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يواجه العراق ضغوطا جديدة  تتمثل
بـتـقـلـيص مـدة اعـفـاء شـراء الـغـاز من
ايــران   لــتـشــغـيل مــحـطــات الـطــاقـة
الكهربائية عقب تكثيف إدارة الرئيس
نتهـية واليته دونالد ترمب األمـريكي ا
عقوباتها على طهران   وهذا ما يضع
بــغــداد امـام ازمــة اخـرى تــضـاف الى
ـالـي وانـخــفـاض مــشــكالت الـعــجــز ا
اسـعـار النـفط في ظل تـفشي فـايروس
كـورونـا . ومع تـواصل حـملـة الـضغط
األقـصى التي شـنتهـا إدارة ترمب ضد
إيــران تـــرك الــعــراق مــعـــتــمــداً عــلى
تجددة عند شراء منتجات اإلعفاءات ا
الـغاز والـكهـرباء اإليـرانيـة التي تـمثل
نـحـو ثـلث االحتـيـاج من الطـاقـة. وقال
ـــتـــحــدث بـــاسم وزارة اخلـــارجـــيــة ا
األمـريـكـيـة إن (الـوزيـر مـايك بـومـبـيـو
مـدد اإلعفاء  45 يـوماً إضـافيـاً  تاركاً
إلدارة تـــرمب قـــراراً نــهـــائــيـــاً بــشــأن
تـمديده أو قـطعه تمـاماً قبل الـتنصيب
في  20 كـانـون األول). وعـادة تـسـتـمر
ــا يــتــيح اإلعــفــاءات  120 يـــومــاً  
لـلـمـسـؤولـ الـعـراقـيـ واألمـريـكـي
الـوقت بـعد أن كـثف بومـبـيو ضـغوطه
عـلى إيـران. مـؤكـدا ان (بـومـبـيـو جـدد
اإلعــفـاء مـن الـعــقـوبــات عـلى الــعـراق
لـلـمشـاركة فـي معـامالت مالـيـة تتـعلق
بـــاســـتـــيــراد الـــكـــهـــربــاء مـن إيــران
ويـضمن اإلعفاء أن يكون العراق قادراً
عـلى تلبيـة احتياجـاته من الطاقة على
ـدى القـصيـر  بيـنمـا يتـخذ خـطوات ا
لـتـقـلـيل اعـتمـاده عـلى واردات الـطـاقة
اإليـرانية). ويعمق الـقرار الضغط على
احلــكـــومــة الــتي تــتـــعــرض بــالــفــعل
لـــضـــغــوط مـن تــهـــديـــد إدارة تــرامب
بـسحب سفارتـها األمريكـية من بغداد

دّة مع إيـران  بغـداد تمـديداً لإلعـفاء 
أربــعـة أشــهـر دفـعــة واحـدة. عـادة ان
ــثـابــة دعم أمــريـكي (تــلك اخلــطـوة 
انية قـوي للحكومة).ووجّهت جلنة بر
ســــؤاال الى رئــــيس الـــوزراء بــــشـــأن
اجلدوى االقتصادية من تصدير النفط
لــألردن بــــــــــــــأقـل مـن  15 دوالراً عـن
يـة احلـاليـة التي تـفوق األسـعـار العـا
ـال ــثل هــدراً فـي ا  40 دوالراً  مــا 
الــعــام عــلى حــسـاب أبــنــاء الــشـعب.
ويـــأتي ذلك في وقت أعـــلن فــيه وزيــر
الـــنـــفط إحــســـان عـــبــد اجلـــبــار  إن
(الـعراق يسعى لفـتح حوار مع منظمة
ــصــدرة لــلــبــتــرول أوبك الــبـــلــدان ا
إلعــفـاء بــغـداد من تــخـفــيض كــمـيـات
الــتـــصــديــر) وأشــار إلى ان (مــســاعٍ
تـبذلـها احلكـومة بـهدف إعفـاء العراق
من اتـفاق تـخفـيض كميـات التـصدير
ــقــبل خـالل الــربع األول  من الــعــام ا
ر ـالية اخلـانقـة التي  جـراء األزمة ا
بـها العراق وانـعكست سلـباً على عدم
قـدرته عـلى تأمـ الرواتـب للـموظـف
ـــتــقــاعــديـن  إال عــبــر االقــتــراض وا

 .( داخلياً وخارجياً
واكــدت عـضـو جلـنـة الــنـفط والـطـاقـة
الـنـيـابـيـة زهرة الـبـجـاري أن (الـعراق
ــر بـأزمـة اقـتـصــاديـة خـانـقـة جـراء
انـخـفـاض أسـعـار الـنفـط في األسواق
ية  فـضالً عن خفض انتاجه من الـعا
النفط وفق اتفاق أوبك + بنحو مليون
ـلــيـون بـرمــيل يـومــيـاً  مـا ونــصف ا
وازنة العامة)  واضافت يثقل كاهل ا
أن (بـيع برميل النفط اخلام بسعر أقل
من  15 دوالراً لـــلـــبـــرمـــيـل الـــواحــد
يــعــني هـبــوطــاً كـبــيــراً في الـواردات
الـنـفـطـيـة  ونـحن في الـلـجـنـة نرفض
هــذا الــشيء  وسـجــلـنــا اعــتـراضــنـا

عليه).
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الـسـلـيـمـانـية)  واضـاف انـه (ال يـوجد
حـتى اآلن مصدر أو دليل موثوق يثبت
وجــود هـذا الــفــايـروس  وأن عــمـلــيـة
الـكشف اخملتبري جتـرى لكشف العديد
من الـفـايـروسـات وهـنـاك أصـنـاف عدة
من ســارس تـشــبه فـيـروســات كـورونـا
واإلنـــفــــلــــونـــزا وتــــنــــتـــمـي لـــنــــفس
العائلة).وواصلت جلنة األمر الديواني
ـشتـركة ب رقم  6 عـقد االجـتمـاعات ا
الـوزارة ونـقــابـة الـصـيـادلـة  لـتـفـعـيل
مــوضـــوع تــســعــيـــرة األدويــة بــشــكل
تـدريجي.وقال نقيب األطباء عبد األمير
الـشمري في تصريح امس ان (تسعيرة
األدويـة في القطـاع اخلاص إجراء مهم
جـداً للـسـيطـرة على األدويـة واحلد من
ظــاهـرة الـتالعب بــاسـعـارهــا وابـتـزاز
ـــواطــنـــ  ونــأمـل أن تــســـهم هــذه ا
واطن على اخلـطوة بـضمـان حصـول ا
دواء آمن وفـعـال  وبأسـعـار معـقـولة)
ـعـنيـة إلى داعـيـا الـصـحـة واجلـهـات ا
(الـقضـاء على ظاهـرة استـيراد األدوية
خــارج الــضـوابـط  وانـتــشــار األدويـة
ـغــشــوشــة بــالـتــزامن مع ــهــربــة وا ا

إجـراءات تسـعيـرة األدوية)  وتـابع ان
(مــــعـــــظم األدويــــة الـــــتي تـــــبــــاع في
الـصيدلـيات غيـر مطابـقة للـمواصفات
وبعضها مستورد بطريقة غير قانونية
واطن ولـها آثـار سـلبـية عـلى صحـة ا
ـــادي له) فــــضالً عن االســــتـــنــــزاف ا
وأعــرب عن أمـله بــأن (تـعــمل الـلــجـنـة
شكّلة من الوزارة والنقابة  شتركة ا ا
 بـشـكل جـدي وفـعـال إلجنـاز مـهـمـتـهـا
مـكنـة). وأطـلقت مـجمـوعة بـالسـرعـة ا
من الــعــلـمــاء مــا وصـفــوه بــالـبــشـرى
ـكــنــهـا أن حتــمي من الــســارة الـتـي 
عـدوى فايروس كورونا بصورة نهائية

وكاملة.
 وأوضح تــقـريـر تـقــريـر امـريـكي   أن
الـعـلـماء تـمـكـنـوا أخيـرا من  اكـتـشاف
كنه أن يحمي اجلـ البشري  الـذي 
من كـورونـا بـصـورة كـامـلـة ونـهـائـيـة.
وتـمكن فـريق علـماء كـريسـبر فـي مركز
نـيويـورك للـجينـات وجامـعة نـيويورك
وكـلية إيكان للطب في ماونت سيناي 
كن أن  من حتديد اجلينات  التي 

حتمي اخلاليا البشرية من الفايروس.
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ـشـتـركـة أعــلـنت قـيـادة الــعـمـلـيــات ا
انـــســـحـــاب أول دفـــعـــة من الـــقــوات
األمـريكـية من الـعراق   وفـق االتفاق
الــــذي جـــرى مع واشــــنـــطن.وأوضح
ــتــحـدث بــأسم الــعـمــلــيـات الــلـواء ا
حتــسـ اخلــفـاجي في بــيـان تــلـقـته
(الـزمان) امـس أن (القـوات األمريـكية
في الـعراق ليـست قتالـية والبـقية هم
الـــذين يــلــبـــون الــدعم بـــالــضــربــات
اجلـــويــة الســتــهـــداف فــلــول داعش
والــلـوجـسـتي واالسـتـشـارة)   الفـتـا
الـى (ان تلك القـوات بدأت االنـسحاب
من العراق    اذ بـلغت الدفعة االولى

 500 جــنـــدي امــريــكي من الــذين 
اإلعـالن عــــنـــــهم وفـق االتــــفــــاق  مع
واشــــنــــطن حــــديـــثــــا).وكــــان وزيـــر
اخلــارجـيـة فـؤاد حــسـ   قـد كـشف
عـن  تــوصل بـــغــداد وواشـــنــطن إلى
اتـفـاق لـسـحب  500 جـنـدي أمـريـكي
من الـعراق   عقب مباحثات قد جرت
خـالل اتــصــال هـــاتــفي بـــ  رئــيس
مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
ووزيــــــــر اخلــــــــارجــــــــيـــــــــة مــــــــايك

بــومــبــيـو.وأعــلن حــســ أن (الــعـدد
اإلجـــمــالي الـــقــوات األمــريـــكــيــة في
الـعـراق سـينـخـفض إلى الـف و500
جـــنـــدي)   . وأبـــدى وزيـــر الـــدفـــاع
األمـريكي بـالوكـالة كـريسـتوفـر ميـلر
عـــــزمه تــــســـــريع ســــحـب الــــقــــوات
األمـريـكـيـة من أفـغـانـسـتـان والـشـرق
األوسـط  . ومـــضـى اخلـــفــــاجي الى
الــقـول ان (قــيـادة الــعـمــلـيـات كــلـفت
الـقـوات اخلـاصـة الـعـراقـيـة واجلـهـد
الــهـــنــدسي الــتــابع لــوزارة الــدفــاع
بـاقـتـحـام جـزيـرة أم جـريش الـواقـعة
في نــهـر دجـلـة قـرب مــديـنـة سـامـراء
جـنوب شـرقي صالح الدين)   مـؤكدا
ان (أم جــريش مـنـطـقـة يــسـتـخـدمـهـا
اإلرهـابـيون لـلقـنص واالنـطالق منـها
في عـمـلـيات تـسـتهـدف مـناطق مـنـها
مــنــطــقـة مــكــيــشـيــفــة)  وأضـاف إن
(الـتكليف باالقـتحام لتدمـير مضافات
وأنــــفــــاق عـــصــــابــــات داعش    في
اجلـزيرة وجتريـفها وقـطع األشجار).
والـقت وكـالـة االسـتـخـبـارات الـقبض
ــفــارز عــلـى مــايــســمى امــر أحــدى ا
العسكرية بقاطع اجلنوب في بغداد .
وقـــالت الــوكـــالــة فـي بــيـــان تــلـــقــته

(الـزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات
وزيــر الـداخـلــيـة ومن خالل مــتـابـعـة
عـنـاصـر عـصـابـات داعش    تـمـكنت
ـتمـثـلة مـفـارز وكالـة االسـتـخبـارات ا
ـديرية اسـتخبارات بـغداد من القاء
طلوب الـقبض على أحد االرهـابي ا
ادة 4 ارهـاب النـتمـائة وفـق احكـام ا
ــفـارز لــداعش وعــمـله امــراً الحـدى ا
الـــعــســكـــريــة في مـــا يــســـمى قــاطع
اجلـنوب)   واضـاف ان (عملـية القاء
الــقــبـض تــمت بــعــد تــشــكــيل فــريق
مــــخـــتـص ونـــصـب كـــمــــ مــــحـــكم
واالطـــاحـــة به في مـــنــطـــقـــة الــدورة
بـبـغـداد. وقد اعـتـرف بـأنـتمـائـة لـتلك
الـــعــصــابــات اإلجـــرامــيــة واشــتــرك
بـعمليات ارهابية ضد القوات االمنية
ـواطـنـ قبل عـمـلـيات الـتـحـرير  وا
حـيث  ايـداعه الـتـوقيف السـتـكـمال
الــتــحــقـيــقــات ولالتــخــاذ االجـراءات
ـتحدث الـقانـونيـة بحقه). فـيمـا اكد ا
بــاسم الــوزارة الـلــواء خـالــد احملـنـا
دن من ـلف االمني داخل ا ان تـسلم ا
قــبل الـداخــلـيــة يـتـطــلب الـعــديـد من
االجـراءات. وقـال احملـنـا في تـصـريح
دن لف داخل ا امـس ان (تسلم هذا ا

لـم يـغب عن بـال احلـكــومـة   فـهـنـاك
اجـتـماعـات وأوامـر تصـدر من قـبلـها
ـلف االمني بـضـرورة الـتـهيـؤ لـنـقل ا
الى قطعات الوزارة)   مشيرا الى ان
لف (احلـالـة الطـبيـعـية بـأن تـستـلم ا
االمـني اجـهـزة الـشـرطـة ومـؤسـسات
الـــوزارة   اال ان الــظــروف الــتي مــر
بـهـا العـراق في الـسـابق من عمـلـيات
ارهـابية واوضاع امنية غـير مستتبة
تـطلبت تعاونا مشـتركا ب تشكيالت
وزارتـي الـدفـاع والـداخـلـيـة من خالل
قـــيــادات الـــعـــمــلـــيــات)   وتـــابع ان
ـنظمة ة ا (انـتشار اخملـدرات واجلر
هي تـهـديـدات حـقـيقـيـة تـواجه ابـناء
شــعـبــنـا مـا يــسـتــلـزم تــواجـد قـوات
مــعـــنــيــة بــاالمـن وشــؤون الــشــرطــة
لـتتمكن من مجابهتها).  وافاد شهود
عـيان بسـقوط اربع ضحايـا ب قتيل
وجـريح خالل نـزاع عـشـائـري جـنوب
شـرق بغداد. وقـال الشهـود ان (نزاعا
عـشائـريا انـدلع في مـنطـقة الـنهروان
اسـفـرعن سقـوط قتـيل واصابـة ثالثة
اخــرين). وفي الـســلـيـمــانـيـة    لـقي
ثـالثة أشــخـاص مـصـارعـهم وأصـيب
رابـع اثر حادث سير مروع في ناحية
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ــواجــهــة الــســـنــويــة اخملــصـــصــة 
الـسـيـول التـمـام كـافـة االسـتـعدادات
فـي احملـــافـــظــــة لـــضـــمــــان سالمـــة
ـتـلـكـاتـهم). وأصدرت ـواطـنـ و ا
الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويـة
والــرصـد الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة
ــاضي الـــنــقل تـــقــريـــراً األربــعـــاء ا
ـنخـفـض اجلوي أوضـحت فـيـه أن ا
الــذي يــتـأثــر به الـبـالد خالل يـومي
نخفض اخلـميس واجلمعة نتيجة ا
اجلــوي الـقـادم مـن الـبـحــر األحـمـر
لــيــكــون الــطــقس في عــمــوم الــبالد
غــائـمـاً مـع تـسـاقط زخــات مـطـر في
أمــاكـن مــتــفــرقــة مــنــهــا .وبــحــسب
الـــتـــقــــريـــر يـــتـــوقع انـــدمـــاج هـــذا
ـنـخـفض مـع مـنخـفـض جـوي آخر ا
ــتـــوسط   لــيـــســبب مـن الــبــحـــر ا
تـسـاقط أمـطار مـتـوسطـة الـشدة في
أمـاكن متعددة من البالد. وذكر بيان

ـياحي   عن تـفـعيل مـحـمد جـمـيل ا
خـلـيـة أزمـة الـسـيـول في احملـافـظـة
حتـســبـا لـلـحـاالت الـطـارئـة نـتـيـجـة
تـسـاقط األمـطـار وارتـفـاع مـنـاسـيب
األنـــهـــر أو زيـــادة كـــمـــيـــات مـــيـــاه
ــيــاحي فـي بــيـان الــســيــول.وقــال ا
امـس إن (احلـكومـة احملـلـيـة وجـهت
بــاســتــنــفــار دوائــرهــا لالســتــعـداد
والــتـهــيـؤ لــلـطــوار احملـتـمــلـة مع
زيــــادة نـــســـبــــة هـــطــــول األمـــطـــار
ــواطــنــ ومــعــاجلــة ومــســـاعــدة ا
ـــيــاه وإصالح مـــشــاكل تـــصــريف ا
ــتــضــررة) وإعـــادة فــتح الــطـــرق ا
وأضـاف أن (موقف السـيول القادمة
من ايـران ال يزال مـسيـطر عـليـه بعد
وضـع اخلـــطط الـالزمـــة لـــتــــحـــويل
ــــنـــاطق مــــجـــراهــــا بـــعـــيــــدا عن ا
ركزية السكنية)   داعـياً احلكومة ا
إلـى (إطالق مـــــنـــــحـــــة الـــــطـــــوار

آغـــجــلــر.وقـــال نــائب مــديـــر صــحــة
جـمـجـمـال شـريف رحـيم في تـصـريح
امـس   ان (ثالثـــة أشـــخـــاص لـــقــوا
مــصـارعــهم واصــيب رابع في حـادث
ســيــر بــ ســيــارتــ عـلـى الـطــريق
الـرابط ب كوبـتبة وآغـجلر)   ولفت
ـــتــوفـــ كـــانــا الـى ان (اثــنـــ من ا
يـستقالن عجـلة نوع اوبل وهما رجل
وزوجـته يـبـلـغـان من الـعـمر  30و35
عــامـا   بـيـنـمـا الـثــالث كـان يـسـتـقل

عجلة نوع بيك آب).

ــتـحـدة حــيث اسـتــخـدمت الــواليـات ا
اإلعـفاء من العقوبـات وسحب السفارة
كــوسـيـلـة ضـغـط لـدفع رئـيس الـوزراء
مــصـطـفى الـكــاظـمي لـتـقــلـيل اعـتـمـاد
حـكــومـته عـلى إيـران وإضـعـاف نـفـوذ
ـدعـومـة من إيـران. وبـرغم الـفـصـائل ا
أنّ الــعـراق بـلـد نـفــطي إال أنّه يـعـتـمـد
بـشدّة على إيران في مـجال الطاقة  إذ
يــســـتــورد مــنــهــا ثــلـث احــتــيــاجــاته
االسـتهالكية من الغاز والكهرباء وذلك
ـتقـادمة التي بـسبب بـنيـته التـحتـية ا
جتـعـله غـير قـادر عـلى حتـقيق اكـتـفاء
ذاتي طـاقي لـتأمـ احتيـاجات سـكانه
الـبالغ عددهم  40 مـليون نسـمة. ومنذ
ــتــحــدة فــرض أن أعــادت الــواليــات ا
عـقوبـاتها عـلى إيران في نـهاية 2018
لم تنفكّ اإلدارة األمريكية تمنح العراق
اإلعـفـاء تـلو اآلخـر  ريـثـما يـعـثـر على
مـورّدين آخرين.وعـندمـا تولّت حـكومة
ـاضي الــكـاظـمي الــسـلـطــة في أيـار ا
ــتـــحـــدة  الــتي مـــنــحـت الــواليـــات ا
تـخوض في العـراق نزاعاً عـلى النفوذ

دونالد ترامب

بـعـدما أعـلـنت أمانـة بـغداد في وقت
ـــوسم ســـابـق عن اســـتــــعـــدادهـــا 
الـشتاء احلالي  وجهوزية مالكاتها
رتقبة   إال لتصريف مياه األمطار ا
أنـهـا بدت مـحرجـة بعـد أول اختـبار
ـواطـنـون شـتــائي  حـسـبـمـا يـرى ا
الـذين اكدوا إن (جمـيع الوعود التي
أطـلقـتـها أمـانة بـغداد في مـا يتـعلق
ـوسم الشـتـاء   بدت بـاسـتـعدادهـا 
كـأنـهـا هـواء في شـبـك كـون األمـطار
الـتي شهدتها بـغداد خالل الساعات
ـاضـيـة أظهـرت أن شـبكـة الـصرف ا
( الــصـحي غــيـر مــسـتـعــدة مـطــلـقـاً
واشــاروا الى ان (أمـطـاراً مـتـقـطـعـة
كـهـذه اسـتـطـاعت إغـراق شوارع في
بــغـداد   فـكـيـف سـيـكـون احلـال إذا
قـبـلـة تـساقط شـهـدنـا خالل األيـام ا
أمــطــار رعــديــة غــزيــرة) (تــفـاصــيل
ص2). فــيــمــا أعــلن مــحــافظ واسط

وتــصـريف مـيــاه االمـطـار . واشـرف
مــعـن مــيــدانــيــا عــلى اجلــهــد االلي
الكات االمـانة ومـحطات والـبشـري 
ـــــــيــــــاه يـــــــوم امس تـــــــصــــــريـف ا
الــسـبت.وعـلى مـدار األيــام الـقـلـيـلـة
ــاضــيـة كــانت لــنــشــرات الـهــيــئـة ا
الــعــامــة لـالنــواء اجلــويــة وخــبـراء
االرصـــاد قــــد حـــذرت من ان الـــبالد
ســـتـــشــهـــد امــطـــارا غـــزيــزة . وفي
ـطــر   واسـتــفـاق احملــصـلــة جــاء ا
الـبغـداديون عـلى عاصـمة تـغرق  ال
شــوارعـهـا فـقط   بل اظـهـرت صـور
غـــرق مـــســـتـــشــفـى الـــنــعـــمـــان في
االعـــظــمــيــة    كـــمــا دهـــمت مــيــاه
األمـطار عـشرات الـدور وسط  بغداد
ناطق االخرى. وينتدر وغيرها من ا
ـــواطـــنــون عـــلـى مــشـــهـــد إزاحــة ا
ـياه التي عجـزت شبكات جتـمعات ا
الـتـصـريف عن سحـبـهـا. ويأتي ذلك
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رصـدت وزارة الـصـحة والـبـيـئة 1786
اصـابة جـديدة بـكورونا و 2646 حـالة
شــفـاء وبـواقع  42 حــالـة وفــاة ضـمن
ــوقف الـوبــائي لــيـوم امس الــسـبت. ا
ـــوقف الــذي اطـــلــعت عـــلــيه واشــار ا
(الــــزمـــان) امس الـى (فـــحص 19883
حالة في مختبرات الصحة العامة   اذ
 رصــــد نـــحـــو الف و 786 اصـــابـــة
جـديدة بـكورونا)  واضـاف ان (حاالت
الــشــفـاء فــاقت االصــابــات بـتــســجـيل

 2646وبواقع وفيات  42 حالة).
وســجـلت وزارة الــصـحــة في حــكـومـة
اقـليم كردستان  تسجيل  361 إصابة
جـديدة بـكورونا  مـقابل تـسجيل 371
حـــالــــة شـــفــــاء من اجلـــائــــحـــة خالل
ـاضـيـة. وأصـدرت الوزارة الـسـاعـات ا
في وقت سـابق  توضيحاً بشأن ظهور
إصــابـات ســارس. وقـالت فـي بـيـان إن
ـواقع تداولت تـقاريـر مفـادها (بـعض ا

أن صـــنـــفـــاً من فـــايـــروس ســـارس 
ديـنة تـشـخيـصه في مـستـشـفى آسـا 

لــلــهـيــئــة تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(طـقس اليوم االحد صحو مع بعض
الـــــغــــــيـــــوم   ودرجـــــات احلـــــرارة
ـنـطـقة تـنـخـفض بـضع درجات في ا
الـوسـطى    كـمـا يـتـشـكـل الـضـباب
صـبـاحـا في بـعض االمـاكن ثم يزول
تـدرجـيا خالل الـنهـار   والتغـير في
ــــنــــطــــقــــة درجــــات احلـــــرارة في ا
ــنـــطـــقــة الـــشـــمــالـــيـــة   امــا فـي ا
اجلـنـوبـية يـكـون الطـقس صـحو مع
بــعض الـغـيـوم   ودرجـات احلـرارة
مــقـاربـة لــلـيـوم الـســابق). وشـهـدت
الــسـنـوات األخــيـرة تـســاقط أمـطـار
غـــزيــرة في الــعـــراق   أســفــرت عن
مـصـرع العـشـرات   وأجبـرت مـئات
الـعـوائل على الـنزوح مـن منـاطقـها
بــــعـــدمــــا قـــضـت الـــســــيــــول عـــلى
مــحــاصــيـلــهم ومــزارعــهم. وعــمـلت
الــدوائــر اخملــتــصــة وقــتــهـا  عــلى

ـــواطــنـــ بــعــد أن إجـالء مــئــات ا
أغـرقت الـسـيـول منـازلـهم والسـيـما
فـي محافظات نـينوى وصالح الدين
وديالى وواسط وميسان والبصرة.
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بيروت

ارى ان هادي الـعامري واسـامة النـجيفي افـضل االسماء وانـقاها.
علـيهما ان يشكال نواة اجلبهة الوطـنية. ونحن من اتباعها. وطبيعي
ا طـري مثل عثك ان يخـتارا رئـيس وزراء مو مهـتلف.وال مـجفف.ا

اخلستاوية.
ـقبـلة رجـلهـا يـجب ان يكـون مكـتفـيـاً  شبـعانـا مشـهورا. ـرحلـة ا ا

ال وال يتبرعون له. هذا الرجل هو سعد البزاز. يتبرع با
ـوقـع حـتى ال يــتـأثــر مـوقــفي من االســتـقالل انـنـي لم اسم كـرديــاً 

الذاتي للكرد وكونهم امة ثانية العالقة لها بالعراق العربي.
ـا يـرضي الـشـيـعـة قـبل الـسـنـة وما وأتـعـهـد بـان الـبـزاز سـيـعـمل 
يــرضي الــكـرد قــبل الــعـرب. وســيــبـايــعه اجلــمـيع عـن قـنــاعـة.. انه

شخصية جتاوزت ابعادها اي بعد.طائفي وعرقي.
وسيـبقى الـعـراق واحدا .. واال فـان عقـده الـفريـد سيـنـفرط انـفراط

الرمانة.
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ـــبـــيــة اكـــد رئـــيس الــلـــجـــنــة االو
ـنـتـخب سـرمـد عـبـد االلـه وصول ا
ـبـيـة الـدولـيـة رسـالـة الـلـجـنـة االو
الـــذي يـــنص عــلـى جتــمـــيـــد عــمل
نـظيرتـها العـراقية وعـدم االعتراف

بنتائج االنتخابات.
واضـــاف عـــبـــد االله في تـــصـــريح
ـكــتب الـتـنــفـيـذي لـ(الــزمـان) ان (ا
سـيـجـتـمع في الـقـريب الـعـاجل من
ــبـيـة الــدولـيـة اجـل الـرد عـلى االو
بــبــيـان رســمي وتــوضــيح مــوقـفه

بشكل معلن للجميع ).
ـبيـة الدولـية وأرسـلت الـلجـنة االو
رســالــة الى نـظــيــرتـهــا الــعـراقــيـة
تـبـغـلهـا بـتـجمـيـد انـشطـة االخـيرة
بية بـعد شكوى رئيس اللجنة االو
ـنتهية واليـته رعد حمودي  لدى ا
ــبـيــة الـدولــيـة والـطــعن الـذي االو
قـدمه ضد قرارات الهيئة القضائية
نتدبة ـشرفة على االنتخـابات وا ا

من قبل مجلس القضاء االعلى.
و جـاء رفض الـدولـيـة بـعد االطالع
عــلـى الــتــقــاريــر و الــوثــائق الــتي
ـــبـــيــة ـــثل االو قـــدمت مـن قـــبل 
ـشرف على االنـتخابات الـدولية وا

ــسـلم و تــقـريــر الـلــجـنـة حــسـ ا
ـبيـة العـراقيـة وتقـرير الـلجـنة االو
ـشـرفـة و احتـجـاج مـوقع من قبل ا
19 عضواً في اجلمعية العمومية
فـضال عن الـشكـوى التي تـقدم بـها

حمودي لدى القضاء العراقي.
بية الـدولية  في كتاب واكـدت االو
الــرفـض وجــود قــضــايــا خــطــيـرة
حـدثت في االنـتخـابات  من بـينـها
رشح ولم عـدم أهلية عـديد من ا
تــتم مــعــاجــلــة هـذا االمــر من قــبل
ــبـيــة الـعــراقـيــة  مـا ادى الى االو
وجـود خـروقـات لـلـنـظـام األساسي
ــبي. واشــار كــتـاب ــيــثـاق االو وا
الــرفض الى ان مـخــاطـبـات رئـيس
جلـنـة االخالقيـات والتي ال حتـتاج
الـى شـرح   في 18 شــبــاط 2019
ـاضي لـم يتم و 12 تـشرين االول ا

الرد عليها و جتاهلها تماماً .
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كـشـفت وسـائل إعالم أستـرالـية عن
الـقـاء الشـرطة الـقبض عـلى شخص
يـعمل في شركـة نفطـية ضالع بدفع
رشـــا بـــقـــيـــمــة  78 مـــلـــيــون دوالر
اســتـخـدمت لــتـأمـ عــقـود نـفــطـيـة
عـراقية مربحة مرتبطة بشبكة فساد
دولــيــة مـزعــومـة. وقــالت صــحـيــفـة
ــز إن (الـشـرطـة ادعت ســتـريت تـا
ـنـتدب لـشـركـة اليـتون أن الـعـضـو ا
اوف شـــور الـــنـــفـــطــيـــة راسل وو
االسـتـرالي اجلنـسيـة دفعت شـركته
رشـــاوى من خـالل مـــتــعـــاقـــدين من
بينهم شركة أونا أويل  وهي شركة
مـقرها مـوناكو والـتي أقر اثنان من
ـديرين الـتنفـيذيـ السـابق كـبار ا

اضـي لكـونـهـما بـالـذنب في الـعـام ا
جـزءًا من مـخـطط لـرشـوة مـسـؤول
ا حـكومـي أجـانب في عدة دول  
فـي ذلك أذربــــــيـــــجــــــان وســـــوريـــــا
والـعـراق). وأشـارت الـصـحـيـفـة إلى
أن (الـرشاوى التي بلغـت قيمتها 78
مـلـيون دوالر اسـتـخدمت في الـعراق
لـتـأمـ عقـود لـبـناء خـطـوط أنـابيب
نــفـطـيـة تــبـلغ قـيـمــتـهـا حـوالي 1.5
مــــلــــيـــار دوالر أمــــريـــكـي). وذكـــرت
الـشرطـة االستـراليـة في بيـان لها أن
(الـشخص الـبالغ من الـعمر  54عـاما
 الـقبض علـيه في منطقـة بريزب

وأن االهــــداف الـــرئــــيـــســــة خملـــطط
الـرشـوة كـانـوا مـسـؤولـ في وزارة
النفط العراقية ومسؤول حكومي
فـي شــركــة نـــفط اجلــنـــوب). وتــابع
الــبــيـان أن (الــتــحــقـيق الــذي امــتـد

لـتسع سنـوات وشاركت فيـه سلطات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا كان الـواليـات ا

عملية مضنية). 
وفــور اعـالن الــنــبــأ الــذي لم حتــرك
الـسـلـطـات الـعـراقـيـة سـاكـنـا ازاءه 
طــالــبت مــنـظــمــات بـالــتــحـقــيق مع
ــتــورطــ واســتـدعــاء مــســؤولـ ا
ســابـقـ وحـالــيـ في وزارة الـنـفط
ـــزيــد مـن االمــوال لـــلـــتـــحـــري عن ا
ــفـســدين. وأعــلـنت قــيـادة وكــشف ا
شــرطـة مـحـافـظـة مــيـسـان عن إلـقـاء
الـقبض على عصابة مختصة بسرقة
ـــواشي .  وقـــال قـــائـــد الـــشـــرطــة ا
الـعميد عبد اخلضر جاسم الساعدي
في تـصريح امس أن (فريقـا مختصا
ـتـابـعة من قـسم إجـرام حـطـ قام 
واشي عـصابة مـتخصـصة بسـرقة ا
 حــيث  نــصب كــمـ مــحــكم لـهم

وإلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلـــيـــهـم أثـــنــاء
مــحــاولــتــهم ســرقــة مــجــمـوعــة من
ـــواشي في مـــنــطــقـــة  الــعـــوفــيــة ا
بــالــعــمــارة).  وتــابع الــســاعـدي أن
(الـفـريق عـثـر بـحـوزة الـسـراق عـلى
مـقص حديـدي كبـير لـفك القـضبان 
فــــــــضـالً عـن سـالح نــــــــاري نــــــــوع
كالشــيـنـكـوف). مـبــيـنـاً أن (أعـضـاء
الــعـصــابــة إعـتــرفـوا بــتــنـفــيـذ  20
عـملـية سرقـة في منـاطق متـفرقة من

احملافظة). 
وفي بـغداد اعلنت الشرطة عن انقاذ
شــاب حــاول رمي نــفــسه من جــسـر
الــصــرافـيــة الى مــيــاه نـهــر دجــلـة.
واكـــدت انــهــا تـــمــكــنـت من انــقــاذه
واعــادته الى عـائـلـته . وقـال مـصـدر
انه (قــد تـكـون الـضـغــوط الـنـفـسـيـة

شاكل العائلية وراء احلادث).  وا
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واحملـافـظات). ووجه رئـيس مـجلس
الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي بـتوزيع
اجلـهـد الـهنـدسي لـلوزارات االمـنـية
واحلــشــد وعــدد من الــوزارات عــلى
أحـيـاء بـغـداد لـلـسـيـطـرة عـلى مـياه
األمــطـار.وبــحـسب وثــيـقـة حــصـلت
عــلــيــهــا (الــزمــان) امس (فــقــد وجه
رئـيس مـجلس الـوزراء بشـكل فوري
وزارات الـدفـاع والداخـلـية واالعـمار
ـــــائـــــيـــــة ـــــوارد ا واالســـــكــــــان وا
شتركة وعمليات بغداد والعمليات ا
واحلـشـد الـشـعبـي وجهـاز مـكـافـحة
االرهــاب لـتـوزيع اجلـهــد الـهـنـدسي
والــفــنـي عــلى احــيــاء بــغــداد الــتي
حــصــلت اخــتــنــاقــات في تــصــريف
ــــيــــاه وحتت اشــــراف وتــــوجــــيه ا
ركـزيـة المانـة بـغداد). كـما اخلـطـة ا
اوعـــــز امــــ بــــغــــداد عـالء مــــعن 
بــأسـتــنـفــار دوائـر االمــانـة لــسـحب

الـــنـــاجتــة عن االمـــطـــار الــغـــزيــرة
ضعيفة ال تتناسب مع حجم االموال
اضية الـتي انفقت طوال السنوات ا
ــشــاريع اخلــدمــيــة. واعــرب عــلـى ا
مـواطنون عن امتعاضهم جراء غرق
مــنــازلــهم فـي اول قـطــرات الــغــيث.
ـتــواصـلـة مـنـذ وأســفـرت االمـطـار ا
صــبـاح امس ولـسـاعــات مـتـواصـلـة
عـن شلـل احلـيـاة  مـجددا فـى كـثـير
مـن شوارع بـغداد  الـتى تـعاني من
وضـع حــــرج بـــــســــبـب اخلــــدمــــات
والسـيما بعد حتول االمطار الغزيرة
ـناطق إلـى فيـضـانـات في عـدد من ا
وخــــــروج بــــــعـض الــــــشــــــوارع عن
واطـنون لـ(الـزمان) اخلـدمة. وقـال ا
ــــــبـــــــكــــــرة امـس ان (اإلنـــــــذارات ا
وإعالنات رفع اجلاهزية لم تفلح في
مـواجـهة تـدفق ميـاه األمـطار لـتدهم
ـــنـــاطق في بـــغـــداد الـــعـــديـــد مـن ا
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تـسـتـقـبل دول نـزول الـغـيث بـالـفرح
والــدعـــوات والــتــرحــيب ويــحــرص
الــبـعض عــلى الـســيـر او الــتـعـرض
حلـباته لتالمس وجوههم وأبدانهم
  اال فـي الـــــعـــــراق اذ اســــــتـــــفـــــاق
الـبغداديون عـلى شوارع ازقة غارقة
وفـيـضانـات تغـطي الشـوارع وتدهم
واطنـ و ما زالت االمطار مـنازل ا
تـشكل مخـاوف لدى العـراقي خالل
مـوسم الشتاء بسبب البنى التحتية
ــلـيـارات عـلى ــتـهـالـكــة وضـيـاع ا ا
خــدمـات عـاجـزة عن تــصـريف مـيـاه
االمـطار    وبـرغم التـحذيـرات التي
تـــوقـــعت غـــرق احـــيـــاء فـي بـــغــداد
واحملـافـظـات خالل مـوسم االمـطار 
مــــا زالت جــــهــــود واســــتــــعـــدادات
احلـكومة بشـأن احتواء الفـيضانات
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شـهـدت محـافـظـة اربـيل والدة طـفـلة
قــبل اوانــهــا بـاربــعــة أشــهـر  وهي
بــحــالــة صــحــيــة جــيــدة   ويــتــوقع
بـقـاؤها عـلى قـيـد احلـياة   بـحـسب
اخــصـــائـــيــ اكـــدوا (إذا اســتـــمــر
وضــعـــهــا الـــصـــحي هــكـــذا تــزداد
فـرصة بقائـها على قـيد احلياة   اذ
ولـدت الطـفلـة في مسـتـشفى بـأربيل
ووزنـــهــا  500 غـــرام  وهي قــادرة
عـلى التـنفس بـشكل طـبيـعي). وقال
الـطبـيب االخـتصـاص مـحمـد حسن
أن (مـستـوى األوكـسجـ في جسم
الـطـفـلــة طـبـيــعي  ويـتـراوح من 97
ئة)   عـازيا سبب ئة إلى 98 بـا بـا
ـبـكـرة لـلـطــفـلـة إلى (حـالـة الــوالدة ا
صـحية طارئة أصابت األم   كـونها
تـعــاني من ارتــفـاع في ضــغط الـدم
.( اء احمليط باجلن وانعدام نسبة ا
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كمـا في كل شتاء فشلت أمانة بغداد كالعادة
في أول إخـــتــبــار لــهـــا مع شــتـــاء هــذا الــعــام
وغمرت مياه األمطار الشوارع واألزقة وفاضت
مـنــاطق بــحـيث رفع أهــلــهـا أصــواتــهم قـائــلـ

(الغوث الغوث).
وهـو مـا حـدث مع سـكنـة احلـريـة بـبـغـداد التي
تـعـذّر وصـولـهم إلى دوائـرهم ومـحـال أعـمـالـهم

بسبب غرق البيوت وطفح اجملاري.
وقــال مــواطن من مـــنــطــقــة الــوزيـــريــة مــقــدمــاً
لـ(الـزمـان) صـوراً لألزقـة التي غـمـرتـهـا أمـطار
شكلة تكمن في ترك النفايات وعدم أمس إن (ا
رفع األوســاخ من الـــشــوراع وعــنــدمــا تــهــطل
األمـطار ولـو بكـميـات قلـيـلة فـإنهـا تنـسحب إلى
). ونــاشـد فــتـحــات اجملـاري فــتــغـلــقــهـا تــمــامـاً
ـواطـن الذي رفـض الكـشـف عن إسـمه أمـانة ا
بـغداد الـشـروع بحـمـلة كـبـرى لتـنظـيف األحـياء
ــطـلب الـســكــنـيــة ورفع األنــقــاض وأخـذ هــذا ا
بـجـديـة وعـدم إنـاطـة عـمــلـيـة ذات أهـمـيـة بـيـئـيـة
تلكون أي قاول ال وصحيـة وهندسية كهذه 
مـقـومات وتـتسم أعـمـالهم بـالالمـباالة واإلهـمال

ناسبة). فضالً عن إفتقارهم إلى اآلليات ا
وقـال احلـاج أمـيـر الزم من مـنـطـقـة الـكـرادة أن
(طـــبــقـــات األتـــربــة تـــتـــحــول إلى مـــطـــبــات في
الـشوراع نـتـيجـة عـدم رفعـهـا واإلكتـفـاء بإخالء
النـفايات من الدور الـسكنيـة فقط وراء إنسداد
اجملـاري بل وإخـتفـاء الـفـتـحات تـمـامـاً ثم تـبدأ
شكلة بهطول األمطار وتظهر فضائح اإلهمال ا

البلدي).
وأكدت ربة البيت أم جواد أن (األمانة تزعم في
مــطــلع كل شــتــاء أنــهـا تــقــوم بــحــمالت كــبـرى
لـتنـظـيف وتـسلـيك اجملـاري لـكن األهـمال طـيـلة

سـؤول في األمانـة عند هطول السنـة يفضح ا
األمطار) وأضـافت (هذه أمـطار خـفيفـة نسـبياً

.(? فما بالك لو كانت شديدة جداً
ودعا مـواطنون إلى ضرورة قـيام األمانة بـحملة
سـروقة إلسـتبـدال مشـبكـات فتـحات اجملـاري ا
حيث تـفـتـقر جـمـيع منـاطق بـغـداد إليـهـا نتـيـجة
قيـام ضـعـاف النـفـوس بسـرقـتهـا مـثلـمـا سرقن
تـلكـات عامـة كثـيرة وبـاتت بغـدد اليوم أمـور و
ـتـجـاوزة أو ما تـخت وطـأة األحـيـاء الـسـكـنـيـة ا

يسمى بالعشوائيات).
ووجه مــواطن رســالــة نـصــيـة إلـى األمـانــة قـال
فيهـا (بشـرى اخليـر لكن األمانـة ألغت الـفرحة
بـعـدم صيـانـة مـجـاري تصـريف مـيـاه األمـطار.
هــذه الـــوزيــريــة مـــحــلــة 301 زقــاق  27 قــرب
مـســتـشــفى الـعــيـون الــتـخـصــصي قـرب اخلط

السريع).
من جـهـته أكـد أمـ بـغـداد عالء مـعن الـسبت
أن اجلـهود مـسـتـنـفـرة لتـصـريف مـيـاه األمـطار
الـــغـــزيـــرة. وقـــال مـــعـن في تـــصـــريح أمس إن
(جــمـيع اجلـهـود مــسـتـنـفــرة من مالكـات أمـانـة
بــغــداد وأيــضـاً تــســخــيــر اجلــهــد الــهـنــدسي
لـلـوزارات واجلهـات األمنـيـة الفتـاً إلى أن نسـبة
األمــطــار بــلـغت  72.8والــطـاقــة الــتــصـمــيــمــيـة
لـلــعـاصــمـة تــبـلغ 24.5). وأضـاف أن (الــشـدة
سـتـنفـرة حتـتاج إلى ـطريـة عـاليـة واجلـهـود ا ا
يـاه) مؤكداً أنه (انتقل بعض الـوقت لتصريف ا
في أكــثـر من مــنــطـقــة في بــغــداد وزار مـحــطـة
الـقــدس وأن الـطـاقــة الـتـصــريـفـيــة في احملـطـة
جيـدة فضالً عن زيارته إلى مـحطـة احلبيـبية).
وأشــار مــعن إلـى أن (األنــواء اجلــويــة أبــلــغــته
قـبـلة) بـتـساقط األمـطـار خالل األربعـة األيـام ا

مبيناً أن (أمانة بغداد ستبقى مستنفرة).

جانب من سجن الناصرية

القتصادنا الوطني. وتتواصل حملتا
حـصـاد وتـسـويق مـحـصـول الـرز في
مـــحـــافــظـــة الــنـــجف حــيـث وصــلت
ــــســــاحــــة احملــــصــــودة الى  9612 ا
زروعـة والبالغة ساحة ا دو اًمن ا
ــــــاً. واوضـح رئــــــيس   207532 دو
تـابعة في مـديرية قسم الـتخطـيط وا
الـزراعة مـضـر جـهاد فـي بيـان تـلـقته
سـوقة (الزمـان) أمس أن (الكـميـات ا
الى ســــايـــــلــــوات وزارة الــــتــــجــــارة
بــلـــغت  2069 طن شـــمـــلت أصـــنــاف

العنبر والياسم و الفرات).

وفــرتــهـــا وزارة الــزراعــة الى فالحي
ـوسم ومـزارعي الـشـلب مـبـيـنـة ان ا
احلــالـي يــشــهــد جنــاحــا كــبــيــرا في
كـمــيـات االنـتــاج بـعـد الـدعم الــكـبـيـر
الــذي وفــرتـه الــوزارة لــلــفالحــ من
بذور رتب عليا وأسمـدة ومستلزمات
مـــدعــومـــة خالل مـــوسم االســـتــزراع
الــصــيــفي لــزراعــة أصــنــاف الـشــلب
اخملـتـلفـة وأشـهـرها صـنف الـعـنـبر 
مـن اجل حتــقــيق انـــتــاجــيــة عــالــيــة
وتـوفيـر األمن الـغـذائي لـلـمواطن من
خالل سـلـة غـذائـيـة مـتـكـامـلـة ودعـما

مـــحــــصــــول الــــشـــلـب في احلــــقـــول
ـزروعـة فـي احملـافـظـة ـســاحـات ا وا
والـــبــالـــغــة اكـــثــر من  144الف دو

وبكمـيات انتـاجية مـتوقعـة تبلغ 160
الف طن ســــيـــتـم تـــســــويـــقــــهـــا الى
ســــايـــــلــــوات وزارة الـــــتــــجـــــارة في
احملــافـظــة بـعــد االنــتـهــاء من مـوسم
احلصاد.   وقال بيـان تلقته (الزمان)
ــديــريــة اكــدت ان حــمالت امس ان ا
احلـصـاد تـســيـر بـيـسـر وانـسـيـابـيـة
عـــالــيـــة وبــاســـتــخـــدام احلــاصــدات
ـيـكـانــيـكـيـة احلـديـثـة الـتي واآلالت ا

ـغــرب والـهـنـد وبــاكـسـتـان واوربـا ا
حــــيث  تــــشــــكــــيل جلــــان من اجل
تبخير وتعقيم الـتمور لتكون جاهزة
لـلـتـصـديـر). واعـلـنت مـديـريـة زراعـة
الديوانية عن انطالق حمالت حصاد
محصول الشلب  بعد تهيئة وتوفير
ـســتـلــزمـات كــافـة االســتـعــدادات وا
الـالزمـــة إلكـــمـــال مــــوسم احلـــصـــاد
ـالكات والـتـسـويق.  حـيث بـاشرت ا
ــديـــريــة الــفـــنـــيــة اخملـــتـــصــة فـي ا
والـشـعب الــزراعـيـة كـافـة بـعـمـلـيـات
ـتابـعـة واإلشـراف حلـمالت حـصاد ا

مسـتحـقات رواتب الـعقـود للـسنوات
والــســنــوات الالحــقــة)  وشــدد عــلى
(اهــمــيــة هــذا االمــر في ظـل الــرغــبـة
ي احلقيقية بـاالستفادة من االكاد
واصحاب اخلبـرة في تطويـر القطاع
ـا االروائي والــزراعي واحلـيــواني 
ياه لالراض الـزراعية يضمن وفـرة ا
لــزيــادة االكــتــفــاء الــذاتي وتــصــديـر
الــفــائض دعـمــا لــلـمــوازنــة). واكـدت
مـديـريـة زراعــة كـربالء ان احملـافـظـة
ـــراتـب االولى بــــأنـــتـــاج تــــعـــد فـي ا
التمور بعد الزيادة احلاصلة في عدد
اشــجـــار الــنــخـــيل والــذي وصل الى
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وقال مـديـر الزراعـة رزاق الـطائي في
تـــــــصــــــــريـح امس ان (كــــــــربـالء من
احملــــافــــظـــات الــــثالث االوائـل عـــلى
العراق في انـتاج الـتمور بـعد ازدياد
اعـداد الـنــخـيل فـيـهــا عـلى الـرغم من
عـمـلـيـات الـتـجـريف الـتي شـهـدتـها).
واضـاف الـطـائـي ان (انـتـاج الـتـمـور
في هذا الـعام شهـد وفرة كـبيرة ومن
ـتـوقع ان تـنـتج احملـافـظة  100الف ا
طن وهي نسـبـة كبـيرة عـلى مسـتوى
العراق بعد االهتمام الـكبير بالنخيل
من قـبل وزارة الـزراعـة). مـشـيـرا الى
ان (تــصـديـر الــتـمــور سـيــكـون لـدول

وقــالت الــوزارة في وثــيــقــة اطــلــعت
(الـزمان) عـلـيـهـا امس (مـنـتج عراقي
أصيل من عـمة ونخـلة طـيبة شـامخة
معطاء مـنذ األزل  أنه منـتجها األول
دبس الــتـمـر الــعـراقي الــذهـبي الـذي
تـعـطلـت معـامل كـثـر إلنـتـاجه بـسبب
ـسـتورد الـداخل ـنـتـوج ا عـدم مـنع ا
ــا أثـر ــنــتج  لــلــعــراق رغم رداءة ا
ســـلـــبــا عـــلى واقع اإلنـــتـــاج احملــلي
ـعـامل ما يـؤدي الى تـفشي وتوقف ا
الــبــطــالــة وتــأثـــر إقــتــصــاد الــبــلــد)
واضــــافت الـــوثــــيـــقـــة انـه (من بـــاب
سؤولية الوطنية ومصلحة الشعب ا
والــــبالد مـــراجـــعـــة األمـــر وإيـــقـــاف
إستـيراد الدبس بـأنواعه كـافة أسوة
ـــنع اســتـــيــراد الــتــمـــور كي تــبــدأ
مــصــانع الــبــلــد في اإلنــتــاج وعـودة
العـامل العـراقي لهـا).   واكدت جلـنة
ـيـاه واالهـوار الــنـيـابـيـة الـزراعــة وا
الــعـمل  عــلى تــثـبــيت عــقـود وزارتي
ـائـيــة في قـانـون ـوارد ا الـزراعــة وا
قـبلـة. وقال رئـيس اللـجنة وازنـة ا ا
سـالم الـــشـــمـــري في بـــيـــان امس ان
(عملية التثبـيت ستتم بعض مناقشة
االمــــــر مـع الـــــــوزارتــــــ  وحـــــــسب
ــتــوفـرة عــلى الــدرجــات الــشــاغــرة ا
الك). واضــاف (سـنــعـمل مع وزارة ا
ــــــائـــــيـــــة عــــــلى  صـــــرف ـــــوارد ا œUBŠ∫ آليات حتصد الشلب في مشروع النجفا
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يـشبهـه البعض بــ ( صـابونة احلـمام )  لصـعوبـة مسكه  ال تـعرف صدقه
من كـذبه  بـهـلـوان بـابتـسـامـة عـريضـة  له الـقـدرة عـلى الـتـغلـغل حتت ابط
ـسح أكتـاف أصحـاب رؤوس األموال  ال حترك ـتنـفذين  ويـعرف كيف  ا
واقف  وال يستحي من الـعتب  ناعم ( كخيط البريسم ) مـشاعره أقسى ا
عـندما تكون له حـاجة عندك  ولن تـقبض من وعوده شيئـا عند حاجتك له 
تـركـه اجلـمـيع لـيــأسـهم من صــحـبـته  او ان يـكــون رصـيـدا مــضـمـونـا في
ـواقف  وفي يوم معلوم صار ( صابونة احلمام ) مديرا عاما  وليس في ا
ــؤســســـات  ولن أســتــمـــر في الــوصف  أي مــؤســـســة   بل في أثـــرى ا
ــكن أن تــنــال من الـذيـن يـقــفــون في طـريــقه مع فــمـخــالــبه حــادة جـدا  و

ابتسامة عريضة تغطي محياه .
بـعـد االحتالل بـسنـة كـنت مديـرا لـتحـريـر واحدة من الـصحـف التي حـظيت
شرق ) بـاحتـرام النخـبة ب مـئات الـصحف التي صـدرت لتـعكس ( الغـد ا
ـقـراطـيـة وحـقـوق ــتـنـورون ) الـذين خـبـروا جتـارب الـد الـذي وعـدنـا به ( ا
االنـسان االوربـية في مـدن الضـباب واألضـواء والعـطور  حـتى قلـنا بـالسر
والـعلن ان القـادم ( گمرة وربـيع ) كما يـقول مثـلنا  وقد رأيـتم الذي حصل
وال داعي لـلحـديث عنه وتـكرار الـكالم فيـه  في هذه الـصحـيفة الـتي اخـتير
الكـها خيرة كفاءات الداخل  طلب مـني رئيس التحرير أن اضيف أحدهم
لك من مـؤهالت العـمل االعالمي شـيئـا   أخبرت الك  فـاذا به ال  لـهذا ا
ـصيـبة  فـطلب مـني تكـلـيفه بـأي مهـمة  مـعلال ذلك رئـيس التـحريـر بـهذه ا
بـصـعوبـة االعتـذار من سـيـاسيـ مهـمـ كلـفـوه بتـعـينه  فـهـو زميـلـهم أيام
ـعارضـة  هززت رأسي وعدت أدراجي  فـلم أرغب بإحـراج مسؤولي في ا
الـعـمل مع سـياسـيـ كـانوا وقـتـهـا منـشـغـل بـكـتـابة قـانـون ادارة الـدولة 
ـظهـر الفت  بدلـة ايـطالـية وربـطة بـراقة وحـسنـة ذاك الـشخص انه يـتمـتع 
ـناسب اتـخـاذه ديـكورا في أحـد االقـسام  وعـطـر باريـسي  فـوجـدت من ا
لـكن صاحبنا لم يبق طويال معنا  فسـرعان ما صدر أمر تعينه مدير مكتب
ـؤسسة اعالمية مهمة في واحدة من أهم العواصم األوربية   ال تستغربوا

 في الواقع حكايات أغرب من اخليال كما قال الكاتب 
مـا زالت لم أكـمل احلـكـايـة  وسـأخـتـمهـا بـذاك الـطـالب اخلـلـوق جـدا الذي
درسـته في اجلـامعـة ابان سـنـوات النـظام الـسابـق  لكـنه غبـيـا  تعـيد عـليه
الـدرس أكــثـر من مـرة وال جـدوى  فـاســتـغـرب اجلـمـيع من كــيـفـيـة وصـوله
لـلـجامـعة  واضـطـرت عمـادة الكـلـية بـعـد أن تضـاعفـت سنـوات رسوبه الى
تـرقـ  قـيـده  اال ان أطـرافـا متـنـفـذة في ذلك الـوقت تـوسـطت لـديـهـا لـيـمر
بـطريقة او بـأخرى  على كل حـال تخرج طالـبنا  اال ان صورته ظـلت ماثلة
في األذهـان   وما عزز رسـوخ صورته  تعـيينه سـفيرا في دولـة اوربية في
اطـار نـظـام احملـاصـصـة التـي تعـرفـون  وعـنـدمـا انـتـهت مـهـام عـملـه  نُقل

لسفارة اوربية اخرى .
لـكل ذلك ال داعي للسؤال عن كـيف وصل بنا احلال الى عـجز احلكومة عن
ــوظـفـ  وان الـدولـة عــلى حـافـة االفالس  ومــا يـنـتـظـرنـا صـرف رواتب ا

مخيف ومجهول ان لم يتداركه احلكماء .
اسـك للـمؤسسـات كفاءات ـطلق  فمـن ب ا ـكن التعـميم با بـالتأكـيد ال 
ـقـدورهم كـسر طـوق مـنظـومـة فـاسدة تـمـكـنت من بسط جـيـدة  لكـن ليس 
ـفـاصل  وهـناك الـكـثـيـر من الـعـقـول الـنـيـرة خارج سـطـوتـهـا عـلى جـمـيع ا
نـاسبـة قيـود سيـاسية مـؤسسـات الدولـة حتول من دون وصـولها لـلمـواقع ا
ومـصالح ضيـقة جلهـات علـيا واعتـبارات متـخلفـة ذات بعد طـائفي او قومي
ـؤسـسـات نــفـسـهـا وغـيــرهـا  لـيس هــذا وحـسب  بل تـوجــد في ا
كـفـاءات كـبيـرة لم تـتـمكن جـهـات صـنع القـرار فـيـها من
اسـتثمارها وتفجير طاقاتـها  ألن تعبيد الطرق أمامها
واسـتثمـارها يقـلقها  ويـثير حتـسبهـا من احتمال أن
يـشـغل األكفـاء مكـانـها . لـهذا ظـلت الـبالد تراوح في

مكانها .

لـيس جـديـدا   الـقول ان بـدايـة الـتـقدم في كـل االمور هـو اإلجنـاز  وبـداية
اإلجنـاز هو اإلبداع   وبداية اإلبـداع هو التميـز واالنفراد باألداء.. وهذا ما
حـققه ابـطـال كلـية االعالم بـجـامعـة بغـداد  في مهـرجـان الشـارقة اجلـامعي
الـدولي لألفالم الذي اختتم مؤخرا  حيث خطف فيلم (خيال ابيض) لطالب
ـوبـايل بـعد ـرحـلـة الـرابـعـة مـحمـد عـلـوان في الـكـلـيـة  جـائـزة فـئـة افالم ا ا
مـنــافـسـة مـحــتـدمـة  بـ اعــمـال بـلـغت  145عــمال من  50جــامـعـة عــربـيـة

واجنبية  مثلت  11دولة .. 
كـلـمـة " بـارك الله بـكم " عـلى هـذا اجلـهـد  هي الـوسام االثـيـر الـذي نـقدمه
لـكلية االعالم   لكني اسأل.. هل التكر واالحتفاء الرسمي الذي حظى به
ستوى الـطموح الذي كنا نتـمناه .. بألم شديد اجيب  هـذا االجناز  كان 
: كال .. فـهذا الفوز لم ينل االهتمام الـذي يستحق من اجهزة االعالم عندنا
 مـثلـما لم جند لـه صدى ملـموسـاً من رئاسة جـامعـة بغداد  وال من وزارة

التعليم العالي ..
ان االهـتـمام والـتـعريـف الدائم وبـشـكل موسـع باإلبـداع وتـشجـيـعه ضرورة
ناسبة له عنية  العـمل على توفير البـيئة ا قـصوى  ومطلوب من اجلهـات ا
ـناسب الّذي يحـفّز اإلنسان ناخ  ا راحل الـتعليـمية  وإيجـاد ا في جـميع ا
عـلى اجلوانب اإلبداعية  وما زال الوقت متاحاً للمسؤول في هرم السلطة
ـبــادرات تـشـجـيـعــيـة لـدعم مالمح الــفـوز اجلـامـعي  لــنـعـطي صـورة عن  
االهـتمام الـذي يستـحقه الشـباب  كي نزرع  في الـذهنيـة اجملتمـعية مـفهوم
ـضي في ـبــدعـ  واالهـتــمـام بـهـم  وتـوفـيــر الـسـبـل من أجل ا احـتــرام ا
ـرتكـز على ـزيد من الـعـمل اجلاد  ا حتـقيـق احالمهم االبـداعيـة  ودفـعهم 
ها رؤيـة معاصـرة  فاإلبـداع هو مصـنع لكلّ فكـرة جديـدة مفيـدة يتم تقـد
ألـوف.. واظن هذا ما حصل لـفلم كلية لـلمجتـمع بحيث تكـون خارجة عن ا
االعالم الــفـائـز ( خـيــال ابـيض ) الـذي امـتــلك خـصـائص الــعـمل االبـداعي

عروفة .. بحدودها ا
 ان الـشـباب هم األقـدر عـلى إنتـاج مـواد إبداعـيـة من شأنـهـا تعـزيـز الهـوية
واالنـتمـاء الوطـني  كونـهم األقدر عـلى فهم لـغة احلـاضر ومـتطـلبـات الواقع
تـلـكـون أدوات اإلقـناع  وحـسـنـاً فعل وزيـر الـشـباب وأسـالـيب الـتفـكـيـر و

والرياضة باستقباله وتكر الطالب الفائز وعمادة الكلية .
ـتمـيـز في قـسم االذاعـة والتـلـفـزيون لـكم ابـطـال " كلـيـة االعالم " وطـالبـهـا ا
“مـحمد علوان ”وعـميد الكلية د. عمار طاهـر والتدريسي د. حيدر القطبي
ـوبايل " في ود. ضـيـاء مـصـطفى  الـتـهـاني الـقـلبـيـة  عـلى جـائـزة افالم " ا
مهرجان الشارقة اجلامعي الدولي لألفالم بنسخته الثانية الذي اقامته كلية
اإلعالم واالتـصال بـجامعـة الشارقـة في االمارات العـربية
ـتـحـدة   فقـد جـسـد  احلـقيـقـة االزلـية   وهي ان ا
اإلبـداع يــعـني ابـتـكـار أفـكــار جـديـدة  ومـهـمـا كـانت
الـفكـرة صغـيرة  فـأكـيد يـنتج عـنهـا عمل مـتمـيز غـير

مألوف .. و ( خيال ابيض ) مثاال..! 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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نـتج الزراعي احملـلي ناشـدت وزارة التجـارة اجهزة في اطار رغبـتهـا بدعم ا
نتج االول (دبس التمر) العراقي الذهبي بهدف اعادة وزارة الزراعة شمول ا

عطلة نتيجة االغراق السلعي في السوق. احلياة الى معامله ا
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فاضل الفتالوي

مصير مئات من السجناء في العراق
الــذين قـــد يــكــونــون عـــرضــة خلــطــر
اإلعـدام الـوشـيك). وجـاءت تـعـلـيـقـات
بـاشلـيه غـداة تـنـفيـذ أحـكـام بـاإلعدام
ـادة 4 صـدرت بـحق  21مـحـكــومـا بـا
ـحافظة ارهاب في سجن النـاصرية 

ذي قــار   لــكـن أي تــفــاصـــيل بــشــأن
طـبـيـعـة اجلرائـم الـتي أديـنـوا بهـا لم
تـــعـــلن. وقـــالـت وكـــالـــة الـــصـــحـــافــة
عدوم يتحدرون من الفرنسية ان (ا
وصل واالنبـار وبغداد في اغـلبهم). ا
وال يـزال هـناك 11 اجـنبـيـا مـحـسـوبا
عـــلى الــقـــاعـــدة وتــنـــظـــيم داعش في

السجن. 
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وقــالت بــاشــلـــيه في الــبــيــان (أظــهــر
تقـيـيمـنـا إلقامـة الـعدالـة في الـقضـايا
الـتـي تـتــعــلّق بـاإلرهــاب في الــعـراق
وقـوع انـتــهـاكــات مـتـكــرّرة لـلـحقّ في
احملاكـمة الـعادلـة في سيـاق التمـثيل
الــقـانــوني غــيـر الــفــعـال واالعــتــمـاد
ـفـرط عـلـى االعـتـرافـات واالدعـاءات ا
عـامـلة). تـكـررة بـالتـعـذيب وسـوء ا ا
وتـــابـــعت (فـي مـــثل هـــذه الـــظـــروف
يـشـكّل تـنـفـيـذ عـقـوبـة اإلعـدام مـصـدر
قلق بارز وقد يـرقى إلى حدّ احلرمان
التـعـسفي من احلـيـاة تمـارسه الـدولة
نـــفــســـهـــا) .واعــتـــبــرت بـــاشـــلــيه أن
(االفـتـقار إلـى الشـفـافـيـة غـيـر مـقـبول

ـاثل يـتهـدد مـئات الـسجـناء مصـير 
في الـعـراق.وجـاء في بــيـان لـبـاشـلـيه
وقـع اإللكـتـروني لـلمـفـوضـية أورده ا
بــالـلــغـة الــعـربــيــة (أدعـو الــسـلــطـات
العـراقيـة إلى وقف أي عمـليّـات إعدام
إضـافــيـة. وأشــعــر بـقــلق بـالغ حــيـال
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أبدًا إذ لم يُنـشَر بـعد أيّ بـيان رسمي
ــد وقــوع عـمــلــيـات اإلعــدام هـذه) يـؤكّ
ن فيه .وأضافت( إن شـعب العـراق 
ضــحـايــا االنــتــهـاكــات والــتــجـاوزات
اجلسـيـمة حلـقـوق اإلنـسان يـسـتحق
الــعــدالـــة. لــكــنــنـي أخــشى أن يــكــون
لـعمـلـيّـات اإلعـدام هـذه أثـر يؤدّي إلى
تفاقم الظلم).  واعتبرت  مديرة مكتب
الــشـرق األوسـط في مــنـظــمــة الــعــفـو
الدولـيـة ل مـعـلوف أن( إعـدام هؤالء
قد يكون نفّذ انتقاما منهم). واعتبرت
 أن مــــســــاو (عــــمــــلــــيــــات اإلعـــدام
االنــتـــقــامــيـــة ال تــقــتــصـــر عــلى عــدم
حتـــقـــيــقـــهـــا الـــعــدالـــة لـــلــضـــحـــايــا
وعائالتهم بل تـتعدى ذلك إلى تـعزيز
االنطباع بـوجود قضاء مـتحيّز). على
ـقـولة حد تـعـبيـرهـا وقـالت إن (هذه ا
تــصح خـــصــوصـــا في وقت ال حتــرّك
الــســلـــطــات ســاكــنــا فـي مــا يــتــعــلّق
بانـتـهاكـات خـطـيرة أخـرى عـلى غرار
عـمـلـيـات الـتـعـذيب وحـاالت االخـتـفاء
القـسـري). بـحـسب قولـهـا. كـمـا كشف
عــضــو مـفــوضــيــة حــقــوق االنــسـان
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ــفـــوضــة الــعــلــيــا حلــقــوق وصــفت ا
ـتــحــدة مــيــشـيل اإلنــسـان فـي األ ا
بـاشـلـيه  إعـدام  21مـدانـا بــتـهم عـلى
صـلـة بـاإلرهـاب في سـجن الـنـاصـريـة
بـأنــهـا (مـقــلـقـة لــلـغـايــة) مـحـذّرة من
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فاضل الـفـتالوي عن إصابـة أكـثر من
 1200 شـخض بـفـايـروس كورونـا في
السجون العراقية. وقال الفتالوي في
منشور عـلى صفحته بـ(فـيسبوك) إن
(عـدد االصـابـات بــفـايـروس كـورونـا 
لدى النزالء في السجـون العراقية بلغ
 499 فيـمـا بـلغت عـدد االصـابـات لدى
احلراس في الـسـجون 713). واضاف
أن (حـاالت الشـفـاء بـ الـنـزالء بـلغت
 450حـالـة بــيـنـمــا مـا تـزال  49 حـالـة
تـتــلـقـى الـعالج). وأضــاف أن (حـاالت
لـدى احلـراس بــلـغت  450 فـيــمـا كـان
عدد الوفـيات بـسبب فايـروس كورونا
لـدى الـنزالء  12نزيال و  7حاالت في
صـــفــوف حـــراس الـــســجـــون). ودعــا
الـفـتالوي احلــكـومـة ودائـرة االصالح
العـراقـيـة ووزارة الصـحـة والداخـلـية
إلى (الـقـيـام بـحـمــلـة تـعـقـيم وتـعـفـيـر
لكافة السجـون وانشاء وحدات للعزل
الــــــصــــــحي فـي هـــــذه الــــــســــــجـــــون
نظمات تحدة وا واالستعانة باأل ا
الـــدولــــيـــة لـــتــــقـــد الـــدعـم في هـــذا

اجلانب).
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ـواقف ــرمـوق  صــاحب ا ي ا ــظـفــر  .. االكـاد مــنـذ غــيـاب الــدكـتـور ســامي ا
الوطنـية .. واالسرة التـعليمـية بانتـظار من يأت الى وزارة الـتعليم الـعالي والبحث
شروع التعلـيمي والنهوض به العادة العراق الى مـكانته العلمية العلـمي الكمال ا
ـتقـدمة الـتي تتـباهى في  سمـعة جـامعـاتهـا  وكفاءة  لـيكـون  في صف  الدول ا

اساتذتها  ونوع اجنازاتها .
وبـعد اخـتـيـار الـدكتـور نـبـيل كاظـم للـوزارة عـادت اآلمـال من جديـد لـتـعود وزارة

التعليم العالي كما كانت   متألقة في مناهجها ومسيرتها الراسخة .
سـؤولـية الـنهـوض بواقع وزارة ومـع احتـرامي جلل الوزراء الـذين  تـكلـيفـهم  
الـتـعـليم الـعـالي .. فـهم  لم يـضيـفـوا  لـلعـلم ولالسـرة الـتعـلـيـميـة  شـيـئا مـهـما ..
ا تـركوا.. وهم ساهـون الهون في صراعـات احزابهم وكـتلهم .. واخذوا اكـثر  
بعد ان تـركوا متطـلبات شرف ومـهام التكـليف  ولم  يحرصـوا على امانة  ورقي
عجـلة التطور .. في وزارة  تـعد من اهم الوزارات  في زمن تالشى  فيه العلم ..

وتوارى فيه احللم .
تـابـعـة اخلـطـوات اجلـديدة الـتي يـتـقـدم بـها الـسـيـد الـوزيـر .. وهو كـنت مـعـنـيـا 
ية في وزارة يتحـرك    بعقل مسـتنير  العادة تـشكيل اخلريـطة العلمـية واالكاد
تـقدمة فـي العالم .. سـتويـات العـلمـية  لـلجـامعـات ا الـتعلـيم العـالي .. ومتـابعـة ا
لـكن ( وبـاء كورونـا )  وقف عائـقا ومـانعـا امام فـرصة االجناز  وحـلم الـتغـيير .

نتظرة . والنقلة النوعية ا
اعرف الرجـل .. منذ ان كان عمـيدا  لكليـة اخلوارزمي ثم رئيسـا جلامعة ذي قار
 بعدهـا رئيسا جلامعـة النهرين .. واخيرا وزيرا  لـلتعليم العـالي والبحث العلمي
راكز العلمية مـنحه القدرة على التنظير واجلرأة في .. وهذا التـدرج  الب في ا

التغيير .
انه يخوض مـعركـة  داخليـة صعبـة وشرسة نـتيجـة تداخالت االحزاب الـفاسدة 
صـالح االنيـة الضيـقة واصـرار البعـض ليظل الـتعـليم مرتـعا لـلجهل وتـقاطـعات ا
ولـيس لـلعـلم .. فـالرجل كـان مـشـغوال بـانـتشـال الـتعـلـيم من واقـعه احملزن  ومن
الـتـراكـمـات  الـقـاتـلة .. بـسـبب بـقـاء  الـعـناصـر الـفـاسـدة  وقـد وقف بـقـوة بوجه
الـقـرار  االخيـر واخلـائب  الـذي  الـتصـويت عـلـيه  في مجـلس الـنـواب  والذي
ـشـبـوهـة  من الـذين ارادوا الـغـاء  شـروط جـاء  لـصـالح اصـحـاب الـشـهــادات ا

القبول في الدراسات العليا  وجتاوز احملددات العلمية الثابتة .
ـعـرفة  مـا يـدور في خـلده من ومـنـذ تولـيه مـنـصب الوزيـر ..كـنت  اود ان الـتقـيه 
ـعرفة وطرائق واجتهادات النـظم التعليمية اجتهـادات جديدة  في حقول العلم وا
احلديـثة  ومستـويات  اجلودة .. لكـني كنت اخشى ضـيق وقته  وكثـرة مشاغله
.. وحجم مـسؤوليـته .. الى ان فوجئت  قـبل ايام بـاتصال  خـاص  منه .. معـاتبا
عدم تـواصلي  مستفسـرا عن غيابي . وكان هاجـسي  وحديثي معه شامال عن
الـتعـليم وتـفرعـاته .. وانتـهى بضـرورة انهـاء  ازمات الـكلـيات االهـليـة  والتداخل
سـتـثمـرين ومـنهـا (كلـيـة  الفـارابي االهـليـة ) التي احلـاصل  ب ادارة الـكـليـة وا

الية . تعاني من تقاطعات واختالفات في  مسيرتها االدارية وا
والني كـنت احـد الذين نـهـضوا بـها عـلـميـا واعالمـيا .. ومـؤسـسا  لـقسم االعالم

فيها  لي حق القول  : 
ان  كـلــيـة  الـفــارابي كـانت تــاسـست وهي  تــزهـو  بـكــفـاءة اســاتـذتـهــا ورصـانـة
مناهـجها   وحداثـة مختـبراتها  وسـعة مسـاحاتها  وجـمال حدائـقها .. وكانت

عرفية . ومنذ بداياتها منارا علميا يحتذى به في العلم  والقيم ا
الـيـوم .. وهي تـعـاني من مـشـكـلـة مزمـنـة  سـبـبـهـا عدم ابـتـعـاد ادارة الـكـلـية عن

ـسـتــثـمـرين . الـيـوم ...اجــد االمـال مـعـقـودة  عـلى ـؤسـسـ وا ا
اهتمامات واجراءات السيد الوزير الدكتور نبيل كاظم .. ليعيد
هذا الـصرح العلمي الرائع  الى مكانته  الـطبيعية  بعيدا عن

مارسات غير العلمية . صالح االنية  الضيقة  وا ا

جـذور الـصـراع األزلي بـ آدم وإبلـيس بـ اخلـير والـشـر بـ احلق والـباطل
وهذا الـصراع جوهـر احلياة (لـيبلـوكَم أيَّكم أحسنُ عـمال) و(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِـنْدَ اللَّهِ
أَتْـقَاكُـمْ) وإِنَّ أَكْرَمَكُـمْ عِنْـدَ اللَّهِ أَكْـرَمَكُمْ عِـنْدَ الـنَّاس أيضـاً. ومن الـنَّاس من يـنظر
إلى الصراع نـظرة شخصية براغماتية فيُـقدم مصلحته وأهواءه الشخصية على
كل اعتبـار فتصـير الرشـوة هدية واالحتـيال شَطـارة وذكاء بدءاً بـتربيـة أبنائهم
علم وضربه بالرصاص على الغـش في االمتحانات منذ االبتدائيـة وعدم احترام ا
إذا اقتضت الـرجولة! وبذلك إفـساد جماليـة الكون وهدم البـراءة واجلمال واخلير
من جذرهِ األصـيل في الطفولة! جـذر الفساد كـبير وعميق وفـروعه أشدُّ انتشاراً
من كورونـا. والفاسـد أحمق مـفضـوح لفقـدانه السـيطـرة على نـفسهِ أوالً ثم على
أهـلـه وأبـنـائه ثم عـلـى حـاشـيـته وحــرّاسِهِ. لم يـسـتــبقِ لـنـفـسـهِ ذرة حـيـاء لِـشِـدَّة
حرصهِ بـاعَ الوطنَ ليبني لنفسهِ في قريته الفقيرة قصراً ال يزوره إال في األعياد
ومـجـالس العـزاء ومواسـم االنتـخابـات! وقـصراً في الـعاصِـمـة وآخر في اخلـليج
وشـقــة في لـنـدن. في الـغــرب ال يـوجـد لـديـهـم إخالل في عـمـلـيــة انـتـقـاء األفـضل
واألكثر ذكـاءً وإخالصاً ونزاهة لـلوظيفة الـعامة فاإلخالل في هـذا السياق سوف
سـتقـبل وهذه اآلثـار لـيست بـأقل من اآلثار الـسيـئة يـترتب عـليـه آثار قـاتلـة في ا
الـقاتـلـة لالنـقالب العـسـكري األول  1958عـلى الـشـرعـيـة الوطـنـيـة حـيث انـقلب
اجلنـراالت إلى وزراء ومحافظـ وساسة وظـلوا كذلك إلى يـومنا هـذا يرفضون
راً تطريـزات طائـفية وقـومية وإثـنية! نزع الثـوب السيـاسي الذي أضـيف إليه مؤخـَّ
ـسـلـحـة ولـتـجـذيــر ظـاهـرة الـفـسـاد نــشـيـر إلى اجملـلـد األول من تـاريـخ الـقـوات ا
الـعـراقـيــة حـيث يـؤكـد األمـر الــيـومي لـوزيـر الــدفـاع الـعـراقي جـعــفـر مـصـطـفى
ــصــروفــة ــرقم  3في  13/8/1921وجـــود تالعب فـي األرزاق ا الـــعــســكـــري ا
ـا ظلَّ مستمراً رغم تغيـر اآللية واألشكال ومقاولي ! وهذا التالعب ر للعـسكري
ــسـجـد األقـصى! اإلعـاشــة! بـسـبب صــفـقـة الــسالح الـفـاسـد  1948خـسـرنـا ا
وبـسبب صـفقـة شراء أدويـة فاسـدة خسـرنا الـكثـير من األرواح! وبـسبب صـفقة
فـخخـة! وبسـبب صفـقات األسـلحة أجـهزة الـسونـار الكـاذب لكـشف السيـارات ا
ُبالغ بـها خسرنا مـئات مليارات الـدوالرات! وتوالت صفقات الـفساد من أصغر ا

ليارات الدوالرات:  جلنة مشتريات إلى الصفقات الكبيرة 
العاشر من شباط  1986تشكلت جلنة حتقيقية على: 

ـفـتي بـتهـمـة تلـقي الـرشوة. وفي 1- أمـ العـاصـمة عـبـدالوهـاب مـحمـد لـطيف ا
ـفــتي عن نـفـسهِ: ـدراء الـعـامــون في الـعـراق كــافـة ودافع ا قــاعـة اخلـلـد جُــمِعَ ا
سيدي لـقد اتصلت بابنتي لـكي أحول لها مبلغ أربعـة آالف جنيه إسترليني قسط
َّ دفـعه من قبل شـركة كـورية! فـهو لك الـدراسـة في لنـدن فقـالت: ال حاجـة فقـد 

يكن يعلم!
ـنـعم الـسـامـرائي بـتهـمـة الـرشـوة من شـركـة سـايبم 2- وكـيل وزارة الـنفط عـبـدا
ـشروع خط األنـبوب الـعراقي عـبـر السـعوديـة. وأعدِم ابـنه مازن نـشرت ـنفـذة  ا
زوجته الـبـريطـانيـة بـول نـوليس ( (I Never Said Goodbyeوالـذي اعتـبر
دليـل براءة الـفـلسـطـيـني محـمـد صـبح الذي تـزوج مـنـها أوالً ثم طـلـقـها لـيـتزوج
ابنـتها. وبعـد العثور عـلى جثتها في  22نـيسان  2009وجـدَ صبح نفسه مـتهماً
اً يثـبت فـسـاد وكيل بقـتـلـها. وبـعـد عـقدٍ ونـصف قـدَّمت اخملـابرات الـعـراقـية مـلـفـَّ
وزارة الـنـفط األقـدم وأخـذه عـمـولـة نــصف مـلـيـون دوالر وإيـداعـهـا في مـصـرف
سويسـري واكتفى صـدام بتنحـيته عن منـصبه فقط. بيـنما عام  1982لم يـشفع

لوزير الصحة رياض إبراهيم حس العاني قرار جلنة برئاسة
فــاضل الـبــراك بـبــراءته وال قــرار جلـنــة سـمــيـر الــشـيــخـلي
بـبراءته أيـضاً لـينـتهي عـلى يد جلـنة حتـقيـقيـة ثالـثة بـرئاسة

برزان التكريتي!
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بغداد

ا ينتـظرني يوم غد النـي مجبرة على باالمس أمضـيت ليلة قـلقة لكـثرة تفكـيري 
وفي الـذهــاب الى اخملـتـبــر اخملـصص الجـراء فــحص كـوفـيـد  19 لـلـمــسـافـرين 
مـخـيـلـيـتي تـلـوح صـور مـظــلـمـة عن واقع صـحي مـهـمل كـثـيـرا مـا شـاهـدتـهـا في
وقـبل هـذا وذاك خوفي من شـاشـات الـتلـفـاز او في مـواقع الـتواصـل االجتـمـاعي
الذهاب الى مـؤسسة صحية وانـا لم ازر اية واحدة منها اهلـية كانت او حكومية
ـهم في الصـباح الـباكـر توكـلت على مـنذ انـتشـار فايـروس كورونـا ولله احلـمد. ا
الله ووصلت الى اخملـتبر االسـتشاري مقـابل مستـشفى اليرمـوك التعـليمي  وما
ان وطـأت عـتـبـة اخملـتـبـر وجـدت امـامي شـابـة  انـيـقـة بـوجه مـبـتـسم تـسـألـني عن
وبـعـدهـا لء االسـتـمـارة اخلـاصـة بـالـفـحص احـوالي وتـصـطـحـبـني الى الـداخل 
راحل سـهلة وسـريعة وحـضارية  توالت االجراءات فـي غرف منـظمة ونـظيفـة و
ولتـسهيل يـديرهـا شباب وشـابات بـوجوه مـبتسـمة ولـسان يـلهج بـأجمل الكـلمـات
ن نـسي مــنـهم اسـتــنـسـاخ ـراجـعــ  تـأمـ جــهـاز اسـتــنـســاخ  االمـر عـلـى ا
ـسـحــة كـان هـنـاك شــاب من اجلـيش االبـيض مـســتـمـسـكــاته وفي غـرفــة اخـذ ا
طـمـأنني بـأن االمر سـهل وغيـر مؤلم  ومـا علي سـواء االستـرخاء وهـكذا انـتهى
هـو مـركـز كـابـوس الـرعب بـواقـع وردي. غـادرت وانـا اتـسـاءل هل هــذا اخملـتـبـر 
ـثـل هـذه حــكــومي تــابع لــوزارة الــصــحــة ? ولــيس مــركــز اهـلـي حــتى يــتـمــتـع 

كنـنا ان ننشر هذه احلـالة االيجابية واصفـات احلضارية?  اذن  ا
الى كل مؤسـساتنـا الصـحيـة احلكومـية ونـقضي عـلى الصورة
الـقـاتـمة لـواقـعـنـا الـصحي بـرغم تـفـشي وبـاء كـورونـا وضغط

صاحب. االحباط النفسي ا
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-1-
االنتـخابات الـرئاسـية االمريـكية حـفلت بـالعجـائب والغرائب من ردود

هم هو : الفعل التي ابداها (ترامب) اخلاسر  ولكن السؤال ا
قيت في الـتشكيك واالعتراض اذا جلأ (ترامب) الى هذا االسـلوب ا

مالطة ? واالنكار وا
-2-

مكن أنْ يكون وراء ذلك رغـبته اجلامحة في أنْ يـبقى مُطلُق اليد من ا
ــتـبـقـيـة له من واليـته وال ـدة ا في اتــخـاذ مـا يـريـده من قـرارات في ا

يكون ( البطة العرجاء) –كما يقولون- 
-3-

ـمــكن ايـضــا انه بـذلـك يـريــد االسـتـمــرار في جــمع الـتــبـرعـات ومن ا
حلـملـته القـضائـية من أنـصاره  لـيسـدد بهـا دَيْنَ احلمـلة الـبالغ 60 

مليوناً من الدوالرات ..
-4-

ـعــركـة ان (تـرامـب) الـذي يــعــيش عـقــده الــثـامن يــأملُ أنْ يــخــوض ا
ـظهر الرئـاسيـة القـادمة عام  (2004) ومن هنـا فهـو يريـد الظـهور 
الرجل الـقوي الـذي ال يل  والـذي ال يفـرّط بأصوات الـذين انتـخبوه

ولكن هيهات ..!! وفضلوه على (بايدن) 
-5-

لقد بدأت بالظهور تصريحات رسمية من جهات أمنية تقول :
مـتى مـا أُعـلــنت الـنـتـيـجـة الــرسـمـيـة عن فـوز (بــايـدن) فـسـيـتم تـداول

السلطة بشكل سلس ..!!
ومعنى ذلك :

ان (تـــرامب) ســـيـــتم اخـــراجـه من الـــبـــيت االبـــيض
ـمــانـعــة لـيـتــرك الـبـيت بـالـقـــــوة عـنــد الـرفض وا
(االبــيض) وقــد كــتب الــتــاريخُ عــنه الــصــفــحــات

(السوداء)  .

‰uN:« ÍbOF*« ÔVB½

©¥∂® r — ÊöŽ«

≤∞≤∞Ø∂± WO³KD « r —

WOK;« WB UM*« sŽ W UŽ W dý jÝu « w UB  W dý sKFð

(Fire.safety&fighting equipment  ¡UHÞ«  «bF ® eON& bIŽ

Ê«dLŽ dÐUł bzUŽ Æœ

ÂUF « d¹b*« Æ‡Ž

…—«œô« fK−  fOz—

للمرة (الثـانية) وبكلفـة تخمينيـة مقدارها (٢٥٤٫٧٠٠٫٠٠٠) دينار عـراقي (مائتان واربع وخمسـون مليون وسبعـمائة الف دينار عراقي)
ـكن احلـصول عـليـهـا من امانـة الصـنـدوق لقـاء مبـلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) ـواصفـات والشـروط التي  ـوجب ا ـدة جتـهيـز (١٨٠ يوم)  و
شاركـة تقد عروض  بالـدينار العراقي دينار (مـائة وخمسون الـف دينار الغير ) غـير قابل للرد فـعلى اجملهزين اخملـتص الراغبـ با
ـدة التقل عن (١٢٠ يوم) مع ارفـاق التأمـينات االولـية والبـالغة (٥٫٠٩٤٫٠٠٠) (مع مـراعاة ترقـيم صفحـات هذه العـروض) ويكون نـافذاً 

علومات التالية:-  دينار عراقي (خمسة مالي واربعة وتسعون الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسلم الى استـعالمات الشـركة بأغلـفة مغلـقة ومخـتومة مثـبت عليهـا رقمي االعالن والطـلبية في مـدة اقصاهـا الساعة (الـواحدة ) بعد
ناقصة اجور نشر االعالن مع التقدير .  الظهر ليوم ٢٠٢٠/١٢/٨ ويتحمل من ترسو عليه ا

 ≠∫ WEŠö

١- يتم تـقد العـروض وفقـاً للوثـائق القـياسيـة وفي حال عـدم التزام مـقدم الـعطاء فـي تطبـيق الوثـيقة الـقيـاسية بـكافة اقـسامـها فانه
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 
وجب عقد مشاركة.  ساهم في الشركة او الشركات  فوض او احد ا ٤- تقدم التامينات االولية باسم الشركة او مديرها ا

ناقصـة التواجد في مقـر الشركة حلضـور ومتابعة  فـتح العطاءات من قبل شتـرك في ا ثلي الشركـات واجملهزين ا ٥- بإمكان كافـة 
اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 

٦- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصادر التأمينات االولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 

رفقة. درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا ٨- تقدم التامينات االولية على شكل ( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ) ومن ا
ـادة اعاله ويتحـمل اجملهز ٩- ال تتم مـطالبـة شركتـنا بكـتاب تسـهيل مهـمة من الـكمارك وكـذلك الضريـبة واجازة االسـتيراد اخلـاصة با

واد الى شركتنا. مسؤولية جتهيز وايصال ا
وانئ. واد من ا ثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج ا طالبة باي تمديدات لفترات التجهيز ا  ١٠- ال تتم ا

 ١١- يتم استبعاد العطاء الذي يزيد او يقل مبلغه بنسبة 20 %  من الكلفة التخمينية.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

 ١٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
نـاقصـة اعاله تقـد كتـاب تأيـيد من وزارة الـعمل والـشؤون االجـتمـاعيـة/ دائرة الـتقـاعد ـتقـدمة لالشـتـراك في ا  ١٤- عـلى الشـركات ا

وافقات االمنية في حال التأهل والضمان االجتماعي الكمال اجراءات ا
 ١٥- ال تصرف اي مستحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.

ـناقصات من الشركات الـعراقية الستحصـال صحة صدور من غرفة جتارة  ١٦- يتم استقـطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي عن كل ا
بغداد.

دن الـتي أحط فيهـا الرحـال مع ناقتي وحـقيـبتي وخواطـر سكنت في ا
كان الذي ظـله في األفق ماء وسماء وقصب  أذهب أوال سطور ذلك ا
ــديـنـة ألسـأل أن كـان هـنـاك نـصــبـا جلـنـدي مـجـهـول فـقط الى وسط ا
ألعــرف مــاذا حتت أجــفــان أهل الــبـالد من مــزاج  فــوجــود اجلــنـدي
اجملهول يـعني أن عطر احلـرب يسكن أو سـكن وردة هذا البالد وعلي
زاج يـخـتلف عن طـريـقة تـعـاملك مع ـديـنة والـنـصب  أن أتـعامل مع ا
ديـنة الـسويـسريـة ألنهـا لم تشـهد حـرب. وحتـى أعبـر فصول جنـيف ا
ـكـان الـرمـزي  الــذي يـعـود إلى عـام  1858وهـو ضـريح تـأريخ هــذا ا
ـارك بـعـد حـرب سـكـيـلـسـفـيغ ـشـاة" في فـريـدريـكـا في الـد "جـنـدي ا
األولى . تلك الفصول اخملـتصرة تطويـها ذاكرتي وأنا أقف أمام قوس
ـكان الـبـعيـد ح نـفزُ من النـصـر في باريس أحـمل ذكـريات شـهداء ا
قدمة مشحوف نومنا على صراخ الـنساء ونحيبـهم عندما يشعـرن   
وهي تـرتـطم بـالـقـصب فيـشـعـرن أن مـشـاحـيف الـلـيل لن حتـمل سوى
الـنعـوش فيـبـدأن بالـنحـيب و( الـبغـيك ) حـتى قبل أن يـعـرفن نعش من

شحوف. جيء به على ا
وت حـ قال لـهم أمر الـفصـيل على جبل واحد سـكنت رأسه حلـظة ا
كردمند أن عليهم اآلن استعادة تلك الرابية التي تناثرت عليها اجساد
مـئـات اجلـنــود في عـبث يـسـمـونه اسـتــعـادة راقم.  تـقـدم عـطب دبـيس
شاة وسمع نصيحة ابوه : وكان برتبة جندي أول تطوع في صنف ا
ولدي تطوع  حتى تشبعنا من صـمون اجليش وحتى تستطيع براتبك

ان تشتري لنا جاموسة سمينة تتحمل هذا اجلفاف والعطش.
ذهب عـطـب الى اجلـيش  وجـعل أهــله يـشـعـرون بــفـرح  تـذوق الـطـعم
ــمـيــز لـصـمــون اجلـيش االســمـر  ولـكـن الـصـمــون لم يـزر بــطـونـهم ا
ـفزعة للقتـال احملتدم على رواقم قاطع حاج وزارها بدال عنه االخبار ا

عمران .
زحف عــطب الى الـربـيــئـة وهـو يـعــرف أنه الـزحف االخــيـر في احلـيـاة
عندما نزلت اليهم من الربيئة موجة من احلرس والبسيج وكان نصيب
( عطب ) طلقة في الرأس وبقاء جـثته في سفح الراقم ال يستطيع أحد
كان ما يوم شعر اجلنود ا دفنت في بطن الوادي  من اخالئها  ور

يتة للجنود بدأت تتفسخ ويجب دفنها. االيرانيون ان االجساد ا
وهـكـذا سـجـلت تــواريخ قـريـتـنـا أسم أول جـنـدي مـجـهـول ولـكن بـدون
شـاهـدة ونـصب يـدل علـيه  وظل نـحـيب ابـيه يـذكـرنـا بـندمه أنـه نصح

وت هناك وحيدا وال يعرف قبره. ولده ليتطوع و
ــدى االدبي في اربـيل  وهـنـاك عام  2005تـمت دعـوتــنـا الى مـلـتـقى ا
كـان الـذي فُـقـدَ فـيه عـطب  ومـا زلت اتـذكر راودتـني فـكـرة أن أزور ا
كـان الذي كـانت تربض فـيه وحدته كـما اخبـرني في واحدة من اسم ا

اجازاته .
أخـذت سـيـارة اجرة ذهـابـا وايـابـا من اربـيل الى حـاج عـمـران. أتـذكر
ـنطـقـة فلـقـد خدمت فـيـهـا كجـنـدي احتـيـاط  وببـوصـلة مـشـاعر هـذه ا

قصود. القلب  أوقفت السيارة قرب وادي في سفح اجلبل ا
سألت أحد الرعاة :أن كان يعرف أثارا حلرب كانت هنا.?

لم يـكن يــتـحـدث الـعـربـيـة لـكن الـســائق تـرجم سـؤالي  فـأشـر الـرجل
صوب مكان ليس بعيد في بطن الوادي.

نزلت  ثمة قبور دون شواهد سوى بعض الصخور التي تدل عليها.
تبعت نبض قـلبي ووقفت عن قبـر صغير مـنزوي عن بقيـة القبور وكأنه

ينادي : أنا عطب  خذني الى قريتي.
همست للتراب والصـخرة : ال أستطيع وغير مسـموح يا تلميذي عطب

ـكــان نـصب  ولــكن سـأضع لـك داللـة تــقـول :ان هــذا ا
جلندي مجهول.

رر نسمة تقول : جندي طيفه ابتسم وشعرت بفمه 
عدان...! مجهول من ا

في آخر أوقات مساء مغادر ومقبل علـى نهار جديد كانت ليلة تتسم
بـســكـيـنــة آسـرة لـنــفس الذت بـحــثـا عن الـهــدوء ونـفــرت من ضـجـيج
جالس الهوس واألمنيات جلس في االتصاالت ومواعيد االمسيات 
مكـانه الـذي يـخـلـد فـيه كل مـرة للـكـتـابـة والـتأمـل والتـفـكـيـر نـظر من
شـرفـة غرفـة أنـيقـة الى الـسـماء فـارتـفعـت يده بـإيـعاز روحـاني داعـية
بـالشـكر لرافـعهـا سمـاء متـغنـية بغـيوم مـتنـاثرة تـغالب وهج الـنجوم
سمـاء جميـلة تلـتصق فيـها الروح الـباحثـة عن الهدوء واألمـان تنفس
بـعـمق طـمـعـا بـأوكـسـجـ من نـسـمـات جـو شـتـائي بـارد حتـى هدأت
روحه الـتـائـهـة في غـربـة مر شـريط الـذكـريـات والـتـقى بـهم كلـهم في
ماض مـغادر من زمـان لم تتبـدل أشكـالهم ومع اللـقاء خـيم الصمت
نـفـر قـلم الـرصـاص الذي تـعـلم به رسـم  احلروف ـا هـو احلـزن  ور
في طفولته نظر الى الورقة البيضاء شعر بالنقاء الذي يسكن روحه
ـاذا أجلس لوحـدي أينهم ينـا يسارا ويـتساءل  وبيـنما أخـذ يتلـفت 
ضـطـرب عنـدها ذهـبوا ? أخـذ احلـزن يتـربص به لـيـفتـرس وجدانـه ا

ــوبــايل حــتى أســتــأنس جلــأ الى الــعــبث وضــجــيـج ا
بـالـفـوضى واذا بـصـديق يتـصل بـه ويعـلـو صـوتـهـما

ضحكة قوية..  شكرا لألصدقاء.

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـنـافـذ احلـدوديـة عـمـر أكـد رئـيس ا
عـــدنــان الـــوائـــلـي وجـــود اتـــفــاق
عــراقي ســـعــودي بــشـــأن عــمـــلــيــة
التبادل التجاري في ساحة التبادل
ــوجـــودة في اجلـــانب الـــعــراقي. ا
وقال الوائلي في تصريح امس إن
(اتـفاقـا عـراقيـا سعـوديـا بأن تـكون
عمـلية الـتبـادل التجـاري في ساحة
ـــوجـــودة في اجلـــانب الـــتـــبـــادل ا
الـــــــعـــــــراقـي أي أن الـــــــعــــــــجالت
الــســـعــوديــة التــدخـل الى الــعــراق
وكذلك العجلة العراقية التدخل الى
ـا يــكـون الــتـبـادل الـســعـوديــة وا
داخل الـــســاحـــة). وأكــد ان (األيــام
نفذ رافدا أساسيا قبلة سيكون ا ا

لالقــتـــصــاد) مــشـــيــرا إلى انه (
نـفـذ من جـمـيع الـنواحي جتـهـيـز ا
ــوظــفــون والــداوئــر الـــعــامــلـــة وا
متـواجدون مـنذ شهـرين فضال عن
تــوفـيــر احلــمــايـة الـالزمـة مـن قـبل

شتركة وقـيادة عمليات العمليـات ا
نفذ األنبار وكربالء". وأضاف أن "ا
ـسافرين البـري هو للتـبادل ونقل ا
عــلى مــدار الــســنــة) مــوضــحـا ان
(رئيس الـوزراء مصـطفى الـكاظمي
ــــالــــيــــة بــــإعــــطـــاء كــــلف وزيــــر ا
الصـالحيـات الـكـافـيـة لـلـتـعـاقد مع
شـركـة لألتمـتـة اإللكـتـرونيـة بـهدف
تــــدقــــيق األوراق واالبــــتــــعــــاد عن

ال العام). التزوير وهدر ا
dO³  ÂUL²¼«

وأشـار الـوائـلي إلى ان (الـكـاظـمي
أبـدى اهـتـمامـا كـبيـراً إلعـمـار باقي
ــنــافــذ من الــنــاحــيــة الــتــجــاريـة ا

والسياحية).
الى ذلك أوضحت دائرة التحقيقات
في هيئـة النزاهـة تفاصيل عـمليَّتي
الضـبط الـلـتـ نـفذتـهـمـا في مـنـفذ
ـــحــافـــظــة ـــة احلــدودي  زربـــاطــيـَّ
واسط مـبـيـنـة أنــهـمـا أفـضـيـا إلى
َّ ـوادَّ  ـلــةٍ  ضــبط عــجالتٍ مُــحــمـَّ

ــنـشـئــهـا وصالحــيَّـتـهـا الـتالعب 
ومـحــتـويـاتــهـا. واشــارت الـدائـرة
وفي مـعـرض حـديثـهـا عن الـعمـلـيَّة
األولى إلـى أن (فـريـق عـمـل مـكــتب
حتــقــيق واسط  الــذي انــتــقل إلى
ة  تـمــكَّن من ضـبط مـنـفــذ زربـاطــيـَّ
عجـلت مُـحمَّــلت بـأنابيب (فـايبر
ُثبت َّ حك وإزالة اللـيبل ا كالس) 
ـــنــشــأ عــلـــيــهـــا الــذي يــتـــضــمَّن ا
والـصالحيـة والـنفـاذ وربط شـهادة
ـعـاملـة الـگـمـرگـية مـنشـأ مُـزوَّرة بـا
ة بـاحلـمـولـة). فـيـمـا تـمـكَّن اخلـاصـَّ
الفريق فـي عمليَّـةٍ منفـصلةٍ أخرى
من ضــبط سـيَّـارةٍ حتــمل بالسـتـيك
َّ إخــفــاؤهـا داخل ومــواد أخــرى 
مادة البالستيـك موضحةً في بيان
علومات تلقته (الزمـان) امس أن (ا
نــهــا الـكــشف اخلـاصُّ الــتي تـضــمـَّ
بـــاحلـــمـــولـــة اقـــتـــصــر عـــلـى ذكــر
"البالستـيك"  دون ذكر مواد أخرى;
وبـالــتـالـي احـتــسـاب رسمٍ گــمـرگيٍّ

ــــا يــــؤدّي إلى ـَّ وضـــــريــــبـيٍّ أقل; 
ال الـعام). وبـيَّـنت حصـول هدرٍ بـا
َّ تــنــظـــيم مــحــضــري ضــبط أنه (
ـــضــــبـــوطـــات في ــ بـــا أصـــولــــيـَّ
الـعمـليَّـت الـلتـ نُفـذَتا; بنـاءً على
مـذكـرتـ قـضـائـيَّـتـ وعـرضـهـمـا

عـــلى الـــســـيـــد قـــاضـي مـــحـــكـــمــة
ُـخـتــصَّـة بـالــنـظـر في الـتــحـقـيـق ا
قـضايـا النـزاهة في واسط; التـخاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونيَّـة ا
ŸËdA  ¡UA½«

وتواصل وزارة الـنقل مـفاوضـاتها
مع شــركــة دايــو الـكــوريّــة إلنــشـاء
مشروع مـيناء الـفاو السـتراتيجي
في حــ رجـحت جلــنــة اخلــدمـات
الـنيـابيـة تـوقيع الـعقـد مع الشـركة
خالل الـشــهـر اجلــاري لالسـتــفـادة
ـرصــود لــلـمــيــنـاء في ــبــلغ ا من ا
قانون االقتراض الذي جرى إقراره
مؤخراً. وقال عضو جلنة اخلدمات
ـسؤول عن ملف النيـابية وأحد ا
مـــيـــنــــاء الـــفـــاو الـــنـــائب مـــضـــر
االزيـرجـاوي في تـصـريح صـحـفي
ان (الــتـفـاوض مـسـتـمـر بـ وزارة
الـنـقل والـشـركــة الـكـوريـة خـاصـة
ـفوض للـشركة ـدير ا بعـد تغـيير ا
وتقد سعر جديد وصل الى 2.65

مــلـيــار دوالر ولــكن الــوزارة تــأمل
ـبلغ بعـد أن  االتفاق بتـخفيض ا
ـدة الـزمـنـيـة الـالزمـة إلجناز عـلى ا
شروع التي تتراوح ما ب 5 – 3 ا
سـنـوات) مـبـيـنـاً أن (هـنـاك شـركـة
صـــيــنــيــة ســبـق أن قــدمت عــرضــا
ودخــلت في مــســار الــتــفــاوض مع
). وأضــاف أن وزارة الــنــقـل أيــضــاً
(االسـبـوع اجلـاري سـيـشـهـد زيـارة
جلـنــة اخلـدمــات لـوزارة الــنـقل من

أجـل االطـالع عـــــــــــلـى كـل مــــــــــا 
الــــتـــوصل الــــيه مـع الـــشــــركـــتـــ
(الـكـوريـة والصـيـنيـة) مـشـيراً الى
أنه (رغم الـتـأخـيــر في عـقـد مـيـنـاء
الـفاو لـكن الوزارة ال تـريد خـسارة
الشركة الكورية لكثير من األسباب
ـنطـقة بـصورة أولـها أنـها تـعرف ا
جـــيــدة إضـــافــة الـى أن آلــيـــاتــهــا
مــتـواجــدة في مــوقع الــعــمل وفي
حـال توقـيع العـقد سـتبـاشر الـعمل

فورا).
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كـورونـا الـذي طـوره مـركـز غـامـااليا
الـــوطــنـي الــروسـي لــعـــلم األوبـــئــة

والبيولوجيا اجملهرية.
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نـظمة لدى روسيا وأكدت مندوبة ا
مـيـليـتـا فـوينـوفـيـتش في حوار مع
إذاعـة صـدى موسـكـو  أن (مـنـتجي
الـلـقـاح قـدمـوا هـذا الـطلـب إلى مـقر
ـتـحدة في ـنـظمـة الـتـابعـة لأل ا ا
ـسـؤولة إلى أن جـنـيف). وأشـارت ا
يـة لم تسجل (منـظمـة الصحـة العـا
حــتى اآلن أي لـقـاح ضــد الـفـيـروس
التـاجي موضـحة أن احلـديث يدور

الوزارة .   وقـال مديـر بيـئة الـنجف
االشــرف عــادل مــحــمــد جــبـوري ان
ـديـريـة اغـلـقت عـددا من االذاعات (ا
واحملــطــات االرضــيــة  خملــالــفــتــهـا
لـــلــضـــوابط والـــشــروط الـــبــيـــئــيــة
وانـذارهـا لرفـع ابراج الـبث االذاعي
ـــنــــاطق الــــســـكـــنــــيـــة في خـــارج ا
احملــافــظــة)  .واكــد ان (وجــود هـذه
ــنـاطق الــسـكــنـيـة االذاعــات داخل ا
. ( تسبب مشـاكل صحية لـلمواطن
ـيـة وأعـلـنت مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
تــلــقــيــهــا طــلــبــا لــتــســجــيل لــقــاح
ــضـاد لــفــيـروس ســبـوتــنـيك  ( Vا
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وجه وزيـر الـصـحـة والـبـيـئـة حـسن
مـحـمد الـتمـيـمي بـانشـاء مسـتـشفى
من 50 ســـريــرا في كل مـن قــضــائي
حافظـة االنبار واحملمودية القائم 
في بـغـداد وقـال بـيـان ان (الـتـمـيمي
ـستـشفـي بـصورة وجه بـتشـييـد ا
عـــاجــلـــة مع جتـــهــيـــزهــا  بـــاحــدث

ستلزمات الطبية). االجهزة وا
ووجـهـت وزارة الـصــحــة والــبــيــئـة
انــذارا بــالـغــلق لــعــدد من االذاعـات
احملـــلـــيـــة في مـــحـــافـــظـــة الــنـــجف
خملــالــفــتــهــا ضــوابط وتــعــلــيــمـات

ازالــته كـونه يـؤثـر عــلى صـحـتـهـا).
وأضاف الـتـميـمي أن (حجم الـكيس
ـبيض بلغ 20x15 سـنـتمـتـرا عـلى ا
االيـسـر وأنه  اسـتـئـصـال الـكـيس
بـنــجـاح لــلــمـريــضـة الــتي تـمــاثـلت
لـلـشفـاء).  وأعـلن مديـر عـام مخـتـبر
ــاني الــذي يــعــمل إلى بــيــونــتك األ
جـانب األميـركي فـايـزر إلنتـاج لـقاح
ضــد كــوفــيــد- 19اخلــمــيس أنّه من
ــمــكن" حــيــازة تــرخــيص لــلــقـاح "ا
والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في
ــــتــــحــــدة أو االحتــــاد الــــواليــــات ا

األوروبي.

ـبــيض االيــسـر الـفــصــوص عـلـى ا
لـسـيـدة تـبـلغ من الـعـمر  33 عـاماً .
سـتـشفى طـالب حسن وقـال مديـر ا
التميمي إن فريقـاً طبياً متخصصاً
في الــنـســائــيـة والــتــولـيــد  اجـرى
ـريضة تـبلغ من عمـليـة فوق كـبرى 
العـمر 33 عامـاً تعاني من اآلالم في
مـنطـقـة البـطن واحلـوض لفـترة من
الـزمـن وبـعــد إجــراء الــفــحــوصـات
الالزمـــــة مـن خالل الــــــتـــــحـــــالـــــيل
ــغـنــاطـيـسي والـسـونــار والـرنـ ا
ــبــيض تــبــ وجــود كــيـس عــلى ا
األيسر متعدد الـفصوص ما يتطلب

عن إجراءات اعتماد يجب على كافة
اللـقـاحات أن تـخضع لـها في دولـها
أوال). وأصبـح سبـوتـنيك  ( Vالذي
اضي أول سـجلـته روسـيـا في اب ا
لــقــاح عــلـى مــســتــوى الــعــالم ضــد
الـــفـــايـــروس الـــذي يــســـبـب مــرض
كورونا.  وتـأمل السلطـات الروسية
إطالق حملة تـطعيم واسـعة النطاق
ضــد كـورونـا في الـبالد قــبل نـهـايـة

العام اجلاري.
فيمـا جنح فريق طبي في مـستشفى
ابن الـبلـدي لألطفـال والنـسائـية في
بــغــداد بــرفع كــيس كــبــيــر مــتــعـدد
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بـيـتنـا بـالضـبط قبل هـكـذا هو حـال أو
وبـعد انتخابات مكتـبها التنفيذي وما
حصل اثنائها وبعدها أيضاً من مهازل
وإســـاءات غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة يـــتـــحـــمّل
مـسـؤولـيـتـهـا كـامـلـة أمـام الـرأي الـعام
والـشـارع الـريـاضي و(الـقـانون) كل من
ـــثـــلي الـــســلـــطـــتــ الـــتـــنــفـــيـــذيــة
والــتـشـريـعــيـة الـذين أعـلــنـوا رسـمـيـاً
ولـألسف وقــوفــهم عــلى احلــيــاد إزاء
الــعــشـرات من اخلــروقـات الــقــانـونــيـة

واإلدارية.
ال نـريـد أن نـكـرّر مـا فصّـلـنـاه بـإسـهاب
ـنشـورة قـبل أيام ـقـالـة األخيـرة ا في ا
مـعدودات من مـوعد االنتـخابات سوى
إعـادة الـتـذكـيـر بـعـنـوانـهـا وخـاتـمـتـها

طلوب. توضيحاً أو جواباً للرأي ا
عـنوانـها يـفصح بأن : "أتـركوهـا لألكفأ
باد الرياضية واألكثر نزاهة للقيم وا

والوطنية احلقة"
وخـاتـمـتـهـا تـقـول :"إن جتـربـة الـسـن
ـارّة ونـتــائـجــهـا وأزمــاتـهـا الــعـشــرة ا
ُـخجـلة بـرهنت وبال أي وفـضـائحـها ا
ـبــيـة شك اســتــحـالــة تــفـهّم قــيــادة أو
الـعـراق بـأنهـا (خـادمـة) فعالً لـلـريـاضة

العراقية وليس العكس".
dÐU¦  Í√—

قــرأت فـي إحـدى صــفــحــات الــتــواصل
ـتابع مـثـقف ومـثـابر االجـتـمـاعي رأيـاً 
حــــول االنـــتـــخــــابـــات األخــــيـــرة هـــذه
ونــتـائــجـهــا يـقــول فـيه بــأن:  "الـدولـة
بــرمـــتــهــا صــمــتـت جتــاه انــتــخــابــات
ــبــيـة الــتي تــعـد أكــبــر دلـيـل عـلى األو
هــــزالـــــة مــــا وصل الـــــيه الــــبـــــلــــد من

ـخــتـلف قــطــاعـاته وفي اســتـخــفــاف 
مقدمتها الرياضة ".

ـستفيدون فقط ثم يـضيف :"سيخرس ا
أليـــام أو ســاعـــات مــعـــدودة وبــعـــدهــا
سـتصـدح احلناجـر بالدفـاع عن الباطل

والفساد ".
ثـم يـــخــــتـــتـم كالمه بــــالــــقـــول :"ان من
كن له أن يـستـطيع تفـسير ذلك أكـيد 
ـبـيــة واألنـديـة يــفـسّـر انــتـخـابــات األو
ومـنح الشرعية للمتـهم بالفساد أمام

أنظار اجلميع " .
صحوة ضمير أم اعتراف باخلطأ ?

إن مــا صــاحب ومــورس من مُــحــرّمـات
ومـنـاورات ودفـوعـات بالـنـقـد وباآلجل
ّ تــداوله من وعـــود من قــبل كال ومـــا 
ـتـنـافسـتـ يشـيـر ويـهيّئ اجلـبـهـت ا
فـــعـــلـــيـــاً الى اســـتـــمـــرار ذات الــنـــهج
الـتخريبي الذي يبتعد كلياً عمّا نسميه
بـعمليـات صناعة االجنـاز في الرياضة
ـــهـــمــة األولـى واألخــيـــرة ألي جلـــنــة ا

بية في هذا الكون. أو
إن مَـن يـــفــــطِن وبــــعـــد مــــرور دورتـــ
ـوقع أنفق انـتـخابـيـت كـامـلتـ في ا
خـاللـهـا مـا يـزيـد عـن نـصف مـلـيـار من
الـدوالرات دون حتقيق أي نـتائج تذكر.
ماليــ أهــدرت غــالـبــيــتــهـا لــلــتــفـسّح
ولــلـمــزايـا مع تــراكم هـائل فـي الـديـون
ـتـروكـة من يـفـطن بـعـد هـذه الـسـن ا
ـسـؤولـيـة بـأن ـارسـة ا الـطـويـلـة من 
هـنـاك مـنـهج وخـطـة عـمل وإدارة يـجب
حتــضـيـرهــا والـتـمــسّك بـتـنــفـيـذهـا ال
يــسـتــطـيع وغـيــر قـادر وبـذات األدوات
ـكرّرة وقابلياتها الفكرية والعملية أن ا

ّـا نـشروه يـحـّقق ولـو اليـسـر الـقلـيل 
من دعـاية انتخابية أطلق عليها منهاج

عمل .
كـما إن قيادة أي مؤسـسة ال تعمل على
االلـــتــزام بـــإعــداد وتـــقــد وتـــصــديق
تــقــاريــر احلـســابــات اخلــتـامــيــة أمـام
هـيــئـتـهـا الـعـامــة واجلـهـات الـرسـمـيـة
ــتــكـرّرة ــعــنــيـة بــرغم تــأكــيــداتـهــا ا ا
ـكن أن تـتـحـوّل ولــسـنـوات عـديـدة ال 
بـقـدرة قـادر الى مـا يتـوجّب أن تـتـحلّى
بـه أي قـيــادة مـن مــواصــفــات مــهــنــيـة

ونزاهة أمينة وصادقة!!!
ـراقـبــ بـأن هـنـاك يــتـكـلّم كــثـيـر مـن ا
تـالعـب فــــــاضح بـــــــاألمــــــوال واألمالك
والـعقارات والـتعيـينات وأوامـر اإليفاد
ومـخصّـصاتهـا وما جتمّعَ من مـليارات
ُطفأة مـحسوبة على باب الـسلف غير ا
أو تـلك التي أطفأت بـقرارات مقصودة
كـمـا تـكـدّس في هـيئـة الـنـزاهـة وديوان
سؤول كم كبير من الـرقابة ومكاتب ا
الـتقارير التي تفضح وتدين اخلروقات
والـــتالعــبــات احلــاصـــلــة في أســلــوب
ادية ـمتلكات والـعائدات ا الـتصرّف با
ـقرّرة للرياضـة وجلنتها ادية ا وغـير ا

بية . األو
نظام داخلي أم مشروع انتخابي?

أن يُـعَـدْ ويُمـرّر ويُعـلنْ النـظام الـداخلي
ـشـاركة في ـبيـة وشـروط ا لـلـجـنـة األو
االنـتخابـات بخِلـسة مُريـبة قبل اكـتمال
تـشــريع قـانـونـهـا ودون عِـلم أو تـدقـيق
فـي مجـلس شـورى الـدولـة فـذلك يُـمثّل
قــمّـــة (اخلــروقــات الــقــانـــونــيــة) الــتي
يـتحمّل مسـؤوليتها ونـتائجهـا الهزيلة

كـل من جلـنــة الـشــبــاب والـريــاضـة في
مــجـلس الــنـواب والــوزارة الـقــطـاعــيـة
) عن حـمـايـة سـمـعـة ـعـنـيـة (قـانـونـيـاً ا
الـرياضة إضافـة الى الهيئة الـقضائية

شرفة على االنتخابات !!! ا
ســـوء الـــتـــصـــرف الـــذي قــلـب مـــيــزان

القوى!!
ـارسـة شـاذة ومـهـمّـة شـغلـت وسائل
ـسؤول بـكثـافة قبل اإلعالم ومـكاتب ا

ؤتمر االنتخابي !! وبعد ا
ــكن أن يــســمح لــنــفــسه قــائــد كــيـف 
ريـاضي من أجل كسب صـوت انتخابي
(واحــد) أن يُــســهم أو يــوافـق (ظُــلــمـاً)
عـــلى إبــعــاد ريــاضـي مــرشّح رســمــيــاً
ـبـيـة لـلـمـشـاركـة في دورة األلـعـاب األو
قـبل بحجّة الـقادمة في طـوكيو الـعام ا
واد احملظـورة خالل مشاركته تـناوله ا
في إحــدى الـبـطـوالت (غـيــر الـرسـمـيـة)
دون دلــيل أو قــرار صــادر من اجلــهـات
عنـية عن مثل هـذا النوع من الـدوليـة ا

العقوبات?
كن أن ومـا دمـنـا بـهذا الـصـدد كـيف 
نـفـهم بـأن هيـئـة قضـائـيـة مشـرفـة على
االنــتــخــابـات تــمــنع أحــدهم الــســمـاح
ـواقع بـسـبب حُـكم بـالـتـرشـيح ألحـد  ا
ـة مُـخـلّـة جـنــائي سـابق الرتـكـابه جـر
بــــــالـــــشــــــرَف فـي حـــــ تــــــســـــمـح له
ؤتمر? ثم كيف ال بـالتصويت في ذات ا
بية وهي تـنتفض هيئة عامـة للجنة أو
نع الـسـلطـة األعـلى على قـرار سـاذج 
تــمـثـيل أهم وأوسع احتـاد ريـاضي في
الـبلـد في مؤتمـر انتـخاب قيـادتها? الى
ـة وسوء ؤ هـذه احلـدود من األنانـيـة ا
الــتــصــرّف وعــدم االهــتــمــام بــســمــعـة
الـرياضـة والرياضي (الـبطل) أوصلـتنا
الـيها بعض العقـول واألفكار االنقالبية
ــمــارســات الــفــوضــويــة فـي مــراكـز وا

القرار!
كـيف تـتوافق سـياسـة قبـول الرشى مع

أداء القسم?
بُـدعة أو مهزلة جديدة تفتّقت بها أفكار
ــتــنــافــســتـ رأسَي كـال اجلــبــهــتــ ا
بـــوجـــوب تـــرديـــد قـــسـم الـــوالء وعــدم
احلِـنث به في عملـية التصويت ووضع

الورقة في الصندوق االنتخابي.
تـنـافـسـتـ أعـلنت إحـدى اجلـبـهـتـ ا
وبـال خـجـل تـفــاصــيل ذلـك مع الــصـور

ـناوِئة الى ّـا دفع اجلبـهة ا إعـالمياً 
ذات الــــســــلــــوك ولــــكن دون إعالن أو

تصوير  !!
هـــنـــاك من االشـــاعـــات الـــقـــريـــبـــة من
احلـقيقة تؤكد بأن مجموع ما أنفق من
ــؤتــمـر أمــوال ورشى لــتــنــظــيم هــذا ا
ولـشـراء وتـبضـيع الـصوت االنـتـخابي
لـــصــالح هـــذا أو ذلك الــتـــكــتّل يـــكــفي
ُقرّة يزانية السنوية ا لتغطية نفقات ا
ألي احتـــاد ريــاضي عــدا كــرة الــقــدم.
ستهـجن أيضاً بأن االخبار الـغريب وا
واالشـاعات هذه تتداول اسماء رُشّحت
ـــواقع قـــيـــاديـــة من كال اجلـــبـــهـــتــ
ـتنافست وبعضها يؤكد على عملية ا
شــراء ذمّـة وأمـانــة أحـد الـنــاطـقـ من
!! مستشاري رئيس إحدى اجملموعت
إزاء كـل ذلك فــإن أي تـــشــكــيـل قــيــادي
يـنـبـثق عن هـذا اخلـلـيط الـهـجيـني من
ـتـنـاقـضـات واخملـالـفـات الـفــضـائح وا
الـقانونـية وغيـر القانـونية ال يـستطيع
الـصـمود والـبقـاء مقـابل مـا سيـواجهه

من اعـتراضـات وعثرات جـاهزة أعلـنها
صـــراحــة أكـــثــر مـن شــخص أو جـــهــة
قـــــريــــبـــــة مـن مــــلـف االنــــتـــــخـــــابــــات

وتفصيالتها.
ال نــعـني بــذلك بـأن الــطـرف أو الـكــتـلـة
ّن اسـتـطـاع اخلــاسـرة هي األحـسـن  
إدارة مـنـاوراته االنتـخابـية بـشكل أكـفأ
ُــشـرَّع مـن اخلـصـم  بل ألن الـقــانــون ا
نـحها  حـديثاً لالحتـادات الرياضـية 
أي االحتادات كامل االستقاللية الفنية
الية أيضاً وبشكل سيُبعد واإلداريـة وا
ـــكــتب الـــتــنـــفــيــذي تـــأثــيـــر قــرارات ا
ورئـــاســـته عــلـى عــدد غـــيـــر قــلـــيل من
همـة فيمـا تمثله االحتـادات الكبـيرة وا
مـن حجـوم في مـجـمل قـاعـدة الـريـاضة

العراقية. 
ø‰uKŠ s  q¼Ë

إذا مـا استمرّت الدولة وحـكومتها على
الـنظـر الي الرياضـة في اجملتمع بـعيداً
ــادة (36) من عـن جــوهــر مـــا أتت به ا
الـدستـور الدائم لـلعـراق بشـأنها . وإذا

بية الوطنية العراقية UÐU ∫ جانب من انتخابات اللجنة االو ²½«
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مـــا واصـــلـت مـــؤسّـــســـات الـــريـــاضـــة
وتــشــكــيالتــهـا اخملــتــلــفــة الــعـمل دون
فـلسفـة أو سياسة ريـاضية مُقـرّة يلتزم
يثاق عمل بـها اجلميع وبدون التقيّد 
ريـــاضـي عـــراقي وطـــنـي شـــامل يُـــعَـــد
ـكن ـســيـرتــهـا ال  كــمـرجـعــيـة لــهـا و
الـتحدّث عن مستقبل مضمون للرياضة

ونتائجها في العراق.  
وبـــقــدر تـــعـــلّق األمــر بـــاالنـــتــخـــابــات
ـارسات األخـيـرة ومـا تـخـلّـلـهـا من   
وقــرارات ُمــخـجــلــة ونــتـائج مــحــيّـرة
وغير متجانسة أو كفوءة يُصعب معها
ـومـة اسـتـقـرارهـا فـإن احلل تـأمـ د
األمــثل الـذي يـلـزم اصـحـاب الـقـرار في
الـسلـطتـ التـنفيـذية والـتشـريعـية هو
وجـــوب الـــســــعي إلعـــادة الـــنـــظـــر في
ـشـاكل احلـاصـلـة هذه أو (مَـكْـمَن) كـل ا
الـتي ستحصل مُمثّلـة بالنظام الداخلي
ـــبــيـــة وضــرورة إعــادة لـــلــجـــنــة األو
حتــضـيـر نـظــام حـديث مُـقــرّ ومُـتـكـامِل
قـــانــونـــيــاً تُـــعَــد مـــوادهُ وفق ضــوابط

ومـواصـفـات وشروط ومـعـاييـر تـضمن
لـعناصر اخلبرة والـكفاءة والنزاهة في
الـبلد أن تـمارس واجبـاتها في صـناعة
إجنـازات وبطوالت ريـاضية يـستحـقّها

وطن أسمه العراق !!
 …dOš√ WLK

أعـرف يقـينـاً بأن هـذا الكالم كـسابـقاته
لن تـتـقـبّله ولن يـجـد آذنـاً صاغـيـة لدى
مـن قـــصــــدنـــاهم ألســــبـــاب ذاتــــيـــة أو
مـــصــلـــحــيــة فـي الــغــالـب أو ألســبــاب
مـوضوعية مـقبولة لـدى البعض اآلخر.
لــقـد تــعـمّــدنـا بــقـصـد عــدم ذكـر أي من
عـنـية لـكن األمـانة الـعـلمـية االسـمـاء ا
والــواجب األخالقي والــوطــني ألـزمــنـا
كـتـابة ونـشر هـذا الكالم ألنـنا عـلى عِلم
بــــأن الــــتــــاريخ ســــيُــــســــجّـل كل شيء
وسيُحاسب بالسلب أو اإليجاب كل من

عرف أو أطّلعَ ولم يتحدّث . 
إن الـسـاكِت عن قـول احلق هو شـيـطان

أخرس.
فاشهد اللهم إني قد بلغت.
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ؤمل ان درب الـبرتـغـالي مانـويل بـونتس الى الـعاصـمـة بغـداد تمـهـيداً لـتدريب نـادي الـشرطـة. ومن ا وصل ا
درب . وسـيكـون بونـتس ا ـدة عامـ ـقبـلة  درب خالل الـساعـات ا يعـلن النـادي رسـميـاً عن تعـاقـده مع ا
البرتغالي االول في تأريخ الدوري الـعراقي. وسبق وأن قام بونتس بـتدريب النجم البرتغـالي كريستيانو

رونالدو فى فريق الناشئ بنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي.
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بغداد

وردتـني الــعـشــرات من االسـتــفـســارات تـطــلب الـرأي فــيـمــا أسـفــرت عـنه
بية. كتب التنفيذي للجنة األو انتخابات ا

هناك مقولة يطلقها عامّة النـاس ح تترسّخ لديها قناعة تقترب من حاالت
اليأس بحدث ما تردّد فيه القول:

" إن شرجت وإن غربت .... خوجة علي مال علي "

سجل ثالثة اهداف للزوراء في مرمى
الـقـوة اجلــويـة في مـبــاراة الـفـريـقـ
ــــــرحــــــلــــــة الــــــثــــــانــــــيـــــة ضــــــمـن ا
ــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــم 1997- 1996م
وانــتــهت لــصـالـح الـزوراء بــخــمــسـة

اهداف مقابل ثالثة.
- هــــداف الــــزوراء في مــــرمـى نـــادي
الــقـــوة اجلــويــة هــو الـالعب حــســام
فوزي الـذي سجل ثـمـانيـة اهداف في

مرمى نادي القوة اجلوية.
- هـــداف الــقـــوة اجلــويـــة في مــرمى
ـــرحــوم نـــاطق نـــادي الـــزوراء هـــو ا
هاشم الـذي سجل ثـمانـية اهداف في

مرمى نادي الزوراء

ـوسم 1976 - 1975م والــتي اقــيــمت
على ارض ملـعب الشـعب الدولي يوم
السـبت  /14شـباط / 1976م وانتـهت

بالتعادل بهدف واحد لكل منهما .
- اول هدف لـنـادي القـوة اجلـوية في
مــرمى نــادي الـزوراء ســجــله الالعب
كاظم وعـل في الدقـيـقة  77من مباراة
الــفــريـقــ في افــتــتــاح دوري مـوسم
م والـــتـي اقـــيـــمـت عـــلى1976 - 1975
ارض مـــلـــعب الـــشــعـب الــدولـي يــوم
اخلميس /11ايلول / 1975م وانتهت

لصالح الطيران 1-صفر .
- الــهــاتــريك الــوحــيــد في مــبــاريـات
الـفـريـقـ سـجـله مـؤيـد جـودي الـذي

الــــثـالثــــاء  /28 نـــــيـــــســــان / 1987م
ــرحــلــة الــرابــعــة ضــمــــــــــــــــــــــن ا

وسم 1987- 1986م.
- اكبر فوز لـنادي القـوة اجلوية على
نــادي الــزوراء كـــان بــاربــعــة اهــداف
باراة التي اقيمت مقابل الشيء في ا
على ارض ملـعب الشـعب الدولي يوم
اجلــمــعـة  /12شــبـاط / 1999م ضـمن
ـرحـلـة الـثـانـية اجلـولـة الـثالـثـة من ا

وسم 1999 - 1998م .
- اول هدف لـنادي الـزوراء في مرمى
نـادي الــقـوة اجلــويـة ســجـله الالعب
سعد عبد احلميد في مباراة الفريق
رحلـة الثانية ضمن الدور االول من ا

موسم 1976- 1975م بعـد تـأهل نادي
الزوراء لدوري الكبار وانتهت بفـــوز
نادي الطـيران عـلى نادي الزوراء  -1
صـــفـــر ســـجل هـــدف الــفـــوز لـــنــادي
الـطــيـران الالعـب كـاظم وعل اقــيـمت
ــبــاراة عــلى ارض مــلــعب الــشــعب ا
الــدولي يــوم اخلـمــيس  /11ايــلـول /
م وحكمهـا السادة سامي ناجي1975
وبـدر نـعــمـة ورحـيم نــاصـر وتـوفـيق

السامرائي .
- اكبر فـوز لنادي الـزوراء على نادي
الـقـوة اجلــويـة كـان بـســبـعـة اهـداف
باراة التي اقيمت مقابل هدف في ا
على ارض ملعب الـشعب الدولي يوم
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الـكل يـشـاهـد كالسـيـكـو الـوطن الـذي
يجمع ب قطبي الكرة العراقية نادي
ـــلــقب بـــالــنــوارس ونــادي الــزوراء ا
لـقب بالصـقور وهما القوة اجلـوية ا
من اشـهــر االنـديـة الــعـراقـيــة ولـهـمـا
قـاعدة جـمـاهـيريـة غـفـيرة اجلـمـاهـير
باراة وكانها مباراة نهائية. تشاهد ا
تأسس نادي الزوراء في  /29يونيو /

عام 1969م .
وتـــــأسس نـــــادي الــــقـــــوة اجلــــويــــة
(الطـيران) سـابقاً في  /4 يوليو / في

عام 1931م .
- اول مبـاراة ب الـفـريقـ كانت في
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جانب من لقاء الكالسيكو الزوراء واجلوية

الـية نـاقشـة وضع االنيق واالزمـة ا
ـــر بـــهـــا. واوضـح أن درجــال التي 
وخالل اللقاء استفسر عن امور عدة
ــبـالغ تــتــعـلق بــعــقـود الـالعـبــ وا
ــطــلــوب تــوفــيـرهــا لــعــقــود الــعـام ا
ـالـيـة ـاضي وتــعـهـد بـحـل االزمـة ا ا
لــنــادي الــطـلــبــة وأكــد عــلى ضـرورة
عودة الالعب للتدريبات والتحضير
لــلــمــبــاراة الــقــادمــة فـي مــنــافــسـات
الدوري مـع نادي أمـانـة بغـداد. يـذكر
ان الطلـبة سيـواجه أمانة بـغداد يوم
ـقبل في اجلولـة الرابعة من االثن ا

متاز. دوري الكرة ا

ومن جــانــبـه تــعــهــد وزيــر الــشــبـاب
والريـاضـة عـدنان درجـال بـحل أزمة
ر االنيق نادي الـطلبـة الريـاضي. و
بــأزمــة مـــالــيــة خـــانــقــة دفـــعــته الى
االنـسحـاب من بـطـولة كـأس الـعراق.
وقــال مـديــر قــسم االعالم واالتــصـال
احلـــــكـــــومـي في وزارة الــــــشـــــبـــــاب
والــريـاضــة مـوفق عــبـد الــوهـاب في
حـديـث صـحــفي  إن يـوم امس شــهـد
اجتماعاً وزيـر الشباب ورئيس نادي
الـطــلـبـة عالء كــاظم والالعب الـدولي
الــسـابق بــاسم عـبــاس وبـحــضـوري
وحضـور مـدرب الـفريق احـمـد خلف
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اعلـنت ادارة نادي اجلـامعـة جاهـزية
مـــلــعب الـــبــرج فـي جــامــعـــة بــغــداد
ألسـتــضـافـة مــبـاريــات الـفـريق خالل
مــنـــافــســـات دوري الــدرجــة االولى .
ــديـر األداري لـلــنـادي صـبـاح وقـال ا
جـــعــيــر في بــيـــان إن كــوادر الــعــمل
تــواصل الــلــيل بـالــنــهــار في تــأهـيل
ـلـعب الـذي بات جـاهـزاً ألسـتـقـبال ا
ــبــاريــات. واضــاف أنــهــيــنــا كــافـة ا
ـلـعب اإلجـراءات األداريـة لـتـجـهـيـز ا
ألحــتــضــان أولى مــبــاريــات الــفــريق
والـتي ســتـكـون امــام نـادي الـوديع .

الــصـــاالت. وقــال يــوسف إن احتــاد الــســلــة
سيوفر شـبكة مواصالت خـاصة للمـنتخبات
من فــــنــــدق اإلقــــامـــة إلـى جــــمـــيـع صــــاالت

التدريب.
ـنظمـة جدولًا متـكاملًا ونوه أعدت الـلجنة ا
نـتخبـات منذ للحـصص التدريـبية جلـميع ا
واجهات إذ يحتوي وصولها وحتى أثناء ا
نتخبات والتي اجلدول على أوقات تدريب ا
ستـبـدأ بشـكل يـومي منـذ الـصبـاح. وأضاف
احتـــاد الــســلــة عــكف عــلـى تــهــيــئــة مالعب
الـــبـــطـــولـــة والـــتـــدريـب وتـــوفـــيـــر جـــمـــيع
احــتـيــاجـاتــهــا االحتـاد الــبـحــريـني يُــطـبق
مــتـطــلـبــات وقــوانـ االحتــاد الـدولي لــكـرة
ـية بكل دقة السلة في تـنظيم البـطوالت العا

واحترافية.
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خــصص االحتـاد الــبــحـريــني لـكــرة الـســلـة
ـنـامــة لـتـدريـبـات صـالــتي االحتـاد ونـادي ا
ـشـاركة في تـصـفـيات ـنـتخـبـات الـسبـعـة ا ا
كأس آسـيا 2021. وتقـام اجلولـة الـثانـية من
تـصــفـيـات كــأس آسـيـا  2021 في الـبـحـرين

30 خـالل الــــــــــفــــــــــتــــــــــرة من  27 وحــــــــــتى 
ـقــبل. وأكــد أحــمـد ديــســمــبـر/كــانــون أول ا
يوسف أم الـسر العـام لالحتاد البـحريني
لـكرة الـسـلة بـأنه  تـزويد صـالـتي االحتاد
نـامـة بجـمـيع مسـتـلزمـات الـتدريب ونـادي ا
وجتهيزات اللعبـة مثل الكرات ومياه الشرب
عدات األخرى بـاإلضافة لتخصيص وكافة ا
ــنــتــخــبــات ــتــطــوعــ خلــدمــة ا عــدد من ا
ـشــاركـة والـوقـوف عــلى احـتـيــاجـاتـهم في ا
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يــعــاني فـــريق احلــدود من الـــغــيــابــات في
صـــفـــوفـه قـــبل مـــواجـــهــــة الـــصـــنـــاعـــات
الـكـهـربـائـيـة عـلى مـلـعب الـصـنـاعـة ضـمن
مـنــافــســات اجلـولــة الــرابــعــة من الـدوري
العـراقي. وقال مـدرب الـفريق مـظـفر جـبار
في تصـريـحات صـحـفيـة الـغيـابـات ضربت
خـتلف خـطوطه بـعد تـأكد إصـابة الفـريق 
النيجيري جوزيف نثانيال بفيروس كورونا.
وأوضح أن عـددا من الالعــبـ تــعـرضـوا
إلصـابـات مـخــتـلـفــة في اآلونـة األخـيـرة
ــدافع مــحـــمــود عــيــال. عــلى غـــرار ا
وتابع كـما يـستـمر غـياب اإليـفواري
ـهاجـم الـشاب عـبد الـلـه كوفـي وا
أبــاذر حـــســـوني الـــذي انـــتــهى
موسمه بعد تعرضه لقطع
فـي الــــــــــربــــــــــاط
الــصــلــيـــبي قــبل
انـــــطـالق مـــــبـــــاراة
االفـتــتــاح. وأضـاف
نــعـــول عـــلى بـــاقي
الالعب ونأمل أن
يــــكـــــونـــــوا عــــلـى قــــدر
سـؤوليـة وأن يـجتـازوا عـقبـة الـصنـاعات ا
التي نرغب في حتقـيق الفوز األول بها في
دوري الـكـرة بعـد الـتـعـادالت الـثالث الـتي
حققهـا الفريق في اجلوالت الـ   3 األولى
ـــســــابــــقــــة. وجـــمـع نـــادي من عــــمــــر ا
احلـــــــدود  3 نــــقــــاط من مــــواجــــهــــاته

ركز 12. السابقة ويحتل حاليا ا
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{ رومـا- وكاالت - كـشف تـقـرير صـحـفي إيـطالي أن األرجـنـتـيني الوتـارو مـارتـينـيـز مهـاجم إنـتـر ميالن
دد عقده مـع ناديه حتى صيف 2025. ويـرتبط الوتارو ( 22عـامًا) بعـقد مع إنتـر حتى صيف 2023 سـوف 
دة أطول. وبـحسب مـوقع "كالـتشـيو ميـركاتـو" فإن الـعقد إال أن إدارة النيـراتزوري تـرغب في اإلبقـاء علـيه 
اجلـديـد لالوتارو سـوف يـتضـمن زيـادة مـاليـة كـبيـرة في راتـبه الـسنـوي حـيث سيـتـقاضى  7.5مـليـون يورو
بالتـساوى مع البـلجيـكي روميلـو لوكاكـو بدلًا من مـليوني يـورو. وأوضح التقـرير أن إدارة إنتـر لديهـا النية
أيضًـا للتـفاوض على الشـرط اجلزائي والبالغ  111ملـيون يورو لصالح األنـدية خارج الكالـتشيو فقط خالل
الـفترة من  1إلى  7يولـيو/تموز حـيث ترغب اإلدارة في إلغـائه تمامًـا. وأضاف التقـرير أن الوتارو يجب أن
يـحـسم مــوقـفه سـريـعًــا خـاصـة وأنه لم يـكـن مـتـوقـعًـا أن يــقـدم إنـتـر عــرضًـا بـهـذه الـقــيـمـة في ظل األزمـة
ـاضي قـبل االقـتـصـاديـة احلـالـيـة. جـديـر بـالذكـر أن الوتـارو كـان هـدفًـا أسـاسـيًـا لـبـرشـلـونة فـي الصـيف ا

قبل. التراجع عن ضمه لعدم التوصل التفاق مع إنتر ليؤجل النادي الكتالوني األمر للصيف ا

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6818 األحد 5 من ربيع الثاني 1442 هـ 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م
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{ انـقرة  –اف ب:  يـعـتقـد لويس هـاميـلتـون أن إجنازه
كــأفــضل ســائق في تــاريخ بــطــولــة الــعــالم لــســبــاقـات
فورموال  1لـلسيارات سيكـون بال قيمة إذا لم يساعد في
الـتصـدي للـعنـصريـة والضـغط من أجل التـغيـير. وتوج
سـائق مـرسـيـدس بـلـقـبه الـسـابع في بـطـولـة الـعـالم في
تــركــيــا يــوم األحــد وعــادل الــرقم الــقــيـاسـي ألســطـورة
فـيراري مايكل شوماخر. وحـقق السائق البريطاني (35
عــامـا) أكـبـر عــدد من االنـتـصــارات كـمـا يـبــقى الـسـائق
نصات ركز األول واألكـثر صعـودا  األكـثر انطالقـا من ا
ـعـتزل شـومـاخـر لـكنه ـاني ا الـتـتـويج مـتفـوقـا عـلى األ
زيـد من اإلجنـازات. وقال فـي مقـابـلة لـصـحيـفة يـطـمح 
ـنـافـسـة والـفـوز بـالـبـطـوالت أمـر عظـيم "اجلـارديـان": "ا
ولـكن مـاذا يـعني حـقـا? ال يعـني أي شيء إذا لم يـسـاعد
ـكــنـني أن الـتــزم الـصـمت في الــتـغـيــيـر". وأضـاف "ال 
خالل هــذا الـوقت". واسـتـغل هـامـيــلـتـون مـنـصـاته هـذا
العام أكثر من أي وقت سابق للحديث عن الظلم العرقي
ثلي السود في رياضة ـطالبة بالتنوع وزيادة عدد  وا
احملـركات في بريطانيا وروج لشـعار حياة السود مهمة
هم االستـمرار في إيصال خالل الـسباقـات. وتابع "من ا
الـرسـالـة وإال سـتـمـوت القـضـيـة ونـعـود لـلـخـلف". وقال
هـاميـلتـون إنه يتـمنى أن يـرى فورموال  1مـختـلفة خالل
عــشــر ســنــوات. وأشــار إلى أنه حتــدث إلى مــجــمــوعـة
ـالـكة لـبـطولـة فـورموال  1مـن أجل لعب لـيـبرتي مـيـديا ا
دى الطـويل "حملاولة مـساعدتـهم في التطور دور عـلى ا
نـحـو االجتاه الـصحـيح واالستـمـرار في جذب جـماهـير

جديدة".

بـــروتــوكــوالت مــكــافــحــة فــيــروس
كورونا في البالد.  ونـقلت صحيفة
هــــيــــرالــــد صـن عن رئــــيس وزراء
والية فيكتوريا دانييل آندروز قوله
"أنــا واثق جــدًا من إقــامــة بــطــولـة
أسـتــرالـيــا في وقت مـبــكـر بــالـعـام

قبل".   ا
وأضــــــــــــــاف "لم نـــســـتـــقــر عـــلى
ـــوعـــد احملـــدد أو الـــتـــرتـــيـــبـــات ا
الــدقـيـقـــة لـلــبـطـولــة لـكن تـســتـقـر
األمـــــــــــــــور خــالل أقـــــــــــــــرب وقـت
ـــشـــاركــة ســــــــــأكــون ســـعـــيـــدا 

التفاصيل معكم".
 وخطط االحتاد األسترالي للتنس
لـوصـول الالعـبـ ومـرافـقـيـهم إلى
فيكتـوريا منتصف ديـسمبر/كانون
أول ليكون الوقت كافيًا بعد دخول
احلــجـر الــصــحي ألسـبــوعــ قـبل
ـــــنـــــافــــســـــة فـي مــــلـــــبـــــورن في ا

يناير/كانون ثان.

للـتنس سـيتأجل من يـنايـر/كانون
ثـــــان إلـى فـــــبـــــرايـــــر/شـــــبــــاط أو
قبل بسبب مارس/آذار من العام ا

{ سـدني  –ا ف ب: ذكـرت تــقـاريـر
صــحـفـيـة أمس الـسـبت أن مـوعـد
فـتوحة انطـالق بطولـة أستـراليـا ا
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النادي والالعب سـتبقى بـعيدة عن
اإلعـالم كــمـا أنـه من الــصـعـب ذكـر
أي عــقـوبــة قــد تــوقع عــلى صالح.
يــذكـر أن كــلـوب صــرح بـاألمس في
ـزيـد من مــؤتـمـر صـحـفي: "هـنـاك ا
الـضـغـوط االجتـمـاعيـة في الـبـلدان
األخرى وحفل زفاف األخوة حلظة
خـاصـة لـكن الالعـب مـنـضـبـطون
بـــشــكل كـــبــيــر". وأضـــاف: "العــبــو
فـريـقي مـنـضـبطـون. إنـهم يـعـرفون
الـــوضـع الـــذي نـــعـــيـــشه لـــكن في
بــعض األحــيــان األمـور ال تــمــضي
: "تــواصـلت مع كــمـا يــنـبـغي". وأ
صالح. إنه فـي مـــكــان جـــيـــد وفي
حالة جيدة وال توجد لديه أعراض.
ليس لـدي أي شيء ألقوله عـلنًا عن

حفل الزفاف".

أخبار النجوم
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وهـوب".. كانت هذه ـذهل" و"ماكـينة األهـداف" و"ا - وكـاالت - "الفتى ا { بـرل
ضـمـن األلـقـاب الــتي وصف بـهــا يـوســوفـا مـوكــوكـو العب بــوروسـيـا دورتــمـونـد
ا يـحظى بأكبـر هالة إعالميـة حول العب شاب قبل بـدء مسيرته اني والذي ر األ
سيرة على مستوى مـنافسات الدرجة األولى. وقد تـنتهي أخيرا فترة انـتظار بداية ا
ية بـوروسيا دورتمـوند غدا الـسبت في حالـة مشاركته االحـترافية لــ"مـعجزة" أكـاد
ـرحـلة الـثامـنة من ضـمن صفـوف الفـريق في مـواجهـة هيـرتا بـرلـ ضمن مـنافـسات ا
اني (بونـدسليجا). فبـعد احتفال الالعب الـيوم بعيد ميالده الـ 16بـات متاحا الدوري األ
لـلـمـشـاركـة في مـبـاراة الـغـد وفي هـذه احلـالـة سـيـصـبح أصـغـر العب سـنـا يـشـارك في
سـابقـة. واسـتمـد مـوكوكـو الشـهـرة من خالل سجـله الـتهـديفي البـوندسـلـيجـا في تـاريخ ا
ذهل في منافسـات فئات الشباب والنـاشئ ويتوقع أن يجذب األنـظار بشكل كبير لدى ا
ـواهب في بـدء مـشــواره في الـبـونــدسـلـيـجــا حـيث يـعــتـبـره الــكـثـيــرون واحـدا من أروع ا
ـديـر الـفـني لـلـمـنـتخب ـانـيـة بـشكـل عام. وقـال يـواخـيم لـوف ا دورتمـونـد وكـرة الـقـدم األ
ـوهـبة ال تـتكـرر كـثيـرا" وفي ظل التـركـيز اإلعالمي الـهائل ـاني: "موكـوكـو يتـمتع  األ
وكوكو في البوندسليجا حتدث سيبستيان كيل مسؤول نتظر  على الظهور األول ا

نادي دورتموند بنبرة معتدلة في محاولة حلماية الالعب من التأثر بالضغوط.

بارت االساءات اجلنـسية في األعوام
اضـيـة بحـسب الـتقـرير اخلمـسـة ا
وهــو تــقـــدم بــدعــوى قــضـــائــيــة في
بـاريـس ضـد الــصــحــافي الــفــرنـسي
الــذي شــارك في حتــقــيق صــحــيــفــة
"غــارديـان". ونــقــلت الــصــحــيـفــة عن
مـــصــــادرهــــا الـــقــــول إن العـــبــــتـــ
قاصرت على األقل خضعـتا لعملية
إجهاض بـعدما أرغـمهمـا جان-بارت
ـارسـة اجلـنس مـعه مـشـيـرة عـلى 
الى أنـــهن خــضـــعــوا لـــضــغـــوطــات
لاللـــتـــزام الـــصــمـت. وأكـــدت إحــدى
ضـحــايــاه بـحــسب الــصــحـيــفـة أن

ركز كانت سيدة في ا
تسـهّل لـه استـغالل

الفتيات.
وأوضحـت "كان
يــــرى فــــتــــاة
جــــمـــــيــــلــــة
جــــــــذابـــــــة
ويــرسل تــلك
الــــــســـــــيــــــدة
لـتـبـلـغـهـا بـأنه
ســيـــتم طـــردهــا
ركز. عندها من ا
تـــــبـــــدأ الـــــفـــــتــــاة
بالـبـكـاء لـتـقـول لـها

ــنـتــقــلـة صــيــفـاً من بـرنــيل هــاردر ا
ـاني إلى تــشـلـسي فـولـفــسـبــورغ األ
اإلنـكــلــيـزي. وأعــلن االحتــاد الـدولي
لـكـرة الـقــدم (فـيـفـا) اجلــمـعـة إيـقـاف
رئــيس احتــاد هــايــتـي لــلــعــبــة إيف
جــان-بــارت مــدى احلــيــاة التــهــامه
بــاالعــتـــداء جــنــســيـــاً عــلى العــبــات
ه مــلــيــون فــرنك قــاصــرات وتــغــر
سويسري. ووجدت الغرفة القضائية
لفـيـفـا التي اسـتـلـمت ملـف القـضـية
منـتـصف تـشـرين األول/أكتـوبـر بـعد
مــرحــلــة الــتـحــقــيـق أن جــان-بـارت
مـذنب "بــإسـاءة اســتـخــدام مـنــصـبه
والتحرش واالعـتداء اجلنـسي على

عدة العبات بينهن قاصرات".
وفي قــراره الـــذي أصــدره األربــعــاء
قـرر الـقـضـاء الداخـلـي لـفـيفـا إيـقـافه
ـــارســة "جــمــيع مــدى احلــيــاة عن 
ـتـعـلـقة بـكـرة الـقـدم عـلى األنـشـطـة ا
ـســتــويــ الـوطــني والــدولي" مع ا
ه مـلـيون فـرنك سـويـسري أي تغـر

 925ألف يورو.
وأضاف أن الهيئة القضائية تواصل
حتقيقاتها ضد "مسؤول آخرين في
االحتـــاد الـــهـــايـــتـي لـــكـــرة الـــقـــدم"
مـتــورطــ "في اعــتــداءات جـنــســيـة
نهـجة ضـد العبـات في الفـترة ب

{ لــــــــــوزان -   ا ف ب أعــــــــــلن
االحتـــاد الـــدولي لـــكـــرة الـــقـــدم
(فيفا) أمس عن إقامة حفل
تــوزيع جـــوائـــز "األفــضل"
افـتــراضــيـاً في  17كـانـون
ـــقـــبل األول/ديـــســـمــبـــر ا
بعدما كان مقرراً مبدئياً في
ـاضي أيـلــول/سـبـتــمـبــر ا
و تـأجــيــله جــراء تــفـشي

ستجد. جائحة كورونا ا
وســـيـــحــــصل خـــلــــيـــفـــتـــا
األرجنتيـني ليونـيل ميسي
واألميـركـيـة مـيغـان رابـيـنو
اضي اللـذين تـوجا الـعـام ا
بــلــقب أفــضل العب والعــبــة
في ال ســــكــــاال فـي مــــيالنــــو
اإليطـاليـة على جـائزة بـطعم
ـا أن جـائزة الكـرة الـذهـبيـة 
الـكـرة الـذهـبـيـة التـي تـمـنـحـها
مجلة "فرانس فوتبول" عادة منذ
الــــــــعـــــــام  1956في كــــــــانــــــــون
األول/ديـــســمـــبـــر من كـل عــام
ألــغــيـت هــذه الــســـنــة نــظــرا
لـــلـــظـــروف الــتـي فـــرضـــهــا

ستجد. فيروس كورونا ا
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وقــــال االحتــــاد الــــدولي في
بــيــان إنه "بــعــد االســتــئــنـاف
اآلمن للـمـنافـسات بـفـضل مزيج
من الـعــمل اجلـاد والـتــضـامن في
ريـاضــتــنـا أصــبـحـت كـرة الــقـدم
مــصــدراً نــادراً لـــلــراحــة والــفــرح
هم بالـنـسبـة لـكثـيـرين لـذلك من ا
أن يـكـرم فـيفـا هـذه اإلجنـازات في
هــذا الـــعــام االســـتــثـــنــائي". وإلى
جــــانب جــــائــــزة أفـــضـل العب في
العـام سـيـمـنح فـيفـا أيـضـاً جـائزة
أفــــضل حــــارس مــــرمى ومــــدربـــ
(رجــال وســيــدات) بـــاإلضــافــة إلى
جـائــزة بــوشــكــاش ألجــمل هـدف
وجائزة اللعب النظيف. وسيتم
اخــتـــيــار الـــفــائـــزين من خالل
تــــــصـــــــويت قـــــــادة ومــــــدربي
نتخبات الوطنية ومجموعة ا
تـضـم أكـثــر من  200صـحــافي
بـــاإلضــــافـــة إلـى مـــشــــجـــعـــ
تسـتطـلع آراؤهم عـبر اإلنـترنت
ب  25تشـرين الثـاني/نـوفمـبر
و 9كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر.
ومـنــحت اجلــوائــز الــرئـيــســيـة
العـام احلـالي حـتى اآلن من قبل
االحتاد األوروبي لـلـعـبـة (ويـفا)
الـذي تـوج في األول مـن تـشـرين
هـاجم البـولندي األول/أكتوبـر ا
روبـرت لـيــفـانــدوفـسـكي الــفـائـز
بــالــنــســـخــة األخــيــرة من دوري
أبطال أوروبـا مع بايرن مـيونيخ
ـــاركــيــة ــاني إضـــافــة إلـى الــد األ

ــبــاريـات { مــدريــد- وكـاالت - قــال زين الــدين زيــدان مــدرب ريـال مــدريــد إن جـدول ا
ـزدحم الـذي يـؤثـر عـلى أكـبـر األنـديـة األوروبـيـة لـكـرة الـقـدم "جـنـوني". وعـبر ا
زيـدان عن اسـتـيـائه قـبل مـواجـهـة مـضـيفـه فـياريـال وهـي أول مبـاراة من 10
سيلعبها ريال مدريد خالل  33يوما. وأضاف في مؤتمر صحفي "كلما أنظر
إلى اجلـدول أشـعر أنه مـزدحم أكثـر من الالزم". وتابع زيـدان "أفكـر فقط في
. ال توجد أي فرصة للتوقف والتقاط األنفاس. ال أحتدث فقط صحة الالعبـ
عن الالعب لـكني أشعر بـالقلق عـليهم". وأردف "ال أرغب بـالتدخل في عمل
أي شخص. في نهـاية اليوم يوجـد مسؤولون عن وضع اجلـدول لكني أشعر
بـالــقـلق. إنه جـنـوني".وسـيــفـتـقـد زيـدان جـهـود الـقــائـد سـيـرجـيـو رامـوس في
مـواجـهـة فيـاريـال الـذي يتـفـوق بـنقـطـتـ على ريـال مـدريـد ولعب مـبـاراة أكـثر
ا دافع في عـضالت الفـخذ اخلـلفـية مع مـنتـخب إسبـانيـا  وذلك بعـد إصابـة ا
ـكنـني عـمـله التـعـبـير عن رأيي في يـعني أنه قـد يـغيب لـ 10أيـام. وتابع "كل مـا 
ــوقف. نــحــتــاج لــلــعــمل عــلى مــنح الالعــبــ راحــة ويــجـب أن نــوازن هـذا هــذا ا
األمـر".وسـيـخــضع رفـائــيل فـاران شـريك رامــوس في الـدفـاع الخــتـبـار لــيـاقـة في
ـدافع إيدر ـئـة لكن ا اللـحـظات األخـيـرة وأقر زيـدان بـأنه "ليس الئـقـا بنـسـبة 100 با
مـيــلـيـتــاو والعب الـوسط كــاسـيـمــيـرو وصـانـع الـلـعب إيــدين هـازارد ســيـعـودون إلى
الـتشـكـيلـة بـعد سـلـبيـة اخـتبـارات كـورونا عـقب إصـابتـهم بـالعـدوى قـبل فتـرة الـتوقف

الدولية.ويقترب ثنائي الدفاع ناتشو وداني كارفاخال من العودة.

السيـدة +الطريـقة الوحـيدة حلل هذا
األمـــــر هـي الـــــتــــــحـــــدث إلى دادو+.
حـيـنـهــا تـصـبح الـفــتـاة أمـام خـيـار
وحـــــيــــد هـــــو حتـــــمّل االســـــتـــــغالل

اجلنسي".
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ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش
نتخب الوطني عن العبة سابقة في ا
قولها "فرصتي الـوحيدة للعب خارج
مارسة اجلنس البالد كانت ترتبط 
مع الرئـيس". وفـتـحت وحـدة حـمـاية
األحـداث في شـرطـة هـايـتي حتـقـيـقاً
جــنـــائـــيــاً بـــشــأن
االتهامات ال يزال
مــســتــمــراً حــتى

اآلن.

q³I*« ±∑ w  qC _« ez«uł `M1 UHO

عامي  2014و 2020 بـصـفتـهـم جـناة
." أو متواطئ أو محرض

وكـــان االحتــــاد الـــدولي أوقـف عـــلى
اخلصـوص في نـهـايـة آب/أغـسطس
ـشـرفة عـلى ـاضي نـيال جـوزيف ا ا
ركز التقني الفتيات الصغيرات في ا
الوطنـي في كروا دي بـوكيه وويـلنر
ـدير الـفني الـوطني لالحتاد إتيان ا

الهايتي لكرة القدم.
Y×³ « ‚UD½

وفي منـتـصف تـشرين األول/أكـتـوبر
ـاضي قـام فــيـفـا "بـتــوسـيع نـطـاق ا
البحث" الى إيفـيت فيليـكس القائدة
السابقة للمنتخب الهايتي ومساعدة
ـدرب. وكــان االحتــاد الـدولـي أعـلن ا
ـاضي إيـقـاف جان- في أيار/مـايـو ا
بـارت مــؤقـتــاً عن مــزاولـة أي نــشـاط
يتـعـلق بالـلـعبـة. ويشـغل جـان-بارت
ـكنى "دادو" مـنصـبه منذ ) ا ( 73عاماً
العام  2000 وقد نفى االتهامات التي
وردت للمـرة األولى في تقريـر نشرته
صحيفـة "ذا غارديان" البريـطانية في
ـاضي ونسبـتها  30نيسـان/أبريل ا
إلى مـصــادر عــدة بـيــنــهـا أشــخـاص
ـركـز رفـضـوا الـكـشف يـعـمـلـون في ا
عن هويـاتـهم إضـافة إلى فـتـيات كن
ضحية له وعائالتهن. وارتكب جان-

Ãd ð b½uLð—Ëœ …d¼uł
UGOKÝb½u³ « w  —uMK

قرر ان حتتضن بطولة التنس نشآت الرياضية األسترالية والتي من ا أحد ا

{ بــــرازيـــــلــــيـــــا- ا ف ب:  تــــوصل
الــنـجــمــة الــبــحـريــني مــســاء الــيـوم
السبت التفـاق مع البرازيـلي كوستا
سيـلفـا لـتمـثـيل فريق الـكـرة الطـائرة

وسم القادم.  ا
ووقع كــوســتــا عـــلى عــقــده اجلــديــد
رســمــيــا وقــام الــنـادي بــتــســجــيــله
الرسـمي في مقـر االحتاد الـبحـريني
لــلــكــرة الـطــائــرة. وتــابع " تــســجــيل
الالعب في كـشـوفـات الـفـريق حـيث
أعرب الـالعب عن سـعـادته بـتـواجده

في النجمة.
وأكـد كـوســتـا أنه ســيـسـعى لــتـقـد
ــيـز مـع الـفــريق سـعــيـاً مـســتـوى 
للصعود على منصة التتويج وحتقيق

WL−M « …dzUÞ
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جانب من سباقات الفورمال 1الذي شارك فيه لويس هاميلتون
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يـريك أوبامـياجن مـهاجم { لـندن- وكـاالت - أشاد اجلـابوني بـييـر إ
آرسـنال بنـظيره الـسنـغالي ساديـو ماني جنم لـيفربـول مؤكدًا أن أي
مـدرب يـتـمـنـاه في فـريـقه. وقــال أوبـامـيـاجن خالل تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا

صحيفـة "ديلي ستار" اإلجنلـيزية: "ساديو جنـم الالعب األفارقة فـهو من نوعية
الالعــبــ الـذيـن يــرغب كل مــدرب في ضــمــهم إلى فــريــقه". وأضــاف: "مــثل كل

ـزح قـبل وبـعد كل ـيـرليـج نضـايق بـعضـنـا الـبعض و الالعـب األفـارقـة في الـبر
ـجرد انـطالق الـلقـاء يكـون وحشًـا". وأردف: "أحتـرمه كثـيرًا مبـاراة لكن سـاديو 
فهـو بعـيد تمـامًا عن وسـائل التواصل االجـتمـاعي واألخبار وفـعل الكـثير من أجل
بلـده". وكشف أوبـاميـاجن أن النـجم السـنغـالي السـابق احلاج ضـيوف كـان بطل
طفـولـته وحتـديـدًا خالل مـونـديال كـوريـا والـيـابان 2002 عـنـدمـا قاد بـالده لدور
الثـمانيـة.  وتابع: "تـعرفت عـلى منتـخب السـنغـال بفضل ضـيوف كـان يلعب في
النس وقتهـا وفي ذلك الوقت جعلنا نحلم.. أحببته كثيرًا وفي عام  2002لونت
شـعـري بـبـودرة بـيـضـاء لـتـقـلـيده وفـعل أصـدقـائي الـشيء نـفـسه". وخـتم جنم
بوروسيا دورتـموند السابق: "بعـد كل مباراة للسـنغال في كأس العالم 2002

كنت أغني وأرقص رفقة أصدقائي".

زين الدين زيدان

ـــاني { مــــدن - وكـــاالت: رفض األ
يــورجن كــلــوب مــدرب لــيــفــربـول
اإلفـــصـــاح عن حـــقـــيـــقـــة تـــعــرض
صري محمد صالح جنم الريدز ا
ألي عــــقـــوبــــة عــــقب مـــخــــالــــفـــته
اإلجــراءات االحــتـــرازيــة اخلــاصــة
بـــفـــيـــروس كـــورونــا. كـــان صالح
حضر حفل زفاف شـقيقه في مصر
وظــهـــر في بــعض الـــلــقــطــات دون
ارتـداء الــقــنـاع الــطـبـي ثم أصـيب
ــوقع بــفــيــروس كــورونــا. ووفــقًــا 
"لـيـفـربـول إيـكـو" فـإن كـلـوب يـصر
على أن تكـون عقوبـة صالح سرية
بـعدمـا  تصـويـر الالعب في حفل
الزفـاف ال يلتـزم بإجراءات الـتباعد

االجتماعي. 
وأشار كلوب إلى أن أي مشكلة ب

ـصـنـفـة { مـدن - وكـاالت: تــقـول تـاي تـسـو يــنغ ا
ـيا إنـها تـخطط لالسـتمـرار في منـافسات األولى عا
الريـشة الطائرة لعام آخر على أقل تقدير لترد بذلك
على تـكهنات حتدثت عن احـتمال اعتزالـها اللعبة في

نهاية موسم 2020.
وكــانت تــاي ( 26عــامــا) وهـي من تــايــوان قــالت في
بياد اضي إنها ستفكر في االعتزال بعد أو العـام ا
بـية طـوكيـو الصـيفي  2020 لـكن تأجـيل الـدورة األو
إلى  2021 بسـبب جائحـة كورونا دفـعها لالسـتمرار
شـاركة بالبطـوالت لبعض الوقت. ونقل االحتاد في ا
الدولي لـلريشة الطـائرة عن تاي قولهـا "سأستمر في
ـقبل قبل إعادة النظر في وسم ا اللـعب حتى نهاية ا
القـرار. حاليـا أسعى لالسـتمرار حـتى نهايـة برنامج

قبل". وسم ا بطوالت ا
وأضـــافت تــاي "فـي ظل تــوقف الـــبــطـــوالت بــالــوقت
الـراهن فــإنه ال يــوجـد اتــصــال بـيــني وبــ وسـائل
اإلعالم وأتمـنى أال يـنسـاني جمـهـور اللـعبـة". وكانت
تاي فـازت بذهـبيـة فردي الـسيـدات في دورة األلعاب
اآلسـيـويـة في جـاكـرتـا في 2018. وقـالت تـاي إنـهـا
ـبـيـة في إعـادة شـحن اسـتـغـلت تـأجـيل األلـعـاب األو

طاقاتها بعد موسم مرهق.
ـكـنــني االسـتـفـادة من هـذه الـفـتـرة وأردفت قـائـلـة "
باعـتبارهـا فترة راحـة ألنني أمـضيت موسـما طويال
نافسات القوية. من اجليد احلصول على مزدحما با

وقت لـلــراحـة واالسـتـعــداد بـصـورة أفــضل لأللـعـاب
ـــبــيـــة". عــلـى صــعـــيــد آخـــر  شـــاركت فــتـــيــات األو
فلسـطينـيات في مسـابقة نـسائيـة للمالكـمة في قطاع
غــزة أمس اجلــمــعــة وذلك فـي ريــاضــة تــرتــبط في
ـسابـقة الغـالب بالـرجال داخـل القـطاع.  وشـهدت ا
مـــشـــاركـــة مالكـــمـــات صـــغـــيـــرات بـــدايـــة من سن
.  وقـالت ـتــفـرجـ الـسـابـعــة وحـضـرهـا عــشـرات ا
الكـمـة هـالة أيـوب إنـها تـأمل في أن تـظـهـر اللـعـبة ا
الكـمة لـيست حـكرًا عـلى الرجـال فقط. للـناس أن ا
وقـالت "طـمـوحي أن أصـبـح العبـة مـالكـمـة مـشـهورة
وأرفع علم فـلـسـط وأشـارك في الـبـطوالت احملـلـية
والدولـية". وأضـافت "اللـعبـة علـمتـني كيف أدافع عن
نـفـسي وأخـرج الـطـاقـة الـسـلـبـيـة من جـسدي". وزاد
الكـمات في قطاع غزة إلى مثليه في الشهور عدد ا
السـتة األخيرة منـذ تشكيل فـريق نسائي مبدئي من
 18مالكـمـة. وقـال الـكـابـ أسـامـة أيـوب إن الـلـعـبـة
تـضم حاليا  45عضـوًا. ونوه علي عبـد الشافي نائب
رئيس االحتـاد الفلسطيني الـعام للمالكمة إنه سيتم
انتقـاء بعض الفتيات من مسـابقة اجلمعة لالنضمام
شاركة في مسابقة الكمة الفلسطيني وا إلى فريق ا
ــقــبل.  وقـالـت مـلك بــالــكـويت فـي فـبــرايــر/شـبــاط ا
مصلح ( 15عامًـا) "هذه أول بطولة أشـارك فيها. بدأ
الــتــوتــر مع صــوت الــنــاس والــضــجــة لــكــني كــنت

متحمسة في نفس الوقت".
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الـكي وتبعه الـذي استخـدمه ا
الـعـبـادي في ذات الـنـهج هـذا
الــصـمـود والــصـبــر الـذي أكـد
ـانه باالسـتقالل واخلالص إ
من هــــذا اإلحلـــاق الــــقـــســـري
بنظام ودولـة ال تمت بأي صلة
إلـى كـــردســــتـــان تــــاريـــخــــيـــا
وجـغـرافـيــا وقـومـيـا وثــقـافـيـا
وحــضــاريـا وألجل ذلك وبــعـد
فـــشل كل مــــحـــاوالت اإلقـــلـــيم
وقــيـادته من تــرتـيب األوضـاع
مع بغداد وحـرصه على إقامة
دولـة مواطـنة مدنـية ومـشاركة
حـــقـــيـــقــيـــة وبـــعـــد فـــشل كل
مـــــــحــــــاوالت االقـــــــلــــــيـم حلل
االشـــــكــــالــــيــــات مع بــــغــــداد
وحتـذيـر قـيـادة االقـلـيم بـانـهـا
سـتـلـجـأ الى الـشـارع الـوطـني
فـي كـردسـتـان ذهـبت الـقـيـادة
إلى تـنــفـيـذ إرادة شــعـبـهـا في
االســتــفــتــاء بــأســلــوب مــدني
حــــضــــاري يــــوم  25ايــــلــــول
2017م معتـمدة على االعراف
والـعـهـود والـقـوانـ الـدولـية
وأجـــرت  حــوارات مع بـــغــداد
الجنـاز حتــقـيق مـطـالب شـعب
كـردســتـان مــعـلــنـة بـانــهـا لن
تــعــلـن قــيــام الـــدولــة اال بــعــد
الـتفـاوض واالتـفـاق مع بـغداد
الـــتـي اعـــتــــبـــرتــــهـــا عــــمـــقـــا
استـراتيجيـا لكردستان اال إن
مـا حــدث من ردود أفـعـال بـعـد
اجــراء االســتــفــتــاء وبــأقل من
شـهـر وبـتـخــطـيط وتـوافق مع
ايـــــران وتــــركــــيــــا ومع زمــــرة
ــصــالح كــردســتـان تـاجــرت 
الــعــلــيــا وســلــمت مــقــدراتــهـا
بايدي هؤالء أكدت إن التوجه
العـدواني والعقليـة االقصائية
لـلحاكمـ في بغداد لم تـتغير
فـقـد شـنـوا هـجــومـا عـسـكـريـا
واســــعـــــا عــــلى كـــــردســــتــــان
وخطوطها الدفاعية االولى في
كـركــوك وسـنــجــار وخـانــقـ

وبغض نـظر فـاضح من القوى
الـعـظـمـى وبـاسـتـخـدام احدث
االسـلـحـة االمـريـكـيـة من دروع
ودبــــابــــات اجــــتـــاح اجلــــيش
ومـيـليـشيـات احلـشد الـشـعبي
ـنـاطق الـكـردسـتـانـية مـعـظم ا
ـسـماة خـارج ادارة االقـلـيم وا
ـتــنـازع عــلـيــهـا) في أخــطـر (ا
خـرق لــلــدســتـور الــذي يــحـرم
ؤسـسة العـسكرية اسـتخدام ا
في الـنـزاعات  الـسـياسـيـة ب
االقـلـيم واحلـكـومـة االحتـادية
وهــــــددوا كــــــيــــــان االقــــــلــــــيم
الــــســــيــــاسـي والــــدســــتـــوري
ـحاولـتـهم التـقـدم الى اربيل
ودهـــوك وفـــرضـــوا حـــصــارا

عـدوانــيـا قــاسـيــا عـلى االقــلـيم
وشــــعـــبه بــــغـــلـــقــــهم احلـــدود
ـــطـــارات وقــطـع مــعـــاشــات وا
ــوظـفــ وحـصــة االقــلـيم من ا
االدويـة والوقـود بل واالمتـناع
عن دفـع مـــســتـــحـــقـــات فالحي
كــردســتـــان الــذين ســلــمــوا كل
مــنـتــوجــهم من احلــبــوب مــنـذ
 2014 نـــاهـــيـك عن قـــطــــعـــهم
ــوازمــة حلـــصــة االقـــلــيم مـن ا
الـــســـنـــويـــة خلـــمس ســـنــوات
مـتــتــالـيــة والـبــالــغـة اكــثـر من
اربـعـ ملـيار دوالر ومـا ترتب
عن عــمــلـيــات االجــتـيــاح لــتـلك
ــنـاطق مـن تـهــجـيـر اكــثـر من ا
مــائــة الف مــواطن فـي كــركـوك
ـواطـنـ الـكورد وقـتـل مـئـات ا
ـتـلـكـاتـهم ومـحالتـهم وحـرق 
والـسيـطرة عـلى بيـوتهم حيث
أعـــادوا ســـيـــاســـة الــتـــغـــيـــيــر
وغرافي في كركوك وسهل الد
نــيــنـوى وســنــجـار وخــانــقـ

ومـنـذ ذلك احلـ وحـتى الـيـوم
تــشن مـيــلـيــشـيــاتـهم الــوالئـيـة
هجـمـة دعـائـيـة عـلى كـردسـتان
من خالل مــجـمــوعــة قـنــواتــهـا
ـــعــروفــة بـــاحتــاد الـــقــنــوات ا
االسـالمـيــة والــتـي تـمــخــضت
مــــؤخــــرا عـن قــــصف مــــحــــيط
عـــــاصـــــمـــــة االقـــــلـــــيم اربـــــيل
بـالـصـواريخ مـن سـهل نـيـنـوى
الـذي تـهـيـمـن عـلـيه احـدى تـلك
ـيـلـيـشـيـات ومن ثم الـهـجـوم ا
ـقـراطي عــلى مـقـر احلـزب الـد
الكردستاني في بغداد وحرقه.
ووسط هــذا الــفـشـل الـذريع في
الــــــتـــــــعــــــامـل مـع الــــــشـــــــريك
واضـطـهـاده وبــوجـود دسـتـور
دائم ينـظم العالقة بيـنهما يتم
خـرقه في اكـثـر من  55موضع
ـرير هو:    هل يـبقى الـسؤال ا
أخطا الكرد بالذهاب الى بغداد
وتــخـلــيـهم عـن اسـتــقاللـهم في
 2003من أجـل قــــــيــــــام دولـــــة
ــقـراطـيــة مـدنــيـة فـيــدرالـيـة د
تـعـتـرف بـحقـوقـهم وخـيـاراتهم
بـعد مـا يقرب من مـليون شـهيد
وتـدميـر ثـلثي كـردسـتان يـعود
دوالب االضــطـــهــاد واالقـــصــاء
ومـــحــاولـــة األذالل بــاحلـــصــار
االقـتصـادي وإشـاعـة الكـراهـية
ت واألحــــقـــــاد ضــــد كـل مــــا 
بالكورد وكردستان بصلة ترى
هل سنسأل ثانـية حينما نطلب
تــطـبـيق مـخـرجــات االسـتـفـتـاء
واستحـقاقاتـه كوثيـقة قانـونية
ـقراطـية حـان تـنفـيذهـا على د
االرض كـــــــــــمــــــــــا فــــــــــعــــــــــلـت
جــيــكــوســـلــوفــاكــيــا وتــيــمــور

الشرقية وجنوب السودان?

السبـعة عشر بعـد إسقاط نظام
صـــــدام حـــــســـــ أثــــبـــــتت إن
التعايش أو الشراكة احلقيقة ال
كـن حتقـيقـهـا خاصـة وان ما
حــدث خالل تــلك الــفــتــرة كـرس
ذات الـثــقـافــة الـتي تــعـاطت مع

شــــعـب كـــردســــتــــان حــــيث 
إقـصـائه وتــهـمــيـشه بــأسـالـيب
ـا ـا أكـثـر إيالمـا  خـبـيـثــة ر
حـدث سابـقـا فـقد  مـحـاصرة
اإلقــلـــيم وإشـــاعـــة الــكـــراهـــيــة
واحلــقـــد ضــده وضــد قـــيــاداته
ورمــــوزه والــــعــــمـل عــــلى شق
صـفـوفـه والـعـودة إلى ســيـاسـة
تصنيع ما كان يسمى بـ(اجلتة)
أو ( اجلـــــــحــــــــوش )  كـــــــمـــــــا
يــســمــونـــهم في كــردســتــان من
عـمالء أنـظمـة بـغداد ومـحـاولة
تــدمـيـره من خالل قــطع حـصـته
ـا في ـوازنـة الـســنـويـة  من ا
ـــــوظـــــفـــــ ذلك مــــــرتـــــبـــــات ا
والبـيـشـمـركة الـتي عـمـلـوا على

إضعافها بل وتدميرها.
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لـقد كـان اإلقـليم قـاب قـوس أو
ادني مـن أن يـــكـــون واحـــدا من
أكـثـر األقالـيم بل الـدول ازدهارا
ا وتقدمـا في الشرق األوسط 
أرعب احلـاك في بـغداد الذين
عـملوا على إيـقاف تلك الـتجربة
الـتي خـفـضت نـسـبـة الـفـقـر من
ـئـة  عـشـيـة إسـقـاط نـظـام 50 بـا
صــــدام حـــســـ إلـى اقل من 7
ـــــــئـــــــة  في 2013م حــــــسب بـــــــا
إحــصـائــيـات وزارة الــتـخــطـيط
الــــعـــراقــــيـــة وكــــذا احلـــال في
الــصـحــة والـتــعـلـيـم والـتـعــلـيم
واطن وفي العالي وخـدمات ا
مـقدمـتهـا الكـهـرباء الـتي غطت
كل سـاعـات الـيـوم قـبل 2014م
وال نـريـد اخلـوض في تـفاصـيل
آسي الـتي سـببـتهـا حكـومات ا
ــقـراطـي مـنـذ أول الــعـهــد الـد
حــكــومــة بـــعــد نــيــســان 2003
وحــتى األخــيــرة فـــلم تــتــغــيــر
خــــــارطـــــــة الــــــطـــــــريق الـــــــتي
استخدمتـها كل حكومات بغداد
ــمـلــكــة الـعــراقــيـة مــنــذ قـيــام ا
وحـتى يـومـنــا هـذا ومـا حتـقق
ا أجنـزه شعب في كـردستـان إ
كـردستان وفـعاليـاته السيـاسية
واالجتماعـية وما صموده أمام
احلـــصـــار والـــتـــآمـــر واحلـــرب
الـقذرة الـتي شنهـا العنـصريون
والــــفـــاشــــيــــون الــــقــــومــــيـــون
والــديــنــيــون عـــلى كــردســتــان
باسم مـا يسـمى بتـنظـيم الدولة
اإلسالمـيــة مــنـذ أكــثـر من ست
ســنـوات إال اسـتــكـمــاال لألنـفـال
واحلـرب الـكـيـمـاويـة واحلـصـار
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ـا دأبت حــكـومـة مــصـطـفـى الـكـاظــمي عـلى اظـهــار تـمـاسك  طـا
االقــتــصــاد الــعــراقي ,وقــدرته عــلى مــواجـــهــة الــتــحــديــات رغم
ــنـــطق لم يـــصــمــد طـــويالً امــام ازمــة صـــعــوبــتـــهــا اال ان ذلك ا
اقــتـصــاديـة خــانـقــة تـزداد حــدتـهــا يـوم بــعــد اخـر حــتى اصـبح
صطـنع بأنهم الكـاظمي وكابـينته احلـكوميـة في حال من الـوهم ا
قادرين عـلى قيـادة البالد في ظل تـلك االزمة االقـتصـادية الى بر

االمان.
   وعلى الرغم من حيثيات,ومدلوالت تلك االزمة االقتصادية ذات
ـكن نعـلق جمـيع االخطـاء واالزمات اجلذور الـعـميـقة اال انـنا ال 
على شـماعـة النـظام الـسابق,فاالخـير ولى وانـتهى ,واصبح جزء
ـــكـن دراســـته ـــاضـي او الـــتــــاريخ  ـــاضي,وبــــالـــتـــالـي ا من ا
ـسار واالسـتـفـادة منه فـي جتنب االخـطـاء الـسـابـقة,وتـصـحـيح ا
,فجميع احلكومات العراقية بعد عام  2003 يبدو انها لم تتعض
من سـياسـات الـنظـام الـسابق ,والتي ادخـلت الـبالد في متـاهات

اقتصادية وسياسية انعكست على الواقع االجتماعي .
تعاقبة  واذا نظرنا الى الـسياسات العـامة للحكـومات العراقيـة ا
بعد عام   2003 في مختلف مـفاصل الدولة نـرى انها كانت وال
زالت تعيش على وهم الـنظام السابق ,واالرث الذي خلفه لها مع
وارد ,والقـدرات هي متاحـة للـنظام العلم ان جـميع االمكـانات وا
السياسي احلالي اال ان سوء االدارة ,والتخطيط,وعدم التوظيف
الصحيح للمـوارد والقدرات الزم عمل جميع احلـكومات العراقية
مـا بــعـد عـام , 2003 فـكـانـت الـسـيــاسـات الــعـامـة لــلـحــكـومـات
ـنهـجة العـراقـية عـبارة  عن ردود افـعال ,وليس خـطط وبـرامج 
شكالت التي يعاني منها اجملتمع ,وبالتالي اصبح توضع حلل ا
لـزامــاً عــلى صــاحب كل قــضــيـة او مــشــكـلــة او رأي ان يــخـرج
لــلــتـظــاهــر او االعـتــصــام اليــصـال صــوته لــلــحـكــومــة واجملـلس
شكالت هي عامة ,وذات انعكاسات التشريـعي علماً ان جمـيع ا

اجتماعية واقتصادية .
  ان الـعــمل وفــقـاً لــردود االفـعــال سـوف يــجـعـل صـانع الــقـرار
بادر في عـملية اتـخاذ القرار العراقي عبـارة عن متلقي ,وليس ا
,وبالتالي فان ذلك الشيء يؤشر على اشكالية فعلية على طبيعة
ـفترض ان يـكون نـظاماً النـظام الـسياسـي العراقي ,والذي من ا

فاعالً عبر االدوات واالليات التي بينها الدستور .
توقع ان      وبحسب اخر تقرير للبنك الدولي عن العراق فمن ا
تاخذ عملية النمو االقـتصادي طابع هبوطي وان ينكمش اجمالي
الـــنـــاجت احملــلـي بـــنـــســـبــة  %5في عــام , 2020وســـتـــســـتـــمــر
االضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة ذات الـطـابع االجـتـمـاعـي االقـتـصادي
ونتـيـجة بـسـبب نـقص االصالحات فـي القـطـاع الـعـام واخلاص ,
ـو اجمالي الـناجت احمللي من غيـر النفطي ذلك يتوقع ان يـتباطأ 
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و   وعلى الرغم من تلك التقارير الدولية التي تدل على تراجع 
ـاكـنـة االعالمــيـة احلـكـومـيـة ال الــنـاجت احملـلي االجـمــالي اال ان ا
ــفـتـعل الـذي كـان مـن صـنع احلـكـومـة زالت  تــعـيش في الـوهم ا
الـعـراقـيـة فـقـامت بـتـصـويـر الـبالد بـالـلـون الـوردي الزاهـي الذي
ـستـدامة ـزيد من اهـداف التـنمـية ا يـتطـلع ويسـعى الى حتقـيق ا
بعـد ان حقق جزء مـنهـا حسب وجهـة النـظر احلكـومية ,ومن تلك
ـتـحقـقة هي الـعمل عـلى مكـافحـة الفـساد ,صحيح ان االهداف ا
حـكـومة مـصـطفى الـكـاظمي اقـدمت عـلى فتـح ملـفـات الفـساد اال
انها وبـكل صراحة ال تسـتطيع بالـتوسع اكثر في عـملية مـكافحة
تنفذين في عملية صنع الفساد دون الوصول  الى السياسيـ ا
الـقرار فـعـملـية مـكافـحـة الفـساد سـوف تطـال بـعض السـياسـي
ــتـلـكـون تـاثـيـر في دوائـر صـنع الـقـرار,وبـالـتـالي ومن الـذين ال 
خالل تلك اخلطوة يسعى رئيس احلكومة الى كسب تاييد شعبي
وجتميل صـورته اعالميـاً عبر بث خـطاب يحـاكي هموم وتـطلعات
الــشــعب الـعــراقي اال انه في واقـع االمـر ال يــسـتــطـيـع فـعل شي
بسبب عدم امتالكه االدوات الالزمة لـتحقيق تلك االهداف فضالً
عـن وقــوعه بــ فـــكي كــمـــاشــة االحــزاب والــكـــتل الــســـيــاســيــة
واحملـاصصـة الطـائفـية الـتي اصبـحت بيـضة الـقبـان في العـملـية
الــســيـاســيــة بـرمــتــهـا ,وقــد يــكـون احلل فـي اخلـروج مـن الـوهم
ـصـطـنع الـذي تـعـيـشه احلـكـومـة الـعـراقـيـة ,وان تـعيـش الواقع ا
العراقي بكل تفاصليه ايـجابياته وسلبياته ,ومن ثم وضع اخلطط
ـشـكالت الـسـيـاسـية ,والـتي غـالـبـاً ما والـبـرامج وااللـيـات حلل ا

شكالت ذو صبغة اقتصادية واجتماعية  . يكون جوهر تلك ا
ـمـنـهـجـة قـيـام حـكـومـة   وكـانت من مـخـرجـات تـلك الـســيـاسـة ا
وجـهـة الى تـصويـر احلـقوق مـصـطفى الـكـاظـمي عبـر اعالمـهـا ا
عــلى انـهــا مـكــرمـة  ,حـتـى اصـبح ذلك الــشئ مــتـرسخ في ذهن
ـنهجة يراد منها ان يعيش واطن  العراقي من خالل عمليات  ا
ـفــتـعل نــفـسه الــذي تـعــيـشه احلــكـومـة ـواطن في ذلـك الـوهم ا ا
وظفي الدولة تاتي من العراقية فاصبحت عملية صرف الرواتب 
خالل مـوافــقــة رسـمــيـة من قــبل رئــيس مـجــلس الــوزراء ان تـلك
ـمـنـهـجـة والـتـسويـق السـيـاسي واالعالمـي لشـخص الـسـيـاسـة ا
رئـيس احلــكــومـة يــراد من وراه الــتـرويج اعـالمـيــاً لالنــتـخــابـات
ـنقذ واحملـقق لتطـلعات القـادمة عبـر تقد نـفسه بأنـه الشخص ا
اجلمـاهـير الـعراقـية ,وبالـتـالي فان تـلك العـمـليـة سالح ذو حدين
مكن ان تكون لها تغذية عكسية تؤثر على سياسات ,ومن ا

احلكومة مستقبالً.
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ـتغـيـرات الـشـعب الـعراقي الى انـتـهـاج سـلوك   وقـد تـدفع تـلك ا
ـعــيـاريـة سـيــاسي غـيـر عــقالني ذات مـيــول رمـزيــة مـثل الـقــيم ا
ـيل ـطــروح اذ غـالـبـاً مـا  والـتـعـاطف مع اخلـطــاب الـسـيـاسي ا
رئـيس احلكـومـة احلالي الى اثـارة تـعاطف اجلـماهـيـر معه ال عن
طــريق الــعــقـل بل عن طــريق اســتــحــضــار مــشــاعــر الــتــضــامن
,والتأكيد على اهمية قوة راس الهرم في الدولة العراقية
وسـيـادتـهــا وااليـحـاء لــلـمـواطــنـ ان كل شي يـســيـر وفق خـطط
مـدروسـة ,اال ان ذلك قــد ال يـصــمـد طــويالً امــام احلـقــائق الـتي

تكتشف للشعب العراقي يوم بعد اخر.
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ــعـرفــة لـيـس حـافــزا داخـلــيـا ا
بـــقــدر مــا هــو نـــتــيــجــة أكــراه

خارجي .
كـمـا نــسـجل الـنـســبـة الـعـالـيـة
ـسـتعـمـلي االنـتـرنيت من اجل
مـــــــتــــــابـــــــعــــــة األنـــــــشــــــطــــــة
وهو مؤشر دال على الرياضيـة
مـركـزيـة الـريـاضـة وأنـشـطـتـهـا
الســــيـــمــــا كــــرة الــــقـــدم الــــتي
أصـبحت نـشاطاً يـوميـاً يحظى
بـاهتـمـام الشـبـاب وكبـار السن

على حد سواء .
الـنتائج احملـصل عليـها تكشف
إن الــفـيــسـبــوك هــو الـفــضـاء
األكثر اسـتعماالً من طرف رواد
االنـــتــــرنـــيت ومــــســـتـــعــــمـــلي
الـشــبـكـات االجـتــمـاعـيـة إذ إن
ـقــابالت الـتي أجـريت نــتـائج ا
مع الـــــبــــعض مـن الــــراشــــدين
يستعملون الفيسبوك في ح
راهق يستعملون اليوتيوب ا

والسنابشات .
ـعــنى إن شــبـكـات الــتـواصل
ختلف أشكالها أصبحت هي
البيت اجلديد حيت اإلقامة فيه
أكـــثــر مـن اإلقــامـــة في الـــواقع
ثل عاش  فـاإلقامة  الفـعلي ا
ــدة الــزمــنــيـة مـن شـانه هـذه ا
الـتـأثـيـر عـلى قـيم وسـلـوكـيـات

رتادين . ا
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غــيـر إن هـنــاك حتـوالت مــهـمـة
بـــدأت تــعــيــشـــهــا مــؤســســات
الــفــقــهــاء وهــو مــا يــعــني إن
ســلـــطــة تـــقــلـــيــديـــة بــدأت في

ــرتــبــطــة بــهــا حلــ ظــهـور ا
ــنـقـذ الــذي يـنــتـظـرون  ,لـذلك ا
يـصــبح الــتــدين أداة وظـيــفــيـة
لرفع مـنسـوب التـحمل والـقدرة
عـلى الصـمود والـبقاء في واقع

صعب ومعقد .
كن االنـتباه أمـا أهم مالحظـة 
إلـيــهـا  ,هي أن الـتــدين أصـبح
مـــرتــبــطـــا بــالــكـــرم والــوالئم .
فـالـشـخـص األكـثـر تـديـنـاً لـيس
هــو الـــشــخص األكــثـــر فــقــهــاً
ومـــــعـــــرفــــة بـــــأصــــول الـــــدين
ـذهب فقط  وبـإحـكامه وبـفقه ا
ـــا هـــو الــشـــخـص األكـــثــر وإ
كرماً إي مـن ينظم والئم دورية
ـعـروفة ـنـاسـبات الـديـنـيـة ا بـا

عندهم .
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هـو واقـع لـلــحــريـة تــغــيب فـيه
سلـطات اجملـتمع والـدولة مـعا
ـنح هـوامش واسـعة كـمـا انه 
للفعل واحلركة والتحرر من كل
االلــتــزامـات يــكــفي أن يــزعـجك
شـــخص مـــعــ يـــتم حـــذفه أو
تعـليق التـواصل معه الن األمر
ال يـــحـــتـــاج إلى اقل مـن عـــشــر

ثوان.
ــــئـــــة من إن نــــســـــبــــة  10بـــــا
مـــســتــعــمــلي االنـــتــرنــيت لــهم
أهـداف مـعـرفـيـة وبـحـثـية وهي
نسبة قليـلة واغلبهم من الطلبة
والـتـالميـذ الـذيـن يلـجـئـون إلى
االنــتـرنـيت كــأداة وظـيــفـيـة من
اجل اجنــــــــاز عـــــــمـل أو واجب
مـــــدرسي أي إن الـــــبـــــحث عن

وحــلت مــحـلــهــا قـيم االنــهــيـار
ط ة تـتجسد في اللغة و معو
ـط االســـتــــهالك الــــلــــبـــاس و
ووســــائـل الـــتــــعــــلم ,من خالل
هــيــمــنــة واكـتــســاح الــتــعــلـيم
ــــــســـــيــــــر مـن طـــــرف األولـي ا
احلـكـومـة والـقـطـاع اخلاص,إذ
يـتـم تـعــلـيم األطــفــال تـعــلـيــمـاً
عــصــريــاً مــبــنــيــاً عــلى الــقــيم
اجلـديدة ,عـندمـا تـأخذ الـعـلوم
الــصـــرفــة احلــصــة األكــبــر في
مــــجـــال الــــدراســــات األولــــيـــة
عـاهد والدراسـات الـعلـيـا في ا
والـكـليـات احلـكومـيـة واألهلـية
ا فـيها احملسوبـة على التيار
الــــديـــــني  ,وأصــــبـح تــــدريس
الـعـلوم الـديـنيـة حـصة ثـانـوية
ومـقتـصـر عـلى رواده ومـريديه
ـــرشــــحـــ من قـــبل حـــوزات ا
وأحـزاب ديــنـيـة مـعــروفـة عـلى

الساحة السياسية .
كــمــا إن مـؤســســات اجلــمــاعـة
ــشـكــلــة من أعـيــان الــقـبــيــلـة ا
ديـنة أو القـرية بدأت واعـيان ا
تأخـذ دورها اجملـتمـعي نتـيجة
ـنـافـسـة مـن طـرف مـؤسـسات ا
جــــديـــدة مــــثـل اجلـــمــــعــــيـــات
نتخـب جملالس احملافظات وا
آنـــــذاك ومـــــجــــــلس الـــــنـــــواب
بــاعــتــبـــارهم ســلـــطــة جــديــدة
مـنـافـسـة لـسـلـطـات اجلـمـاعات

األخرى أحياناً.
فــحل اخلالفـات لم يـعـد نـقـاشـاً
داخـــــلــــــيــــــاً داخـل الــــــدواوين
الـعشـائـرية مـوكول إلـى الفـقيه
وسلـطة اجلـماعـة حله كـما كان
ــا أصــبــحت ــاضي  ,وإ في ا
اغـلب الــنـزاعــات الــكـبــرى يـتم
تـدبيـرها إلى مـؤسسـات الدولة
اخملــتــصـة بــشــؤون الـعــشــائـر
الــتي تــضـمـن شـيــوخ عــشــائـر

ووجهاء رأي معروفون .
رغـم أن احلكـومة غـارقة بـديون
ة مـلـيـاريه سـيـاديـة ومـسـتـد
وإن مــــــوازنــــــة  2019قُـــــــدمت
الي 108ملـيـار دوالر وعـجـزهُ ا
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ميسان 

 19مـــلـــيـــار دوالر و الـــعـــراق
مدين لـلبنك الدولي  151مليار
ديــنـار عــراقي أي 125مــلــيـون
دوالر وعــــــــــــلـــــــــــــيـه ديـن مـن
الــصـنــدوق الــنـقــد الـدولي 70
مليار دينار أي 58مليون دوالر
وبذلك يـبلغ اجملموع الـتقريبي
ـؤســسـات لـديــون الـبــنــوك وا
يـة وفوائدها ما يقارب13 العا
مـلـيار دوالر... أمـا موازنـة عام
 2020لـم تــقــر بــعـد ,ومــوازنــة
 2021تـنـتـظـر اخملُـلص الـقـادم

من أرض جند واحلجاز.
WIOLF « W Ëb « ”ö ≈

أســتــمّـر الــنــظـام االقــتــصـادي
والسياسي احلالي في توسيع
ــــســـاواة إلى فــــجـــوة عــــدم ا
جـانـب اسـتــمــراره في تــركــيـز
ال والنفوذ ضمن فئات رأس ا
مــعـيــنــة وتـهــمــيش األغـلــبــيّـة
الـسـاحـقــة من أبـنـاء الـشـعب 
بــحــيـث ارتـفــعـت مــســتــويـات
الـفــقــر واإلقـصــاء و جتـاهل
أبـسـط األسـاسـيـات يـومـاً بـعد
يــــــــــــــــــــــوم . لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد
أظهـرت جائحـة كورونا الفج
وات الـعـمـيـقـة والـفشـل الذريع
الــذي يـــعــاني مـــنه نـــظــامـــنــا
الـــســـيـــاسي واالقـــتـــصـــادي 
بـحيث ضربـت اجلائحـة صحة
مــــئــــات األلــــوف من الــــنــــاس
وصحـة اقتصادنا الـذي يعتمد
ــمـول عــلى تــصــديــر الــنــفط ا
الـرئيس خلـزينة الـدولة والذي
هـــــوى نـــــحـــــو األســـــفل خالل

الفترة السابقة.
سـتـسـتـمـر هـذه الـعـوامل عـلى
الــتـــأثـــيـــر عــلـى اقــتـــصـــادنــا
لسـنـوات عـدة وهي فـقط جزء
من الــــــــســـــــيـل اجلــــــــارف من
الـــــكـــــوارث واألزمــــــات الـــــتي
سـنـعـاني مـنـهـا مع تـفـاقم آثار
ـنـاخ خـالل الـسـنـوات تـغــيـر ا

والعقود القادمة.
أراض شــاســعــة تـســتــأجـر أو
تـشتـرى أو تمنـحهـا من الدولة

جلـهـات وشـخـصـيـات وعـتـبات
ديـنـية وقـد حتـولت إلى مزارع
نــــخــــيل وأشــــجــــار مــــثــــمــــرة
وبــحــيـــرات لــتــربـــيــة أســمــاك
وأساطـيل عـربات لـلـنقل الـبري
ومطارات ضخمة ومستشفيات
عـامـة وتـخـصصـيـة وجتـمـعات
وفــنـادق ســكــنـيــة وتــرفـيــهــيـة
لـألغـــنـــيـــاء اجلــــدد ومـــحـــدثي
النعمة من فاسدي األحزاب بل
وحـــتى مـــقـــابـــر خـــاصـــة ومن
ــــــوتــــــاهم الــــــدرجــــــة األولى 
واجلـديـد أنــهـا بــدأت تـســتـعـد
لالســتـثــمــار في مـجــال الــنـفط
ـــصــافـي الــنـــفــطـــيــة وبـــنــاء ا

سيالت الغازية. وا
عــلــيــنــا الـــيــوم إعــادة تــقــيــيم
أولـويــات نـظــامـنــا الـســيـاسي
واالقــتـــصــادي ووضع حـــيــاة
وصـــحـــة الـــنـــاس قـــبل أربـــاح
ـسؤولـ وصحة وامـتيازات ا
ـادي  ,ال الـشــعب قــبل الــربح ا
ــــــكـن حتـــــــســـــــ الـــــــوضع
االقــتــصــادي من دون حتــســ
ـكن الـنّــظــام الـســيـاسي ,وال 
ـسـاواة من دون نـظـام إرسـاء ا
اجتماعي واقتصادي عادل ,وال
ـكن لـلنـظم الـسـياسـيـة إلّا أن
تـضع اإلنـسـان والـبـيـئـة أوّلًـا ,
ألنــهـا وكــمـا أثــبـتت الــتّـجــربـة
سـتــنــهـار تــلــقـائــيًــا! أذن كـيف
ســنــضــمن اســتــدامــة احلــيــاة
لألجــيــال الــقــادمــة  إذا كــانت
اخلــــطط احلــــالـــيــــة ال تــــأخـــذ
مـــســـتــقـــبـــلــهـم بــاحلـــســـبــان,
ـعــاهـد والـكــلـيـات وخـريــجـو ا
يــتــظـــاهــرون يــومـــيــاً من أجل

توفير فرص عمل لهم ?
وكـــمـــا قـــال عـــالم االجـــتـــمـــاع
الـــــعـــــــــــراقي عـــــلــي الــــوردي
 1915- 1993أصالح الــــــــوطن
ــكن أن يـتم إال في نــظـرهم ال 
على أيـديهم  ,أمـا الـباقـون فهم
كلهم خونة أو أغبياء أو أرباب
أغــــراض ســــيــــئـــة ومــــصــــالح

شخصية )) .

يــعـد رجل الــدين في مــديــنـتي
ـرجع األول والـسـلـطة األولى ا
للـكثيرين الن مـهمته هي قيادة
الـنـاس نـحـو جـادة الـصواب 
وانه احلكم ب الناس في حل
خالفاتـهم ونزاعاتهم الـدنيوية
دوره لم يــكن مـحــصـوراً داخل
الكتـاب القرآني أو اجلامع أو
احلـسيـنيـة مثالً  ,بل امتد إلى
الفـتاوى الـدينيـة والتـشريـعية
والــــــزواج والـــــــطالق وفـــــــتح
دورات لــتـعـلم الـقـرآن وعـلـومه
بعـد امـتالك الـبـعض من رجال
الدين الصـغار والكبار مدارس
دينـية تعلم الـناس علوم الدين

اخملتلفة .
w³FA « s¹b² «

الـتــدين الـشـعـبـي في مـديـنـتي
ـكن هــو تــدين اجــتــمـاعـي ال 
فــصـــلـه عن الـــســـيـــاق الـــعــام
لــلــمــذهـب الــســائــد  بــعــد أن
أصــبـــحت احلــيــاة الـــيــومــيــة
لإلنـسـان حيـاة خـشنـة مـكتـظة
ـــــعــــانــــاة بــــالـــــعــــذابــــات وا
وحتـــصــيل الـــرزق في ظــروف
صـعـبـة ومـعـقـدة  ,السـيـمـا في
فترات العوز والقحط وانتشار
ا األوبـئـة ( الكـورونا مـثالً ) 
يـجـعل أغـلـب الـنـاس يـلـجـأون
إلـى كـثـرة الـدعـاء بـالـصـبر: إذ
جنــــد الـــدعـــاء األكــــثـــر تـــردداً
واألكثـر اسـتـعـماالً  ,هـو دعوة
ـزيــد من الـصـبـر حـتى الـله بـا
ـزيد يـستـطـيع الـناس حتـمل ا
من قـسـوة احلـيـاة والـعـذابـات
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بغداد
مــــنـــذ أن ادغـــمـت كـــردســـتـــان
بــاجـزائــهــا االربــعـة في دول ال
نـاقة لـشعـوبـها فـيهـا وال جمل
وكل انــظــمــة حـــكــمــهــا تــرعب
الـكـورد وتـربهـبـهـم من تـبـعات
اسـتـقالل اجلـزء الـذي تـسـيـطر
عــلـيه تـلـك الـدولـة وان كـوارث
عظيمة ستنال شعب كردستان
بل وقـــــد ذهـب الـــــبـــــعـض الى
تأيـيدنـا من مـنطـلق حق تقـرير
صير لـكنه وفي اول محاولة ا
جــــديــــة لالســــتـــــفــــتــــاء عــــلى
االســـــتــــقـالل انــــبـــــرى هــــؤالء
ـصـيـر ـؤيـدون حلق تـقـريـر ا ا
وجـــــلــــهـم من الـــــيــــســـــاريــــ
ـقـراطـيـ والـتـقـدمـيـ والـد

انــبــروا الى اعـالن خــشــيــتــهم
عـــلــيـــنـــا من الـــغـــول الــتـــركي
وااليراني وإننا سنكون دويلة
محـاصرة سـتنـهار حـالهـا حال
شــقـــيـــقـــتـــهـــا في كـــردســـتــان
الشرقية التي اغتالها التوافق
السـوفـيـيـتي اإليـراني بـصـفـقة
غيـر طاهـرة بالـضبط كـما كان
يـرهـبـنـا صـدام حـسـ وحـزبه
والــقـذافـي وجلـانـه الـشــعــبــيـة
وبــعـث سـوريــا وأســده من إن
أي محـاولة إلزالـتهم من احلكم
ستـقوم القيـامة بل هدد صدام
حــسـ بـأنه ســيـحــيل الـعـراق
إلى حـــفـــنـــة تـــراب إذا اخـــذوا
احلـــكم مــنـه بــهـــذه الــثـــقــافــة
والــعــقـــلــيــة تــعــامـــلت مــعــظم
األنـظـمة الـعـنـصـريـة واحملـتـلة
لكردستان في أجزائها األربعة
مع طــمـوحــات شـعب يــتـجـاوز
تـعداده األربعـ مليـون نسمة
يــرفض االســتـكــانـة ومــحـاولـة
ارس إلـغائه ويـصر عـلى أن 
إنـسـانـيـته وحـريـته وخـيـاراته
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيــة
والسـياسـية وبـشكل حـضاري
ــا الـــذهــاب إلى خـــيــارات دو
أخـــرى لــــوال انه اضــــطـــر إزاء

وحيـوان وبشر وال تـكاد توجد
قــريــة أو بـــلــدة أو مــديـــنــة في
كــردســـتـــان إال وتـــخــتـــزن في
ـــآسي الـــتي ذاكـــرتـــهـــا تـــلـك ا
تعـاقبة اقترفـتها كـل األنظمـة ا
ــا اســتــثـنــاء حــتى وصل دو
األمـر بــأنـهم لم يـكــتـفـو بـإبـادة
السـكان بل عملـوا على إبادتهم
فـي هـــويـــتــــهم وانـــتــــمـــائـــهم
فـأصـدروا جـمــلـة من الـقـوانـ
الـعـنــصـريـة الــتي تـمــنع تـمـلك
الكوردي أي عقار أو سيارة في
نــــيــــنــــوى وكــــركــــوك وديــــالى
وصالح الــــدين إال أن يــــغـــيـــر
قـومــيــته ويــجــد له أصال غــيـر
أصـله كمـا في قـانون تصـحيح
الـقومـيـة سـيئ الصـيت نـاهيك
عن عـمـلـيات الـتـعـريب البـشـعة
والـتهـجيـر والـترحـيل القـسري
لـلسـكان واسـتـقدام مـجمـوعات
نطقة قومـية عربية من خـارج ا
وإسكانها بدال منهم كما حصل

وصل. في كركوك وديالى وا
لـقــد جتـاوزت تــلك احلــكـومـات
في تعـاملـها مع الـكردسـتانـي
حتى إسرائيل وجـنوب افريقيا
في تـــعــامــلــهــمـــا مع الــســكــان
األصـليـ سواء الـفلـسطـينـي
أو األفـارقـة حـيث اسـتـنـسخت
وبـبــشـاعـة ثــقـافـة االســتـيـطـان
وعمـلت علـى تطـويق كردسـتان
بــحـزام نـاري مـن الـعـنــصـريـ
والـفاشـي الـذين  إسكـانهم
عـــــلـى أطالل قــــــرى وبـــــلـــــدات
الـكردسـتـانـي كـمـا حصل في
كــركــوك وإطــرافــهــا وســنــجــار
وأطرافـهـا وخانـقـ وأطرافـها
وبـــــعـــــد ســـــنــــــوات الـــــضـــــيم
والـــطــغـــيــان  تـــبــاشـــر شــعب
كردسـتان بإسقـاط تلك النماذج
ـقــيـتــة الـتي مــثـلــهـا الــبـعث ا
والـــعـــنـــصـــريـــ اآلخـــرين في
نــيـسـان 2003م لــكن األحـداث
الـــتي مـــرت خـالل الـــســـنـــوات

عــمــلــيـات اإلبــادة الــدفــاع عن
نــفـسه كــمـا حــصل في مــعـظم
الـثــورات واالنـتــفــاضـات عــبـر
تاريـخه. لقـد اخـتار الـكورد في
وصل التي كانت تضم والية ا
مـــعـــظـم كـــردســـتـــان الـــعــراق
ملكة العراقية االنضمام إلى ا
ورفضوا اعتبارهم والية تركية
مـقــابل االعـتـراف بــحق تـقـريـر
ـصـيـر وحتـقـيق طـمـوحـاتـهم ا
الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيــة
واحـتـراما لـلـعـائـلة الـهـاشـمـية
ـقـبـولـيـة الــتي كـانت تـتـمـتـع 
كــبـــيـــرة لــدى األهـــالي الـــذين
يدينون في غالبيتهم باإلسالم
ورغم ذلك وبعد سـنوات ليست
طــويــلــة ظــهــرت بــوادر الــغـدر
والــتــحـايل والــتــخـلـي عن تـلك
الـوعـود بل وذهـبت حـكـومـات
ـتعـاقبـة ومن مخـتلف بغـداد ا
الـتوجـهات والـعقـائد إلى كبح
جــــــــمــــــــاح طالئـع الــــــــكـــــــورد
واعــتــقــالــهـم وإعــدامــهم وشن
حـرب شعـواء عـلى  كـردسـتان
اضي منـذ ثالثيـنيـات القـرن ا
وحتى غـزوة ما يسمى بـتنظيم
الـدولة اإلسـالميـة داعش التي
اعـتبـرت الـكـورد مـرتدين وجب
إبادتـهم كما فـعل صدام حس
وعـلي كــيـمـيــاوي في حـلــبـجـة
واالنفال وأقرانهم في سوريا.
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لـقـد تـعــرض شـعب  كـردسـتـان
الـــــعـــــراق إلى أقـــــسـى أنــــواع
االضــــطــــهـــــاد واإلقــــصــــاء بل
واإلبـادة اجلماعـية كـما حصل
في مـنتـصف سبعـينيـات القرن
ــــــاضـي وفـي األنــــــفــــــال في ا
أواخــر ثـــمــانـــيــنـــيــات الـــقــرن
العشرين حيث  قتل ما يزيد
عــــلـى ربع مـــــلــــيـــــون مــــواطن
كـردســتـاني وتــدمـيــر خـمــسـة
آالف قـــــريــــة مـن أجــــمـل قــــرى
ــا فــيــهــا من نــبــات الــشــرق 



عن دار امل اجلديدة  بدمشق صدر للروائي حنون مجيد كتاب (مسدس صغير) يقع في  147صفحة
كروزو توسط  ضم مـجمـوعة من القـصص القـصيرة عـنوايـنها:اجلـلسـة الداميـة بيـفرلي من القـطع ا
احلزين مسدس صغير  جـندي من تلك احلرب كارولينا فـعل طروب مذبح الديك طرفة ما و قصة

شال.
ومن الغالف االخير للكتاب نقرأ(اذكر انك حـذرتني من بعض االماكن: كوني حذرة  االماكن ليست جميعها
آمنـة او ال تغفـلي عن نفـسك حتى لـو كنت في رحـبة حـديقـة.لقد شـلني اخلـوف تمـاما بل ان الـطفل الذي ال
يفقه شـيئـا من ذلك ذعر هو االخـر وكاد يـقفز من عـربته حيـنمـا سمع صوت الـرصاصـة والغاللة الـصفراء
تـنكـمش بعـد ان كانـت تفـترش الـسمـاء الزرقـاء.انظـر لم يكن يـعبـأ بحـزني كان سـعيـدا بطـيران طـائر اصـفر يـحوم

او لهويت في النهر لو كنت وحيدة). ا انتبهت حواليه.ولوال هياج الناس وفرارهم 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6818 Monday 22/11/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6818 االحد 5 من ربيع الثاني 1442 هـ 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020م

W UIŁË WFODI « W UIŁ 
q «u² «

UJ¹d √ w  dFA «Ë W¹«Ëd « 5ÞUÝ√ l   «—«uŠ W Lš

رسالة بغداد

…dOB  hB  ÆÆdOG  ”b

19

وضــاجــة بــقــهــقــهــة الــســخــريـة
وتـنــهــدات األحـزان االنــسـانــيـة"

ص7
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عـنـد قـراءة هـذه احلـوارات الـتي
تـعـد دروسـا فـي عـمـلـيـة الـكـتـابة
واالبــــداع ال تــــشـــعــــر انـك امـــام
حــوارا ضـيــقـا بــشـكل تــعـبــيـري
ـــــا هــــو حـــــوار جــــدي بــــ وأ
ــبـــدعـــ وصــيـــغــة مـن صــيغ ا
قــيــاس أمــتــداد الــذات في االخـر
والــعــكـس  في الــكــتـــاب هــنــاك
مـلـحق عن (بـوريس بـاسـتـرنـاك)
نـــشـــر بـــقـــلـم (أولـــغـــا كـــاراليل)
الــروائـيــة االمـريـكــيـة من اصـول
روسية"وفـيها يتحـدث باسترناك
ـسـرح وجتـربـته عن تــقـتـنـيـات ا
سـرحيـة فضال عن في الـكـتابـة ا
إشــارات يـــتـــلــمـــســـهــا الـــقــار
لالطـالع عـــلى جتـــربـــة طـــالـــهـــا
الــــــكـــــثـــــيــــــر من الــــــغـــــمـــــوض
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يـجـد الـقـار نـفـسه وسط هـؤالء
الـعـمـالـقــة من امـثـال هـمـنـغـواي
ـــفـــعـــمـــة وســـيـــرته الـــذاتـــيـــة ا

غـامرة بـاحليـوية والـتـغيـيـر وا
يـشــعـر بــأنه امـام مــشـهــد مـليء
ــــعــــرفي وفـــرص ال بــــالــــثـــراء ا
مـحدودة لـتوثـيق تاريخ الـرواية
والـسيـرة الذاتـية "تـؤكد الـسيرة
الـــذاتــيـــة لــكل واحـــد من هــؤالء
األعـالم في األدب االمـــــــــريــــــــكي
والدتــهم جــمــيــعــا في نــهــايــات
الـقـرن الـتـاسع عـشـر واسـتـمـرار
عــطــاءهم األدبي حــتى مــا بــعــد
الـــنــــصف الــــثــــاني من الــــقـــرن
الــعـــشـــرين..لـــســـنــا مـــعـــنـــيــ
بـالتسـلسل الـزمني بقـدر تعنـينا
ــشــتـــركــة بــ هــذه الــعــوامـل ا
القامات الـتي القت بظاللها على
الـقراء في عمـوم العـالم والعامل
األكــثـر بــروزا هــو مـعــاصــرتـهم
جميعا حلـرب كونيت احلرب
ــــيــــة االولى 1918-1914 الــــعــــا
ـــــــيـــــــة واحلــــــــرب الـــــــعـــــــــــــــا
الثـــــــــــانية 1939-" 1945ص9
تـأتي افـكــار هـذه الـنــخـبـة لـيس
فـــــــقط مـن خـالل احلــــــوارات بل
هناك في الكـتاب شذرات تتناول
ـعــتــادة لـســيــرتـهم الــثـيــمــات ا
الذاتـية ومـصادر الهـامهم وابرز

غالف الكتاب
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بغداد

االحــداث الــتي جــعـلــتــهم بــهـذه
ـكــانـة من الـشــهـرة والـتــأثـيـر ا
وهــنــاك اقـــتــبــاســات من بــعض
اعمالـهم اخلالدة"تمـثل شخصية
ارنـست مـيــلـر هـمـنــغـواي حـالـة
ي فـريــدة في تـاريخ االدب الــعـا
ــفـعم بــاحلـيــويـة إنه االنــسـان ا
ــيــتـ ــشــارك فـي حــربــ عــا ا
وحــرب وطـــنــيـــة في اســبـــانــيــا
ـــواجـه لـــلــــمــــوت في ادغـــال وا
أفـريـقـيـا وفي حـادثـتـ لـسـقوط
ا فعـلي لطائـرات خرج منـها سا
تـــــزوج أربع مـــــرات وعــــاش في
أوربا وكوبـا وخرج من كل مكان
عـاش فيه بـصـحـبة امـرأة فـاتـنة
أو ذكـــريــــاته لـــيــــكـــتب روايـــات
سـكـنت قـلـوب الـقـراء وشـاهـدها
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الـتحريـر: "وهذا الـكهف يـستـعيره
دولوز من افالطـون ويعيـد انتاجه
برؤية فـلسفية فـنية قابلـة للتماثل
والـــتـــقـــارب والـــتـــأويل فـــقـــاعـــة
الـعــرض تـشـبه إلى حـد مـا من هم
داخل الـكهف االفالطـوني يـحبس
أكثر من مـئة شخص أنـفاسهم في
ـدة سـاعـتـ تـمأل غـرفـة مـظــلـمـة 
عــلــيـهم شــاشـة عــمالقــة سـمــعـهم
وابــصـــارهـم فــان
قيمة ما يجري من
حـلـم ومـدى تـأثـره
عـلى ادمـغـتهم من
افــــكــــار يــــبــــاغت
وعيهم كـونه يشد
حـــواســـهم إلـــيه
وال شـيء ســــواه
الــــظـالم احلــــالك
ـأل فـــــــــضـــــــــاء
الــــــــــقــــــــــاعــــــــــة
والــــصــــورة هي
الـــتـي تـــتـــحـــرك
وتهيمن وتختار
احــــــــداثــــــــهــــــــا
ومـــــــــــنـــــــــــاطـق
اســــتــــفــــزازهــــا
كيفما تشاء في

تـلك الـلـحظـة يـكـون الفـيـلم مؤجال
عـن احلقـيـقـة االفـكـار تـشـغل حال
ـتـفـرج احملاصـر بـالـظـالم فـقوة ا
تـــأثـــيـــر االفـــكــــار داخل الـــقـــاعـــة
يــسـتـحــيل ان تـكــون هي نـفــسـهـا
خـارج الـقـاعـة وهـكـذا جنـد لـعـبـة
االســتـــعــارات من كـــهف افالطــون
الى غــابـــة ايــكــو وصـــالــة عــرض
دولـوز الـتي تـبـدو فـيهـا احلـقـائق
ــرئــيــات مــتــمــاهـــيــة في ابــعــاد ا
ــراوغـــة ) الـــتي هي احلـــقــيـــقــة ا
الـغــائـبــة) . ولــكن تـبــقى الــقـيــمـة
ــكن اعــادة قـراءة االسـمى كــيف 

تلك التصورات في الكتابة?"
وضم العدد الدراسات التالية:
الدراسات الفكرية واألدبية

وت في رواية – فضاء الغواية وا
ثالثة أيام في كازابالنكا

إلســمـــاعـــيل غــزالـي - د. ســعـــيــد
غرب  بوعيطة ا

مــاوراء الـروايــة فـي (ظالل جــسـد
ضـفـاف الـرغـبـة)- د. فـاضل عـبود

التميمي- العراق
هـــدى شـــوكت بـــهـــنـــام ومــســـالك
الـبحـث في احيـاء الـتراث الـعربي

أ.د نادية هناوي- العراق
اخلــــطـــاب الـــشـــعــــري الـــصـــوفي غالف اجمللة

يـورغن بـوس مـدير مـعـرض الـكـتاب
الذي يعرف باسم "بوخميسيه" "كان
عــلــيــنــا الــتــفــاعل ســريــعــا مع آخــر
ــســتـــجــدّات".وفي قـــطــاع تــعــرّض ا
لـضـربة قـاصـمـة إثـر انتـشـار الـوباء
جنـا أكبـر معـرض للـكـتاب في الـعالم
بـروحه لـكـنّه اضـطـر إلى تـغـيـيـر كلّ
تــفــصــيل فــيـه فــولّى زمن طــوابــيــر
االنـتـظــار الـطـويـلــة لـلـحــصـول عـلى
إهـداء من كــاتب شـهـيـر والـنـقـاشـات
الشيّقة بـ ناشرين من العالم أجمع
ــقــبـل األكــثــر يـــنــشــدون الـــكــتـــاب ا
اضي قد مبـيعا.وكـانت دورة العـام ا
اســـــتــــقـــــطـــــبت حـــــوالي  300 ألف
زائــر.وفي وسط قــاعــة "فــيـســتــهـاله"
الكبـيرة الـتي باتت خالـية من الزوّار
عـلى غــيــر عـادتــهـا أقــيــمت مـنــصّـة
دعوين إلجراء مقـابالت مع الكتّـاب ا
لــهـذه الـنـســخـة لـكنّ هــذه الـلـقـاءات
تــبـثّ عــلى اإلنـــتــرنت تـــمــامـــا مــثل
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 صدرت عـن دار سطـور البـغدادية
لــلـــطــبـــاعــة والـــنـــشــر لـــلــشـــاعــر
والـصـحفي يـوسف جـابـر احملسن
روايـــة (الــنـــســاي) و الـــتــرويج
ــــقــــاطع لــــلــــروايــــة عن طـــــريق ا
الـفـيـديــويّـة الـتـلـفـازيـة  وعن ذلك
قال احملسن ( إنّ التـرويج للجَمال
ـفـردات الـنــاصـعـة في حـيـاتـنـا وا
البـد وان يكـون سلـوكاً يـوميّاَ وان
يــكــون تــقــلــيــدا حــيــاتــيــا دافــعــا
للـحياة)  احملـسن عبّر (عن قـناعة
وازاة تـامّة بـأن اخلـطوة جـاءت 
عـملـيات الـترويج لـلمـستـحضرات
ـلــوثـات الــبـيــئـيـة و الــعـنــفـيّـة وا

وعن الـــســـلــــوكـــيّـــة) 
الــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــــة
يــــقـــول(الــــنــــسّـــاي...
روايــة جـديـدة بـكل مـا
فــــيــــهــــا من تــــغــــريب
وانـسالخ عن الـقـواعـد
 روايـــــــــة نــــــــحـــــــــتت
ـهـا اخلـاص ولم تـقـو
حتـفل بحـدود زمـكانـية
بـيد انـها اعـتمـدت على
ــــــيـــــــتــــــات فــــــكـــــــرة ا
ـــتـــكــررة واحلـــيـــوات ا
لـلـبـطــلـ وفي مـشـاهـد
امـتـزجت بـ الـواقـعـية
واحللمية والكابوسيّة 
فـال حــــدود لـــــلــــحــــيــــاة
ـــوت فـــيـــهـــا  إنـــهـــا وا
روايــة  ســـوف تــتــحــول
الى قصة مغايرة عند كل
قــاريء  فــهـي تــشــجــعه
عـلى قـتل الـنص وسـحقه
وبــــــــنــــــــاء نــــــــصـــــــوص

جـديـدة..وتـقع الـروايـة في مـئـتـ
وخــمــســة وثــمــانــ صــفــحــة من
ـتــوسط  حـيـث احـتـوت الـقــطع ا
عـــلـى قـــراءات مــــغــــايـــرة وعــــبـــر
شـــخــوصــهـــا وابــطــالـــهــا عن مــا
اسـمته مـحنة الـكوكب ومـن يسكن

فيه).
 وسـبق للـكاتب احملـسن ان اصدر
كـتــبـا عــدة من بـيــنـهــا سـيــنـاريـو
لصـوص العرب وله اسـهامات في
الـنــقـد الــسـيــنـمــائي والـتــلـفـازي.
فضال كـتابته الـسينـاريو لعدد من
األفالم الـقصـيرة الـتي شاركت في
مـهـرجـانات سـيـنـمـائـيـة وحـصلت

على جوائز متعددة.
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عن مـــركــز الـــرقـــيم الـــثــقـــافي في
كربالء صدر العدد اجلديد 26 من
مـــجـــلـــة "الــــرقـــيم" الـــتـي تُـــعـــنى
بــالــدرسـات الــثــقــافــيـة والــفــنــيـة
واألدبـية. وقـد جـاء العـدد اجلـديد
كالـعادة غنـياً بالـدراسات الفـكرية
والنقدية ألسماء المعة من مفكري
وبـاحـثي ونـقاد الـثـقافـة الـعربـية.

وافــتــتح الــعــدد
بــكــلـــمــة رئــيس
التـحـرير األديب
األسـتــاذ عـبـاس
خلف عـلي "لعـبة
االســــــتـــــعـــــارات
وأوهـام الكـتـابة"
يـــعــــالج فــــيــــهـــا
أطروحـة فلسـفية
مــــــــهــــــــمــــــــة هي
أطروحـة "الكهف"
الــــتـي طــــرحــــهـــا
أفـالطـــــون أوال ثم
تــنـاولـهــا فالسـفـة
ومـفكـرون كثـيرون
منهم أمبرتو أيكو
وجــــــــيـل دولـــــــوز.
يـــــــقــــــول رئـــــــيس

غالف الرواية
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ÎU¹“UHKð UN ــؤتــمـرات.وفي  جــلــسـات الــقـراءة وا
حــــ تــــعـــــذّر عــــلـى كــــثــــيـــــرين من
عرض اختصاصيي الـكتب حضور ا
أو أنهم لم يـرغبوا في الـتنـقّل بسبب
انتشار الفيروس اسـتحدث القيّمون
عرض هذه الفعاليات منصّات على ا
ـناقـشة أحـدث التـوجّهات في رقمـية 
اجملـــال والـــتـــفـــاوض عـــلى حـــقـــوق
الترجـمة.لكن الـفعالـيات ال تقـام كلّها
عــبـر اإلنـتـرنت.فـفــنـادق فـرانـكـفـورت
ومتاحفها ومكتـباتها وحاناتها تقيم
عشـرات النـقاشات وجـلسـات القراءة
الــتي في وســـعــهــا اســـتــضــافــة 50

شخصا على أقصى تقدير.
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 ويــجـري الـتـقـيّـد بــوضع الـكـمـامـات
ــســافـــة اآلمــنـــة وتــتــبّع ومــراعـــاة ا
تـــنــقّالت اجلـــمــهــور مـن خالل جــمع
ـفترض معـطيات بـهذا الـصدد.ومن ا
أن تـتاحً إقـامـة لـقاءات شـخـصـية مع
الـتقـيّد بـالـتدابـير الـصـحيـة وفق ما
يــقـول بـوس الــذي يـعـتــبـر أن مـا من
حــدث افـتــراضي في وســعه أن يـحلّ
مــــحلّ "احلسّ اإلبــــداعي وعــــفــــويـــة
الـلــقــاءات وجــرعــة الــفــوضى" الــتي
يـتــمـيّــز بـهــا مــعـرض كــبـيــر مـزدحم
بـالـزوّار.انـتـظرت كـريـسـتـيـان ديـكر-
آيـزل ( 67عــامـا) بــفـارغ الـصــبـر كي
ـانــيـة بـوف تــوقّع لــهـا الــروائـيــة األ
بـــيــيـــرغ اجلـــالـــســة خـــلف واجـــهــة
زجـاجـيــة في مـقــهى فـالــدن كـتــابـهـا
ـدرّسـة مـسـاء األربـعـاء.وقـالت هـذه ا
ـتـقـاعـدة لـوكـالـة فـرانس بـرس "أنـا ا
مهـتمّة بـعمـلهـا وكنت أرغب فعال في
أن أكــون هــنــا".ويــوفّــر الــلـجــوء إلى
نصّات اإللـكترونيـة فرصا عدّة مع ا
استـقطاب جـمهـور أوسع ومتـحدّث
مــــا كـــــان في وســـــعــــهـم اجمليء إلى
فــــرانــــكــــفـــورت عــــلى قــــول مــــديـــر
عـرض.وقـد تسـجّل أكـثر من 4400 ا

{ فـــرانــــكــــفــــورت (أ ف ب) - مع
واجــهــات زجــاجــيــة تــفــصل بــ
الـكـتّـاب والـقـرّاء ومـؤتـمـرات عـبـر
اإلنترنت أقـام معرض الـكتاب في
فـرانــكـفــورت نـســخـته الــسـنــويـة
بــــالـــرغـم من كلّ الــــقــــيـــود الــــتي
فـرضـتـها اجلـائـحـة لـكن الـصمت
يــخـيّم عـلى أجــنـحـتـه الـتي كـانت
تضجّ باحلركـة في ما مضى.وقبل
يـــومــ مـن االفــتـــتـــاح الــرســـمي
للـمعـرض الشهـير األربـعاء قرّرت
اإلدارة تـــــخـــــفـــــيـض احلـــــضــــور
تـخـفــيـضـا جـذريـا خالل جـلـسـات
القراءة واللقاءات التي تعقد حتّى
األحد.وتقرّر بداية السماح لـ 450
ـعـرض لـكن شـخـصــا بـحـضـور ا
هـــذا الـــرقم لـم يـــعـــد واردا بـــعـــد
ــديــنـة تــصـنــيف فــرانــكــفــورت ا
انـيا الكـبيـرة الواقـعة في غـرب أ
ــنـطـقـة احلـمـراء".ويـقـول ضـمن "ا

اليــــــ عــــــلى الــــــشــــــاشـــــة ا
الفضية"ص21

(عزيف احلوار) كتاب يستحق
الــــقــــراءة وحــــتـى الــــدراســـة
ونشـيد بالـترجمـة التي منحت
واعـادة الـكـتــاب حـيـاة أخـرى 
االفـــكـــار له بـــرؤيـــة وتـــصــور

جديدين.

جتلـيات فـنيـة تراثـية في ديوان –
الــصـواري- حملــمــد الـســعـدي- أ.

غرب محمد يعقوبي- ا
الــســـرد الــقـــصــصـي في الــشـــعــر
ــعـــلــقـــات الـــســبع اجلـــاهــلـي / ا
ـــــــوذجـــــــا- أ. مــــــــقـــــــدام راتب أ

فرجي- العراق  ا
رؤى

روايــــة  ˝التــــنــــسـى مــــاتــــقــــول ˝
احـــتـــمـــاالت الــكـــتـــابـــة وكـــتـــابــة
االحـــتــمـــال- د. ســـالم الـــفـــائــدة-

غرب ا
)السـاخر الـعظـيم) والبـعد الداللي
الرامز للزمن- أ. عـلوان السلمان-

العراق
قـراءة في قــصـيـدة ابن زبــيـبـة- أ.

علي حس اخلباز- العراق
تـطـبـيق الـنـظـريـة الـسـيـاقـية عـلى
قــصــيــدة ˝زهـور  ˝لــلــشــاعــر أمل
غرب دنقل- أ. محمد الزاهدي- ا

احملور الفني
بـعـد مـابـعـد احلـداثـيـة الـفنـيـة في
الـفن / ح  - 2أمــاني أبـو رحــمـة-
فلـسـطـ وقـد حـمل الـعـدد خـطوة
جـميـلـة بـإشـغـال نهـايـة كل مـقـالة
أغـلـفـة إلصـدارات ثـقـافـيـة جـديـدة

تابعة للقارىء.   تيسّر ا

—UDF « ÍbLŠ

بغداد

يعـد حصولـنا على كـتاب (عزيف
احلـوار) ربحـا في مجـال الثـقافة
واالدب والـنـقــد وهـو عـبـارة عن
(خــمــســة حــوارات مع اســاطــ
الـروايـة والـشـعـر في امـريكـا مع
ملـحق خـاص بـالشـاعـر الروسي

بروريس باسترناك)
والــكـتــاب من تــرجـمــة  الــكـاتب
ــــبــــدع (ســــعــــيــــد ــــتــــرجـم ا وا
الــــروضـــان) قــــام بـــإعــــداد هـــذا
ـهم واخلطيـر وال نريد الكـتاب ا
تــرديـد عـبـارة (الـتـرجـمـة تـألـيف
آخر) فقد اصـبحت بديهية وهي
قد تعـني ما لم تكن كاتـبا ناجحا
ـــكن ان تـــكــــون مـــتـــرجـــمـــا ال 
نـاجحـا والكـتاب يـشبع احلـاجة
ــلـــحــة لــلالطـالع عــلى جتــارب ا

أفـضل الــكــتـاب الــروائــيـ وهم
يـــتـــحـــدثـــون عـن جتـــاربـــهم في
الـتـأليف واالبـداع ويـتـفق مـعـنا
ــتـرجم ســعــيـد الــروضــان بـإن ا
الـــروايـــة تـــطــــورت كـــثـــيـــرا في
تقنيات السرد ولكن ايضا مقتنع
بـإن ما يـتحـدث به هؤالء الـكتاب
والــروائـيــ يـعـد االســاس الـتي
انطـلقت مـنه الروايـات العـظيـمة
يقـول سـعيـد الـروضان الرائـعـة 
في مقـدمة الكـتاب هي " حوارات
حقيقية مر عليها أكثر من نصف
قرن منـحت اسم (عزيف احلوار)
مـجـازا لــكـنـيـة الـريـح الـعـاصـفـة
واحملـملة بـكل ما تـطاله من رمال
وورق شجـر وحبات مـطر وكذلك
احلــوارات مــحــمــلــة بــاحلــكــمــة

وغــــوايـــة الـــتـــأويـل- د. فـــاطـــمـــة
شريفي- اجلزائر

دراسات في النقد الثقافي
˝نساء القمر : ˝احمللية طريقا إلى
ية- أ. فاضل ثامر- العراق العا

لك أم أغـتيال اجلماهير? أغتيال ا
االنـسـاق الثـقـافيـة لـتأريخ الـعراق
ـلك في بـجـامـته)- د. في روايــة (ا

سمير اخلليل- العراق
من أجل نقد نفـسي جديد: كتاب -
الرواية والتحليل النصي للدكتور
ــوذجـا- أ. لــيـلى ــودن أ حـسن ا

غرب حنانة ا
الترجمة

هـوى احلب فـي الـســيـرة الــذاتـيـة
آلسيا جبار / حتـليل سيميائي ت

يلود اجلزائر  –د. عثمان ا
تابعات ا

احلذف وتـماسك الـنص في سورة
الكهف  ˝مقاربـة لسانيـة نصية -˝
د. جالل مصطفاوي- اجلزائر

بالغـة الـقـرآن الــكـر : من بـراعـة
اإلعــجــاز إلى جــمــالـيــات الــتــلـقي
/قــراءة في بالغـة الــقص الـقـرآني
وآفـاق التـلـقي لسـعـاد النـاصر- أ.

غرب كر الطيبي- ا
تراثيات
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صــــدرت لــــلـــشــــاعـــر عــــدنــــان عـــلي
مـجـمـوعـة شـعـريـة بـعـنـوان ( سـرائـر
االغـيـاب ) تقع في  124صـفـحة من
الـقطع الصغير افتتحها بنص لكافكا

جاء فيه :
(خـجـلت من نـفـسي  عـنـدمـا ادركت
ان احلــيــاة  حــفــلـــة تــنــكــريــة ..وانــا

حضرتها بوجهي احلقيقي..).
وضم  الــــكــــتــــنــــاب  23نــــصــــا من
عـناوينهـا :البحث في الطـفولة وجود
فـــــــائض  وردة بـــــــيــــــضــــــاء الخــــــر
الـشــيـوعـيــ ضـفـاف احلــنـ وكـر
الـغيالن غيمة عابـرة  تراتيل للحزن

والريح  قراب للمدن الغربة.
ومن نص (البحث عن الطفولة) نقرأ:
هـناك زوايا في الطفولة الناصعة  ال
تـود الــبــحث عن حـقــيــقـة بــدايـاتــهـا
ديح رافضة حدوثها رافـضة عتمة ا
بـغـير قـنـاعـات رافضـة الـشـكوك في
ــبـــاحــة انـــهــا ال تـــهــادن االدعــيـــة ا
اصـابع الشيخـوخة القابـلة ال تهادن
ة ان الـسن النافرة من اكتافها حا
تـعـيش بــفـضـول لـذتـهـا وحـضـورهـا

البهي.
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وكــيل عــرض من أكــثــر من مـئــة بــلـد
لــــلــــمــــشــــاركــــة في الــــفــــعــــالــــيـــات
االفـتــراضــيــة.وتــتــخــلل دورة الــعـام
 2020من مــــعـــرض فــــرانـــكــــفـــورت
لـلـكـتـاب لـقاءات مـع جوشـوا وونغ 
ــــطـــــالــــبــــة أحــــد قــــادة احلـــــركــــة ا
ــوقــراطــيـــة في هــونغ كــونغ بــالــد
تعاقد السابق مع وإدوارد سنودن ا
وكـالة األمن الـقـومي األمـيركـيـة الذي
ســرّب مـــعــلـــومــات حــسّـــاســة جــدّاً
والـكـاتــبـة الـكـنـديـة مـارغـريت آتـوود
صــاحـــبــة الـــروايــة الـــشــهـــيــرة "ذي
ـفترض هانـدمايدز تـايل". وكان من ا
أن تـكــون كــنــدا ضــيــفــة شــرف هـذه
النـسـخة لـكن هـذا احلدث أرجئ إلى
ــقـبل.وكـان فــولـكـر بــوفـيـيه الــعـام ا
رئـيس احلكـومـة اإلقلـيـميـة في والية
هــيــسّـن قــد أشــاد هـــذا األســبــوع بـ
ــعــرض ال "جــرأة" الــقــيّــمــ عــلى ا
ســيّـمـا أنه كــان من "األسـهل بــكـثـيـر"
إلـغاء فـعـالـيات هـذا الـعام.لـكن إلـغاء
ـــعــــرض الـــذي يــــعـــود أصــــله إلى ا
الـــقـــرون الـــوســـطـى لم يـــكن يـــومـــا
احــــتــــمـــــاال واردا وفق مــــا يــــقــــول
مـــديــره.وفي وقـت ألــغــيـت مــعــارض
كـــبــيـــرة أخـــرى من هـــذا الــنـــوع في
بــــــاريـس أو لــــــنــــــدن مـــــــثال بــــــات
اخـتصـاصـيـو الكـتب بـأمسّ احلـاجة
ناقـشة شؤون القطاع إلى االجتماع 
الــذي ضـربــته اجلـائــحـة كــغـيـره من
اجملاالت.وإذا كان قـطاع النـشر يرزح
ــطـــالــعــة حتت وطــأة األزمـــة فــإن ا
كـانت مــتـنـفـسّـا لـكـثـيـرين في أوقـات
الـعزل ال سـيّمـا الشـبـاب بحـسب ما
أظــــهـــرت دراســــات عــــدّة.وشــــهـــدت
مــبـيـعـات الــكـتب ارتـفــاعـا في بـلـدان
كـــــــثــــــيـــــــرة وزاد اإلقـــــــبــــــال عـــــــلى
كتبـات.ويقول يورغن بـوس "عندما ا
ـكتـبات أدركـنا مـدى أهمـية أغلـقت ا

الكتب". جانب من معرض فرانكفورت

ـثـيـرة لالنـتـبـاه أن يــصـدر كـتـاب " في احلـاجـة إلى الـتـسـامح " ـصـادفـات ا لـعـلــهـا من ا
ُجـدد الـدكتـور عبـد احلسـ شـعبـان بالـتوافق مع فـكـر العـراقي العـربي ا ي وا لألكـاد
ة التي شهدتها بـاريس ونيس وفيينا الحقـاً  على خلفية رسومات ـؤ األحداث اإلرهابية ا
سيئة لنـبي اإلسالم والتي جرحت مشاعـر أكثر من مليار مجلة شارلي إيـبدو الفرنسيـة ا
ا تـؤكد احلـاجة الدائـمة لـثقافـة التواصل صـادفة إ ـليار إنـسان . ومـثل هذه ا ونصف ا
ـغلـوطـة عن اإلسالم في الـذهن الـغـربي على وجه فـاهـيم ا مع اآلخـر من أجل تـصـحـيح ا
ط من الــتــفــكــيــر يــربط دائــمــاً بــ اإلسـالم واإلرهـاب " الــتــحــديــد الــذي اعــتــاد عــلى 
ـسؤول الغـربي بالـفاشية االسالمـوفوبيا " أو مـا اصطلح على تـسميـته من قبل بعض ا
اإلسالمــيـة  مـســتـنـدين فـي ذلك إلى األعـمــال االرهـابـيــة الـتي ال تـمــثل حـقــيـقـة اإلسالم
ثـلـون ظـواهر ـتـطـرف لـوحـدهم  وهم عـلى أي حـال  ـا تمـثل ا وجـوهره االنـسـاني  إ
ا زاد القـطيعة وسوء الـفهم اخلطاب الـذي ألقاه الرئيس اجرامية  في كل دين ومـلة . و
ـانـويل ماكـرون في تشـيـيع جنـازة مـدرس التـاريخ صامـويل بـاتي الذي ذُبح الـفـرنسي إ
ـسيئـة علـى تالميـذ مدرسة عـلى يد شـاب شيـشاني بـعد عـرضه الرسـوم الكـاريكـاتيـرية ا
اعـدادية في ضواحي الـعاصمة الـفرنسـية  وما أثاره ذلك اخلـطاب من غضب واسـتنكار
قاطعـة البضائع الفرنـسية في عدد من البلدان اإلسالمـية  اضطر معه ماكرون ودعوات 
إلى تـوضيح مـوقفه وموقف حـكومته مـنوهـاً أن كالمه بشأن االسالم قـد  حتريفه  وأنه
سـيئـة .وكتـاب " في احلاجـة إلى التـسامح " ـسلـم إزاء تـلك الرسـوم ا يـتفـهم مشـاعر ا
يصدر أيضـاً مع قرب احتفال اال والشعوب واجملتمعات يوم االثن السادس عشر من
ي  وهو اليوم الذي أقرته اليونسكو تشرين الثاني / نـوفمبر اجلاري بيوم التسامح العـا
ـنـعـقـد عام  1995و االحـتـفال بـه في اعـقاب في مـؤتـمـرهـا الـعام الـثـامن والـعـشـرين ا
تحدة تحدة في عام  1993بأن تكون  1995سـنة األ ا إعالن اجلمـعية العامـة لأل ا
ؤتمر العام لليونسكـو . وهو يتضمن عنواناً فرعياً " ثقافة للتسامح بنـاء على مبادرة من ا
الـقطـيعـة وثقـافة الـتـواصل " اجتـهد مـؤلفه
د. عـبـد احلـسـ شــعـبـان أن يـلـخص في
دراسـة فــلـســفـيــة واجـتــمـاعــيـة مــكـثــفـة 
مــــؤشـــرات احلــــوار ومـــعـــالـم الـــصـــراع
ــ احلـــضـــاري والـــثـــقـــافي بـــ الـــعـــا
االسـالمـي والــــــغـــــــربـي من خـالل فـــــــقه
الـقــطـيــعـة وفــقه الـتــواصل  والـتــسـامح
والـعـنف  وفي معـنى الـتسـامح ومبـناه 
وثـقــافــة الــتــسـامـح والـواقـع الـعــربي –
اإلسالمي . وتـــكــتـــسب هـــذه الــدراســة
اهـميـتـها مـن كون أن كـاتـبهـا خـبـير في
قـضايـا حقـوق اإلنسـان ومفـكر مـعروف
ي في قـضـايـا احلوار عـلى صـعـيـد عـا
احلضـاري واحلريـات وحقـوق اإلنسان
ــاثـلـة   وسـبـق له أن قـدم دراسـات 
وشـارك في نـدوات ومــؤتـمـرات عــربـيـة
واقـليـمية وانـشطـة فكريـة وقانـونية ذات
عالقة بـقضايا التسامح والالّعنف  فضالً
ـيـة والـعـلـمـيـة اخملـتـلـفـة  وكـذلك اشـغـاله مـوقع نـائب رئـيس جـامـعة عن انـشطـته االكـاد
الالّعنف وحـقـوق اإلنـسان في لـبـنان والـعـالم العـربي " أونـور " . وسـبق له أن اصدر في
ـواطنـة والـدولة " الـعام  2005كـتـاب " فقه الـتـسـامح في الفـكـر الـعربي  –اإلسالمي : ا
طران جـورج خضر مطران جبيل والبترون وما يـليهما " جبل لبنان " للروم الذي قدم له ا
ؤمن وإقامة االرثوذكس  بقوله : " يقيم الدكتور عبد احلس شعبان في اإلسالم إقامة ا
ؤرخ  وهو ال  –يخترع  –إسالمه وال يبتدِع  وال  –يعصرن  –القـرآن وال يسقط عليه ا
ا فيهـا من حداثة إليه . وما يريحك في مبحث فقه أفهومات ليـست منه  بل يأخذ نفسه 
ياً وعالِماً في القانون الدولي التسامح اإلسالمي أن جتـد كاتباً هو إياه  أي باحثاً أكاد
ـواقـف الـتـبــريـريـة أو والـعالقــات الـدولـيــة وحـقــوق اإلنـسـان واإلسالم  حــرّاً كـلــيـاً من ا
اإلعتذاريـة  ال يخشى على اإلسالم شيئاً  إنه يـسكن إليه أو يسافر فيه .. فـ - اإلسالم
ليس بيتاً من زجاج  والدين ليس سجالً عقارياً يدلّك على ما هو لك وحدك  فإذا –

كانت احلقيقة التي ورثتها قريبة كما أنا ورثت فنحن واحد " .
اذا نحتـاج التسامح ? يـكتب شعبـان : " منذ إعالن اليـونسكو 1995 جـواباً على سـؤال 
فقـد انعـقد الـكثـير من الـفاعـليـات واألنشـطة بـشأن نـشر ثـقافـة التـسامح  وصـدرت كتب
ومطـبـوعات  وتـأسّـست منـظمـات وشـبكـات لـهذا الـغرض  بـيـنهـا إصـدار مركـز رام الله
حلـقـوق اإلنـسـان مـجـلـة بـاسم  –تـسـامح -  ثـم اإلعالن عن تـأسـيس الـشـبـكـة الـعـربـيـة
بادىء التسامح  وكـذلك صدور مجلة باسم للتسامح الـتي شكّلت دعوة مهنـية وحقوقيـة 
في عُمان  على الرغم ان ما يفصلنا عن قيم التسامح اإلنساني هوّة –التسامح  –
سحيقة  عـلى الصعيدين الفكري والعملي  علـماً بأن قيم التسامح كانت قد تكّرست في
مـجـتـمـعات سـبـقـتـنا فـي هذا اجملـال  األمـر الـذي يـحتـاج إلى مـراجـعـات ونـقد ذاتي  ال
ـقـاربـة فـكرة سـيّـمـا من جـانب الـنّـخب الـفـكريـة والـسـيـاسـيـة احلـاكـمـة وغيـر احلـاكـمـة  
الـتـسـامح والتـعـاطي مـعـهـا إيـجـابـياً  عـلى الـصـعـيـد األخالقي واالجـتـمـاعي  وإقـرارها
ؤلف في القـسم األول " فقه القطيـعة وفقه التواصل قانونياً ودسـتورياً " . ثم يسـتعرض ا
! " تقسيم الـرئيس جورج بوش العالَم إلى معسـكرين ح أطلق على الغرب " دول العالم
ارقة " التي أطـلق عليها " معسكر الشر " احلر " و " معسكـر اخلير " والثاني " البلدان ا
أو دول مـحور الـشر الـذي ينـبـغي القـضاء عـليه  راجـعاً إلى أصـول فكـرة التـسامح عـند
فولـتـير الـذي يـسمـيه أبـو التـسـامح بـعد جـون لـوك  وذلك في كتـابه " الـتعـصّب أو الـنبيّ
محـمـد " الذي صـدر في الـعام  1741منـوهـاً إلى أن فـولتـيـر عاد وصـحح مـوقفه لـيـكتب
رسـالته عن الـتـسامح  الـتي دعا فـيـها إلى األخالقـيـة القـائمـة عـلى التـسـامح الديـني ب
تـعايـشـة على أرض الـغرب  والـتي تعـتبـر مرجـعاً ال غـنى عنه لـدراسة الـشعـوب واأل ا
مـفـهـوم الـتسـامح  ومـؤكـداً  عـلى أن : " اخملـيـال الـغـربي هو اآلخـر يـقـوم عـلى الـعـدائـية
ا يعاكس الطبـيعة البشرية زاج الشـعبي   حاولـة تهييج ا سلـم  السيّما  للعرب وا
أحيـاناً  بـاعـتبـار اإلسالم يـحضّ على اإلرهـاب  وهـو دين العـنف وعـدم التـسامح " . ثم
سـاواة وحقـوق اإلنسـان الذي حقـقته يـشيـر إلى التـطور الـكبـير في قـضايـا احلريّـات وا
أوروبا والغـرب عموماً بعد الثورة الفرنسية العام  1789 وهو ما مهّدت له كتابات فولتير
حـول التـسامح وكـتابـات مونـتسـكيـو  وخصـوصاً كـتاب " روح الـشرائع " وكـتابـات جان
جاك روسو وبالتحـديد كتابه " نظرية الـعقد االجتماعي " وذلك بتـهيئة بيئة ثـقافية للثورة .
ويتوقف شعبـان أيضاً عند صموئيل هنتنـغتون في كتابه " صدام احلضارات وإعادة بناء
ي " الـذي أضـاف فـوبـيا جـديـدة " اخلـوف أو الـرهـاب " من اإلسالم  وعـند الـنـظام الـعـا
ـقـاربـته مـا حـدث في  11 أيـلـول / فـرانـسـيس فـوكـويـامـا في كـتـابه " نـهـايـة الـتـاريخ " 
سـبتـمبر  2001 لتـأكيـد فرضـيته في جتديـد الصـراع إلحراز الـنصر الـنهـائي وحتقيق "
ا بـعد تـاريـخي "  منـتـهيـاً إلى مـناقـشة فـكـرة بيـئة الـتـسامح  مـثـلمـا جاءت في الـعـالَم ا
إعالن مبـادىء التسـامح الذي صـدر عن اليـونسـكو والـذي تضمن نـقاطـاً أساسـية تـتمثل
في االحترام والقبول والتقدير للتنوّع للثقافات اخملتلفة  واحترام اشكال التعبير اخملتلفة
عرفـة اآلخر واالنـفتاح والـتواصل وأجواء للـصفات اإلنـسانـية  والتـسامح الذي يـتعـزز 
عـتقـد . هل كان الـتسـامح وراء اغتـيال غـاندي ? بـهذا الـسؤال حـرية الـفكـر والضـميـر وا
انه بأن نهج يستهل شـعبان القسم الثاني " التسامح والعنف " ليوضح أن غاندي رغم إ
التسامح لـيس هو النـهج " األصوب واألمثل " إالّ أنه كمـا قال لم يجـد أفضل منه  وبذلك
ـدنـيـة : " لـكن تـلـك األجواء ـقـاومـة الـسـلـمـية  –ا فـإن خـيـاره هـو الالّعـنف والـتـسـامح وا
ـتعصب ـتطّرف وا تـسامحة خـلقت معهـا ردود فعل غير مـتسامحـة من جانب بعض ا ا

ـرروا نهجهم وسـياساتهم  وأعـداء التسـامح  الذين وجدوا الفـرصة مؤاتيـة لهم  لكي 
تسامح واكبرهم قدراً وشأناً في تاريخ الهند وهو الزعيم تلك التي راح ضحيتها أول ا
غاندي نفـسه " . وال يلبث أن يعود الباحث فـي القسم الثالث ليبـحث " في معنى التسامح
ومـبـنـاه " متـعـقـبـاً األصـول التـاريـخـيـة احلـديـثة لـفـلـسـفـة التـسـامح ورسـالـته  والـقـوان

ـانيـة الـفرنـسـية واالنـكـليـزية  والـرسـائل الفـلـسفـيـة التي تـنـاولت مفـهـوم التـسامح  الـبر
وكذلك مـجـايلي لـوك الـذين بشّـروا بـقيم الـتـسامح الـديـني مثـل بيـير بـابـيل وغـروتشـيوس
وسبينوزا  إضافـة إلى فولتير الذي يُعد محطّة مهمة من محطّات فكرة التسامح بعد لوك
. ثم يختم بـحثه بالقـسم الرابع عن " ثقـافة التسـامح والواقع العربي  –اإلسالمي " الذي
يـقدم فـيه ما أسـماه " قـراءة راهنـية " يـرصد فـيهـا خمـسة مـواقف أو إجتاهـات فكـرية من
مـسـألة الـتـسـامح  هي : اإلجتـاه اإلنـكـاري  واإلجتـاه اإلنـعـزالي  واإلجتـاه الـتـغـريبي 
واإلجتـاه الـتوفـيقي  واإلجتـاه الواقـعي احلـضاري  مـستـحضـراً فـيهـا عدداً من األفـكار
نـا العـربي اإلسالمي  ومشـيراً إلى وثـيقـة الشـبكـة العـربية واقف واالجتـاهات في عـا وا
للتسامح الصادرة في األول من أيلول / سبتمبر  2008وكذلك
ية بـناء السالم في مدريد  ودعوة بيان إعالن تـأسيس أكاد
ـدني فاروق الـعمد مفـوض جامـعة الـدول العربـية لـلمجـتمع ا
لدعم فعالـيات وأنشطة التـسامح التي تنطـوي على تأكيد بأن
سـاواة والعـدالة وعدم " قـيم التـسامح ال تـستقـيم بدون قـيم ا

شاركة وقبول اآلخر " . التمييز واحلق في ا
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P.C.R مـجانا لكل أفـراد الفريق ولكن
ــفــاجــأة هي إصــابــة عــدد من كــانـت ا
أفـــراد الـــفـــريق بـــفـــايـــروس كـــورونــا
ـسـتجـد).وذكـر جودي (الـدور الـعالي ا
لــوزيـر الــشــبـاب والــريـاضــة الـكــابـ

عــدنــان درجـال ودعــمه في تــوفــيـر 12
تــذكــرة سـفــر لــهـذا الــوفــد وكـذلك دور
مـديـر مصـر لـلطـيران فـي بغـداد حسن
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ـــؤتـــمـــر الـــصـــحــفـي اخلــاص أقـــيم ا
بــاإلعالن عن أسـبـاب اعــتـذار الـعـرض
ــسـرحي الـعـراقي هـامـلت  1983 عن ا
ـــشـــاركـــة بـــالـــدورة اخلـــامـــســـة من ا
مـهرجـان شرم الشـيخ الدولي للـمسرح
الــشـبـابي بــحـضـور نــقـيب الــفـنـانـ
الـعـراقيـ جـبار جـودى اخملـرج مازن
ـهــرجـان اخملـرج الــغـربــاوى رئـيـس ا
ــؤتـمـر الــعـراقي فــكـرت سـالم وأدار ا
الــكــاتب الــصــحــفي عـالء عــادل.و أكـد
نـقيب الفنـان العراقـي جبار جودى
ـسـرحى هـامـلت أن (صـنـاع الـعـرض ا
جـاءوا للـنقـابة طـالبـ أن تكون 1983
ـادي ليتمكنوا هي حـليفهم وداعمهم ا
ــشــاركــة بــفــعــالــيــات من الـــذهــاب وا
الــدورة اخلــامـســة من مــهـرجــان شـرم
الــشـيـخ الـدولي لــلـمــســرح الـشــبـابي
ـادى في وعــلى الـرغم من أن الـوضع ا
الــعــراق لــيس جــيــدا إال أن الــنــقــابـة
اســتــطــاعـت تــوفــيـر  12تــذكــرة ســفــر
سرحى بجانب بدل لـصناع العرض ا
ســـفـــر مــنـــاسب لـــكل أفـــراد الـــفــريق
بـاإلضـافـة إلى احلـصـول عـلى مـوافـقة
وزيـر الـصـحـة الـعـراقي لـعـمل حتـاليل
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وثق بـــــرنــــامج
(كالم الـــــنــــاس)
عــــــــلى قــــــــنــــــــاة
(الشرقـية) احلياة
فـي مـــــــــصــــــــــايف
وبـسـاتـ الـفـاكـهـة
ــــديـــــنـــــة دهــــوك 
وأولى اجلـوالت كـانت
بــرفـــقــة شـــابــة مـــدربــة
رياضية  التي أخذت فريق العمل بجولة
حرة على الدراجات الهوائـية برفقة مقدم
الـــبـــرنــــامج األعـالمي عـــلـي اخلـــالـــدي 
ــديــنــة اجلـمــيــلـة لالطالع عــلى مــعـالم ا
ــديـــنــة الــذي قـــال (هـــذه ا الــســـاحـــرة 
ـصايفها ومزارع الشماليـة أدهشتنا 
الــعــنب والــرمـــان والــتــفــاح وبــاقي

أنواع الفاكهة واجلوز).
ـزارع أبــا رامي من جــانـبـه قــال ا
لـ(الــزمــان) (أرحب بـــكــادر قــنــاة
الشـرقيـة في مـزرعتـي العـامرة 
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W∫ لقطات من جولة برنامج (كالم الناس) في دهوك uł

ولــكن حـدث مـا لم يــكن في احلـسـبـان
ــمــثــلـ حــيث أصــيــبت والــدة أحــد ا
بـفــايـروس كـورونـا ونـقـلت إلى الـعـزل
الـصـحي وهـو األمـر الذي لم يـتـحـمله
الــشـاب فـذهب لــلـقـاءهــا فـأصـيب هـو
اآلخـر بالعـدوى).واستطرد فـكرت( بعد
أيـام تــوفت تـلك الـسـيـدة فـذهب بـاقي
ـــواســــاة زمـــيـــلـــهم أفـــراد الــــفـــريق 

ـــوســـوي. وأضـــاف قـــائال (في رأيي ا
سرحى الـشخصي أن صناع العرض ا
شاركة ولقاء جمهور خـسروا بالفعل ا
ـهرجـان). بينـما وجه مخـرج العرض ا
فــكــرت سـالم اعــتــذارا مـبــاشـرا إلدارة
ـشـاركة ـهرجـان عن عـدم ا وجـمـهـور ا
في الـفـعـالـيات مـشـيـرا إلى (أن فـريقه
قـام بتـحضـير كـافة اإلجـراءات للـسفر

لـيــكـتـشف اجلـمـيع قــبل الـسـفـر بـأيـام
إصــابـة ثالث أفـراد مـن فـريق الـعـرض
ـسـرحى وهـو األمـر الـذي يـسـتـحيل ا
ـهـرجان ـشـاركـة في ا مـعه الـسـفـر وا
وعــلـيـه أرسـلــنـا اعــتــذارا إلـكــتـرونــيـا
ــهـرجــان نـخــبــرهم فـيه بــعـدم إلدارة ا
ـشاركـة). وقال اسـتـطاعـتنـا اجمليء وا
فـــكـــرت(تــلـــقـــيت اتـــصـــاالً من جــودى
ـهــرجـان يــســتـحق أخــبــرني فـيـه أن ا
أكـثـر من االعـتـذار اإللـكـتـرونـي وبـناء
عـلـيه سـافـرت عـلى الـفـور حـتى اعـتذر
بـــــشـــــكل مـــــبـــــاشـــــر ورســـــمي إلدارة
ـؤتــمــر اخملـرج ــهــرجـان).واخــتــتم ا ا
هرجان مؤكدا مازن الغرباوي رئيس ا
أن (احلـفـاظ عـلى الـسالمة الـعـامـة هو
الــهــدف واألولــويــة األســاســيــة لــتــلك
الـدورة) وأشـار إلى أنه ( الـتـنـسيق
الـــكــامل مع جـــودى والــتـــوصل لــهــذا
الـقـرار الـذي يـأتى حفـاظـا عـلى صـحة
ـعنـيـة.وأشار الـغـرباوى كل األطـراف ا
ــهــرجــان بـأن قــائال(تــقــضي الئــحــة ا
ـشـاركـة قبل 45 ـعتـذرة عن ا الـفـرقـة ا
ـشـاركـة يــوم من االفـتـتـاح حتــرم من ا
ـــدة عــامــ مــتـــتــالــ ولـــكن نــظــرا
لــلـظـروف الــتي يـعــاني مـنـهــا الـعـالم

دينة دهـوك  أنا مولع بتربية من بغداد 
وجـــــمـع أنــــــواع األفـــــاعـي  وحلـــــد اآلن
أمـتــلك  42 أفـعـى كـبــيــرة وبــعــدة أنـواع
وأهمـها نـوع (الـعربـيـد). وسأل اخلـالدي
مـربي األفـاعي عن الـفـائـده من تـربـيـتـها
والنفقات الـتي يصرفهـا الطعام هذا الكم
من األفاعي فـأجاب (هـذه األفـاعي تعـلقي
بهـا انـا وعـائـلـتي بـدأ يتـزايـد يـومـاً بـعد
ـرضى آخـر  وانــا اعـمل عالج لــلـنــاس ا
ــصــابــ بــأمــراض الــقــولــون واعــالج ا
ـعـدة والــبـواســيـر مـجــانـاً  وطــريـقـة وا
حتضير هذا الـعالج .. أقوم بشراء غالف
كبسول طـبي من الصيـدليات وأمأل هذه
الـكـبـاسـيل بـجــلـد األفـاعي الـذي أطـحـنـة
وأضـــعـــة داخـل الـــكـــبــــســـول واهـــديـــة
للـمرضى احملـتـاج لـهـذا العالج). الفـتاً
الى (أن هــذا الـــعالج أكــتـــشــفـــته وقــمت
بتوزيعه للمرضى منذ عام    2006 وحلد
اآلن) مضـيفـا ً(وبالـنسـبة لـطعـام األفاعي
أعطيهن اللحم  ووضـعتهن في غرفة من
الـزجـاج كي أتـابـعـهن عن بـعـد بـواسـطـة
ـــراقــــبـــة  وهـــذه األفـــاعي كـــامـــيـــرات ا
صديـقات لـعائـلتي وأبـني الصـغيـر الذي

والـتي تــضم اكــثـر من  300 شـجــرةعـنب
مـخـتـلـفـة األنـواع مـن مـحـصـول الـعـنب 
واكثر من  250 شجـرة لـلرمـان واكـثر من
 250 شـجـرة لــلـتــفـاح  فــضالً عن وجـود
أشـــــــجــــــــار اجلــــــــوز وبـــــــعـض أنـــــــواع
الـفــاكــهـة).وانــدهش فــريق(كالم الــنـاس)
بـوجـود عنـاقـيـد الـعـنب الـعـمالقـة والـتي
تصل اوزانها من  3-2 كيـلوغـرام أو أكثر
 تــســتــحـق أن تــدخل ضــمـن مــوســوعــة
غيـنـيس لألرقـام القـيـاسـية لـكـبـر عنـاقـيد

احملصول.
في اجلـــولـــة الـــثــانـــيـــة  الـــتـــوجه الى
مـصــيف آشــاوه وهــو مــصــيف مــتـكــامل
اخلــدمــات وذو طــبــيــعــة خالبــة.. وبــعــد
ـصيف بـ(الـشرقـية) كانت ترحيب إدارة ا
لـنـا نـزهـة بـواسـطـة الـزوارق الـسـيـاحـيـة
ـصــيف .. وسط تــرحـاب داخل بـحــيــرة ا

العامل والزائرين السواح للمصيف.
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اجلولة الـثالـثة : كـانت زيارة لـرجل مولع
بـتـربـيـة أنـواع األفـاعي وخـصـوصـاً نـوع
(الــعـــربـــيـــد) األســـود ..! الــذي قـــال(اهالً
بفريق عمل برنـامج كالم الناس الذي قدم

يطعمهم ويبقى بينهن وقت طويل  وهن
كذلك صـديـقات لـكل من يـزورني وجـربوا
وخـــذوا عـــدد مـــنــــهن وضـــعــــوهن عـــلى
أعـنـاقـكم  وســوف تـرون اآلمـان من هـذه
األفــاعي). مــبــيـنــاً (لــدي صــقــر ألــيف لم
يؤذي أحد من عـائلتي أو الـزوار لبيتي 
يـقـوم بـصــيـد األرانب وبـعـض الـطـيـور 
وانا أقضـي الكثـير من وقـتي مع األفاعي

ومع هذا الصقر).
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احملطـة الـرابـعـة  كانت زيـارة لـقـمـة جبل
دربة الرياضية زاوه بعد أن وجهت لنا ا
الـتي رافـقــتـنـا  جلــلـسـة سـمــر مع فـنـان
كردي يطربنا بأغاني عراقية فولكلورية 
وبـعــد ذلك تــنــاولـنــا طــعـام الــعــشـاء مع
مــجــمــوعــة من الــريــاضــيــات الــشــابــات
ـــدربـــة الـــريـــاضـــيــة (أن .وأكـــدت لــنـــا ا
مصايف دهـوك اجلميـلة وأهمهـا مصيف
أشاوه تـستـقبل حـوالي عشـرة آالف زائر
أسبـوعـيـاً  ومديـنـة دهـوك غنـيـة بـأنواع
الــفــاكـــهــة الــتي تـــزرع فــيــهـــا وأهــمــهــا
محصول العنب  ومدينة دهوك هي بيت
العراقي وعليكم زيارتها). الفته (الى أن

الـعراق والـعـالـم شـهد مـاليـ األصـابات
والــوفــيــات بـــســبب أنــتـــشــار فــايــروس
كـــورونــا  وحـــكـــومـــة األقـــلـــيم أغـــلـــقت
ـصـايف لـكـنـنـا فـتـحـنـا أبـواب بـيـوتـنـا ا
ألستـقـبـال ضيـوف مـديـنة دهـوك وتـقد
ـــنـــام لـــهم بـــســـبب إغالق الـــطـــعـــام وا

طاعم. الفنادق وا
من جــانــبه قــال مــديــر الــتــصــويــر عــمـر
اجلــابــري لـ(الــزمــان) (األجــواء الــنــقــيـة
والطبـيعـة الرائعـة  هنـا في مديـنة دهوك
صور الـتلفزيوني جعلتني انـا وزميلي ا
نـصوري نعـمل بال كلل مصطـفى ستـار ا
أو ملل  حقاً عـملنـا بتصويـر حلقات عن
أخـر مــديــنــة بـشــمــال الــعــراق في زاخـو
(اجلـــســر الـــعـــبـــاسي)  رغـم صـــعـــوبــة
الصعود لـلجبـال كوننـا من أهالي جنوب

العراق وحتديداً من مدينة البصرة).
اسرة عمل البرنامج  لهذه احللقة تألفت:
في األعــداد والــتــقــد : عــلي اخلــالــدي
مـخـرج مــيـداني ومــديـر تــصـويــر : عـمـر
اجلـــابـــري  الــــتـــصــــويـــر : مـــصــــطـــفى
تـابعـة : سعـدون اجلابري نصـوري ا ا

مونتاج وتنفيذ : حسام الدين محمود.
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ي الـعـراقي شـارك في الـنـدوة االفـتـراضـيـة التي االكـاد
اقــامــهــا قــسـم الــفــلــســفــة في كــلــيــة االداب بــاجلــامــعــة
ي نـاسـبـة الـيـوم الـعا اضـي  سـتـنـصـريـة اخلـميـس ا ا

للفلسفة.
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الــفـــوتــوغـــرافي الـــعــراقي نـــعــته
االوسـاط االعالميـة بـعـد ان غـيبه
ـــاضي بـــعــد ـــوت اخلـــمـــيس ا ا
سـائــلــ الـله ــرض صــراع مع ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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مـؤسس مـلـتـقى أورنـيـنـا لـلـثـقـافـة والـفـنـون اعـلن اخـتـتام
ـنـوع في حمص بـسـوريا عـبر مـهرجـانه الـثقـافي الـفني ا
ـشاركـة بعض حـفلـة موسـيـقيـة طـربيـة لفـرقـة (نوا أثـر) 

وسيقية. أعضاء فرقة أورنينا ا
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اخلـزاف العـراقي تـضـيـفه قـنـاة (الـشرقـيـة) مـسـاء الـيوم
االحــد بـبــرنـامـج (اطـراف احلــديث) الـذي يــعـده ويــقـدمه
االعالمي مــجــيــد الــســامــرائي ويــخــرجه اخملــرج حــيـدر

االنصاري.
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ي والـكاتب الـعراقي صـدر له عن بيـت اليـاسم االكاد
لـلـنـشـر والـتـوزيع كــتـاب بـعـنـوان (تـاريخ اخلـوف  –نـقـد

شاعر في احليز الدائري). ا
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اخلـبــيـرة األردنـيـة فـي مـجـال الـتــرجـمـة اإلعالمــيـة تـقـدم
ورشـة عـمل افـتـراضـيـة إقـلـيـمـيـة حـول تـرجـمـة األخـبار-
عربي- إنـكليزي- عربي ينظـمها احتاد وكاالت أنباء دول
مـنــظـمـة الـتـعــاون اإلسالمي بـالـتـعــاون مع وكـالـة األنـبـاء

األردنية.
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صريـة اصدرت اغـنيتـها اجلديـدة (سيبـاهالو) طربـة ا ا
عـلى يـوتـيــوب وهي من كـلـمـات مــحـمـد عـاطف وأحلـان

نعم. رامي جمال وتوزيع وسام عبد ا
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الـــشــاعـــر االردني صـــدر له عـن دار اخلــلـــيج لـــلـــنـــشــر
والتـوزيع في عمان ديوان شعري بعنوان (شرفات الغيم)

توسط. يقع في مئة وثمانٍ وست صفحةً من القطع ا

وتــــقــــديــــرا جمليء
اخملـــرج بـــنـــفـــسه
باشر لـالعتذار ا
وتـــأكـــيـــدا عـــلى
أواصـــــــــــــــــــــــــــر
االحــــــــــتــــــــــرام
ـــتــبــادل بــ ا
ـــــهـــــرجـــــان ا
وشــــــــــــــــــــعـب
الـعـراق سـيتم
الـــتــغــاضي عن
هـــــــذا الــــــشــــــرط
مــــتــــمـــنــــ ألفـــراد
الــــفـــريق الــــشـــفـــاء
ومـنتظرين مشاركتهم
ـقــبـلـة من فـي الـدورة ا
ــــهــــرجـــان).يــــذكـــر أن ا
الــكــاتب الــصـحــفي عالء
عـــادل قـــد نــوه (أن هـــنــاك
بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون بـــ
ـهـرجـان ونـقـابـة الـفـنـانـ ا

الـــعــراقــيـــ ســيـــتم جتــديــده
قرر لثالث سنوات قادمة ومن ا

أن يــتم تــوقـيــعه في الــيـوم اخلــتـامي
هرجان). للدورة اخلامسة من ا

العـام لدائـرة الفـنون علـي عويد (في
الوقت الذي نعزي فيه الوسط الفني
بــرحـيـل الـفــنـان غــســان الـعــلـوجي
نسأل الله تـعالى أن يرحـمه برحمته
الـــواســعــة ويــلـــهم أهــله ومـــحــبــيه
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الـفـنان نـعت دائـرة الـفـنـون الـعـامـة 
غترب غـسان العلـوجي الذي غيبه ا
اضي  في بلـجيكا وت اخلمـيس ا ا
ـديـر ـرض.وقــال ا بـعــد صـراع مع ا
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مـثلـة السـورية سـوسن ميـخائيل (أن أكـدت ا
مسألة العـمر ال تخيفها لكـنها تعتقد أن عمر
اخلـمس يـظلـمهـا كثـيراً إن كـان في حيـاتها
االجـتماعـية أو ضـمن مهـنتهـا الفـنيـة خاصة
أن اجملـتـمع الـشـرقي يـطـلـق علـى هـذا الـعـمر
ــوقع الـفن (أن عـمــر الـيــأس). وأكـدت وفــقـا 
الـنـسـاء في هـذا الـعـمـر هن األغـلـبـيـة لـكـنـهن
مـهـمشـات جـداً وذلك يـنـعـكس عـلى أدوارها
التي باتت قلـيلة فالكتّاب يكـتبون للصبايا أو
للفـنانات القـدامى يعني األم وابنـتها). وترى
أن (اجملتمع يـنظر لهذا العـمر وكأنه تهمة أو
نـزل واالبتعاد رأة االسـتكانـة في ا أن على ا
عن األنـظار بـسبب التـقالـيد البـاليـة.. أي أنها
لم تـعد تـصلح لـلزواج ولم تـعد حـرة بحـياتـها
وال يــحق لـهــا الــسـهــر واألنــاقـة فـي الـلــبـاس
وكـثيـر من األمور). وتـنشـغل ميـخائـيل حالـيا
بتصـوير مـشاهدهـا في اجلزء احلـادي عشر
من مـسـلـسل بــاب احلـارة بـشـخـصـيـة سـكـر
خـا إضافـة إلى مـشاركـتـها في فـيـلم (شر

النفوس) مؤخراً.

الــــــــصــــــــبــــــــر والــــــــســــــــلـــــــوان).  
بدع في والعلوجي مـن الفنانـ ا
الــرسم والـــنــحت وهــو من مــوالــيــد
بــغــداد عــام  1963 درس في مــعــهــد
الـفنـون اجلـميـلـة في بغـداد وتـخرج
من قسـم النـحت فـيه عام 1985. كما
حصل على شهادة البكالوريوس من
ــيــة الـفــنــون اجلـمــيــلــة قـسم اكــاد
الــنـحـت عـام  1999 ودرس كـذلك في
مــجـال صــيــانـة األعــمــال احلـجــريـة
ــبـانـي الـتــراثـيــة في جــمـهــوريـة وا
التشـيك وذلك في عام 2004. وشارك
عـارض الفـنية العـلوجي في اغـلب ا
قامة في وزارة الثـقافة وهو عضو ا
في جـمـعـيـة الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ
الـعـراقــيـ وشـغل الـفــنـان مـنـصب
مــديـــر الــتــراث الـــشــعــبي في وزارة
الـثــقـافـة قـبل ان يــغـادر الـعـراق الى
بـلـجــيـكـا عـام  2016 واسـتـقــر فـيـهـا

حتى وفاته.
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ـمــثـلــة نـادين نـســيب جنـيم غـادرت ا
بيروت متوجهة الى دبي وذلك للقيام
بـعــدة مـشــاريع جــديـدة فــنـيــة مـنــهـا
جلسـة تصـوير ويـعتبـر هذا الـنشاط
االول فنيـا بعـد ان تعرضت لألذى في
انــــفــــجــــار بـــــيــــروت مــــنــــذ أشــــهــــر
قـــلـــيـــلـــة.وكـــانت قـــد شـــاركت جنـــيم
تابع عبر صـفحتها اخلاصة على ا
مـوقع الــتــواصل اإلجــتـمــاعي مــقـطع
فيـديـو تـداوله الـكثـيـرون كـشـفت فيه
عن مـفــاجـأة حـضــرتـهـا لــهـا إبـنــتـهـا
هافـ تـعـبيـراً عن حـبـها لـهـا.ووثقت
ـمـيـزة الـتي اعـدتـها فـاجـأة ا جنيـم ا
هافـ لهـا قبل اسـتيـقاظ والـدتها إذ
قـامت بــقــطف مــجـمــوعــة من الـورود
ونزعت أوراقـها احلـمر ونـثرتهـا على

األرض لتمشي عليها جنيم.

ــصـريــة يـسـرا كـمــا تـقـوم الــفـنــانـة ا
سـلسـلهـا اجلديد حالـيا بالـتحـضيـر 
الـــــــذي ســـــــيــــــــعـــــــرض فـي مـــــــوسم
ــقــرر ان رمــضـــــــــــان  2021 و من ا
تـنـتــجه شـركـه الـعـدل غــروب. ووفـقـا
ـوقع الــفن فـإن يــسـرا تـذهـب بـشـكل
شبه يـومي الى مـقر الـشـركة من اجل
الــوقـوف عــلى اخلــطــوط الــعــريــضـة
للمسلـسل واالتفاق علـى فكرة العمل.
وكان اخـر اعـمـال يـسرا هـو مـسـلسل

(حكـاية عـهـد) والذي قـد عرض
ـاضي وتولى في رمضان ا
إخـــراجه ســـامح عـــبـــد
الـــعـــزيـــز وشـــاركـــهـــا
الـبـطـولـة فـيه بـيـومي
فـــؤاد وحال شــــيـــحه
وعــــبــــيــــر صــــبـــري

وخالد سرحان.
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علـيه بطريـقة هجـومية وقـاسية وكـتبت له (يا
ريت إمـك تــشــتــغل عــنــدي خــدامــة? إمك من
سـوء حظـهـا إنـو عـنـدهـا ولـد غـبي ومـا بدي
إغـلط أكثر بس اجلنـة حتت أقدام األمهات يا
رجال هـي بهدلة قبل البلوك ما بشرفني حدا
مــتـلك يـتـابــعـني).والقى رد  شـلــفـون تـفـاعالً
كـبـيرا عـبـر مـواقع الـتـواصـل اإلجتـمـاعي إذ
إتفق الـكثـيرين عـلى أنهـا تمـلك أخالق عـالية

وكان ردها منصف.
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ردت الفـنانة الـسورية مـيرنا شـلفون بـطريقة
غــيــر مــتـــوقــعــة عــلى أحــد مـــتــابــعــيــهــا في
صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجــتـــمــاعي.وفـي الــتـــفــاصـــيل عـــلق أحــد
متـابـعي ميـرنـا على صـورة جديـدة نـشرتـها
(يــا ريت إمي في صــفــحــتــهـــا وكــتب قــائالً
تشـتغـل عنـدك خدامـة يا مـلكـة) األمر الذي
أثار إسـتغراب وغضب شلـفون ودفعها للرد

 عـاطـفـيـا انت مــسـتـقـر و تـبـحث عن امل جـديـد  قـد
يصلك خبر مزعج من االقارب .

qL(«

هـنيـة و ابتـعد عن كل حـاول اتبـاع قوانـ السالمـة ا
ما يجعلك متوترا .

Ê«eO*«

كـنك أن تـتقـدّم بدون استـثـمارات مـهـمة في عـمـلك 
تردد.رقم احلظ .2
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 خالل هــذه الـفــتـرة سـتــتـاح لك فــرصـة عـمل كــبـيـرة
حاول استغاللها الى أقصى حد .

»dIF «

ـالي صفـقـات مثـمرة  بـشرط أنّ  يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال. 
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حب جــدي في االفق و لــقــاء مــهم بــعـيــدا عن ضــغط
العمل.
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ـال حاول تـازة. حظ كـبـير في حـقل ا  فـرص عـمل 
استغالله . 

ÊUÞd «

إذا كـنت تـبـدو مـتــعـبـاً حـاول أن تـعــيش حـيـاة أكـثـر
انتظاماً. 
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عالقـاتك الــعـاطـفـيــة جـيـدة جــدا هـذه االيـام ال جتـعل
شاحنات الصغيرة تتحول الى مشكلة .  ا
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شـدّ يدك عـلى مـحـفـظتك و إال سـتـصـرف مـالك على
نزواتك. رقم احلظ.3
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احلذر مطـلوب من الذين سـيستعـملون أدوات مـعدنية
اذ هناك احتمال متزايد حلادث. 
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 نفـقات ال غـنى عـنهـا في احلقـيقـة ستـفرض نـفسـها
.يوم السعد االربعاء. 

 u(«
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مجـموعـة من الـكلـمات
ــكن كـتــابـتــهـا الــتي 
افقـيا ورأسـيا في ذات
الـوقت وهـو مـايـظـهر
مـن خالل كـــــــتـــــــابـــــــة
مــــرادفــــات ومــــعــــاني

الكلمات االتية:
عليل

اداة نقل جماعي
مدينة في فلسط
مطلب وهدف

ميرنا شلفون

dŽ÷∫ الوفد العراقي يب أسباب عدم عرض (هاملت 1983)
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غـســان الـعـلـوجي

نادين نسيب جنيم

علي اخلالدي
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التوجد تركيـبة سياسية في اي بـلد بالعالم خرجت من
عـمق طبـخة احـتالل االمريـكان لـبلـدهم كمـا حصل في
العراق. حـتى الذين نراهم الـيوم يحمـلون على اجلانب
ا كانوا لصيق بالتركيبة السياسية التي االمريكي ا
انتجهـا اجرائياً ولـيس تكوينـياً احلاكم االمريكي سيء

ر ووضعها على سكة احلكم . الصيت بول بر
تـأسيسـاً على تـلك العالقـة الوثيـقة الـتي نراجـعها االن
في آالف الـــصـــور والــفـــيـــديــوهـــات والـــتــصـــريـــحــات
واالجـتمـاعـات الـتي جتـمع بـ الـطبـقـة الـسـيـاسـية في
العراق واجلـنراالت احملتـل لبالدهم بـعد العام 2003
ـكن ان نـسـتــنـتج ان هـؤالء الـسـيــاسـيـ فـشـلـوا في
ــعـاشـرة ولم يــفـيـدوا في اكـتــسـاب اخلـبــرة من تـلك ا
استخـدامها الحقـاً إلعادة العـراق الى وضع سليم ب
لفات نطقـة من دون تلك االلتواءات في اللـعب با دول ا
االقليمية بحثاً عن مصالح صغيرة انتهت الى الشيء.
أول خطأ استراتيجي  هو في توقيع اتفاقية انسحاب
الـقـوات االمـريـكـيـة بـعـد الـعـام 2010 من دون أن يدرك
ـوضـوع في مـنـصـبه بـبـغـداد مـا اخلـطوة الـسـيـاسي ا
الـــتــــالــــيــــة ومــــاذا يـــجـب أن يـــدفـع االمــــريـــكــــان من
كـن للشعب الـعراقي أن يتنـازل عنها استحـقاقات ال 
ـقوالت لـقاء احـتالل بلـدهم وتمـزيقه بـغض النـظر عن ا
واالغــراض الـســيـاســيـة الــتي كــانت ذات يـوم شــعـاراً
للتعبئة ولم يعد لها أي ذكر بعد ثمانية عشر عاماً بلغ
فيـها الطفـل الرضيع يوم احـتلوا بـغداد عنـفوان شبابه
الـيوم  لـيـجد نـفـسه في واقع ماكث حتـت خط الفـقر 
حـتى في اغــنى بـقـاع الـعــراق بـالـثـروة الــنـفـطـيـة  في
البصـرة التي نسـبة الواقـع حتت خط الفـقر اكثر من
كن ان تـلـتـقطه ـائة. مـا هـو االفق الـذي  اربـعـ في ا
عينا هذا الشاب الـعراقي الذي ليس له ماض سياسي

او معرفي ماقبل العام 2003.
فـاوضات اخلـاصة بقـضية االنـسحـاب االمريكي من ا
الــعـراق لــيــست مــنـتــهى االهــداف  ذلك أنّ واشــنـطن
نفسها ومن دون ضغوط تميل في هذا اجلزء الزمني
من استراتـيجيـتها في الـشرق االوسط  الى أن تخفف

عدد جنودها.
باحثات الـسابقة مع االمريكان حتى ال تتكرر أخـطاء ا
 البد من رؤية عمـيقة يشـترك فيها مـفكرون وأصحاب
رأي ومـشــورة وجتـربــة ولـيـس مـجــرد طـاقم حــكـومي
حتت ضــغط ســيــاسي مــهــلــهل قــد ال يــرى أبـعــد من
خـطـوات اجرائـيـة آنيـة لـيس لهـا أفق مـستـقـبلـي  لبـلد
ـاضي ولــيس له حـاضـر واضح  غــرق من ظـلـمــات ا

ستقبل أمامه ظلمات أكبر. وا

ــانـــيـــا عــمالق اقـــتـــصــادي وشـــعب ذو ارث ثـــقــافي ا
وحــضـاري كــبـيــر. فـهي واحــدة من أكــثـر دول الــعـالم
وها استقراراً اقتصادياً من حيث طاقتها االنتاجية و
الي ومعدالت الـتضخم والبـطالة ناهيك واستقرارهـا ا
ـعرفي عن رصـانة بـناهـا التـحتـية ونـصيب االقـتصاد ا

في ناجتها ودخلها القومي.
ـانـيا يـثـقـلـها تـاريخ حـروبـهـا وجرائم قـابل فـإن ا في ا
نـازيـتـهـا ومـا تـرتب عـلـيـهـا من قـرارات واجـراءات على
الــواقع قـيـدتــهـا في حـريــتـهـا وســيـادتـهــا ال بل لـعـبت

حتالفاته دوراً احتاللياً في شؤونها.
انـيا بـعـد اندحـارها واحـتاللهـا وتـقسـيمـها كـان عـلى أ
يـة الثانيـة أن تقبل وترضخ التـفاقيات بعد احلـرب العا
انـيـا لم تكن ـة لكـن أ ال تـخـلو مـن حيف وعـقـوبات ظـا
مـخـيـرة في ذلك بل مـرغـمــة ومـجـبـرة عـلى ذلك. حـتى
أنـظـمة إدارة دولـتيـهـا لم تكن كـل قيم بـاحلـر تمـاماً في
اقـراره. من هــنـا جــاءت شـيـوعــيـة اجلـزء الــشـرقي من
ــانـيـا وفـق الـوصـفــة الـسـوفــيـتـيــة وفـيـدرالــيـة اجلـزء ا
الغربي وفق اإلرادة األمـريكيـة والبريطـانية والفـرنسية.
ولم تـكن حـرية الـتسـلح والصـنـاعات الـعسـكريـة وحتى
ــشـروطـة الـتـحــالـفــات الـدولــيـة لــكال اجلـزئــ بـغــيـر ا

قيدة. وا
ـانيا جنحت في تـركيز جـهودها وادخـار ثرواتها لكن أ
انيا وبناها التحتية بعدما أصبح اقتصادها من لبناء أ
ـكان تـدعمه عـلومـها واخـتراعـاتهـا وتطـويراتـها الـقوة 

التكنولوجية.
ـانـيـة وبـعـد انـتـهـاء احلـرب الـبـاردة واعـادة الـوحـدة اال
نـظـومة االشـتـراكـية بـدأ الـشوق عـام  1990 وانـهـيـار ا
ا ـانـيا لـلـبـحث عـن مكـان حتـت الشـمـس  ثـانـيـة في ا
. يـلـيق بـهـا اقتـصـاداً وعـلمـاً وحـضـارة ودوراً سيـاسـياً
ـانـيــا الـكـثــيـر كـفـارة لــذنـوبـهـا ــا ال بـعـد مــا دفـعت ا و
وخطاياها. فهي تسعى ألن يـكون لها مقعداً دائمياً في
مــجـلس األمن أو عــلى األقل اصالح مـنـظــومـة اتـخـاذ
ـانـيا لـرفع قـيـود الـسالح عـنـها قراراته. كـمـا تـسـعى أ
انـيـا الجيـالـها . وأخـيـراً تـنتـظـر ا انتـاجـاً وبيـعـاً وشراءً
اجلـديـدة أن ال تـعـيش لـعـنـة مـا اقـتـرفه الـنـازيـون بـحق

اليهود والشعوب األخرى.
لكن هذه األحالم ترتطم بواقع أصدقاء قبل أعداء  ال
يـزال يصـر على عـدم السمـاح بتـحقـيقـها. ال أعـتقد أنه
يسـر امريكـا وبريطـانيا وفـرنسا
وغيرهـا من الدول الصـديقة أن
ــانــيــا قــويــة ســيــاســيـاً تــكــون أ
وعــسـكـريـاً واقـتـصـاديـاً نـاهـيك

. عن أعدائها التقليدي
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{ نـيـويورك- (أ ف ب)  –من خالل
ســـــمـــــال آكس وهـي ســــلـــــســـــلــــة
تــلــفــزيــونــيــة قـصــيــرة من خــمس
حــلــقـات تــروي تــاريخ الــسـود في
بـريـطـانـيـا يـضيء اخملـرج سـتيف
مــاكـوين احلــائـز جـائــزة أوسـكـار
عـلى حـوالى  20عـامـا من الـتـاريخ

دون رسميا. غير ا
وقـد تـصـبح سـمـال آكس أحـد أبرز
أعـمال اخملرج البـريطاني إذ ترقى
ـلـحـمـة بـأفالمـهـا إلى وصــفـهـا بـا
اخلــمــســة وســاعــاتــهــا الــستّ من

َشاهد. ا
والـواقع أن جـذور سـتـيف مـاكوين
اخلـــــاصـــــة تـــــعــــود إلـى مـــــوجــــة
ــهـــاجــرين من مــنـــطــقــة الــبــحــر ا
الـــكـــاريـــبـي إلى بـــريـــطـــانـــيـــا في
اخلــمـسـيـنـات والــسـتـيـنـات إذ أن
مــخـرج فــيـلم  12يــيـرز إيه ســلـيف
عام  2013 ولـد في لنـدن ألسرة من

غرينادا وترينيداد وتوباغو.
ويـريد اخملرج ذو البـشرة السوداء
أن يــــــــــــروي قـــــــــــصـص هـــــــــــؤالء
الـــبــريــطـــانــيــ الـــذين ولــدوا في
مــسـتــعـمـرات أصــبـحت مــسـتــقـلـة
تـدريـجـا وقـصـدوا إنـكـلـتـرا سـعـيـاً
إلـى حـــــــيـــــــاة أفـــــــضـل مـن خالل
سلسل القصير الذي يبدأ عرضه ا
اجلـمـعـة على أمـازون في الـواليات
ــــتــــحـــدة وعــــلى بي بـي سي في ا

بريطانيا.
يــعـرض مــسـلـسل ســمـال آكس في
بـــعض حـــلـــقــاتـه الــدرامـــيـــة مــثل
مـــانــغــروف قــصـــصــا من احلــيــاة
الــواقـعـيــة فـيــمـا حتـاول حــلـقـات

أخـــرى مــثـل لــوفـــرز روك تــمـــثــيل
األجــواء الـتـي كـانت ســائـدة خالل
تــلـك احلـقــبــة. وقــال مــاكــوين (51
عـاما) خالل نقاش  تـنظيمه على
هــــامـش مــــهــــرجــــان نــــيــــويـــورك
الـسينمـائي الذي عرض مقاطع من
ـسلسألردت أن أنقل إلى الشاشة ا
قــصـصــا لم يـتـم اإلقـرار بــهـا. كـان
ذلـك مـهـمـا جـدا. ألن قـصـة حـيـاتي
وقــصـص الـعــديــد مـن األشــخـاص
اآلخـرين لم يتم توثـيقها. وأضاف
لـم تــدوّن في كــتب الــتــاريخ مع أن
تـلـك احلـقـبـة كـانت مـهـمـة جـدا في
إنــشـاء بـريـطـانــيـا. ولـفت مـاكـوين
إلى أن تــأثـيـر الـثـقـافـة الـكـاريـبـيـة
جــليّ بـشـكل كـبـيــر في بـريـطـانـيـا
وكـرنـفـال نـوتـنغ هـيل الـذي يـجذب
مـــئــات اآلالف من األشـــخــاص إلى
غـــرب لــنــدن كل عـــام أحــد أفــضل

األمثلة على ذلك.
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ــقـابالت وأجــرى مـاكــوين مــئـات ا
فـي إطــار إعـداد مــســلــســلـه وقـال
كنت متحمسا نوعا ما للتحدث مع

الناس وتسجيل قصصهم.
وكــان يــسـعـى إلى إظـهــار حــقـائق
ـــؤســـســــيـــة في الـــعــــنـــصـــريــــة ا
بـريطـانيـا وهي موثـقة في وسائل
ــا هي تــلك ــرئــيــة أقل  اإلعـالم ا

تحدة. وجودة في الواليات ا ا
وفـي حـلـقـات سـمـال آكس (الـفـأس
الـصغيرة) يعيد ماكوين بواقعيته
ــعــهـودة فـي الـســيــنـمــا تــكـوين ا
حلــــظـــات رئــــيـــســــيـــة فـي تـــاريخ
بـريطانيا ومنطقة البحر الكاريبي

بــاإلضـافـة إلى ذكـريـات أصـغـر من
احلياة اليومية.

ـسـلـسل في وتــمـثّل شـخـصـيــات ا
مـعـظمـهـا أشخـاصـاً عاديـ آمـنوا
ـواقـعهـم في مجـتـمع يُعـتـبَر إلى
حـــد كـــبــيـــر مـــعــاديـــاً لـــهم وكــان
ـــثـــابـــة الـــفــأس ـــانـــهـم هـــذا  إ
الـصـغـيـرة الـتي يـشـيـرإلـيـهـا بـوب
مـــارلـي في أغـــنـــيــــة حتـــمل االسم
تكررة نـفسه والتي بـضرباتهـا ا
تـــقـــطع فـي الـــنـــهـــايـــة الـــشـــجــرة

ساواة. الضخمة رمز عدم ا
مـن نـاحـيــة اإلنـتـاج أفــاد مـاكـوين
ـــشـــروع لـــتــــوفـــيـــر فـــرصـــة مـن ا
مـلكة لـلمـمثلـ السـود. وقال في ا
ـتحدة لدينا جيالن على األقل لم ا
تــتح لـلـمـنــتـمـ إلـيـهــمـا الـفـرصـة
إطالقـاً لـلظـهور وإبـراز مواهـبهم…
وهــــذا أمــــر مــــحـــزن جــــدا. كــــذلك
اسـتـعان مـخرج فـيـلم شا بـفريق
مـتــنـوع ومـخـتـلف وراء الـكـامـيـرا
قـائـال إن هـولـيـوود مـنـغـلـقـة جـدا.
وأهـــــدى مــــاكــــويـن ســــمــــال آكس
جلـورج فلويد وهـو أميركي أسود
قـتل خـالل عـملـيـة تـوقـيف عـلـى يد
الـشـرطة األمـيـركيـة في حـادث أثار
احــتــجــاجــات كــبــيــرة مــنــاهــضــة
لـــلـــعـــنـــصـــريـــة بـــدأت فـي أواخــر
أيـار/مايو  .2020وقـال كنت أتمنى
أن يـكون جـورج فلـويد هـنا الـيوم
ــكــنــني قــوله هـو إن لــكن كل مــا 

وفاته لم تذهب سدى.
وخــتم هـذه احلـلـقـات هي جـزء من
رء شخـصا أسود قـصة أن يكـون ا

في هذا العالم.

وسـتتـرافق هذه اجلولـة اإلرشادية
االفـتـراضيـة مع تـعـليق الـقـيّم على
ـعـرض إيـلـيـا بـيـزونـسـكي ومـعه ا
حـــفـــيــــدة شـــاغـــال والـــعـــديـــد من
ـعرض . وسـيـكـون ا ـتـخـصـصـ ا
مـتـاحا عـلى إنـستـغـرام وفيـسـبوك
ويـوتيوب وتويتر ولينكد إن وعلى
ركز بـومبيدو- ـوقع اإللكتـروني  ا

ميتز.
ـعـرض ـقـرر أن يـســتـمـر ا   ومـن ا
حـــتى  15آذار/مـــارس وســيـــفــتح
مـــتــحف بـــومــبــيـــدو أبــوابه أمــام
اجلــمـهـور عـنـدمــا تـرفع احلـكـومـة
ـفـروضـة اإلجــراءات الـتـقـيـيــديـة ا

كافحة جائحة كوفيد-19.

والـتي تميـزت باستـكشاف تـقنيات
متعددة.

ـعـروضـة لـلـزائر وتـتـيح األعـمـال ا
اكــتــشـاف مــدة تـأثــر لــغـة شــاغـال
ختلف الثقافات البصرية الـفنية 
الـتي شـكّـلت خـيـاله. فـمـن مسـقـطه
فـي تـــيـــبـــسك (بـــيالروس) تـــأثـــر
بـاللـغة اليـديشـية وقصص الـكتاب
ــقـدس والـتــرانـيم األرثـوذكــسـيـة ا
التي كانت تصدح ب األيقونات.
ــــعــــرض أن وفـي إمــــكــــان زائــــر ا
يــكـــتــشف أيــضـــاً أعــمــال شــاغــال
الـباريسـية التي تـراوح ب جتزئة
ـشع ـكــعـبـة والــبـريق ا األشــكـال ا
أللـــوان الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــشـــيـــة.

عـــلى قــصـــة كل من هـــذه األعــمــال
الـــتـي نــفـــذت فـي مـــرحـــلـــة إعــادة
اإلعمار والتَجَدُّد الفني بعد احلرب

ية الثانية. العا
ووفـــرت هـــذه األعـــمـــال لـــشـــاغــال
وهـو فـنان طـلـيعي ذو 1887-1985
جـذور يهوديـة فرصة لـلتعـبير عن
ـقـدس الـذي كـان رؤيــته لـلـكـتــاب ا
يـعتبره أعظم مـصدر للشعر في كل
الــعــصــور ويــرى أنه يــتـجــاوز كل

العقائد.
ا فـيها تلك ـلونة  نـوافذ شاغال ا
الــتي تــضـيء كــاتــدرائــيــة مــيــتـز
ـرحــلـة األخــيـرة من صــمـمـت في ا
مــسـيـرة الـفــنـان الـغــزيـرة اإلنـتـاج

وســويـســرا وإنـكــلـتـرا وإســرائـيل
تحدة. والواليات ا

وتُــعـرض هـذه الـنــمـاذج لى جـانب
نحوتات مـجموعة من اللوحات وا
والـــــســــيــــرامـــــيك والـــــرســــوم من
ركز بـومبيدو ومتحف مـجموعات 
مــارك شــاغــال الــوطـنـي ومـتــاحف
ــيـة ومـجـمـوعـات خـاصـة لـهـذا عـا

ـــعــرض االســـتـــثــنـــائي الــذي  ا
ئـوية تـنـظيـمه كجـزء من الذكـرى ا
الـثامنة لكاتدرائية سانت إتيان دو

ميتز.
ـلونة وتـشكّل الـنوافـذ الزجاجـية ا
لـكـنـيسـة سـايـان في كوريـز جـانـباً
عـرض بـحـيث يـلـقي الـضوء مـن ا

{ مـيتـز (فرنـسا)-(أ ف ب)  –يـقدم
مـتـحف بومـبيـدو في ميـتز (شـمال
شـرق فـرنسـا) الـسبت عـلى مـوقعه
اإللــكــتــروني ومــخــتــلـف شــبــكـات
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي جـــولــة
ـعـرضه مـارك شـاغال افـتـراضـيـة 
لــو بـاسـور دو لــومـيـيــر الـذي كـان
يــفــتــرض أن يــفـتــتح فـي الـتــاريخ

نفسه لوال أزمة كورونا.
ــــاذج زجـــاج ــــعـــرض  ويــــضم ا
مـعـشّق صمّـمهـا شـاغال بـ عامَي
لــواجـهــات مـبـان في 1984و 1956
س مـنطقـة غران إيست (مـيتز ر
ســاربـور) وجـنـوب فـرنـسـا (نـيس
ــــانـــــيــــا فـــــوتــــزاك) وكـــــذلك فـي أ
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مـــلـــيـــون نـــســـمـــة حــائـــزا الـــرقم
ـشــؤوم ألكـبـر عـدد من الــقـيـاسي ا
وفـيات األطـفال دون سن اخلـامسة
في الــعـالم.وكـانت جــمـعـيـة أطـبـاء
األطــفـال في نــيـجــيـريــا حـذرت في
بـــيـــان من (أن ســـنــة  2020الفـــتـــة
بــصـــورة خــاصــة بــفــعل جــائــحــة
كـــوفــيــد- 19الـــتي أعــاقـت جــهــود
الـــوقــــايـــة والـــرعـــايــــة لألطـــفـــال
خـصـوصـا على صـعـيد الـنـفاذ إلى
الـــلــقـــاحــات وأيـــضــا إلـى الــغــذاء
والـعالجـات للـمـصابـ بـاألمراض
ـعـروفة أصال). يُـصـنف االلتـهاب ا
الـــرئـــوي عــلى أنـه أكــبـــر مـــســبّب
لوفيات األطفال في العالم مع ألفي
ـالريــــا وفـــــاة يـــــومـــــيـــــا أمـــــام ا
واحلـصبة وأمراض اإلسهال وفق
الـيونيسف التي تشير مع ذلك إلى
(أن االسـتعـانة بـاألكـسجـ الطبي
ــضـادات احلــيـويــة قـد تــنـقـذ مع ا

أرواح كثيرين).

{ ابــوجـا (نــيـجــيـريـا) (أ ف ب) -
ا يـقرب يـودي االلـتهـاب الرئـوي 
مــن  143ألــف طــــــــــــــــفــل دون سـن
اخلـامسـة سنويـا في نيجـيريا أي
عدل وفاة كل عشرين ثانية على
مـــــا أعــــــلـــــنـت وزارة الـــــصـــــحـــــة
الـنيجـيرية مـبدية قـلقهـا إزاء خطر
تــفـاقم هـذه األرقـام الــقـاتـمـة جـراء
كــوفــيــد-.19وقــال وزيــر الــصــحــة
أولـورونيمبي مامورا إن (االلتهاب
الـرئـوي هـو السـبب األول لـوفـيات
األطـــفــال دون سـن اخلــامـــســة في
نـــيـــجـــيـــريـــا مع  132وفـــاة لـــدى
األطـــــفــــال لـــــكل ألـف والدة وهــــو
ــعــدل األعــلى في الــعــالم).ودعت ا
اجلــمــعــيــة الــنــيــجــيــريــة ألطــبــاء
ــؤسـسـات األطــفـال احلـكــومـيـة وا
الــدولــيــة والــشــركــاء في الــقــطــاع
اخلـــاص إلى حتـــســـ مـــؤشــرات
الـصـحـة لـكي ال يـبـقـى أكـثـر بـلدان
إفـريـقـيـا تعـدادا بـالـسـكان مع 200

ــتــوقع. وأتــاح أريــســيــبــو عـدداً ا
كـبـيراً من االكـتـشافـات الـفضـائـية
ـراصد في وهـو يُعـتبـر أحد أكـبر ا
ـــؤســـســة الـــعـــالم. وقـــال مـــديــر ا
الــوطــنــيـة لــلــعــلـوم ســيــثــورامـان
رصد بانشاناثان إن األولوية في ا
ـوظـفـ هي لــسالمـة الـعـامـلـ وا
والـــزوار مــا يـــجــعل هـــذا الــقــرار
. ونـشر ضـروريـاً ولو كـان مـؤسفـاً
عـلـمـاء الـفـلك احملـتـرفـون والـهـواة
ـــرصــد في الـــذين اســـتـــخــدمـــوا ا
عــمـلـهم لــعـقـود ســيالً من عـبـارات
احلــزن والـشــوق إلى الــتـلــسـكـوب
الـــشــهــيـــر حتت وسم مــا يـــعــنــيه

أريسيبو لي.
وكـتب عـالـم الفـضـاء احملـلي كـيـفن
أورتــيـز سـيـبـايــوس أن أريـسـيـبـو
أكـــثــر مـن مــجـــرد مــرصـــد إذ هــو
الــســبب احلـقــيــقي المـتــهــانه عـلم
الـفـلك. وغـرّدت أسـتـاذة عـلم الـفـلك
في كـليـة هافـرفورد في بـنسـلفـانيا
كـارين ماستـرز قائلـة أشعر بـخيبة
أمل وقـلبي محطم مضيفة صورة
لـها مع طفلهـا قرب الطبق العاكس

عام 2008.

ـؤســسـة الـوطـنـيـة فــيـمـا أعـلـنت ا
األمــيــركـيــة لـلــعــلـوم اخلــمـيس أن
مـرصد أريسيبو الـفضائي الشهير
ـوجـود في اخلـدمة مـنذ  57عـاماً ا
فـي بــورتــوريـــكــو ســيـــفــكَك إذ أنه
مـهدد بـاالنهيـار بعـد انقطـاع اثن
مـن أسالك الـــــدعم وهـي خــــطــــوة
تشكّل ضربة قاسية لعلم الفضاء.
وكـان انـقـطع في  10آب/أغـسـطس
الـــــــــفـــــــــائـت وفي  6 تـــــــــشـــــــــرين
الــثـاني/نـوفـمـبــر اجلـاري سـلـكـان
مـربــوطـان بـتـجـهـيـزات عـائـدة إلى
ـرصد يبـلغ وزنها  900 طن وتقع ا
فــوق الـطــبق الـعــاكس الـذي يــبـلغ

قطره  305 أمتار.
هندسـون خشيتهم من أن وأبـدى ا
تـــــــنــــــقــــــطـع في أي وقـت األسالك
األخــرى الــتي تـربط الــتــجـهــيـزات
بــــثـالثـــة أبــــراج مــــا يــــجــــعل أي
محاولة للتصليح بالغة اخلطورة.
ؤسسة الـوطنية لـلعلوم ووافـقت ا
عـلى توصـية شركـة الهنـدسة التي
ــرصـد بـــالـهـدم عــايـنت مــنـشـآت ا
ــضـــبــوط له نــظــراً إلى أن كــون ا
ـــتـــبــــقـــيـــة أضــــعف من األسـالك ا

خالل  30عـــامـــاً وهـــو رقـم يـــبــدو
صــغـيـراً لـكــنه يـعـكس الــتـأثـيـرات
ناخية الكبيرة كذوبان الـبيئية وا
األنـهار اجلـليديـة وطوفات اجلـليد
ي. ويشـكّل تسارع واالحـترار الـعا
هــذا االرتـفــاع مــصـدر قــلق لـنــحـو
مـــلــيـــون إنــســـان في الـــعــالم 770
يــعــيـــشــون عــلى ارتــفــاع يــقل عن
خــمـســة أمـتـار عـن سـطح الــبـحـر.

وكــان تــوبــيــكس/بــوســايــدون في
الـعـام  1992أول هـذه األقـمـار وقد
ــركـــز الــوطــني تـــولى تــطـــويــره ا
لـلــدراسـات الـفـضـائـيـة في فـرنـسـا

ووكالة الفضاء األميركية.
وأظهرت أجهزة قياس االرتفاع في
هـــذه األقـــمــار االصـــطـــنــاعـــيــة أن
مــتــوسط مـســتــوى سـطـح الـبــحـر
ارتـفع بـنحـو ثـمانـيـة سنـتـيمـترات

{ بـاريس-  واشـنطن -(أ ف ب) –
يـطـلق الـسـبت الـقـمـر االصـطـناعي
اخملـــــصـص لـــــقـــــيـــــاس ارتـــــفــــاع
احملــيــطـات ســنـتــيـنل-6أ عــلى أن
تــســتــمـر مــهــمــته نــحـو  30عــامــاً
يـتولى فيها بدقّـة ال مثيل لها جمع
بـيـانات بـالـغة األهـمـية في مـراقـبة
ناخ على بحار العالم. أثر تغيّر ا
وحُــدّدت الـســاعـة  17,17بــتــوقـيت
غـريـنتش مـوعداً إلطالق سـنتـينل-
أ إلى الـفـضـاء بـاسـتـخـدام قـاذفـة6
فــالــكـون  9األمــيــركــيــة من قــاعـدة
فـانــدنـبـرغ في كـالـيـفـورنـيـا. ويـزن
هــذا الــقـمــر االصــطــنـاعي  1,2طن
وهـو بـحـجم شـاحنـة كـبـيـرة. وقال
ـشروع بـيـريك فويـومـييه رئـيس ا
الــذي يــشـكّل ثــمــرة الـتــعــاون بـ
وكــــالــــتي الــــفــــضــــاء األوروبــــيـــة
واألمـيركـية(نـاسا) إن كل األضواء
خــــــضــــــراء فـي الــــــوقـت الــــــراهن

بالنسبة إلى الطقس.
ويُــعـتـبـر سـنـتـيـنل-6أ األحـدث من
ســلــســلــة األقــمــار االصــطــنــاعــيـة
ــراقــبــة مــســتــويـات اخملــصــصــة 
الــبــحــار وهــو اخلــامس بــيــنــهـا.
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لـلـمـطـوّرين بـعض الـوقت لـتـكـيـيف
أنـظمتـهم. لكنـها أكدت تـصميم آبل
عـــلى إطـالقه. وكـــانت فـــيـــســـبـــوك
احــتـجت في نــهـايــة آب/أغـسـطس
الــفـــائت عــلى هـــذا الــتــغـــيــيــر في
الــقــواعـد الــذي من شــأنه أن يــحـدّ
ـطوري ـتـوافـرة لهـا و اإلمـكـانات ا
الــتـطـبــيـقــات اآلخـرين الســتـهـداف

مستخدمي آيفون باإلعالنات. 
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غــيـر احلــكـومــيـة مــنـهــا رانـكــيـنغ
ديـجـيـتال رايـتس وهـيـومن رايتس
ووتش ومــنـظــمـة الــعـفــو الـدولــيـة
(أمـنــسـتي) كـانت انـتــقـدت الـشـهـر
اضي شركة آبل لتأخيرها إطالق ا
ـقــرر أصالً لــلـتــنـفــيـذ إيه تـي تي ا
لــــتــــحــــديث نــــظــــام آي أو إس 14
لــتـشــغــيل هـواتـف آبل. وأوضـحت
هـــورفـــاث أن تــأخـــيـــر إطالق هــذه
قبلة يوفّر يزة إلى مطلع السنة ا ا

{ سـان فـرانـسـيـسـكو- (أ ف ب) –
تـعـتـزم شـركة آبل مـنـتـجـة هواتف
آيـــــــــفــــــــون إطـالق حتـــــــــديـث في
بدايــــــــة 2021 مـن شأنه أن يشكّل
عــنـصـر إزعــاج لـشــبـكــة فـيــسـبـوك
ـنتـجي تطبـيقـات اإلعالنات التي و
تـسـتهـدف فـئات مـعـينـة. وسـتجـبر
مــيــزة إيه تي تي (شــفــافـيــة تــتـبع
الـتــطـبـيـقـات) تـطــبـيـقـات األجـهـزة
احملـــــــمــــــولـــــــة عـــــــلـى طـــــــلب إذن
ـستخدم لتتّـبعهم. وهذا التتبع ا
هـــو الـــذي يــــســـمح لـــلــــشـــبـــكـــات
والــتــطــبــيـــقــات بــبــيع مــســاحــات
إعالنــيــة لــلــمــعــلــنــ تــســتــهــدف
ـــســـتـــخـــدمــ عـــلـى أســـاس مــا ا
الــبــيــانــات الـــتي جتــمــعــهــا عــمــا
سـؤولة عن يـتصـفحـونه. وكتـبت ا
احـترام اخلصـوصية في آبل جاين
هــورفـــاث بــعض الــشـــركــات الــتي
تـفضّل أال ترى +إيه تي تي+ النور
يزة ستؤثر سلباً اعتبرت أن هذه ا
عــــلى الـــــشــــركــــات الــــصــــغــــيــــرة
ـــتــوســـطــة من خـالل تــقـــلــيص وا
خـيــاراتـهـا لـكنّ الــتـسـابق احلـالي
علومات الشخصية يفيد في عـلى ا
الـواقع الشركات الكبرى التي تملك
مــخــزونـــاً كــبــيــراً مـن الــبــيــانــات.
ووجــــهت هــــورفــــاث رســـالــــتــــهـــا
ـنــظــمـات اخلــمــيس إلى عــدد من ا

كـمسـاعدات. ونـقلت الـصحـيفة عن
دو جــونـيــاك قـوله كــلـمــا طـال أمـد
األزمة ازداد خطر حاالت اإلفالس.
وأضـاف أن نـحو  40شـركة طـيران
فـي وضع صـــــعـب لـــــلـــــغـــــايــــة أو
خــاضــعـة حلــمــايـة من اإلفالس أو

نع انهيارها. إدارة 
وأجـبـرت القـيود عـلى الـسفـر التي
ـــــوجـــــة األولـى من فــــــرضت فـي ا
الـوباء العديد من شـركات الطيران
عـلى وقف حركة أسـاطيل بأكـملها.
وتــدخـلت الــعـديــد من احلــكـومـات
لـتــقـدّم أشـكـال مـخـتـلـفـة من الـدعم
كــالــقـروض أو ضخ الــنــقـود ودعم
ـــوظـــفـــ الـــذين أجـــبـــروا عـــلى ا
الــتــوقف عن الــعــمل.فـيــمــا  قـررت
ســلـسـلـة سـتـاربـكس زيـادة رواتب
الـعـاملـ في فروعـها في الـواليات
ـــتــحـــدة عــلـى مــا كـــشف نــاطق ا
بــاســـمــهــا لــوكــالــة فــرانس بــرس
اخلـــمــيس مـــشــيــراً إلـى الــزيــادة
عدّي القهوة لن تقلّ عن عشرة في
ـئة. لـكن هذه النـسبـة من الزيادة ا
الـتي سـتـصـبح نـافـذة اعـتـباراً من
قبل لن 14 كـانون األول/ديسمـبر ا
تـقتصر عـلى الـباريسـتا بل تشمل
كــذلك بــالــنــســبــة نــفــســهــا الــنُـدُل
ورؤسـاء فـرق الـعمل الـذين وُظِّـفوا

قبل  14أيلول/سبتمبر الفائت.
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كــمــســاعـدات إضــافــيــة… وإال فـلن
تـصمد. وتعد شـركات الطيران ب
الــقــطـاعــات األكــثـر تــضــررا جـرّاء
الـتـدابيـر التـي تبـنتـهـا احلكـومات
ستجد الحـتواء فيروس كورونـا ا
لــكـنــهـا حــصـلـت عـلى مــبـلغ يــقـدر
بــــــنــــــحــــــو  160مــــــلــــــيــــــار دوالر

مــــواجــــهــــة مــــوجـــة جــــديــــدة من
اإلصابات بكوفيد-.19

وقــال رئــيس إيـاتــا ألــكـســانـدر دو
جــونـيــاك لـصـحــيـفــة ال تـريــبـيـون
الــفـــرنــســيــة يــقـــدّر بــأن الــقــطــاع
ـقبلة سـيحتاج عـلى مدى األشهر ا
إلـى مـا بـ  70و 80مـــلـــيــار دوالر

{ بـاريـس- نـيـويورك -(أ ف ب) –
حتـتـاج شركـات الطـيران إلى مـبلغ
إضــــافـي قـــدره  80مــــلــــيــــار دوالر
لــتــتـمــكن من االســتـمــرار وفق مـا
أفــاد رئــيس احتــاد الــنــقل اجلـوي
الــدولي اجلــمــعــة بــيــنــمــا تــشـدد
الـــعـــديــــد من الـــدول الـــقـــيـــود في
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