـفراش ألجـهـزَّ قهـوتي شربـتـها عـلى مهـل وأنا أجـلس خلف
ـصلحة مكتـبي أمسكتُ بـقلمي وبـدأتُ أكتب: قرار رئـاسي.. بناءً عـلى مقتـضيات ا
اسة الغبش بـصفة مستـشارة أولى لرئيس الوزراء العامـة للبالد تُعـيَّنْ السيدة ميـَّ

وتباشر عملها فور صدوره.
رئيس الوزراء

األمر الـذي أدهشني أنَّ حبر قلمي صار بلون أحمر عندما
ـَّا كتـبتُ الـقرار. كـأنَّهُ قـلم رئيس الـوزراء صـارَ بحـوزتي; و
عـدتُ إِلى غــرفـتي إليــقـاظـهــا وجـدتُ فــراشي خـالـيــاً لـقـد

اختفتْ ميَّاسة الغبش.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ لـــــــنــــــدن-(أ ف ب)  —لـم يــــــؤدّ
الــســيــنــاريــو الــكــارثي جلــائــحـة
كوفيد- 19إلى القضاء على قطاع
ـــــســــلـــــسالت إنــــتـــــاج األفالم وا
البريطاني الذي يُعتبر من األقوى
في الـعالم بل هـو يـحـاول اإلفادة
مـن طـــفــــرة الـــبث الــــتـــدفــــقي في
مــحـاولــة لـطــرح نـفــسه بـديالً من

هوليوود.
فـــبـــفـــضل مــــنـــاظـــرهـــا اخلالبـــة
وقـالعــــــهـــــــا الــــــتــــــاريـــــــخــــــيــــــة
واســتــوديــوهـاتــهــا الــطـلــيــعــيـة
تــمـــكـــنت بـــريـــطــانـــيـــا عـــلى مــر
الـسـنـوات مـن جـذب عـدد مـتـزايـد

ية. من اإلنتاجات العا
وتـــتــــهــــافت شــــركــــات اإلنــــتـــاج
الـسيـنـمائـيـة األميـركـية الـعـمالقة
ومـنــصـات الـفــيـديـو عـنــد الـطـلب
عـــــــلى تـــــــصــــــويـــــــر أفـالمــــــهــــــا
ومــســلــسالتــهــا فـي بــريــطــانــيـا
كـــمـــســلـــسل (غـــيم أوف ثـــرونــز)
واألفالم ذات الــشـعـبــيـة الـكــبـيـرة
كسلسلتي (جيمس بوند) و(ستار

وورز).
وقـال الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة
غـاري ديـفي �سـكـاي سـتـوديـوز�
لــــــوكـــــــالــــــة فــــــرانـس بــــــرس إن
الصنـاعات الـسمعـية والبـصرية�
في بريطانـيا حتقق جناحـاً كبيراً
وهي مساهم رئـيسي في اقـتصاد

ستوى األوروبي. الثقافة على ا
ويــعــمل نــحــو 140 ألف شــخص
في هذا الـقطاع الـذي يبـلغ حجمه
مليـارات اجلنـيهات االسـترليـنية
ويــــســـاهم في تـــعـــزيـــز حـــضـــور
بريـطانـيـا الثـقافي رغم الـسيـطرة
األمـــيــركــيـــة الــســاحـــقــة في هــذا

اجملال.
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وفـي خــطــوة تـــعــبّــر عن أهـــمــيــة

{ واحــة سـيـوة (مــصـر)- (أ ف ب) - عـلم
أوالدك وأوالدي مــاذا تـعـني شـالي غـالي..
بـهذه الـكلـمات تـغنت فـتيـات ترتـدين الزي
احملــلي أثــنـاء افــتـتــاح قـلــعــة شـالي بــعـد
ـعـلم االبـرز في واحـة سـيـوة تـرمــيـمـهـا ا
بـصــحـراء مـصـر الـغـربـيـة عـلى بـعـد 750

كيلومترا عن القاهرة. 
شـيـدت قلـعة شـالي (التـي تعـني في بلـدنا
بـالـلـغة الـسـيويـة) في الـقـرن الثـالث عـشر
عـلى يد السكـان البربر الـذين استقروا في

واجهة غزوات البدو.  الواحة 
وبـنيت القلعة من �الكرشيف �وهو خليط
ـــلح واحلـــجــر يـــعــد عــازال مـن الــطــ وا
طـبـيعـيـا في مـنطـقـة ذات منـاخ قـاس. لكن
مـبـانــيـهـا تـدهـورت بـعـد سـيـول شـهـدتـهـا

سيوة في العام 1926.
واسـتهـدف مشـروع التـرميم الـذي بدأ في
الــعـام 2018 حتــويل سـيــوة الى مـنــطـقـة
جـذب (لـلـسـيـاحـة الـبـيـئـيـة) بـسـحب بـيان
ـــانـــحــ اصـــدرته وزارة الـــســـيـــاحـــة وا

اضي أثناء االفتتاح.  االسبوع ا
وقــام االحتــاد االوروبي بــتــمــويل تــرمــيم
الـقـلـعـة الـذي كلف 540 الـف يـورو (قـرابة
 الـف دوالر) ونـفــذته شـركــة مـصــريـة640

حتت رعاية احلكومة. 
وظـلت الـواحة مـعزولـة لـعقـود طويـلة ولم
تـبدأ في اسـتقبـال سيـاح إال في ثمانـينات
ـاضي بـعـد انـشـاء طـريق ربـطـهـا الـقــرن ا
ــديـنــة مـرسى مــطـروح في شــمـال غـرب

توسط. مصر على البحر ا
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الـــقـــطـــاع ســـمـــحت احلـــكـــومـــة
البريطانية في مطلع تموز/يوليو
ــعـاودة تــصـويــر فــيـلم  مــيـشن
إمــبـــوســيــبل 7 ومــنـــحت طــواقم
الفيـلم إعفاء من احلـجر الصحي.
حــتى أن وزيــر الــثــقـافــة أولــيــفـر
دودن حتدث إلى النـجم توم كروز
لـطـمـأنـته. وعـاود الـقـطـاع الـعـمل

بسـرعة بـعـد مرحـلة احلـجر و�
ـعــاودة تـصــويـر� اإلعــداد بـدقّــة 
األعـــمــــال عـــلى مــــا قـــال مــــديـــر
العـمـليـات في اسـتوديـوهات �آي

تي في ديفيد ماكغرينور.
لكنّ هذه العودة مـشروطة بالتزام

شــروط صـحــيـة صــارمـة لــلـغــايـة
نـصّت عـلـيـها بـالـتـفـاصـيل الئـحة
من  50صـــفــــحـــة حتـــدّ من عـــدد
ــوجـودين في مـوقع األشـخـاص ا
ـمـثـلـ الـتـصـويـر ومن الـتـقـاء ا
وجــــهــــاً لــــوجـه والحظ ديــــفي أن
ــــنــــتـــجــــ اضــــطـــروا إلى أن� ا
يـصبـحـوا أكـثـر ابـداعاً من خالل
إعــــادة صـــوغ أحــــداث الـــقــــصـــة
والــلــجــوء إلى تــقــنــيــات جــديــدة
كالـتولـيف مِن بُعـد لكي يـتمـكنوا
مـن إجنــــاز األعــــمــــال في الــــوقت
ــــوازنــــات احملـــــدد مع الــــتــــزام ا

احملددة.�
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{ نـــيـــودلـــهي-(أ ف ب)  —اســـتـــيـــقـــظت
نــيـودلــهي األحـد وسط غــيـمــة كـثـيــفـة من
ـفــرقـعــات واأللـعـاب الــتـلــوث مـصـدرهــا ا
الـناريـة التي أطـلقـها الـسكـان طوال الـليل
في مـناسبـة عيد (ديوالي) مـا جعل الهواء

أكثر فأكثر غير صالح للتنفس.
نع وكـان الـقـضـاء الـهـنـدي أصـدر قـراراً 
ــفـرقـعــات واأللـعـاب الــنـاريـة اســتـخـدام ا
خالل احـتـفـاالت عـيـد (ديـوالـي) وهـو عـيد
األنـــوار لـــدى الـــهـــنـــدوس نــظـــراً إلى أن
الـسكـان يواجهـون أصالً فايـروس كورونا
ـسـتجـدّ وتـلوث الـهـواء الذي يـخـيّم على ا
ــديــنــة ضــجت ــديـــنــة كل ســنــة. لــكـنّ ا ا
ـفرقـعـات خالل قـسم من الـليل بـأصـوات ا

وبصورة متقطعة صباح األحد.
وأعـلـنت هـيـئة (سـافـار) احلـكومـيـة (نـظام
الـتنـبؤ والبـحوث اجلـوية في شأن نـوعية
الـهواء) أن (نـوعيـة الهواء الـعامـة تصنّف

ضمن فئة -اخلطيرة- هذا الصباح).
لــكــنــهــا أضــافت أن هــبــوب الــريــاح فـوق
ـنـتـظرة ـتـفـرقـة) ا الـعـاصـمـة و(األمـطـار ا
خالل النهار سيساهمان في تنقية الغالف

اجلوي.
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بــحــروق من الـدرجــتــ الـثــانــيـة
والثالثة في وجهها وجسمها.

واشتُبه فـوراً بأن زوجهـا السابق
ووالـد ابـنـتـيـهـا يـقف وراء تـدبـير
االعـتـداء علـيـهـا من ألـبـانـيـا التي
جلـأ إلــيـهــا وشـكّل غـيــاب اتـفـاق
لــتــسـلــيم اجملــرمــ بـ فــرنــسـا

انـيا حـماية لـلرجل إلى أن  وأ
تـوقــيــفه عـام 2019 خالل سـفـره
إلى إيــطـالـيــا وسـلّم إلى فــرنـسـا

ذكرة توقيف دولية. إنفاذاً 
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تعذيب وأعمال وحشية.
وقـــــد دفـع الــــرجـل بـــــبـــــراءته من
ـنـســوبـة إلـيه وهـو االتـهــامـات ا
يـحـمل اجلـنـسـيـة األلـبـانـيـة لـكـنه
يعـيش في فرنـسا مـنذ تـسعـينات

القرن العشرين.
وكـان رجل يـضع قـنـاعـاً وقـفـازين
سكب (حامض الكبريتيك) في 14
ســبــتــمــبــر 2006 عــلى الــزوجــة
السـابـقة أمـام منـزلـها فـيمـا كانت
مــتــوجـهــة الى ســيـارتــهــا مـعــهـا
وأصــيــبت الـــضــحــيــة ابــنــتــهـــا 

{ شاسـبـيري (فـرنـيا) (ا ف ب)-
حُـــكِم الــســـبت في فـــرنــســـا عــلى
ألــبـاني في الــثـانــيـة واخلــمـسـ
بــالـســجن  20عــامـاً بــعــد إدانـته
بـــتـــدبـــيــر اعـــتـــداء عــلـى زوجــته
الـسـابـقـة بـ(حـامض الـكـبـريـتـيك)

عام 2006.
وتـــلـــقى (جنـم الـــدين دارضـــحى)
بـــأعــصـــاب هـــادئــة احلـــكم الــذي
أصــدرته مـحــكـمــة اجلـنــايـات في
ســافــوا (شــرق فــرنــســا) بــعــدمــا
وجدته مذنباً بالتواطؤ في أعمال

t²IOKÞ ‚dŠ w½U³ _ ÎU UŽ ≤∞ s− «

ـــشــــاركـــة في مــــواطـــنـــيـه إلى ا
ـنـاسـبة (حتـدي جـيـروزالـيـما) 
يـــــوم عـــــطـــــلـــــة رســـــمـــــيـــــة في

أيلول/سبتمبر. 
وأقــــرّ مــــنــــسّـق األســــطــــوانـــات
اجلنوب إفريقي ماستر كاي جي
الــذي ألّف وسـجّـل هـذه األغــنـيـة
ـغـنـيـة نـومـسـيـبـو زيـكودي مع ا
بأن (التفاعل كان مذهال بالفعل).
 واعتـبـر لوسـيوس بـاندا مـنظّم
مــهـرجـان (سـانــد مـيـوزيك) عـلى
ضـفاف بـحـيـرة مالوي في بـداية
باتت الـشـهـر أن (جـيـروزالـيـما) 
ــثـابـة (أنـشــودة كـوفـيـد) الـتي
تنتشـر في فترة قاتـمة. واعتُبرت

(جيروزاليما)
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األنــغــام األولـى لــيــتــمـــايل عــلى
وسيقى بحماسة مثيرا ضحك ا

والدته التي تصوّره. 
وهــا هـي مــجـمــوعــة مـن حـرّاس
الــغـابــات من الـبــيض والـسـود
يـرتــدون جـمــيـعـاً لــبـاس الــعـمل
ــــؤلّف مـن قــــمــــيص وســــروال ا
قصـيـر بيج يـرقصـون بخـطوات
مــتــقـنــة عــلى جــيــروزالــيـمــا في
مـحـمـيـة لـلـحـيـوانـات في جـنوب
إفـــريـــقــــيـــا. وأثـــارت األغــــنـــيـــة
احلـمــاسـة في نـفـوس الـكـثـيـرين
حـول الـعـالم الـذين اهـتـزّوا عـلى
ــرّضـــ أمــام أنـــغــامـــهــا مـن 
مـسـتشـفـاهم وعـمال مـنـجم حول
شـاحـنـتـهم ومـدعـوين في مـطـعم
إلـى الــرئــيس اجلــنــوب إفــريــقي
ســـيــــريل رامـــافــــوزا الـــذي دعـــا

دوهـــار { جــــوهــــانــــســــبــــرغ -,
(بـنـغالدش) -(أ ف ب)  —عـنـدمـا
فـــرض الــوبـــاء قـــواعــد تـــبـــاعــد
اجتـمـاعي قرّبت أغـنيـة بالـزولو
مسـتوحاة من أسـلوب الـغوسبل
األشخاص عبر مواقع التواصل
ـعـنـويــات حـول الـعـالم. رافــعـة ا
وحـصـدت أغـنـيـة (جـيـروزالـيـما)
إلى اآلن أكــثــر من 230 مــلــيــون
مــشــاهـــدة عــلى (يـــوتــيــوب) في

خالل أقلّ من سنة. 
 وحثّت أنغامها احلماسية مئات
األشخـاص على نشـر فيـديوهات
يرقصون فيها بفرح على طاقتها
ـــســـتـــوحـــاة من اإليــــجـــابـــيـــة ا
الــــصــــلـــــوات عــــلـى حــــدّ قــــول
مـؤلّـفــيـهـا. فــإذا بـصــبيّ جـنـوب
إفـريــقي يــقـفــز عن األريــكـة مــنـذ
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مــزرعـــة شــهـــيـــرة في مـــنــطـــقــة
أنـتـويـرب (شـمـال)  أغـلى طـائـر
من نــوعـه في الــعــالم وتــقــدمت
على طائر آخر من منطقة فالندر
هــو الــذكـــر أرمــانــدو الــذي بــيع
بـســعـر  1,25مـلــيــون يـورو في
العام  2019للشاري نفسه وفقًا
سؤولـ في بيبـا.وأكد مؤسِس

بـيــبـا مـديــرهـا الـعــام نـيـكـوالس
غــيـســلـبــريـشت لــوكـالــة فـرانس
برس أن (الـسـعر الـذي بـيعت به
احلـمــامـة الـزاجـلـة يــشـكّل رقـمـاً
يـاً) موضحاً أن (اي قياسيـاً عا
عــمـلــيـة بـيـع مـوثّــفـة رسـمــيـاً لم
حتـــــقق هــــــذا الـــــســـــعـــــر قـــــبل
الـيــوم).وأضـاف (لم أكن أظن أن
فــي اإلمــــــــــكــــــــــان
الـوصـول إلى هـذا
بلغ) مـتوقعاً أن ا
(يـــكـــون الـــشــاري
الـــذي لـم تـــكـــشف
هـويــته راغــبـاً بال
شــــــــــــك فـــــــــــي أن
تــــتــــزاوج األنــــثى
التي اشـتـراها مع
ذكــور). ولــفت إلى
أن (هـــــذه األنـــــثى
تنـتـمي إلى ساللة
مــرمــوقــة).وجتـدر
اإلشــــــــــارة إلى أن
نيو كيم التي يبلغ
عــمـــرهــا ســنــتــ
وعــرضـت لــلـــبــيع
أســـاســـاً بـــســـعـــر

شاركة 200 يورو درجت على ا
فـي مــســـابـــقـــات احلـــمـــام وقــد
تضمنت نبذة عنها نشرتها بيبا
الئـــحــة بـــاجلــوائــز الـــتي فــازت
بــهــا.واكــتــسب حـمــام الــنــخــبـة
األوروبي شعبية متزايدة في كل
أنـــحـــاء الــعـــالم فـي الــســـنــوات
األخيـرة وخصـوصاً في الـص
ــكن أن حتـــقق ريــاضــة حــيـث 
احلـمــام مـكـاسب ضــخـمـة.وأدى
اهتمام الشراة األثرياء من آسيا
أو دول اخلــلــيج الــعــربــيــة إلى
ارتفاع أسـعار هذه الـطيور التي
تـتـيح لهـا غـريـزتـهـا الـعودة إلى
النقطة التي انطلقت منها بعدما
تـــكــون قــطــعت أحـــيــانــاً مــئــات
الـكــيـلـومـتـرات.وتــربـيـة احلـمـام
تقلـيد متجـذر في بلجـيكا وكذلك
في هـولـنـدا وفي شـمـال فـرنـسا
وقـد شـهـدت أفـوالً قـبل انـتـعـاش
لالهـتـمام بـهـا يـعـود جـزئـياً إلى
ــــــضــــــاربــــــات.واشــــــار هــــــذه ا
غيسلـبريشت إلى أن في بلـجيكا
وحـــدهـــا نـــحـــو  20ألف مـــربّي
حمام زاجل مـخصص للـمشاركة

ستوى. في مسابقات عالية ا

{ بــروكـــسل (أ ف ب) - بـــيــعت
حـمـامة زاجـلـة مـصـدرهـا مـزرعة
ـشـتر صـيـني بـسـعر بـلـجيـكـيـة 
قياسي بلغ  1,6مليون يورو في
مزاد علني عـبر اإلنتـرنت نظمته
مـــــنــــصـــــة بـــــيــــجـــــون بــــارادي
ـتـخـصـصـة (بـيـبـا).وأصـبـحت ا
نـيـو كـيم  وهي أنـثى مـصـدرهـا
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