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ــشـاريـع الـتي مــشـيــرة الى ان (ا
ــــــوازنــــــة هي ادرجـت ضــــــمن ا
مـشروع الـفـاو الـكبـيـر ومـشروع
ـشـروعان قـطـار بـغـداد وهـذان ا
ـشاريع الـضـروريـة إضـافة من ا
ؤمل أدراج مشاريع إلى أنه من ا
الــطــرق اخلـــارجــيــة وإحــالــتــهــا
قـــالت لالســـتـــثـــمـــار). بـــدورهــا 
الــنــائــبـــة في حتــالف عــراقــيــون
زهــــرة الـــبـــجــــاري ان مـــشـــروع
القانون لم يتضمن فقرة واضحة
بــشـــأن مــصـــيــر  30 الف درجــة
وظـيــفـيــة في احملـافــظـة. وأصـدر
ــالــيــة عــلي عــبــد االمــيـر وزيــر ا
عالوي  تــعــلـيــمــات جــديـدة إلى
كــــــافـــــة الــــــوزارات واجلـــــهـــــات
ـرتبـطـة بوزارة والهـيـئـات غيـر ا
واحملـــافــظــات كـــافــة بـــشــأن مــا
ـــقــبل يـــخص رواتب الـــشــهـــر ا
والـــتـــعــــيـــيــــنـــات والـــتــــرفـــيع
والــــضـــرائب. ووفــــقـــاً لــــوثـــائق
صــادرة عن الــوزارة فــإنه (تــقـرر
الك إيــقـاف الــتــعـيــيــنـات عــلى ا
الدائم أو الـتعـي بـصفـة عقد أو
أجـــر يــومي فـي كــافـــة الــوزارات
رتـبـطـة بوزارة واجلهـات غـيـر ا
بدءاً من االول من كـانـون الثـاني
الية قبل وذلك النتهاء الـسنة ا ا
لـلـســنـة احلـالـيـة عــلى أن يـنـظـر
ـوازنة فيـها بـعد تـشريع قـانون ا
ـقـبل الـعـامــة االحتـاديـة لـلــعـام ا
فــضال عـن إيــقــاف نــقل خــدمــات
وظف بـ الوزارات واجلهات ا
ـرتــبـطـة بـوزارة او إجـراء غـيـر ا
مـــنح الـــعالوات والـــتـــرفـــيـــعــات
لـلـمـنـتـسـبـ وإيـقـاف احـتـساب
مـدة الــفـصل الــسـيــاسي وخـدمـة

احملاماة واجلهادية).

ــاضـــيــة  52 مـــلــيـــار ديـــنــار) ا
ــوازنـة ومـضـى الى الـقــول ان (ا
انــحـــازت لــصــالح االقـــلــيم عــلى
حــــســـاب مـــحـــافــــظـــات الـــوسط
واجلــــنـــوب  اذ بــــلغ مــــجـــمـــوع
مــوازنــة االقــلــيم  الــتــشــغــيــلــيـة
واالستـثمـارية  13ريلون  و900
مليـار دينار  بيـنمـا بلغ مـجموع
مــــوازنـــة مــــحـــافــــظـــات بــــغـــداد
ومــحـافــظـات الــوسط واجلــنـوب
التـسعالـتشـغيـلية واالسـتثـمارية
 12 تريلون و 600 مليار دينار).
فـــيـــمـــا اكــدت جلـــنـــة اخلـــدمــات
ــوازنـة ســتـركـز الـنــيـابــيـة  أن ا
ـسـتـمرة وادراج ـشـاريع ا عـلى ا
مـــشـــاريع الـــطـــرق اخلـــارجـــيـــة.
وقـــالت عـــضـــو الــلـــجـــنــة مـــنــار
الـــشــــديـــدي إن (مـــوازنـــة 2021
ـــســــتـــمـــرة ــــشـــاريـع ا تــــدعم ا
ـشــاريع بــاإلضــافـة إلـى بـعـض ا
الـتي تـكـون عن طـريق الـوزارات
الـتي ســتـخـصص بــاحملـافـظـات
وكل محافظـة حسب احتـياجها)

(نفقات السلع واخلدمات الفعلية
اضية بلغت 931 خالل األشهر ا
مـلـيـار ديـنـار وإذا أضـفـنـا الـيـهـا
مـــا تـــخـــصـــيـــصه فـي قـــانــون
دة األشهر االربعة تمويل العجز 
فيكون األخيرة  تريـليون واحد  
مـجـمـوع اإلنـفــاق الـفـعـلي لـسـنـة
2020 من الــــســــلـع واخلــــدمـــات
1.93 تـريـلــيـون  ديـنـار  بــيـنـمـا
ــوازنــة احلــالــيــة 19 تــقــتـــرح  ا
تــريــلـون و 500 مــلـيــار ديــنـار)
وتـابع طعـمـة ان (نـفقـات صـيـانة
ـــــــوجــــــودات خـالل األشــــــهــــــر ا
الثمـانيـة بلغت 89 مليـار دينار 
وازنة  578 مليار بينما تقترح ا
ديــنـار) مــبــيــنــا ان ( الــنــفــقــات
الـــفــعـــلــيـــة لــلـــبــرامـج اخلــاصــة
مـقــتـرحــة تـريــلـون واحــد ومـائـة
مـلــيــار ديـنــار في حــ كـانت في
ـاضية 51 مليـار دينار األشهر ا
كـما بـلـغت الـنـفـقات الـرأسـمـالـية
ـقـتـرحـة   638مـلـيـار الـفـعـلــيـة ا
في حـــ كــانت لألشــهــر ديــنــار 

كـــردســــتـــان. وقـــال الــــكالبي في
ـواد تــغـريــدة عــلى تـويــتــر ان (ا
تعلقة بحل اإلشكال مع حكومة ا
االقــلـــيم بــشـــأن تــســلــيـم الــنــفط
ــــوارد األخـــرى فـي مـــقــــتـــرح وا
ـوازنـة مـفـخـخـة ولن تـصل الى ا
حل حـقــيـقي) عـلى حــد تـعـبـيـره.
مؤكدا (سـنضطـر ان نتعب كـثيراً
ـــــســــاواة مـن أجل ان نـــــحــــقق ا
والـعدالـة لـكل الـشـعب الـعراقي)
وتابـع (لن نسـاوم او نـتـنازل عن
حق الـشـعب). وأكـد نـائب رئـيس
ــــان بـــشــــيـــر احلـــداد أن الــــبـــر
االجــراءات الـتــشــريـعــيــة إلجنـاز
ــوازنــة اإلحتـــاديــة قــد قــانـــون ا
تستغرق من  30 - 20 يوماً وأن
اجملـلس سـيـبـدأ بـالـقـراءة األولى
ــشــروع الــقــانــون مــطـلـع شــهـر
ـــقـــبل. ورأى كـــانــــون الـــثـــانـي ا
رئيس كـتلـة النـهج الوطـني عمار
ـوازنة احلـالية  طعـمة  نفـقات ا
تـــعــادل نـــفــقـــات عــامي 2016 و
2017 مجتمعة وانحازت لالقليم
عـلى حـسـاب مـحـافـظـات الـوسط
واجلنـوب . وقال طـعمة فـي بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس (نـــكــرر
مطالـبتنـا بتقـليل تقـديرات انفاق
ــبــالغ بــهـا مــوازنــة عـام 2021 ا
جدا التي تعادل مجموع ما انفق
فــي عــــــــــــــــــــامــي 2016 و 2017
ـقارنة مجـتمعـا  وكذلك احلـال با
واشــار مع انـــفـــاق عـــام 2020) 
الى ان (الـنـفـقـات اجلـاريـة لـسـنة
2020 في األشـــهـــر الـــثـــمـــانـــيــة
ـاضـيـة بـلـغت  44 تـريـلـون و8 ا
بينما تقترح  موازنة مليار دينار
ـبلغ 120 2021 نفـقـات جاريـة 
تــريـــلــيـــون ديــنــار) واضـاف ان
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انـتـقـد مــجـلس الـنـواب مـشـروع
ـوازنـة االحتـاديـة لـلـعام قـانـون ا
قـبل بـسبب تـضـميـنـها فـقرات ا
غــيـر دقــيـقــة ونـفــقـات مــبـالغ في
تقديرها وال حـاجة لها في الوقت
الراهن  فيمـا كشف نائب عن ان
وازنـة التي ارسـلتـها احلـكومة ا
ـان تعـادل نـفقـات عامي الى البـر
2016 و 2017 مــــــجـــــتـــــمـــــعـــــة
وانـحــازت لالقــلـيـم عـلى حــسـاب
مــحــافــظــات الـوسـط واجلــنـوب.
ـاليـة جمال وقال عضـو اللـجنة ا
كـــــوجــــر فـي تــــصـــــريح امس أن
ــــوازنـــة حتــــتــــوي عـــلى 122 (ا
تريلـيون ديـنار نفـقات تـشغيـلية
اي ما يـعادل مـوازنات ثالث دول
وان هـــنـــاك نـــفـــقـــات وضِـــعتْ ال
حــاجــة لـهــا في الــوقت الــراهن)
ــان لن يــعــيـد واضــاف أن (الـبــر
ـــــوازنــــة الى احلـــــكــــومــــة وأن ا
الــلـجــنــة سـتــعـدل عــلى مــشـروع
القانون كون ارقامها غير دقيقة)
وتـــابـع ان (احلـــكـــومـــة وضـــعت
تـرلــيـونـ لـتــطـبـيق بـرنــامـجـهـا
االصالحـي وهـــذا مـــبــلـغ كـــبـــيــر
جـــــدا) مــــــؤكــــــدا ان (قــــــانــــــون
ـبلغ 42 االقتـراض الثـاني جاء 
تــرلـيــون ديــنـار وعــنـد الــتــدقـيق
ـراجـعـة اتـضح ان مـا حتـتـاج وا
اليه احلكومة هو  10 تريليونات
ـــان وافق عــلى 12  اال ان الــبــر
ترليونا لذلك فان اللجنة ستعمل
على الـتدقـيق في جمـيع األرقام).
وحــذر الـنــائب يــوسف الــكالبي
تعـلقة اليـة ا وازنـة ا من مواد ا
بحل اإلشكاالت ب بغداد واقليم
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يا عامُ صمتُكَ مُفزِعُ
وطبولُ حربِكَ تُقرَعُ

الكونُ عندكَ هامس
لصالةِ خوفِكَ يخشعُ

صعّرتَ انفَكَ عندنا 
أتظن أنا نركعُ?

اللحنُ يبدو باكيا 
واخلافياتُ ( تُقرقعُ)
وبكتْ على  ضلعِ العرا

قِ مصائب  هي أضلعُ
َ ع) نزيفنا وأرى (احلس

صائبُ رُضّعُ  وبنا ا
والدامياتُ قصائد 

ونوائح  وتفجّعُ
وعلى جناحي أصبحتْ 
كلُّ القوافي تُصرعُ

أنا لو رميتُ يصيبني 
سهمي  فكيف األدمعُ?

) جالَ مغولُها  (بغدادُ
فبأي ضلعٍ تدفعُ?

**
ياعامُ صمتُكَ مُفزعُ

إني شممتُكَ تخدعُ
من حتتِ جنحكَ رهبة

      هي في الشخوصِ جتعجعُ
ا فانفذْ بسهمكَ إ

نعُ لله سيف   

وجسيم ينال من الطبقات الوسطى
ــســحــوقــة بــالــبالد وان قــدرات وا
ــيــة عــلـى اســتــعـداد عــراقــيــة وعــا
إلعداد موازنة افضل حتقق التنمية
الشـاملـة وتوازن االقـتصـاد وتنهي
الـــفـــســـاد الــذي دمـــر االقـــتـــصــاد .
تـخصـصة االقـتصـادية ان ولفـتت ا
الـقــوانـ واالنـظــمـة والـتـعــلـيـمـات
بشأن الـتجارة واالسـتثمـار بحاجة
ـعلومـات  ومواكبة حلداثة تـقنية ا
الـــــعـــــالم الـــــذي بـــــات يــــتـــــعـــــامل
تـطورة  باإلتـصاالت واالنـترنـيت ا
وتاهيل قـضاة ومـوظف لـتمكـينهم
مـن مــتـــابــعــة ومـــراقــبـــة الــدعــاوى
ـــالـــيــــة  لـــضـــبـط اداء الـــدولـــة وا
القانوني  مع تـشكيل مجـلس هيئة
اعـلـى لـلـنـســاء في الـعــراق يـسـاعـد
رسم طريـق يبـدا من اسـاس االسرة
ويــتـرجم ابــداعــات وافـكــار لـلــمـراة
الــعـــراقــيــة لــلــتـي عــانت وواجــهت
ازمـــات الــســـيــاســـيــة واالقـــتــصــاد
واحلـــــــروب) . وتـــــــابــــــعـت ان (حل
االزمـــات واالبــــتـــعـــاد عن االحـــداث
الــسـيــاسـيــة وتـهــيـئــة اجلـو الــعـام
يــــتـالئم ويـــــتــــنـــــاسب مـع الــــواقع
احلـــقــيــقـي لــلــبالد وان مـــلــيــارات
الدوالرت سـنـويا تـبادل جتـاري ب
العراق ودوّل الـعالم  يشـكل الغذاء
ـالبس اســـــاس فــــتح مـــــصــــانع وا
لشـركـات في انحـاء الـبالد وتـهيـئة
االرض والـــكــــهــــربــــاء وتــــبـــســــيط
الـــضـــرائـب والـــتـــعــــامل بـــصـــورة
طـلوب هو صحـيحة) واكـدت ان (ا
جـهـد اسـتـثــنـائي وتـخـطـيط لـبـيـئـة
اقـتــصـاديـة اسـتـثـمــاريـة مـشـجـعـة
عـــــكس مــــا يـــــحــــدث االن من طــــرد
للمسـتثمرين بـسبب الروت  الذي
يا وال يـستطيع النهوض انتهى عا
بـاالقـتصـاد وان احلل بـاالسـتـثـمار
االمـــثل والــشـــركــات االقــتـــصــاديــة
واألدوات من خبـرات وكـوادر تـعمل
لـلـعـراق بـعـيـداً عن تـاثـيـرات الـدول

االقليمية).

ـا يتـعلق واتخـاذ سلـسلـة قرارات 
بــاالســتــثــمــار والــتــجــارة واســنـاد
القطاع اخلاص قـبل تصاعد موجة
شـاكل ازمـة اجـتـمـاعـية تـدفع الـى ا
االسريـة  وارتكـاب جرائم جـنائـية
وجتـدد االحتـجـاجـات والتـظـاهرات
ـا حدث في تـشرين وجـة اقوى 
تـخصصـة بقطاع 2019. وحذرت ا
االدارة واالقتصاد مها العبيدي من
الوضع االقـتـصادي احلـالي وقالت
ــركــزي الـعــراقي ان (قــرار الــبــنك ا
برفع سـعـر صرف الـدوالر االمـريكي
اليـة غير صائبة وخطوات وزارة ا
وســتــنــعــكس عــلـى زيــادة مــعـدالت
ئـة الى الـفـقـر والـبـطـالـة من 30 بـا
ــئــة وإضــافــة اعــبــاء لــدخل 60 بــا
الفرد والعائلة العراقية التي تعاني
مـن ازمـــات مــــتـــراكــــمـــة) واشـــارت
الـــعــبــيـــدي في حــديـث لـ (الــزمــان)
امس الى ان (مـجــلس الـنـواب امـام
اخــتــبـار بــتــشـريـع قـانــون مــوازنـة
2021 تـــــــــــتـالئـم والـــــــــــظـــــــــــروف
االقـتصـاديـة واالسـتـعانـة بـخـبرات
اسـتـشـاريـة مـتـمـكـنـة تـضع مـوازنة
صـــحـــيـــحـــة  بـــعـــد ان تـــمـــســـكت
احلــكــومــة بــصالبــة مــوقف خــاطئ

ُـــواطن الــــتي يــــطل من خـاللـــهــــا ا
ـســات الــدولــة ُــؤسـَّ إلعــادة ثــقــته 

ُختلفة). ا
مـضــيـفــا أن (ذلك ال يـتــحـقق إال من
خالل وجود مالكـات الـهيـئـة الدائم
ُـؤسـسـات بـغـيـة تـشجـيع في تـلك ا
ُوظَّفـ على تقد الصاحلـ من ا
أفـضـل اخلـدمـات لــلـمُــواطن وعـزل
ســـــواهم من الــــذيـن تُــــســــولُ لــــهم
ُــــواطن أنــــفــــســـــهم مــــســـــاومــــة ا
وابــتـزازه) ومــضى الى الــقــول ان
ـســات ــؤسـَّ ــواطن  (إعــادة ثــقــة ا
الـــدولـــة الــــتي يـــحــــاول الـــبـــعض
إســقــاطـهــا من خالل إعــمــام صــفـة
الــفــســاد عــلـى جـمــيـع مُــوظــفــيــهـا
مُتناس الصلـحاء والنزهاء منهم
وهم أكـــثــريــة يــجـب أن يــكــون من

أولويات عمل الهيئة).
 وضــبـطت دائــرة الـتــحـقـيــقـات في
الــهــيـئــة مـتــهــمـ بــتــسـلُّم الــرشـا
ـشـهـود في بـغـداد.  وذكر بـاجلرم ا
الـــبــيـــان أن (فــريق عـــمل مـــديــريــة
حتــقـــيق بــغــداد تــمـــكَّن من ضــبط
مُـتهـمَـ أحدهـمـا منـتـسب في أحد
األجـــهــزة األمـــنـــيـــة البـــتـــزازهـــمــا
ومساومتهما مستثمرين لدفع مبلغ
 مليـون دوالرٍ كرشا  لـقاء احلصول
ـة عــلى ــالــيـَّ عــلـى مــوافــقــة وزارة ا
عرض عـقـارين في محـافـظة كـركوك
ـة) مـؤكـدا ان كـعــرصـةٍ اسـتــثـمـاريـَّ
ُوافـقات تـهمـ تعـهدا بـإكمـال ا (ا
ـة ــالــيـَّ ــة بــالــعــقــارين من ا اخلــاصـَّ
وهـيـئة االسـتـثـمـار ودائـرة عـقارات
الــدولـة في كــركـوك لــغـرض إنــشـاء
مـــجــمـعٍ جتــاري مُـــتــكـــاملٍ ومــرآب
) الفـتـا الى انه ـســاحـة  8 دوا
(بــعـــد مــتـــابـــعــةٍ ورصـــدٍ دقــيـــقــ
لـلمُـتهـمـ  ضبـطهـمـا متـلبـسَ
مـهــمـا الـدفـعـة بـالــرشـا أثـنـاء تــسـلـُّ

األولى).
الى ذلك دعت مسـتشـارة اقتـصادية
الى اتخاذ اجراءات عاجلة الحتواء
تــصـاعــد نـسب الــفـقــر والـبــطـالـة 

قـــريــبـــ جـــداً مــنه) مُـــبــــيـــنـــا أن
(األجـهـزة الـرقـابـيـة يـجب أن تـكون
حـصنـاً حـصـيـناً لـلـمـواطن ورادعاً
بــالــقــانــون لــلــمــتالعــبــ بـقــوته)
واشار جـواد خالل تـفـقـده عدداً من
ـنطـقة مكـاتب حتـقيق الـهـيئـة في ا
الــشــمــالـيــة الى (الــولــوج لــلــعـمل
ــــيـــداني والـــتـــواجــــد الـــدائم في ا
ــســـات الـــدولـــة وال ســـيـــمــا مـــؤسـَّ
اخلدمية منهـا من أجل تلبية حاجة
ُــراجـعـ والــعـمل عــلى تـيــسـيـر ا
إتـمــام مـعـامالتـهـم بـسالسـةٍ وعـزل
الفـاسدين الـذين يحـاولون بـطريـقةٍ
أو أخرى عرقلتها أو مساومتهم او
الفـتـاً إجــبـارهم عــلى دفع الــرشـا) 
إلى أن (تـكـون الـهـيـئـة نـافـذةَ األمل

(الــزمـان) امس عن رئــيس الــهـيــئـة
عالء جواد حـميـد قوله (ضرورة أن
يـكـون الـقــانـون هـو الـرادع جلـمـيع
من تُـــســوّل له نـــفــسه الـــتالعب في
مُــحــذّراً ــواطن الـــفــقـــيــر)  قـــوت ا
ـار وضــعـــاف الــنــفــوس  من ـجـَّ الـــتـُّ
(اسـتـغالل تـداعـيـات تـغـيـيـر صرف
الــعـمــلـة مـن أجل حتـقــيق مــكـاسب
ُواطن ماليَّة عـلى حساب حاجـة ا
مــشـددا من ذوي الــدخل احملــدود) 
على (أهـمـيَّة الـتعـامل مع مُـستـغلي
ـا أبـاحه الـقانـون من هـذه األزمـة 
مُـــــــحــــــددات مـن أجـل ردعــــــهـم عن
اسـتـغاللـهـا بـأسـالـيب وطـرقٍ تـؤثر
ُواطن الذي يجب سلباً على حياة ا
ـة أن نــكــون نــحن كــأجــهــزةٍ رقــابــيـَّ

وخـــيــمــة عــلى االقـــتــصــاد وكــذلك
ــنـتــفـعـة من ـصـارف ا مــحـاسـبــة ا
االزمـة). وقرر الـبـنك في 19 كـانون
األول اجلـاري تــعـديل ســعـر صـرف
الدوالر وبـيعه بـسعر  1450دينارا
ـالـية و1460 لكل دوالر من وزارة ا
ـــصـــارف ديــــنـــارا لـــكـل دوالر من ا
و 1470 ديـــــــــنـــــــــارا لــــــــــكل دوالر
للـجمـهـور.وسجـلت  بوصـة الكـفاح
ليـوم امس سعـر بيع لـلمـئة الدوالر
امــــام الـــديــــنــــار بـــواقع 144.000
وســعــر الــشــراء 142.000 فــيــمــا
حـذرت هيـئـة النـزاهـة من اسـتغالل
تــداعــيــات تــغــيــيــر ســعــر الـدوالر
تالعب وشددت على ردع التجار ا
بــقـوت الــفـقــيـر.ونــقل بـيــان تـلــقـته
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يواصـل التـجار والـكـسبـة الـتظـاهر
ـركـزي الـعراقي امـام مبـنى الـبـنك ا
لـــلــــيــــوم الـــثــــالث عــــلى الــــتـــوالي
احــتـجــاجــا عـلى رفـع سـعــر صـرف
الـــدوالر مــــقــــابل الــــديــــنـــار وسط
مـطالـبـات بأقـالـة احملافظ مـصـطفى
ـصارف غـالب مـخـيف ومـحـاسـبـة ا
ـــنــتـــفــعـــة من هـــذه االزمــة. وقــال ا
ـــتـــظـــاهـــرين شـــهــود عـــيـــان ان (ا
يواصلـون االحتـجاجات امـام البنك
للـمـطالـبـة بالـعدول عن قـرار تـغيـير
سـعــر صـرف الــدوالر امـام الــديـنـار
واالصرار عـلى اقالـة مـخيف بـسبب
مها العبيديقـــراره الــذي ســـيــؤدي الـى عــواقب

جمال كوجر  يوسف الكالبي
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رأى رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الـــكــاظــمـي ان الــبالد تـــعــاني من
ة حتـديـات كـبـرى تـتـثـمـل بـاجلـر
وعـــصـــابـــات اخملــدرات والـــسالح
ـنـفلت الـتي تـتطـلب تـضامـنا مع ا
الــدولـة لـردعـهــا وفـرض الـقـانـون
داعـيـا الـقـادة االمنـيـ الى تـوفـير
الئم الجـراء االنـتـخـابـات ــنـاخ ا ا

رتقبة. ا
 ونـقـل بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ــــؤتــــمـــر عـن الــــكــــاظــــمي خـالل ا
شتركة السنوي لقيادة العمليات ا
راتب القول (أحيي كل الضباط وا
فـي مــؤســـســـاتـــنـــا الــعـــســـكـــريــة
واألمـنـيـة جـيش وشـرطـة وشـرطة
احتــاديــة ومــخــابـرات ومــكــافــحـة
إرهـاب وأمن وطنـي وحشد شـعبي
وبــيـشــمـرگـة  فــأنـتم رمــز الـعـراق
وإجنـازاتكم في عام  2020 كـبيرة
ومــفـخـرة لـنـا  فــهـو عـام الـقـضـاء
الــكـامل عـلى تــنـظـيم داعش وغـلق
وه وقطع الطريق أمام كـل منافذ 
مـحـاوالته اخلـبـيـثـة وسـنة 2021
ــســتــوى ســـتــكــون أفــضل عـــلى ا
األمني) داعيا الوزراء ومؤسسات
الــدولــة الـى (الـتــعــاون مـع قــيـادة
ـشتـركـة كونـها الـبيت الـعـملـيات ا
الـكـبيـر للـقوات األمـنيـة و توحـيد

وتــــنـــســـيق جـــهــــود الـــقـــطـــعـــات
واالســـتــفـــادة من إمـــكــانـــيــاتـــهــا
لــتــحــقــيق الــنــصــر عـلـى اإلرهـاب
وإعـادة هيبـة الدولة) مـشددا على
( تــوحــيــد اجلــهــد االســتــخــبــاري
طـلوب في الـعمل خلـلق الـتكـامل ا
األمـني فضال عن االهـتمام بـالبناء
ـنـتـسـبـ الـنــفـسي لـلـمـقـاتـلـ وا
وام يـكون الوالء لـلدولة  ويجب أن
نـعـلّم كل األجيـال األمنـية اجلـديدة
و دفعـنا دمـا غالـيا أن الـعراق غـالٍ
لــــلـــحـــفــــاظ عـــلى أمــــنه ووحـــدته
وسـالمـة شـعــبه رغم الـتــحـديـات)
ولـــفـت الـــكـــاظـــمي الى ان (ضـــبط
احلــــــــدود هـــــــــو بــــــــوابــــــــة األمن

ــواقف واالســتــقــرار ويــجب رفع ا
راجع كـما هي وعدم األمـنيـة الى ا
ــقـر إخــفــاء أي مــعـلــومــات عــلى ا
ـعاجلـة وإعطاء األعـلى لكـي تتم ا
الـتـوجيه فـي ضوء احلـادث وليس
مــحــاولــة الــتــقــلــيل مـن احلـادث)
وتــــابع ان (عـــام 2020 هــــو عـــام
ــديـــرين عـــلى تـــقـــو الـــقـــادة وا
أســاس عــمــلــهم  كــمــا نــدعــو الى
االبـــتــعـــاد عن الــتـــقــاطـــعــات بــ
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة وتـــرك األمـــور
الـــشـــخــصـــيــة والـــتــركـــيـــز عــلى
ــرســومــة لــهم من قــبل األهـــداف ا
ــشــتــركــة) قـــيــادة الــعــمــلـــيــات ا
واوصـى الـــــكــــــاظـــــمـي (الـــــقـــــادة

ــنــتــســبــ بــاالســتــمــرار عــلى وا
الــتـدريب وان ال يـتــركـوا الـتـدريب
الـبدني والعلـمي والنفسي ويجب
الــتـوسع بـإعـداد مـنـاهج تـدريـبـيـة
راتب) مـتـكـامـلة لـكل الـضـبـاط وا
ومـــضى الـى الــقـــول ان (حـــمـــايــة
شـــعـــبـــنـــا هـــو هـــدفـــنـــا األســـمى
وضــــعــــوا الـــشــــعب في حــــدقـــات
أعـينكم الن التحديات لم تنته بعد
ومـازال أمـامـنا الـكـثـير لـعـمله الن
هــنــاك سالح مــنـفــلت وعــصــابـات
ة وجتـارة مخـدرات وأسلـحة جـر
ونـزاعات عشائريـة خارج القانون
والبــــد أن نـــتــــضـــامـن جـــمــــيـــعـــا
ــواجــهــتــهــا وردعــهـا) مــضــيــفـا
(أمـامنا واجب حمـاية االنتخابات
وعــلى اجلــمـيع أن يــعـمل من اآلن
ــنــاخ اآلمـن لالقــتــراع لـــتــوفــيـــر ا
ــرتــقب) واوضـح الـكــاظــمي انه ا
(يــجب أن ال نـكـســر بـأي مـؤسـسـة
أمـنـيـة فـالتـجـاوزات الـتي حتصل
هـي جتــاوزات أفــراد وحتــصل في
كـل األجــــهـــــزة  وكل انـــــهــــيــــارات
اجلـيـوش في الـعـالم كـانـت بسـبب
الـتقاطعات ويجـب االبتعاد عنها)
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (عـام 2021
يــــجـب أن يـــكــــون عــــام انــــتــــمـــاء
ـان بـهـا ـؤسـسـات لـلـدولـة واإل ا
وهـذا الـتـوجه اجلـديد نـعـمل عـليه

حاليا).

واوضح البـيـان أن (طقـس اليـوم اخلـميـس صحـو مع قـطع من الـغيـوم كـما
يتـشكل الضبـاب صباحا يـزول تدريجيا فـي عموم مناطـق البالد وال تغير
في درجـات احلرارة) مشـيرا الى ان (طـقس يوم اجلمـعة سيـكون مشـابها
ـنطقـة الوسطى قـبل فسيـكون في ا للـيوم السـابق اما طـقس يوم السـبت ا
والشمـالية غائما جزئيا واحيانا غائما وال تغير في درجات احلرارة بينما
نـطقة اجلنوبية يكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط طقس ا
امـطـار خـفيـفـة في امـاكن متـفـرقة تـكـون رعـدية احـيـانا) وتـابع ان ( طقس
ـقبل غائم مع تساقط زخات مطر ليال تكون رعدية احيانا وال تغير االحد ا

في درجات احلرارة).
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راصد الـزلزالـية في الـهيئـة العـامة لالنـواء اجلوية الـتابـعة لوزارة سجـلت ا
ـحـافـظة الـنـقل هـزة أرضـيـة بـقوة ثالث درجـات في ناحـيـة الـتـون كوبـري 
ـراصد الزلـزالية في الـهيئة كركـوك.  وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان (ا
ســجــلت هــزة ارضـيــة بــلــغت قــوتــهـا  ثالث درجـات فـي الـتــون كــوبـري)
ـواطـن  ونـدعـو الى أخـذ وأضاف انـه (لم يـتم الشـعـور بـالـهـزة من قـبل ا
احلــيـطــة واحلـذر واالبــتــعـاد عن الــشـائــعــات واألخـبــار الـكــاذبـة واإللــتـزام

بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة). 
قبـلة في بـغداد واحملـافظات. وتوقـعت الهيـئة حـالة الـطقس لأليـام األربعـة ا
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة  901 اصـابـة مـؤكـدة بـفـايـروس كـورونـا وتـمـاثل
 1547حالة للشفاء وتسجيل ثماني وفيات جديدة. 

وقف الـوبائي الـيومي  الـذي اطلـعت علـيه (الـزمان) امس ان (مـختـبرات واشـار ا
الصحة العامة في الوزارة رصد 901 اصابة مؤكدة بكورونا في عموم البالد بعد
فـحص اكـثـر من  37 الف عـيـنـة مـشـتـبه بـها) ولـفت الى ان (الـشـفـاء بلغ 1547

حالة وبواقع  8 وفيات جديدة).
 بدورها  اكدت وزارة الـصحة في حكومة اقـليم كردستان انه ال دليل واضح على
ان الـساللـة اجلـديدة لـفـايروس كـورونـا أخطـر من الـفايـروس الـسابق. وقـال مـدير
عـام الـديـوان في الوزارة  خـالص قـادر في تصـريح امس ان (الـفـايـروس اجلـديد
هـو طـفـرة حـدثت في مـسـيـرة كـورونـا الـقـد وهـذه الـطـفـرة أدت الى اإلسـراع من
انـتـشار اجلـائـحة) وأضاف انه (لـيـست هـناك ايـة ادلـة واضحـة وثـابـتة تـؤكـد بان
تـحور أخطـر من الفـايروس الـقد وكل ما يـشاع عن الـفايـروس اجلديد كورونـا ا

هي تكهنات وال دالئل علمية على ذلك) 
ـتـحـور هي نـفس االجـراءات الـسـابـقة مـوضـحـا ان (وسـائل الـوقـايـة من كـورونـا ا
بـارتـداء الكـمـامات واالبـتـعـاد عن التـجـمعـات واحلـفـاظ على الـتـبـاعد االجـتـماعي)
وأشـار الى ان (تـشــديـد االجـراءات مـن قـبل حـكــومـة االقــلـيم يـأتـي لـلـحــفـاظ عـلى
ـنخـفـضـة لالصـابـات كـورونا. مـشـدداً عـلى (وجـود مـخـاوف من وصول االعـداد ا

الفايروس اجلديد الى كردستان).

شتركة dLðR∫ رئيس الوزراء يلقي كلمة في مؤتمر قيادة العمليات ا
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لـــنـــا". وأضــــاف "قـــد يــــكـــون األمـــر
الـواقعي بـالـنسـبـة لنـا ولألمـيركـي
هـو أنـه يـتـعـ عــلـيـنـا الــتـخـلي عن

شمال العراق".
ذكرة عن عدم وجود رغبة وتكشف ا
ــزيـد من لـدى لــنـدن فـي ذلك الـوقت 
الـــعـــمل الـــعـــســـكـــري عـــلى نـــطـــاق
ــز أيــضــا إلى أن واسع.وأشــار هـــو
ــتــحـدة لـن تـكــون قـادرة الــواليـات ا
عــلى خــوض حــرب كــهـذه.وكــتب أن
الـتـخلي عـن شمـال الـعـراق سـيـكون
"مهيـنا" لـكن "قد ال يكـون لدينـا خيار
آخر - ال أحد منـا مستعـد لبذل جهد
عسكري حقيقي أو تخصيص موارد
لوقـف صدام في الـشـمال وقـد نـدمر
التحالف إذا حاولنا" القيام بذلك.في
ــز بــعـدم الــوقت نــفــسه نــصح هــو
إخـبـار إدارة كـلـيـنـتـون بـذلك. وكـتب
أن "االعتـراف اآلن بعـدم قدرتـنا على
ـــتـــحـــدة في وضع دعم الـــواليـــات ا

مسـتقبـلي افتـراضي سيـكون صـعبا
جدا".

وكانت مـارغـريت تاتـشـر تتـولى قبل
ميجور رئاسة احلكومة عندما بدأت
حـرب اخلــلـيج األولى ردا عــلى غـزو
الــعـراق لــلـكــويت في آب/أغــسـطس

.1990
وتـولى مــيـجـور رئــاسـة الـوزراء في
تشـرين الـثاني/نـوفمـبر 1990 وقاد
الـــبالد خالل الـــصــراع الـــذي شــهــد
مــشـاركـة الــقـوات الـبــريـطــانـيـة إلى
تحدة ودول أخرى جانب الواليات ا
في الــتــحـالـف الـدولي ضــد الــعـراق

حتى شباط/فبراير 1991.
ـــعـــارض وحــــقق حـــزب الـــعـــمـــال ا
الرئيسي في بـريطانيـا بقيادة توني
بـلـيـر فـوزا سـاحـقـا في االنـتـخـابـات
ضـد حـزب مـيــجـور احملـافظ احلـاكم

في 1997.
في وقت الحـق دعم بــلــيـر الــرئــيس

ثــنــائي مع وارن كــريـســتــوفــر وزيـر
اخلارجية في عهد الرئيس األميركي
بـيل كلـيـنـتـون أن عمال عـسـكـريا من
هـــذا الــنـــوع "لن نــتـــمــكـن من دعــمه

ببساطة".
ـتحـدة وحلـفاؤها وكانت الـواليات ا
ن فــيـهـم بـريــطـانــيــا أقـامت مالذا
آمـنـا وفـرضت مـنـطـقـة حـظـر طـيران
في شمال العراق الذي يـسيطر عليه
نـطقة األكراد.في تـلك الفـترة بـدت ا
مـــهـــددة بـــالــوقـــوع حتت ســـيـــطــرة
الـقـوات الـعـراقـيـة بـيـنـمـا كـان يـدور
تناحرة قتال ب الفصائل الكردية ا
وتدعم بغداد فصيال ضد آخر. وكان
الــرئــيس الــعــراقي شن قــبـل أشــهـر
عــمـــلــيــة تــوغل واســعــة في شــمــال
ـا أدى إلى شـن ضـربـات الـعــراق 

جوية أميركية.
ز "هذا من شأنه أن يشكل وكتب هو
مـعـضـلة سـيـاسـيـة كـبيـرة بـالـنـسـبة
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األمــيــركـي جــورج بــوش الــذي كــان
والده جـورج بوش األب رئـيسـا عند
انـــدالع حــــرب اخلـــلـــيـج األولى في
الهجـوم على العراق في 2003. وقد
تلك ادعى بلـير وبـوش أن العـراق 
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يـــجـــري رئــيس إقـــلـــيم كــردســـتــان
نـــيــجــيــرفــان الـــبــارزاني زيــارة إلى
بغداد بعد عطـلة رأس السنة لبحث
ـلفـات الـعـالـقة وتـسـويـة اخلالفات ا
الــقـائـمــة بـ بــغـداد واربــيل بـشـأن

وازنة. ا
ـثلـية حـكـومة إالقـليم وقال رئـيس 
في بـغــداد فـارس عـيــسى إنه (كـان
ـقرر أن يـزور الـبـارزاني بـغداد من ا
قـــبل الــعـــام اجلــديــد لـــكن الــزيــارة
تـــأجــلـت إلى مــا بـــعــد عـــطــلــة رأس
السـنة) ,وأضاف أن (الـزيارة تـهدف
لتحقـيق التقارب بـ أربيل وبغداد
ـسـؤولـ وسـيـجــتـمع خاللـهــا مع ا
وقـادة األحـزاب والقـوى الـسـيـاسـية
الـعـراقـية) ,ونـفى عـيـسى أن (تـكون
زيـارة الـبارزاني لـتـوقـيع اتـفـاق ب
أربيل وبـغـداد بشـأن مـشروع قـانون
وازنة العامة لعام 2021). بدوره , ا
أكــد نــائب رئــيس حــكــومــة االقــلــيم
قـــوبــــاد الـــطـــالــــبـــانـي أن (الـــوفـــد
الــــتــــفــــاوضـي أبــــدى خالل زيــــارته
الـــخـيـرة ـــلـ بـغـداد اســتـعــداد ــربـيل

ادة الـكـردسـتـانـيـة اعـتـراضـاً علـى ا
الـــتـي تــنـص عـــلى حتـــديـــد حـــصــة
إالقـليم من مـجـمـوع اإلنفـاق الـفـعلي
بـشـرط الـتزام اربـيل بـتـسـديـد أقـيام
صدر من اإلقلـيم وبالكميات النفط ا
التي حتددها شركـة (سومو) حصراً
واإليـرادات غيـر الـنـفطـيـة االحتـادية
,وفي حـــالــة عــدم الــتــزام اإلقــلــيم ال
يــجــوز تــســديــد الــنــفــقــات لإلقــلــيم
ويـــتـــحـــمل اخملـــالـف لـــهـــذا الـــنص
سـؤولـية الـقانـونـية. وقـرر احلزب ا
ـــقـــراطي واالحتــــاد الـــوطـــني الــــد
وحــركـة الــتــغـيــيــر خالل االجـتــمـاع
الثالثـي الذي جـمـعهم في (8 كانون
األول  (2020بــحـــضــور الـــبــارزاني
والــطــالـبــاني إرســال وفــد ســيـاسي
وحــكــومـي إلى بــغــداد لــلــحــوار مع
احلــــكـــومــــة االحتـــاديــــة واألطـــراف
الـعـراقـيـة لـلتـوصل إلـى اتفـاق وحل

. شاكل العالقة ب الطرف ا
وفـي وقت ســـابق أكــــدت حـــكـــومـــة
إالقــلــيم  الــتــوصل إلـى تــفــاهــمـات
جـــيــدة بــ بـــغــداد واربـــيل بــشــأن
ـوازنة لـعام 2021. مشـروع قـانون ا

لــكن احملــادثـات ال تــزال مــتـواصــلـة
بـهــدف الـتــوصل إلى اتـفــاق نـهـائي
يــحـــسم اخلالفـــات الــعـــالــقـــة مــنــذ
سـنــوات. وتـقـدر كــمـيـة الــنـفط الـتي
يصدرها إقليم كـردستان بنحو 420
ألف برميل ويـستـطيع من خالل بيع
هــذا الـــنــفط وبــعــد تــســديــد أجــور
نتجة احلصول الشركات النفطية ا
على 300 مليـون دوالر شهريـاً لكنه
ــا بــ 400 يــعــاني عــجــزاً يــقــدر 
و450 مـلــيــون دوالر لـتــأمـ رواتب

متقاضي الرواتب.
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ـوظـف وفالحي وينـتـظر قـسم من ا
إالقلـيم صـرف مسـتـحقـاتـهم عن بيع
محصـول القمح لـلحكـومة االحتادية
الـعـراقـية لـكـنـهم لم يـحـصـلـوا على
ـالــيـة الـتي عــلـيـهــا بـسـبـب االزمـة ا
تــشـــهــدهــا الــبالد. وكــان مــقــرراً أن
تصرف بغداد نحو 270 مليار دينار
في كانون األول اجلـاري لدفع نصف
مستحقـات فالحي كردستان عن بيع

محصول القمح لها.
 واعـــلن مـــؤخــــرا وزيـــر الـــتـــجـــارة

والـصـنـاعـة في كـردسـتـان كـمال ,أن
ركز و إالقـليم اتفـقتا على حكومـتا ا
صـرف مسـتـحقـات فالحي كـردسـتان
عـن بــيـع الــقـــمح لـــوزارة الـــتـــجــارة
الـعـراقـيـة لـلـسـنـوات  2014 و2015
و2016 في موعـد قـريب. في غـضون
ذلك طـرح اخلـبيـر االقـتـصـادي خـالد
حـيـدر آلـيـة لـتـقـلـيل اخلـسـائر الـتي
سـتـحـدث بـعـد مـا اسـمـاه الـتـضيـيق
ــفــروض من احلـكــومــة االحتــاديـة ا
عـلـى اسـتـيــراد الـبـضــائع جـراء رفع

سعر صرف الدوالر.
وقـــال حـــيــدر فـي تــصـــريح امس إن
ــنـافــذ احلـدوديــة تــشـكل مــصـدرا (ا
ــوازنــة وبــالــتــالـي فـأن مــهــمــا في ا
ذهـــاب الــــعــــائــــدات إلى بــــغـــداد أو
سـتوردة التـضيـيق على الـبضـائع ا
ــالـــيــة ســيـــؤثــر عـــلى الـــعــائـــدات ا
ــوازنـة بــشــكل عـام) ,واضـاف أن وا
ـتـلك ثـروة زراعـيـة كـبـيرة (اإلقـلـيم 
وأرض خـصـبـة لالسـتـثـمار ال بـد من
ـقـبـلة االعـتـمـاد عـلـيـهـمـا في االيـام ا
لــتـــعــويض عـــمــلـــيــة اخلـــســارة في
ـــنـــافــذ) ,وتـــابع حـــيـــدر أن (مـــنح ا

أهداني الشـيخ جالل احلنفي كتابه "شـخصية الرسول األعـظم قرآنياً" وسألني: هل
تعتقد أن هذا الكتاب سيدخلني اجلنة?!. 

قـلت: واللـه يا مـوالنـا ال أظن.. ألنك أخذت أجـرك عن تـألـيف الكـتـاب في الدنـيـا فهل
تريد أن تأخذه في اآلخرة أيضاً?!. 

والـشـيخ احلـنـفي رحـمه الـله من أذكى وأظـرف الشـخـصـيـات التـي عرفـتـهـا ولـسانه
سليط أيضـاً. له تعبيرات ساخرة موجعة. لم يسلم من لسانه شاعر وال ناثر فهجاه

معروف الرصافي بأقسى قصائد الهجاء!.
ـدرس أهـداني كـتـابه "مـواهب الـرحـمن في ـتـصـوف عـبـد الـكـر بـيـارة ا والـشـيخ ا
تفسيـر القرآن" وكـان حتفة فكـرية من سبعـة أجزاء وقال لي: لـعل الله يعطف عـلينا

بصفحات هذا الكتاب فيعطينا وزنها من احلسنات فننجو يوم اللقاء.
قلت: العاقبة للمتق يا موالنا.

وكان األستـاذ عباس محمود العـقاد يقول عن كتابه "الـله": إن في هذا الكتاب عبارة
لـو أدرك الـقـار مـعـنـاهـا السـتـحق عـلــيـهـا اإلعـدام.. وقـرأ الـنـاس هـذا الـكـتـاب من
الــغالف إلى الـغالف لــكـنـهـم لم يـجـدوا شــيـئــاً جـديـداً يُــبـهـرهم وال عــبـارة واحـدة

تستحق إعدام العقاد!. 
نطق وقـرأنا من بـعده كـتاب "اإلسالم وأصـول احلكم" لـلشـيخ علي عـبد الـرازق و"ا
الوضعـي" لزكي جنيـب محمـود و"تاريخ اإلحلـاد في اإلسالم" لعـبد الـرحمن بدوي
و"أوالد حـارتنـا" لنـجيب مـحفـوظ و"عـودة الوعي" لـتوفـيق احلكـيم قرأنـأ األلوف من

كتب ال تعدو أن تكون مجرد هرطقات من كالم. 
والدكتور عـبد الرحمن بدوي كان يتمنى في آخر عمـره أن يؤلف كتاباً عجيباً ويقول
كالماً جديـداً عن أسرار الصـوفية والوجـودية فمات بـدوي وقطرات احلـبر لم تكمل

الصفحة األولى!.   
واألديـب العـربي تـوفـيق احلـكيم كـان يـقـول: لـو أعطـاني الـله سـنـت إضـافـيـت إلى
رة عـمري لتـركت مهـنة الـكتـابة ثمّ يقـاطع نفـسه قائالً: لـكنّ الله لن يـصدّقـني هذه ا

فقد أعطاني عمراً طويالً ولم أصلح من حالي!.
وكان عمـيد األدب العـربي طه حسـ يقول مـازحاً: إذا دخل العـقاد وتوفـيق احلكيم

اجلنة فإني سأدعو الله أن يؤجل في دخولي حتى ال نختلف هناك نحن الثالثة!.
اني شـوبنهور كتابه النـادر "العالم كإرادة وفكرة" فإنه وعندما أصـدر الفيلسوف األ
لم يـبع من الـكـتـاب سوى نـسـخـة واحـدة اشـتراهـا نـاقـد بـالـصدفـة لـيـكـتب: إن هذا
ـرآة إذا نـظر تـعـضـاً: إن الـكتـاب كـا الـكـتاب ال يـسـتـحق الـقـراءة فردّ شـوبـنـهـور 

احلمار فيها رأى شكله حماراً!. 
ازني نـقداً يـنتـقص من أشـعار أحـمد شـوقي فإن ويـوم كتب ابـراهيم عـبد الـقـادر ا

شوقي ردّ عليه بقصيدة هجاء غريبة يسأله في أحد أبياتها:
إذا ما نَفقتَ وماتَ احلمارْ
َ احلمارْ?!. أبينـكَ فرق وب

والشـاعـر أبـو تـمّـام كـان يـقول شـعـراً غـريـبـاً في مـبـانيـه ومعـانـيه يـنـفـر مـنه الـناس
اذا ال يفهمني الناس?!.    اذا ال تكتب لنا شعراً نفهمه? قال: و وعندما سألوه: 

وكان أسـتاذنـا الـفيـلسـوف مـدني صالح يـسـتغـرب من تـدريس الفـلسـفـة في جامـعة
بغـداد ويرى أن سقراط وأفالطون وأرسطـو وجميع الفالسفة
لم يـضـيـفــوا شـيـئـاً إلى الـعـقل الـبـشـري فـالـوجـود مـوجـود
وبالـتالي واجب الوجـوب موجود. وكـنت أقول له: إن القراء
ال يـفهـمون مـا تكـتب يا أستـاذ.. فيـقهـقه ضاحـكاً ملء عبّه
ويضرب كفا بكف قائال: إنهم يفهمون ولكن ال يشعرون!.

االســــتــــاذ الـــــطــــيب ابـي الــــطــــيب
احلـــــبــــيب تــــقـــــبل هــــذا اجلــــهــــد
ــبـادرات ــتـواضـع) كـمــا اشــاد  ا
الــبـزاز ودعـمه لالوســاط االعالمـيـة
والثقافية ودوره في تعزيز حضور
االعـالم االحـــتــــرافي في الــــفـــضـــاء
الـعــراقي.  وكــان الــكـتــاب االول قـد
حــظي بــاهــتــمــام واسع وتــنـاولــته
الـصــحف بـاالشـادة لـدقـة احلـوادث
والــوقـائع. ويـوثق الـكـتـاب الـكـفـاح
ــؤلف خالل ــريــر الــذي خـــاضه ا ا
السـت سـنة االولى من حـياته بكل
ما حـفل به من مواقف وشخـصيات

مـنــحـته درســا بـلــيـغــا في احلـيـاة
ووفـــرت له وظــــيـــفــــته في حــــقـــلي
االعالم والـدبلـوماسـية فـرصا لـلقاء
كبـار الشخـصيات الـدولية ومـرافقة
اخـرى مثـيرة لـلـجدل وكـانت عامال
فـي تـــــأجـــــيـج خالفـــــات الـــــعـــــراق
ـوسوي ان الـبزاز بـجيـرانه. واكد ا
كــــان شـــاهــــدا عـــلـى صـــفــــحـــة من
صــــفـــحـــات الــــتـــاريخ الـــذي وردت
ـذكــرات الـتي صـدرت وقــائـعه في ا
في بغـداد عام  .2018اما بـالـنسـبة
للكتاب الثاني فما يلفت النظر فيها
ــؤرخ الـفــرنـسي اهـداه ان مــؤلـفه ا
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تسلمت (الزمان) امس نسخت من
طلب مؤلفات الدكتور صادق عبد ا
ـــــوســــوي مـــــهـــــداة الى رئـــــيس ا
ـسـتـقل االسـتاذ مـجـمـوعة االعالم ا
ـوسـوي مـبنى سـعـد الـبـزاز. وزار ا
اجلريـدة حامال كـتابـيه (شاهد رأى
ي كل شـيء - مـــــــذكـــــــرات اكـــــــاد
عراقي) و(هارون الـرشيد كـما يراه
ــــســـتـــشــــرقـــون) الـــذي تــــرجـــمه ا
ـوســوي نــقال عن بــحث تــاريـخي ا

للمؤرخ الفرنسي اندريه كلو. 
ـــوســوي فـي االهــداء (الى وكــتب ا
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فارس عيسى

لـــنـــدن) ,أ ف ب) - كـــشــــفت وثـــائق
حـكـومـيـة بـريـطـانـيـة رفـعت الـسـرية
عنها امس األربـعاء أن بريـطانيا في
عــهـد رئــيس الـوزراء جــون مـيــجـور
كـانت تخـشى احـتـمـال االجنرار إلى
تحدة حرب أخرى بقيادة الواليات ا
ضـد العـراق وتـفـكـر في الـتـخلي عن

حلفاء أكراد.
ونـــشــر األرشــيـف الــوطــني لـــلــمــرة
األولى هـذه الــرسـالـة الــسـريـة الـتي
تـعد واحـدة من وثـائق عـديـدة تـعود
إلى الـــســنـــوات األخــيـــرة من واليــة

جون ميجور ب  1995و1997.
ز السكرتير اخلاص وحذر جون هو
ـــيــجـــور مـن أن "األمـــيـــركـــيـــ قــد
يسـعون إلى رد عـسكـري على نـطاق
واسع" إذا سـيــطـرت قــوات الـرئـيس
ـنطـقة العـراقي صدام حـسـ على ا
الكـردية في شـمال العـراق.وكتب في
توني بلير وجون ميجر في لقطة من اعوام التسعيناتتـشـرين الـثـاني 1996 قـبل اجـتـمـاع

الى (الــسـيــد صــادق عــزيــز... كـتب
هــذا الـكــتــاب الى مـجــد احلــضـارة
الـعـربيـة واجنـازاتـها الـكـبرى والى

عظمائها).
ــوسـوي ودوره وتـقــديــرا لـعــطـاء ا
كتـبة العـراقية الثـقافي في اثـراء ا
قدمت (الـزمان) مدالـيتـها التـذكارية
ـوســوي مـبـادرة الـيه. وقــد شـكــر ا
اجلـريدة ووعـد باسـتئـناف الـكتـابة
فـي صــفـــحــاتــهـــا مــشـــيــرا الى ان
مـجمـوع ما نـشـره في الصـحف بلغ
حـــتى االن نـــحـــو مـــئـــة مـــقـــال في

مختلف نواحي الثقافة.  وسوي يتسلم ميدالية (الزمان) ا

لـتـسلـيم 250 ألف بـرمـيلٍ من الـنـفط
لشركة سومو في حال  التصويت
علـ مشـروع موازنة  2021بصيـغتها

ان). احلالية في البر
 وعقب اجـتماع دام  4ساعـات لوفد
ـان حــكــومـة إالقــلــيم مع رئــاسـة بــر
كــردسـتــان قــال الـطــالــبـاني (نــسـعـ
دائماً لـلتـوصل إلى اتفـاق نهائي مع
احلـكـومـة االحتــاديـة و حتـدثـنـا عن
آلـية تـعـزيز تـنـسـيقـنـا وتعـاونـنا من
ـــــــجـل تــــــمــــــريــــــر مــــــوازنـــــة 2021
والـتـصـويت عـلـيـهـا كمـا هي ونـحن
كـحـكـومـة مـوافـقـون عـلى ذلك اجلـزء
الــذي يــتـــعــلـق بــإقــلـــيم كـــردســتــان

وملتزمون به). 
اضي تـوصلت بـغداد وفي  15آب ا
وأربـيـل إلى اتـفــاق يـقـضـي بـإرسـال
احلكومة االحتادية  320مليار دينار
شــهـريـاً إلـى إقـلــيم كـردســتـان حلـ
دة وازنة و التصويت على قانون ا
ـان االحتادي ثالثـة أشهـر لـكن البـر
صــــادق في  12تـــــشــــريـن الــــثـــــاني
ـاضي عـلى قـانـون تـمـويل الـعـجز ا
ــالي رغم انــســحــاب نــواب الــكــتل ا

الـــرخـص لالســـتـــثـــمـــار في اجملـــال
الـزراعي والصـنـاعي وتـشـجـيع هذه
الـــقــطــاعـــات من قــبل احلـــكــومــة و
الـــتـــوصـل لـــتـــفــــاهم مـــشــــتـــرك مع
احلـــكــومــة االحتـــاديــة بــشــأن إدارة
مشـتركـة للـمنـافذ احلـدودية سـيكون
ضــررهـا أقل مـن تـســلـيـم الـعــائـدات

كاملة).
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كل مـنا يريـد ان يودع عام 2020 ولديه من الـهم الكثـير بسـبب اجملريات واألحداث
شـترك بيـننـا جمـيعا اخلـاصة والـعامة سـواء كانت ضـارة او سارة  لـكن القـاسم ا
هـو أنــنـا كـنـا في صـفــحـة من كـتـاب   قـد أنــطـوت الى غـيـر رجـعـه .أن كل كـلـمـاتـنـا
وابتسامـاتنا وزعلنا وفـقداننا ألحبتـنا هي االخرى لن تعود حالـها حال السن التي
ذهبت مع ادراج الـريح دون رجـعه  أننـا ال نعـيش مرة أخـرى في عام 2020 الذي
لبس السواد مـنذ أن قدم عليـنا وكان يطاردنـا ليال ونهارا ويأخـذ كل يوم منا خيرت
رض واخلوف والفـقر واجلهل ففيه توقفت عـجلة احلياة تماما احبتنـا  فكان عام ا

فبؤسا له من عام ... 
ونــطـلب من عــامـنـا اجلــديـد أن يـخـاصـم هـذا الـعــام وال يـقـتـدي بـه وال يـحـذو حـذوه
ـحـو ماتـركه الـعام الـسـابق من مآسي بـحق الـبشـريـة جمـعاء . ويتـوكل عـلى الله و
فـلـنــحـمـد الــله عـلى مــاكـان فــيه من سـراء وضــراء  فـاألزمـنــة بـأيــامـهـا وشــهـورهـا
وأعـوامـها لم تـفـعل بنـا أفـعالـهـا  ولكـن البـشـر هم من يفـعـلون بـعض مـايفـعـلون أن
االيام والسنـي حتمل لنا كثير من الدروس والعبر  لذا علينا أن جنلس مع أنفسنا
ـا هـو قادم من الـعـمر  كـثيـرا ونـحـسن التـصـرف ونـطيل الـنـظر ونـعـيـد حسـابـاتنـا 
ـدون مـظلـتـهم لـتتـسع لـلـمزيـد  وعـلى الـبعض أن فـيـقولـون : اخلـيـرون من النـاس 
هل يتقوا الـله في أنفسـهم والناس  والينـسوا وال يتناسـوا لئن الله تبـارك وتعالى 

وال يهمل وليتذكروا قول القائل : 
 انا لنفرح باأليام نقطعها                           وكل يوم مضى يدني من األجل
ا الربح واخلسران في العمل وت مجتهدا                   فا فاعمل لنفسك قبل ا
ا أن احدا مـنا مر بـفقـدان عزيز او بـظرف مـع او بضـائقة فـليـتيقن تـماما أن لـر
هــذه احلـيـاة هي من الــبـسـتك الــبـيـاض يــوم مـا وتـراجـعـت في قـرارهـا ألن ســنـنـهـا
وقـوانـينـهـا وشـرائعـهـا كتـبت بـالفـرح واحلـزن معـا  فـهي يـوم لك ويوم عـلـيك فواجه
حـقيقـتها والجتـزع  والتنسى أيـضا أن عـلى ظهر كـوكبنـا كثيـر من اخللق منـسيون
ومـهـمــشـون يـتـضـرعـون جــوعـا ويـلـهـفــهم الـبـرد الـقـارس  ويــنـامـون في الـشـوراع

يفترشون أجسامهم الهزيله وبطونهم اخلاوية والنحيلة .  
اضي ....ولـكن عـجـلة الـزمـان لن تـتوقف عن أن عـام  2020قـد حـال واصبـح من ا
الدوران نـعم رحل عام من اعـمارنـا  فأنه هـوى وانزوى  ومضى
ـعلـوم لـيكـون شـاهدا ولن نـلـتقي به مـرة أخـرى اال في اليـوم ا
ضي عـلى ما اقـترفـناه من خـير وشـر  فتـعالـوا يا احبـتي 
ســويـة الى فــعل اخلــيـر واالصالح في دنــيـانــا ولـيــكن عـام
2021 عـام خـيرا وبـركـة وعطـاء عـلى عـراقنـا احلـبيب وكل

عام وانتم بالف خير وعافيه .

رسائل الـدُعـاء قبل صـالة الفـجـروحتى بـعـد العـصـر في يـوم مبـارك تُـستـجـاب فيه
اضية كتبتها صحيفة رسالة اجلمعة ا الدعوات وتُقبل ب مشرقهِ ومغربهِ الصلوات
حـروفها (الزمـان) قالـها بـطعم الـشهد رئـيس حتريـرها الـدكتـور أحمد عـبد اجملـيد 
ناسـبة حتدثت عن تفـاصيلهـا (الزمان) إحتـفالية فـكرين . ا نخبة من كـباراألدباء وا
ؤلـفهِ السـيد طه جزاع تـوقيع األصـدارعن كتـاب (الص ..مـخالب الـتنـ النـاعمـة) 
احلديث كان عن الـص تلك الدولـة التي أعتـقدنا  بـضاعتهـا قصيـرة األمد التنفع
في احلروال في البـرد فإذا هي تن رعـديد يتخـطى بأطرافه صور الـص العظيم  
كـان لـلزمـانِ وصـاحـبهـا الـسيـد سـعـد البـزاز والـقائـمـ عـلى أصدارهـا في الـعراق
سـاعـدة والـتـقـديـر (قـالـهـا مـؤلف قِـسـطـاً من آيـات الـشـكـروالـعـرفـان عـلـى الـعـون وا
الـكــتـاب)  الـلـقــاءُ كـبـيــر والـوقتُ قـصــيـر  كـاألمِ احلـنــون أحـتـضــنت في دارعـزهـا
ا (الزمان) أبـنائُهـا القامـات أصحابُ الـرأي اجلهابذ فـي شتى مسـارات احلياة .ر
الـصحـيـفـةُ الـوحيـدةُ اجلـاذبـة لـقـلم الـوزير والـفـقـيـر.تفـتـخـر أنك تـكـتب في الـزمان .
تُعـطيك التـأخذ مـنك  فيـها الـوقت وحكـايته وفـيهـا التـفسـير فـيهـا الصـدق والقوة 
ومنها تـلتمس الهداية   تميـزت الصحيفة هنا وتـميزت في البلدان ألن أخبارها  من
خـارج األسـوار .  الـزمـان عُـقل الــوطن.. قـالـهـا عـراقي زوجـته أجـنـبـيـة التـعـرف من
الـعـربــيـة سـوى بـعض احلــروف وكـلـمــات لـكـنـهــا تـقـرأ مـعي
قدمـات وحيثـما بـان علي القـهر واألحزان (زوجته) بـعض ا
في مــوضـوع عـن  الـعــراق تــبـدأ زوجــتي بــالـغــنــاء (زمـان

جريدة الزمان)
ـا لوسـنحت لـنا الـظروف سـيكون شـكراً لـلصـحيـفة .. ور

أســلــحــة دمــار شـــامل ولــكن لم يــتم
العثـور على أي مـنها.واعـتقل صدام
ــطــاف وحـوكم حــسـ فـي نـهــايـة ا

وأعدم في .2006

ــبــانـي احلــكــومــيــة تــأمـــ سالمــة ا
والـبعـثات الـدبلـوماسـية وأفـرادها من

االعتداءات).
ــلف واضــاف ان (اجلــانــبــ تــطــرقـا 
قبلة  وضرورة االنـتخابات النيابية ا
ــنـاســبـة تــهــيـئــة الـظــروف األمــنـيــة ا
إلجــرائــهـا بــعــيـد عن ســطــوة الـسالح
والضغوط يترافق ذلك مع توفير كافة
ـسـتلـزمـات الفـنـية واإلداريـة األخرى ا
ـنع التـزوير ـا يـضمن نـزاهتـها و و
)  ,وتابع ان والـتالعب بإرادة الناخب
(الـــلـــقـــاء نـــاقش تـــطـــورات األوضــاع
اإلقـلـيمـيـة حـيث جرى تـأكـيد تـخـفيف
نطـقة والتـزام العراق الـتوتـرات في ا
بــالــنــأي عن الــصــراعــات ورفــضه ان

يكون ميداناً للنزاعات). 
…dOI  WI³Þ

ــــســـؤول ودعــــا حــــيـــدر اجلــــابــــري ا
كتب رئيس الـتيار الصدري االعـالمي 
مـقـتـدى الـصـدر  الى دمـج انـتـخـابات
مــــــجـــــلـس الـــــنـــــواب مـع مـــــجــــــالس
احملـافظـات.وقال اجلابـري في تصريح
امس ان (تغيير سعر الصرف يجب اال
يـكـون عـلى حـساب الـطـبـقة الـفـقـيرة),
داعـيا (دمج انـتخابـات مجـلس النواب

مـع مجالس احملـافظات) ,ولفت الى ان
(احلـكـومـة مـطـالبـة بـأخـذ زمـام األمور
فـي حتقـيق السـلم اجملتـمعي من خالل
قـواتنا االمنـية  ومنع اإلنفالت األمني
الـذي تسعى له بـعض القوى الـداخلية

واخلارجية).
وتـابع انه (إذا شُـكل مـجـلس تنـسـيقي
لـلـمقـاومـة فال يـعني ذلك الـوقـوف ضد
الـشعب واحلـكومـة  كمـا ال يعـني فتح
ن هب ودب لـتـشـكـيل فـصـائل اجملــال 

مسلحة تغرد خارج السرب).
مــؤكـــدا إن (الــتــصــعــيــد احلــاصل في
ــنـطــقـة ال يــصب في صــالح أي أحـد ا
تضرر الوحيد والسيما والـعراق هو ا
مـع اإلنـــفالت األمـــني مـن قـــبل بـــعض
اخلــارجـ عن الــقـانـون الــوضـعي بل
ـتـحـدث والـشــرعي).  من جـانـبه قـال ا
بـــاسم الـــصـــدر صالح الــعـــبـــيــدي ان
ـيزانـية الـعراقـية غيـر كافـية لـتأم (ا
وظف وهناك دول مستفيدة رواتب ا
مـن وضع العراق احلالي) ,واضاف ان
(كـتـلة سـائـرون حرصت عـلى ان تـكون
ــســتــفـــيــدة هي اصــحــاب اجلــهـــات ا
الـعـقـود واحملـاضـرين واألجـراء ضـمن

قانون االقتراض).

الــسـيــاسـيــة واألمـنــيــة في الـبالد الى
ـنـطــقـة حـيث جــانب الـتـطــورات في ا
جــرى تـأكــيــد ضـرورة تــعـزيــز سـلــطـة
الـدولـة واألجـهـزة األمـنـيـة في حتـقـيق
االمـن واالسـتـقـرار فـي الـبالد وتـأمـ
األمـن الـــعـــام ومـــنع تـــكـــرار اجلـــرائم
واطن االرهـابية التي تعرّض حياة ا
ـتلكاتـهم للخطـر الى جانب أهمية و
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مـبـيـنـاً ان ( قـرار زيـادة صـرف الـدوالر
الــذي اتّـــخــذته احلــكــومــة يــجب أن ال
يـكون عـلى حسـاب الطـبقـات الفـقيرة 
كــمـــا يــجب عــلـى احلــكــومــة اإللــتــزام
بـتـوفـيـر مفـردات الـبـطـاقـة التـمـويـنـيّة

على مدار شهور السنة).
WOÐU ²½«  UH U%

مـشيرا الى ان (احلديث عن التّحالفات
اإلنــتـخــابـيـة ال زال مــبـكــراً  والـصـدر
يــدعـو  إلى عـقـد مــؤتـمـر دولي إلعـمـار
الــــعـــراق  يُـــفــــسح من خـالله اجملـــال
لـشـركـات رصيـنـة وذات خـبرات عـالـية
ومـن دون تــــدخـل دول االحـــــتالل). في
غــــضـــون ذلك  ,اعــــلـــنت مــــفـــوضـــيـــة
االنـــتــخـــابـــات  إيــقـــاف الـــبــطـــاقــات
االنــتــخــابــيــة  فــيــمــا أشــارت إلى أن
مـرحلـة حتديث الـبيانـات البـايومـترية

. ستستمر إلى 30 يوماً
ـفـوضـيـة في بـيـان امس إنـها وقـالت ا
ــرحــلــة حتــديث ســجل (ســتــبـــاشــر 
الـــنـــاخــبـــ في مـــراكـــز الــتـــســـجــيل
اإللــكـتــروني الــبـايــومــتـري في عــمـوم
دّة 30 يـومًا ابتداءً من أرجـاء العراق 
الـــثــانـي من كــانـــون الــثـــاني اجلــاري
قبل, ولـغايـة الثـاني من شهـر شبـاط ا
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شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
يـة جيـن بالسـخارت ـبـعوثـة األ وا
ـنـاسبـة إلجراء عـلى تـوفيـر الـظروف ا
انــتـخـابـات نـزيـهــة وجتـنـيب الـعـراق

نطقة.  صراعات ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـــلـــقـــاء بـــحث مـــجـــمل الـــتـــطــورات
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لـغرض جمع بيانات النـاخب النصية
واحلـيوية وحتديثها إذ تتمثّل مرحلة
الــــتـــحــــديث بــــإجــــراء أيّ من حـــاالت
اإلضـــافـــة و احلـــذف و الـــتـــغـــيـــيــر و
الـــتــصــحــيـح و تــســجــيـل الــنــازحــ
والـقوّات األمـنيـة  فضـلًا عن اسـتمرار
عـملية التسجيل البايومتري للناخب
سجّل وتـوزيع بطاقة الناخب غـير ا

البايومترية).
واضـاف أنه (لـضـمـان نـزاهة الـعـمـلـية
االنـــتــخـــابـــيــة واحلـــدّ من عـــمــلـــيــات
ــفــوّضـ الــتــزويــر أصــدر مــجــلس ا
قــرارًا يـقـضي بـإيـقــاف عـمـلـيـة تـوزيع
بــطــاقـــات الــنــاخــبــ قــصــيــرة األمــد
ــــطـــبــــوعـــة بـــ  2013- 2018 إذ ا
أُتــلِــفت وحُــذِفت الـبــيــانــات الـنــصــيـة
ـتعـلّقـة بهـا لعدم مـراجعـة أصحـابها ا

لتسلّمها). 
ـفـوّضـ صـادق مــؤكـدا ان (مـجـلـس ا
عــلى ســجل الـنــاخـبــ األوّلي ودلـيل
ـــوزّع فـي مـــراكــز مـــراكـــز االقـــتـــراع ا
الـتـسـجـيل كـافّـة الـذي يُـمـكّن الـنـاخب
مـن االستدالل على مـركز االقتراع الذي
ســــيــــصــــوّت فــــيـه بــــحــــسب دائــــرته

االنتخابية). UI¡∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح خالل لقائه جين بالسخارت
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اعلـنت مفـارز مديـرية مـكافحـة اإلجرام في
ـتـهـمـ بـغـداد   الـقـبض عـلى عــدد من ا
بـقــضـايـا جـنــائـيـة مــخـتـلـفــة في مـنـاطق
ـديريـة في بـيـان تـلـقته مـتفـرقـة. وذكـرت ا
(الزمـان) امس إنه ( الـقـاء الـقـبض على
ـادة 406 ق.ع ـة قـتل وفق ا مـتـهم بـجـر
ضمن مكتب مـكافحة إجـرام االعظمية في
ما تمكن مكتب مـكافحة إجرام حي العامل
ة من إلـقاء الـقـبض عـلى مـتهم قـام بـجـر
ادة 21 4ق.ع) الفتـا الى ان خطـف وفق ا
ـنـصـور (مـفـارز مــكـتب مـكــافـحـة إجــرام ا
القت القبض على مـتهم لقيـامه باغتصاب
فتاة  بينـما نفـذت مفارز مـديرية مـكافحة
إجـرام بـغــداد أوامـر قـبـض بـحق عـدد من
تهم لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ا
ومـطلـوبـ ضـمن مـكاتب مـكـافـحـة إجرام
الـزهــور وبــاب الـشــيخ وبــغـداد اجلــديـدة
ــدائن والــقــدس واخلــضـراء والــكـرادة وا
والبـيـاع والـكـاظمـيـة والـغزالـيـة والـتاجي
والــصــاحلــيــة واحملـــمــوديــة وأبي غــريب
واحلــريـــة). وفي ذي قــار  اكــدت شـــرطــة
احملـافـظــة  الـقـبـض عـلى مـتــهم بـحـوزته
حبـوب مـخدرة. وقـال بيـان لـلشـرطة امس
انه (اثـنـاء مـشـاركـة مـفـارز الـفـوج الـثـاني
ـهـمات اخلـاصـة شـرطة التـابع الى لـواء ا
احتـــاديــــة في تـــوفـــيــــر االجـــواء اآلمـــنـــة
ـارة حـاول احـد ا الئـمـة لــلـمـواطـنــ  وا
االعـتـداء عـلى الـقـوات االمـنـيـة ومن خالل
ـــتـــهم  ح . غ . ك ذلك  الـــقـــبض عـــلى ا
الــــبــــالـغ من الــــعــــمــــر 40 عــــام يــــســــكن
مضـيفا (ومـن خالل التـفتيش النـاصرية) 
الـدقـيق  الـعـثـور عـلى  12 من احلـبوب
ــتـهم اخملـدرة) واشـار الــبــيــان الى ان (ا
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اتخـذت بـحـقه االجراءات الـقـانـونيـة كـافة
وجـرى احـالـته الـى اجلـهـات ذات الـعالقـة

الكمال التحقيق اصوليا). 
ÍœUO  ‰UO²ſ«

وكـشــفت شــرطـة الــديـوانــيــة عن اغـتــيـال
قياديا في فصيل تـابع للتيار الصدري في
احملافظة.وقال ضـابط في شرطة احملافظة
جـمـال الديـن السـديـري في تـصـريح امس
إن (مسلـح مجـهول أطـلقوا الـنار على
الـقـيــادي في فـصـيل ســرايـا الـسالم رامي
الشباني) وأضاف أن (حادث إطالق النار
جرى امس بـقضـاء الدغـارة في الديـوانية
قتل الشباني على الفور). وافاد ا أدى 
شــــهـــود عــــيـــان بــــاســــتـــهــــداف رتل دعم

لـوجــســتي تـابـع لـلــتـحــالف الــدولي عـلى
الطريق الدولي في احملافظة. 

وقـال الشـهـود إن (عـبـوة ناسـفـة انـفـجرت
أثـــنـــاء مـــرور رتل دعم لـــوجـــســـتي تـــابع
لـلـتـحـالف الـدولـي عـلى طـريق الـديـوانـيـة
الــدولي) مــؤكــدا ان (االنـــفــجــار أدى إلى
تــضــرر إحــدى عــجالت الــرتل). واطــاحت
وكـالة االسـتـخـبـارات في وزارة الـداخـلـية
خالل عـمـلـيــتـ مـفـصـلــتـ الـقـبض عـلى
تـاجـرين  لــلـقـطع األثـاريـة فـي مـحـافـظـتي

بغداد ونينوى . 
وقـــال بــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس انه
علومـات استخـباراتيـة دقيقة  (استنـاداً 
تمثلة تمكنت مفارز وكالة االسـتخبارات ا

نظمة من ة ا ديرية استخبـارات اجلر
القاء القبض عـلى متهم اثـن يتاجران
بـالـقــطع االثـاريـة  وقـد  الــقـاء الـقـبض
تهم االول في مركز محافظة نينوى على ا

وبـحــوزته خــمس قـطـع اثـريــة  في مـا 
ــتـهم الــثـانـي بـعــد نـصب الـقــبض عــلى ا
كم محكم لهُ في منـطقة العالوي ببغداد
ـشــهـود وبـحــوزته ثـمــان قـطع بـاجلــرم  ا
اثــريــة جـــمــيــعــهــا تـــعــود الى الــعــصــور

ة). القد
تهم مع القطع واضاف انه ( تسليم ا
ـوجب االثـاريـة الى اجلــهـات اخملـتــصـة 
وصل اســــتالم اصـــولـي). فـــيــــمـــا افـــادت
مديرية االستخبارات العسكرية اعتقال ما

WLN∫ قوات

من اجليش في
مهمة آمنية

ـسؤول خـليـة الـقنص والـتدريب يسـمّى 
وصل.وذكرت على الناظور احلراري في ا
ديرية في بـيان تلـقته (الزمان) امس أنه ا
(بعـملـية نوعـية واسـتبـاقيـة انفـردت بدقة
ـعـلـومة االسـتـخـبـاريـة وجـرأة الـتـنـفـيذ ا
ديـريـة في الـفـرقة 14 من تمـكـنت مـفـارز ا
إلقـاء القـبض علـى مسـؤول خلـية الـقنص
والـتــدريب عـلى الــنـاظـور الــلـيـلـي لـقـاطع
مــبــيــنـــا ان (عــمــلــيــة جــبــال قــره جــوغ) 
االعتـقـال تـمت بـعد نـصب كـمـ مـحكم له
ـكـوك الـقـريــبـة من مـنـطـقـة في مـنـطـقــة ا
الــكــشــافــات الــتــابــعــة لــقــضــاء الــقــيــارة

وصل). با
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ـتـهم هـو أحـد الـعـنـاصر واشـار الى ان (ا
ـوجـب مذكـرة قـبض ـطـلـوبـة لـلـقضـاء  ا
ادة  4 إرهاب).  والـقت قوة وفق أحكـام ا
كنى امنيـة القبض عـلى أحد االرهابـي ا

(ابوبكر) في كركوك . 
ـعــتـقل مـطـلـوب واوضح بـيـان امس ان (ا
ــادة 4 ارهـــاب النــتـــمـــائه وفق احـــكـــام ا
لـعــصــابـات داعش االرهــابي  الــذي عـمل
نصب مسؤول ايسمى قاطع اجلزيرة 
ديـــوان الــغـــنــائـم وعــمل كـــذلك فـي قــاطع
احلـويــجـة و الــعــبـاسي بــكـركــوك وقـاطع
الـزاب بـصــفـة أمـني) مـؤكـدا ان (عــمـلـيـة
إلقـاء الـقبض عـلـيه تمـت بعـد اسـتحـصال
وافـقـات القـضـائيـة ومـداهمـة مـنزلهُ في ا
حي بنجه عـلي ضمن احملـافظـة). من جهة
ـنـافـذ احلـدودية اخرى  ضـبـطت هـيـئـة ا
/منفذ مينـاء ام قصر األوسط في محافظة
الــبــصـرة حــاويـة حــجم  40 قــدم حتـوي
مـــعـــسل اركـــيـــلـــة  مـــخــالـف لـــلــضـــوابط

والشروط.
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واصـل الـــعــــراقـــيــــون االعـــراب عن
االدانـة والـغـضب ازاء قـرار الرئـيس
ـنــتـهــيـة واليــته دونـالـد االمــريـكي ا
ـة تـرامب الــعـفـو عن مــدانـ بـجـر
وقيـامهم ساحـة الـنسـور عام 2007 
بـقـتل 17 عـراقــيـا في مـذبــحـة هـزت
الضمير االنـساني. وطالب ناشطون
بـعــدم االكـتـفـاء بــادانـة ورفض قـرار
ترامب بل متـابعة ومالحـقة وتعقب
ـــة في الـــعـــراق كـل خـــيـــوط اجلـــر
والــــعـــــمل عـــــلى عـــــرضــــهـــــا امــــام

ــنــظــمــات الــدولــيـة ــؤســســات وا ا
الوقـوف الى جـانب احلـقـوق التي ال
ة تـسـقط بـالـتقـادم لـضـحـايـا اجلـر
وذويـــــهـم. وقـــــال الـــــكــــــاتب عـــــادل
اجلـــــبــــوري فـي مـــــقــــال تـــــداولـــــته

مجموعات واتساب
(من اليــعــرف تـفــاصــيل ومالبــسـات
الـعـمـلــيـة االجـرامـيـة الـتي ارتـكـبـهـا
عناصر من شركـة بالك ووتر االمنية
االمـيـركـيــة في الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة
فــــأنه بـــــغـــــداد صــــيـف عــــام 2007 
ســيـتــلــقى قــرار الـرئــيس االمــيـركي
دونـالـد تـرامب بـالـعـفـو عن مـرتكـبي
هذه العـمليـة بشكل طـبيعي من دون
اية ردود افعال سلـبية لكن من لديه
ـــا حـــصل في ـــعـــرفـــة واالطـالع  ا
ســـاحــة الـــنــســـور وسط بـــغــداد في
الــســـادس عــشــر من شــهــر ايــلــول-
ســبـــتــمــبــر البــد ان يــتــوقف مــرات
ولـيس مــرة واحـدة عـنــد ذلك الـقـرار
ـتهـور.خالصة مـاحصل االرجتالي ا
ــــكـــان والــــزمــــان هـــو ان فـي ذلك ا
موكب شـركة بالك ووتـر فتح نـيران
اسلحته بصورة مفاجئة  وعشوائية

ـدنيـ في الـشارع واطـنـ ا عـلى ا
ـقتل لتـقع مـجزرة رهـيـبة تـسـببت 
سـبـعة عـشـر شـخـصا واصـابـة اكـثر

من عشرين اخرين بدم بارد.
ـــــة لم تــــكن والشـك ان تــــلك اجلــــر
االولى من نوعهـا وال كانت االخيرة
بل ســبـقـتـهـا وتــبـعـتـهــا الـكـثـيـر من
اجلــرائم الــتـي ارتــكــبــتــهــا الــقـوات
االمـيـركـية او شـركـات امـنـيـة عـامـلة
حتت ادارتهـا واشـرافهـا بـيد انـها-
ة ساحة الـنسور-بدت اكثر اي جر
بـشــاعــة واجـرامــا وبال اي سـبب او

ــكن احملــاجــجــة  والــتــذرع مــبــرر 
به.وبـــــــســــــبب ظـــــــروف االحــــــتالل
والــهــيـمــنـة االمــيــركـيــة في الــعـراق
كنـا للقضاء حينذاك فـأنه لم يكن 
ة العـراقي محاكـمة مـرتكـبي اجلر
ــــــهم الـى احملـــــاكم لـــــذا  تـــــقـــــد
االمـيـركـيـة لـتـصدر بـحـق اربعـة من
ـــتـــهـــمـــ هم كـل من نـــيـــكــوالس ا
سالتـن وبـــــــاول سـالو وإيـــــــفــــــان
ليبرتي ودس هيـر احاكا بالسجن

ـؤبـد وبـعــد دعـاوى اسـتـئـنـاف  ا
تخفيف هذه االحكام لتنتهي االمور
عـــنـــد قــــرار تـــرامـب بـــالـــعــــفـــو عن
اجملـــرمــــ وهــــذه كــــانـت رســــالـــة
واضــحـة الحتــتــاج الى الـكــثــيـر من
التـحلـيل والتـأويل والتـفسـير عـلما
ان القـرار شمل مـدان اخـرين ولكن
ـا جــاء في بــأحــكـام ســجن اقـل. و
بيان البيت االبيض بهذا الشأن "ان
قرار اإلعـفاء يحـظى بـدعم واسع من
قـــبـل الــــرأي الـــعــــام ومــــســــؤولـــ
مـــنـــتـــخــبـــ وان لـــدى احملـــاربــ
األربــعـــة تـــاريـــخـــا طـــويال خلـــدمــة
وطنهم"!.ومن غير الواضح فيما اذا

كـان تـوقـيـت صـدور قـرار الـعـفـو قـد
جـاء مـصـادفـة بـالـتزامـن مع الـذكرى
السنوية االولى الغتيال نائب رئيس
هـيئـة احلـشـد الشـعـبي الـشهـيـد ابو
هنـدس وقائـد فيـلق القدس مهـدي ا
االيراني الشهـيد قاسم سـليماني من
ـتحـدة االمـيركـية ام قبـل الواليـات ا
انه مـــحض مـــصــــادفـــة.وفي كـــلـــتـــا
احلالتـ فأنه من الـطبـيعي جدا ان
يـثـيـر ذلك الـقـرار حـفـيـظـة واسـتـيـاء
وغــــضب الــــرأي الـــعــــام الــــعـــراقي
الســيـمــا ذوي الــضـحــايــا ومن كـان

ة ومن تابع قريبا الى مسرح اجلر
تداعياتها الالحقة.

 «uŽb « bŽUBð

لفت انه في الوقت الذي تتصاعد وا
الـدعـوات من قـبل الـبـعض بـضـرورة
عـدم اسـتـهـداف الـسـفـارة االمـيـركـية
وتـأمـ احلـمــايـة الـكـامـلـة لـهـا وفق
احـكـام الـقانـون الـدولي بـأعـتـبـارها
بــعـثــة دبـلـومــاسـيــة يـأتي الــرئـيس
تـرامب لــيـعـلن الـعــفـو عن اشـخـاص
ة بشعـة بحق عراقي ارتكبوا جـر
ابـــريــاء وكــأنه يـــكــافــئـــهم عــلى مــا

فعلوه).
واضـاف اجلـبـوري الـذي كتـب مقـاله
حتت عـــنــوان (مــجـــرمــو بالك ووتــر
احــرار بــقـــرار تــرامب) انه (حــســنــا
فـــعــلت وزارة اخلــارجــيـــة حــيــنــمــا
ادانـت في بـــيــان رســـمي لـــهـــا قــرار
العـفـو قالت فـيه انهـا "تـابعت الـقرار
ـتحدة الصـادر عن رئيس الـواليات ا
األمـريــكـيـة دونـالــد تـرامب.. الـوزارة
ترى أن هذا القرار لم يأخذ باالعتبار
ـــرتـــكـــبــة وال ـــة ا خـــطـــورة اجلـــر
ينـسجم مع الـتزام اإلدارة األمـريكـية

علن بقيم حقـوق اإلنسان والعدالة ا
وحــكم الـقــانـون ويــتــجـاهل بــشـكل
مـؤسف كـرامــة الـضـحـايـا ومـشـاعـر

وحقوق ذويهم".
ـة  وهـنـاك من ذوي ضــحـايـا اجلـر
ـا صـدر من قـال انه لم يــتـفـاجيء 
عن الرئيس االمـيركي دونال ترامب

بل انه كان متوقعا. 
ـا لم يلتفت ة ر وهناك حقـائق مؤ
اليـها الكـثيرون ولم يـطلـعوا علـيها
لـعل من بـيـنهـا ان اجملـرمـ كـانوا
يعـيـشون في ظـروف مـريحـة لـلغـاية
في الــســجن ويــتـمــتــعـون بــفــتـرات
اجـازات طــويـلـة خـارجه تــتـيح لـهم
فــعـل كل شيء حــالــهـم حــال بــقــيــة

الناس.
ة تـتمثل في ؤ واحلقيـقة االخـرى ا
ان شركة بالك ووتر التي  حظرها
ومنعـها من الـعمل مجـدا في العراق
ـة سـاحـة الـنـسـور عادت بـعـد جـر
بسميات اخرى وحتت غطاء شركات
امـيــركـيـة لــهـا وجـود ونــشـاط امـني

واستخباراتي وعسكري متنوع.
 وفي اواخر شهـر نيـسان-ابريل من
ــاضي 2019 كــشف مــوقع الــعــام ا
بــازفـيــد نـيــوز األمـيــركي أنه حـصل
على وثـائق تـؤكد أن مـؤسس شـركة
بـالك ووتــــر "أريك بـــــرنس" أنــــشــــأ
شــركــة أمــنــيــة جــديـدة فـي جـنــوبي
العـراق وهي تـتخـذ من هـونغ كونغ
مــقـــرا لــهــا ولــديــهــا فــرع في دولــة

تحدة . اإلمارات العربية ا
ـذكـورة عن الكـاتـبة ـوقع ا  ويـنقل ا
االميـركية روزالـينـد أدامز تأكـيدها
انه وفــقـا لــهـذه الــوثــائق اتـضح أن
ـتـخـصـصة مـجـمـوعـة أريك بـرنس ا
فـي مــجــال األمن والــلـــوجــســتــيــات
(فرونتير سيرفـيسز) تزاول نشاطها
في جنوبـي العراق وأن قـرارا اتخذ
بتـسجـيلهـا في هذا الـبلـد منـذ العام
ـــاضـي.الى جـــانـب ذلك تـــتـــحـــدث ا
العـديد من الـتقـارير عن ادوار مـهمة
ـؤسس بالك ووتـر في دعم احلـمـلـة
االنـتـخـابــيـة لـتـرامب في عـام 2016
انطالقا من عالقات ومصالح خاصة
ب االثن وكـذلك التستـبعد بعض
هذه الـتـقاريـر ان يكـون لـلشـركة دور
في التخـطيط وتنـفيذ عـمليـة اغتيال
ــهـنــدس وســلـيــمــاني نــاهـيك عن ا
عـــمــلــيــات اخـــرى في الــعــراق دون
اغفـالـها حـضورهـا وثـقلـها في اكـثر

من دولة عربية).
ونشـرت صـحيـفـة الغـارديـان تقـريراً
أعده مارتن تشولوف ومايكل صافي

ة ساحة النسور الذين اطلق ترامب سراحهم  تهمون بجر »öÞ‚∫ ا
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ـاء.. بـعــنــوان (دمـاؤنــا أرخص من ا
غضب في العراق بسبب العفو الذي
أصـدره تــرامب). ويــقـول الــكـاتب إن
الــعـراقــيـ ردوا بــغـضب عــلى قـرار
الـــعــــفـــو الــــرئـــاسي الــــذي أصـــدره
الـرئـيس دونـالـد تـرامب بـحق أربـعة
حـــراس أمـن من شـــركـــة بالك ووتـــر
األمــنـيــة الــذين سُـجــنــوا الرتـكــابـهم
مذبـحة في الـعراق عام 2007 أثارت
ـرتـزقـة في غـضـبـا عــلى اسـتـخـدام ا
احلرب.فقـد أطلق احلـراس األربعة -
بـول سالو وإيـفـان لـيـبـرتي وداسـ
هــيـــرد ونــيــكـــوالس سالتن - الــذين
كانوا ضمن قافلة أمنية النار بشكل
عــشـوائي بــالـبــنـادق اآللــيـة وقــنـابل
يـدوية عـلى حـشـد من مواطـنـ غـير
مــسـلـحــ في بــغـداد مـا أســفـر عن
مقتل 14 شخصـا مدنـيا بيـنهم طفل
في الــتــاســعــة مـن الــعــمــر وإصــابـة
الـكــثـيـرين. وكــانت عـمـلــيـات الـقـتل
بـحــسب الـتــقـريــر واحـدة من أسـوأ
األمـور في الـغـزو األمـريـكي لـلـعراق
ورأى العـديد من الـعراقـي اإلدانات
الـتـي تـعـرض لــهـا احلـراس حــيـنـهـا
عـــلى أنـــهـــا أمـــر نــادر حـــيث تـــمت
واطـن األمـريكـي على محـاسبـة ا
الــفــظـائع الــتي ارتــكــبت في أعــقـاب
ذلك. لكـنـهم سرعـان مـا وصفـوا قرار
ـنـتـهـيـة واليـته الـرئـيس األمـريــكي ا
بـأنه صـفـعــة قـاسـيـة وإهـانـة.ويـنـقل
الــــتـــقــــريــــر عن الــــدكـــتــــور حــــيـــدر
ي الـــبـــرزجني الـــبـــاحث واألكـــاد
تـعـلـيـقه عـلى الـقـرار بـقـوله (ال يـحق
لـتــرامب أن يـقـرر نـيــابـة عن عـائالت
الــــضــــحــــايـــــا الــــعــــفــــو عن هــــؤالء
). كـــمــــا غــــرد الــــنــــاشط اجملــــرمــــ
احلــقــوقي حــيــدر ســلــمــان (مــا زلت
أتذكـر أستـاذي في قسم عـلم أمراض
الدم في جـامـعة بـغداد (الـذي أصيب
ـذبـحة بـالرصـاص وعـائـلـته أثنـاء ا
لـقـد كـاد أن يـفـقـد عـقـله عـنـدمـا أفـاق
ـقــتل طــفـلــيه وزوجــته. لـكن وعــلم 
أحـد أسبـاب بـقـائه على قـيـد احلـياة
هو إدانـة الـقتـلة). وأدين الـقـتلـة عام
2015. وأثناء احملـاكمة قـال محامو
الـدفــاع إن مـوكــلـيـهم (مــقـاولي بالك
ووتــر) ردوا بــإطـالق الــنــار بــعــد أن
تـعـرضــوا لـكـمـ من قــبل مـسـلـحـ
. لـكن مـذكــرة من احلـكـومـة عـراقــيـ
األمـــريـــكـــيـــة قـــالـت (لم يـــكن أي من
الـضـحايـا مـسـلحـا ولم يـشـكـلوا أي
تهـديد). وأعلـنت احلكـومة العـراقية
عـقب احلـادث عـن حـظـر فـوري عـلى
شركة بالك ووتـر بعد عـمليـات القتل

- رغم أنـهـا اسـتـمرت فـي العـمل في
الـبالد حــتى عـام 2009 - وتـوقــفت
ـطاف وزارة اخلـارجـيـة في نـهـايـة ا
عن اسـتخـدام الشـركـة لتـوفـير األمن
الــدبــلــومــاسي.ويـؤكــد الــتــقــريـر أن
الرئيس األمـريكي القـادم جو بايدن
سيـتعـرض لـضغـوط شديـدة من قبل
سـؤول العـراقيـ لعـكس القرار. ا
فــقـــد قـــال أحـــد مـــســـاعــدي رئـــيس
الوزراء مصـطفى الـكاظمي (سـيكون
العـفو أول مـا سنـناقـشه معه). وإلى
موقع اإلندبندنت اإللكتروني وتقرير
ــراسـل الــشــؤون الــدولــيــة بــورزو
ضرغـامي حول حتذيـر روحاني من
أن تـــرامب (ســـيــعـــاني من مـــصــيــر
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وبــحـــسب الـــتـــقـــريـــر فــقـــد وصف
الـرئــيس اإليــراني حــسن روحـاني
نـــظــيــره األمــريــكـي دونــالــد تــرامب
ــعـتــوه وشـبــهه بــالـديــكـتــاتـور بـــا
الـــعــراقي الـــســابق صـــدام حــســ

وتوقـع أن يواجه الـرئـيس األمـريكي
مـصـيـرا مـشـابـهـا لـلرئـيـس العـراقي
الراحل الـذي شـنق في أحد سـجون

بغداد قبل 14 عاما. 
وقـــال فـي تـــصــــريـــحــــات نـــقــــلـــهـــا
الـتـلـفـزيـون الـرسـمي (أحـد اجملـان
في مــنــطــقــتـنــا صــدام الــذي فـرض
حـربـا عـلـى أمـتـنـا واجملـنـون اآلخـر
ترامب الذي فـرض حربـا أخرى على
شــعــبــنـــا) أحــدهــمـــا فــرض حــربــا
عسـكرية عـليـنا واآلخر فـرض حربا
اقــتـــصــاديـــة.وتـــأتي تـــصــريـــحــات
روحـــاني قـــبل أربـــعـــة أســابـــيع من
ــــنــــصــــبه ومن مــــغـــادرة تــــرامـب 
احملتمل أن يواجه إجراءات قانونية
مدنـيـة وجنـائـية فـضالً عن شـكاوى
خاصـة بسـبب أفعـال وقرارات أثـناء
وقبل فترة رئاسته. وانسحبت إدارة
ــبـرم تــرامب من االتــفــاق الـنــووي ا
ـيـة عام 2015 بـ إيـران وقـوى عـا
أخــرى وانـتــهـجت ســيـاســة أقـصى
ضـــــــــغط عــــــــــلى االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد
اإليـــــرانـي.ونـــــقـــــلت وســـــائـل إعالم
أمـريكـيـة عن مـصادر اسـتـخبـاراتـية
ـــبـــاركـــة قـــولـــهــــا إن إســـرائـــيـل 
واشـنـطن كـانت وراء اغـتـيـال كـبـير
عــلــمــاء الــذرة اإليــرانــيــ مـحــسن
فخري زاده.وأشـار بايـدن إلى رغبته
فـي الــعـــودة إلى االتـــفـــاق الـــنــووي
اإليـــراني وهي خـــطـــوة رحب بـــهــا
روحاني كـوسـيلـة لتـخـفيف الـضغط

االقتصادي.
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الـــغـــالــــــــي أحـــرشــــــــــاو (عـــلم
غرب) النفس / ا

مــصــطــفــــــى الــعــشــــــــوي (عــلم
النفس / اجلزائر - الكويت)

نــــــزار عــيـــــــون الــســـــــود (عـلم
النفس / سوريا) 

 إخـــالص حســـن عشريـــة (علـــم
النفــس / السودان)

خــــالــــــــد الـــفـــخــــرانــــــي (عـــلـــم
النفــس / مصر)

خــالـــــــد عـبـــــــد الــســــالم (عـلـــم
النفــس /  اجلزائر)

خـــولــــــــة أبــــــــو بـــكــــــــر (عــلـــم
النفــس / عكا)

ســـامــــــــــر جـــمـــيـــــل رضـــــــوان
(علـــم النفــس / سوريا  –عُمان)
شعبــــان امحـمــــد فضـــل بشـــــر

(علـــم النفــس / ليبيا)
صالـــح بــــن إبراهـيـــم الصـنيـــع

(علـــم النفــس / السعودية)
عـــبـــــــــد الــفـــتــــــــــــاح دويــــــــدار

(علـــم النفــس / مصر)
عـبـــــــد الــنـاصـــــــر الــسـبـاعــــــي

غرب) (علـــم النفــس /  ا
عـــبــــــــد الــــهــــــــادي الـــفـــقـــيــــــــر

غرب) (التحليل النفــساني /   ا
كـامــــــل حـســــــن كـتـلـــــــو (عـلـــم

( النفــس /  فلسط
يــــــر (علـــم الـنفــس / مـحمــــــد ا

غرب) ا
محمـــــــد سعيـــــــد أبـــو حــــالوة

(علـــم النفــس /  مصر)
مـــرعـــي سالمـــــة يـــونـــس (عــلـــم

النفــس / مصر –فرنسا)
مـــعــن عـــبــــــد الـــبــــــاري قـــاســــم
صـالــح (عـلـــم الـنـفــس / الـيمن -

السعودية)
عــبـــــــد احلـــافــــــظ اخلــامـــــــــري

(علـــم النفــس /  اليمن)  
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مـنـحت مـؤسـسة الـعـلـوم النـفـسـية
والـتـربويـة مـقـرها تـونس جـائزة
ــتــمــيـز فـي الـوطن عــالم الــنـفس ا
العـربي لـعام 2020 الدكـتـور قاسم
حسـ صالح. وتـعد اجلـائزة التي
تمـنح سنـويا الى شـخصـية عـربية
في هـذا االخـتـصـاص ارفع جـائزة
عـربـيـة تـقـدم لـعـالم نـفـــــــس يـترك
بـــصـــمــــاته عـــلى فــــضـــــــــاء عـــلم

النــــفس. 
وقال مـصدر لـ (الـزمان) امس انـها
ـــرة االولى الـــتي حتــمـل فــيـــهــا (ا
اجلـائـزة اسـم عـالم عـراقي من بـ
مــئـــات عـــلــمـــاء الــنـــفس الـــعــربي
ـرشـحــ عـادة لـنــيل اجلـائـزة). ا
واضـــاف ان (مـــنح اجلـــائـــزة هــذا
الـعــام الى الـدكــتـور قـاسـم حـسـ
صالح تكـر للعـراق وفخر لـعلماء
). وتتـألف جلـنة الـنـفس العـراقـيـ

حتكيم اجلائزة من:
رئيس جلنة التحكيم

قاسم حـس صالح (عـلم النفس /
العراق)

مستـشار رئيس جلنـة التحكيم ( ال
حق له في التـحكـيم  بحكم اطالعه
عـــلى هـــويــــة اصـــحـــاب االعـــمـــال

رشحة) ا
جـمال الـتركي  (الـطب الـنفـساني 

تونس)
مــقــرر جلــنــة الــتـحــكــيم             
رمــضــان زعــطـوط (عــلـم الـنــفس /

اجلزائر)
اعــصــاء جلـنــة الــتــحــكـيـم (حـسب

الترتيب االلفبائي)
عــبــــد الـــســتـــــار إبــراهــيـــم (عــلم

النفس / مصر)
مــــالـــــــك بــــــــــدري (الــــتــــحــــلــــيل

النفساني / لبنان)
بشيــــــر معـمريــــــة (علم النفس /
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بغداد

نبض القلم

تخصصـون بالتفصـيل موضوع العمـلة الوطنية الـيون وا تناول االقـتصاديون وا
وقوتـها وضعفها وعالقتـها بالظروف واألزمات التي تـمر بها أي بالد في الدنيا 
ووضعها السياسي واالقتصادي والعسكري وخططها للبناء والتطور  أو جتاوز

االزمات التي تعصف بها ..
وفي موضـوع صرف العملـة بالذات أوضحـوا أن هناك فرقـا ب تخفـيض العملة
الـوطـنيـة وإنـخـفاضـهـا أمام الـعـمالت االجـنبـيـة كـالدوالر والـيـورو مـثال .. خلصه

أحدهم على الشكل التالي :
االول .. التخفيض

يخضع الرادة الدولة وقرارها هي بالذات ..
ـا يـنـاسب وضع إقـتـصـادها أي أن الـدولـة هي من يـقـررتـخفـيـضـهـا أو رفـعهـا 

وبرامجها وخططها التنموية واالقتصادية..
والثاني .. االنخفاض

ويتعـلق بالعـرض والطلب على الـعملـة االجنبيـة  ودون أي تدخل  للدولـة  مباشر
ـوضوع ..  مـثال ذلك .. ان الدولـة  قد تـقدم في ظـروف معـينة الى لهـا في هذا ا
اتخاذ إجـراءات إقتـصادية  كـثيرة   مـن بينـها تخـفيض سـعر عمـلتـها الوطـنية 
وذلك عــنـدمـا يــخـتل مــيـزان جتــارتـهـا  مــثال أو يـشــهـد تـراجــعـا أو عــجـزا لـيس
لـصـاحلهـا بل لـصـالح الدول الـتي تـتـعامل مـعـهـا  فتـضـطـر الى تخـفـيض سـعر
ـاليـة   فيؤدي عمـلتهـا  أمام الـدوالر مثال  إذا كـان هو السـائد في الـتعامالت ا
سـتـوردة   وبالـتأكـيد تـكون  هـذه السـلع أعلى ذلك الى ارتفـاع أسعـار السـلع ا
ـواطـن الى شـراء بـضـاعـته من قـدرة شـرائح كـبــيـرة عـلى شـرائـهــا  فـيـضـطـر ا
نـتـوجات ـسـتورد الـغـالي  عنـدئـذ تـزدهر الـسـلع وا الـوطنـيـة لـرخصـهـا مقـابل ا
ـا من الــوطـنـيـة  ويـكـون االقـبـال عـلـيـهـا عـالـيــا   لـيس من ابـنـاء الـبـلـد فـقط وا
ـقــيـمـ فـيـهـا  والــدول االخـرى لـقـلـة سـعــرهـا مـقـارنـة بــدول أخـرى فـتـنـتـعش ا
الصنـاعة والتجـارة واالقتصاد  واخلـدمات الناقـلة لها وتـشغيل االيدي الـعاملة 
وبـذلك يـساهـم هذا االجـراء في تـخفـيض نـسـبة الـبـطالـة  ويـكـون  التـخـفيض في

محصلته النهائية قد حقق هدفه الذي شرع من اجله ..
ـعـادلـة  االقـتصـاديـة الـتـوضـيحـيـة  ورأي االقـتـصـادي  على فـهل تـنـطبق  هـذه ا

العراق  بعد تخفيض سعر الدينار أمام الدوالر ? ..
وهل الـعـراق ينـتج  حـالـيـا من الـبـضائـع ما يـسـد حـاجـته احملـليـة ويـفـيض عـنـها
ا ستورد منها لسد حاجته   للتـصدير وينافس الدول االخرى أم يعتمد عـلى ا
في ذلك االساسـية مـنهـا كـالغـذاء والدواء واالجـهزة اخملـتـلفـة واخلدمـات  العـامة

واطن معا ??.. وفي مقدمتها الكهرباء التي تستنزف موارد الدولة وا
صـانع لكي تـوفر السـلع الوطـنية وهل  للـكهربـاء  بوضـعها احلـالي  ان تشـغل ا
لـلـمـواطن وال يـذهب  لـلـمـسـتـورد وتـرفع عـنه  بـالـتـالي ثـقل الـدوالر اذا مـا ارتـفع

سعره  ..?
ـنازل كيف لـلكـهربـاء  أن تقـوم بذلـك وهي لم تسـتطع  الى األن ان تـسد حـاجة ا

وهي بسيطة ?
وهل يخـدم  تخفـيض الديـنار الشـرائح الفـقيرة والـعاطلـة عن العـمل أم  يزيد من

معاناتها ?
وهل يـســاهم هـذا االجـراء بــتـوازن الـسـوق وإزدهــاره أم يـخـلق حــالـة من الـغالء

ويشجع نزعة اجلشع  والطمع عند البعض  وإستغالله  الغراض خاصة ?
- االجابـة على هذه التساؤالت تـوضج بجالء  ما اذا كان إجراء تخـفيض العملة

الوطنية يحقق الهدف ام ال .
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ـاضي عن االخـطـاء  الـلـغـويـة الـشـائـعة .. نـكـمل مـا تـنـاولـنـاه في (كالم مـفـيـد) ا
ـية مـوضـوع رسالـة وردتـني من صـديـقـة عربـيـة عـزيزة إسـتـاذة جـامـعيـة واكـاد
معروفة عبر الوتس آب تضمنت أخطاء لغوية شائعة عدها منظمها مشكورا هدية
نـاسبة يـوم اللغـة العربـية الذي مـر قبل أيام قـليلة  –في الـثامن عشر من ثمـينة 
تـحـدة بـادخال الـلـغـة العـربـيـة من ضمن هـذا الـشـهر  وهـو تـاريخ  قـرار اال ا

تحدة ..   اللغات الرسمية ولغات العمل الرسمية في اال ا
من االخطاء  اللغوية الشائعة قولك ..

لفت للنظر .. - من ا
والصواب ..

من الالفت للنظر ... الن اسم الفاعل من الفعل (لفت) يجيء على فاعل .
- من االخطاء  اللغوية الشائعة قولك ..

تخرج من اجلامعة ..
والصواب ..

تخـرج في اجلامعة  الن معنى تـخرج : تدرب وتعلم فنـقول .. تدرب في اجلامعة
وليس من اجلامعة ..

- من االخطاء اللغوية الشائعة  :
تعريف كل وبعض وغير ب أل التعريف

واالصوب : أنها ال تعرف ب أل .. قل : الدواء غير النافع وال تقل الغير نافع .
- من االخطاء اللغوية الشائعة :

قـولـهم في جـمـع كفء أكـفـاء بـكـسـر الــكـاف وتـضـعـيف الــفـاء وهي جـمع كـفـيف
(أالعمى

والصواب :
اكفاء .. بالكاف الساكنة

- من االخطاء اللغوية الشائعة
قــولـهم سـوف لن اســافـر  وهي جـمـلــة مـتـرهـلـة عــلى حـد تـعـبــيـر من جـمع هـذه

االخطاء  ..
ويغني عنها قولك  لن اسافر وهي أجود واكثر إيجازا .

- من االخطاء اللغوية الشائعة : قولهم ..
هذا من الالمعقول والالمقبول ..

والصواب ..
قبول .. الن (ال) ال تعرف .. عقول ومن غير ا هذا من غير ا

- من االخطاء  اللغوية الشائعة ..
طر سيهطل أعتقد أن ا

والصواب ..
طر سيهطل .. الن االعتقاد هو اليق  ال الظن .. أظن أن ا

وت حق كان قولك صوابا .. ولو قلت أعتقد أن ا
-  من االخطاء اللغوية الشائعة ..

قولك : ساهم في العمل ..
والصواب ..

أسهم  الن ساهم معناها اقترع ..
..( دحض وفي القران الكر ..(فساهم فكان من ا

- من االخطاء  اللغوية الشائعة :
قولك إستلمت الراتب ..

والصواب ..
تسـلمت الراتب  الن االستالم هـو اللمس والتـسليم هو األخـذ .. فهل أنت تلمس

راتبك أم تأخذه ..?
- ومن االخطاء الطريفة .. يقول من أضاع وثيقته سأستخرج بدل فاقد ..

والصواب ..
سأستخرج بدل مفقود ..

تكلم فكيف يخرج بديال عنه .. الن الفاقد هو ا
ي لـلـغة الـعـربـيـة نـشـرت  لي مـقـاالت  في الـزمـان تنـاولت  في -وفي الـيـوم الـعـا
أحدها حـالة (التلـوث اللغوي) التي يـعيشهـا الشارع .. وهي حالة غـريبة  لم تمر
به لـغـتـنا  عـبـر كل تـاريخـهـا  وكـأن االرض الـعربـيـة   تـختـرق مـرتـ .. مرة في
أمـنــهـا وسـيـادتـهـا وثـرواتـهـا ـ  واخـرى في  تـراثـهــا ولـغـتـهـا  فـايـنـمـا تـتـجه في
الشـارع جتد (عـبوات لغـوية) مـزروعة في الـشارع  تنـسف الذوق  وتـقتل مـلكة
االحسـاس بالـلغة   وجتـرح مشـاعر (من ابـتاله الله بـحب هذه الـلغـة  الشـريفة)
كـاتب ومحالت  عنـدما تـطالـعه  (يـافظـات) وعالمات ودالالت وعـنـاوين واسمـاء 
وما أكثـرها في االرض الـعربيـة  وهي مليـئة باالخـطاء الـلغويـة بشقـيها االمالئي

والنحوي بشكل مزعج يدلل على عدم اهتمام من خطها بلسانه العربي ..
 شارع تتنافس فيه اللهجة  العامية واللغة االجنبية على الصدارة  في االعالنات

الدعـائية  وأسماء احملالت  وتتراجع اللغـة العربية أمامهما
 وكـأنــهـا عـاجــزة   أو عـقـــــيـم  لم  تـســـــتــطع أن تـلـد

ة  اسمـاء ومعاني تناسب ذوق الشارع احلديث والعو
ـعروض ) أوتسـتـهـوي الـزبـون وتوقــــعه في شـبـاك ( ا
كـمـا هي الــلـغـة االجـنـــــبــيـة عـنـدمـا تــكــــون عـنـــــوانـا

للمحل ...
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احلمام على
جانب الطريق
في أمريتسار
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{ زغرب(أ ف ب) - تعرضت مـنطقة
وسط كـرواتــيـا لــهـزتــ أرضـيــتـ
جديـدت امس األربـعاء غـداة وقوع
زلــزال قــوي أودى بــحـــيــاة ســبــعــة
أشـــــخــــــاص عـــــلى األقـل وأدى إلى
انـهـيـار مـئات األبـنـيـة وحـرم أحـياء
باكملها من الـتيار الكهربائي.ضرب
زلـــزاالن بـــقـــوة 4و 8و 4,7درجــات
على مقيـاس ريشتر منـطقة سيساك
جــنـوب شـرق زغـرب بــفـارق دقـائق
قـليـلة بـعـد السـاعة  05,15بتـوقيت
ــعــهــد االمــيـركي غـريــنــتش وفق ا
لــلـمـسـح اجلـيـولــوجي ولم تـرد أي
انـبــاء عن اضـرار جــديـدة.يـأتي ذلك
نطـقة وال سيما فيما ال تـزال هذه ا
نـاطق احمليـطة مـدينـة بيـتريـنيـا وا
بــهــا حتـت صــدمــة الـــزلــزال الــذي
بـــــلــــــغت قــــــوته  6,4درجــــــة ووقع
الـــثالثـــاء وشــعـــر به الـــســـكــان في

البلدان اجملاورة وحتى في فيينا.
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وعــــنــــونت الــــصـــحــــافــــة "رعب في
بـــيـــتـــريـــنـــيـــا" وجـــاء في عـــنـــوان
الــصـفــحــة األولى إلحـدى الــصـحف
"عـــام كـــارثـــة يـــنــتـــهـي بـــتـــدمـــيــر"
مـنـطـقة.ويـبـحث عـمال اإلنـقـاذ بـجد
لـلــعـثـور عن نــاجـ مــحـتــمـلـ في
ـبـاني الـتي انهـارت بـفعل أنـقاض ا
قـــوة الــزلـــزال.أمــضـى الــعـــديــد من
الـــســـكـــان الــلـــيـل في ســـيــاراتـــهم
واحـتـمى حـوالي مـئـتـ آخـرين في
ثــــكـــنـــات خـــشـــيـــة حـــدوث هـــزات
ارتدادية.أودى الزلزال بحياة سبعة
أشــخـاص عــلى األقل بــيـنـهـم فـتـاة
تــبـــلـغ من الـــعـــمــر  13عـــامًـــا لــقت
مـصـرعهـا عـندمـا هـوى مبـنى أثـناء
ســيـرهـا في الـشـارع في بـيـتـريـنـيـا
بـحسب الـصحـافة احملـليـة.كمـا لقي
خــمـســة رجـال مــصـرعـهـم في قـريـة

قــريـبــة من غــلــيــنــا وفق مــا ذكـرت
بـرانـكـا بـاكـسـيــتش مـيـتـيك نـائـبـة
رئـيـس الـبــلــديـة.و الــعــثــور عـلى
الـضـحــيـة الـســابـعــة حتت أنـقـاض
كـنــيــســة في قــريـة زازيــنــا. وذكـرت
وكــالـة األنـبـاء "هـيــنـا" نـقال عن قس
مـحلي قـوله إن الـضـحيـة هـو عازف
األرغـن الـــــذي جـــــاء إلصالح األرغن
الـذي تـضــرر في زلـزال سـابق.قـالت
الشـرطة الـكرواتيـة إن نحـو عشرين
شـــخـــصـــا جــرحـــوا.وصـــرح قـــائــد
الـــــــوحـــــــدة جـــــــوزيـب غـــــــرانـــــــيك
لــلـصــحــافــيــ أن فــرق اإلنـقــاذ في
اجلــبل قـــامت بــتــفــتـــيش أكــثــر من
نطقة دون العثور ثمان قرية في ا
عــــلى أي ضـــحــــايـــا جــــدد.وحلـــقت
ــنــازل ـــبــانـي وا ـــئــات ا أضــرار 
ـــدارس. وال ـــبـــانـي اإلداريـــة وا وا
تـزال مـنـاطق بـيـتــريـنـيـا وسـيـسـاك
مـــحــرومـــة من الــكـــهــربـــاء صــبــاح
ـــقــــرر أن جتــــتـــمع األربــــعـــاء.مـن ا
احلـكــومـة الــكـرواتــيـة خالل الــيـوم
ـســاعــدة الـتي ســتــقـدم لــتـحــديــد ا
ــتـضــررة بـيــنــمـا من لــلـمــنــطـقــة ا
ـفوض األوروبي ـتـوقع ان يـزور ا ا
إلدارة األزمــات يـانـيــز لـيـنــاركـيـتش
ــنــطــقــة.وكــتب في تــغــريــدة عــلى ا
تــويـتـر أن بــروكـسل تــعـتـزم إرسـال
مــسـاعـدات "خـيـام شــتـويـة ومـدافئ
كــهــربــائــيــة وأســرّة وأكــيــاس نــوم
ــــكن بــــاإلضــــافــــة إلى حــــاويـــات 
اسـتـخــدامـهـا كـمالجئ". وبـات آالف
الـسكـان بدون كـهـرباء وتـأخر إقالع
الــطــائــرات أو اضــطــرت لــتــغــيــيــر
مـسـارها بـعـد أن تسـبـبت العـاصـفة
بــيال الــتي تــرافــقــهــا ريــاح عــاتــيـة
بـهــطــول أمــطـار غــزيــرة في مــعـظم
شـمال فـرنـسا.وعـانى نـحو  12ألف
منـزل انقـطاع الـتيـار الكهـربائي في

{ دكار (أ ف ب) - في أوروبا تعدّ
تــربـــيـــة احلــمـــام الـــزاجل هـــوايــة
ـتـقــاعـدين لـكـنـهـا تـقـتــصـر عـلى ا
تـشـهـد ازدهارا في الـسـنـغـال حيث
يـــخـــوض جــيـل شــاب غـــمـــار هــذا
اجملـال عــلى أمل مــنـافــســة أفـضل
األبطال في بلجيكا وشمال فرنسا.
يضطر عمر جـونسون لالنحاء عند
دخـوله بيت احلـمـام الصـغيـر الذي
أنـشــأه عـلى ســطح مـبــنـاه في حيّ
ميديـنا الشـعبي في دكار. وفي هذا
ــنـعـزل الــذي تـنـبــعث مـنه ـوقع ا ا
سك بـطائـر محدّد رائحـة كريـهة 
من ب عشرات الطيور التي حتلّق

في االجتاهات كافة.
ويــقـول الــشـاب الــثالثـيــني بـفــخـر
"إليـكم سوبـر كيـنغ" في إشارة إلى
حـمامة الـسبـاق التي بـيعت بـأعلى

ثمن في السنغال.
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وقـد أنــفق جـونــسـون الــذي يـرأس
احتــاد مــربّي احلـــمــام الــزاجل في
السنغال احلديث النشأة  420ألف
فـرنك إفـريقي ( 780دوالرا) لـشراء
ـغـربـيـة من ساللـة هــذه احلـمـامـة ا
عـــريـــقـــة في مـــزاد. وهــو يـــأمل أن
يــكـــون نـــسل "ســوبـــر كـــيــنـغ" كــلّه
أبـــطـــال. وكـــان جـــونـــســون يـــربّي
احلـمــام احملــلّي ألغـراض الــتــرفـيه
عندما اكتـشف "قبل سبع أو ثماني
ســـنـــوات عـــلى اإلنـــتـــرنـت" وجــود
أنــواع تُــخــتــار خــصّــيــصــا لــقــطع

مسافات طويلة.
ــا شـغــفه بــتــربـيــة احلــمـام وقــد 
ط ــثــابــة " الــزاجل الــتي بــاتت 
عـيش" بـالـنـســبـة إلـيه بـحـسب مـا
ـــتـــخـــصّص في يـــقـــول الـــشـــاب ا

مـــئـــات الــــدوالرات. لـــكن ال بـــدّ من
ـــثـــابـــرة والــــتـــمـــرّن عـــلى قـــول ا
مــصـطـفى غـيـوي. فـكلّ يـوم يـطـعم
هـــذا الـــتـــاجـــر الـــبـــالغ  40عـــامـــا
حــمــامـــاته ويــعــتــني بــهــا قــبل أن
يـطـلــقـهــا لـلـتــمـرّن عــنـد الـســابـعـة

صباحا.
 U U  lD

وهـو يـحاول مـزج سالالت أجـنـبـية
ومـحـلّـيـة عـلى أمل احلـصـول عـلى
حـمامـات قادرة عـلى قـطع مسـافات

طويلة وحتمّل حرّ السنغال.
قـــبل بـــضـــعـــة أســـابـــيع اجـــتـــمع
العـشرات من مربّى احلـمام الزاجل
لــلـمـشــاركـة في اخــتـبــار تـمــهـيـدي

للمسابقات الرسمية.
ـشي بـتـوتّر وكـان مـامـادو ديـالـو 
شــديــد عـلـى سـطـح مـنــزله قــبل أن

تظهر حمامة أمام عينيه.
فـحاول اسـتـجالب الـطيـر إلى بـيته
بــواســطـــة قــارورة فــيـــهــا حــبــوب
وصفّارة. ودوّن بدقّة ساعة وصوله
قارنة كي يتسنّى للجنـة التحكيم ا

شارك اآلخرين. مع نتائج ا
يـكانيـكي البالغ 33 ويكـشف هذا ا
ــزرعــة كــبــيـرة عــامــا أنه يــحــلم "
ـمـارسـة هـذه الـهـوايـة" الـتي يـأمل

أن ينقلها إلى أوالده.
ويــشــكّل هــذا اجلــيل الــصـاعــد في
الــسـنــغــال مـســتـقــبل هــذا اجملـال
ـــوارد بــــالـــرغـم من أنه مــــحـــدود ا
ـاليـة في أغـلب األحيـان عـلى حدّ ا
قول رئيس االحتاد عمر جونسون.
وهـو يـصـرّح "يـتمّ حتـفـيـز الـشـباب
خلوض هذا اجملـال في أوروبا. أمّا
هنـا فهم يتـهافتـون عليه من تـلقاء

نفسهم".

الـرغـبي في الـدرجـة األولى بـ باو
ـقـرر اجـراؤهـا واســتـاد فـرانـسـيـه ا
بــعـد الــظـهــر ثالث سـاعــات بـعـد أن
مـنعت الـعـاصفـة الـفريق الـبـاريسي

غادرة. من ا
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ويــتــوقع أن تـــتــراجع قــوة الــريــاح
ـنــاطق بــعـد واألمــطــار في بــعض ا
ــــتــــوقع ظـــــهــــر األحــــد لــــكن مـن ا
اســتــمــرار الــعـــاصــفــة في مــنــاطق
مــرتــفــعــة فـي جــنــوب الــبالد حــتى
اثـلة .وحدثت اضـطرابـات  االثنـ
في جـنــوب إنـكــلـتــرا حـيث ســجـلت
ريــاح وصــلـت ســرعــتـــهــا إلى 170

ــسح اجلــيـولـوجـي األمـيــركـيـة أن ا
الزلزال وقع في منطقة سيفر بوالية
االزيغ عـــنـــد الـــســـاعــة  06,37ت.غ
وبعمق  10كـيلـومتـرات.من جـهتـها
أبــلــغـت إدارة الــكــوارث والــطـوار
التركـية عن قوة أدنى للـزلزال بلغت
 5,3درجـات.وتقع تـركـيـا في واحدة
من أكـثر مـنـاطق الزالزل نـشـاطا في
الـــعــالـم.وضــرب زلـــزال بـــقــوة 6,8
درجــات االزيغ فـي كــانـــون الـــثــاني
مــخـلـفــا أكـثـر من  40قـتــيال.وشـهـد
بـحر إيـجه زلـزاال قـويا بـلـغت شدته
 7درجـات في تـشـرين الـثـاني خـلّف

 114قتيال وأكثر من ألف مصاب.

ونـحن على وشك تـوديع عام  2020سوف يـكـتب ويـتذكـر الـكثـيـرون عمـا مـرت بهم من
احـداث ووقـائع حمـلـتهـا لـهم ايامه ال 366يومـا بـكل صبـاحاتـها ومـسـاءاتهـا وليـاليـها
ـا وجــدنـا غـيـر ان نـقـول انـه عـام لـيس كـبـاقي الـتـي لـو اردنـا وصـفـهـا ابــسط تـوصـيف 

االعوام التي مرت بنا.  
كن ان يـصـفونـه  بالـعـام السـعـيـد او السـنـة التي ا الـنـادرون جدا مـن  فـالـقلـيـلـون ور
حملت لهم اخلـير والنجاح او الـتقدم في اي مجال من مـجاالت احلياة سواء في اجلانب
الشـخـصي منـها او الـعـام النه عام كـورونا  الـوبـاء الذي ادخل اخلـوف بل والرعب في
ا بـسبـب االهتـمام واخلـوف والتـناول ا لـيس بسـبب الـفايـروس وا نـفوس الـكثـيـرين ر
االعالمـي بـكل وسـائل االعالم ووســائل الـتـواصل الـتـي جـعـلـتـنــا شـئـنـا ام ابــيـنـا نـحـذر
ـا (في عـمرنـا الذي عـشنـاه) هذا ونـخـاف ونحن كل يـوم وفي سابـقـة لم تر الـبشـرية ر

  . توف صاب وا ستمر في العد والتسجيل عن اعداد ا االحصاء اليومي بل وا
وال نظـلم هذا العـام اذا قلنـا ان ايامه كـانت في غاية الـقسوة واحلـزن فقد ودعـنا الكـثير
ا الـكـثـير مـن احبـائـنـا واصدقـائـنـا وزمالئـنا الـذين غـادرونـا ومـاتوا بـسب كـورونـا او ر
ا للـتخلص من اخطاء طبية بسبب غيره لـكن  تسجيلهم انهم ماتـوا بسبب كورونا ر
وقـصور في اخلـدمـات او لـتهـاون في الـتـشـخيص والـعالج لـكن كـورونـا كانت الـشـمـاعة
الـتي عـلّـقت عـلـيـهـا احلـكـومـات الـفـاسـدة واالدارات غـيـر الـكـفـوئـة اخـطـائـهـا وخـطـايـاها

وتهاونها في مسؤولياتها وواجباتها.    
كمـا شهـد العالم وفي سـابقة لم يـشهـدها ابدا االغالق الـتام والـكامل لكل مـرافق احلياة
ـدن والـعـواصم خـالـيـة وصـامـته في مـشـهـد رهـيب ولـفـتـرات طـويـلـة بـدت فـيـهـا اشــهـر ا
وغـريـب وهـو عـام ازداد فــيه الـفــقـراء فـقــراً وحـاجــة وايـضـا ازداد  فــيه بـعض الــتـجـار
عـروف على ارض الـواقع (مصـائب قوم مـثل ا واالغنـياء والـساسـة ثراءاً وبـذلك حتـقق ا

عند قوم فوائد(
عـام كــورونــا بـكل مــافـيـه كـشف لــلـدول واحلــكـومــات واالفـراد
واجملـتمـعـات ومـهمـا كـانت قـوية ومـتـقدمـة ومـتـناحـرة فـان هذا
الــفـايــروس الـصــغـيــر والـصــغـيــر جـداً وحّــدهم في الــشـعـور
االنــســانـي بــاخلــطــر واعــاد اجلــمــيع الى حــجــمه الــطــبــيــعي

والشعور باخلوف واحلزن واحلاجة لآلخرين.  

e»‰∫ رجل امن كرواتي بجوار ركام مبنى هدمه الزلزال “

كــيـلـومــتـرا في الـســاعـة في جـزيـرة
وايت خـالل لــيل الــســبت األحــد.في
الوقت نفـسه انقطعت الـكهرباء عن
نحو  20ألف منـزل في ويـلز بـينـما
لوحظ تـأخـير في وصـول القـطارات
بـسبب سـقـوط األشجـار عـلى شبـكة
السـكك احلديـد. وضرب زلـزال بقوة
 5,5درجات شـرق تركـيا األحد وفق
سح اجليـولوجي األميركية هيئة ا
ولم تـــشــر الـــتــقـــاريــر األولـــيــة إلى
سقوط ضحـايا.وقال وزير الـداخلية
التـركي سلـيمـان صويلـو إنه لم يتم
تـــســجـــيل خـــســائـــر مـــاديــة أو في
األرواح حــتـى اآلن.وأفــادت هـــيـــئــة
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شـهدنا في سنة  2020اوقاتـا عصيبة وصعبة فقدنـا فيها ثلـة من اعالم  جامعة االنبار
والذين قدموا للـناس جهودا عظـيمة واثارا خالـدة ستبقى شاهدة حتـكي قصص عطائهم
طالب دائما بكتابة مقاالت ساخرة فاني اجد نفسي الكبير. ومع انني الكاتب الساخر ا
ـن تسـبب رحـيـلـهم بغـصـة في الـقـلب وشرخ في مجـبـرا أن أكـتب رثـاء حزيـنـا عن ثـلة 
الروح.  في البـداية قاومت رغبتي في الـكتابة عنهم ذلك الن الكـتابة عن الراحل تسبب
لي آالمـا وجراحا ال تندمل وتمـنيت لو انني فـاقد للذاكرة خاصـة وأنني لم اتعود البوح
كابرة ألجتنب اخلوض عن مـشاعري جتاه االخرين فلـلمشاعر حرمتها وعبـثا حاولت ا
في الـكتابة عنهم لكنني اسـتسلمت في الـنهاية ووجدت نـفسي أسطر هـذه الكلمات دون
ـنا قد أخذوا معـهم اجزاء تخصنا ؤلم في االمـر ان الذين رحلوا عن عا وعي مني!!. وا
وتـهم ماتت اشياء كـثيرة فينا حتى اننـا تمنينا لو انـنا لم نلتقيهم من وصرت ادرك ان 
االساس!!. اكتب وانا اتذكـر تلك االسماء الكـبيرة التي يصـعب تعويضـها وقد كانوا وما
ثـلون تاريخا ناصعا للفضيلة واالخالق وقدوة حـسنة ضربت احسن االمثلة في زالوا 
ـرحـوم الـدكـتور (صـالح نوري االلـتـزام الـوظـيـفي واالنـسـاني. فـمن مـنـا ال يـتـذكـر دور ا
العاني) من كلـية طب االنبار الذي حتـمل وزر عمادة الكـلية في احلك الظـروف واصعبها
وقـادها بـكل اقـتدار وقت احملن ويـحسب لـه انه قاوم بـشـجاعـة نـادرة كل رغبـات غـربان
الـشـر الـذين ضغـطـوا بـكل الـطـرق من اجل اغالق الـكـليـة حـيـنـما كـانت مـديـنـة الـرمادي
محاصرة وعـلى وشك السقوط بيـدهم وتشهد مـواجهات شبه يومـية ضد قوات االحتالل
االمريكي وما فشل فيه االمريكان وعصابات الشر جنح فيه مرض كورونا اللع حينما
رحـوم الـطبـيب تـمكن مـنه حتى تـوقف قلـبه الكـبيـر لالبد. ومن مـنا لم يـتأثر بـأخالق ا
الطـيـب (د.مـحـمـد طفش) و(د.خـلـيل ابـراهيم عـلـيوي) الـلـذان سـحرا الـنـاس بـأخالقهم
ـرحوم الـدكتـور جـميل ابـراهيم وتواضـعـهم وسمـو ارواحهم?? ومن مـنا ال يـتذكـر دور ا
سـعيـد مـؤسس كلـية الـزراعة في جـامـعة االنـبار وعـميـدها لـسنـوات طوال والـذي قضى
مـعظـم سنـوات حيـاته في طـلب العـلم وخـدمة طالبه? ومـن منـا سيـغـفل اجلـهود اجلـبارة
رحوم (د.عارف صالح) اثناء محنة جـامعة االنبار ونزوحها الى موقع بديل التي بذلهـا ا
وت مغـادرة محـطة جـامعة االنـبار اال وقـد اخذ معه في الـعاصمـة بغداد? ويـأبي قطـار ا
اسـماء اخرى مهمـة المعة كالدكـتور ياس خضيـر والدكتور حمـيد رشيد عبـطان رحمهما
ـوت يـظـهر الـله تـعـالى. وصـحـيح أن كل بـني الـبـشـر مـتـسـاوون فـي احلـياة ولـكن في ا
الـعظماء وقد تـركتم ما يـخلد اسـمائكم وكمـا يقول االمـام الشافعي: “قـد مات قوم وما
وت تـستـمر احلـياة ماتت مـكارمـهم ..وعاش قـوم وهم في النـاس أموات” وفي غمـرة ا
وفي غمرة الـكذب تـستمـر احلقـيقة وفي غمـرة الظالم يـستمـر الضوء وتـستـمر ذكراكم
الـطـيبـة الى ان تـقوم الـسـاعة وكـمـا يـقول مـصـطفى مـحـمود: إن
الدنـيـا كلـهـا ليـست سـوى فصل واحـد من روايـة سوف تـتـعدد
ـوت لـيس نهـاية الـقصـة ولـكن بدايـتهـا... فتـبارك فـصولـها فا
الله الف مـرة وهو من اختار ارواحكم الـطيبة الى جواره رغم

ان مدافنكم صارت في قلوبنا ال في االرض !!.

الرمادي
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بـدءا يجب عـليـنـا أن نتـسائل تـساؤال سـاذجا لم جتب عـلـيه ال احلكـومة وال مـستـشاريـها
ـاذا وكـيف بـدأت أزمة ارتـفـاع سعـر الدوالر أمـام الـدينـار الـعراقي االقـتـصاديـ  وهو 
ـئة من قـيمـته الـشرائـيـة في السـوق الـعراقي والـتـعامالت الـذي فقـد ب  30 – 20 بـا
الـتجارية واالقـتصادية وفي هـذا الوقت بالذات الـذي يعاني من مشـاكل اقتصـادية كبيرة
ـيـزانـية أولهـا بـلـوغ مـديـونـيـة الـعـراق إلى اكـثر من  120 مـلـيـار دوالر ومن عـجـز في ا
ـئـة مـقــابل عـجـز حــكـومي واضح في تـوفــيـر حـتى رواتب احلــكـومـيـة جتـاوز ال 30 بـا
تـقاعـدين والرعـاية االجـتمـاعيـة ?  هل إنهـا بسـبب جائـحة كـورونا أم بـسبب ـوظفـ وا ا
ية أم بسـبب ترهل الدولة بـأعداد كبيرة من انـخفاض سعـر برميل النـفط في السوق العـا
ـوظفـ والـعسـكـري واحلـشـد الشـعـبي الذين جتـاوزت أعـدادهم جـميـعا ال  6مالي ا
موظف وعـسكري ومـتقـاعد ومحـتاج حتى بـاتت الوظـيفة الـتي ال حتتاج ألكـثر من موظف
ـدنـية واحـد تضـم عشـرة مـوظـف واغـلـبـهم فـضائـيـ وبـخـاصة في جـمـيع الـقـطاعـات ا
ـستـفيد من والعـسكريـة  ومن من اجلهـات احلكومـية أو احلـزبية احلـاكمـة هي الطرف ا
هـذا الفرق في سعـر الدوالر مقارنـة بالدينـار الذي صار يـفقد قيـمته يوميـا وهو في حالة
تبضعـ وأغلقت أغلب احملالت حتى الصغيرة هبوط مسـتمر حتى فرغت األسواق من ا

منها أبوابها!!
أعـتـقــد بل أجـزم بـأن كـافـة احلــكـومـات الـتي تـعــاقـبت عـلى حـكم الــعـراق بـعـد االحـتالل
الــبــغــيـض هي حــكــومـــات رد فــعل فــقـط ... ال تــخــطط إلى ابـــعــد من أنــوف حـــكــامــهــا
ومـستـشاريـهـا وال تتـصـرف إال بعـد أن حتل كـارثة اقـتصـاديـة أو أمنـيـة أو زراعيـة حتى
تبدأ بتحرك سـلحفاة عجوز وتبدأ بالـتفكير في كيفية جتـاوز الكارثة وحتويلها إلى مجرد
أزمة عـابـرة وبحـلـول ال ترتـفع مـطلـقـا عن تفـكـير أي مـواطن بـسيط يـجـد بأن كل احلـلول
ستـشاريـها العـباقرة ال تـتعدى سـوى احللول الـترقيـعية التي تطـرحها هـذه احلكومـات 
سناه في شكلة وال تتعاطى معها علميا ومنطقيا وجذريا  وهذا ما  التي ال تمس جذر ا
ـالي واإلداري الـذي لم يجـدوا خاللهـا لهـا ومنذ 17 أزمـات ومشاكـل وكوارث الـفساد ا
عـامـا عـجـافــا أي حل إلى اآلن .. وكـذلك ســيـطـرة داعش عـلى أكــثـر من نـصف أراضي
الـعراق ولـيس ثلـثـها كـما يـدعي البـعض ألن األنبـار لوحـدها تـمثل ثـلث العـراق  ثم أزمة
ـتظـاهرين الـسلـمـي بـعد أن وجـدوا بأن ال البـطالـة وبعـدهـا كيـفيـة التـعـامل مع مطـالب ا
ـهدي بـحـكومـة غـيرهـا سـوف ترضي القـنـاصات وال الـوعـود وال استـبـدال حكـومـة عبـدا
طموح ومطالب الـشعب .. وح نقول بـأنها حكومـات رد فعل فإننا نـقصد ذلك تمام إلى
الي وانهيار سعر الـدينار فتوجهت إلى االقتراض بدال من أن اصطدمت بجـدار العجز ا
اختيـار طرق مـتيسـرة لها في دعم خـزينة احلـكومة تـبدأ بتـقد كل احليـتان الكـبار التي
لـيارات من الـدوالرات بعـد أن كانـوا مفـلس تضـخمت أمـوالهم ووصـلت إلى عشـرات ا
سـائلة واحملاكمة واسترداد ما سـرقوه من أموال الشعب أشخاصا كانوا أو حفاة إلى ا
كـتال حزبـيـة  أو معـممـون لـصوص أو جتـارا دجالـون ووسـطاء ومـزورون ومهـربـوا عمـلة
ـنافـذ احلـدوديـة الـبـريـة والـبـحريـة واجلـويـة الـتي أعـلن رئـيس الـوزراء سـيـطرة مـرورا بـا
احلكومة علـيها ولم يفعل حيث ما يزال التهـريب يسير على قدم وساق عبرها إذا لم نقل

بأنه قد زاد وتوسع..! 
وفي اجلـانب اآلخر ضعف احلـكومـة في السـيطـرة على ما يـصدره  إقـليم كـردستان من
ـيـة للـحـصول عـلى أموال النـفط بـشتى الـوسـائل وبأسـعـار تقل عن أسـعـار السـوق الـعا
وعائـدات أكثر فيـما تعـجز حكومـة اإلقليم عن دفع رواتب مـوظفيـها وعناصـر البيـشمركة
ـنقـسـمة بـ احلـزبـ الرئـيـسيـ فـيه وتـتلـقى أوامـرها مـنـهـما دون االكـتـراث بحـكـومة ا
ركزيـة أعداد موظـفي اإلقليم وال أعداد ـركز في نفس الـوقت الذي ال تعـرف احلكومـة ا ا
الـبيشمـركة الذين تـقوم هي بدفع رواتـبهم في نفس الوقـت الذي تعقـد فيه حكـومة اإلقليم
تـوسـطة والـثقـيـلة ومن مـنا شيء ـختـلف األسـلحـة ا صـفـقات تـسلـيح وجتـهيـز لقـواتـها 
مـختلفـة  والتي ال نعـرف حلد اآلن أين وكيف تسـتخدمهـا  فيما اجلـيش التركي وقوات
البـكاكـا الكرديـة التركـية يـصوالن ويجـوالن في أراضي اإلقليـم حتى توغـلوا في أراضيه
ألكثر من  50كيلومـترا فقتلت وهجرت ودمرت هذه الـقوات العديد من العراقي األكراد
والقرى الكرديـة اآلمنة  فمن هم الذين حتميهم البيشمركة ?? حتمي حكومتها احمللية أم

شعبها الذي تستعبده هذه القيادات الدكتاتورية ?!
رور على األحـداث والتفاصيل تؤكد وضوع مطـلقا ولكن ا وهنا أنا ال ابتـعد عن صلب ا
بان حـكـومـات رد الـفـعل ال تـسـتـطـيع أن تـقـدم لـلـعـراق احلـلـول واألمان
واالسـتقـرار الذي يـطـالب بهـا الشـعب في كل الـعراق  بل أنـها
تزيـد طـ ( البالوي ) بـلّـة وتزيـد من مـعانـاة الشـعب والـسحق
على حقـوقه حتى وصل األمر إلى لقمة عيشه ... فهل بقي أي
زري من مبرر للـشعب بأن ال يثـور برمته لتغـيير واقع احلال ا
اجلـــذور قــبل االنـــهــيـــار الـــكــبـــيــر مـــثل ذلك الـــذي حــدث في

بغداد
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ـمـارسـات الـعـلـوم. أبـصــرت هـذه ا
النـور في بلجـيكـا وهي تطوّرت في
ـنــجـمـيــة والـصــنـاعــيـة في ــدن ا ا
شــمـــال فــرنــســا في مــطــلع الــقــرن

العشرين.
ــــســـابــــقــــات عــــادة في وجتــــرى ا
الـسنـغال مع مـسافـات تتـراوح ب
 100و 250كـــيـــلـــومــتـــرا أي أقلّ
سابقات ا هي احلال في ا بكثير 
األوروبــــيـــة األوسع شــــهـــرة لـــكنّ

القواعد هي ذاتها وتقضي بإطالق
وقـع عيـنه لـتـعود احلـمـامـات من ا

كن. إلى تمرادها في أسرع ما 
تـضمّ فـرنـسـا نـحو  10آالف مربّي
ـئـة مـنـهم في حـمـام زاجل 50 بـا
اجلــزء الــشــمــالي من الــبــلــد لــكن
ـئة عـددهم يـتـراجع بـنـسـبـة  2 بـا

في السنة تقريبا.
أمــا في بـلـجـيـكـا فـهم كـانـوا 250
ــيــة ألف مـــربّ بــعــد احلــرب الــعــا

الـثانـيـة لم يبق مـنـهم اليـوم سوى
 20ألـفـا وأغلـبـيتـهم من الـكـبار في
الــسنّ. وانـقــلب الـوضـع في مـجـال
تـــربــيــة احلــمــام الـــزاجل الــضــيّق
النطاق إثر انـضمام هواة جمع من
األثـريـاء الـصـيـنـيـ يـرون في هذه

الهواية رمزا للجاه.
ــزارع حـرفـيـة وارتـفـعت فـازدادت ا
األســـــــعـــــــار. وفي  15تـــــــشـــــــرين
الـثاني/نـوفمـبـر بيـعت حمـامة من

مزرعة بلجيكية بسعر قياسي قدره
شـتر من الص  1,6مليـون يورو 

خالل مزاد على اإلنترنت.
وال تزال الـسنـغال بعـيدة كلّ الـبعد
ــسـتــويـات الــقــيـاســيـة عن هــذه ا
فالبلد الواقع في الغرب اإلفريقي ال
يــضمّ ســوى  350هــاويــا. وتــبــاع
احلــمـامــات بــدءا بــســعـر  10آالف
فرنك إفريقي (قرابة  20دوالرا) وال
ـسـابـقـات بـضع تـتـخـطّى جـوائـز ا

ـؤبــد بـعـد عــامـ  عـلى بـالــسـجن ا
الـرغم من اإلقـرار بـالـذنب في صـفـقـة
تــوقع مــحــامــوه أنــهــا ســتــؤدي إلى
عـقـوبـة أخف.بـعـد إطالق سـراحه في
ـتـحدة  2015احـتُجـز في الـواليـات ا
ـشروط ولم وجب قـواعـد اإلفراج ا
يُسمح له بالسـفر إلى إسرائيل حيث
تعـيش زوجـته التي تـزوجـها بـعد أن
سُـجن.وكـان نـتـانـيـاهـو رحب في 21
تشرين الـثاني/نوفـمبر "بـرفع القيود
عن جـونـاثـان بـوالرد" وعبـر عن أمـله
في أن يــصل إلى "اســرائـيـل قـريــبـا".
وبــحـسـب الـبــيـان اإلســرائــيـلي فــقـد
"الـتــزم الـعــمل لـتــأمـ إطالق سـراح
(بوالرد) منذ سنوات" وعمل "بال كلل"
إلعـــــادته إلـى إســــرائـــــيل.ومـــــارست
اسـرائـيل حـيـث يـعـتـبـر بـوالرد بـطالً
ومنح اجلـنـسـية في  1995ضـغـوطا
على واشنطـن إلطالق سراحه.وبقيت
قـــضــــيـــة بـــوالرد عــــثـــرة فـي طـــريق
الـعالقــات بـ واشـنــطن وإسـرائـيل.
ولم يـغـفر مـسـؤولـون كـباء في وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) ووكالة
ـركـزية (سي آي ايه) االستـخـبارات ا
لـلـجــاسـوس تـسـلـيــمه مـجـمـوعـة من
ـعـلومـات الـسـريـة الدفـاعـيـة مـقابل ا
ـــال في أوج احلـــرب الـــبـــاردة إلى ا
احلـلـيف االسـتـراتـيـجي اإلسـرائـيـلي

تحدة. للواليات ا

اإلغالق الثالث في كافـة انحاء البالد
ـسـتـجد. الحـتـواء فـيـروس كـورونـا ا
ـفـروضـة أي شخص وتـلزم الـقـيود ا
يـصل إلى الـبـالد الـبـقـاء عـشـرة ايـام
عــلى االقـل في احلــجــر الــصــحي في
فـــنــدق تــخــتــاره احلـــكــومــة .وقــالت
نـيــتـسـانـا دارشـان اليــتـنـر احملـامـيـة
اإلســرائـــيــلــيــة الــتي مــثــلت بــوالرد
إلذاعـــــة اجلــــــيـش إن اجلــــــاســـــوس
الـــــســــابق وزوجــــتـه دخال احلــــجــــر
الـصـحي وبـعــد ذلك سـيـنـتـقالن إلى
مــنــزل في الــقــدس.كــان بــوالرد وهـو
أمـيـركي يـهـودي أجـرى في مـنتـصف
اضي اتصاالت مع ثمانينات القرن ا
كــولـونــيل إسـرائــيــلي في نـيــويـورك
وبـدأ في تـســلـيـمه أسـرارا لـلـواليـات
ــتــحــدة مــقـابـل عـشــرات اآلالف من ا
الــدوالرات. وقــد كـشـف في اجملــمـوع
آالف الوثائق األميركية.وتفيد وثائق
ـركـزية رفـعت وكالـة االسـتـخبـارات ا
الـسـريـة عـنـهـا في  2012 أن بوالرد
ساعـد إسـرائيل في  1985في قصف
مقر منظمـة التحرير الفـلسطينية في
تـــونـس - هـــجـــوم أدى إلى ســـقـــوط
ســتـ قــتـيال - وفي اغــتـيــال الـرجل
الـــثـــاني فـي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر
الــفـلــســطـيــنـيــة خـلــيل الـوزيــر (أبـو
جـــهــــاد) في تــــونس في .1988وقـــد
اعـــــتـــــقل في  1985وحُـــــكم عـــــلـــــيه

احلكومة بتسليم اجلاسوس السابق
هوية إسرائـيلية قـائال إن "وصولكما
إلـى بـيــتــكـمــا أمــر يـفــرحــنـا كــثــيـرا.
ستـستـطـيعـان اآلن بدء حـياة جـديدة
بـحـريـة وسـعادة. انـتـمـا في بـيـتـكـما
اآلن".من جـــهـــته قـــال بـــوالرد "نــحن
متحـمسان لـعودتنـا إلى بيتـنا أخيرا
وبـعـد  35عـامــا" مـعــبـرا عـن شـكـره
لـنـتـانيـاهـو والـشـعب الـيـهـودي على
مــســـاهــمـــتــهـــمــا فـي" عــودتـــنــا إلى
بيتـنا".عبـر بوالرد عن "اعتـزازه بهذه
الدولة وبزعيمـها" مؤكدا "نتطلع ألن
نـصبح مـواطـنـ منـتـجـ في أسرع
ــــكن وأن نـــــواصل مــــشــــوار وقـت 
حـيـاتنـا هـنـا".وحتـول وصـول بوالرد
إلى حــــــدث وطـــــني. فــــــقـــــد نـــــشـــــر
السياسـيون االسرائيـليون والرئيس
رؤوفـ ريـفـلــ تـغـريـدات تـرحب به
طار تـسجيالت بينـما نشـرت هيئـة ا
لــــــــــطــــــــــلــب طــــــــــائــــــــــرة بــــــــــوالرد
بالـهبـوط.ووصلت عـائلـة بوالرد على
ــلــكــهــا قـطب مــ طــائــرة خــاصـة 
الــكـازيــنـوهــات الـيــهـودي األمــيـركي
شــيـلـدون أديــسـلـون مــالك صـحــيـفـة
"يسرائيل هيوم". وحطت الطائرة في
مــطــار بـن غــوريــون بــالــقــرب من تل
أبـيب قـبـيل الـسـاعـة الـثـالـثة حـسب
مــراسـل الــنــقل اإلســرائــيــلي إيــتــاي
بــلـــومــيـــنــتـــال .وفــرضت إســـرائــيل

وزارة العدل األمـيركـية رفعت الـشهر
ـــــــــــاضـي هــــــــــــذه الـــــــــــشـــــــــــروط ا
ــفـروضـة.ووزع مــكـتب نــتـانــيـاهـو ا
تــســجــيل فــيــديــو ظــهــر فـيـه بـوالرد
وزوجــتـه إســتــر يــنــزالن من طــائــرة
متـوجه إلى رئـيس احلكـومة الذي
حياهـما بـيده. ونزع بـوالرد بعد ذلك
كـمامـته وركع لـقـيـبل األرض. وحذت
زوجـته إسـتر حـذوه.وتال نـتـانـيـاهو
وبــوالرد دعــاء الــوصــول الــيــهــودي
الـــتــقـــلــيــدي قـــبل أن يــقـــوم رئــيس

الـبـحـرية األمـيـركـيـة يـبـلغ من الـعـمر
الـــيــوم  66عـــامـــا وأمـــضى حُـــكـــمــا
ـدة  30عــامـا لــتـســلــيـمه بـالــســجن 
اسرائـيل وثـائق سـرية أمـيـركيـة.وقد
أطـــــــــلق ســـــــــراحـه فـي تــــــــشـــــــــرين
الــثــاني/نــوفــمــبـر  2015مع إلـزامه
بوضع سوار إلكتروني واحترام منع
التـنقل وخـصـوصا مـنعه من مـغادرة
ـدة خمس سنوات ـتحدة  الواليات ا
أخــــرى عـــلى الـــرغـم من الـــضـــغـــوط
اإلسرائيـليـة ليتـمكن من الـرحيل.لكن

{ القدس (أ ف ب) - وصل األميركي
جـــونـــاثـــان بــوالرد الـــذي ســـجن في
ــتــحــدة في  1985بــعــد الــواليـــات ا
إدانـته بــالـتـجـسـس حلـسـاب الـدولـة
العبـرية األربعاء إلـى إسرائيل حيث
كــان في اســـتــقــبــاله رئــيس الــوزراء
بـنـيـامـ نـتانـيـاهـو.وأكـد نـتـانـيـاهو
لـلـجـاسـوس الـسـابق وزوجـته اسـتـر
عــنـــد تــســـلــيــمـــهــمــا هـــويــتــيـــهــمــا
االســــرائـــــيــــلــــيــــتــــ "انـــــتــــمــــا في
بـيتـكـما".وبـوالرد احملـلل الـسابق في
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بــريــتـانـي ونــورمــانـدي فـي شــمـال
فــرنــســا ومــا يــصل إلى ســتـة آالف
حـول مــنـطـقـة كـالـيه.وذكـرت شـركـة
تشـغـيل للـمطـارات أنّ أكثـر من ثلث
الــرحالت اجلـويــة من مــطـار شـارل
ديـغــول الــرئــيــسي في فــرنــسـا في
ـعـدل 50 شــمـال بــاريس تـأخــرت 
دقـيـقـة بسـبب الـعـاصـفـة.و إعادة
تــوجــيه ثالث رحالت مــتــجــهـة إلى
ـطـار إلى مـطـار أورلي في جـنـوب ا
بـاريس بيـنمـا هبـطت طائـرة تابـعة
لـشــركـة إيــروفـلــوت في أمـســتـردام
وعادت طائرة آتيـة من لوكسمبورغ
من حــــيث أتت.وتــــأجـــلـت مـــبـــاراة

جوناثان بوالرد
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مالي شـخص حول العالم من بـينهم أكثر
من  499ألف حــالـة وفــاة وحـوالي خــمـسـة

مالي و 69ألف حالة تماثلت للشفاء.
ـان الـصـيني يُـقّـر قـانون  30يـونـيـو - البـر
األمن الــوطــني في هــونغ كــونغ مــتــجـاوزًا

مجلسها التشريعي.
يوليو/تموز

 1يوليو -
إثـــيــــوبــــيــــا: مـــقــــتل  50شــــخـــصــــا خالل
احـتـجـاجـات عــلى مـقـتل الـشــاعـر هـاشـالـو

هونديسا من قومية األورومو.
احلـكـم بــالـســجن  12عــامــا عــلى رئــيــسي
الـــوزراء اجلــزائـــريــ الـــســابـــقــ أحـــمــد
ــالك سالل في قــضــايــا أويــحــيـى و عــبــد ا

فساد.
 2يوليو -

مـقتل ما يزيد عن  162وإصابة  54شخصًا
في انهيار أرضي في منجم باكنات جيد في

ار إثر هطول األمطار. ميا
النتـائج النهائيـة الستفتاء تـعديل الدستور
الـروسي تـظـهـر مـوافـقـة  %78من إجـمـالي
ـشـاركـ وقد بـلـغت نـسـبة اإلقـبـال الـعام ا
عـــلى االســتـــفـــتــاء  %67.88من إجـــمــالي

. سجل الناخب ا
 3يولـيـو - اجلزائـر تـسـتعـيـد رفات  24من
ــقــاومــة الــشــعــبـيــة إبــان اإلحــتالل قــادة ا

الفرنسي بعد  174عاما.
 4يوليو -

ــــؤكــــدة عــــدد اإلصــــابــــات ا
بـجــائـحــة كـورونــا يـتــخـطّى
حــاجـز  11مـلــيــون شــخص
حول الـعالم من بيـنهم أكثر
من  523 ألـف حـــالـــة وفــاة
وحـــوالي خـــمـــســة مـاليــ
و830 ألف حــالــة تــمــاثــلت

للشفاء.
مـــقـــتـل مـــا ال يـــقل عن 50
شـخـصًـا جـرّاء فـيـضـانات
ضـــــربـت مـــــحـــــافـــــظـــــتي
كـومــامـوتـو وكـاغـوشـيـمـا
في جـــــزيــــرة كــــيــــوشــــو

اليابانية.
5 يـوليـو - وفاة الـفنـانة
ـصريـة رجـاء اجلداوي ا
عن عـمر نـاهز 85 عـامًا
مـــتــأثـــرة بـــإصــابـــتـــهــا

بفيروس كورونا.
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الـعـراق: تـشـييـع جثـمـان احملـلل الـسـياسي
واألمني هـشـام الهـاشـمي الذي اغـتـيل على

يد مجهول قرب منزله في بغداد.
الرئـيس البرازيلي جاييـر بولسونارو يُعلن

إصابته بفيروس كورونا.
 9يولـيو - تقدم وزراء احلكـومة السودانية
بــاســـتــقـــالــة جـــمـــاعــيـــة لــرئـــيس الــوزراء
الــســوداني عــبــد الــلـه حــمــدوك تــمــهــيــدًا

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
 10يـولـيــو - احملـكـمـة اإلداريـة الــعُـلـيـا في
تُــركـيَّــا تـقــضي بِـإلــغـاء وضـع آيـا صــوفـيـا
كـمـتـحف وإعـادة الـعـمل به كـمـسـجـدٍ جامع

بعد نحو  86سنة من إيقاف الصالة فيه.
 11يـولـيــو - سـقـوط قـتـيـل ونـحـو عـشـرين
جريحا في مظاهرات شهدتها عاصمة مالي
بـامـاكـو تــطـالب بـتــنـحي الـرئــيس بـدعـوى

ا

ا
لفساد والفشل في إدارة البالد.

 12يولـيو - حـريق هائل في سـوق توشكي
دينة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

 13يـــولــيـــو - مـــقــتل  4جــنـود أذريــ في
اشــتــبــاكــات وقــصف مــتــبــادل مع الــقـوات
ـتـنازع ـنـطـقـة احلـدوديـة ا األرمـيـنـيـة في ا

عليها.
وقع  15يـولـيـو - اخـتـراق الـنـظـام األمنـي 
تـــويـــتـــر واســتـــخـــدام حـــســـابــات بـــعض
ــشـاهــيـر بــهـدف االحــتــيـال جلــمع عـمــلـة ا
البيـتكوين وقُدّرت خسائر ضـحايا العملية
بأكـثر من مائـة ألف دوالر بينمـا هبط سعر

أسهم شركة تويتر بنسبة .%4
 19يـولــيــو - وفــاة وزيـر الــدفــاع الــعـراقي
األسـبق سـلـطـان هـاشـم إثـر جـلـطـة قـلـبـيـة
ـعــتــقـل عن عــمــر نــاهـز 75 أصــابــته فـي ا

عامًا.
 19يـــولــيـــو - انــطـالق مــســـبــار األمل إلى
ريخ من مـركز تـانيـغاشـيمـا الفـضائي في ا
اليـابان في أوّلِ مهـمة عربيـة وإماراتية من

نوعها الستكشاف الكوكب األحمر.
 21يــولـيــو - إثـيــوبــيـا تُــعـلـن عن اكـتــمـال
رحـلة األولى مـن ملء خزان سـد النـهضة ا
دون الـــــتـــــوصّل إلـى اتــــفـــــاق مـع مـــــصــــر
والـسـودان واحلـكـومة الـسـودانـيـة تـكشف
ا عن تراجـع منـسـوب ميـاه الـنـيل األزرق 

يعادل  90مليون متر مكعب.
 23يـــولــيــو - إطالق مــهــمــة تــيــان وين-1
الــصـيــنـيـة والــتي حتـمـل مـسـبــارًا مـداريًّـا

ريخ. وعربة مسيرة إلى ا
24 يـولــيـو - إقـامـة صالة اجلــمـعـة في آيـا
صـوفـيـا بإسـطـنـبـول للـمـرة األولى مـنذ 86
عـامـا وسط احـتــفـاء رسـمي وشـعـبي كـبـيـر

بقرار قضائي بإعادته جامعا.
ـالـيزي  28يولـيـو - إدانـة رئيس الـوزراء ا
السـابق جنيب عبـد الرزاق في جمـيع التهم
وجهة إليه خالل احملاكمة األولى السـبعة ا
بخـصوص فضيـحة صندوق وان إم دي بي

السيادي.
أغسطس/آب

1 أغـسـطس - انـهـيـار سـد بـوط عـلى الـنيل
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قـتـيـلًا 21 مـنـهم في هـايتـي وإجالء نصف
ـتـحدة مـلـيـون نسـمـة في كـوبـا والواليـات ا

وعدة مناطق أخرى.
27 أغسـطس - القضاء النيـوزيلندي يُصدر
حُكـمه على برينـتون تارانت مُنـفِّذ مجزرتيّ
كـرايسـتـشـيـرش سـنة 2019 بِـالـسـجن مدى
شروط وهي احليـاة دون إمكانيـة اإلفراج ا
رَّة األولى الـتي تُفـرض فيهـا هذه العُـقُوبة ا

بِتاريخ نيوزيلندا.
28 أغــســطس - رئــيس الــوزراء الــيــابــاني
شينزو آبي يعلن استقالته ألسباب صحية.
31 أغـســطس - الـرئــيس الــلـبــنـاني يُــكـلف
مصطفى أديب بتشكيل احلكومة اجلديدة
أول رحلـة مباشـرة لطائـرة إسرائيلـية تصل
مطار أبو ظبي قادمة من مطار تل أبيب بعد

عبورها األجواء السعودية.
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 16 سـبـتمـبـر - يـوشيـهـيديـه سوغـا يـتولَّى
رئاسـة وزراء الـيابـان خلـفًـا لرئـيس الوزراء

ستقيل شينزو آبي. ا
20 سبـتمـبر - كـشف وثائق فـنسن الـتابـعة
ـتعلـقة برصد لوزارة اخلـزانة األمريـكية وا
معـامالت ماليـة مشبـوهة حول الـعالم تقدر

لياري دوالر أمريكي. قيمتها 
26 ســبــتـمــبـر - رئــيس الــوُزراء الـلُــبــنـاني
ُـكـلَّف مــصـطـفى أديب يـعــتـذر عن تـشـكـيل ا
احلُـكُـومــة بـســبب عـرقــلـة وتـصــلُّب مـواقف

بعض الكُتل النيابيَّة.
27 ســبـتـمــبـر - الــسـويـســريـون يــرفـضـون
ـبـادرة الـشـعـبـيـة من أجل هـجـرة مـعـتـدلـة ا
بـــنـــســـبـــة %61.7 والـــتي تـــهـــدف إلعـــادة
الــــتــــفـــــاوض مع االحتـــــاد األوروبي حــــول

اتفاقية حرية التنقل.
إنـدالع اشــتــبـاكــات عـســكــريَّـة عــنــيـفــة بـ
اجلــــيـــشــــ األذربـــيــــجـــاني واألرمــــني في
ـتـنـازع عـلـيـهـا وكـلـتا مـرتـفعـات قـره بـاغ ا
الـدولتـ تـعلـنان األحـكـام العُـرفيَّـة تـماشـيًا

مع حالة احلرب.
ؤكدة بجائحة 28 سبتمبر - عدد الوفيات ا

ليون حالة وفاة. كورونا يتخطّى حاجز ا
29 ســبــتـمــبـر - وفــاة أمــيـر دولــة الــكـويت
الشـيخ صـباح األحـمد اجلـابـر الصـباح عن

عمر ناهز 91 عامًا.
30 سبـتمبـر - الشـيخ نواف األحمـد اجلابر
الصـباح يؤدي اليم الدستورية في جلسة
خـاصـة عقـدهـا مـجلس األمـة لـيصـبح أمـير

الكويت السادس عشر.
أكتوبر/تشرين األول

 3 أكـتـوبـر - الـنـاخـبون
في كـالـيـدونـيـا اجلـديدة
يصوتون ضد االستقالل
عـن فــــرنــــســــا في ثــــاني
اسـتفـتـاء بـهـذا األرخـبيل

. في احمليط الهاد
 7 أكـتـوبـر - أصـدر أمـير
الـــكــويـت الـــشــيـخ نــواف
األحــمـد اجلــابـر الــصـبـاح
أمرًا أمـيريًّا يقضي بتعي
الـــشـــيخ مـــشـــعـل األحـــمــد
اجلـــابـــر الـــصـــبـــاح ولـــيــا

للعهد.
8 أكـــتـــوبــر - أدى مـــشـــعل
األحــمــد اجلــابـــر الــصــبــاح
الـــيـــمـــ الـــدســتـــوريـــة في
جلـسـة خاصـة بعـد مـبايـعته
من قــــــبل مــــــجـــــلـس األمـــــة

ليصبح ولي عهد الكويت.
23 أكــــتـــــوبــــر - الـــــســــودان
وإسرائـيل يعلنـان عن اتفاق مبـدئي لتطبيع

. العالقات ب الدولت
27 أكتـوبر - إعصـار موالف يـضرب فيـتنام
بــعــد الــفــلــبــ مــخــلــفًــا عــشــرات الــقــتــلى
ادية. فقودين باإلضافة إلى اخلسائر ا وا
29 أكـــتـــوبـــر - هــجـــوم في مـــديـــنـــة نــيس
الـفـرنـسـيـة نـفـذه مـهـاجـر غـيـر شـرعي أدى

هاجم. قتل 3 أشخاص واعتقال ا
30 أكـتـوبـر - زلـزال في بـحـر إيـجـة بـقوة 7
ريـخـتــر أدى لـوفـاة وإصـابـة الـعـشـرات في
إزمـيـر التـركـيـة كمـا وقـعت خـسائـر بـشـرية

ومادية في اليونان.
مـثل اإلسكتـلندي شون 31 أكتـوبر - وفاة ا

كونري عن عمر ناهز 90 عامًا.
نوفمبر/تشرين الثاني

2 نوفمبر - االستفتاء الدستوري اجلزائري
2020: الناخبون اجلزائريون يوافقون على
الــتــعـديالت الــدســتـوريــة بــنـســبـة 66.8%
ن يحق لهم التصويت. ومشاركة 23.7% 
هجـمات بإطالق النار في مواقع مختلفة من
العاصـمة النمساوية فيينا تسفر على األقل
عن مـــقـــتل 5 أشـــخـــاص من بـــيـــنـــهـم أحــد

هاجم وإصابة  17آخرين. ا
إطالق نـــار في حــــرم جـــامـــعـــة كـــابـــول في
أفغـانستان يسفر عن مقتل ما ال يقل عن 35

شخصًا وإصابة 50 آخرين.
 3نوفـمبر - االنتخابات الـرئاسية األمريكية

.2020
 7 نوفـمبـر - جو بـايـدن يفـوز باالنـتخـابات

الرئاسية األمريكية.
15 نوفمبر - 15 دولة من دول جنوب شرق
آســيـا تــوقع اتـفــاق الـشــراكـة االقــتـصــاديـة
اإلقـلـيـمـيـة الـشـامـلـة عـلى أن تـكـون سـاريـة
ـفـعول بـعـد عامـ بـعد أن تـصـدق علـيـها ا

عنية. الدول ا
ـنــــــفـذ احلـدودي 18 نـوفـمــبـر - افــتـتــاح ا
ــســمّـى جـــــــديــدة - عـــرعــر بــ الــبـــري ا

الــسـعــوديــة والــعــراق بـعــد إغــالق دام 30
سنة.

الــيــمـ الــدســتــوريـة أمــام الــرئـيـس قـيس
سعيد.

ـــانــيــة 29 فــبـــرايــر - االنـــتــخــابـــات الــبــر
السلوفاكية
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ـبيـة الدوليـة تقرر 24 مارس  –اللـجنة األو
ـبيـة الصيـفية في تأجـيل دورة األلعاب األو
طـوكــيـو إلى ســنـة 2021 بـســبب جـائــحـة

فيروس كورونا.
ــصــري جـورج ــمـثل ا 27 مـارس  –وفــاة ا

سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا.
28 مـارس  – وفـاة الـفـدائـية الـفـلـسـطـيـنـية

تيريزا هلسة عن عمر ناهز 66 عامًا.
30 مـارس  –سرقـة لـوحة حـديـقة الـقـسيس
ي فـان جوخ في في نيـونـي لـلـرسـام العـا
يـوم مــيالده من مـتـحف سـيـنـجـر الرين في

مدينة الرين في شمالي هولندا.
31 مـارس  –وفـاة عبـد احللـيم خـدام نائب
الرئيس السوري األسبق عن عمر ناهز 88

عامًا.
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ـؤكدة بـجائـحة 3 أبـريل  –عدد اإلصـابات ا
ـلـيـون فـيـروس كــورونـا يـتـخــطّى حـاجــز ا
شخص حـول العالم من بينهم أكثر من 54
ألف حـالــة وفــاة وحـوالي  218 ألف حــالـة

تماثلت للشفاء.
9 أبـريل  –الــرئـيس الــعـراقي بــرهم صـالح
يكـلف رئيس اخملـابرات مـصطـفى الكـاظمي

بتشكيل احلكومة.
 19 أبــريل  –مــقـتل 23 شـخــصًـا وإصــابـة
ثالثة آخـرين في سلسلة عـمليات إطالق نار
نُـفِذت من قـبل شـخص واحد في  16مـوقعًا

في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.
ؤكدة بجائحة 27 أبريل  –عدد اإلصـابات ا
فــيـروس كــورونــا يـتــخـطّى حــاجـز الــثالثـة
مالي شـخص حول العالم من بـينهم أكثر
من 211 ألف حـالة وفـاة وحوالي 893 ألف

حالة تماثلت للشفاء.
مايو/أيار

7 مايـو - علماء الـفلك يعلـنون عن اكتشاف
أول ثـقب أسـود قــريب من األرض في نـظـام
ــكن الــنـــجـــوم يــحـــمل اسم  HR 6819و

رؤيته بالع اجملردة.
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إصابـة سفينة الدعم اإليرانية كُنارك بنيران
صديـقة أُطـلقت بـواسطـة الفـرقاطـة جماران
أثنـاء مناورات للـبحرية اإليرانـية في خليج

عُـمــان في حــادث خـلّف 19 قـتــيــلًـا من
طاقمها.

أفيـانكـا ثانـي أقدم شـركة طـيران في الـعالم
تـعـلن عن إفالسـهـا بـسـبب جـائـحـة كـورونا

نتيجة توقف الطيران وتراكم الديون.
ـؤكـدة بـجــائـحـة فـيـروس عـدد اإلصـابــات ا
كــورونــا يــتـخــطّى حــاجــز األربــعــة ماليـ
شـخص حــول الـعـالـم من بـيـنــهم أكـثـر من
279 ألف حـالة وفاة وحـوالي مليون و375

ألف حالة تماثلت للشفاء.
12 مـايـو -أفـغـانـسـتـان مـقـتل 24 شـخـصـا
وإصــابـة 65 آخــرين في هــجــوم انـتــحـاري
استـهدف صالة جنـازة لقائـد شرطة مـحلية

بوالية ننكرهار شرق البالد.
ـنح 17 مـايــو - الـكـنــيـست اإلســرائـيــلي 
الثقة للحكومة اجلديدة بأغلبية  73صوتا.
ـواطن األمـريـكي جـورج 25 مـايـو - وفـاة ا
دة فلـوريد إثـر ضـغط الضـابط عـلى رقبـتهِ 
ــــا أدى إلى ســــبع دقــــائـق حـــتـى وفــــاتهِ 
حـصـول فـوضى عـارمـة في أمـريـكـا من قـبل

الشعب.
26 مايـو - احـتـجـاجـات وأعـمال شـغب في
مـيــنـابــولس ومــنـاطـق أخـرى في الــواليـات
ــتـحــدة األمـريــكــيـة بــسـبـب مـقــتل جـورج ا

فلويد.
u¹U 30 

ـركـبـة انـطالق أول مـهـمــة مـأهـولـة بــطـاقم 
صـنعة بواسـطة سبيس إكس دراجون 2 ا

متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.
30 مايـو - وفـاة الـفنـان حـسن حـسـني إثر
نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز  89عامًا.

يونيو/حزيران
 6يــــونـــيـــو - وفــــاة رمـــضـــان شــــلح أحـــد
مـــؤســـسـي حـــركـــة اجلـــهــــاد اإلسالمي في

فلسط عن عمرٍ ناهز 62 عامًا.
8 يونـيو - وفاة رئيس جمـهورية بوروندي

بيير نكورونزيزا عن عمرٍ ناهز 55 عامًا.
ـصـريـة تـعـتـقل  14يـونـيـو - قــوات األمن ا
ـعـارض مـحــمـد مـنـيـر الـكـاتب الـصــحـفي ا

وتقتاده إلى جهة غير معروفة.
15 يونيو -

الــهـنـد تُـعــلن مـقـتل  3من جـنـودهــا بـيـنـهم
ضابط في مـواجـهة مع الـقوات صـينـية في

تنازع عليها. منطقة الداخ احلدودية ا
كــوريـا الـشــمـالـيــة فـجـرت مـكــتب اإلتـصـال
شـترك ب الكوريـت في منطـقة كيسونغ ا

احلدودية.
 16يـــونـــيـــو - مـــقـــتل مـــا ال يـــقل عن
عــــشـــرين جــــنـــديًّـــا هــــنـــديًّـــا خالل
مـــــنـــــاوشـــــاتٍ عـــــلـى طـــــول خط
الـسـيـطـرة الـفـعـلـيـة بـ الـصـ

والهند.
 18يـونـيــو - إنـتـخـاب كــيـنـيـا
ـكــسـيك وأيــرلـنـدا والـهــنـد وا
والـنرويج أعضاءً غير دائم
فـي مــــجــــلس األمن الــــتــــابع
ـتحدة ابـتداءً من عام لأل ا

.2021
 20يــونـيــو - بـريــطـانــيـا:
ثالثة قـتلى طعـناً بسك
فـي ريـديــنغ غــربي لــنـدن
والـشـرطـة تـعـتـقل لـيـبـيـاً
وتــــعـــــتــــبـــــر الــــهـــــجــــوم

“إرهابياً.”
 21يونيو -

وفـاة جنم كرة الـقدم الـعراقي
أحـمـد راضي عن عـمـرٍ نـاهـز
 56عـــامًــا جـــراء إصـــابــته

بجائحة فيروس كورونا.
كـــســوف شـــمـــسي لـــوحظ
بـــوسـط وشــرق أفـــريـــقـــيــا
وجـنوب اجلـزيـرة الـعـربـية

وجنوب آسيا.
 28يونيو - عدد اإلصابات
ـؤكدة بـجائـحة كـورونا ا
يـتخطّى حاجز العشرة

االسـتــقالل لِـتــكـون أوَّل حــكـومــة في تـاريخ
ـي وأخـصـائـي لُـبـنـان مُكـوَّنـة من أكـاد

بـعـد اســتـقـالـة احلـكـومـة الـسـابـقـة نـتـيـجـة
االحتجاجات الواسعة.

22 يناير
انـتـشـار ساللـةٍ جـديـدةٍ من فـيـروس كـورونا
في الـــصــ مـــؤديًـــا لــوفـــاة أكـــثــر من 80

شخصًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين.
24 يناير

زلــــزال بــــقـــوة 6.7 درجـــة يــــضــــرب واليـــة
مـعــمــورة الـعــزيـز فـي شـرق األنــاضـول في

ئات. تركيا ووفاة 22 شخصًا وإصابة ا
d¹UM¹ 26

وفــاة العـب كــرة الـــســلـــة األمــريـــكي كــوبي
برايـنت إثـر حتـطم طـائـرته في كـاالبـاساس

في والية كاليفورنيا.
d¹UM¹ 28

أمــيـر قــطــر الــشــيخ تــمــيم بن حــمــد يـقــبل
استـقالة رئـيس الوزراء عبـد الله بن ناصر
ويُــعـ خــالـد بن خــلـيـفــة خـلــفًـا له ووزيـرًا

للداخلية.
الرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب يُعـلن في
مؤتـمـرٍ صـحفيٍّ مُـشـتـركٍ مع رئـيس الوزراء
اإلسرائـيلي بنيام نتـنياهو إطالق صفقة
القـرن وسط اسـتنـكاراتٍ عـربـيَّة وإسالمـيَّة

ودوليَّة.
d¹UM¹ 31

ــتــحـــدة تــنــســحب من االحتــاد ــمــلــكــة ا ا
األوروپي بعد 47 سنـة من العُضويَّـة لتبدأ

فترة انتقالية من 11 شهرًا.
ـية تـعـلن أن فـيروس مـنـظمـة الـصـحة الـعـا

ـــثـل حـــالـــة كـــورونــــا أصـــبـح 

طـــــــــــــــــــــوار
ــيــة وذلـك مع ظــهــور حــاالت صــحــيـــة عــا

. إصابة في دول أخرى غير الص
فبراير/شباط

ـاالوية  3 فـبـراير  –احملكـمـة الـدستـوريـة ا
تلـغي نتائج االنتخابـات العامة لعام 2019
التي فـاز بها الرئيس بيتر موثاريكا وتأمر

بإجراء انتخابات جديدة.
ـصــريـة نـاديـة ـمــثـلـة ا 4 فـبـرايـر  –وفـاة ا

لطفي عن عمر 83 عامًا.
4-5 فبراير  –وفاة 41 شخصًا وإصابة 84
آخرين في انـهيارين ثلجيـ متتالي شرق

مقاطعة وان في تركيا.
5 فـبــرايـر  – مــجـلـس الـشــيــوخ األمــريـكي
يُـبـر الــرئـيس دونــالـد تـرامب من تــهـمـتي
إســاءة اسـتــخــدام الـســلـطــة وعــرقـلــة عـمل

الكونغرس.
8 فـبراير  –مقتل 29 شـخصًا وإصابة أكثر
من  58 آخــريـن بــعــد أن أطــلـق ضــابط في
ـلـكي الـتـايلـنـدي الـنـار عـشـوائـيًّا اجلـيش ا

على مدني في ناخون راتشاسيما.
9 فـبـرايـر  –الـفـيـلـم الـكـوري طـفـيـلي يـفـوز
بـأوسـكـار أفــضل فـيـلم خـواكــ فـيـنـيـكس
ـثلة ـثل رينـيه زيلـويغـر أفضل  أفضل 
وذلـك ضـمن حـفل تـوزيـع جـوائـز األوسـكـار

. الثاني والتسع
 19 فـبـراير  –مـقتل 10 أشـخاص وإصـابة
5 آخرين بـجـروح إثـر هجـوم مـسـلّح قام به
ـيني مُتطـرِّف استهدف مـقهي في اني  أ
ـانيـة قبل مديـنة هـانـاو في والية هـسن األ

أن تعثر عليه الشُرطة ميتًا في منزله.
 24-26 فـبـرايـر  –مـقـتل 27 وإصـابـة 190
شخـصًـا في أعـمال شـغب في شـمـال شرقي
دلهي في الـهنـد إثـر مهـاجمـة أنصـار حزب
ـنـاوئـ بـهــاراتـيـا جـانـاتـا لـلـمـتـظـاهـرين ا

واطنة. لتعديل قانون ا
صري األسبق 25 فـبراير  –وفـاة الرئيس ا
مـحـمــد حـســني مـبــارك عن عـمــر نـاهـز 92

عامًا.
27 فبراير  –احلكومة التونسية اجلديدة
بــرئــاســة إلــيــاس
الـفـخـفاخ
تــــــؤدي

األزرق في الـسـودان أدى إلى تــضـرر أكـثـر
نطقة. من 600 منزل با

 2 أغسـطس - أمطار غـزيرة في محـافظات
مأرب وأبـ والضالع الـيمـنية تـتسبب في

تشريد أكثر من 1300 أسرة نازحة.
3 أغـســطس - الـعـاهل اإلســبـاني الـسـابق
خـــوان كــارلــوس يـــغــادر بالده بـــعــد فــتح
حتقـيق حـول تلـقـيه مـائة مـلـيون دوالر من

السعودية.
 4 أغـســطـس - انــفـجــار ضــخم فـي مــرفـأ
بيـروت يُـلـحق أضـرارًا جسـيـمـة في أرجاء
بــيــروت وسُــمع دويه فـي الــدول اجملـاورة
لــلـبــنـان مــخـلــفًــا عـشــرات الـقــتـلى وآالف

فقودين. اجلرحى وعدد غير معلوم من ا
 5 أغــسـطس - وزيـر الــصـحــة واخلـدمـات
اإلنـسـانـيـة األمــريـكي ألـيـكس عـازار يـقـوم
بـزيارة رسمية إلى تايوان وهي أول زيارة

له منذ 1979.
6 أغــــــســــــطس - قــــــدم رئــــــيـس الـــــوزراء
وريـتاني إسـماعـيل ولد بـده ولد الـشيخ ا
سـيـديـا اسـتـقـالـة حــكـومـته بـعـد عـام عـلى
تـعـيـيــنه وجـرى تـكـلـيـف مـحـمـد ولـد بالل

بتشكيل احلكومة.
7 أغـــســـطـس - مـــقـــتل مـــا ال يـــقل عن 17
شـخـصًا في انـشـطار طـائـرة تابـعـة لشـركة
درج إيـر إنـديـا إكـسـبرس بـعـد جتـاوزهـا ا

خالل الهبوط في مطار كاليكوت.
fD ſ√ 9

أعـلـنت وزيـرة اإلعالم اللـبـنانـيـة منـال عـبد
الــصـمــد اسـتـقــالـتــهـا من احلــكـومــة عـلى

خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.
استـقالة وزير الـبيئة الـلبنـاني دوميانوس

قطار من احلكومة.
10  أغسـطس - اندالع احـتجاجـات مؤيدة
قراطـية في بـيالروسيا وسط الـتنازع للـد
عــلى إعــادة انـتــخــاب الـرئــيس ألــكـســنـدر

لوكاشينكو.
رئـيس احلـكـومـة الـلُـبـنـانـيَّـة حـسـان ديـاب
يُعلـن استقالة حُكُـومته على خلـفيَّة انفجار
مرفـأ بـيـروت قبل نـحـو أُسـبـوع وعلى وقع
مُــظــاهــرات عـــنــيــفــة تُـــطــالب بِــمُـــعــاقــبــة

. سؤول ا
ــؤكــدة 11 أغــســطس - عــدد اإلصــابــات ا
بجـائحة كورونا يـتخطّى حاجز 20 مـليون
شـخص حــول الـعـالم من بـيـنـهم أكـثـر من
736 ألف حـالـة وفـاة وحوالي  12 مـلـيون

و281 ألف حالة تماثلت للشفاء.
13

أغـسـطـس - إسـرائـيل واإلمـارات الـعـربـيـة
ـتـحـدة تـوقـعـان مــعـاهـدة سالم لـتـطـبـيع ا

العالقات ب البلدين.
ـصـري 13 أغــسـطس - وفـاة الــسـيــاسي ا
عصـام العريان في محبسه إثر أزمة قلبية

عن عمر ناهز 66 عامًا.
ــصــريَّـة ُــمــثــلــة ا 14 أغــســطس - وفــاة ا

شويكار عن 83 سنة.
fD ſ√ 18

احملـكـمـة الـدوليـة اخلـاصـة بـلـبـنـان تـصدر
حـكـمـها بـإدانـة سـلـيم عيـاش ضـمن قـائـمة
تـهم في قـضية اغتـيال رئيس الوزراء ا

اللبناني األسبق رفيق احلريري.
الي إبراهـيم أبو بكـر كيتـا يعلن الرئـيس ا
استـقالـته وحل احلـكـومة بـعد اعـتـقاله في
انـــــقـالب عـــــســـــكـــــري تـــــبع أشـــــهـــــرًا من

االحتجاجات.
18 أغــسـطس - أبـل أول شـركــة أمــريـكــيـة
تــصل قـيـمــتـهـا الـســوقـيـة إلى تــريـلـيـوني

دوالر.
ـعارض الـروسي 22 أغـسـطس - وصـول ا
ـانيا وهـو في حالة أليـكسي نافـالني إلى أ
غيـبوبـة لـتلـقي الـعالج بعـد أن تـعرض في

روسيا لتسمم معتمد.
ــاني 23 أغـــســطـس - بــايـــرن مــيـــونخ األ
يـحـقق بـطـولـة دوري أبـطـال أوروبـا لـلـمرة
الـسادسـة في تـاريـخه بـعـد فوزه 0-1 عـلى

باريس سان جيرمان في النهائي.
24 أغـسـطس - تـفـجـيـران في بـلـدة جـولـو
بــالـفـلـپــ يـوقـعـان 15 قــتـيــلًـا ونــحـو 75
جـريـحًـا واشـتـبـاه بِـأن تـكـون جـمـاعـة أبي

سيَّاف خلف هذا العمل.
25 أغسـطس - اللجنة اإلقـليميـة األفريقية
يَّة لإلشهاد الـتابعة لِمُنظَّمـة الصحة العا
تُعـلن اكـتمـال استـئـصال شـلل األطـفال في

أفريقيا.
26 أغــســطس - حتــوّل إعــصــار لــورا إلى
الدرجـة الـرابـعة بـعـد وصـوله إلى سواحل
ــكـسـيـك مُـخــلـفًـا 28 لــويـزيــانـا وخـلــيج ا
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ونـحـن نـعــيش وبــاء انـــــفــلــوزا كـورونــا الــذي جـــــاءنــا من اخلــفـاش
نستذكـر انفلونـزا الطيور الـذي غزا العالم في عام 1997 اي قبل 23

عاما.
بـالـتاكـيد شـبـاب اليـوم ال يعـرفـون عنه شـيئـا لـكني اسـتـطيع الـقول ان
كـان اقل قـوة وانـتـشـارا من كـورونـا. ولم يكـن مخـيـفـا كـمـا هـو احلال
االن بـســبب وسـائـل الـتــواصل االجـتــمـاعي الــتي تـنــشـر الــكـثــيـر من

االخبار اخمليفة دون التاكد من صحتها.
m½u  m½u¼ s  ‰Ëô« d³)«

في مثـل هذا الـيـوم من عام 1997 سمـعـنا ان هـونغ كـونغ بدات بـقتل
ليون دجاجة لوقف انتشار مرض إنفلونزا الطيور وكان مليون وربع ا
ــرض غــثــيـان  وذات يــطــلق عــلــيه اسم (H5N1) وكــانت اعــراض ا

الرئة  وتقيؤ  وإسهال  
يـقــسم أنـفــلـونـزا الــطـيــور إلى قـســمـ بـنــاء عـلى اإلمــراض: شـديـدة

.(LPAI) وضعيفة اإلعراض (HPAI) اإلعراض
ــعــروف بـشــكل أوسع من فــيــروسـات أنــفـلــونــزا الـطــيـور  الــصـنف ا
ـمــرضـة لـلــغـايـةH5N1 , ظـهـر في الـصـ عـام 1996 وقـد ظـهـر ا

بشكل ضعيف اإلمراض أيضا في أمريكا الشمالية.
إنـفلـونزا الـطيـور له شـكل معـدي جدا مـيّز أوال فـي إيطـاليـا قبل أكـثر

من  100سنة حيث كان يعرف بطاعون الطيور. 
dA³ « 5Ð t UI²½«

إنـفـلـونــزا الـطـيـور هـو مـرض فــيــــروسي يـصـيب احلــيـوانـات عـمـومـا
والطيور بشـكل خاص. تكمن الـفيــروس في دماء الطـــــيور ولعابــــها
وأمعائهـا وأنوفها فتـخرج في برازها الذي يـجف ليتحــــول إلى ذرات
غـبــار مـــــتــطـايـرة يــسـتـنــشـقــهـا الـدجــــــاج واإلنـسـان الــــــقـريب من

الدجاج. 
ويــعــتــبــر الــوز واحلــبش والــــبط والــدجــاج هم األكــثــر إصــابــة لــهـذا

الفيروس.
فـيــروس أنـفـلــونـزا  من ساللـة H5N1 شـديــدة الـعـدوى هــو فـيـروس
ـيـا بـاعـتـبـاره تـهـديدا أنـفـلـونـزا الـطـيور الـنـاشـئـة الـتي سـبب قـلـقـا عـا
مـحــتـمال. وغــالـبـا مــا يـشــار إلـيـهــا اخـتــصـارا بـاسم ""bird flu أو

avian influenza"
الي من الـدواجن في تزايـد في البـلدان  وقد قـتل فيروس H5N1 ا

في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا. 
وفي حـينه ابـدى خبـراء الصـحة الـقلق من أن الـتعـايش من فيـروسات
األنفـلونزا الـبشريـة وفيروس أنـفلونـزا الطيـور خاصة H5N1 سيوفر
فــرصـة لــلــمـواد الــوراثـيــة الــتي يـتـم تـبــادلـهــا بــ أنـواع مــحـددة من
ــا خـلق سـلــسـة فـيــروس األنـفـلــونـزا  وهـذا  يــنـتـقل الـفــيـروسـات ر
ـصـاب بـسـهـولـة ويكـون قـاتال لـلبـشـر. وكـان مـعدل وفـيـات الـبشـر  ا

بفيروس H5N1 هو 60.
”ËdOHK  ‰UI²½« ‰Ë«

مـنـذ أول ظـهـور (H5N1) الـبـشـري في عـام 1997 كـان هـنـاك عـدد
ــا أدى إلى إصــابــات شــديـدة مــتــزايـد مـن انـتــقــاله إلى اإلنــســان 

يتة.  سريريا وعدوى بشرية 
ألن هنـاك حـواجز كـبيـرة  ب الـفيـروس ال يـنتـقل بسـهولـة إلى الـبشـر
الطيـور والبشـر ولكن بعض حـاالت العدوى يـجري بحثـها لتـحديد ما

إذا كانت العدوى تنتقل من اإلنسان إلى اإلنسان. 
و إجراء مـزيد من البـحوث لفـهم عوامل  االنتـقال الى البـشر او ب
ـنـاعـيـة الـتي قـد تزيـد من البـشـر انـفـسـهم .مـثل الـعـوامل الـوراثـيـة وا

احتمال اإلصابة وهذا لم يكن مفهوما بشكل واضح.
ـعـروفـة األولى النـتـقـال  فـفـيـروس (H5N1) إلى اإلنـسان ـعـلـومـة ا ا
حدثت في هـونغ كونغ في عام 1997 عندمـا كان هنـاك تفشي لـ 18
ـصـاب حـالـة بـشـريـة ; وأكـدت 6 حـاالت وفـاة..وال أحـد من الـنـاس ا

كان عمل مع الدجاج. 
ــنـــطــقــة ال يـــوجــد حــاالت أخــرى  بــعـــد إعــدام كل الـــدواجن في ا
تشخيصها. في عام 2006 وهو أول انتقال للفيروس من إنسان إلى
ــرجـح حــدث عـــنــدمـــا اصــبح 7 أفــراد مـن أســرة في إنــســـان  من ا
سـومـطــرة مـصـابــ الن أحـد أفـراد األســرة كـان يـعــمل مع الـدواجن
اليــ من الـطــيـور أصــبـحت مــصـابـة ـصــابـة. عـلـى الـرغم من أن ا ا
بـالـفـيـروس مـنـذ اكـتـشـافه فـقد تـوفي 359 شـخصـا من H5N1 في

ية 12دولة وفقا لتقارير منظمةالصحة العا
وكـمـثـال عـلى ذلك انـتـشـار فـيـروس H5N1 في تـايالنـد تـسـبـبت في
خسائر اقـتصادية هائـلة وخاصة بـ عمال الدواجن.  إعدام وذبح

ـصابـة. فقـد عامة الـشعب الـثقـة مع منـتجات الطـيور ا
الـــدواجن وهــذا أدى إلى انــخـــفــاض اســتــهالك
مـنـتـجــات الـدواجن. هـذا أيـضـا ادى الى حـظـر

صابة.  االستيراد من البلدان ا
وإلى انخفاض هجرة الطـيور والغاء العديد من

هرجانات في ذلك الوقت وغير ذلك. ا

-1-
اذا كان فرعون قد تمادى في طغيانه وجبروته حتى ادّعى الربوبيّة 

وقال :
(أنا ربكم األعلى) 

فانّ هنـاك على طول الـتاريخ طغـاةً فراعنـةً بالغـوا في البطش والـتنكيل
بـعبـاد الـله واتخـذوهم عـبيـداً ال يـغفـرون لهم عـلى االطالق إنْ تـمردوا

على أوامرهم ونواهيهم ...
ـقـبـور- الذي حـكم الـعراق بـاحلـديـد والنـار- عـنا ومـا عَـهْد الـطـاغـية ا

ببعيد 
انّـه تشـبّه بـفـرعـون واسـتلـهم مـيـراث الـفـراعـنة أجـمـعـ وزاد عـلـيهم

غلظةً وقسوة وتنمرا .
-2-

وهـنـاك من يُـعـتـقـدُ أنَّه من احلـمائم تـراه وادعـاً هـادئـا ولـكـنه مـتى ما
وصل الى السلطة  واتيحت له فرص التجبر مارسها دون توقف ..!!
إن حقيقَـتَه كانت محجـوبةً عنك وكانت بـذور التفرعن كـامنةً في نفسه

.
-3-

ومن أغــرب مـا قـرأت في هـذا الـبـاب انّ جــلـوازاً من جالوزة الـطـاغـيـة
قبور كان يقول لالحرار الذين يتولى تعذيبهم : ا

(أنا الذي أحيي  
وأنا الذي أميتُ 

متى أشاء 
وكيف أشاء ) 

وكان هذا اجملرم يتستر باسم مستعار ويُنادى باسم ( الرائد عامر) 
راجع ذكريات وخواطر ص   258

-4-
انّ االفالس الـــــروحي واالخـالقي واإلنــــســــانـي يُــــضــــيف الـى قــــوائم

تفرعن عناصر جديدة على مدار األيام . ا
وهؤالء جمـيعا يـنسون مـا ينتظـرهم من اخللود في
قاع النيـران ( يوم ال ينـفع مال وال بنون االّ من

اتى الله بقلب سليم).
اللهم ضاعف عليهم العذاب 

وانتقم منهم شر انتقام .
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نادية لطفي ش ييرينيه كاثل زيلويغر

خواك فينيكسقاسم سليماني

جنازة الفنان حسن حسني

ماجدة
الصباحي مع
ابنتها

فـيـمــا يـلي أبــر احلـوادث الــتي شـــهــدتـهـا
العام 2020  ونحن نقف في يومه االخير:

w½U¦ « Êu½U Ød¹UM¹

 1 ينـاير - تستمر حرائق غابات أستراليا
حــيث اضـطــر آالف األشـخــاص لالحـتــمـاء
بشـواطئ جـنوب شـرق أسـتـراليـا هـربا من
نطقة احلرائق الـعنيفة التي جتـتاح هذه ا

السياحية.
≠ d¹UM¹ 2 

مصـرع رئيس أركان اجليش التايواني و7
ضباط كبار في حتطم مروحية عسكرية.
ان التركـي يصدق على طـلب الرئاسة البـر
تــفــويض احلــكـومــة لــتـقــد دعم مــتــنـوع

يشمل إرسال قوات إلى ليبيا.
وصل الـــــــنــــــجـم الـــــــســــــويـــــــدي زالتــــــان
إبراهيموفيتش إلى مدينة ميالنو تمهيدا
إلتــمــام انــتــقــاله لــصــفــوف نــادي إيه سي
مـيالن وبـدايــة فـتـرته الـثـانــيـة مع الـفـريق

اإليطالي.
دني مقتل 18 شخـصا من العسكري وا
في حــادث ســـقـــوط طــائـــرة قـــرب مــديـــنــة
اجلــنــيـــنــة عـــاصــمــة واليـــة غــرب دارفــور

الواقعة غربي السودان.
d¹UM¹ 3 

مـقــتل قـائــد فـيـلـق الـقـدس اإليــراني قـاسم
ـهنـدس أحد سلـيمـاني بـرفقـة أبي مهـدي ا
قـيـادات احلــشـد الـشـعــبي في غـارة جـويـة
أمريـكية اسـتهـدفت موكبًـا في مطـار بغداد

الدولي.
رشـد اإليـراني يُـعيّـن اجلنـرال إسـمـاعيل ا
قــآني قـائــداً جـديـداً لــفـيـلـق الـقـدس خــلـفـاً

لقاسم سليماني.
بـاريـس: األمن الـفــرنـسي يــقـتل رجـال بـعـد
قــتل آخــر طــعــنــا بــسـكــ فـي ضـاحــيــتي

فيلجويف والهاي لي روز جنوب باريس.
 8 يناير 

احلـرس الــثـوري اإليــراني يـنــفـذ ضــربـات
صــاروخــيــة قــبل الــفــجــر ضــد قــاعــدتــ

عسكريت بهما قوات أمريكية في العراق.
حتــطُّم طـــائــرة رحــلــة اخلـــطــوط اجلــويــة
الــدولـيــة األوكـرانــيـة  752بُـعــيـد إقالعــهـا
بِـفـتـرةٍ قـصـيـرةٍ من طـهـران ومـقتـل جمـيع
الـرُكَّـاب عــلى مـتــنـهـا الــبـالغ عـددهم 176

شخصًا.
11 يـــنــايـــر - االنـــتــخـــابـــات الــرئـــاســـيــة

التايوانية(باإلجنليزية)
 13يناير

أدى أعضـاء احلكومة االئـتالفية اإلسـبانية
اجلــديــدة(بـــاإلجنــلــيـــزيــة) أمـــام الــعــاهل
ـلك فيـلـيبي الـسـادس بالـقـصر اإلسـبـاني ا
ــلــكي "ال ثــارثــويال" في مــدريــد الــيــمـ ا

الدستوري.
احتـجاجـات في طهران ومـدن إيرانـية عدة
عـلى خـلـفـيـة إســقـاط الـطـائـرة األوكـرانـيـة

وتنديدا بسياسات النظام اإليراني.
سلطـات الفـلبـ تقـرر السـماح بـاستـئناف
الرحالت اجلوية جزئيا في مطار العاصمة
مـانــيال بـعــد إغالقه بــسـبب ثــوران بـركـان

تال.
15 يـنـايـر - احلـكـومـة الـروسـيـة تـستـقـيل
ـــيــر بـــوتــ عـن خــطط بـــعــد إعـالن فالد

لتعديالت دستورية.
16 يناير

ـنح الــثـقــة لــمـيــخـائـيل مــجـلس الــدومـا 
ميشوست رئيسا للحكومة الروسية خلفا

لـدميتري ميدفيديف.
أعضـاء مـجـلس الـشيـوخ األمـريـكي يؤدون
اليـم أمام رئـيس احملكمـة العلـيا تمـهيدا

لبدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب.
ـصرية ماجـدة عن عمر ناهز ـمثلة ا وفاة ا

89 عامًا.
18 يناير

قــالت الــشــرطــة الــصــومــالــيــة إن ســيــارة
مـفـخخـة انفـجـرت مسـتـهدفـة مـجمـوعة من
ـديـنة أفـجـوي شـمال ـتـعـاقدين األتـراك  ا
غـربي الـعـاصـمـة مـقـديـشـو بـيـنمـا أعـلـنت
حركـة الشـباب اجملاهـدين مسـؤوليـتها عن

التفجير.
لـبـنــان مـواجــهـات بــ احملـتــجـ وقـوات

ان وسط بيروت. حيط البر األمن 
إلـيـزابـيـث الـثانـيـة مـلـكـة بـريـطـانـيـا تـعـلن
رسـمـيـاً إلــغـاء كـافـة األلــقـاب واألمـتـيـازات
ـلـكـيـة من األمـيـر هـاري وزوجـته مـيـجان ا

دوق ودوقة ساسكس.
20 يناير

الرئـيس التونسـي قيس سعيـد يكلف وزير
ـالـيـة الـسـابق والـقـيـادي بـحـزب الـتـكـتل ا
إلــيــاس الــفـــخــفــاخ بــتــشــكــيل احلــكــومــة

اجلديدة.
وفـاة 3 أشخـاص بـفيـروس رئـوي مجـهول
وإصـــابـــة عـــشـــرات في مـــنـــاطق عـــدة من

. الص
الــسـودان: قُــتل 7 أشــخـاص وأصــيب 25
آخرون جـراء انفجـار قنـبلة يـدوية من نوع
"قــرنــيـت" في مــنــطــقــة الــشــقــلــة مــحــطــة

حلية شرق النيل. القالبات 
21 يناير

اإلعالن عن تـشكيل احلـكومة
اللبنانية السادسة

والـــســبــعــ
بــــــــــعــــــــــد
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فيـلتـمان وبـرناردو مـقابل تـمركز
ييفيس بوسوما ودافي بروبر في
ــلــعـب وشــغل عــلي مــنـــتــصف ا
هاجم رضا جاهانبـاخش مركز ا
الـصـريح بـ اجلنـاحـ بـاسـكال
جروس وأليكسيس ماك أليستر.
ـضيف األكـثر في وكـان الفـريق ا
الــســيــطــرة في الــدقــائق الــعــشـر
األول لــــكـــــنه لـم يــــهـــــدد مــــرمى
مـنافـسه حتى الـدقيـقة 11 عنـدما
وجـه بـرنـاردو كــرة من الـنــاحـيـة
الـيـسـرى تـابـعـهـا جـاهـانـبـاخش

رمى. فوق ا
والـتقط مـاك ألـيسـتـر الكـرة التي
فــقـــدهــا تـــيــرني لـــيــتــقـــدم بــهــا
ويـسددهـا لتـرتد من الـدفاع في
الــــدقـــيــــقـــة 16 وبـــعــــدهـــا
بــلــحــظــات رفع بــيــســومـا
الكـرة على رأس بـيرن الذي
فــشل في تــوجـيـه مـحــاولـته
ــرمى رغم وقــوفه في نــحــو ا

ناسب. وقع ا ا
وارتــدت رأســيـة بــرنـاردو
مـن دفــــــاع آرســـــنــــــال في
الــدقــيــقـة 23 واحــتـسب
احلـــــكـم ركـــــلــــــة حـــــرة
للجـانرز في الدقـيقة 28
نـــفـــذهـــا تـــشـــاكـــا فــوق

رمى. ا
وفـــقـــد الـــنـــني الـــكــرة
ليلتقطـها ماك أليستر
ويـــســــدد كـــرة عـــلت
ـــــــــــــــــــرمــى فـي ا
الــــدقــــيــــقـــة 36
وتــــــــــــــــــــــــدخــل
احلـارس بـيـرند
لــيـــنــو إلنـــقــاذ

مــرمى آرســنــال في الــدقــيــقـة 38
بتصديه حملاولة جاهانباخش.
وبــدأ آرســنــال الــشـوط الــثــاني
بـشكل هـجـومي وانطـلق بـهجـمة
مــرتـدة وصـلت عـلى إثـرهـا الـكـرة
إلى ساكا الذي جرى بـها مسرعًا
في الـناحـيـة الـيـسـرى لـيـرسـلـها
رمى إلـى أوبامـيـاجن الذي أمـام ا
تـــصــــدى احلـــارس ســـانــــشـــيـــز

تابعته في الدقيقة 50.
ـجـهـود فـردي وقـام سـمـيث رو 
ـيـز في الـنـاحيـة الـيـسـرى قبل
ــرر إلى مـــارتــيــنــيــلي الــذي أن 
رمى في سدد الـكرة قـوية فـوق ا

الدقيقة 52.
وبـعـدهـا بـدقـيـقـتـ مـرر سـمـيث
رو إلى أوبــامــيــاجن الــذي ســدد
بقدمه اليمنى كـرة ابتعدت كثيرًا

بـلي عـرضيـة تصـدى لها أرسل د
ـتـروفــيـتش لـكـنــهـا اصـطـدمت د
بــبــرايــثـــوايت قــبل أن تــمــر أعــلى

رمى. ا
وواصل كــــومــــان تـــعــــديل أوراقه
حيث دفع بترينكـاو وكوتينيو بدال
من جـريـزمــان وبـيـانــيـتش لـزيـادة
اإلمــــداد الــــهــــجــــومي كــــمــــا دفع

ببوسكيتس بدال من لينجليت.
وأهـــدر بــيــدري فـــرصــة تـــســجــيل
الـــهــــدف الـــثـــاني حــــيث أرسل له
كـوتـيـنيـو كـرة عرضـيـة من الـطرف
األيـسـر لكـنه سـدد كرة قـويـة مرت

رمى في الدقيقة (86). أعلى ا
وأضـاع تريـنكـاو فـرصة خـطرة في
الـــدقــيـــقــة (91) حـــيث راوغ دفــاع
ــنـطــقـة وســدد كـرة إيـبــار داخل ا
ن لتنتهي مرت بجانب القائم األ

باراة بالتعادل (1-1). ا
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خـطف آرسـنـال فـوزًا ثــمـيـنًـا عـلى
مــضـيـفه بــرايـتـون بـهـدف دون رد
ضمن اجلـولة 16 من عمـر الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
ـهـاجم الـفـرنـسي الـبـديل وسـجـل ا
ـبـاراة ألـكـســنـدر الكـازيت هــدف ا

الوحيد في الدقيقة 66.
وهـو الـفــوز الـثـاني عــلى الـتـوالي
ــركـز 13 آلرســنـال لــيــتـقــدم إلى ا
بـرصــيـد 20 نـقــطــة فـيــمـا جتــمـد
رصـيد بـرايـتون عـند 13 نقـطة في

ركز 17. ا
وأجــرى مـــدرب آرســنــال مـــيــكــيل
أرتـــيــتـــا تـــعــديـــلًــا وحـــيـــدًا عــلى
تشـكـيـلـته األسـاسـيـة الـتي تـغـلبت
عـلى تـشــيـلـسي بــنـتـيـجـة 1-3 في
ــــاضـــيــــة حــــيث عـــاد اجلــــولـــة ا
أوبــــامـــيـــاجن بــــعـــد تـــعــــافـــيه من
ــهـاجم اإلصــابـة لــيـشــغل مــركـز ا
الصـريح ضمن خـطة الـلعب (-4-2
1-3) أمــام الـثالثي بـوكــايـو سـاكـا
وإمـــيل ســــمـــيـث رو وجـــابــــريـــيل

مارتينيلي.
وتــمــركــز الـثــنــائي مــحـمــد الــنـني
وجــرانــيـت تــشــاكــا في مــنــتــصف
ـلعـب فيـمـا شكل روب هـولـدينج ا
ثـنـائــيًـا مع بــابـلـو مــاري في عـمق
الــدفــاع بــإســنــاد من الــظــهــيــرين

هيكتور بيليرين وكيران تيرني.
ـقـابــلـة جلـأ مـدرب في الـنـاحــيـة ا
برايتـون جراهام بوتـر إلى طريقة
الـلعب (3-4-3) حـيث تـكـون اخلط
الـدفـاعي من الـثالثـي آدم ويـبـسـتر

ولويس دانك ودان بيرن.
وتـــواجــد عـــلى الـــطــرفـــ جــويل

(42) ثـم انــــتــــهى الــــشــــوط األول
بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني
مع بـــدايــة الـــشــوط الــثـــاني قــرر
ـــديـــر الـــفـــني رونـــالـــد كـــومـــان ا
لبرشلونة سحب سيرجينو دست
بلي والدفع بـالفـرنسي عـثمـان د

بدال منه.
ـبـلـي تـصـويـبة وأرسل عـثـمـان د
قوية في الـدقيقة (50) لكنـها مرت
ن لــلــحـارس بــجــانب الــقــائم األ
دميـتـروفـيـتش لـيسـتـمـر الـتـعادل

السلبي.
وتـــألق حـــارس مـــرمى إيـــبـــار في
ـبـلي في الــتـصـدي النـفــراد من د
الـدقـيـقة (56) وارتـدت الـكـرة أمام
فـريـنكي دي يـوجن الـذي سـدد كرة

سهلة ب يديه.
وجنح كـــيــكي مـــهــاجم إيـــبــار في
اسـتــغالل خـطـأ سـاذج من رونـالـد
أراوخــــو لــــيــــنـــطــــلق ويــــنــــفـــرد
باحلـارس تير شـتيـجن حيث سدد

ينه في الدقيقة (57).  على 
ـبلي الـنتـيجـة للـبارسا وعادل د
في الـدقـيـقة (67) حـيث تـلـقى كرة
عــرضــيـة مـن فــيـربــو من اجلــانب
األيــسـر وســدد كـرة قــويـة أقـصى

 دميتروفيتش.
وكـــاد بـــرايـــثـــوايت أن يُـــضـــاعف
الــنـتــيـجــة بـالــدقـيــقـة (71) حـيث

وجـاء الـرد سـريعًـا من إيـبـار عـبر
دافع إينـوي الـذي انطـلق وراوغ ا
مـــيــنــجــويــزا قـــبل أن يُــســدد كــرة
ضــعـيــفـة بــ يــدي احلـارس تــيـر

شتيجن في الدقيقة (9).
وتلقى رونالد أراوخو كرة عرضية
من ركـنــيـة داخل مــنـطــقـة اجلـزاء
وسدد بالرأس كرة لكن أمسك بها
احلـارس دمـيـتـروفـيـتـش بـسـهـولة

في الدقيقة (22).
وجنح بــرايـــثــوايت في تـــســجــيل
هدف التقدم لبـرشلونة في الدقيقة
(24) حـيث تـلـقى كـرة عـرضـية من
فــــيــــربـــو وســــدد أقــــصى يــــســـار
ـتـروفــيـتش لـكن احلــكم ألـغـاه د
بـعــد الـرجــوع لــتـقــنـيــة الــفـيــديـو

لوجود حالة تسلل.
ومـرر بـيـدري كـرة عـرضـيـة مُـتـقـنة
داخـل مــــنـــــطــــقـــــة اجلــــزاء لـــــكن
بــرايــثــوايت فــشل فـي الــســيــطـرة
عليها وأهدر فرصة تسجيل هدف

التقدم في الدقيقة (33).
وتـألق تـيـر شـتـيـجن فـي الـتـصدي
لركلة حرة مبـاشرة نفذها كادزيور
مـن خـــارج مـــنـــطـــقـــة اجلـــزاء في
الدقيقة (35) لترتد أمام مينجويزا

الذي شتتها إلى الركنية.
وســدد الــفـرنــسي جــريــزمــان كـرة
بــرعـونـة شــديـدة رغم أنه كـان في
وضعية جيدة للتسديد في الدقيقة
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ـــســلــسل نــزيف عـــاد بــرشــلــونــة 
النقاط بالتعادل اإليجابي بنتيجة
(1-1) أمـــــــام إيـــــــبــــــار فـي إطــــــار
مـــــنـــــافـــــســـــات اجلـــــولــــة 16 من
الــلــيــجــا.تــقــدم كــيــكي إليــبــار في
الـدقـيـقة (57) فـيـمـا سـجل عـثـمان
ـبـلي هـدف التـعـادل لـبرشـلـونة د

في الدقيقة (67). 
وبــهـــذا الــتــعــادل رفع بــرشــلــونــة
ـركـز رصـيـده إلى  25 نـقـطـة في ا
الـسـادس بجـدول التـرتـيب بـينـما
نـقـطة رفع إيـبـار رصـيـده إلى  16 

ركز الـ.14 في ا
وظـهـر جنم وقـائد الـفـريق لـيـونيل
مـيـسي في مـدرجـات مـلعـب "كامب
نــو" لـدعم الـبــرسـا حـيث غـاب عن

شاركة لإلصابة في الكاحل. ا
‰Ë_« ◊uA «

ـبــاراة بــضــغط مُــبــكـر من بــدأت ا
بـرشـلـونـة وقـرر احلـكم احـتـسـاب
ركـلـة جـزاء لـلبـرسـا بـسـبب تدخل
عنيف عـلى أراوخو وتـب اخلطأ
بـعــد الـرجــوع لــتـقــنـيــة الــفـيــديـو

بالدقيقة (7).
وانـبرى مـارتن برايـثـوايت لتـنفـيذ
ركـلــة اجلـزاء لـكــنه سـدد بــجـانب
ـــــرمى احلــــارس ن  الـــــقــــائـم األ
دمــيـــتــروفـــيــتـش وأهــدر فـــرصــة

تسجيل هدف التقدم للبلوجرانا.
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قبلة بعد نهاية رحلته نتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن وجهته ا اختار جنم ا
في الدوري االيراني.

. وانهى رسن عقده مع بيرسبوليس االيراني بالتراضي ب الطرف
وقال بـهـروز دزهـبود وكـيل اعـمـال رسن في حـديث صـحفي ان بـشـار رسن اخـتار

نادي قطر وسيوقع على عقد انضمامه رسمياً خالل ساعات.
وكانت انـدية الـريـان والدحـيل قد ابـدت رغبـتـها بـالتـعاقـد مع رسن لـكن قطـر انهى

فاوضات مبكراً. ا
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ـمــتـاز من مـن االنـديـة فـي الـدوري ا

بينها الشرطة والنجف وغيرها.
يتـوجه جنم فريق كـرة القـدم بنادي
الــقــوة اجلــويـــة لــؤي الــعــاني الى

غرب في زيارة طارئة. ا
وقــال الـعــاني في تـصــريح صـحـفي
ان حـالـة عـائلـيـة طـارئة سـتـجـبرني
ــــغـــرب خالل عــــلى الــــتـــوجـه الى ا

قبلة. االيام ا
واوضح بـــالــقــول “الـــدتي بــحــالــة
صـحـيـة حـرجة وال اسـتـطـيع تـركـها
في مـثـل هـذه الـظـروف ?”مـبـيـنـاً

انه “سـيـعـود الى
الــقــوة

U³—»…∫ جانب من مباراة برشلونة وايبار
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اللجنة
شرفة على ا

الدوري
النسوي
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ـدرب الــدولي ثـائــر جـسـام تـلــقى ا
ــــوسم عــــرضــــ لـــــلــــتــــدريب فـي ا

الكروي احلالي.
وقـال مــصـدر مــقـرب من جــسـام في
ــدرب ثــائــر تــصــريح صــحــفي ان ا
جـسـام تلـقى عـرضـ تدريـبـي من
ـينـاء واربـيل لـتدريب قـبل ادارتي ا

وسم احلالي. فرقها في ا
ــــيل لــــكــــفـــة واوضح ان جــــســـام 
ينـاء ويفكـر جدياً بقـبول العرض ا
خــاصـة وان مــفـاوضـات االدارة
ـدرب جــادة لـلــغـايــة لــيـخــلف ا

تيتا فاليرو.
يـذكــر ان جـســام درب الـعــديـد

عن القائم البعيد.
وكـاد بــرايـتـون يــسـجل هــدفًـا في
الدقـيـقة 65 عـندمـا مرر فـيـلتـمان
كرة بـينيـة إلى بروبـر الذي أطلق
تسديدة تصدى لها احلارس لينو

باقتدار.
وافـتــتح آرسـنــال الـتـســجـيل في
الــدقــيــقـة 66 عــنــدمــا شـق ســاكـا
طـريـقه في الـنـاحـيـة الـيـمنـى قبل
ـرر الكـرة إلى الكـازيت الذي أن 
مـهـدهــا لـنـفـسه بــعـد حلـظـات من
دخــولـه بــدلًـــا من مـــارتــيـــنـــيــلي
ليسددها منخفضة داخل الشباك.
ودخل نـيل موبـاي وسـولي مارش
إلى تـشــكـيـلــة بـرايـتــون بـدلًـا من
ماك أليسـتر وبروبر لكن
ـضيف ضـغط الفـريق ا
درب لم يثمر وعمد ا

بـــــوتــــر إلـى إشــــراك لـــــيــــانــــدرو
تروسارد بدلًا من جاهانباخش.
وواصل بـرايــتـون ضــغـطه لــكـنه
اصطدم بدفاع شرس من آرسنال
الذي أرغمته اإلصابة على إخراج
سـاكـا وإشراك داني سـيـبـايوس
ومرت عرضية جروس أمام مرمى
الــفـريق الــلــنــدني دون أن تــلـقى
مـتـابـعًـا في الـدقـيـقة 85 لـتـنـتهي

ـــــبــــــاراة بــــــفـــــوز ا
آرسنال.
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اكـــتــــسح لــــيـــدز
يونايتد مضيفه
وست برومـيتش
ألــــــبــــــيــــــون
بـــخـــمــا

رحلة السادسة سية دون رد في ا
عــــشـــر من الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي

متاز. ا
بـاريـات فاز بـيـرنلي وفي بـاقي ا
عـلـى ضـيـفه شــيـفـيــلـد يـونــايـتـد
بــــــهــــــدف نـــــظــــــيـف وتــــــعـــــادل
سـاوثهـامـبتـون سلـبـيا مع ضـيفه

وست هام.
وعلى ستـاد ذا هاوثورنس حسم
لـيـدز فوزه عـلى وست بـرومـيتش
مــنــذ الــشــوط األول الــذي أنــهــاه

متقدما برباعية بيضاء.
افــتـتح لــيـدز الــتـســجـيل بــهـدف
عكـسي سجـله رومايـن ساويرس
العـب أصـحــاب األرض بــاخلــطـأ
في مـرماه في الـدقيـقة الـتاسـعة
ثم أضــاف إزجــان ألـــيــوســكي
الهدف الـثاني في الـدقيقة
31 وتبعه جاك
هاريـسون بـتسـجيل
الـــهــدف الـــثــالث في
الدقيقة 36 ثم أحرز
رودريـــجــو الـــهــدف
الـرابع فـي الـدقـيـقـة
.40
وفـي الــــــــــشــــــــــوط
الــــــثـــــانـي ســـــجل
البـرازيلي رافـينـيا
الـــــهــــدف اخلـــــامس
لـــلــيـــدز يـــونـــايـــتـــد في

الدقيقة 72.
الـفـوز رفع رصـيـد لـيـدز
إلى  23نــــــقـــــطــــــة في
ــركــز احلـادي عــشـر ا
وتــوقف رصــيـد وست
بـــرومـــيـــتش عـــنــد 8
ـركـز قـبل نـقـاط في ا

األخير.
وعلى مـلعب تـيرف
مــــــــــور ســــــــــجل
ـــدافـع بن مـــيي ا
هـــــــــدف فــــــــوز
بــــيــــرنــــلي في
شبـاك شيفـيلد
في الـــدقـــيـــقــة
.32
الـــفـــوز رفع
رصــــــيــــــد
بـــيـــرنـــلي
13 إلــــى 
نـقــطـة في
ـــــــركـــــــز ا
الـــــــســـــــابـع عـــــــشـــــــــــــــــر وظل
ــركـز األخــيـر شـيــفــــــــــيــلـد في ا

. بنـــــــــقطت
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ـنتخب سجل نـادي احلشـد اسمه في قائـمة ا
الوطني بكرة السلة.

وقــال رئـيس نــادي احلـشــد خـالــد كـبــيـان في
تـصـريح صـحـفي ان فـريق كـرة الـسـلـة بـنادي
احلـشـد الشـعـبي يـقـدم مـسـتـويـات كـبـيرة في
مـتاز واسـتـطاع ان يـحقق الـدوري السـلـوي ا
الـعالمـة الـكامـلـة حـتى االن.واوضح ان مدرب
ـنتـخب الـوطني عـزيز بـكيـر اختـار تشـكيـلة ا
ــنـتــخب الــوطـني والــتي ضــمت العــبـ من ا

W¹u M « ÂbI « …d  d¹uDð v ≈ vF ½ ∫ÊUOMÐ
ـــوافق 31-12  بــــلـــقـــاء اخلــــمـــيس ا
يـجـمع فـريـقي نـفط الـشـمـال وشـبـاب

ستقبل. ا
واسفرتْ قـرعة الدور االول لـلساحات
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أجـرت الـلـجـنـة الـنـسـويـة في الـهـيـأة
الـــتــطـــبـــيــعـــيــة قـــرعــة دوري الـــكــرة
ـــكــشــوفـــة والــصــاالت لــلـــســاحــات ا
لـــــلــــمـــــوسم 2020-2021  فـي مـــــقــــر
االحتاد العراقي لكـرة القدم بحضور
رئيس الهيئة التطـبيعية إياد بنيان
وعــضــو الــتـطــبــيــعـيــة  اســعـد الزم
واالم الـعام محـمد فـرحان ورئيس
ــســـابــقــات  حـــيــدر عــوفي جلــنــة ا
ـثلي واعـضـاء الـلجـنـة الـنسـويـة و
ــــشـــاركـــة فـي بـــطــــولـــتي االنــــديـــة ا

كشوفة والصاالت. الساحات  ا
وقـال رئيس الـتطـبـيعـية إيـاد بنـيان:
نسعى الى تطوير كرة القدم النسوية
مـن خـالل االهـــــتــــــمــــــام واالرتــــــقـــــاء
ـنـافـسـات الـدوري لـتـكـون الـفـرصة
مـنـاسبـة الكـتشـاف الـطاقـات الـواعدة

وضمها للمنتخبات.
ـبـاريـات الـيوم : سـتـنـطـلـق ا وأضـافَ

ـقبل فـسيـلعب كـانون الـثاني لـلـعام ا
الـــقـــوة اجلــــويـــة أمــــام بالدي وغـــاز
الــشـــمــال مع الــزوراء والـــبــلــدي مع

شباب الوطن.

ـكـشـوفـة عن لــقـاء فـتـاة نـيـنـوى مع ا
نـــفـط الـــشـــمـــال وبالدي مع شـــبـــاب
ــســتــقـبـل أمـا فـي مـنــافــســات كـرة ا
الــصـاالت ســتــنــطـلـق في الـثــامن من

اجلوية بعد انتهاء الزيارة.
يـذكـر ان التـطـبيـعـية غـرمت الـعاني
مـبـلغ اربـعـة مـالي ديـنـار واوقـفـته

الربـع مــــــبــــــاريــــــات
بــســـبـب حــادثـــته
مع احملـــــتـــــرف
الـكـامـيـروني

تــــــــــــــــــــاال.

ÂU ł dzUŁ W ËUÞ vKŽ ÊU{dŽ 

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وصف مــدرب الـديـوانـيـة قـصـي مـنـيـر الـفـوز الـذي
حـققه فريقه أمس عـلى نفط البـصرة بهدف دون
ـديـنة ـبـاراة التي أقـيـمت في مـلـعب ا رد في ا
الـــريــاضــيــة فـي الــبــصــرة حلـــســاب اجلــولــة
احلــاديــة عــشــر بــأنه مــهم لــكــســر ســلــســلـة

التعادالت التي رافقت الفريق.
وقال مـنير في تصريحات صحفية الفوز مهم
فـي ظل تــــكــــرار الــــتــــعــــادالت فـي اجلـــوالت
ـاضـيـة حـيث كـسـبـنـا ثالث نـقـاط اخلـمس ا
مــنــحـــتــنــا دافــعـــا مــعــنـــويــا قــبـل مــواجــهــة

قبلة. الصناعات الكهربائية في اجلولة ا
ـبــاريــات الـتي تــنــتـهي وبــ رغم أن بــعض ا
ـضـمـون الـعـام لكن بـالـتـعـادل تعـد مـقـبـولـة با
الفـريق بـحـاجـة إلى الـفـوز والـتـقـدم في الئـحة
الـتــرتـيـب في مـبــاراة نـفـط الـبــصـرة كــسـبــنـا
ستوى فني مقبول رغم أن الـنقاط الثالث و
الفـريق قدم مبـاريات أفضل كمـستوى فني
لــكـن أحــيــانـــا الــفــوز يـــبــرر الــكـــثــيــر من
ــبـاريـات مـهـمـة األشـيـاء.وأوضح جـمـيع ا
ــسـتــويــات مـتــقــاربـة وبــالــتـالي وجـمــيع ا
نحـتاج إلى التـركيز وتـوظيف جمـيع اجلهود
ـنحه ليـكون نـصـيب الديـوانيـة من الـنقـاط ما 

فرصة للتقدم في الئحة الترتيب.

لؤي العاني صـفوف احلـشد مشـيراً الـى ان الالعبـ هما
سجاد حس وعباس هادي.

يذكر ان نادي احلشد تأسس في عام
الـفــ وعـشـرين وحـصل عـلى

الشـهادة الـتأسـيسـية
مـــــــــــــــــــــــن وزارة
الـــــــشـــــــبــــــاب

والـريـاضة.

w  UM×$ ∫ dOM  

WK KÝ d

 ôœUF² سجاد»
حس



إلى اختـبار كـوفيد- 19مرت أسـبوعياً
ــســتـوى في مــنــاطق تــخــضع لــقـيــود ا
الــــرابع بـــحــــسب لــــوائح الـــســــلـــطـــات

البريطانية.
وكـــــــشــــــفـت اجلــــــولــــــة األخـــــــيــــــرة من
الـفـحـوصـات عـن سبـع حـاالت إيـجـابـية
. وأكـد من أصل 1569 اخــتـبـاراً االثــنـ
نـادي مـانـشـسـتر سـيـتي إصـابـة العـبيه
الــبــرازيــلي غــابــريــال جــيــزوس وكــايل

ووكر وموظف آخرين.
وقـال مـدرب ولـفـرهـامـبـتون الـبـرتـغـالي
نـونــو إسـبـيـريــتـو سـانـتــو قـبل مـبـاراة
فـــريـــقـه مع تـــوتـــنـــهـــام األحـــد "لـــديـــنــا
ـتـاجر مـوظـفـون لـلذهـاب لـلـتسـوق وا

من أجلهم".
وأضــاف "عـلـيــنـا جتـنب أي نـوع
من اخملـــاطــر ألن لــديـــنــا فــريق
صــغــيـــر ولــديــنــا مــشــاكل مع

. بعض الالعب الغائب
ـكـنـنـا حتـمل خـسـارة  ال 
أي العـب نــــــقـــــول لــــــهم
بـــــــــشــــــــــكل يــــــــــومي ال
تــــــســــــتــــــــــــخــــــفــــــوا
وحاولوا أن تكونوا

." أكثر حذراً
وطـلب الـنـادي من
الـالعـــبــ جتـــنب
ــتـاجــر الـكــبـيـرة ا
خـالل األشــــــــــهـــــــــر
الـــثـالثـــة األولى من
اإلغـالق بــــــــــــ آذار

. اضي وأيار ا
ـدرب إلى أن وأشـار ا
ــطــبخ لــديــنــا "طــاقم ا
يــضع صـنـدوقــاً كـبـيـراً
مـن األشــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاء
األســــــــــــــاســـــيـــــة الـــــتي

نحتاجها. 
خالل ذروة انتـشار الـوباء
كــــان يــــضـل (الــــصــــنـــدوق)
لــلــجــمــيع. وعــنــدمـا حتــسن
الـــوضع قـــلــنـــا لالعــبـــ لــكم
حرية التسوق بأنفسكم".وختم
"لكن اآلن مـع ارتفـاع احلاالت
ومع هـــــــذه الـطفـرة اجلديدة
الـتـي تـقـلق اجلـمـيع سـنـعـود
إلى الـــســـابق مـــجـــدداً. األمــر

يتعلق بحماية أنفسنا".

في االشــهــر االخــيــرة.ونـفى مــعــســكـر
ـــعــلــومــات الــتي نــشــرتــهــا نــيــمــار ا
الـصحف البرازيلية لكن صمت الالعب
الـذي غالبا مـا يرد على الشـائعات كان
الفـتا واكتفى في االيـام االخيرة بنشر
صــــور له ولــــعــــائـــلــــته عــــلى مــــواقع
الـتواصل االجـتماعي.فـعندمـا اتهمت
امــرأة شـابـة نــيـمــار بـانه حـاول
اضي في اغتصابها العام ا
مــلف اقــفل حــيـنــهـا لم
يـتردد الـنجم الـبرازيلي
فـي كـــــــــشـف رســـــــــائل
حـمـيـمـة عـلى الـهـاتف
بــــيــــنه وبــــ الــــتي
اتـهـمـته لـكـنـه هذه
ــرة لـم يــتــحـدث ا
اطـالقـــــا واالمــــر
ســـــيـــــان لـــــدى
الـــــشـــــركـــــات
الــــــراعــــــيــــــة
لـه.وحــــاولت
وكــــــــــالــــــــــة
فـــــــــــــرانـس
بـــــــــــــــــــرس
االتـــــصـــــال
بـشـركـة "بـومـا"
ــانـــيــة لــلــســلع الـــريــاضــيــة الــتي اال
انـــتــزعت تـــعــاقـــدا ضــخـــمــا مـــعه في
ـاضي بـعـد ان كـان ايـلـول/سـبـتـمـبـر ا
لـــفــتــرة طــويـــلــة وجه شــركـــة نــايــكي
االمـيـركــيـة لـكـنـهـا رفـضت الـتـكـلم في
ـعـلّق الـتـاريخي ـوضـوع.وقال ا هـذا ا
في شــبــكـة "غــلــوبـو" غــالــفـاو بــويــنـو
"ســيـكــون االمـر اســهل اذا قـام نــيـمـار
بـــاســـتـــعـــمـــال مـــنــصـــات الـــتـــواصل
االجــتــمــاعي لــكي يــنــفي اي عالقــة له
ــوضــوع. لــيـــبــرون جــيــمس بــهـــذا ا
لـويس هـامـيـلـتون لـيـونـيل مـيسي او
كــريـسـتــيـانــو رونـالـدو ال يــحـيـون اي
حـفلة".وذهب الصحافـي الشهير جوكا
كـــفــوري ابــعـــد من ذلك مــتـــحــدثــا عن
"مـسؤولية جنـائية" لنيـمار على مدونة
"يـو او ال" الصـوتيـة.واضاف "ليس
فـقط ال يـتـمـتع بـأي ذرة عـقل لـكـنه
غــيــر مــسـؤول ايــضــا انه مــثـال
سـيء جدا لـلبـرازيل" مشـيرا الى
ان نـيـمـار الـبـالغ من الـعـمر 28
عـامـا التـقط صـورا كثـيرة الى
جــانـب الــرئــيس الــبــرازيــلي
جـاير بـولسـونارو الـذي قلل
دائـمـا من خـطـورة فـيروس
سـتجـد.وحتدثت كـورونـا ا
الــصـحف عن حــفـلـة تــمـتـد
عـــلـى مــدار  7 ايـــام تـــضم

ــدعــوين وقــد  500 مـن ا
شـراء حظيـرة مقفـلة الخفاء
طــائــرات الــهــلـيــكــوبــتـر او

AZZAMAN SPORT

{ مـدريـد- وكاالت - كـشف تـقريـر صـحفي إسـبـاني عن موقف ريـال مـدريد من فـتـرة االنتـقاالت
قبلة بعد إصابة البرازيلي رودريجو جوس. الشتوية ا

باراة وتعرض رودريـجو إلصابة قوية خالل مـباراة غرناطة األخيـرة بالليجا ولم يـستطع إكمال ا
حيث أكدت بعض التقارير أن غيابه سيصل إلى 3 أشهر.

ـدير وبـحـسب مـوقع "ديـفيـنـسـا سـيـنـترال" اإلسـبـاني حـيث رفض الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان ا
قـبلـة لتـعويض الـفني لـريال مـدريد فـكرة الـتعـاقد مع أي العب خالل فـترة االنـتقـاالت الشـتويـة ا
لك إصابـة رودريجو. وأكد الـتقرير أن زيـدان يفضل الـعمل مع اجملموعـة ذاتها مـشيرًا إلى أنه 
كنهـا تعويض رودريـجو وبالتـالي ليس في حاجـة لصفقـات جديدة حتى عددًا من األوراق الـتي 
اضـي بسـبب وسـم. جديـر بـالـذكـر أن ريـال مـدريـد لم يـبـرم أي صـفـقـات في الـصيـف ا نـهـايـة ا

األزمة االقتصادية الكبرى التي أحدثها فيروس كورونا.
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عـــلى عـــكس مـــا شـــعـــر به مـــعـــظم
ســـــكـــــان األرض من خـــــيـــــبـــــة أمل
وإحــبــاطــات في 2020 فــإن مـيالن
وجـمـهـوره عـاشـا عـامًـا يـقـترب من
ــثـالــيــة في طـريـق عـودة الــنـادي ا

سار الصحيح. الكبير إلى ا
لم يــفـز مـيـالن بـأي لـقب في 2020
لــكــنـه حــقق مــا انــتــظــره جــمــهـور
الروسونيري في آخر  10سنوات
بــبـدء مــشـروع له مالمـح واضـحـة
وانعكس ذلك على نتائج الفريق.

وجه مغاير
لم يكن التـحسن الذي حـققه ميالن
بـــدءًا من يــنــايــر/ كـــانــون الــثــاني
حتى ديسمبر/ كانون األول 2020

بالطفيف.
ويــكــفي الــقــول إن الــروســونــيــري
أكـــثــر من جـــمع نــقـــاطــا بــالــدوري
اإليــــطـــالي خـالل الـــعـــام اجلـــاري
ـــــــاضي أو ـــــــوسـم ا ســـــــواء في ا
احلـالي مـتــفـوقًـا عـلـى يـوفـنـتـوس

وإنتر ميالن.
اخـتتم مـيالن مـنافـسات  2020في
صـــــــدارة الــــــــدوري اإليــــــــطــــــــالي

بــــاإلضـــافـــة إلى تــــأهـــله لـــدور 32
بـــــالـــــدوري األوروبي مـــــتـــــصــــدرًا
مـجــمـوعــته.هـذه الــنـتـائـج تـخـطت
طـــمـــوحـــات إدارة الــروســـونـــيــري
ــوسم حـيث نـفـســهـا قــبل بـدايـة ا
ـــديـــر صـــرح بـــاولـــو مــــالـــديـــني ا
التقني وإيفـان جازيديس الرئيس
الــتـنـفـيـذي أكـثـر من مـرة أن هـدف
الـــفـــريق يـــتــمـــثل فـي الــتـــأهل إلى
ــــوسم دوري أبــــطــــال أوروبــــا بــــا

قبل فقط. ا
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لم يكن ما حققه ميالن مجرد طفرة
ظـهـرت فـجأة دون مـقـدمـات لكـنـها
في األسـاس ثـمـار االسـتـقـرار الذي
حــظي به الــروســونـيــري ألول مـرة

من سنوات طويلة.
حـــافظ مـــيالن عـــلى نـــفس مـــالــكي
الـنادي ألكـثر من مـوسم باإلضـافة
ـــديـــرين إلى اســـتـــمـــرار مــــعـــظم ا
اإلداريـ لــعــدة سـنــوات وأخــيـرا
االسـتـقـرار الفـني الـغـائب بتـجـديد
عــقــد ســتــيــفـانــو بــيــولي لــيــكــمل
ــــــوسم الــــــثــــــانـي له عــــــلى رأس ا

يالن. القيادة الفنية 
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حــولت إدارة مــيـالن حــلــمــهــا إلى
حــقــيـقــة بـتــكــوين مــشـروع جــديـد
أسـاسه فـريــقًـا شـابًــا لـديه طـمـوح
ـــنــــافـــســــة عـــلى األلــــقـــاب خالل ا
سنـوات قليـلة وبتـكلفـة منخـفضة
جــدًا لـلـرواتب.وجتـسـدت سـيـاسـة
إدارة ميالن في التعاقد مع العب
شــبـاب في آخــر عــامـ مــثل ثــيـو
هـــيــرنـــانـــديــز وبـــيــيـــر كــالـــولــو
وإســمـاعــيل بن نـاصــر وسـانـدرو
تونالي وأليكسيس ساليميكرس
ورافـــائــيـل لــيـــاو بــاإلضـــافــة إلى
تـصعـيـد مـاتـيـو جـابـيـا ودانـيـيلي
مـالــديـني وكــولـومــبـو من الــفـريق

الثاني.
ـنـافسـة بـفريق وألن من الـصعب ا
كامل من الشـباب قلـيلي اخلبرات
أضافت اإلدارة لـهم عددًا قلـيلًا من
أصـحـاب اخلـبـرات بـقـيـادة زالتـان
إبـراهـيـمـوفـيتـش وسيـمـون كـايـير

وأنتي ريبيتش.
g²O uLO¼«dÐ≈

يسـتحق إبـرا بكل تـأكيـد أن يطلق
عــلــيـه صــفــقــة  2020 في مــيالن

ألنه في عــمــر 39 أســـهم في نــقــلــة
نــوعــيــة بــهــجــوم الــروســونــيــري
وعـلى اإلداء اإلجـمـالي لـلـفـريق في
كـل اخلـطــوط.كـان مــيالن قــبل إبـرا
في حـاجـة لـلـمــهـاجم الـذي يـتـرجم
أنــصــاف الــفــرص إلـى أهـداف وال
يـــــهـــــدر جـــــهـــــد زمـالئه فـي بـــــاقي
اخلــطـوط وهـو مــا حتـقق بـوجـود
الـنـجم الـسـويـدي واالسـتـغـنـاء عن
كــريــســتــوف بــيــونــتــيك وبــاتــريك
كـوتـروني.أضـاف إبراهـيـمـوفـيتش
العقلـية االنتصاريـة للفريق أيضًا
حيث إنه دائمًـا ما يوجه زمالءه

ـــلــعب بل الــشـــبــاب في ا
ويــــــحـــــذر بــــــحــــــسم
مــرتـــكــبـي األخــطــاء
كـي يـــــحــــــافظ عــــــلى
اســتـــمــراريـــة مــيالن
عـــــــــلـى الــــــــــطــــــــــريق
الــــــصــــــحــــــيـح.وجنح
الــنـجـم الـســويـدي في
ـقـارنـة ذلك بــالـفـعل 
نـــتـــائـج الـــفـــريق قـــبل

وبعد انضـمامه في يناير/
كانون الثاني 2020.
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{ سـاهــمت الـتـقـاريـر الـتي تـنـاولـتـهـا
الــصــحف الــبــرازيــلــيــة بــإســهــاب في
الـيـومـ االخـيـرين حـول حـفـلـة يـنـوي
النجم البرازيلي نيمار احياءها وتضم
نـحـو 500 شـخص عـلى مـدى اكـثر من
يــــوم في فــــيال فــــخــــمـــة رغم
ـــفـــروضــة في الـــقـــيــود ا
الـبرازيل بسـبب تفشي
فـــــيـــــروس كـــــورونــــا
ـستجد في تلطيخ ا
صـورة جنم باريس
ســـــــان جـــــــرمـــــــان
الــــفـــــرنــــسي وذلك
بـــــــعــــــــد حتـــــــسن
مـلحوظ

{ مدريـد- وكـاالت - عـاد فريق فـيـاريال  لـلـتدريـبـات عقب 3 أيـام من الـراحـة الـسلـبـية
ـهاجم الكـولومبي كارلـوس باكا للـمران بشكل وذلك بـحصة تدريـبية شهـدت أيضا عودة ا
ــصـابـ بـاكـو ألـكـاسـيـر طـبـيـعي مـع بـقـيـة اجملـمـوعـة فـيـمــا لم يُـحـدد بـعـد مـوعـد عـودة ا

. وفرانسيس كوكل
ري أن يـستـعيد خـدمات باكـا الذي عـاد للتـو من اإلصابة ويأمل مـدرب الفـريق أوناي إ
ـقبل بينمـا لم يتحدد بعـد موقف كل من كوكل قـرر لها الثالثاء ا قـبل مواجهة إشبـيلية ا

شاركة منذ عدة أسابيع بسبب إصابات عضلية. وباكو ألكاسير الغائبان عن ا
هاجم الكولومـبي عن الفريق بعد إصابته ويعد هذا هو األسـبوع الرابع الذي يغيب عـنه ا
لعب بتمزق عضلي في العضلة اخللفية بالفخذ األيسر ومع ذلك بدأ العمل على أرضية ا

وهو ما يعد خطوة أخرى في اقتراب عودته مجددا للمالعب.

مــحــددة.ودرج كـثــيــرون عــلى اإلشـادة
بـــــصالح لـ " تـــــواضـــــعه وخـــــجـــــله
واللـــتــزام زوجــته بــاحلـــجــاب". فــتــلك
صـفات يرها الـبعض ضروريّة لـلتأكيد
عــلى تــمــسك صـالح بـديــنه  وعــاداته
وتـقاليـده.لذا فهم ال يـقبلـون أيّ سلوك
 أو تــصــرّف يــخــالف الــصــورة الــتي
رسـمـوها في أذهـانـهم له.ووصل األمر
غردّين إلى عقد ـجموعة أخـرى من ا
مـقـارنـة ب صالح  والعـبـ آخرين 
أمـــثــال الالعب الـــســنــغـــالي (ســاديــو
مـــــــانـي)  أو اجلـــــــزائـــــــري (ريــــــاض
مـحـرز).فقـد نزع هـؤالء عن صالح لقب
فــخــر الـعــرب  وبـاتــوا يــبـحــثـون عن
العـب آخــر  لــعــلــهم يــجــدون فــيه مــا
يــشــبـهم أو مــا يـتــوافق مع الــصـورة
الـنـمـوذجـيّـة التي يـتـخـيـلـونهـا لالعب
ــقــابل دافع ــســلـم في اخلــارج.في ا ا
ـعــلــقــ عن صالح  فــريق آخــر مـن ا
وجهة له.كما واسـتنكروا االنتقـادات ا
ثيرة رجح مـغردون أن تكون الـصور ا
لـــلـــجـــدل جـــزء مـن حـــمـــلـــة إعالنـــيـــة
لـلـتسـويق لصالح الـذي حتول مـؤخرا
لـــنـــجم إعالنـــات.واتـــهم مـــغــردون من
ارسة وصـفوهم بـحراس األخـالق بـ"
اإلرهـاب الفكـري على الالعب"  ودعوا
سـبقة إلـى الكفّ عن إصـدار األحكـام ا
عـلى اآلخـريـن".وفي هـذا الـسيـاق عـلّق
أحـــدهم قـــائـال:" لم كل هـــذا الـــتـــنـــمــر
والـــهـــجـــوم عـــلـى الالعب  واتـــهـــامه
بـالـتـخـلّي عن ديـنه! صالح قـدّم صورة
رائــعـة لــلـتــآخي  كـمــا أوصـانــا بـذلك
الـدين اإلسـالمي. دعـوه يـعيـش حيـاته
ـنأى عن الـتعصب  مـا فعله طـبيعي

الـطائرات اخلـاصة داخلـها في عمـلية
انـــفــــاقـــيـــة قــــدرت بـــنـــحـــو 630 الف
يــورو.ويُــزعم أن رجــال األمن في فــيال
نـيمـار سيصـادرون الهواتف احملـمولة
ـنع اخلـاصـة بـالـضـيـوف عـلى الـبـاب 
وصــــول أي دلـــــيل عن احلـــــفــــلــــة الى
وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي كـما ان
نــيــمــار قــام بــتــركــيب مــعــدات عــازلـة
لـلصـوت في محـاولة لـتجـنب مضـايقة
جـــيـــرانه.هـــذا االنـــفـــاق الـــفـــاحش لم
يـستسغه كثيرون من البرازيلي الذي
يـعانـون من جائـحة كـوفيد-19 وقـالت
احملامية اريكا رودريغيش في تصريح
لــوكـالــة "فـرانس بــرس" "نـعـيـش فـتـرة
مـعقـدة. انا شـخصـيا اصـبت بكـوفيد-
19 وامـضـيت ايـاما عـيـدة في العـنـاية
كنه الفائقة. انه (نيمار) جنم لكن ال 
ان يــكـون فـوق اجلــمـيع".وكـان نــيـمـار
الـذي حصد 95,5 مـليـون دوالر موسم
2020-2019 بـــحــسب دراســـة جملــلــة
ـية قام بتـلميع صورته "فـوربس" العا
قـــبل 3 اســـابــيـع خالل مــبـــاراة فــريق
بـاريس سان جرمان ضد باشاك شهير
الـتـركي في دوري ابطـال اوروبا فـكان
ــهـاجم الــفـرنـسي الـى جـانب زمــيـله ا
ـثـابة اكـبـر الداعـم كـيـليـان مـبابي 
لـالعبـي الفـريـق التـركـي الذيـن غادروا
ــلـعب بــعـد الــتـفــوه بـكالم عــنـصـري ا
بـــاجتــاه احـــد افــراد اجلـــهــاز الـــفــني
الـــتـــابـع لـــهم.ويـــقـــول اخـــتـــصـــاصي
الــتــســويـق الــريــاضي اريك بــيــتــيــنغ
لـ"فـرانس برس" "كانت سمـعته (نيمار)
بـدأت تـتـحـسن لـكـنـهـا تـلـطـخت بـقوة
مــجـددا في الــوقت الـذي كــان فـيه عـام
2020 احــــــــــــد افـــــــــــــضـل االعــــــــــــوام
ـساهمة له".وبـالفعل جنح نـيمار في ا
فـي بـلـوغ فــريـقه نـهــائي دوري ابـطـال
ـاضي قـبل اوروبـا في اب/اغـسـطس ا
اني ان يـخسر امـام بايرن مـيونيخ اال
صـفـر- 1وسـجل نـقـاطـا في مـا يـتـعلق
ـلعب وخـارجه ونزوة بـسـلوكه داخل ا
الـنـجــوم الـتي يـتـمـتع بـهـا والـتـظـاهـر
ـســتــطـيل االخــضـر بــاالصـابــة عــلى ا
خلـداع احلــكـام ال سـيـمـا في مـونـديـال
روسـيـا 2018. ويـسـتـبـعـد بـيـتـينغ ان
تــؤدي هـذه الــفــضـيــحـة اجلــديـدة الى
خــسـارة نـيـمــار لـلـشـركــة الـتي تـرعـاه
وقال في هذا الصدد "دائما ما تتضمن
عــقـود الـرعـايـة بــنـودا صـارمـة وعـلى
ـكن انـتـقاد سـلـوكـيات الـرغم من انه 
نـيمار لكنه لم يقم باي جنحة".والواقع
ـرعية االجراء في والية بـان القوان ا
ريـــو دي جــــانـــيـــرو ال تـــمــــنع اقـــامـــة
ـنـازل اخلـاصـة كـما ان احلـفالت في ا
ـدينـة السـاحلـية بـلديـة مـانغـاراتيـبا ا
ـــلك نـــيـــمـــار فـــيال ضـــخـــمــة حـــيث 
وسـيـنـظم فـيـهـا احلـفل الـضـخـم اكدت
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في بــيـان بـأنـهـا ال تـمـلك "الـقـدرة عـلى
نع حفلـة ما.وعانت البرازيل الـتدخل" 
مـن ثانـي أكـبر عـدد وفـيـات في الـعـالم
نتيجة فيروس "كوفيد- " حيث جتاوز
العدد  191 ألف شخص من أصل 7,4

مليون إصابة.
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مـرت ايام على مـشاركة جنـم كرة القدم
ـصـري مـحـمـد صالح مـتـابـعـيـه عـبر ا
مــــواقع الــــتــــواصل  صــــورا له أمـــام
ـيالد إال أن الـنـقـاش حـولـها شـجـرة ا
اليـزال مـسـتمـرا.وظـهـر الالعب الدوليّ
صــحــبــة عـــائــلــته الــصــغــيــرة  الــتّي
ـيالد احملـاطـة حتــلّـقت حـول شـجــرة ا
ـــجـــمـــوعـــة من الـــهـــدايـــا.حـــصــدت
الــصـورة أكـثــر من مـلـيــوني إعـجـاب 
وأكـــثــر من  80ألـف تــعـــلــيق.ورغم أن
ـرّة األولـى الـتي يــنـشـر هــذه لـيــست ا
فـيها صالح صورة عائـلته أمام شجرة
ـيالد  إال أن الـتعـليـقـات العـرب على ا
اضية. الـصور لم تخـتلف عن السنـة ا
وطـغى اخلطاب اجلدالي عـلى نقاشهم
ـــغـــردين من ـــوضـــوع.فـــمـن ا حـــول ا
ــســتــفــز  وصـف تــصــرّف الالعب بـــا
ومــنــهم من أعــاد نــشـر الــصــورة عـلى
صــفـحـته واعـتـبـرهــا بـادرة إيـجـابـيـة
تـدعم قـيم التـسـامح واالندمـاج.وأعرب
ـعلقـ عن "صدمته الـفريق األول من ا
ـــفــضل وخـــيــبــتـه  لــرؤيــة العـــبــهم ا
وعــائـلــته  يـشـاركــون في أعـيــاد غـيـر
".حـتى إن مـغـردين حتـسّروا ـسـلـمـ ا
عــلى مــا اعــتـبــروه "تــغــيـرا فــيــطــبـاع
الـالعب"  الـــذي ارتـــبط في مـــخـــيـــلـــة
بــــعــــضـــهـم بــــصـــورة ومــــواصــــفـــات نيمار جونيور

عــشــر من تـشــرين الــثــاني/نـوفــمــبـر
الفائت.ورغم تسـجيل رقم قياسي إال
ـقـررة الـثالثاء ـبـاريـات السـبع ا أن ا
واألربـــعــاء فـي الــدوري ســـتـــقــام في

موعدها احملدد.
وســبق لـــســيــتي أن أعــلن يــوم عــيــد
يالد إصابة أربـعة أفراد في النادي ا
ــدافع كـايل ووكـر بـالـفــيـروس هـمـا ا
هاجم البرازيلي غابريال جيزوس وا
إضافة الى عامل في طواقم الفريق
قـبل اكـتـشـاف حـاالت جـديـدة االثـنـ
من دون الـــــــكــــــــشف عـن هـــــــويـــــــات

. صاب ا
وأغــلـق الــنــادي نــــــــتـــيــجــة ذلـــــــك
مــــركــــز الــــتــــمـــــــــــارين اخلــــاص به
"لـفـتـــــــرة غـيـر محـددة" مع إخـضاع
الالعـــبــ والـــعـــامــلـــ في الـــنــادي
ـــــزيـــــــــــد من االخـــــتــــبـــــارات قــــبل

إعــــــادة فتـــــحه.
قرر أن يحل سيتي ضيفًا على ومن ا
ــرحــلـة ــقــبل في ا تــشــلـسـي األحـد ا
الــسـابـعــة عـشــرة وعـلى مــانـشــسـتـر
يــونــايــتــد في الــســادس مـن الــشــهـر

{ لــنــدن (أ ف ب) - أعــلــنت رابــطــة
مـتاز لكـرة القدم الدوري االنـكليـزي ا
الــــثالثــــاء عن إصــــابـــة 18 فـــردًا من
العـبــ وعـامـلــ في طـواقـم االنـديـة
ــسـتــجــد وهـو بــفــيـروس كــورونــا ا
الـــرقم األعــــلى مـــنــــذ بـــدايـــة إجـــراء

الفحوصات األسبوعية.
ـبـاراة الـتي كـانت وأرجـئت االثـنـ ا
مـــقــــررة بــــ ايــــفــــرتـــون وضــــيــــفه
مانشستر سيتي بسبب إصابات عدة

في صفوف األخير.
وجـاء في بـيـان "تؤكـد رابـطـة الدوري
ــمــتـاز أنـه بـ االثــنـ 21 كــانــون ا
االول/ديــســمــبــر واألحــد 27 كــانــون
االول/ديــسـمــبـر خـضع 1479 العـبًـا
ومــوظــفًــا لــفــحــوصــات الــكــشف عن
كوفيد-19. جاءت من بيـنها 18 عينة

إيجابية.
 الـالعـبـون او مـوظـفـو األنـديـة الـذين
دة 10 أصـيـبـوا سيـعـزلون أنـفـسـهم 

أيام".
وجتاوز هذا الـعدد الرقم األعلى (16)
الــذي سُــجل بـ الــتــاسع واخلـامس
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جـــدا  في بــلـــد يــحـــتــرم مـــعــتـــقــدات
اآلخــر".بــيــنــمــا كــتب آخــر:" الــشــجـرة
جـمـيـلـة لـكن ال يـنـبـغـي االجنرار وراء
هـــــذه الــــعـــــادات  ألنـــــهــــا ال تـــــخص
. عـليـنـا أن نـحـمي أبـنـاءنا  ـسـلـمـ ا
ونـغـرس فيـهم عـاداتنـا وتـقالـيـدنا".من
جــهـة أخــرى يـرى فــريق من ثـالث من
ـغردين احلديث حول صالح وشجرة ا
ـــيالد جــدال فـــارغــا  يــعـــكس حــالــة ا
األفــراد في اجملــتــمـعــات الــتي تــبـحث
دائــمــا عن الـرمــوز والــزعـيم الــقـدوة 
دون أن تــسـعى إلـى حتـريـر ذاتــهـا من
الــنـظـرة اجلـمـاعــيـة لألشـيـاء".وصالح
لـــيس أول من يـــتــعـــرض لــهـــجــوم أو
اتــــهـــامـــات بـ "الــــتـــخـــلـي عن عـــادات
ـشـاركـته في احـتـفاالت مـجـتـمـعه األم 
يالد أو بـسبـب اقتـناء شـجرة أعـيـاد ا
ــــيـالد".ومع بــــزوغ كل عــــام جــــديــــد ا
يـتــجـدد الـنـقـاش حـول جـواز احـتـفـال
ـيالديــة و مـا ــسـلـم بـرأس الــسـنــة ا ا
يـصـحـبهـا من مـظـاهـر زينـة وبـطـاقات
تــهـنــئـة.فــفي الـوقت الــذي تـرتــفع فـيه
أصـوات الـرافضـ لهـذه االحـتفـاالتأو
ـسلمـ بأعيادهم لـفكرة تـهنئـة غير ا
ــيـة يــعــتــبـرهــا آخــرون مــنــاسـبــة عــا
اجـتـماعـيـةتؤرّخ لـبدايـة سـنة جـديدة 
وفـــرصـــة لـــلـــتـــقـــارب بـــ أصـــحـــاب
ــعـتـقـدات والـديـانــات اخملـتـلـفـة.وقـد ا
تـعـرّض الـعـديـد من الـدعـاة والـشـيـوخ
حلــمـالت تــشــكــيـك بــعــد أن تــقــدّمــوا
يالد. بـالتهـاني للمسـيحيـ في عيد ا
ـسـاعـد ـفـتـش الـعـام ا ولــعل آخـرهم ا
لـدار الفتـوى في اجلمهوريـة اللبـنانية

(الشيخ حسن علي مرعب).

{ لـنــدن- وكـاالت - عــبـر العـب آرسـنــال مـســعـود أوزيل عن
سـعــادته بـفـوز فـريـقه عــلى تـشـيـلـسي 1-3 ضـمن اجلـولـة

متاز. اخلامسة عشر من الدوري اإلجنليزي ا
 وقــدم آرســنـــال واحــدة من أجـــمل مــبـــاريــاته هــذا
ـوسم لـيـحقق فـوزا هـو في أمس احلـاجـة إليه ا
خـــصــوصــا وأنـه يــحـــتل مــركـــزا مــتـــأخــر في
الـتـرتــيب الـعـام لــلـمـسـابــقـة نـتــيـجـة عـروضه

هتزة في اآلونة األخيرة. ا
ـــبــاراة قـــيـــام العــبي  وكـــان أجــمـل في ا
آرســنــال الـــشــبــان بــدور قـــيــادي في فــوز
الـفـريق وهـو مـا أشـار إلـيه أوزيل بـاعـتـبـاره

واحدا من األسباب الرئيسية في تخطي تشيلسي.
 

ونـشـر أوزيل تــغـريـدة عـلى حـسـابه بـ"تــويـتـر" قـال فـيـهـا: "أنــا سـعـيـد حـقـا لـكل
الالعب الشبان اليوم لقدم لعبوا بكبرياء ودون خوف 3 نقاط مهمة".

 ويـغـيب أوزيل عن صـفوف آرسـنـال بعـدما  اسـتـبعـاده من قـائمـة الـفريق
متـاز وكذلك قائمـة الدوري األوروبي بقرار شاركة بـالدوري اإلجنلـيزي ا ا

درب ميكيل أرتيتا. فني من ا

{ روما- وكـاالت خطف الـسـويدي زالتـان إبراهـيـموفـيتش مـهـاجم ميالن أنـظار
جمـيع مـتـابعي كـرة الـقدم بـعـدمـا قدم أداءً رائـعًـا في عام 2020 مـنذ انـضـمامه

لصفوف الروسونيري.
وانـضم إبـراهيـمـوفـيتش لـصـفـوف ميالن في 27 كانـون األول/ديـسـمـبر 2019
يـركاتـو الشـتوي في صـفـقة انـتقـال حر بـعد نـهايـة تـعاقـده مع ناديه الـسابق بـا

لوس أجنلوس جاالكسي األمريكي.
يالن في شتاء 2020 استطـاع النجم السويدي أن يقدم أداءً ثابتًا منذ انتقاله 
بـقـمـيـص الـروسـونـيـري وأن يـصــبح الالعب األكـثـر تـأثــيـرًا في الـفـريق سـواء

بأهدافه أو تمريراته احلاسمة من جهة ولشخصيته الكبيرة من جهة أخرى.
يالن اعتـرف معظـم العبي ميالن بـالتأثـير الـكبيـر لوجود العب فمـنذ وصـوله 
مثل زالتان في غرفـة مالبس الفريق ال سيمـا وأنه يعد قائدًا بـالنظر خلبراته
العب ولشخـصيته ومسـاعدته لالعب الـشباب داخل وخارج الطويلـة با

لعب. أرض ا
تـأثيـر زالتـان إبـراهـيمـوفـيـتش لم يـقف عـند الـالعبـ بل امـتـد أيـضًا
ــهـاجم الـسـويـدي ـدرب الـفـريـق سـتـيـفـانــو بـيـولي الـذي أكـد أن ا

ساعد اجلميع فما فيهم هو شخصيًا على النمو.
وقال بيـولي: "ال أستطيع أن أنـسى ما فعله زالتـان جلعل اجلميع
ـا فـيـهم أنا ولـقـد ساعـدني مـواجـهة مـثل هـذا الـشخص يـنـمو 
الـرائع نـحن نـصبح أقـويـاء معـه وكل الفـرق لـديهـا فـوائد عـنـدما

يكون لديهم بطل".

قبل في نصف نهائي كأس الرابطة ا
احمللية.

ــرة الـثــانـيــة الـتي يــتم فـيــهـا وهي ا
مـتاز هذا إرجاء مبـاراة في الدوري ا
ـوسم بـسـبب "كـوفـيد-19 بـعـد لـقاء ا
استون فيال ونيوكاسل في الرابع من

الـشـهــر احلـالي بـســبب إصـابـات في
صفوف األخير. 

وكــشف سـاوثــمـبــتــون غـيــاب مـدربه
الـنـمـسـوي رالف هـازنـهـوتل عن لـقاء
مــسـاء الـيـوم امــام ضـيـفه وست هـام
إلصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس.
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{ لـــــــنــــــــدن (أ ف ب) - مــــــــنـع نـــــــادي
ولـفـرهـامـبــتـون اإلنـكـلـيـزي لـكـرة الـقـدم
ـتـاجـر وسط العـبـيه من الـتـسـوق في ا
مخـاوف من إصابتـهم بفيـروس كورونا
ـسـتجـد مع تـزايـد العـدوى في أنـحاء ا

البالد.
ــــقـــرر أن يــــخـــضع ومن ا
العـــبــو ومـــوظـــفــو
الــــــــــــــــدوري
ـــمـــتـــاز ا
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ــال واالقـــتــصــاد عــصب اصــبح  ا
مـهم جـدا في حـيـاة االنـسـان واخذ
الـــتــــخــــطـــيـط  له من االولــــويـــات
ـعتمـده بشكل اساسي والوسائل ا
في حتــقــيق رفــاهــيه اجملــتــمــعـات
وتــقـدم وتــنــمـيــة االنــسـان  في كل
بـقـاع االرض وعـلى كـافـة االصـعده
واالنــشــطه احلــيــاتــيه   الــيــومــيه

ستقبليه وحتى السنويه وا
 وهــنــا اود احلــديث عـن مــوضـوع
مـهم جدا وهـو ارتفـاع سعـر صرف
الـــديــنـــار  الــعــراقـي امــام الــدوالر
الـسـلـبيـات وااليـجابـيـات  الـناجته

عن ذلك 

ان غـيـاب الـتـخـطـيط واالسـتـشـاره
الـذي اليـؤخـذ بهـا  بـنـظر االعـتـبار
من قــــبـل الـــقــــائــــمــــ عــــلى رسم
الـسيـاسه الـنقـديه في الـبلـد  حول
ـــــاديه ـــــواطن ا امـــــكـــــانـــــيـــــات ا
واحلـــيـــاتـــيـه وحـــتى الـــنـــفـــســـيه
ومــايــتــرتب عــلى ذلك من مــشــاكل
واطن تـعـصف باقـتـصـاد البـلـد وا
لــهـو امــر مــريب وفــوضــوي نـدفع
ثـــمـــنه من قـــوتــنـــا ورفـــاهــيـــتـــنــا

واجيالنا القادمه 
لذا فاالمور تسيـر بتيهان اجملهول

  احلـقـيـقه هنـاك شـقـ في اهـميه

وجــدوى ارتـفـاع وانـخـفـاض سـعـر
الصرف 

االول هــو في حــالـــة تــعــو ورفع
ســـعـــر الـــصـــرف مـن قـــبل الـــبـــنك
ـركـزي الذي كـان  هـو الـسبب في ا
رفع قيمة الدينار عام  2009بحجة
جـلب االستـثـمارات وشـروط الـبنك
الدولي ورغبـته في اقراض العراق
وفـق هــــذه الــــشــــروط الــــتي وافق
الـعــراق آن ذاك عــنـدمــا كـان ســعـر
الـــصـــرف مـــســـتـــقــرا عـــلى 1500
وكــانت االســواق عـامــره والتـوجـد
اي  مـشـاكل حـيث دخل عـلى اخلط
ببدعة رفع قيمة الدينار و انشاء

ــشــ الــذي كــان مـــزاد الــعــمــلـه ا
الــسـبب في عـدم اسـتـقـرار الـعـمـله
مــنــذ ذلك احلــ والــعــراق يــنـزف
كــاجلــريح حــيـث تــهــدر مــلــيـارات
الدنانير شهـريا بهذه البدعه وهي
اكــذوبه وبــاب من ابــواب الـفــسـاد
لــســرقه االمــوال مـن قـبـل االحـزاب
ـافــيـات والـيــوم يـحــاول الـبـنك وا
ـســؤول عن سـعـر ــركـزي وهــو ا ا
الـصـرف واستـقـراره بـالتالعب في
اديه  وارجاع واطـن ا مقدرات ا
سـعــر الـصـرف الــذي حـدد مــابـعـد
ــزيــفه لــلــنــظـام تـبــديل الــعــمــله ا
الـسـابق ب1500الى مـاكــان عـلـيه
قبل 18عام من نـزيف هدر لالموال
وبــدون تـــخــطــيـط والحــتى االخــذ
بــاالســتــشـارات مـن قــبل اخلــبـراء

الي واالقتصادي  ا
واخـــيـــرا ان رفع ســـعـــر الـــصــرف
يــــؤدي الى خـــــلق بــــيـــــئه طــــارده
لالسـتـثـمـار االجــنـبي بـسـبب عـدم
حتقيق اربـاح جيده تـفي بالغرض
وتـصبح الـربحـيه مـتدنـيه  التي ال
ــســتــثــمـر  الهــدافه يــطــمح لــهــا ا
ـا يتـنـاسب مع االموال الـربحـيه 

شروع نفسه  وضفه  في ا ا
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وكذلك رفع سعر الصرف يجعل من
ـصارف صـنـدوق الـنـقـد الـدولي وا
ـــيه بـــالــعـــزوف عن اعـــطــاء الــعـــا
قروض للعراق بسبب عدم امكانيه
تــســديــدهـا الحــقــا لـضــعف قــيــمـة
الــديــنـــار  كــمــا ان ارتـــفــاع ســعــر
الــــصـــــرف يــــؤدي الـى اخــــتــــفــــاء
الــبـــضــائع ذات اجلــوده الـــعــالــيه
ودخـــول بـــضـــائع بـــديـــله رديـــئـــة
ـايتنـاسب مع معدل دخل الصنع 
الــفـرد الــذي سـيــعـانـي من اقـتــنـاء
ـنـتـجـات التـي تفـرض عـلـيه لـسد ا

حاجاته االستهالكيه واخلدميه .
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كـــمــا ان رفـع ســعـــر الــصـــرف  قــد
يؤدي الى مشاكل اجـتماعيه ماب
دين واحـداث خلخله في الدائن وا
اينعكس سلبا النمو االقتصادي 
عـلى تــراجع راس مــال لــلـشــركـات

وها  وفقدانها ارباحها  و
امـا ثانـيا االيـجـابيـات التي تـطمح

لها احلكومه فهي 
ـــوازنه الــعــامه رفــد الـــعــجــز في ا
لـلدولـه التي تـعـاني من نـقص حاد
فـي الـــــــواردات بـــــــســـــــبـب ســــــوء
الـتخـطـيط وعدم اعـتمـاد الـشفـافيه
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حـتى بـعـد الـفـوز الـذي حـقـقه لم تـغـادره احلـنـكـة والـتـعـبـيـر بـأرقى
ـــشــاعـــر عــنـــدمــا يُـــســأل مـن جــانب إعـالمــيــ الــعـــبــارات وأرق ا
ــتـبـقــيـة عـلى تــرسـيـمـه رئـيـسـاً وإعالمـيــات عـمـا في طــيـات األيـام ا
تحدة. وكان الفـتاً أنه في الوقت الذي كان الرئيس ترمب للواليات ا
يـواصـل تـعــبـئــة مــشـاعــبـيه بــهــدف تـوســيع مــسـاحــة اإلنـقــضـاض
القـضائي عـلى جو بـايدن الـذي فـاز شعـبيـاً بالـرئاسـة وينـتظـر بقـية
ـكتب الـبيضـاوي فإن بـايدن كـان يسجل في طقوس اجلـلوس في ا
اإلجابة على أسئلة من الصحـافي هدفيْن شديديْ الوقع في مرمى
تـرمب. فـعـنـدمـا سـئل بـايـدن رأيه في هـذا احلـراك الـقـضـائي الـذي
ا معناه إن ما يصر الرئيس ترمب على مواصلة السير فيه أجاب 
يفـعله سـيؤثر عـلى إرثه. لم يـهاجم. لم يـرفع إصبع الـتحـدي. إختار
العبارة التي تـنبه في حال األخذ بها وأمـا في حال عدم التأمل في
جوهـرهـا فإن الـنـدم هو الـذي سـيـصيب تـرمب هـنا. ذلك أن اإلرادة
الـشـعــبـيــة قـضت في أن يــكـون بـايــدن هـو الـرئــيس وال راد لـكــلـمـة
الشعب وأن كـلمة الـقضاء مـهما كانـت هنالك تـأثيرات علـيه ليست

أهم من نصوص الدستور.
ـثيلـة لها من حـيث الوخز اإلجابة الـتي أشرنا إلـيها أتـبعهـا بايدن 
الذي يـبرع فـيه أولو احلـنكـة من أهل الـسيـاسة. فـعنـدما سـئل ماذا
يقوله اآلن لـلرئـيس ترمب وهل سـيتـصل به ما دام تـرمب لم يتصل
أجاب: سأقول له. سيدي الرئيس. إنني أتطلع إلى احلديث معك. 
بهذه الـكياسـة أضاف بايـدن وقد بات الـرئيس إلى ما كـان يتسم به
زيد من ناظرات ا خطابه على مدى أسابـيع اجلوالت االنتخابيـة وا
نـقاط اإلعـجـاب به. رئـيس يـفـضل الـهـدوء عـلى الـضـجـيج. والـكـلـمة
قامـات وليس اإلستـهانة الهادئـة على العـبارات العـاصفـة. وتقديـر ا
المح واإلشارات كانت جزءاً من أسلوب ترمب في بها. ومثل هذه ا
الـتــخــــــــاطب مع الـذيـن تـعــامل مــعـهم وتــســبـبت أقــوال وإشـارات
صدرت عـنه بـإنزعـاج كثـيـرين إرتأوا إبـقـاء العـتب والـغضب حـبيس

الصدور.
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وما هـو مـألوف أن لـلـحكـام مـستـشـارين وأهم هؤالء بـالـذات أولئك
الذين يرسـمون للـحاكم الـسياسـات التي إذا هـو أخذ بهـا يكون في
تاعب كما أولئك الذين يكتبون له اخلُطب التي سيلقيها منأى عن ا
ويـحـرص هـؤالء شديـد احلـرص عـلى أن يـلـتـزم احلـاكم بـالـنص وال
يخرج عليه أمام مشهد شعبي يبهر العين ويحرك مشاعر التعالي
في نفس احلـاكم. ومن اجلـائز اإلفـتـراض أن الرئـيس تـرمب كان ال
ستشارين لـيس لثقة بالنفس أنه ليس ثل هكذا نـوعية من ا مبالياً 
في حاجة إلى النصح واإلصغـاء إلى األفكار التي ال يثيـر تضمينها
ا ألنه خطابـاً له عواصف ال تـعود باخلـير لعـهد ولـلبالد عمـوماً وإ
من نسـيج حـكـام يـستـوطن الـتـعالـي شخـصـيـتهم فال يـعـود الـواحد
مــنـهـم يـفــصـل بـ نــفــسه والــوطن الــذي شــاءت األقــدار أن يــكـون

رئيسه. 
وإذا كـانت الـدولـة مـحــكـومـة بـحـزب فـإن من بــات احلـاكم بـتـرشـيح
احلـزب له إمــا يـنـصــرف عـلى أســاس أنه جـزء من كل ولــيس الـكل
وفـرع من أصل ولـيس كل األصل. وهـذا تـمـامـاً ما حـدث مع تـرمب
أي أنه رأى نفـسه عـلى نـحو مـا رأى صـدَّام حسـ من قـبل نـفسه
ـثـله ولـيس العـكس. وبـالـنـسـبـة إلى ترمب عـنى أن حـزب الـبـعث 
ـثله فإنـه تصـرف قـوالً وفـعالً عـلى أسـاس أن احلزب اجلـمـهـوري 
وليس هو من إخـتاره احلزب لـكي يخوض مـعركة الـرئاسة. وعـندما
يـكون هـذا هـو الـشـعـور الـسـائـد ال تـعـود لـدى الـشخـص الضـوابط
فترض وجـودها ويصبح في إسـتمرار مـتحدثاً خـارج النص يقول ا
صلحة ال للحزب وال لـلدولة وال للشعب قوله مثل تلك ما ليس من ا
العبارة التي عندما جاء على ذكر الرئيس السابق أوباما قبل يوميْن
ـوعـود فإنـه وكمن يـريـد إيقـاظ فـتـنة ديـنـية أو من اليـوم اإلنـتـخابي ا

زرع مشاعر كراهية ضد اإلسالم قال "باراك حس أوباما".
َن فيه ذكر ألوف في التسميات وعند ذكر أسماء الناس  ومع أن ا
ـنــاصب اإلكـتــفـاء بـاإلسم األول ـكــانـات وا ـسـؤولــ من جـمــيع ا ا
وإسم العـائلـة ومن الـنادر إسـتعـمـال اإلسم الثالثي إال أن الـرئيس
ترمب الذي يـرى نفسه ال يـحتاج إلـى مَن ينصح أو حـتى ينبه تـعمَّد
الـقـول "بـاراك حـســ أوبـامـا" ولـيس بـاراك أوبــامـا فـقط بل ولـيس

ستر بريزدانت" أو "الرئيس السابق أوباما". "ا
وأمام الـرئـيس بايـدن وقـد خطـا خـطـوات مهـمـة على خـارطـة طريق
ن يــشــغــلــون مــواقع إدارته عــهــده تــرتــيــبــاً لألوضــاع وإخــتــيــاراً 
األوضاع وجنا من أحـابيل إيقـاع إنتـصاره في احلبـائل القضـائية
أن يـأخـذ في اإلعـتــبـار تـصـحـيح ســقـطـات كالمـيـة كــثـيـرة إرتـبـطت
ـا هو أمر خذت وكأ بالرئـيس السلَف وقـرارات من النـوع نفسه إتـُّ

يخصه وال يحتاج بالتالي إلى مشورة. 
ـأمول إعـادة النـظر في قـرار إهداء ولعل أهم خـطوات الـتصـحيح ا
ترمب الـقـدس عاصـمـة إلسرائـيل وإهـداء اجلوالن حلـلـيفه نـتـنيـاهو
الذي رد عـلى الهـديـة بتـسمـيـة مسـتوطـنـة في اجلوالن بـإسم ترمب.
ـا وإعـادة الـنــظـر بـهــدف الـتـصــحـيح ال تــعـود تـنــصالً من وعـد وإ
ـصـلـحـة أهل تـسـهـيالً إلسـتـيالد حـلـول يـوصي بـهـا أهل الـنـصح و
احلُكْم. وكـمـا إرتأى تـرمب بحـكم سـلطـاته إلـغاء إتـفـاق أبرمه سـلفه
مع إيران أوبـامـا وكان لـن يفـعل ذلك لـو أتـاح اجملال لـلـمسـتـشارين
تعلقة إبداء الرأي ففي إستطـاعة بايدن أن يلغي مـا يتعلق بالهـدية ا

بالقدس وما يتعلق باجلوالن.. 
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ا هـذا في حـال خـفف هو اآلخـر من هـواه اإلسـرائيـلي الـذي بدأ إ
ا معه عـندمـا كان في الـسن التي عـليـها سن جـاريد كـوشنـر. ولطـا
حتدثت مـعـلومـات عن تأثـر بـايدن بـاللـقـاء الذي جـمـعه للـمرة األُولى
غـولــدا مـائــيـر الــتي زادته إقـتــنـاعــاً بـدعـم إسـرائــيل مع األخـذ في
ـيـزه عن الـرئــيس تـرمب أنه مع إســرائـيل الـدولـة اإلعـتـبـار أن مــا 
ـا خلـصال والوطن الـيـهودي فـيـمـا ترمب مع إسـرائـيل نـتنـيـاهو ر
ـتحدة اآلتي ا ألن طبـيعة رئـيس الواليات ا مشتـرَكة بيـنهـــــمـا ور
ـال واألعمـال تـمـيل إلى الـنـفع الـسـريع من أي من مـجـتـمع رجـال ا

عالقة.
ـأمـول حــدوثه من بـايـدن وقـد إكــتـسب إلى جـانب في أي حـال إن ا
الفوز بالرئـاسة صفة "رجل العـام الكوروني" بإمتـياز ليس فقط نزع
ألغام الصراع األهـلي الذي قد ينـتهي مواجهـات في أميركا التي ال
ا تـبريـر احملاذيـر التي تـراكمت في يخـلو بـيت من السالح فـيه وإ
ســنـــوات تــرمب وإلى درجـــة أن اإلنــســـان بــات يــرى فـي الــواليــات
تحـدة أنهـا ليست تـلك التي يـراها العـربي كمـا لو أنه أمام حـديقة ا

جميلة أو لوحة زاهية.
وإذا كـانت إعـادة النـظـر الـتي نـشـيـر إلـيـهـا من بـاب الـتمـني لـن تتم
ـكن أن فـعـنــدئـذ سـنـرى مــثل كـثـيــرين أنـنـا أضـعــنـا رئـيــسـاً كـان 
يصحح في رئـاسته الـثانيـة ما إقتـرفه في األولى ألفـاظاً إستـفزازية
ا هي أعـمال وقرارات مـحرجـة والتـعامل تـفريـطاً مع سـيادات وكـأ
خيـرية وأنه يـجـود كمـا اخليـرين بـها ومن دون أن نـربح رئـيسـاً هو
من الطيـنة نـفسـها بالـنسـبة إلى قـضايانـا األساسـية... مع إختالف

. األسماء. ومَن يعش يرَ

في اعــداداحلـــســابــات اخلــتــامــيه
المـــوال الــــوازارات كـــافـه  وكـــذلك
ـكن من خاللها االيجابـيات التي 
االسـتـفـاده من  رفع سـعـر الـصرف
ـنتج ـو وحمـاية ا هـو منـافسة و
احملــلي امـام  الـبـضــائع االجـنـبـيه

ستوردة. ا
وكــذلك تـوفـيـر فــرص عـمل بـسـبب
ــنــتــجـــات الــصــنــاعــيه تــفــعـــيل ا
والــزراعـيه وغــيـرهـا ويــسـهم  ذلك

على خلق صناعه وطنيه 
وتــوفـيــر الـعــمــله  الـصــعــبه الـتي
ســـوف يــنـــحــصــر وجـــودهــا   في
الـداخـل بـسـبب تـراجع االسـتـيـراد
واحلــفـاظ عــلى الــعــمـله الــصــعـبه
داخل الـبــلـد وعــدم االعـتـمــاد عـلى

الدوالر .
وكـــذلك ســـحب الـــعـــمـــله احملـــلــيه
كـتنز بـالبيـوت  واعتماد الدنـيار ا
العمالت االجنبيه الدوالر واليورو
كـــبــديل ومالذات امـــنه مع الــذهب
فـي الــبــيـــوت بــســبب عـــدم الــثــقه
ــصـــارف االهـــلـــيه بـــالـــبـــنـــوك وا
واحلـــكــــومـــيه وهـــذا من اســـبـــاب
ـال في العـراق وللـحديث مشـاكل ا

بقيه .....
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بغداد

لـــلــمـــشــكـــلــة والـــتي اســـتــفـــحــلت
وأصــبـحت  مـرضــا عـضـاال . ولـعل
مـن أصـــدق مـــا أســـتــــعـــصي عـــلى
ــعـاضل احلل وأصــبح مــعـضــلــة ا
مـــــوضـــــوع اإلخـــــتالف لـــــلـــــفـــــهم
ـركـز الـدسـتـوري والـقـانـوني بـ ا
واإلقــــلـــيـم  بـــشـــأن قــــيـــام إقــــلـــيم
كــوردسـتـان الـعـراق بـاسـتـخـراج و
تـصـدير الـنـفط  إلى اخلـارج ومدى
مـــوافــقــة ذلـك ألحــكــام  الـــدســتــور

العراقي لسنة  2005 من عدمه .
إذ بعد اإلختالف واخلالف اجلذري
ـــركــز ــتـــأصل  بـــ حـــكــومـــة  ا ا
وحـكـومـة إقـلـيـم كـردسـتـان الـعراق
وضوع والشد واجلذب  على هذا ا
وبــعـد ان أوصــدت جـمــيع األبـواب
لــلــحـلــول  الــســيــاســيــة وانــهــيـار
ــبــرمــة بــ الــفــرقــاء االتــفــاقــات ا
الــسـيــاســ لم يــبــقى ســوى طـرق

باب القضاء .
 و تسـليم زمـام األمور والـتوكيل
ـــــلف لـــــلــــقـــــضــــاء فـي حل هـــــذا ا
ثال الـدسـتوري حلل هـذا الـنـزاع 
في  احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا  من
قـــبـل األطـــراف ووفــــقــــا لأللــــيـــات
الــدسـتــوريـة والــقـانــونـيــة  و هـذه
الـنـقـطـة حتـسب إلى طـرفـي الـنزاع
ركز واإلقليم في تفويضهما حلله ا
 وفــــقــــا ألحـــكــــام الــــدســـتــــور إلى
احملـكـمـة الـتي  يـفـتـرض أن حتـترم

مـوضـوع النـزاع الـقـضـائي  ضمن
الــــســـقـف الـــزمــــنـي احملـــدد لــــهـــا
وبـــــخـالف  ذلك فــــــإن الـــــقــــــاضي
ـتـسـبب بـتـأخـيـر حـسم مـوضوع ا
الـدعـوى يـكـون عـرضــة لـلـتـحـقـيق
سـائلة االنضـباطية وحتى معه وا
 اجلـنــائـيــة اذا كــانت نـتــائج عـدم
حــسـم الـــدعـــوى خــطـــيـــرة تـــمس
ـصـلـحـة الـعـامـة الـتي تـقـود إلى ا

اخلراب.  
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بل يـــقــيـــنــا إن أثـــار هــذا اخلــراب
تــضــرب مــديـات بــعــيــدة وعــديـدة
قـتل   البـنية الـتكـوينة وتصـيب 
لـلـدولـة شـعــبـا  وارضـا  و سـلـطـة
عنـدمـا يـكـون الـنـزاع يـتـعـلق بـأمر
س الـــنـــظــام ونـــشـــاط  حــيـــوي 
الــســيــاسي الــقــائم  ويــقف نــظـام
الدولـة بـرمته عـلى شفى حـفرة من
الــوقـوع في الـهـاويـة وذلك عـنـدمـا
ـلحة إلى يتـحتم وتـدعو احلـاجة ا
ضرورة حـسم النـزاع ب األطراف
قــضـائــيـا عن طـريـق إصـدار  حـكم
قـــضـــائي حـــاسم وبـــات  بـــعــد أن
فاوضات تتأكـد  وبوضوح عجـز ا
واالتـفـاقـات والتـفـاهـمـات عن قطع
دابـــره ولم تـــبــــقى ســـوى كـــلـــمـــة
ـشـكـلـة الـقـضـاء الـعـادل  لـعالج  ا
الــعـضــال بـعـد أن عــجـز أهل احلل
والـــعــقــد إعـــطــاء الـــدواء الــنــاجع

يـعـتـبـر مــوضـوع حـسم الـنـزاع مـا
ـكن بـ اخلـصـوم  بـأسـرع وقت 
عن طـريق إنـزال حـكم الـدسـتور او
القانون أو كالهما من قبل احملكمة
اخملــتـصـه الـغــايــة الـكــبــرى  الـتي
يــســـعى لــهـــا اجلـــمــيع  والـــهــدف
األســـمى الـــذي تـــضــعـه احملــكـــمــة
نـصب عـيــنـيـهـا لـتــحـقـيق الـعـدالـة
وسـيـادة حـكم الـدسـتـور والـقـانون
مـن خالل قـــــــطع دابـــــــر الــــــنــــــزاع

والسعي إلى  عدم تأبيده وكلما 
ـــــدة حــــــسـم الـــــدعــــــوى ضـــــمـن ا
الـقانـونيـة  والبـالغـة  أربعـة أشهر
ـــا ال يــتـــجـــاوز الـــســـنـــة وهــو و
ـقـبـول الــسـقف الـزمـنـي األعـلى   ا
عــلـى مـضـض    كــان احلـكـم أقـرب
إلى   العدالة بل يـعتبر عـنوانا لها
 وعـلى  عــكس ذلـك   فـإن الــعــدالـة
الـبطـيئـة هي إلى الظـلم واالنحـياز

أقرب.
أن عدم حسم احملكمة للنزاع ضمن
الــــســــقف الــــزمــــنـي  الـــقــــانــــوني
يـســتـتــبـعه نـتــائج وخـيــمه جتـعل
النـزاع يأخـذ منـحنى سلـبيـا  يؤثر
عــــلى جــــوهــــر الــــعــــدالـه ويـــورث
انطـباعا سـيئا بـعجز احملـكمة  عن
قــطع دابــر الــنــزاع بــ اخلــصــوم
وفــقــدان اســتــقاللــهــا وحــيــادهـا٠
شرع الـعراقي على ولهذا حـرص ا
ضـرورة أن تـتقـيـد احملـكمـة بـحسم

وتقدس الدستور ٠
وقد جتسد هذا الـتفويض  باقامة
ــــدعي  وزيـــر  دعـــوى  مـن قـــبل ا
ـــركــزيــة الـــنــفـط في احلــكـــومــة ا
دعى عليه إضافة لوظيفته  ضد ا
 وزير الثروات الطبيعية في إقليم
كــوردســتــان  اضــافــة لــوظــيــفــته
ـــــرقـــــمه 59/احتـــــاديــــة/2012 ا
والـــــــتـي أقـــــــيـــــــمـت  بـــــــتـــــــاريخ
1/أب/2012 وقـــد إنــضـم رئــيس
مـجـلس الـوزراء إضافـة لـوظـيـفته
لـلـخصـومـة  بـصفـة شـخص ثالث
ـــدعي في الـــدعـــوى إلى جـــانـب ا
وبـدأت إجراءات الـسـير بـالـدعوى
بغيـة حسمهـابسرعة وفـقا ألحكام
الدستور ألهميتها  و على أمل إن
تـصـدر احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيا
حكم قضائي  حـاسم للنزاع خالل
ـدة الـقـانـونــيـة يـكـون عـامال من ا
ــهــمـة لالســتــقـرار في الـعــوامل ا

ستويات البلد على كافة ا
ولـكن سـرعـان مـا ظـهـر عـكس ذلك
وأصيب اجلميع بخيبة أمل كبرى
إذ أن احملكمة االحتاديـة العليا لم
ــــــدة حتـــــــسـم الــــــنـــــــزاع خـالل ا

القانونية والبالغة أربعة أشهر 
والتـي مرت مـرور الكـرام و مضت
ســنـة ومـن ثم  تــوالت الــســنـوات
الــواحــدة تــلــو االخـرى وبــحــجج
واهـــيـــة وهـي تـــهـــرب   الـــدعــوى
بــتـأجــيــلـهــا  من مــوعــد إلى آخـر
وأصـرت احملــكـمـةعـلى عـدم حـسم
الــنـزاع حــتى أنـقـضـت   أكـثـر من
ســـبع ســـنــوات  وبـــقت الـــدعــوى
تراوح في إدراجها   إلى أن نامت
الـــدعــــوى مع بــــقـــيــــة الـــدعـــاوى
الـقـضائـية الـدسـتوريـةالـتي نامت
أيــضـا  بــســبب دخــول الــبــلـد في
مــــرحـــلـــة الــــفـــراغ الــــدســـتـــوري
والــقـــانـــوني الـــذي تـــســـبـــبت به
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا ذاتـها
بـســبب أصـرارهــا الـعـجــيب عـلى
إلـغــاء الـنص الـقــانـوني الــوحـيـد
النافـذ الذي يعالج تـرشيح وتع
قـضـاة احملـكمـة االحتـاديـة العـلـيا

والــذي أقــتـــرن الحــقــا  هــذا األمــر
بـأحـالة أحـد  أعـضائـهـا األصلـي
الـكــرام لـلـتـقــاعـد بـنـاء عــلى طـلـبه
ووفـاة عـضـو آخـر  رحــمـهـمـا الـله
وما نتج عن ذلك اختالل بالنصاب
الـــقــانـــوني لــتـــشــكـــيل وانـــعــقــاد

احملكمة.
ـــرقــمــة ان عـــدم حــسم الـــدعــوى ا
أعاله  من قـبل احملـكـمـة االحتـادية
العليا لـيس كسال منها  بل   ناجت
عن عدم  وجود إرادة  حـقيقـية لها
بــحــسم الـــدعــوى وقــد جتــلى ذلك
بــوضـوح  عــنــدمـا تــبـنـت وسـيــلـة
الـهـروب الى األمـام من مـسـؤولـيـة
إصـــدار حـــكم   حـــاسم و شـــجــاع
طروح وضوع النزاع الـقضائي ا
أمـامهـا  يكـون قـاطعـا في  حجـيته
ألحــد األطـراف  في الــدعـوى  عـلى
حـســاب الـطـرف اآلخـر وهـذا مـا ال
جتـرأ احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا
عـــــلـى األقــــدام عـــــلـــــيه ألســـــبــــاب
شــخــصــيــة مــصــلــحــيــة له عـالقـة
بـاقـرار قـانـون احملـكـمـة االحتـاديـة
الـعـليـا الـذي  تـرحـيل إقراره من

انية إلى أخرى   دورة بر
بل ذهبت في دورهـا السلـبي  أكثر
من ذلك  عند نظـرها للنزاع وبدأت
 تــــراهن عــــلى تــــغــــيـــر الــــوجـــوه
السياسيـة في مراكز القرار  سواء
ـركـز او اإلقـليـم وفقـا لـنـتائج في ا

انية الدورية  اإلنتخابات البر
بغية مد النزاع الى  ما ال نهاية 
أن أخــطـر مــظــاهـر الــظـلـم عـنــدمـا
يـصـدر بـوعي تـام من اجلـهـة الـتي
يـفـتــرض أن تـتـصــدى له وتـقـضي
علـيه وقطـعا يولـد هذا الـظلم آثارا
كارثية وسلبية نتيجة السلبية في
ــطـلـوب  في وقـته إتــخـاذ الـقـرار ا

ناسب  ٠ ا
وقد انعكـست  االثار السلـبية لهذا
ــقـصــود من  احملـكــمـة الـتــخـاذل ا
االحتـــاديــة الـــعــلـــيــا واالنـــحــراف
مارسة سلطتها القضائية  بعدم
ركز واإلقليم حسمهـا للنزاع بـ ا
ــيــادين  عــلـى كــافــة اجملـــاالت و ا

بغداد
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لــعل  أبــرزهـا زعــزعــة الـثــقــة لـدى
ضــــمــــيــــر األمــــة والــــرأي الــــعـــام
بـالـقـضـاء الــدسـتـوري في الـعـراق
وفقـدان الثقـة به أن يكون   حـاميا
لـلـدسـتـور بـسـبب عـجـزه أن حـسم
الـنـزاع رغم مضـيئ سـنـوات طوال

على إقامة الدعوى
كمـا أن بقاءالنـزاع معلـقا و مؤجال
الى مـا ال نــهـايـة بــسـبب احملــكـمـة
االحتـاديـة العـلـيـا  عـمق اخلالفات
ـركز واإلقـليم ومـا  انتج هذا ب ا
ـزمن بـيـنـهـمـا من حـالـة الـتـنـافـر ا
حــــــتـى وصـل األمــــــر فـي بـــــــعض
األحيان  إلى القطيعة الكاملة  كما
أن أثـر عدم حـسم الـدعـوى من قبل
احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا يـصيب
جــهــود مـكــافـحــة الــفـســاد بـكــافـة
أشـــكـــالـه  الـــتـي تـــبـــذل  مـن قـــبل
ــا يـتــعـلق اجلـهــات اخملـتــصـة   
ــلف  تــصــديــر الــنــفط او الــغـاز
ويجـعل متـوالية الـفسـاد واإلفساد
 تـسيـر بوتـيرة مـتزايـدة يومـا بعد
يــــوم وإن اخلـــاســــر األكــــبــــر هـــو
ـسـكـ  سـواء الــشـعب الـعـراقـي ا
ــركـــز او اإلقـــلــيم .   أن وراء في ا
عـــــدم حــــسـم الــــدعـــــوى من قـــــبل
احملكـمة االحتـادية العـليـا أجندات
تـخـريــبـيـة أضـرت واقـعــا ويـقـيـنـا
صـالح الـوطـنـيـة الـعلـيـا لـلـبـلد بـا
كافة اقتصاديا وسياسيا وامنيا 
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ـر مـرور الـكـرام ان هـذا األمـر لن 
من أبـنـاء الـشـعب الـعـراقي الـكر
سـؤولية سواء من هـو في موقع ا
ام خــارجـهــا ألن الــقــانـون لـم يـكن
غـــافـال عن مـــوضــــوع عـــدم حـــسم
الـــقـــاضي مـــهــمـــا كـــان مـــنــصـــبه
لــلــدعــوى الــتي يــنــظــرهــا  ضــمن
ـناسب سـقفهـا الزمـني القـانوني ا
ــســاءلـة وجــعــلــته حتت طــائــلــة ا
الـقـانـونيـة  والـسـوابق القـضـائـية
بـــهــــذا الـــشــــأن االنـــضــــبـــاطــــيـــة

واجلنائية تنطق بذلك

{ عضو محكمة التمييز االحتادية 
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وعـدد يــقـرب من ثــمـانــ مـلــيـونــا
. وفي ـلــيـونـ الـوفـيــات بـحـدود ا
بـدايـة انـتـشاره عـجـز الـعـلـمـاء عن
ايـــجـــاد لـــقـــاح ودواء واعـــتـــمــدوا
طـرائق الـوقـايـة بـلـبس الـكـمـامـات
ـعــقـمـات والـكــفـوف والــنـظـافــة وا
والـتـبـاعد األجـتـمـاعي (اجلـسدي)
فشـاع اخلوف والـقلق والـرعب ب
الــــنـــــاس.واخملــــيـف ان فــــيــــروس
كــورونــا يــتــحــايل عــلـى الــعــلــمـاء
بـأنـتـاجه فـيـروسـا شـرسـا ومـاكـرا

وقاتال هـو (كوفـيد 19) وما ان 
ـنع الـعـدوى الـوصــول الى لـقـاح 
فـــأنه انـــتج ساللـــة جـــديــدة في به
بـريـطـانـيــا..مـا يـجـعـلـنـا نـسـتـنـتج
او :األولى ان الــلــقــاح حـــقــيــقــتـــ
اللقاحات التي يتوصل لها العلماء
ســتـكــون من حــصـة الــســيـاســيـ
ــــــيـــــســــــورين ولـن تـــــصـل الى وا
الـطـبـقـتـ الـوسـطى والـفـقـيـرة اال
بـعد ان يـحصـد الفـيروس مـا يشاء
مـنـهم.والــثـانـيــة..ان وبـاء كـورونـا
بسـالالته سيسـتمـر معـنا لـسنوات

الـــصـــ وتـــضـــررت احملـــاصـــيل
الــزراعــيــة ومــات الــنــاس جــوعــا
ـجلـة "سـاينس" بـحـسب مقـالـته 
فـيـما يـزعم خـبـراء ان مـا حدث في
سنة 536 هو ثوران بـركان كارثي
في ايسلندا تسبب في اطالق رماد
وصـخـور كـثـيـفـة حـجـبت الـشـمس
فوق قارة اوربـا تسبب فـي انتشار
ووصف ذلك ـــمـــيت  الـــطـــاعـــون ا
مع الـعـام بـأنه األسـوأ في التـاريخ
أن الــــــطــــــاعـــــون كــــــان قـــــد أودى
الـطـاعــون في الـقـرن الــرابع عـشـر
بـحـيـاة ربع سـكـان الـعالـم وقضى
عــــلى مـــا ال يـــقل عن 50 مـــلـــيـــون
شـخص في اإلنـفـلـونزا اإلسـبـانـية
بـ الــعـامـ  1918و1919 و33
مــلـــيــونــا جـــراء مــرض اإليــدز في

غضون أربع عاما.
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تعـدّ سنة 2020 األسوأ في تاريخ
فـفـيـهـا انـتـشر الـبـشـريـة احلـديث 
وبـاء كـورونـا في كل قـارات الـعالم
لــيـصل عــدد من اصــيب به الى مـا

شـهـدت الـبـشـريـة سـنـوات مـعـيـنة
اذ كـانت هـي األسـوأ في تـاريـخـهـا
تعـد سنة  1347 واحدة من اسوأ
وأقـسى الـسـنـوات الــتي عـايـشـهـا
وت اإلنسان حـيث ضرب  فيـها "ا
األســــود" أو الــــطــــاعــــون أوروبــــا
لــيــقـضي عــلى مــا بـ  200-75 
فارقة الـعجيبة مليون شـخص وا
أن هذا الـوباء ظـهر عام  1331في
ــقــاطــعــة هــوبي وهي الــصــ 
ـقـاطـعـة الـتـي ظـهـر فـيـهـا أيـضًـا ا

فيروس كورونا اجلديد!.
وبـحسب مـا يقـول مـؤرخ العـصور
الـوسـطى وعـالم اآلثـار في جـامـعة
هـافــارد مـايــكل مـاكــورمـيك: "  ان
ســـــنـــــة 536 تــــــعـــــد األســـــوأ ألن
الـضـبـاب فـيـهـا غـمـر غـرب أوروبـا
والشرق األوسط وأجزاء من آسيا
وصارت السماء قاتمة ليال ونهارا
دة 18 شـهـرا وانـخـفـضت درجة
احلــرارة في صـيف  536بــنـســبـة
 1.5الى 2.5 درجـــــة. وســـــقـــــطت
الــــثـــــلــــوج في ذلـك الــــصـــــيف في

ونـــائـب رئـــيس هــــيـــئــــة احلـــشـــد
الـــشــعــبـي الــعــراقـي أبــو مــهــدي
ـهـندس في غـارة جـوية بـطـائرة ا
مـسـيـرة قـرب مـطـار بـغـداد الدولي
في الثـالث من يـنايـر وردّ  القوات
اإليرانيـة بعد خمسـة أيام  بقصف
قاعـدة "ع األسد"  الـتي يتـخذها
اجلـنـود األمـريـكـيـون مـركـز مـبـيت
لـيتـصاعد الـصراع بـعد قصف لهم
الـسـفـارة األمـريــكـيـة بـالـصـواريخ
قبيل انتهاء  2020 لتنذر بحدوث

األسوأ بداية 2021.
شهـد الديـنار الـعراقي واقـتصـاديا
انهيـارا كبيرا مقـابل سعر الدوالر
حــقــقت فـــيه جــهــات اقـــتــصــاديــة
مـرتـبـطـة بـأحــزاب وكـتل الـسـلـطـة
مــلــيـــارات الــدنــانــيـــر فــيــمــا كــان
ـــتــــضـــرر األكـــبـــر هـم الـــفـــقـــراء ا
وظـفون حيث تـضاعـفت اسعار وا
ــــــواد ــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة وا ا

األستهالكية.
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 وكـنـا اســتـطـلـعـنــا آراء عـيـنـة من
الـــعــراقـــيـــ فـــاجـــابـــوا ان افــدح
خـــســائـــرهم في 2020 فـــقـــدانــهم
احبة قبل األوان وزيادة الضغوط
الـنـفـســـيـة الـتي زادت من جـزعـهم
من الـــســيــاســة وانـــعــدام الــوعي
الــــصـــحـي الــــذي جـــعـل الــــعـــراق
يـتــصـدر الــدول الـعــربـيــة في عـدد
األصــابـات والــوفــيـات بــفــايـروس

كورونا.
وحددهـا آخرون: بانـتكـاسات على
اسـتـمرار مـسـتـوى الـوطن والـذات
انـتفـاضـة تشـرين بـعد ان اسـقطت
ـهــدي الـذي حـكــومـة عــادل عـبــد ا
تـــســــبب بــــاســـتــــشــــهـــاد مــــئـــات

ـيــا شــهـدت 2020 طــويـلــة.  وعــا
اغــتـــيـــاالت ســيـــاســـيــة ووفـــيــات
وكــوارث طــبـــيــعــيـــة وانــهــيــارات
اخــطــرهـــا اغــتــيــال اقــتــصـــاديــة 
تحدة لـقاسم سلـيماني الواليـات ا
ونــشـوب ــهـنــدس  وأبــو مـهــدي ا
ســلـــســلـــة من احلـــرائق في واليــة
كـاليـفـورنـيـا لم تـشـهد مـثـلـهـا مـنذ
أتت عــلى مـــســاحــات عــدة أعـــوام
وأجــــبـــرت واســــعــــة من األراضـي
مئـات اآلالف على مـغادرة مـنازلهم
وانقـطعت الكـهرباء في الـعديد من
اعــتــرف ـــنــاطق. واقـــتــصــاديـــا  ا
صندوق النقد الدولي إن االقتصاد
ي الذي هـزمه تفـشي فيروس العـا
كورونا في 2020 هو األسـوأ منذ
الــكـســاد الـعــظـيم في ثالثــيـنــيـات
بل ــاضي.لـيس هـذا فـقط  الـقـرن ا
إن فــيـروس كــورونـا الــذي اجـتـاح
الــعـالـم أدى إلى انــهـيــار أنــظــمـة
الـرعـاية الـصـحيـة وكـشف عن عدم
قــدرة مــؤســســات كـبــيــرة في دول
مــتــقـــدمــة عــلى مــقـــاومــة الــوبــاء
تـحدة األكثر تتـصدرها الـواليات ا
تـضررا بـالفـيـروس. باإلضـافة إلى
انخفاض التعلـيم بكافة مستوياته
واآلثـــار الـــنـــفــســـيـــة لـــلــتـــبـــاعــد
وحجـر أربعة مليارات األجتماعي 
واخلـوف من الـبــشــر في بـيــوتــهم
والــــقـــلق والــــرعب الــــتي ادت الى
اضطرابات نفـسية وعقلـية سيمتد

تأثيرها الى سنوات مقبلة.
 وعــراقـيـا يـعـدّ الـصـراع األيـراني
األمريكي اخلطر األكبر الذي اشتد
بـعـد قــيـام امـيـركـا بــاغـتـيـال قـائـد
فــيــلق الـــقــدس الــتــابـع لــلــحــرس
الثوري اإليـراني قاسم سلـيماني

تظاهرين بقاء رفع خيم ا الشباب
انـــتــــفـــاضـــة تـــشـــريـن حـــيـــة رغم
انــــهــــيــــار الــــوضع تــــراجــــعــــهــــا
االقــتـــصــادي الــذي يـــفــتح ابــواب
االحتـماالت عـلى مستـقبل مـجهول

وخيبة االمل بحكومة الكاظمي.
وتمنى كثـيرون العودة الى الوطن
في  21بـعــد ان غـادروه في 2020
?فـيمـا وصف آخـرون بأن "مـكوثي
في خـيـام سـاحـة الــتـحـريـر لـسـنـة
 2020هي اجمل سنوات حياتي".
ولـك ان جتـمل الــقــول بــأن احلـرب
ـيــة الـثــانـيــة غــيـرت الــعـالم الــعــا
وان  2020 غيرت العالم باحلرب 

بفيروس ال يرى بالع اجملردة!
ومــا نــنـبـه الـيه أن وســائل األعالم
ـنـظــمـات األنـسـانــيـة ركـزت في وا
2020عــلى األخــبــار الــســيــئــة مـا
جــــعل الــــنـــاس بــــ مـن يـــتــــوقع
ومن يعـيش حاالت نـفسـية األسـوأ
تــــراوحت بــــ اخلــــوف والـــقــــلق
والــرعب والــهـلـع وانــعـكــاس ذلك
عــلى احلــيــاة األســريــة وحــصــول
شـــجــار وتـــبــاعـــد أســري وأخــرى
انــتــهت بــالــطالق فـيــمــا يــنــبـغي
الـتعامـل مع هذا الـوباء بـالتكـييف
لـه واألســنــاد األسـري والــتــواصل
االجتـماعي التي تـزيد من منـاعتنا
الـسـيـكولـوجـيـة.. وذلك ما نـفـتـقده
لألسف في وسائل األعالم العربية
وغـيـاب والـعـراقــيـة بـشـكـل خـاص
دور عــلــمـــاء الــنــفس واألجــتــمــاع
الذين يشيعون التفاؤل ب الناس
والــتــعـــلق بــاحلــيــاة رغم قــســاوة

احملنة
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
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بغداد

اكدت جلنـة الثقافة والسياحة واالثـار في مجلس النواب على القـصيدة الرصينة و إنتـقاء الكلمة و اإلبتعاد عن
ـعاني التي تـثيـر البغض والـكراهـية و إبراز الـروح الوطـنية و زرع احملـبة والـسالم ب أبنـاء الشـعب الواحد ا

وتناقش آلية انتخاباتهم.
ان بنى البر  وبينت رئيس اللجنة االعضاء اثـناء استضافة رئيس وأعضاء جمعية االدباء الشـعبي في مقر اللجنة 
أن (اللجنة ستتابع عمل اجلمعية وستدعم انتخابات الفروع في جميع احملافظات بعد إصدار القضاء احلكم لصالح

اجلمعية واإلقرار بقانونيتها وفق أحكام القانون واكتساب القرار الدرجة القطعية).
ؤسـسات والـنقـابات كـافة وفق مـبادىء نـظمـات وا ـسافـة واحدة وتـدعم ا مشـيرة إلـى (اللـجنـة تتـعامل مع اجلـميع 

القوان النافذة وااللتزام بقرارات القضاء).

رسالة بغداد
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ابـتدعت »أجـاثا كـريـستي «شخـصـية
احملـقـقـة الـبـولـيـسـيـة الـعـجـوز اآلنـسة
»ج ماربل ?«حـيث ظــهـرت في اثـنـا
عــشـرة روايــة من روايــا تـهـا  ,و إنـهـا
محـققة هـاوية ولـيست صاحـبة خلـفية
شرطية مثل شخصية هركيول  بوارو
فـهي مجـرد امرأة عـجوز عـانس لطـيفة
ـعـشر حـادة الـذكـاء رغم أنهـا ال تـبدو ا
تقول »أجاثـا كريـستي« كذلك ظـاهريـاً
عنـها إنهـا اقتـبست كثـيراً من صفـاتها
من جـدتـها ألمـهـا كمـا جاء اسـمـها من
اسم محطـة القطار مـاربل ستوكبورت.
ـطـيـة وتـقلـيـديـة حـينـمـا يـنـظر تـبدو 
ـــرء لــلـــمــرة األولي تـــرتــدي إلــيـــهــا ا
ـة الـطـراز حـتي بـالـنـسـبة مـالبس قـد
لـزمن كـتابـة القـصص في الـثالثـينـيات
واألربعينيات. تهتم باحلياكة وتنظيف
األعشـاب في حـديـقـتـهـا. تـبـدو أحـيـاناً
شـخصيـة مرتـبكـة وحائـرة لكن عـندما
يــتـعــلق األمــر بــحل األســرار واأللــغـاز
فـهي شعـلة مـتـقدة من الـذكاء والـيقـظة
والـلـمـعـيـة.. هـي جتـيـد فـهم الـطـبـيـعـة
الـبشـريـة بـكل نـقـاط ضعـفـهـا وقـوتـها
كمحققة بوليـسية هاوية شديدة الذكاء
حترج رجال الشـرطة احملترفـ حينما
تـسـبـقـهم دائـمـاً في حل ألـغـاز اجلرائم

عقدة.  ا
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لم تـــكـن مس مـــاربـل مـــحـــظــــوظـــة مع
السيـنما حـينما صـدرت أولي رواياتها
عام  ?1930فـقـد مـر عـلي ظـهـورها في
روايـات »أجــاثـا كــريـسـتي 32 «عـامـاً
قـبل أن تـنتـقل من صـفحـات الـكتب إلي
ــمـثـلـة شـاشــة الـسـيـنــمـا وقـد قـامت ا
ــعـــروفــة »مـــارجــريت اإلنـــكــلـــيــزيـــة ا
روثــفــورد «وكــانت في الــســبــعــ من
عـمــرهـا بــتـجــسـيــد الــشـخــصـيــة عـلي
الـشاشة ولـكن النـتيـجة جـاءت مخـيبة
لــآلمـال سـواء بــالـنــسـبـة لــلـمـعــجـبـ
بـــروايــات مـس مــاربل أو بـــالــنـــســبــة
ألجاثا كريستي نـفسها لكنها رغم ذلك
ـرآة احملـطـمـة «إلي أهـدت روايـتـهـا »ا
روثـفــورد الـتي قــامت بـبــطـولــة أربـعـة
أفالم مـأخـوذة عن قــصص لـشــخـصـيـة
مس مـاربل  إنـتـاجـهـا فـيـمـا بـ عام
 1961وعام    1965 وفي الثمانينيات
ــمـثــلـة »أجنــيال النــسـبــيـري« قــامت ا
ـــرآة بــــدور مس مــــاربل فـي فـــيــــلم »ا
ــــكــــســـورة «الــــذي أخــــرجه »جـــاي ا
هـامـيـلـتون .«لم تـظـهـر شـخـصـية مس
مـاربل علي الـشاشـة كثـيراً لـكن الفـيلم
حــقق شــهـرة كــبــيــرة بـســبب اشــتـراك
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ية كبيرة  الفنان التشكيلي سعد جنم:  الفن العراقي له مكانة عا

الكثير من األعمال مـتأثرا بتلك التجارب
الفنية..... .

ــعـارض الــقــطـريــة واحملـلــيــة الـتي { مــاهي ا
إشتركت فيها وحصلت على جوائز فيها.

- ونقـابة الفـنانـ داخل العراق وفي -
هــنـاك مــشــاركـات كــثــيـرة في مــعـارض
جمـعية التـشكيـلي . اخلـارج مشاركات
في األردن ولبـنان ولـندن واخلـليج ولي
الكـثـيـر من الشـهـادات الـتقـديـريـة كذلك
ـركـز الثـاني عـلى الـقـطر حـصـلت عـلى ا
فـي مــســابــقــة الــبــورتــريت عــام 1993
بوابـة الفاو .واالول في مـسابقـة تنـفيـذ 
عام . 1889ولي خـبرة كـبـيرة في مـجال
ـوزائيك السـيرامـيك الفـني اجلداري وا
االيــطـالـي الـفــيــنـيــسي ( الــفــسـيــفــسـاء
اإلسالمي ) وقـــد نـــفـــذّت الـــكـــثـــيـــر من
األعـمـال في هـذا اجملـال .كـذلك لي خـبرة
في إجنـاز الـلـوحــات اخلـلـفـيـة الـكـبـيـرة

لالستعراضات الرياضية.....
َنْ و س/8كـيف تـشـكـلّتْ لوحـتك الـفـنـية 

البصمة االولى فيها.?
ـــدرســة ج///8بـــدايـــة بــدأ تـــأثـــيــري بـــا
اإلنـطـبـاعـيـة وأسـتـاذي الـفـنـان الـكـبـيـر
جنـــــيـب يـــــونس رحـــــمه الـــــلـه بــــدوره
االنــطـبــاعـيــة اإليـطـالــيـة من خالل خـذ أ
دراســــــته فـي مـــــصـــــر .درست الـــــلـــــون
وكنت معجباً بأعماله خاصة والتكنيك 
ـــا جــعــلــني في مــجــال الـــبــورتــريت 
أتـــوغل وأدرس تـــقــنـــيــات هـــذا اجملــال
الصعب ألنه يعتمد على الديالكتيك أي
نـوع من احلـوار بــ الـفـنــان والـلـوحـة.
ــوديـل لــنــصف دائـــمــا مــا أجـــلس مع ا
ســاعـة أحــاوره لــلــوصـول إلـى دواخـله
الــــنـــفــــســــيـــة بــــعــــد ذلك ابــــدأ الـــرسم

سـعـد جنم فـنـان تــشـكـيـلي مـتـفّـرّد في
رسم الـبــورتـريت في الــعـراق تـتــلّـمـذ
عـلى يـدّ الـفـنـان الـرائـد الراحـل جنيب
ودرس عــلى يــد أبــرز أســاتـذة يــونس
ورواد الــفن الـــتــشــكـــيــلي الـــعــراقي
ومــــنـــهم فــــائق حــــسن واســـمــــاعـــيل
الـشـيـخـلي وحــافظ الـدروبي ومـاهـود
احـمد وضـرار الـقدو وغـيـرهم قبل أن
ــــادة الــــرسم في يــــصــــبح أســــتــــاذاً 
ــــيـــة الــــفـــنــــون اجلــــمـــيــــلـــة أكــــداد
يـتـمــيـز سـعــد جنم بـهـدوئه ــوصل بـا
وإبـــتــــعـــاده عن األضـــواء شـــارك في
أغــلـب مــعـــارض نـــقـــابــة الـــفـــنـــانــ
ـــيــــة الـــفــــنـــون اجلــــمـــيــــلـــة وأكــــاد
ومن مجايليه الفنان التشكيلي ببغداد
خـليف مـحـمود ونـاطق عزيـز وعضـيد
طـارق ولـيث عــقـراوي  إلـتــقـيـنـاه في
ـــوصـل  وهــو مـــنـــهـــمك فـي إجنــاز ا
فـكـان هـذا احلـوار مـعـامــلـة الـتـقـاعــد 

معه..
ا ور { الـبدايـات دائـمـاً ماتـكـون بـسيـطـة 

عفوية ماذا تتذّكر منها.?
- إذا مـــا رجــعـــنــا إلى الـــبــدايــات في
الـرسم البد مـن الرجـوع إلى الـطفـولة
درسـة وأنا أحاول تقليّد بكرة في ا ا
مــارســـمه أســـتــاذ مـــادة الــرسـم عــلى
وأنـا في الـسـبـورة بـأدق الـتـفـاصـيل 
ــرحــلــة األولى شــعــرت أنــني أرسم ا
األشـــكـــال واحلــيـــوانــات يـــنـــســبـــهــا
الـــصــحــيـــحــة هــذا الـــشــغل دفـــعــني
وبــإصـرار عـلى رسم كل مــا تـقع عـلـيه
عــــــيــــــنـي مـن صــــــور في الــــــقــــــراءة
ألرضي أســتــاذي الــذي واحلــيــاتـــيــة 
شـجـعّـني عـلى اإلسـتـمـرار بـعـد عرض

رسوماتي في الصف....
ن تـأثـرمن الـرعـيل االول من الـفـنـان  }

اذا.?.. الفنان سعد جنم و
- من الـــرعــيـل األول بــدايـــة وانــا في
عـهـد تـعـرّفت عـلى أسـاتـذة وفـنـان ا
ـرحـوم الــفـنـان كــبـار مـثل اســتـاذنــا ا
درســـني مـــادة يـــونس احلـــمـــطــــاني 
الـــتــــخــــطــــيـط و األلــــوان واإلنــــشـــاء
التصويري واالستاذ دريد خليل مادة
الــــنـــحت واالســــتـــاذ كـــنــــعـــان مـــادة
الـسـيرامـيك والـتـصمـيم واجلـداريات
واالستـاذ قاسم ـرحوم مـاهر حـربي  ا
اجلـمـيــلي الـتـخـطــيط . جنـيب يـونس

ــرحــوم ضــرار الــقــدو كــان والــفــنــان ا
عـميـدا للمـعهـد آنذاك امـا بعـد تخرجي
ـعـهـد وحــصـول األول عـلى قـسم مـن ا
يـة الفـنون الـرسم دخلت مـعـترك اكـاد
اجلــمـيــلـة والـتـي جـمـعـت الـكـثــيـر من
ـــنـــافــســـ ومـن جــمـــيع الـــشـــبـــاب ا
ا وأنا احملافـظات .وكـنت محـظوظـاً ر
ألـتــقي أغـلب الــفـنــانـ الـرواد ألدرس
رحوم مادة الـرسم .فمثال الـفنانـ ا
حافظ الدروبي درسني مادة التخطيط
والــفـــنـــان كـــاظم حـــيـــدر الـــتـــخــطـــيط
وااللوان وإسماعيل الشيخلي األلوان
ومـحـمـد صـبـري اإلنـشـاء الـتـصـويري
ود. ماهـود احمد مـادة الفلـسفة والـنقد
الـفـني ود. هـادي نـفـل مـادة الـكـرافـيك
والطباعة وأستـاذي الكبير وليد شيت
وأيــضــا كــنـت مــتــابــعـاً مــادة األلــوان 
ـرحـوم شــغـفـاً دروس رائـد فن الـرسم ا
فـائق حـسـن في دروسه الـعـمــلـيـة..وال
أنـسى فـضل د. زهـيـر صاحـب في مادة
تـاريخ الفـن وأميـمة الـشـواف في مادة

علم اجلمال.......     
ومـــاهـــو { مــــاهي أول لـــوحـــة رســـمـــتـــهـــا 

ِن عرضتها..? موضوعها و
- أولى اللوحـات كان تخطـيطاً لصورة
ام كـلـثوم اهـديـتـهـا لـصـديـقي الـضـرير
عروف بأدو داوود وكان عاشقا سالم ا
ألغــاني الم كــلــثــوم فــقــد حــفظ جــمــيع
ـلحن أغـانـيهـا مع ذكـر اسم الـشاعـر وا
وعـدد السـهـرات فقـد كـان موسـوعة في

هذا اجملال رحمه الله........
{ مَـن هـم أســــــاتــــــذتـك في الـــــــرسم أيــــــام
وماذا ـتـوسطـة والـثانـويـة والـكلـيـة الدراسـة ا

تعلمّت منهم.??
ـــتـــوســـطـــة تـــأثــرت - بـــدايـــاتي فـي ا
بـاألسـتـاذ يـونس احلــمـطـاني درسـني
وكـــنـت مـــعــــجـــبـــاً ــــائـــيــــة  األلـــوان ا
ـنــظـور من بــأعـمــاله..كــذلك تـعــلــمت ا
األسـتاذ غـا حمـو وكذلك اسـتاذي د.
ـرحـلـة أيـضـا في ا نـزار عـبـدالـلــطـيف 
تـوسطـة علمـنّي التـشرّيح في الرسم ا
كنت عهد  بادئه البسيطة ..أما في ا
رحوم جنيب متابعاً شغوفاً ألستاذي ا
زج اللـون على الباليت وهو  يونس 
وكــأن لــيــفــرش الــلــون عــلى الــلــوحــة 
الـــــفــــرشـــــاة تـــــرقص عـــــلى أرضـــــيــــة
فــكــثــيــراً الــقــمـــاش..أمــا في الــكــلــيــة 

ماتعلقت باستاذي وليد شيت وطريقة
ومــــنـــجــــزه الــــفـــني أداءه في الــــرسم 
ـرحوم الـكبـيـر كـذلك مـتابـعـاً لـلفـنـان ا
ـتـخـمة فـائق حـسن وأعـمـاله الـرائـعة ا

باللون.....
{ هل إشـتـركت في مـعارض طالبـيـة قـطـرية

أو محلية.?
ــادة الــرسم - هــنــاك إهــتــمــام واضح 
إلى مرسم عـلم  ودائـما كـان يأخـذنـا ا
لـيـطــلـعـنـا عــلى مـواد الـرسم ـدرســة  ا
وانـــواع االلــوان والـــلــوحـــات . وكــنــا
ـــــدرســــة من نـــــرسم مــــا حتـــــتــــاجه ا
ـواد الــلـغـة والـعـلـوم . لي بـوسـتـرات 
ـســابـقـات ــشـاركــات وا الــكـثــيـر من ا
ـدارس من خالل كـانت عـلى مـسـتـوى ا
الـــنــشــاطـــات الــطالبـــيــة واخملـــيــمــات

الكشفية.....
{ اكـيد هـنـاك حتوالت فـنيـة في جتـربتك في
في مرحلـة كليـة الفـنون اجلمـيلة من الرسـم 
له الـفضل في صـقل موهبـتك لو حتـدثنّا عن
فــتـرة الـكــلـيــة ومـشــاركـاتك فـي مـعــارضـهـا

الفنية التشكيلية.?
- في فـتـرة الـكـلـية ومن خـالل دراستي
واألساليب ـدارس الفـنيـة  لـلكثـير من ا
وجتـارب األســاتـذة وتـنــوّعـهــا تـأثـرّت
ـرحوم وا كـثيـراً باسـتـاذي وليـد شيت 
فائق حـسن في األعمـال الواقـعية ولي
الــتي ــعـارض  مــشــاركــات في أغــلب ا
ية الفـنون آنذاك. وأكيد تقام في أكـاد
هـنـاك الـكـثـير من الـتـحـوالت في مـجال
ـــدارس نــــتــــيـــجــــة تــــطــــور ا الــــرسم 
واألســـالــــيب واحلــــركــــات الـــفــــنــــيـــة
لـتكـوين الـلـبـنة والـتجـديـد في الـرؤيـة 
األولى لـشـخــصـيـة اي فــنـان فـأجنـزت

والـــوصـــول إلى أدق الـــتـــفــاصـــيل في
ـيـة الـعـمل .وبــعـد إنـتـقــالي إلى أكـاد
الـفنـون في بغـداد تبـلورّت شـخصـيتي
عن أكثـر فتـعلمّت الـواقعـية في الرسم 
طــريـق أســتــاذي الــفـنــان ولــيــد شــيت
والـذي بدوره جـاء بتـجـربته الـفنـية من
ـــرحــوم فـــائق حـــسن من .وا أمــريـــكـــا
فرنسا . تأثـرت كثيراً بأعمـالهما أيضا.
فـحـاولـت أن أمزج جتـربـتـي الفـنـيـة في
ــوصـل وبــغــداد فـي بــودقــة واحــدة . ا
والــنــتــيــجـــة كــانت لــوحــاتي واقــعــيــة
انطـبـاعـيـة وال زلت أشـتـغل عـلـيـها في

التقنية واللون.
ـدارس الفـنـيـة لهـا فـضل عـلى لـوحة { أي ا

سعد جنم.?
- من خـالل دراســــــتـي تــــــاريـخ الــــــفن
دارس تعـلمّت الـرسم على الـكثـير من ا
واحلـــركـــات واألســــالـــيـب الـــفــــنـــيـــة .
فـإشتـغلت على الـكالسيـكيـة والواقـعية
اإلنطـبـاعيـة والـتعـبيـريـة والسـيـريالـية
والرمزية والتجريد التشخيصي ..لكني
الزلـت أحب الــواقــعــيــة واإلنــطــبــاعــيـة

زج بينهما.... . وأحاول دائما ا
دارس فنية { تأثـرالفن التشكيـلي العراقي 
ـدرسـة الـتي يـنـتمي غـربيـة وعـربـيـة  ماهي ا

اذا.? لها سعد جنم و
ـعهد والـكلية - من خالل دراستي في ا
تــنـــوعّت الـــتــجـــارب بــتـــنــوّع جتــارب
أسـاتذتـي وتقـنيـاتهم فـمـنهم من تـخّرج
من مصـر وإيـطـالـيـا وأمريـكـا وفـرنـسا
تـأخذنـا ننّـهل من هذه الـتجـارب الفـنية
الـــعــظـــيــمـــة والــتـي بــدورهـــا صــاغت
شـخــصـيــة الـفــنـان وطــريـقــة تـفــكـيـره
ورؤيـته لـلـحـيـاة والـهـمـوم اإلنـسـانـيـة

الــتي تـشــكّل مـحــوراً مـهــمـا فـي مـجـال
الــرسم الــواقـعي واالنــطــبــاعي والـذي
دائما مـا أطرح أفكاراً مـعينة أو رسائل
ـتلـقي من خالل اللـوحة ..كـما في إلى ا
لـوحـة أحب الـعـراق.. وهـو عـمـل يـوجة
رسـائل كـثيـرة للـعراقـي ولـلسـياسـي

في حب العراق...... .
جتــربــته { أين يـــضع الــفــنـــان ســعــد جنـم 
الــفــنـيــة بــ أقـرانـه  خـلــيف مــحــمـود احملل
ولــوثـر ايـشــو ولـيث عـقـراوي وعــضـيـد طـارق

وشاه الظاهر وناطق عزيز وو..?
- لـكـل فـنان جتـربـته فـي طـريقـة طـرحه
ـــوروث احلــــضـــاري أو ألفــــكــــاره أو ا
الــفـلـوكــلـوري من خالل تــأثـره لـبــيـئـته
وواقــعه اإلجــتـمــاعي مـن خالل الــلـون
الذي يـنتـمي إليه درسـة واألسلـوب  وا
الـفـنـان وهـو بـالــتـالي لـغـة تـواصل مع
االخــرين وأنــا أحــتــرم جــمـيـع جتـارب
أصدقائي من الـفنانـ وطروحاتهم في

العمل الفني.
{ كيف تـنظرالى جتـارب الشبـاب التشكـيليّة

اآلن.?
لكن - لـلـشبـاب حظـوة كـبيـرة في الـفن 
ـواهـب قـلـيــلـة رغم تــوفـر كل لألسف ا
ـسـتــلـزمـات الـفــنـيـة من مـواد وألـوان ا
والـوصـول إلى اي لــوحـة أو مـعــلـومـة
عبر الـنت فقد سهـلّت لهم التكـنلوجيا
علوماتية وحلحلت كل مشاكلهم .لكن ا
شـكلة األسـاسية انـهم اليطلـعون على ا
من روايـات كــتب خـارج إخـتــصـاصـهم 
فــالـقــراءة ضــروريـة ــيــة أو أدبـيــة  عــا
لـلفـنان تـدفعه إلى الـتدبّـر والتـفكّر في
ـا يــجــري حـوله الــكــثـيــر من األمــور 
وحتـث الـفـكـر عـلى والدة أفـكـار جـديـدة

وروح الـتــجـديـد فـي الـعـمـل .هـنـاك
الـقـلـيل من الـشـبـاب من يـهـتم بـهـذا
األمر .والسبب اآلخـر كثرة األساتذة
أصـحـاب الـشـهادات الـعـلـيـا أخذوا
يهـتمـون باجلوانب الـنظـرية والتي
أبـــعــــدتـــهم عـن اجلـــانب الــــعـــمـــلي
ي الواقعي والذي نهجي األكـاد ا

يعتبر مهما بالنسبة للطالب .
والـفن العـراقي له مـكانـة كبـيرة في
ويـعتـبر ـية  الـفنـون الـعربـية والـعا
ــا فـيه من ــتـصــدرين عـربــيـاً  من ا
ـام بـالـبـيــئـة احملـلـيـة  وله تـاريخ أ
رصــ من احلـــضــارات االشــوريــة
والبـابـلـيـة الـسـومـريـة  إضـافة الى
تـنـوع الـثـقـافة واالداب والـفـلـوكـلور
وروث الـشعـبي من الشـمال إلى وا
اجلـنـوب وتـأثـيـرهـا عـلى الـفـنان كل
ـيزا في منجزك الفني هذا يجعلك 

ب االخرين.
{ هـنـاك فوضى فـي التـشـكـيل الـعراقي
وخــــاصـــة الـــبـــورتــــريه أقـــصــــد الـــنـــقل
بـالكـمـبـيـوتر والـفـانـوس وغـيـره  على أنه
اذا من عـنـديات وإبـداع الـفـنـان نـفـسه 

تبّرر هذا..?
- طــرحت سـؤاال مـهــمـاً في فـوضى
البـورتـريت ..احلـقـيـقة هـذه مـشـكـلة
يعاني منها الفنان احملترف فكثيرا
األسماء ما نـرى أعمـاالً هنـا وهنـاك 
مــعـروفــة في الـوسط الــفـني لالسف
أعــمـاالً مـطــبـوعـة واألمـر واضح ال
يخفى عـلى أي فنان مـتمرس .يدرك
أن الــلـــوحــة دون مــســتــوى الــعــمل
الـفني وتـعتـبر من الـفنـون الهـابطة
ــهــارة في الــلـون لــقــلــة اخلــبــرة وا

والتقنية.
{ مــا هي آخــر لــوحــة نــفــذتــهــا ومــاهــو

موضوعها..??
- آخـر أعـمـالي الـفنـيـة ثالثـة أعـمال
تـمــثل ثالثـة جتـريــبـيــة تـعــبـيــريــة 
سـنـوات مـجحـفـة وقـد إقتـنـاهـا منّي
الـفنـان والنـاقد الـسعـودي د. عصام

العسيري.
مـا تـشـهـده { كـلــمـة آخـيـرة تـقـيّم فــيـهـا 
من حتوالت السـاحة التـشكيلـية العـراقية 
أيـن تضع فـنيـة تـواكب الـتـشـكـيل الـعربي

الفن التشكيلي العراقي اآلن....
ـعن - اتمـنى كل وزارة الـثقـافة وا
مـن نـــــقــــــابـــــات في هــــــذا اجملـــــال 
ان وجمعيات فنية ومنظمات مدنية 
تعـيد النـظر في واقع الـفن العراقي
بـإعتـبـاره الريـادة وتـؤسس لقـاعات
رصـيـنـة وكـبـيـرة في كل احملـافـظات
أسوة بدائرة الفـنون ودعم الشباب
ـوصل إلعادة وخـاصـة في مـديـنـة ا
ـشـهـد الـفـني والـثـقـافي والـبـهـجة ا
ـديــنـة الــعـريـقــة والـزاخـرة لــهـذه ا
بــتــراثــهــا احلــضــاري والــتــاريــخي
ـهم والـذي تـعـرّض إلى الـتـخرّيب ا

والدمار....... .

لـلــبـيت وأخــيـرًا مُـهــاجـرة شـابَّــة تـعـمل
مُــمــرِّضــةً لـدى الــعــجــوز وقـد اتــخــذهـا
عـيشـية في صـديقـة ورفيـقـة في حيـاته ا
الـقصر الـكبـير. فهـي مُحدِّثـته بالـصباح
رضته وكاتـمة أسـراره في الظـهيـرة و
ُـحبَّـبة ـساء ثم تـلعب مـعه لعـبته ا في ا
حتى يـنام. هـذه خريـطة الـبيت -إنْ صحَّ

ة. القول- الذي وقعت فيه اجلر
في إحـدى الــلـيــالي تـعــقـد األســرة حـفالً
واجلـمـيع حـاضـر ومـنـشغـل في حوارات
ومــــــحــــــادثــــــات  وفي األرجــــــاء تـــــدور
مشاجرات ب الكاتب العجوز وب ابنه
“والت ”الــذي قــرر الــعـجــوز إقــالــته من
أعـمــاله ومـشـاجــرة بـيـنه وبــ حـفـيـده
األكـــبــر “رانـــســوم) ”كــابــ أمــريــكــا).
ونـتـبـ أنه قـبـلـهـا هـدد زوج ابـنـته (أبـا

جنـوم كــبـار فـيه من أمـثـال »الـيـزابـيث
تـــــــايـــــــلـــــــور «و»روك هـــــــادســـــــون«
و»جــــيــــرالــــديـن شــــابــــلن «و»تــــوني
كــيـرتس «و»كــيم نــوفـاك ?«وابــتـدعت
س ماربل مع النسبيـري شكالً مختـلفاً 
نــبـرة صــوت مــتـقــطـعــة وظــهـرت وهي
تـدخن الـسـجـائـر عـلي عـكس شـخـصـية
مـس مــــاربـل في الـــــروايــــات و بـــــعض
رء االفالم التي عرضت حديثا  جتعل ا

يشعر باحلن الى روايات كريستي 
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knives  ) في فيلـم  اشهروا الـسكاك
  (outهـذا الـفيـلم الـذي عرض حـديـثا 
جـاء بـاسـتـلـهـام واضح وبـارز لـروايات
ـة القـتل في غرفة اجاثـا ... فهـناك جر
مغلقة وأيضًا القـتيل هو كبير العائلة
وهــنـاك الــسـيــدة بــالـغــة الـهِــرَم (والـدة
الـقتـيل) وهنـاك احملـقق البـارع الذي ال
يـضـاهى الـذي يـجعل اجلـمـيع يـظـنونه
عــلى خــطـأ ثم يــكــتــشـفــون أنَّه أدار كل
شيء بحـكمـة -وقد كـان هذا احملقق في
رواياتها اسمه “بوارو ?”وهناك أخرى
اسمـها “اآلنسـة ماربل ? ”والكـثـير من
المح األخــرى. وســيــكــون أيــضًــا من ا
الـسـهل عـلـيك اكـتـشـاف أو تـوقُّع مـسار
نـضـبط على األحـداث; بـسبب الـسـيـر ا
شوِّقة. أمَّا إنْ ثيرة وا خطى حبكاتها ا
لمْ تــكنْ قـد قــرأت روايـاتــهـا فــسـتــمـتأل
مـتـعـةً وانـبـهارًا. لـكنْ في كـلـتـا احلـال

ستقضي وقتًا مُمتعًا حقًّا. 
يتنـاول  الفيلم قـصة عائلـة ثريَّة تعيش
ــديـنـة. في قـصــر فـخم ضــخم نـاءٍ عن ا
األســرة مُـكـوَّنـة من مُـؤسـسـهـا “هارالن
ثـرومـبي ”الــعـجـوز الـثـريّ الـذي يـعـمل
كــاتـبًـا وصـاحـب دار نـشـر ضـخم وأمّه
التي ما زالت عـلى قيد احلـياة وأبنائه
. وثالثــة أحــفـاد من أبــنــائه اخملــتـلــفـ
وتــعــيش مــعــهم سـيــدة تــعــمل خــادمـة

رانـسوم) وأمَّ حـفيـدته األخـرى. ويتـب
أن اجلـمـيع يـكـره الــعـجـوز ويـتـمـنى أن
ـشكـلة التي سـببـها حتى يتـخلص من ا
لــــو كـــــان طــــريـق اخلالص هـــــو مــــوت

العجوز. 
“u−F « q²I

وفي الـصبـاح تُفـاجأ اخلـادمة بـالعـجوز
َّ قــتـيالً. ويـبــدأ احملـقق اخلـاصّ الـذي 
اسـتـئـجـاره من مـجهـول بـحـثه مع بـقـية
أفراد الشرطة. واجلميع في ترقُّب شديد
ـفـاجآت إلى أن تُـفـتح الوصـيَّـة وتصل ا
إلى ذروتـهـا وتـتـجه أصـابع االتـهام إلى
هــنـا وهـنـاك. فـمَنْ الـقـاتل يـا تُـرى? ومَن
اســتـــأجـــر احملــقق? ومـــا هي حـــقــيـــقــة

مرضة الشابَّة?! ا
لقـد استـطاع صانع الـفيـلم إدخال مزيج

من الـغمـوض و لغـة التـحقـيق السـريعة
ــا يـدلُّ عـلى عـن طـريق وســائل عـدة  
مـهــارته ومـوهــبـته. ولــعلَّ أول مـا جنح
ـــاضي ولــذته في فــيـه هــو اســتــدعــاء ا
روايــــــات أجــــــاثـــــــا أو مــــــا يُــــــســــــمَّى
بـ”نوستـاجليا .”ثم أبدع في االستـلهام
ـشاهـد بـالـكثـيـر من احلـقائق فـقـد أمـدَّ ا
في ثـــلث الـــفـــيـــلـم األول; وقـــد يُـــفـــاجــأ
شاهد بهذا - وقد اعـتاد معرفة القليل ا
في أفالم الـغـمـوض وحل األلـغـاز- حتى
يـتـطـرق إلـيه الـسـؤال: هل كُـشف الـفـيلم
منذ الـبداية?! ثم يكـتشف أنَّ كل ما أمدَّه
ــؤلـف به هــو مـــجـــرد الــبـــدايـــة فــقط ا
ـمـتــعـة.  اعـتـقـد أنْ وتـســتـمـرّ الـقــصـة ا
يـظــهـر في الــفـيـلـم رجل عـجـوز مــقـتـول
ـتازة لـفيلم وحتتـه سك فـهذه بـداية 

غــمـــوض وأن يــظــهــر مُــشــتــبه بــهم
كـثيـرون فهـذا إكـمال جـيِّد وأن يـكون
ــشــتــبه بــهـم عـائــلــة اجملــنِّي عــلــيه ا
فــــاإلثــــارة أشـــــدّ وأن نــــزيـــــد لك من
جــرعــتــهــا بــوصــول مــحــقق  خــاص
مُـحـنَّك فال بُـدَّ أن تـتـشـبث في مـقـعدك
شاهدة ثمَّ يظهر أنَّهم جميعًا أثناء ا
قـادرون حقًّـا على قـتل رئيس الـعائـلة
هنا يبدأ نشاطك العقليّ في االزدهار
ثم يضعون لك شابَّة لها دور أساسيّ
في حـكــايــتـنــا وتـرى أنَّ اجلــمـيع بال
اسـتــثـنـاء يـشــكُّـون بـهــا وأنت مـعـهم
ُـحــيِّـر حــيـنــهـا حتــاول حل الـلــغــز ا
تـرجع ذاكــرتك  بـلــهـغــة  الى قـصص
وافالم اجاثا كريستي  واحملققة مس

ماربيل .

اجاثا كريستي مجموعة من روايات اجاثا كريستي
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بـ مـصدق ومـنذهل سـيـتحـقّقَ احللم
الـكبير بتـأكيد حاضرة الـفاتيكان في 7
كــــانــــون أول اجلـــاري نــــبــــأ الــــزيـــارة
ـيـمـونـة الـتي سـبق أن وعـد بـهـا بـابا ا
الفاتيكان "فرنسيس" إلى أرض السواد
الـــعــراقــيــة بـــلــد إبــراهـــيم أبي اآلبــاء
وحــاضـرة أكـد وسـومـر وآشـور وبـابل
بــعــد أن كـان مــقــررًا لـهــا أن جتــيـر في
 2019بـــســـبـب ضـــبـــابـــيـــة الـــظــروف
األمـــنــــيـــة. ســـيـــبــــاركُ قـــداســـتُه أرضَ
شـــنــعـــار-الــعــراق ومـــيــاهَـه وســمــاءَه
ويــــحـــــاورُ أهــــلَه الــــطـــــيــــبــــ أصالء
احلــضــارة والــثــقــافــة قـبـل أن تـتــدخلَ
أيــادي الـشـرّ اخلـبــيـثـة وتـزرع الــفـتـنـة
والـفسـاد وتعملَ قـتلًا ودمـارًا وتشتـيتًا
فـي أبنـائه وبـنـاته في شـيـبه وشـبابِه
فـي نسائِه وأطـفالِه أحبـاء الله اخلالق
الــــعـــظــــيم ومــــالك األرض والـــســــمـــاء
والـعـناصـر بغـير مـنافس. وعالمـةً على
حـسن تـدبـيـرِه وخـيـاره سـيـحلُّ الـبـابا
"فــرنــســيس" لــلــفـتــرة من  8-5آذار من
ًــا الــعــام الــقــادم  ?2021ضــيــفًــا كــر
عــزيـزًا عـلى مــديـنـة بــغـداد دار الـسالم
ومــنــارة اجملـد واخلــلـود. وســيــتـعــطّـرُ
قـداستُه بتراب مديـنة أور أبي األنبياء
ويـزور أربـيل (حديـاب اآلراميـة -مديـنة
األربـعة آلهة) عاصمـة كردستان العراق
ورمــز الـتـسـامح اجملـتــمـعي والـتـآخي
ــوصل (نـيـنــوى اآلشـوريـة) وبــعـدهـا ا
قــلــعـة الــصــمـود والــتــحـدّي والــتــعـدّد
اإلتـــني والــديـــني. وأخــيـــرًا يــأتي دور
مــديــنــة "راسن" / قــرقـوش (بــغــديـدا /
بـخديـدا بـالسـريانـية) الـتي سيـخصّـها
بـبركة رسـولية خـاصة باعـتبارهـا أكبر
جتـمّع مـسـيـحي لـلكـنـيـسـة السـريـانـية
ورمـزًا للـمسـيحـية في مـحافـظة نـينوى
اجلــريــحـة وفــيــهـا أكــبــر كـنــيــسـة في
الــعـراق (كــنــيـســة الـطــاهــرة الـكــبـرى)
والـثـانـيـة في الـشرق األوسـط من حيث
ـساحـة والـعمـران. فقـداستُه الـسـعة وا
ـة في أطراف لـم ينس هـذه البـلدة احلا
ـوصل األصـيـلـة في كلّ شيء مــديـنـة ا
ومـا عانته مع غـيرها من بـلدات السهل
ذاهب من مـتنوعـة األديان واألعراق وا
تــهــجـيــر ونــزوح ألهــلـهــا ومن تــدمــيـر
لــكـــنــائــســهــا ومــعـــابــدهــا وأديــرتــهــا
ومــزاراتـهـا وحـرق وتـفــجـيـر وتـخـريب
ــنــازل أهــلــهـا وســرقــة وســلبٍ ونــهبٍ 
ومـؤسساتها اإلداريـة على ايدي تنظيم
الــدولـة اإلسالمــيـة الــذي عـاث في مـدن
ـة الــعـراق احملــتــلـة عــلى أيــاديه الـظــا
ــنـــظــومــة فـــســادًا بـــســبب تـــقــاعـس ا
الـسيـاسيّـة الفـاشلـة وإدارتهـا الفـاسدة
عـندما سهلت دخوله بالـطريقة السالبة
الـتي ال تنطلي عـلى أيّ متابع لألحداث

والوقائع والوثائق.
قـصـارى الـقـول لـقـد رحب الـعـراقـيون
صـغـارًا وكـبارًا عـامـةً ومـثقـفـ رجال
دين وعـلـمـانـيـ سـيـاسـيـ ومـدنـيـ
بـخـطوة الـفـاتيـكـان اجلريـئة الـتي تُـعدّ
أول حـــدث تــــاريـــخي لـــصــــالح شـــعب
الـعـراق قبل أيّ مـسـمّى آخـر. فالـزيارة
ـرتقـبة كمـا نفهـمها سـتكون لـها آثار ا
إيـجـابـيـة لـيس عـلى الـصـعـيـد احملـلّي
فــحـسب بل واإلقــلـيـمـي والـدوليّ عـلى
الــسـواء. فـالـعـراق مــازال يـحـتلُّ مـوقع
اسـتـقطـاب دوليّ حـسّاس عـلى أصـعدة
ـوقـعه اجلـغـرافي وعـمقه كـثـيـرة نـظرًا 
احلـــضـــاري والــتـــاريـــخي والـــثـــقــافي
والـديـنيّ وتـميّـز أهـله ونـاسه بـالطـيـبة
واألصـالـة واإلبـداع السـيّـمـا مَن حـافظ
مـنـهم عـلى األمـانـة الـوطـنـيـة ولم يـخن
الــوديــعــة ولم يــتــأثــر الــبــتــة بــفــســاد
الـســاسـة وبـحـكـمـهم الــظـالم لـشـعـبـهم
بــشـــتى أدوات الــقــهــر والـــعــشــائــريــة
ـذهـبــيـة والـطـائـفـيـة والـلـصـوصـيـة وا
واحملــاصـصـة الـتي قـصــمت جـمـيـعُـهـا
حـــاضــرَه وأهـــانت مــاضـــيه وأضــاعت
ـبررة مـسـتـقـبـلَه بـفـعل احلـروب غـيـر ا
الـــتي خــاضــهـــا و الــســيـــاســات غــيــر

احلــكــيــمـة الــتي مــارســتـهــا األنــظــمـة
تـعـاقـبـة والسيّـمـا بـعد واحلـكـومـات ا
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ـتـابـعـ ألنــشـطـة الـبـابـا يـقــول أحـد ا
"فــرنـســيس" أن اخلـبــر جـاء مــفـاجــئًـا
لــلــجــمــيع حــيث لم تُــرصــد ايــة زيـارة
لـقداسته منذ أكثـر من سنة بسبب آثار
فيروس كورونا الذي جمَّدَ حياة البشر
وأحـالَ الـعالم إلى كـتلـة راكدة ضـعيـفة
احلــركـــة في الــصــنــاعـــة والــســيــاحــة
والـتـنـقل. فـيـمـا يـرى غـيـرُه أنّ حتـقـيق
هـذا احلـلم لـلعـراقـيـ جمـيـعًـا في هذا
الـوقت األغبر بالذات كان لفتة بطولية
تـــعـــزيــزًا لـــروح األمل والـــرجــاء بـــغــدٍ
ــبــشــرة بــأيــامٍ أحــسـن ومن الــدالئل ا
ـنطقة أفـضل قادمات لـشعب العراق وا
وداللـةً على تـرقبٍ واضح وحدسٍ واعد
بـخـفّـة حدةٍ مـرتـقـبة في آثـار اجلـائـحة
وفـي حتـــسّـن األوضـــاع عــــلى عــــمـــوم
عـذبة في ضوء هذا التاريخ الـبشرية ا
الـذي وقـع االخـتـيـار عـلـيه. كـمـا أنّ من
شــــأن هــــذه الــــزيــــارة أن تــــعــــزّز روح
الـوحـدة الـوطـنـيـة بـ سـائـر مـكـوّنات
الـشـعب الـعـراقـي وتعـيـد الـبـسـمـة إلى
شــفـاه الـتــعـســاء والـفـرحــة لـلــبـؤسـاء
واألمـل لــلـــفــقـــراء وأن تــرسمَ الـــضــوء
ة َن اضـطرّته الـظروف الـظا األخـضر 
كـي يترك أرضَ اآلباء واألجـداد ويهجر
الــبـلــدَ بــأهـله وأرضه مــضــطـرًا بــفـعل
ــعـانــاة والـقـهــر والـظــلم والـتــهـديـد ا
لــلـتـفـكـيــر بـالـعـودة إلــيه راجـيًـا حـيـاة
مـعيشية أفضل وعدالـة اجتماعية أكثر
ومـسـاواة في احلـقوق والـواجـبات من
دون تــمـيـيـز وال تــفـرقـة وال جتـاهلٍ وال
اسـتخـفافٍ بـسبب االخـتالف في الدين
ـــذهب أو الـــعـــرق وفي اعـــتـــمــاد أو ا
الـكفـاءة معـيارًا لـتكـافؤ الـفرص في كلّ

شيء.
عــسى أن جتــد بــركـاتُ احلــبــر األعـظم
بــلـسـمًــا شـافــيًـا من لـدن مـن تـبـقى من
ّن في احلــكم ومن حــكــمــاء الــعــراق 
نــاسه الــطــيــبـ مـن خـارج احلــكم من
الــــقــــادريـن عـــلـى أداء دورٍ وطــــنيّ في
ّ تـدمـيــرُه عـلى أيـدي إعــادة بـنـاء مــا 
فـئاتٍ متـحزّبةٍ مـنفلـتة من رعاع اجلهل
والـــتـــخـــلّف الـــتـي تــديـــر دفّـــة احلـــكم
احلــقــيــقي بــأدوات حــكــومــة عــمــيــقــة
مـتغلـغلة في كافـة مفاصل الـدولة بفعل
ـال والنـفوذ والـسلطـة التي اسـتقوى ا
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مَـن يــتــابع خطّ ســيــر احلجّ الــبــابــوي
ـرتــقب ال بـدّ أن يـعـيـد لألذهـان رغـبـة ا
الــبـابـا الـراحـل يـوحـنـا بــولس الـثـاني
الـــذي تــمــنّـى حتــقــيق هـــذا احلــلم في
الـعـام  2000عــلى خـطى إبـراهـيم أبي
األنــبـيــاء عـنــدمـا كــان الـعـراق يــعـيش
أوضـاعًا صـعبـة بسـبب تتـالي األزمات
وانعزال نظام حكمه آنذاكَ عن اجملتمع
الــدولي بــســبب احلــمــاقــات الــعــديـدة
ألركـانه السـيّـمـا في خـطـيـئـته الـكـبرى
بـــحـق جـــارته اجلـــنـــوبـــيـــة في حـــرب
اخلــلـيـج الـثــانـيــة. فـقــد ســعى الـبــابـا
الـراحل مـنع حدوث حـرب وشـيكـة ضدّ
هـذا الــبـلـد بـسـبب قـسـاوة قـلب مـعـظم
أنــظـمـة اجملــتـمع الـدولـي ضـدّ الـعـراق
وشـعبه و"تكأكُئِـهم على ذي جِنّةٍ" لكنّه
لـم يـــفـــلح في ردع الـــقـــوى الـــعـــظـــمى
ــتـكـالـبـة عـلــيه. فـكـانَ أن ظلَّ الـعـراقُ ا
بـلـدًا ذلـيالً مـستـبـاحًـا وهـزيالً مذ ذاك.
وهــو الــيـــوم بــســبب تــلك احلــمــاقــات
يــعـاني من تــبـعـات تــلـكم الـســيـاسـات
اخلــــاطـــئـــة ومـــا ســــواهـــا من أزمـــات
ـغـرافـيـته واقـتـصـاده مـتـالحـقـة في د
وسـيـاسـات حكـامه غـيـر الرشـيـدة مـنذ
 ?2003عــبـر أحــزابٍ فـاقــدة الـضــمـيـر
واألهـلـيـة الـوطنـيـة سـطت عـلى ثروات
الــبالد وأرهـبت نـاسه وهـجّـرت عـقـولَه
اليــ وطــردت كـــفــاءاته مــا اضــطــرّ ا

لـلنـزوح والهـجرة بـسبب فـقدانهم ألهمّ
ــواطـنـة وهــو الـوطن ركـنٍ من أركـان ا

واطنية.  وا
بــحـسب مـا مــتـوفـر من مــعـلـومـات من
مـصـادر حكـوميـة ومرجـعـيات كـنسـية
فــــقــــد تـــمـت جــــمـــيـع الـــتــــرتــــيــــبـــات
والتحضيرات اللوجستية واألمنية في
أقـــصى درجــات الــســـريــة مع اجلــانب
الــــعــــراقي مـن قــــبل مــــبــــعــــوثــــ من
الـفاتيـكان زاروا العـراق للتـداول بشأن
تـفــاصـيل الـزيـارة السـيّـمـا وأنّ الـبالد
تــعـاني من أخــطـر أزمــة مـصــيـريـة في
تـــاريــخـــهــا ومن هـــزالــة واضـــحــة في
ــــشـــاكل الـــســـيـــاســـيـــة إدارتـــهـــا. فـــا
واالقــتـصـاديـة قـد أربــكت حـيـاة عـمـوم
الشعب بسبب فقدان اإلرادة السياسية
اإليـــجــابــيــة بـــإصالح مــا فـــســدُ مــنــذ
سـنوات وتـفاقم الصـراع على السـلطة
والنفوذ من قبل رؤوس الدولة العميقة
وأدواتـها التي تعيث في األرض فسادًا
وقـتالً ونهـبًا وترويـعًا وسط صمتٍ من
الـسـلـطـات التـي تشـعـر أنْ ال حـول لـها
ـثل وال قــوّة وال مـقــدرة لـوضع حــدودٍ 
هـذه السلوكـيات الشائـنة اخلارجة عن
االنـتـمـاء الوطـني الـصـحيح. فـمـا تزال
هــذه األدوات تــتـحــرك بــحــريـة أيــنــمـا
شـاءت وكـيفـمـا شاءت وسط مـعـاجلات
خــــجـــــولــــة من األجـــــهــــزة األمــــنــــيــــة
والقضائية التي تخشى تقاطع ذلك مع
مـصـاحلهـا ومـكاسـبهـا إنْ مـجامـلة أو
مـــحــابـــاة أو خــشــيـــة عــلـى أرواحــهــا
ومـصـيــرهـا ومـكـاسـبـهـا غـيـر مـكـتـرثـة
ــســتــقــبل عــامــة الــشـعـب ومـصــالح
هدّدة بـاالنهـيار في اية الـبالد العـليـا ا
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ــرتـقــبـة إنّ زيــارة بـابــا الــفـاتــيـكــان ا
ســتـحـمل عـمــومًـا في طـيــاتـهـا رسـائلَ
ـنطـقة والـعالم وسط كـثيـرة للـعراق وا
ــصـــالح ـــشــاكـل وتـــقــاطـع ا زحـــمـــة ا
تكالبة الـداخلية واإلقليميـة والدولية ا
عـلى هـذا البـلد اجلـريح بـسبب احلـالة
الــراهــنــة من عــدم االســتــقــرار األمــني
واالجـــتـــمـــاعي والـــســـيــاسـيّ واألزمــة
ـتـفـاقـمـة الـتي زادت من االقـتـصـاديـة ا
ــــنـــاكــــفـــات حــــدّة الـــتــــقـــاطــــعـــات وا
والــتـســقـيـطــات بـ أحــزاب الـســلـطـة
احلـــاكــمـــة وبــســـبب الـــدور الــســـلــبيّ
الالّوطـنيّ الذي تـضطلع به مـيليـشيات
هـذه األحـزاب السـيّـمـا الديـنـيـة مـنـها.
وفي اعــتـقـادي سـتـشـكل هـذه الـزيـارة
ــشـــهــد ـــراجــعـــة ا لـــبــلـــدنــا فـــرصــة 
همة الـسياسيّ بـرمته نظـرًا للرسـائل ا
الـكثـيرة التي سـيوجـهها قـداستُه. وما
عـلينا شعـبًا وحكومةً وأحـزابًا حاكمة
إالّ ان نـغـتـنـمـهـا فـرصـةً طـيـبـة لصـالح
بـلدنا وأرضـنا وناسـنا ومواطـنينا. بل
سـتكون دعوة مفتوحة وصادقة لوضع
ـــذهـــبـــيــة االخـــتالفـــات الـــديـــنــيـــة وا
والــعــرقــيــة وغــيــرهــا من الــصــراعـات
ــنــاطـقــيـة الــعــشـائــريـة واحلــزبــيـة وا
جـانـبـاً وذلك طلـبًـا للـتالحم والـتـعاون
والـتآزر ومن اجل اشاعة قيم التضامن
والـسالم واالستقرار وتـرسيخ العيش
ـشتـرك واحتـرام التـنوع والـتعـددية ا
بـــكـــونــنـــا اخـــوة في عــائـــلـــة واحــدة
ومـواطـنـ ألرض واحـدة هـي الـعراق
بـيـتًـا وخيـمـةً ومالذًا للـجـمـيع. حيـنـها
فـقط ستمتدُّ يدُ الـسالم لترفرفَ خفاقةً
فـوقـنا جـميـعًـا لتـحـفظَ بالدَنا وأرضَـنا
وشـعبَنـا. وحينـها فقط سـنبدع جـميعًا
فـي خـلق مـجـتـمع عــراقيّ أفـضل يـقـبل
بــاآلخــر اخملـتــلف مــهـمــا كــانَ ديـنُه أو
مـذهـبُه أو عـرقُه أو قومـيّـتُه أو لونُه أو
شــكـلُه ضــمن االنـتـمــاء لـهــويـة الـوطن
الــواحــد ولــيس لــســواهــا من هــويـات
فــرعـيـة أخـرى انـفــصـالـيـة وتــمـزيـقـيـة

وتمييزية ووالئية.
إنّ هـذه الزيـارة وفي سيـاق التـرتيـبات
والـتـطـلـعـات تـمـثلُ رمـزًا قـويًـا وعـالمة
فـارقـةً للـغايـة وهي تفـوق أكـثر بـكثـير
ّــا تـشـكـلُه زيـارة أي رئـيس دولـة في
الـعــالم مـهـمـا جتـبّـر. ويـكـفي أن يـحـلمَ
بـابا الفاتـيكان الذي يـرأسُ أكبرَ جتمّعٍ
ديـنيّ فـي الـعالـم أن يـسيـر عـلى خـطى
إبـراهيم أبي األنبياء في أولى خطوات
حـــجّهِ عــنــدمـــا تــطــأُ قــدمــاهُ أرض أور
اخلــصــبــة وتــتــغـزّلُ عــيــنــاهُ بــعــظــمـة
زقـورتـهـا التـاريـخيـة مـتـطلّـعًـا للـسـماء
ومـتـضـرّعًا كـي حتمي الـعـراقَ وشـعبَه

وتـــــصــــــونَ أرضَه وأهـــــلَـه من أشـــــرار
األرضِ وأفـــعـــالـــهـم الـــشـــائـــنـــة بـــحق
ــعــذَّبــ وبــحق الــوطن مــواطــنــيــهم ا
اجلــريـح الـذي خــانــتـه أيــادي وأفــعـالُ
هــــؤالء الـــوكـالء غـــيــــر األمـــنــــاء عـــلى
مـصــاحله ومـصـالح الـشـعب عـنـدمـا لم
يـحفظوا األمانة ولم يـصونوا الوديعة

ولم يكونوا رعاة صاحل للرعية. 
وفـي الـعـادة من ضــمن رسـائل الــبـابـا
في أيـة بـقـعـة أو دولة أو أمـةٍ يـخـصُّـها
بـالـزيارة يـركّـزُ قـداستُه عـلى مـواضيع
رئــــيــــســـيــــة مــــثل مــــوضــــوع األخـــوة
اإلنــسـانـيـة الــتي تـمـثـلُ مـطـلـبًــا مـلـحًـا
لــتـصــالح الـبـشــريـة جــمـعــاء وتـسـاهم
ـوذجـيـة مـتـآزرة بـجــعل الـعـالم قـريـة 
ومـتـسـامـحـة وإيجـابـيـة في سـلـوكـيات
الـبـشـر. وهـذا مـا نـحـتـاجُه بـإحلاح في
ـــربك ـــشــــهـــد الـــســــيـــاسـي ا ضــــوء ا
ــتـراجـع واالجـتــمـاعي واالقــتــصـادي ا
ــتـأزم وسط صــراعـات مــثـلث ــمـزَّق ا ا
الـسـلـطـة احلـاكم بـال رحـمـة وال ضـمـير
ــنــظــومـة وال درايــة بــشــكل عــنـاصــر ا
الـسياسية الفـاشلة منذ تشـكيلتها وفق
نـظـام التـحاصص الـبـغيض الـذي أثقل
كـاهلَ الـدولـة وساهمَ بـتـمـزيق حلمـتـها
االجـتـماعـيـة وأحالَ ثـرواتـها إلى هـباء
مــنــثــور بــســبـب ســوء اإلدارة وغــيـاب

اإلرادة في اإلصالح احلقيقي. 
رســالـــة الــبــابــا في هــذه الــزيــارة إذن
ســتـتــضـمن دعــوة لـلــوحـدة الــوطـنــيـة
ـهدّدة بسبب الصراعـات القائمة التي ا
فــلّت من عـضـد الـدولـة ومـن نـسـيـجـهـا
اجملــتــمـعي إلـى جـانب رســالــة الـسالم
الـقـوية وطـنـيًـا وإقلـيـميًـا ودولـيًا. ومن
أهمّ عـنـاوينـها تـوجـيه رسالـة خالـصة
ــوصـل وأهــلـــهــا والـــتي لم ـــديــنـــة ا
تـتعافى بعدُ من جراحاتها الكثيرة منذ
ـتـشددة طـرد رعـاع الـدولـة اإلسالميـة ا
من أراضـيـهـا. وسـتـكـون رسـالـتُـه أكـثر
وضـــوحًـــا بـل وحتـــملُ أمـــلًـــا مـــشـــعًـــا
ـدينـة والسـيّمـا بـلدة ـسـيحـيي هـذه ا
قـرقوش/ بـخديدا ( 30كـم جنـوب شرق
ـســيـحـيـة" في ــوصل) "رمـز ا مــديـنـة ا
شـمـال الوطن والـتي كانت حتـصي ب
 60-50ألف نـسـمة من أتـبـاع الكـنيـسة
الــســريــانــيــة قــبل غــزوهــا عــلـى ايـدي
تشدّد. فآثار تـنظيم "داعش" اإلرهابي ا
الــدمــار والــسـلب والــعــبث فــيــهـا وفي
كـنائسها ومنازل سكـانها ماتزالُ قائمة
بــانـتـظــار بـلـســمـة جـراحــاتـهـا وعـودة
أهـلـها الـذين تـشتـتـوا في بقـاع الـعالم
ومـثـلـهم سائـر أهـالي الـقرى والـبـلدات

اجملاورة األخرى. 
وبــالــتــأكــيـد لـن تـخــلــو لــقــاءات بــابـا
ثـلي مـكـوّنـات البالد الـفـاتـيـكان مـع 
شـيـعةً وسـنّةً وأكـرادًا ومـكوّنـات أخرى
ـتآخـية عـبر تـشـكلُ فسـيفـساءَ الـوطن ا
الـزمـن تـمـامًـا كـمـا اعـتـاد فـعـلَه في كلّ
زيــارة راعـــويــة أو خــارجــيــة لــبــلــدٍ أو
مـنطقـة. وفي اعتقادي سـتكون الـتفاتة
أبــويــة وأخــويــة يــقــصــدُ بــهــا إشــاعـة
احلــقــيـقــة الــغـائــبــة في زمنٍ غــابَ فـيه
ـسـتـقـبلٍ أفـضل وصـارَ الـرجـاء األمـل 

في غياهب الظلمات.

في اعــتـقــادي مـثـل هـذه الــسـلــوكـيـات
هذبة تعمل الـعدائية اإلجرامية وغـير ا
عـلى زيـادة تـمـزيق النـسـيج اجملـتـمعي
بـــزرع الــرهـــبــة واخلـــوف والــرعب في
. سا كوّنـ ا صـفوف أبنـاء هذين ا
وقـد تـكـون وراء هـذه األعـمال الـعـنـفـية
ـسـلـحة اجلـرمـيـة أهداف والـهـجـمات ا
اقــتـصـاديـة وجتـاريــة تـسـعى اجلـهـات
ـنـفذة من ورائـها لـسـحب البـساط من ا
ـتـداولـ الـتـقـليـديـ بـهـذه الـتـجارة ا
وإبــعـادهـم عـنــهـا لــكي تــتـولى جــهـات
ــــصـــالـح هـــذه الـــفــــصـــائل تــــخـــضع 
وأحـزابـهـا ومن يـقـف وراءَها لـتـحـقـيق
أربـاح من ورائـهـا. بل واألنكى من ذلك
مــا يُـفــهم من وراء هــذه األعـمــال فـسحُ
اجملــال جلــهــات تــتـولـى تـرويـج أنـواعٍ
مـختلفة من اخملـدرات القادمة من شرق
الــبالد والــداعـمــة لــهـذه الــفــصـائل في
أعـمـالـهـا وسلـوكـيـاتـها وجتـارتـهـا. لذا
راجع الـدينية قـول كلمـة الفصل عـلى ا
ــا يــحــصل ولــيس الــصــمت فــيــهــا و
والـــســـكــوت وكـــأنـــهـــا ضــمـــنًـــا تـــقــرّ
بـشرعـيتـها. فهـذا عكس مـا تصـبو إليه
زيــارة الـــبــابــا من تـــشــجــيع لـــلــحــمــة
الـوطــنـيـة وتـركـيـزٍ عـلى وحـدة الـبالد
وضـمان حـرية اجلـميع باخـتيـار سبيل
الـــرزق والـــعـــيش الـــذي ال يـــخـــرج عن
أدبــيـات الــقـانـون الــوطـني واألخالقي
والــدعــوة لـتــثـبــيت عــزم جـمــيع ابــنـاء
سيحي الـشعب العراقي وبضمنهم ا
اآليــلــ لالنــقــراض بــســبب مــثـل هـذه
األعــمـال الــشـائــنـة الــتي حتــاربـهم في
أرزاقــهم وفي وجــودهم وفي ثــقـافــتـهم
وعــاداتــهم وفي مــلــبــســهم ومــشـربــهم

وسلوكهم اليومي وتقاليدهم.
ـثـلي الـشعب كـمـا ال نـنـسى أنّ إقـرار 
ـيالد األخـيـر بـاعـتـبـار مـنـاسـبـة عـيـد ا
عــطـلــة رســمـيــة لـلــبالد هي داللــة عـلى
ـكوّن اعـتـراف الوطن بـحقّ أبنـاء هذا ا
وغــيـــره بــعــاداتــهم واحلـــريــة بــكــسب
ــألــوف ــا ال يـــخــرج عـن ا أرزاقـــهم و
والـقانـون. فمـثل هذه األفـعال اخلـارجة
عن إرادة الـدولة ومؤسساتـها الرسمية
ـشـهـد واألمـنــيـة سـتـزيـد من خـطـورة ا
وتــــفــــاقم اخلــــوف في صــــفــــوف هـــذه
ـة أصالً وحتـجمُ أبـناءَ سـا ـكـوّنـات ا ا
ـهـجـر من التـفـكـير بـالـعـودة إلى ديار ا
الـوطن ومناطـقهم االصليـة بعد طردهم
ـأسـاة عـلى مـن قـبل "داعش". فـتـكـرارُ ا
أيــدي فــصـائـل مـســلــحـة مــدعــومـة من
ذهب أحـزاب الـسلـطة بـغـطاء الـدين وا
والـــوالئــيـــة ال تـــقلّ جــرمًـــا عن أفـــعــال
عـنـاصـر الـدولـة االسالمـيـة. بل إنّ مـثل
ــكـوّنـات ـمــارسـات بــحقّ هـذه ا هــذه ا
األصــيـلــة ســتـحــدّ من سـبـل الـتــعـايش
ـواطنيّ" الـصحـيح كمـا ستـسهم في "ا
ـكـونـات غــيـاب الـثـقــة من جـديـد بــ ا
وأجـــهـــزة الــدولـــة وفي فـــقــدان "األمل"
ــرجــو من هــدف الــزيــارة الــبــابــويــة ا
تــعــزيــزًا إلدامــة "فــســيــفــســاء الــثــروة
الــبـشـريــة" في الـعــراق في ظلّ الـدرجـة
الـعـالـية من اخلالف الـقـائم الـذي يضع
الــبالد ومــسـتــقــبـلَه عــلى احملك في كلّ

شيء.

مـــشــهــد غـــامض وأقــلــيـــات في مــرمى
فصائل مسلحة

نـطقة ـشهـد في العـراق وا مَن يـراقب ا
ومـوعد الزيارة التاريخية الذي اختارهُ
الــفــاتـيــكـان والــتي تُــعـدّ األولـى لـبــابـا
الــفـاتــيـكـان لــلـبالد ســيـرى تــوقـيــتَـهـا
ـــطــالــبــات بــضــرورة مــتـــنــاغــمًــا مع ا
كوّنات التي أحالَها إنـصاف مواطني ا
الــزمـن األغــبــر الــظــالـم إلى جــمــاعــات
"أقـليـات" ليس ضـمن اجملتـمع العراقي
فــــحــــسب بـل في كـلّ أنـــحــــاء الــــوطن
ـنـطـقة. فـهـنـاك شـعـور قائم الـعـربي وا
ـنـطــقـة إلى صـحـارى بــتـحـوّل بـلــدان ا
بـلون رمالٍ وحـيدة في حالـة فراغها من
ـــكـــوّن ـــكـــوّنـــات والســـيّـــمـــا ا هـــذه ا
ــسـيـحـي الـذي كـانت له عــبـر األزمـان ا
والـدهـور بصـمات مـهمّـة وأساسـية في
بــنــاء األوطــان وتــشـكــيل حــضــاراتــهـا
ــيّـزة تـفــتـقـرُ إلــيـهـا ومــدّهـا بـثــقـافـة 
األغـلـبيـة القـائـمة في الـعـهود والـقرون
األخـيــرة. لـذا تـقـتـرن هـذه الـزيـارة قـبل
قررة في  6حزيران موعد االنتخابات ا
من الـعـام الـقـادم بـرغبـةٍ مـلـحـة من لدن
الــفـاتـيـكــان ودوائـره لـتـشــجـيع أبـنـاء
سـيحي لالشـتـراك فيـها بـقوّة ـكـوّن ا ا
وبـنداءٍ وطـنيّ إلثبات حـضورهم الدائم
والـضروري في إعـادة بنـاء الوطن على
أسس حــضـاريـة واجـتـمـاعــيـة سـلـيـمـة
ووفـق الـــلـــوائح الـــتي تـــد عـــنـــصـــر
ــواطـنـة وتـشـجّع االلــتـزام الـصـحـيح ا
والــصـادق بـاالنــتـمــاء لـلـوطن واألرض
الـــتي تــذكّــرُ اجلـــمــيع بـــجــهــود اآلبــاء
واألجـــداد ودوام حــضــورهم "الــغــائب"
عـــنـــدمـــا شــكـــوا لـــلـــزمن مـــرَّ احلـــيــاة
وشـظـفَهـا. فمـسـتقـبل الـبالد جديـر بأن
يـؤمّـنَهُ اجلـمـيع بعـيـدًا عن أيـة خالفات
تــشـهــدهـا الــبالد في صــراع األصـدقـاء

األنداد األعداء هذه األيام.
ــؤسـف أن تـــســتـــأنـف فــصـــائل ومـن ا
خــارجـة عن الـقـانـون ومـارقـة عن إرادة
الـدولة توجـيه سهامَ عـدائها وعـربدتها
إلى أفــرادٍ وكـسـبــة من أبـنــاء مـكـوّنـات
حاربتها في عيشها ورزقها األقـليات 
بـعـد أن أُغلـقت بـوجهـهـا أبواب غـيـرها
لـــكـــسب الـــرزق احلالل. فــاســـتـــهــداف
اصحاب محالت اخلمور في هذه األيام
األخـــيــرة مــوجَّه أســـاسًــا ضــدّ أبــنــاء
َ سا ـسيحيّ واإليزيـدي ا ـكوّن ا ا
حتـديدًا. وهذه ليست رسـالة جيدة قبل
ـــقـــررة قـــبل مـــوعـــد زيــــارة الـــبـــابـــا ا
االنـــتـــخــابـــات لــكـــونـــهــا ال تـــصبُّ في
مـصـلـحـة العـراق والـعـراقـي جـمـيـعًا.
إنـــهـــا رســالـــة عـــداء وحــســـد وغـــيــرة
ا فـحـسب والبـدّ مـن وضع حـدّ صـارمٍ 
تـتواله فصائل الـقتل والرعب والترويع
الـتي تدّعي تـنفـيذها بـحجـة "النهي عن
ـنكـر". ف"الدين لله والـوطن للـجميع" ا
وال حــاجـة لإللـه الـواحــد الـذي نــعـبـدُه
جـمـيعًـا لـتوكـيل بـشرٍ ضـعـاف النـفوس
لــلـنــطق وكالءَ بـاســمه أو الـدفــاع عـنه.
فـالـله ربُ السـمـاء واألرض والعـنـاصر
جـمـيـعًـا ليـس عاجـزًا عن حـمـايـة اسمه
والــدفـــاع عن قــدرته الـــربــانــيــة وحــقه

اكرين"? اإللهي. أليس "اللهُ خير ا

كـلما صار وطننا اجلـميل يشعر باحلـزن واأللم وضياع الذات تعود ذاكرتي
الى الـوراء واتـذكـر تـلك الـكـارثـة الــتي حـلت يـوم دفع صـدام جـيـشه لـيـحـتل
الـكويت وينهب خيراته ويقتل ابـناءه ويدمر كل شيء فيه. وطن ساعد العراق
في سـنوات الـغـلـيان وحـرب الـثـمانـيـنات . اشـعـر ان لـعنـة الـكـويت هي التي
ـهـولة وجـعلـته يـصرخ لـيال ونـهارا من جـعلت بـلـدنا يـدفع كل هـذه االموال ا
ـكـن ان يـتــحـمــله وطن عــلى هـذه االرض . كـل مـا يــجـري لــنـا في وضع ال
الـزمن احلـاضـر هــو دعـوات ابـنـاء الـكــويت عـلى الـعـراق ..دعــوات جـعـلـتـنـا
ـصـيـبـة هي ان الـشـعب الـفـقـيـر هـو الـذي يـدفع فـاتورة نـضـيع كل شيء . ا
الـظلم الذي احلـقه صدام بشعب الـكويت..شعب جـميل ومهـذب وقد عايشت
انـا شخصـيا بعـضا منـهم واعرفـهم عن قرب. كان بـأمكان صـدام ان يحفظ
ـشـاكل الــعـمالقـة الـتي ســبـبـتـهـا له شـعـبه وشـعب الــكـويت ويـتـجـنـب تـلك ا
ـا جـعل كل العـالم يـضعـه في كمـاشة عـنجـهـيته وحـمـاقته 
ـأسـاويـة هي ان صـدام لم يصب ـوت ...واحلـقـيقـة ا ا
في مــعـركــة احــتالل الـكــويت بــأي جــرح بـيــنــمـا دفع
ـسـكـ كل شيء. انـهـا لـعـنـة الكـويت الـتي الـشـعب ا
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ـر الـعـراق حـكـومـة وشـعـبـا في هـذه االيـام بـازمـة مـالـيـة حـادة وخـانـقـة 
ـا جعل الـبعض من احملـلل و تـضاف الى ازمـاتها الـسيـاسيـة واالمنـية  
الـكتاب السـتراتيجـي ان يتوقـعوا حدوث انهـيار سياسي واقـتصادي كامل

للدولة واحتمال نشوب حرب اهلية ب ابناء الشعب العراقي.
حـيث تــبـ من مــسـودة بــدأت بـوادر هــذا االنــهـيــار  ومـنــذ يـومــ اوثالثـة 
قـتـرحـة يصل الى ـيزانـيـة ا بان عـجـز ا ـسـرب  مـشـروع مـوازنة   2021ا
ومن جـانب آخــر بـدأ سـعـر الـديـنـار الـعـراقي بـالـنـزول  58تـرلـيـون ديـنـار 
ـفـاجيء واحلاد امـام الـدوالر االمريـكي ومـساء الـسبت  19 كـانون االول ا
ـركــزي الـعـراقي قـرر تــخـفـيض ســعـر الـديـنـار اجلـاري اعـلن بــان الـبـنك ا
بـواقع  147الف ديــنـار لـكل  100دوالر الـعــراقي امـام الـدوالر االمــريـكي 
دخل الـقــرار في حـيـز الــتـنـفـيــذ  في جـمـيع امـريـكي و فـي الـيـوم الـتــالي 
الـعـراق واقلـيم كـوردسـتـان . وهـنـاك تـسـريبـات بـان احلـكـومـة الـعـراقـية من
سـتلـجأ الـية  ضـمن االجراءات الـتي تنـوي ان تتـخذهـا لـتقـليل وقع األزمـة ا
ـوظفـ  كـمـا ستـلـجأ الى رفع الى قـطع نـسبـة من  مـخـصصـات ورواتب ا
ـاء الـرســومـات والـضــرائب  و رفع اسـعـار الــوقـود كـذلـك رفع في اجـور ا

والكهرباء.
الشك ان كل هـذه االجراءات ( العالجية - الـترقيعية) سـوف يثقل كثيرا من
ـغــلـوب عــلى آمـره  بــسـبب ســوء ادارة الـدولـة و ــواطن الـعــراقي ا كـاهل ا

ستشري في مؤسسات الدولة.. الي واالداري ا الفساد ا
ـليارات من الـغريب في االمر ان الـدول العربـية اخللـيجـية التي تـتربع على ا
عـائدات النفط  الى اآلن لم تتـحرك وتبادر  بتقـد عون مالي مجزي وحتى
ــعــانــات عـلـ اعالن تــضـامن مـع الـعــراق كي تــخــفف ولــو جــزءا من هـذہ ا
ــسـاعـدات الـذي كــان الى عـهــد قـريب تــقـدم الــعـون و ا الـشــعب الـعــراقي 
التي كانت عاجزة الى وقت ليس ببعيد الـسخية  اخملتلفة لبعض تلك الـدول

واطنيها. اء النقي الكافي   حتى عن توفير ا
الشك ان هـناك روابط عديدة تربط العراق بدول اخلليج العربـ شعوبا ودوال
الى رابطـة اجليـرة والتـاريخ.كمـا وجتمع الـعراق من رابـطة الـقومـية والـدين 
مـنهـا جـامـعـة الـدول  العـربـيـة و مـجلس بـدول اخلـليج الـعـربي اطـارات عـدة

التعاون اخلليجي ومنظمة التعاون االسالمي.
بـعضـها تـافهة ان هـذه الدول تنـفق سنـويا امـواال طائـلة  في مـجاالت شتى 
وال تـستـحق الـذكـر بـينـمـا يـرى حـكامـهـا بـام اعـينـهم واقع بـعض الـشـعوب
ـدمر مـنـذ حرب اخلـليج زري ويـرون واقع الـعراق ا الـعربـيـة واالسالميـة  ا

لكنهم يتفرجون . االولى والثانية  حتى حرب داعش االخيرة
ا يعود هناك من يقول ان عدم التفاتة العرب عموما الخوانهم العراقي  ا
الـتي تربط  بـغداد بـطهـران . بل هناك الى امـتعـاضهم من الـعالقات القـوية 
ا يـأتي من خارج ا من يـقول بـان جـميع الـقرارات  الـتي تـصدر في بـغـداد
الـبلـد. وعلى الـعكس  هـنـاك من يقـول بأن الـدول العـربـية عـندمـا تلـكأت في
دعم الـعراق  واعادته الى البـيت العربي  دفعـت بالعراق اكـثر نحو ايران و

شجعت االيراني على احتواء العراق اكثر واكثر. 
اذاكـان الــعـرب عـمــومـا ودول اخلـلـيـج عـلى وجه خـاص وفي اخلـتــام اقـول 
حـريـص عـلى مـسـتـقـبل الـعراق واهـله  فـعـلـيـها ان
ـؤازرة احلـكـومـة الـعـراقيـة من اجل تـبـادر وتـتـحرك 
جتـاوز ازمـاتهـا و حل مـشكالتـهـا .. وعنـدذاك  فقط
اليـ من اهل الـعراق تـسـتطـيع ان تكـسب  قـلوب ا

ـركـز الــقـوة هم اثـنـان مـطـلـقـو الـصـواريخ ـوعـدهـا ام ال فـالـفـائـزون  جـرت 
طلق بالوقح . طار وخصمهم القادر على تسمية ا الداخلية على ا

رر بال سيـكون صعـبا على كـليهـما تقـد رئيس وزراء لكن رئـيس الوزراء لن 
موافقتهما.

قاعـد متفرقـة رجال االحزاب الـدينيـة الذين اسسوا ركز الـثاني سيـتقاسـمه  ا
شركـات بعـد حتويلـهم امواال اخـذوها ايـام منـاصبـهم وهم نفـسهم الـيوم الذين
يصـدرون بيانات عن اي شيء مهم كان ام ال الذين وصلت بهم محبة االحتكار
ـشروبات الكحـولية للـسيطرة على هـذه السوق بعد ان الى حد تـفجير محالت ا

كانوا يفرضون عليهم اتاوات فيما مضى.
عادل الـعقائدي للـطائفة االكبـر شرط موافقة ركز الـثالث سيكـون من نصيب ا ا
وسم السـياسة في دورته اخلـامسة على جارنـا الشرقي وهـو الراعي الرسـمي 

التوالي.
هــذا مع احلـفــاظ عـلى وجــود لـلــقــومـيــات بـشــكل مـشــاركـة ال بــشـكل شــراكـة

فاجلماعة ال شريك لهم.
لن جتــري مـــســائــلـــة اي رئــيس وزارة ســابق او وزيـــر حــتى لــو تـــعــلق االمــر
بتـصريحات متضاربـة ب حيدر و عادل حول موافقـة العراق على دخول طائرة
ـدى وعادل ينـاير االجـواء مع ان حـيدر رمى حـصى ثم لم يـتهم فـهـو قصـير ا
ـتظاهرين اال ـهندس ودماء ا جرحه من خـسارة منصـبه اكبر من سـليماني و ا
ـا ال يقـنع ثم لم نسـمع بـيانـا او نبـأ عن استـدعائـهـما لـلتـحقـيق فأذا انه بـرر 
باالول يـتحول النتقاد ارتفاع الدوالر والثاني يـعاود سباته وكالهما متنغنغ فال
يـهــمه الـدوالر ارتـفع ام انـخــفض وال يـبـالـيــان ومـثـلـهــمـا الـكـثـيــر اال بـتـويـتـر و

ترنحة ب ادعاء العقل و ادعاء الصدق. التصريحات ا
وما دامت اجلـهة التي لـها حق التـوقيع عـلى صحة نـتائج االنتـخاب لم تسـتكمل
نى فكل حـديث عن تغيـر احلال لالفضل يصـدق عليه قـول علي بن ابي طالب" ا

وتى" بضائع ا
غرديه االنشط الذين يسارعون بأستنكار حدث اخيرا الشكر موصول لتويتر و 
داخـلي مـا ثم تـعلـنه احلـكـومـة بـعد ان يـفـتـضح االمـر بـتـغريـدة نـاريـة تـتـكلم عن

سقوط صواريخ ....
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قـتل عامـلون في الـشركة 17 فـردا و اصابوا 20 اخـرين في ايلول 2007 في
بغداد. ليس هذا بجديد.

ادان القضاء االمريكي اربعة من مسلحي الشركة وهذا ايضا ليس بجديد.
يــقـال ان عـوائل لـلـضــحـايـا تـسـلـمت 50 الف دوالر كــانت بـاالصل 100 الف
لف بالتـسوية و ال احد يدري لم هـبط مبلغ التـعويض للنصف و دوالر لغـلق ا
ايـضـا هـذا لـيس بـجـديـد و ال عـفـو الــرئـيس مـنـتـهي الـواليـة دونـالـد تـرامب عن
ـدانـ االربــعـة جـديــد بل اجلـديـد هــو الـبـيــان الـعـراقي الـذي ا
استـنكر العـفو و قال انه سـيعمل العـادة النظر بـالقرار وهذا
غير صحيح فالرئيس االمريكي ان يعفو فال يراجع القضاء
االمـريـكي قـرار عـفـوه و بـالتـالي فـكـاتب الـبـيـان الـعراقي
علـيه ان يراجع دسـتور الـبالد التي يـتكـلم عنـها قبل ان

يكتب و ينشر البيان.
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بغداد

لــلــمــوظف في االعــتــبـار عــنــد حتــديـد
الــراتب سـيـؤدي إلى تــوسـيع الـفـجـوة
دن واألرياف أو ب االقـتصادية بـ ا
ناطق ـدن وبعضها. وسيجد سكان ا ا
ـال األقـل تـكـلــفـة صـعـوبــة في إدخـار ا
الـكـافي لالنـتـقـال لـلـمـناطق األغـلى من
ـعـيـشـة.ويـقـول كـاور: حــيث تـكـالـيف ا
ـوظـف ألنـهـم يـعـيـشون "إذا عـاقـبـت ا
فـي مناطق مـناسبـة لدخلهـم وال سيما
ناطق الفقيرة فأنت ستؤدي إلى فـي ا
تـــوســيـع هــذه الـــفــجـــوة".وفي الــوقت
نـفـسه قـد يـكون من الـضـروري تـعديل
الــرواتب نـســبـيـا بــحـسب مـســتـويـات
ــــــوقـع اجلــــــغـــــــرافي الـــــــرواتب فـي ا
لـلـمـوظف. فـإن دفع رواتب مبـالغ فـيـها
ـقايـيس احملـليـة رغم أنهـا مـعقـولة بـا
ـقايـيس الدولـية قـد يضـر األسواق بـا
احملـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة ويــــــــــؤدي إلـى رفـع
األسـعار.ويضـرب هيرمـان مثاال بـبنوم
بــنه حــيث كـان يــعـيش فــقـد أدى ذلك
إلـى ظهـور اقتصـادين اثـن في مـدينة
غتربـ واالقتصاد واحـدة: اقتصـاد ا
غتـرب كانوا يـتقاضون احملـلي ألن ا
ـــعــــايــــيـــر رواتـب ال تــــتـــنــــاسب مـع ا
احملـلية.غـير أن وضع سيـاسة واضحة
حل السكن ليس باألمر لـربط الراتب 
. ويـقـول سـامـبـاث: "إن تـكـالـيف الــهـ
ـعـيـشة لـيـست الـعامـل الوحـيـد الذي ا
يـؤخـذ في االعتـبار عـند حتـديد رواتب
". فـهناك أيـضا عوامل أخرى ـوظف ا
ـسـتوى الـتعـلـيمي والـتـخصص مـثل ا
ــنـصب وســنـوات اخلـبــرة والـطـلب وا

. على وظيفة محددة في موقع مع

نـقل األثـاث من والية كـاليـفورنيـا أعلى
مـن أسعـار الـنقل إلـيـها بـخـمس مرات
وهـذا يعكس ارتفاع الطلب من السكان
الــذيـن يـريــدون مــغــادرة هــذه الــواليـة
الــبــاهـظــة.واألهم من ذلـك أن تـوحــيـد
وظـف الذين يـتقلدون رواتـب بعض ا
مــنــاصب مــعــيــنــة بــغض الــنـظــر عن
مـــوقــعـــهم اجلـــغــرافي ســـيــســـهم في
تـكافئ للـكفاءات في حتـقيق الـتوزيع ا
مــــخـــتـــلـف أنـــحـــاء الــــبالد. وأشـــارت
دراسـات حتليلية إلى أن وجود العمال
دن الـصـغـيرة ـهـارات في ا أصـحـاب ا
ســـيـــعـــود بــالـــنـــفع عـــلى االقـــتـــصــاد
األمـــريـــكـي بــشـــكـل عـــام بــتـــخـــفـــيف
ـنــاطق وتــوزيع االزدحــام فـي بـعـض ا
الـــدخل الـــضــريـــبي وزيــادة خـــيــارات
اإلنــــــفــــــاق وحتــــــســــــ اخلــــــدمــــــات

االجتماعية.
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وقــــد يـــؤدي حتـــديـــد الـــرواتب وفـــقـــا
لـلمـوقع اجلغـرافي للـموظف إلى زيادة
التنافس ب الشركات وستكون الغلبة
لـلـشركـات األكبـر حـجمـا والقـادرة على
دفـع رواتب أعـــــلى. فــــإن ربـط الــــراتب
وظف بـالـعنـوان الـسكـني قـد يجـعل ا
أكــثــر اســتـعــدادا لالنــتــقـال لــشــركـات
مــــنـــافـــســــة تـــتـــغــــاضى عن مــــوقـــعه
اجلـــــغــــرافي عــــنــــد حتــــديــــد الــــراتب
ـــقـــر لــــيـــتــــســـاوى مع نــــظـــرائه فـي ا
ـهن الــرئــيـسي. وهــذا يــنـطــبق عــلى ا
ـطلوبـة كمهنـدسي البرمـجيات.ويرى ا
أمــــــــارجــــــــيـت كـــــــاور احملــــــــامـي في
ـوقع اجلـغرافي سـنـغـافورة أن وضع ا

الرواتب مع أقرانهم في إدنبره.وتطبق
مــنـظـمــة "ووتـر إيـد" اخلــيـريـة نــظـامـا
ـســاواة في تــوزيع الـرواتب يــضــمن ا
وظف إذ تقدر الرواتب بحسب بـ ا
الــــقــــرب مـن الــــعـــاصــــمــــة ســــواء في
بـريطـانيا أو مـدغشـقر.وأجرى إيـشبيل
هـــيـــرمـــان من كـــلـــيـــة إدارة األعـــمــال
بـجـامعـة إدنبـره أبحـاثا عن مـحاوالت
ـنظمات التي ال تهدف للربح لتحقيق ا
ــوظـــفــ فـي تــوزيع ـــســاواة بـــ ا ا
الــــــرواتب. وخــــــلص بــــــحـــــثـه إلى أن
ـنظـمات الـتي حتدد الـرواتب بحسب ا
ــوقع اجلــغـرافي لــلـمــوظـفــ ولـيس ا
ـهـام الـتي يـضـطـلـعـون بـها طـبـيـعـة ا
ـعـنــويـة لـلــمـوظـفـ تــضـعف الــروح ا
الـــذين يـــتــقـــاضــون رواتب مـــرتــفـــعــة
ومـــنــخـــفــضــة عـــلى الــســـواء.ويــقــول
هـيرمـان: "إن هذه األنظـمة تقـلل الرضا
الــوظـيــفي واحلــمـاس لـلــعـمـل وتـزيـد
ؤسسة". وكل وظف في ترك ا رغـبة ا
هـذه الـعـوامل تـسـهم حـتـمـا في تـقـليل
اإلنــتــاجــيــة وزيــادة مــعــدل اســتــبـدال
ا يسـهم وضع سيـاسية .ور ـوظفـ ا
ــسـاواة في تـوزيع األجـور لــتـحـقـيق ا
فـي احلـد من اخلـالفـات الــتي قـد تــثـار
بــســبب تـفــاوت األجـور بــ مـوظــفـ
ـهام. رغم أنـها ليس من يـؤدون نفس ا
ــرجح أن تـرضي اجلـمـيع.وقـد يـكـون ا
لــقـرارات الــشـركــات بـتـعــديل الـرواتب
ـوقع اجلغرافي تـداعيات عـلى حسب ا
واسـعة الـنطـاق فقـد تؤثـر على سـبيل
ـثـال عـلى قـطاع خـدمـات نـقل األثاث. ا
تحدة أصبحت أسعار ففي الواليات ا

نـاطق األرخص نسـبيا يـعيـشون في ا
عـلى رواتب أقـل سيـوفـر عـلى الـشـركة
مــبــالغ ضــخـمــة. ويــقـول ســانــدرشـان
سـامـباث مـديـر األبحـاث بـشركـة "باي
: وظف سـكيل" لبـرامج إدارة رواتب ا
"تـستحـوذ القوى العـاملة على الـنسبة
األكـبـر من مـصـروفات الـشـركـة". وهذه
ـبـالغ قـد تـعـيـد الـشركـة اسـتـثـمـارها ا
ألغـراض التـوسع أو لتحـقيق أهـدافها
ـــــقــــابل قــــد فـي وقت أقـــــصــــر.وفي ا
تــســتــفــيــد الــشــركــات أيــضــا من رفع
وظـف حلـثـهم علـى االنتـقال رواتـب ا
دن لـلـعيش بـالـقرب من مـقـراتهـا في ا
الـكبرى فسـتحافظ بذلك عـلى التعاون
ـوظـفـ في الـشركـة وسـتـمارس بـ ا
قـــدرا أكـــبــر من الـــرقــابـــة واإلشــراف
ـوظـفـ لـلـهـجرة إلى وسـتـقل دوافع ا

مناطق بعيدة.
5Hþu  `M

وهـناك أيضا عيوب لـلحالت إذ يقال
ــبـالغ الـتي سـتـوفـرهـا الـشـركـة ال إن ا
تـكـفي لتـعـويض فقـدان االنـسجـام ب
ــوظـفـون يـؤدون . ومـا دام ا ــوظـفـ ا
ـوظف الذي يحصل هام فإن ا نـفس ا
عــلى راتب أقل من زمــيـله الــذي يـعـمل
فـي مــــقــــر الـــــشــــركــــة قـــــد يــــشــــعــــر
ـقـابل قـد يـشـعر بـالـضـغـيـنة.لـكن في ا
ـناطق ـوظفـون الذين يـعيـشون في ا ا
بــاهـظـة الـثـمن بـالـضـيق إذا تـقـاضـوا
نـفس الـراتب الـذي يتـقـاضاه زمالؤهم
ــنــاطـق األرخص نــســـبــيــا. وقــد فـي ا
رأيـت بـــنــفـــسي مـــوظـــفـــ في لـــنــدن
يـــحــتـــجــون بـــســبـب مــســـاواتــهم في

واقع اجلغرافية عيشـة في ا تـكاليف ا
. إذ أعلنت شركـة "فيسبوك" لـلموظفـ
ــعـــظم الـــتـي ذكــرت أنـــهـــا ســـتـــتــيـح 
ـنــزل بـصــفـة مــوظــفـيــهـا الــعـمـل من ا
دائـمة أنـها سـتنـظر في تـعديل رواتب
ــوظـفـ الـذيـن انـتـقـلــوا لـلـعـيش في ا
مـــنـــاطـق أرخص نـــســـبـــيـــا من حـــيث
ـعـيـشـة.والقى هـذا االقـتراح تـكـالـيف ا
ـشارك في انـتقـادات إذا شعـر ثلث ا
استطالع للرأي شمل  7,000شخص في
ــتـــحــدة أن هـــذه اخلــطــة ـــمــلـــكــة ا ا
مـــجـــحـــفـــة.وأعـــلـــنت مـــنـــصــة الـــدفع
اإللـكتـروني األمريـكيـة "ستـرايب" أنها
سـتمـنح مـوظفيـها عـالوة قدرها 20,000
دوالر لـلهجرة من مـدن نيويورك وسان
فــرانـسـيـسـكـو وسـيـاتل الـبـاهـظـة هـذا
الــــعـــام عـــلى أن تـــخــــفض رواتـــبـــهم
ئة من تاريخ األساسية بنسبة  10في ا
اسـتـحـقاق الـدفـعـة األولى من العالوة.
وهــذه الــسـيــاسـة تــرى الـشــركـة أنــهـا
دى سـتوفـر علـيها مـبالغ كـبيـرة على ا
الـــطـــويل.وفي هـــذه الــفـــتـــرة من عــدم
الــتــيــقن ســتــراقب الــشــركــات نـتــائج
الــسـيـاسـات الـتي تـضــعـهـا نـظـيـرتـهـا
لـتخـتار منـها ما يـناسـبها.لـكن العالقة
ـوقع اجلـغـرافي تـتـسم بــ الـراتب وا
بـأنـها مـتـشابـكة وال حتـكـمهـا مـعايـير
ا تسببت في إثارة ضغائن ثابتة وطا
ــوظــفــ وأثـرت وانــقــســامــات بــ ا
ســــلــــبــــا عــــلى بــــيـــئــــات الــــعــــمل في
الـشـركـات.وثـمة مـزايـا عـديدة لـتـحـديد
الـــرواتب وفـــقــا لـــلــمـــوقع اجلـــغــرافي
ـوظــفـ الـذين لــلـمــوظف فـحـصــول ا
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ـستـجد مـنـذ أن اجتـاح وبـاء كورونـا ا
الــعــالم طــرأت تــغـيــرات كــبــيــرة عـلى
ــوظــفــون الـــطــرق الــتي يــعــمل بــهــا ا
واألمـاكن التي يزاولـون منهـا أعمالهم.
وظـفـ اآلن على ويـفـكـر الكـثـير مـن ا
ـثـال في االنتـقـال لـلـعيش في سـبـيل ا
ـدن مــنـاطق أخـرى بـعـيـدا عن مـراكـز ا
عـيشة.ففي الـتي ترتفع فـيها تكـاليف ا
ــثــال تــشــيــر بـــولــنــدا عــلى ســبـــيل ا
اإلحـصاءات إلى زيادة عمـليات البحث
عـن شــقـق أكــثـــر رحــابـــة ومـــنــازل في
ـدن منذ بـداية الـوباء. وفي ضـواحي ا
أســتـرالـيــا يـرى خـبــراء الـعـقـارات أن
تـبعـات الوباء سـتكون أشـد وطأة على
سـوق الـعـقـارات فـي واليـة نـيـو ساوث
ويــــلـــز األغـــلـى واألكـــثـــر اكــــتـــظـــاظـــا
بــالــسـكــان.وتـشــيـر دارســة حتـلــيـلــيـة
تحدة لـبيانـات اإلسكان في الواليـات ا
ـساكن قـد تراجع إلـى أن الطـلب على ا
ـكـتظـة بـالـسـكان دن واألحـيـاء ا فـي ا
ومــرد ذلك إلى إتــاحـة خـيــارات الـعـمل
عـن بــعــد وإغالق الــكـــثــيــر من مــراكــز
دن بسبب الـرفاهيـة واالستجمـام في ا
قـواعد التـباعد االجـتماعي.وذكر  44في
ــئـة من ســكـان مـديــنـة نــيـويـورك من ا
ـــرتـــفــــعـــة في أصــــحـــاب الـــدخــــول ا
اسـتطالع للرأي في شهر يوليو/تموز
أنهم راودتهم فكرة الهجرة إلى واليات
أخــرى في الـشـهـور األربـعـة الـسـابـقـة
عـيشـة.وقد دفـعت هذه بـسـبب تكـلفـة ا
الـــتــغــيــرات أربــاب الــعــمل إلى إعــادة
الــنـظـر في ســيـاسـاتـهم لــتـتـنـاسب مع

البابا فرنسيس
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علي اخلالدي يحاور لويس ساكو
سـيحـية ال الدين والـراهبـة في ديـانتـنـا ا
يـتـزوجـون  كـونـهـمـا مـلـتـزمـ بـقـوانـ
الـطـاعــة  في أوربـا ال يـتــزوجـون أطالقـاً
لــكـن بــالـــشــرق األوسـط الــبـــعض مـــنــهم

يتزوج) .
ومحـطتـنا األخـيرة زيارة عـائلـة ابا ديالر
لــنــقــدم لــهم تــهــاني الــعــيــد بــإسم قــنــاة

(الشرقية). 
ورحب (ابـا ديـالر) بـنــا مــضـيــفــا(كل عـام
وانتم سعداء  والعيد هذا له طعم خاص
ــســيح أبن كــونه ذكــرى مــيالد ســيـدنــا ا
مر العـذراء  وعبر الـشرقـية نهـنئ كافة
يالد ورأس السنة سيحي في أعـياد ا ا
ــيالديـــة  نــحـن نــحـــضــر الـــقــداس في ا
الــكـــنــيـــســة وهــنـــاك بــالـــكــنـــائس يــأتي
سلـمون والـصابـئة واأليـزيديـة والعرب ا
واألكــراد  وعـنــد الــقــداس نــتــذرع لــلـرب
بـالـشـفـاء الـعـاجل لـلـمـصـابـ بـفـايـروس
كــورونـــا .. واجملـــد لــله فـي الــعـال وعــلى

األرض السالم).
{  فريق عمل البرنـامج لهذه احللقة ضم
في: األعـداد والـتـقـد  عـلي اخلـالـدي
مخرج مـيداني ومديـر تصويـرعمر
الــتـــصــويـــر ســرمــد اجلــابـــري
ــتـــابــعـــة اإلعالمـــيــة ا بــلـــيــبـل
ـونـتاج سـعـدون اجلـابـري  ا
والـتــنـفـيــذ : حـســام الـدين

محمود.
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ـــؤرخ االردني اطــلـق اجلــزء الـــتــاسع من الــبـــاحث وا
ـؤسسات مـوسوعته (عـمان أيام زمـان) في عدد من ا
رور 100 والهـيـئات الـثـقافـيـة في سيـاق االحـتفـال 

عام على تأسيس الدولة األردنية احلديثة.
nOD  b UŠ

ــدرس فـي مــعــهــد احلــرف الــنــحــات الـــعــــــــراقي وا
والفـنون الـشعـبية  تـلقى تـعازي دائـرة الفـنون الـعامة
لـوفـاة والـدته سـائلـ الـله تـعـالى ان يـسكـنـهـا فـسيح

جناته.
w dJ « b Uš
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مـثلـة رسل احلـس إلى مـثـلة الـسـورية انـضمـت وا ا
قائـمة أبـطال مسـلسل (خـريف العشـاق) تألـيف  ديانا

جبور  إخراج  جود سعيد.
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كلـمـته.من جـهته اتـهم تـشغالر الـقـناة في
بيان بـالتـخلي عن حيـادها وبـأنها مـقربة
وقراطي جدا من نهج حزب الشعوب الد
ـوالي لألكـراد) الـذي تــتـهـمه احلـكـومـة (ا
بـأنه الواجـهـة الـسـيـاسيـة حلـزب الـعـمال
الكردسـتاني الذي يـشن منذ 1984 تمردا
داميا ضـمن األراضي التركـية. وقال (إني
نـاشط في الــسـيـاسـة من الــيـمـ الـوسط
وخـــدمـت بالدي لـــكـن قـــوضّـت نـــشـــرات
أخبار فريق حتـرير أوالي تي في موقعي
تباحثت مع شريكي واقترحت عليه إعادة
الــــتــــوازن من خـالل تــــوظـــيـف الــــقــــنـــاة
لـصــحـافــيـ جــدد).وأضـاف(أمــام رفـضه
أبــلـغــته اني غــيــر قـادر عــلى االســتــمـرار

وسأنسحب من القناة). 
وغالبا ما تتعرض تركيا النتقادات بسبب
التضـييق على حـرية الصـحافة وهي من
بـ أكـثـر دول الـعـالم الـتي يـسـجن فـيـهـا
على ـرتـبة الـ154  صـحـافـيـون وحتـتل ا
قائـمة منـظمـة مراسـلون بال حـدود حلرية
الصحافـة التي تضم 180 بلدا.والغـالبية
ـــلـــوكــة الـــعـــظــمـى من وســـائل اإلعالم 
ألقــارب الـرئــيس رجـب طـيـب إردوغـان أو

حلفائه.

{ اسـطـنـبـول (أ ف ب) - أعـلن تـلـفـزيون
عـارضة تركي خـاص يـنقل وجـهة نـظـر ا
والـية لألكـراد أنه اضطـر إلى وقف بثه ا
بـعد أقل مـن شهـر عـلى بـدء أنـشـطـته ما
ـــزيـــد من اخملـــاوف عـــلـى حـــريــة أثـــار ا
الصحافـة التي تتـعرض أصالً للـتضييق
في تـركــيـا.وكــان تـلـفــزيـون اوالي تي في
ملوك أساسـا من رجل األعمال والوزير ا
الـسـابق جـاويد تـشـغالر بـدأ بـثه في 30
تــشـــرين الــثــانـي واضــطــر إلى تـــعــلــيق
برامجه اجلمعة. وأعلن التوقف عن البث
مـبـاشـرة علـى الـهواء.وقـال تـشـغالر (إنه
قرر وقف استثماره ألن الـنهج التحريري
ـوالـية ـعـارضة ا للـقـنـاة قريب جـدا من ا
لألكراد لـكن رئيس حتريـر القـناة يـتهمه
بأنه خضع بـبساطـة لضغـوط احلكومة).
ديـر الـتنـفـيـذي للـقـنـاة سلـيـمان وأعلـن ا
سـاريالر أن (الـتــلـفـزيــون حـاول احلـفـاظ
عـلى الــتـوازن بــ كـافــة فـئـات اجملــتـمع
الـتــركي). وأضـاف (لــكن تـبــ لـنـا أنه ال
كـننـا االستـمرار في هـذا النـهج) .وقال
جــاويــد تــشـغـالر إنه يــخــضع لــضــغـوط
كبـيـرة من احلـكـومة وإنه غـيـر قـادر على
االسـتــمـرار. وأوقـفت الــقـنــاة بـثـهــا بـعـد
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ـــاضي بـــالـــة الـــكـــمــــان االثـــنـــ  ا
وتستمـر الورشة لعـدة ايام ويشارك
ـــوســيـــقى بــهـــا عـــدد من عـــشـــاق ا
واعـضـاء الـنـقـابـة في احملـافـظـة
وشهـد الـيوم االول حـضـور عدد
من العنصـر النسـوي والشبابي
وسـيقى والورشة التي محبي ا
تــشــرف عــلــيـهــا نــقــابــة فــنـاني
الـديوانـيـة ويـقـوم الفـنـان مـاجد
ــــهــــمـــة االشــــراف عــــلى جنـم 
ــشـــاركــ الـى جــانب تـــدريب ا
ـوسـيـقـيـة في رئـيس الـشـعــبـة ا
الـنقـابـة الفـنـان مـحمـد شـطاوي
ويـســتـعـد فـرع الـنــقـابـة القـامـة
ـوسيقى دورات عدة في مـجال ا
والـرسـم واخلط والـتــمـثــيل بـدا
ــقـبل وتـسـتـمـر عـدة من الـعـام ا
ـــوهـــوبـــ في ايـــام لـــتـــدريب ا

احملافظة .
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افتتح فرع الديوانية بنقابة الفنان
الـعـراقـيـ ورشـة مـوسـيـقـيـةخـاصة
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صري نبيل احللفاوي االعتذار مثل ا قرر ا
ـشاركة أعـمال دراميـة جديدة هذه عن عدم ا
الـسـنـة بـسبب تـصـاعـد اإلصابـات بـفـيروس
ـمـثـلـ كـورونـا في مـصـر خــصـوصًـا بـ ا

 . والفنان
وكتب احلـلفاوي عـبر حسـابه اخلاص على

موقع التواصل اإلجتماعي قائال: 
(عن نـفــــــسي بــعــــــتــذر بـالــفـعل عــــــن أي
عـــمل جـــديـــد في ظـل هـــذا الــتـــصـــاعـــد في
اإلصــابـات وســــــرعــة االنـتــشــار عـلى األقل
ّـا نــشـوف حــتى يــنـتــهي فــصل الـشــتــاء و

أخرتها). 
واسـتـطـرد بالـقـول: (لـــــــــكن فـاضل لي يوم
ــقــبل في تــصــويـر أو يــومــ الــشــــــــهــر ا
عـملي األخـير والزم أخـلصـهم ربنـا يعـديهم
عـلى خيـر) ويشـارك احللفـاوي في مسـلسل

(القاهرة كابول).

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تـدوال رواد مـواقع الـتواصل
يـة النا ديل اإلجتـماعـي مجـموعـة صور جـديـدة للـنجـمـة العـا
ــشــاهــيــر ري وكــانت قــد إلــتــقــطـت بــعــدســات مــصــوري ا
تـحدة األمريكي (الـباباراتزي) في لـوس أجنلوس بـالواليات ا
وذلك بـعـد أيـام من إعالن خـطـوبــتـهـا عـلى الـعـازف كاليـتـون
جـونسون. وظهرت النا بوزن زائد وهي تضع حمالة يد جراء
إصـابتـها في يـدها الـيسـرى وإعـتمـدت في إطاللتـها مالبس

كاجوال بشورت قصير أسود وقميصاً رمادي.
يـة النا ـية مـؤخـراً أن النـجـمة الـعـا وافادت وسـائل إعالم عـا

ديل راي سـتـصدر أغـنـيتـهـا اجلـديدة في
قبل من العام  11كانون الثاني ا
2021 و ذلك عــلى قــنـاتــهـا

الرسمية على يوتيوب.
وكــــــان آخـــــر أعــــــــمـــــال
الـنــجـمــة أغـنـيــة (دعـني
احــبـك كــأمــرأة)  وذلك
عـــلـى قـــنــــاتــــهـــا عــــبـــر

يوتيوب.

قـد تبـدو تصرفـاتك جنـوناً . خذ بـعض الوقت لـترتيب
أفكارك و تطلعاتك .
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ـا هـو انـهض ودافع عن حـقـوقك ألنك تـقـوم بـأكـثـر 
مطلوب منك.
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في الـعمل لـديك طـموحـات تـتجـاوز قـدراتك احيـانا ال
تتخذ خطوات جديدة اليوم .
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كل األنـظار مـوجـهـة إليك الـيـوم. علـيك أن ال تـرتبك و
أن ال حتس بالرهبة .
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اعــتــمـد عــلـى حــدسك الــيــوم.و ال تــتـردد فـي اتــخـاذ
اخلطوة الصحيحة .
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ال تـتــسـرع بــاتـهـام اآلخــرين ان كــنت ال تـمــلك دلـيال
واضحا . رقم احلظ 9.
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 فـرصـة عـمل مع شـخـص كـنت تـعـرفه سـابـقـا قـادمة
اليك .رقم احلظ 2.
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لــديك مــشـــاكل ضــمن اســرتـك قــد تــؤدي الى حــالــة
عصبية حادة . رقم احلظ.3
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ـسـتقـبل الـذي كنت امامك فـرصـة قـد تكـون مـفتـاح ا
تبحث عنه . 
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لــديــكـم في الــعــام اجلــديـــد حــظــاً عــالــيـــاً ويــنــبــغي
االستفادة من هذا احلظ .
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ـرح لذا يـز في عالقاتك ,لـديك روح ا انت شـخص 
فاجلميع يحبك . 
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السـعادة تنعكس على حياتكم في 2021 وتعوضوا
عام مضى من احلظ السيء .

 u(«
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أكــتب مــرادفــات ومــعــاني الــكــلــمــكـات
شـتـركة فـيمـا بـينـها بـحيث الربـاعيـة وا
تـسـيـر وفق اجتـاه الــسـهم:(من مـنـاطق

امارالة الشارقة):

رئـيس مــجـمعُ الـلّـغـة الـعـربــيّـة األردنيّ الـقى كـلـمـة في
جلـست افتراضيـت عقدهما اجملـمع ضمن فعاليات
مـوسمه الـثّـقافيّ الـثّـامن والثّالثـ في ذكـرى الرّاحِل

العلَّامة محمّد حمدان.

الكـات الـفـنـية و مفـتش آثـار بـغـداد كـشف عن قـيام ا
اآلثـــاريــة بــإزالـــة الــتـــجــاوزات عن مـــحــرمـــات الــبــاب

الوسطاني و تل اسود في بغداد .

الــكــاتب الـــعــراقي صــدر له عـن دار دجــلــة نــاشــرون
ـعـلـقة الـبـغداديـة مـحاوالت وموزعـون كـتاب بـعـنوان(ا

في حتليل قصائد حميد سعيد) .

الــبـروفــيــسـور فـي جـامــعــة انـديــانــا في بـنــســلـفــانــيـا
االمـريـكـيـة يـقدم الـنـدوة الـتي تـقـيـمـهـا شـبـكـة الـعـلـماء
ـقبل العـراقـيـ في اخلـارج في الـتـاسع من الـشـهـر ا
بـعــنـوان (الــتـفــكـيــر الــسـتــراتـيــجي وازمـة االدارة في

العراق).
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النا ديل ري

(احاسيس) لـلمخـرج محمـد معارج.
ية فـقد نال اما افالم اجلوائـز العـا
اجلـائـزة الـذهـبـيـة فيـلم (شـوت )من
ســوريـا لــلـمــخــرج نـاصــيف شـلش.
بـيـنـما حـاز فـيـلم"(الـلـقـاء) من مـصر
لـلــمــخــرج مــحــمـود عــبــد الــلــطـيف
اجلـائزة الـفـضيـة وفـيـلم(ال يهم)من
فــرنـــســا لـــيــاســـر شــاكـــر اجلــائــزة
الـــبــرونـــزيـــة اضـــافـــة الى تـــوزيع
ــنـــافــســـة الفــضل جــوائـــز ضــمـن ا
مـخرج وافـضل سـيـناريـو وتـصـوير

ومونتاج وصوت وتمثيل.
واثـــنـى شـــمــة الـــذي ســـمـــيت دورة
ــهــرجــان بــاسـمه عــلى الــقــائــمـ ا
ـهــرجـان وقـال(ان الـسـيـنـمـا لـغـة بـا
ـوسيـقى) الـشـعـوب حـالـهـا حـال ا
ـــهــرجــان مـــتــمـــنــيـــاً أن (يــتـــقــدم ا
ـثل خطـوة جادة بنـجاحـاته وهو 
فـي دعم الــشـبــاب الــســيـنــمــائــيـ

ورســالـة فـنــيـة ذات ابــعـاد واهـداف
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اخـتتـمت فـعالـيات  مـهـرجان واسط
الــــســــيــــنــــمــــائي الــــدولي بــــدورته
و حــمــلت اسـم الــفــنـان اخلــامــســة 
نــصــيــر شــمــة عــلى ارض مــديــنــة
ومـنــتــدى الــنـعــمــانـيــة الــشــبـابي 
شاركة العديد من االفالم العراقية
والــعـربـيــة واالجـنــبـيـة وبــحـضـور
ثـقف نخـبة كـبيـرة من الفـنانـ وا
واخملـتـصــ بـالــسـيــنـمــا الـعــربـيـة

واحمللية.
وقـد صـنـفـت اجلـوائـز الى قـسـمـ

ـشــاركـة الـواســعـة لالفالم بـســبب ا
احملـلـيـة والدولـيـة فـاالفالم الـفـائزة
ـــراتـب االولى مـــحـــلــــيـــا كـــانت بـــا
الذهبية مـن نصيب فيلم بي .بي.تي
لـلـمـخـرج مـحـمـد سـلـمـان.والـفـضـية
لـــلـــمـــخـــرج خـــضـــيـــر مـــحـــمـــد عن
فــيـلـمه(كــوتـنك بـوت). امــا اجلـائـزة
الـبـرونـزيـة فـكانـت من نـصيـب فيـلم

تقد االمتنان جلـميع من يصنعون
االفـالم الـســيــنـمــائــيــة من امــوالـهم
اخلـاصة مـتحـدين جـميـع الصـعاب
من اجل اثــــبــــات الـــذات وتــــأكــــيـــد

هويتهم العراقية االصيلة). 
في حـ اشـار الــفـنـان مـحـمـود ابـو

انــســانــيــة.(  واشــار الــنــاقــد كــاظم
الــسـلــوم مـديــر قـسم الــسـيـنــمـا في
سـرح أن)وجود دائرة الـسـينـمـا وا
ــهــرجـان ــســة االبــداع في اقـامــة ا
والـتـجـارب الـسـينـمـائـيـة احـسـسـنا
بـهــا جــمــيـعــاً وعــلـيــنــا اال نــنـسى

ـهـرجــان سـجل الــعـبـاس الـى ان (ا
صــنع دهــشــة وانـبــهــار في نــفـوس
ـشـارك الـعديـد من احلـاضرين وا

ـألـوفـة وأخـيـرا وحـسب الـتـقـالـيـد ا
ــهــرجــان صـــفــحــته يــطــوي هـــذا ا
وذجاً متقدماً من اخلامسة ليقدم ا
ـهــرجــانـات اجلــديــرة بــالـتــثــمـ ا
ـا يـتمـتع بـه من مـهارة واالعـجـاب 
وكــفـــاءة  فـي الــتـــصـــمـــيم وحـــسن

التنظيم واللياقة).  
ـهرجان كرم وعلى هامش افـتتاح ا
ـوسـيقـار نـصيـر شـمة احملـتفى به ا
ـهـرجـان اضـافـة الى كل من بـدرع ا
: اخملـــرج عــزام صـــالح الــفـــنـــانـــ
ي ــمـثـلــة آسـيـا كــمـال واالكـاد وا
حـميـد صـابـر والفـنـان محـمـود ابو
ـمــثل مــحــمــد هـاشم الــعــبــاس وا

واياد الطائي.
ـــهـــرجـــان عـــبــاس واشـــار مــديـــر ا
ـــهــرجــان اقــيم الـــعــبــودي الى أن(ا
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قبل أن نـودع عام  2020 قام فـريق عمل
بـرنـامج (كالم الــنـاس) بـجــولـة في كـافـة
الـكـنـائس واألديـرة في الـعـاصـمـة بـغداد
لـتـقــد الـتــهـاني لألخــوة من الـطــائـفـة

ـيالد اجمليد نـاسبة عـيد ا سيـحيـة   ا
يالدية . ورأس السنة ا

وقال بـطـريـرك بـابل لـطائـفـة الـكـلدان في
العـراق والـعالم لـويس سـاكو (يـسـعدني
ـسـيح  لـتـوثيق وجودكـم ب أخـوتـكم ا
سيح معالم عـيد سـيدنـا ا
في كـنــائس بـغــداد  وانـا
أشكـركم عـلى زيارتـكم لـنا
لنقـله عبـر برنـامجكم كالم
الناس  والعـيد هذا نفس
األعـيـاد الـسـابـقـة والـبـابا
يـــدعـــو جـــمــــيع شـــعـــوب
نطـقة لـلتسـامح واحملبة ا

.
وســـــأله مـــــعـــــد ومـــــقــــدم
الـبـرنـامـج عـلي اخلـالـدي:
سيح كم هو عدد نـفوس ا
بــالــعــراق كـــان أكــثــر من
مـلــيــونـ واآلن يــقــولـون
اصـــبح الــــعـــدد 150 الف

نسمة?
فاجاب ساكو : قبل سقوط
الـنـظـام الـسـابق كـان عـدد
سـيح بـالعـاصـمة بـغداد ا
وحـدهــا اكـثــر من مـلــيـون
ونص  واآلن احــصـــائــيه
غير دقيقـة بقي منهم نص

مليون ..

سـيحي هل هاجر الكـثير من اخـوتنا ا
الرغـبـة بـالـهـجـرة موجـودة عـنـد الـبـاق

منهم في العراق?
نعم عـنـد اجلـميـع الرغـبـة بـالسـفـر خارج
ــسـيــحــيـ لــيس لــديـهم الـبالد  كــون ا

عشيرة أو ميليشيات حتميهم هنا .
مضـيـفـاً (أتمـنى لـلـعـراقيـ بـعـد كل هذه
ـوت والـقـتل ـعـانـاة والـفـقـر والـظـلم وا ا
الـذي طـال الـعـديـد مـنـهم  مـد يـد الـعـون
ألجل الــسـالم واحملــبـــة  والــعـــراق بــلــد
ــعـادن والــنــفط وثــرواتــة الــســيــاحــيـة ا
الــكــبــيـــرة  واجلــمــيـع في الــبالد اخــوة
يـحـبـون السـالم واالمـان ألن الـله جـعـلـنا
نــعــيش بــأمن وسالم ومــحــبــة  وهــنــاك
ـسـيح يـقول فـيـهـا (أنكم مقـولـة لـلـسيـد ا
أخــوة) .. وكــذلك األمــام عــلي (ع) أيــضــاً
يـقــول (أنــكم أخــوة) .. مــاذا يــريـدون من

.(?! العراقي جميعاً
W³OÞ Èd –

ركـز الـثـقافي توجـهـنـا بعـد ذلك لـزيـارة ا
االرثـوذوكس واسـتـقـبـلــنـا هـنـاك الـكـاهن
بابا فرنـسيس وسالـناه ليحـدثنا عن هذا
ـر بـوبـاء ـركـز..فـاجـاب قـائال( الـعـالم  ا
كورونا وعـليـنا أن نـتغـلب علـيه  واليوم
نـعــيش ذكـرى طــيـبــة وهي والدة الـســيـد
ــنـاسـبــة األخـرى أعـيـاد رأس ـسـيح وا ا
ـيالديـة  واألحـتـفـال هـنـا لـيس الـسـنـة ا
حصـري لـلـمسـيح  لـكن احلـضـور شامل

سـيح ورأس السنة  عيد ميالد الـسيد ا
ـيالديــة  رغم ظـروف الــبـلــد الـصــعـبـة ا
وتفشي جـائحـة كورونا  هـنا في الـقاعة
ملـتـزمون بـالـتـباعـد االجـتمـاعي  ونـريد
عبـر قنـاة الشـرقـية أن نـبعث رسـالة حب

.( وسالم جلميع العراقي
œ«bGÐ d¹œ 

وطــــــــــلـب اخلــــــــــالــــــــــدي مـن األب رامـي
يـكان رئـيس دير بغـداد ان يعـرفنا الدو
فـاجـاب كم ديـر في بـغـداد واحملــافـظـات 
قـائال (احلـقـيـقـة عـدد األديره اثـنـان فـقط
ــوصل  واحــد في بـــغــداد واألخـــر في ا
والـديـر فـيـه طـقـوس وهـنــاك تـعـاون بـ
الـكــنــائس واألديــرة  لـديــنــا زيـارات من
طلبة الـدراسات العلـيا يأتون الـطلبة من
عدة محـافظات عـراقية لـتلقي الـعلوم عن
سيـحية  والـبعض من الطـلبة الديانـة ا
واقع اإللكترونية يتواصلون معنا عـبر ا
ـسـيـحـية  لـتـلـقي الـعـلـوم عن الـديـانـة ا
وأهم الـطـقــوس عـنـدنـا هي شــجـرة عـيـد

.( غارة نهتم بهما كثيراً يالد وا ا
ـاذا ال ســأله اخلــالــدي : 

يتزوج رجال الدين
ـســيح وكــذلك ا

الـــراهـــبــات?
فــــــاجـــــاب
قـائال(أن
رجـــــــل

لــكـــافـــة أطــيـــاف الـــشــعـب الــعـــراقي من
.( مسلم وصابئة وأيزيدي

ـــركـــز تـــأسس عــام 1992. مــضـــيـــفــاً (ا
ـغــارة في الــقــرون األولى كــانت غــيـر وا
موجـودة وأسسـت في أيطـالـيا  ومـغارة
ـسـيح في بـيت حلم وهـو مـكان السـيـد ا
ــغـارة يــبـدأ ــيالد وا والدته  وشـجــرة ا
حتـضـيــرهـمـا قــبل أسـابـيـع  والـشـجـرة
تــــوضــــــــــع بــــالــــبــــيــــوت والــــشـــوارع
والـكـنـائس واألديـرة  ومـصـدر الـشـجرة
عرفة قــــدس وهي شجرة ا في الكتاب ا
 فـيـهــا رمـوز تــبـعث احلـيــاة وهي كـائن
حي وهي دائــــمـــة اخلـــضـــار وعـــمـــرهـــا

طويل).
ـية بغـداد للـعلوم موضحـاً ( هنـاك أكاد
اإلنسانـية وهي تابـعة للكـنائس  وتضم
ـوسـيقى والـعـلـوم اإلنسـانـية  مدرسـة ا
وهي مؤسـسـة شـبـة مدعـومـة وفـيـها دار
ــــســـلـــمـــ لـــلـــمــــســـنـــ ونــــزالئه من ا
ـســيـحــيـ واأليــزيـديــ والـصــابـئـة وا
نـدائـيـ واجلمـيع عـربـاً وكـرداً  كذلك ا
هـناك داراً لـأليتـام جتـمع كـل الطـوائف 
من الـذين لـيس لـهـم مـعـيل ولـيس حـكـراً

درسة هي للجميع). للمسيح وكذلك ا
وبـيــنت عــازفــة الـتــشــيـلــو شــهـد جــمـال
(الـشـرقـيـة نـورتـنــا بـحـضـور فـريق عـمل
بـرنـامج( كالم الـنــاس )  ورسـالـتـنـا هي
ناسـبت محبـة جلمـيع احملتفـ بهـذه ا
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قيم ـفكـر العراقـي ا الـباحث وا
فـي بــيــروت قــدم الــتــعــازي في
رحــيـل الــقـــيــادي في اجلـــبــهــة
الـشــعــبـيــة لـتــحــريـر فــلـســطـ

لوح. عبدالرحيم ا

1- وقت
2- دولة امريكية
3- كتاب سماوي
4- صوت االلم

5- عمرها
6- شبح
ي 7- عا
8- شجاع

بـــــجـــــهــــود
ذاتــــــــيـــــــة 
وعلى الرغم
مـن الــــــدعم
الــــبــــســــيط
لـــــكـــــنـــــنــــا
اسـتــطـعــنـا
أن نــــــقــــــدم
مــــهــــرجــــان
واســــــــــــــــــــــط
الــســيــنــمــائي
بــشـــكل يــوازي
ــــهـــــرجـــــانــــات ا

االولــى في السينما)
مــعــلــنــاً أن(الــدورة
الــــــــســــــــادســــــــة
ســتــحــمل اسم
الـــــفــــنـــــانــــة
شــــــــــــــــــــذى

سالم).

قـرر عرضه في رمـضان 2021 أمام طارق ا
لـطـفي حـنـان مـطـاوع فـتـحي عـبـدالـوهاب

خالد الصاوي.

شهد جمال في حديث مع اخلالدي(كالم الناس) في زيارة لعائلة (ابو ديالر)
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{ بـــاريـس (أ ف ب) - انـــطـــوت
ــــوضـــة صــــفــــحـــة في تــــاريخ ا
ـــــصــــمم الــــثـالثــــاء مع وفـــــاة ا
الــفـرنــسي بــيــار كـاردان عن 98
عــامـــا بـــعـــدمـــا طـــبع الـــعـــصــر
بــتـــصــامــيـــمه االســـتــشـــرافــيــة
ومـــخـــيـــلــــته اخلـــصــــبـــة الـــتي
اسـتخـدمـهـا في تـقد مـنـتـجات
مــتـــنــوعــة حتـــمل اســمه.وفــارق
ـــهـــاجـــرين ـــولــــود  ـــصـــمم ا ا
إيــــطــــالـــــيــــ ورجـل األعــــمــــال
ـيـا احلـيـاة صـباح ـعـروف عا ا
سـتشفى األمريكي الثالثاء في ا
في منطـقة نـويي غرب العـاصمة
الفرنسية عـلى ما أعلنت عائلته
لــوكـــالــة فــرانس بـــرس.وكــتــبت
العائـلة في بيـان (إنه يوم حزين
لـلـغـاية لـعـائـلـتـنا جـمـيـعـا بـيار
ـصـمم كـاردان رحل). لـقـد عـبـر ا
الــكــبـيــر الـقــرن تــاركـا لــفـرنــسـا
والـــعــالـم إرثــا فــنـــيــا فـــريــدا لم
وضة.وسبق بيار يقتصر عـلى ا
كـاردان كــثـيــرين في فــتح زاويـة
لـتـصــامـيـمه داخل مــتـجـر كـبـيـر

وتـقــد عـروض أزيـاء رجــالـيـة.
كــمــا اعـتــمــد عــلى نــطـاق واسع
نظـامـا للـتـراخيص كـان يـوفر له
قـدرة عــلى االنـتــشـار فـي أنـحـاء
الــــعـــالم واضـــعـــا اســــمه عـــلى
منـتجـات متـنوعـة تشـمل ربطات
الــعــنق والــســجــائــر والــعــطــور
عدنية. وقال كاردان في ياه ا وا
تـصـريـحـات سـابـقـة (هـدفي كـان
الـــــشـــــارع ان يـــــكـــــون اســـــمي
وابـتـكـاراتي في الـشـارع. لم أكن
ــشـــاهــيــر مــهـــتــمــا كـــثــيـــرا بــا
واألمــــيـــرات. كـــنت أحــــتـــرمـــهنّ
وأتنـاول الـعشـاء معـهنّ لـكني لم
أكـن أتـــــخــــــيّل فــــــســــــاتـــــيــــــني
صـمم جان بول علـيهنّ).وكـتب ا
غوتييه عـبر تويتـر (بيار كاردان
جنـح طــــيــــلــــة حـــيــــاتـه في خطّ
مــســيــرة جــمــيــلــة كــان خاللــهـا
مـصـمم أزيــاء وسـفـيـرا لـفـرنـسـا
ــــــيــــــة وعــــــضــــــوا في األكــــــاد
(الـفــرنـسـيـة لـلـفــنـون اجلـمـيـلـة)
ومـحــسـنــا. شـكـرا ســيـد كـاردان
ألنك فـــــتــــــحت أمــــــامي أبـــــواب
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ديـفــيــدســون وزوجــته نــيــكـول
ـعتاد وأطفـالهم إلى الفـراش كا
في حوالي الـساعة 8:30 مساءً
عـنـدما اسـتـيـقظـوا عـلى رائـحة
الـدخـان وفـقـا لصـحـيـفـة مـترو
البريطانية.وفي غضون دقائق

{ فـيـيـنـا (أ ف ب) - لن تـغـيب
ـوسـيـقـية حـفـلـة رأس الـسـنة ا
الــتــقــلــيـديــة عـن فــيــيــنــا هـذه
الـسـنة لـكـنـها سـتـقام من دون
جمـهور إذ أن جائـحة كـوفيد-
 19ضــربت عـاصــمــة الـثــقــافـة
ديـنة بـشدّة وحـوّلـتهـا أشـبه 
أشـباح.كـانت مؤسـسات فـييـنا
في مـطــلع حـزيـران الـفـائت من
ب الـدول السـبّاقـة في أوروبا
إلى إعـــــادة فــــتح أبـــــوابــــهــــا.
وأرادت الـنــمـسـا احلـفـاظ عـلى
ــوســـيــقـــيـــة الــتي ثــروتـــهـــا ا
اشــتـــهـــرت بــهـــا ولـــكن مـــنــذ
تــشـرين الـثـانـي الـفـائت أعـيـد
تـطـبـيق تـدابيـر اإلقـفـال مـرت
في الـعـاصمـة الـنـمسـويـة التي
يـبـلغ عدد سـكـانـها  1,8ملـيون
نـسـمــة وعـاد الـصــمت يـسـود
مسارحـها وقاعـات حفالتها.إال
أن حــفــلــة مـوســيــقــيــة واحـدة
ســـتــقــام رغـم كل شيء والــتي
جتــــعل مـــوسـم األعـــيـــاد هـــذه
الـسـنة فـريـداً من نـوعه لكـنـها
بال شـك األكـثــر رمـزيــة من بـ
احلــفالت اخلـمـس عـشــرة ألـفـاً
الـــتي درجت فـــيــيـــنـــا عــلى أن
تشهدها سنوياً قبل اجلائحة.
وقــــال مـــــديــــر األوركــــســــتــــرا
الـــفـــيـــلــهـــارمـــونـــيـــة دانــيـــيل
فروشويـر لوكالـة فرانس برس
في نـــــهـــــايـــــة تــــشـــــرين األول
الـفــائت(عـنــدمـا أثــار االرتـفـاع
احلـــــاد فـي عـــــدد اإلصـــــابــــات
مخـاوف من حـدوث األسوأ إن
ثـابـة إشارة اإللـغـاء سيـكـون 

مروعة إلى العالم بأسره).
وشــدّد فـروشـويــر عـلى (أن من
غـيـر الــوارد الـتـفـكــيـر في عـدم
إقامة هذه احلفلة).فحفلة رأس
السنة التي تـشكّل حتيةً ألسرة
ـوسيـقـيـة تُـعرَض شـتـراوس ا

ــوقـع الـفـن.وبــحـسـب األخــبـار
تداولـة فيقـال أن مر تعيش ا
قـــــصــــة حـب مع رجل أعـــــمــــال
يـحــمل اجلــنـســيـة األمــريـكــيـة
وكـانت األخبـار قـد انتـشرت من
خالل صــفـحـة عـلـى انـسـتـغـرام
تــــســـمى زامــــازيـــنــــغـــو وجـــاء
نـشور اخلاص بـهم حتديداً: با
ـسـلسل ـثـلـة ا مـر أوزرلي 
الـتـلــفـزيـونـي حـر الـســلـطـان
الــتي أحـبـهـا أكــثـر من غـيـرهـا
تــعـيش في بــرلـ ولــديـهـا اآلن

عشيق أمريكي. 
مــر الــتي اخـــتــارت احلــيــاة
الهادئة والبعيدة عن الفضائح
افتـتـحت مقـهى مع حبـيبـها في
بــرلـ وأضـفت مـعــنى عـظـيـمًـا
عـــلى حــــيـــاتـــهـــا الــــســـعـــيـــدة

والهادئة. 
أجنـــبت مــــر ابـــنـــة من جـــان
أتـيش من قـبل وهي اآلن حـامل
مـــرة أخــرى عـــمـــر اجلـــنــ 6
أشــهــر. سـيــكــون لــديــهــا ابــنـة

أخرى تأتي بصحة جيدة.

جــان أتــيش أُطــلـق عــلــيه لــقب
رجـل األعـمــال الــهــارب بــعـد أن
تـورط بـسـرقـة مبـلغ 40 مـلـيون
لــيـــرة تــركـــيــة أي أن الـــســبب

UNKLŠ sŽ …b¹bł Î«—u  dAMð ÂUO¼ W½UDK «
ــنـزل اشــتــعـلت الــنــيـران في ا
وتــمـكن الــزوجـان مـن اإلمـسـاك
) وإيلي بـابنـيهـما إيـليـا (عامـ
(7 أعـوام) لكن ابـنـتهـمـا إيرين
الــبـالـغـة مـن الـعـمـر 22 شـهـرًا
كانت محاصرة في غـرفة نومها

عـــادة في أكــــثـــر من 90 دولـــة
وتــصل تــالــيـاً إلى 50 مـلــيـون
مشاهد. أمـا احملظوظون الذين
ــلــكــون امــتــيــاز حــضــورهــا
داخل الـــــقــــاعـــــة ذات الــــلــــون
الــذهــبي في دار مــوزيـكــفـارين
لــلـــحــفالت فــيــتـم اخــتــيــارهم
بالقـرعة في بدايـة السنة.إالّ أن
ــوســيــقـيــ ســيــعــزفـون في ا
ـقبل األول من كـانـون الـثـاني ا
بقيادة اإليطالي ريكاردو موتي
أمام قـاعة فـارغة لـلمرة األولى
مــنـذ بــدء إقــامــة هـذه احلــفــلـة
ـلء حلــــظـــات الــــعـــام .1939و

الـــصـــمت وخـــصــوصـــاً بـــعــد
مـعــزوفـة الــبـولـكــا الـعــاصـفـة
ســـــتـــــبث مـــــحـــــطــــة أو.آر.إف
ـبـاشر احلـكـومـيـة التـصـفـيق ا
لــــســــبـــــعــــة آالف من عــــشــــاق
ـــوســيــقى الــذيـن يــتــابــعــون ا
احلـــفـــلـــة عـــبــر اإلنـــتـــرنت من
مـنازلـهم.وحمـل فروشـوير مـنذ
وسـيقى الـربيع لـواء قضـايـا ا
والـفـنـانـ ويـسـعى بـكل قواه
ــعـــاجلــتــهــا ولم إلى الـــعــمل 
يــــتــــردد في االتــــصــــال حــــتى
ـــســــتـــشــــار الـــنــــمـــســـوي بـــا
سـيــبـاسـتــيـان كــورتـز في هـذا

مـحـاطـة بالـدخـان والـنـار. وقال
كريس(ذهـبنا لـلخارج لـلوصول
إلـيـهـا من الـنـافـذة لـكن لم يـكن
هــنـاك مــا أقف عـلــيه لــلـوصـول
إلى هـنـاك. لذلك الـتـقـطت إيلي
الـذي دخـل من الـنـافــذة وتـمـكن
مـن أخــــذهــــا مـن ســــريــــرهــــا).
كن أن نـكون أكثر وأضاف: ال 
فخـرًا بـإيلي لـقد فـعل شيـئًا لن

يفعله رجل ناضج.''
وفي مـقــابـلـة أخـبـر إيـلي كـيف
أمسـك إيرين وقـال لــكريس)لـقد
الــتـقــطـتــهـا يـا أبـي. أنـا خـائف
ولــــــــكـن ال أريــــــــد ألخـــــــــتي أن
تــمــوت).وتـابـع: حُـجــبت غــرفـة
إيرين بـسـبب احلريق والـدخان
الـكـثــيف ولم يـبق لـلـعـائـلـة أي
شيء بـعـد احلـريق سـاعـد أكـثر
من  20مـن رجـــال اإلطـــفـــاء في
وجود في نيو حريق منزلنها ا
تــازويل بـواليــة تـيـنــيـسي لـكن
ــنـزل دُمـر بــالـكـامل).ويــعـتـقـد ا
احملـققـون أن احلـريق قـد يـكون

ناجتًا عن عطل كهربائي.

هـذا الـوضع بـاحلـزن لـتـوماس
ـاير وهـو مديـر إحدى شيـفر إ
أشــــهــــر مـــــدارس الــــرقص في
فـيـينـا أسـسهـا جـده قبل 100
ـــايــر ( 74عـــامــاً) عـــام.وقــال إ
الــذي تــولى إدارة بــعض أرقى
احلفالت الراقـصة وهو يـشير
إلـى قـــاعــة الـــرقـص الـــفـــارغــة
) مـعتـبراً (نـحن عاجـزون كـليـاً
أنها كارثة وفوضى ال تصدق.
واســتـــقـــطب مــوسـم احلــفالت
الـراقـصــة الـعـام الـفــائت نـحـو
نـــصف مـــلـــيـــون شـــخص من
بـــيــــنـــهم  55ألـــفــــاً حـــضـــروا

واحلــــفــــاظ عــــلى الــــتــــبــــاعـــد
االجتماعي).

ــــقــــابل تــــغـــيـب كـــلــــيـــاً في ا
احلفالت الراقصة التي تساهم
450 مــــنـــــهـــــا فـي بث بـــــعض
البـهجـة في الشتـاء النـمسوي
ما ب تشرين الثاني وشباط 
وهي حــفالت تــقــيــمــهــا فــئـات
مـهـنيـة وغـير مـهـنيـة عـدّة لكلّ
منها حفلتـها.منذ القرن الثامن
عـــــشـــــر لـم تـــــعـــــد احلـــــفالت
الـــــراقـــــصـــــة فـي بالط أســـــرة
ـالـكة حـكـراً على هـابـسبـورغ ا
الطبقة األرستقراطية.ويتسبب

الـــشــــأن. ووصف فـــروشـــويـــر
أوركسترا فيينا الفيلهارمونية
فـــيــــيـــنـــر فــــيـــلـــهــــارمـــونـــكـــر
بـــــأنــــهـــــا(بـــــالــــنـــــســــبـــــة إلى
كـكـرة القـدم بـالـنـسـبة النـمـسـا

إلنكلترا).
وأكــــــد فـــــــروشــــــويــــــر أن (أي
إصـــــابــــات لـم تــــســـــجّل خالل
األشـهـر الـقـلــيـلـة الـتي عـاودت
فــيــهــااألوركــســتــرا نــشــاطــهــا
وحـــفـالتـــهـــا). وأضـــاف (كـــنــا
نـخــضع لـلــفـحــوص بـانــتـظـام
وكـــان اجلــمــهــور مـــنــضــبــطًــا
للغاية وملـتزماً وضع الكمامة

خـصـيـصـاً من خـارج الـنـمـسـا
وبــلغ مــتــوسط إنــفــاقــهم 290
يـورو لــلـفــرد.وبـالـتــالي ضـاع
عـلى اقتـصاد فـييـنا نـحو 150
مـليـون يورو هـذه الـسنـة على
قـول مديـر مكـتب الـسيـاحة في
فييـنا نوربرت كـيتنر.لـكنّ قيمة
حـــفالت فـــيــيـــنــا الـــراقــصــة ال
ـكــاسب تــقــتــصــر عـلـى هــذه ا
ط ــالـــيـــة بل هي جتـــسّــد  ا
ـدينـة إذ تـمزج االحـتفـال في ا
احلـنــ إلى الــعـصــر الــذهـبي
لـلـعـاصـمة الـنـمـسـويـة مـع جو

احتفالي جداً.
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ــوضــة وجــعـلـت حـلــمي قــابال ا
للتحقق).

وبـــدأ بـــيـــار كـــاردان مـــســـيـــرته
ـهــنـيـة لــدى خـيـاط فـي مـديـنـة ا
سانت إيـتـيان في وسـط فرنـسا
قــبـل االنــتــقــال ســنــة  1945في
بــاريس حـــيث عــمل خــصــوصــا
لــدى بــاكـان وســكــابــاريـلـي قـبل
االنــضـمــام إلى دار كـريــسـتــيـان
ديـــور لـــيـــنـــشـئ بـــعـــدهـــا داره
اخلـاصــة.وكـان الـنـجــاح حـلـيـفه
مــنــذ الـبــدايــات خــصــوصـا مع
سـتديرة عند الوسط. فساتينه ا
واعـتمـد في ذلك خـصـوصـا على
تـصـامـيــمه االسـتـشـرافـيـة عـلى
غرار مصـمم آخـرين من أمثال
أندريه كوريج وباكو رابان.وقال
ـفـضـلـة البس ا كـاردان يـومـا (ا
لـديّ هي تلك الـتي أخـتـرعـها من
أجل حـــيــاة غــيــر مــوجــودة أي
عـالم الـغد).وقـد ظـهـرت الـقدرات
ـــصــمم االســـتـــشــرافـــيــة لـــدى ا
الـفـرنـسي بـعـدمـا كـان من أوائل
تجهـ شرقا نحـو آسيا حيث ا
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ـا مـن بـاب الــتـفــاؤل .. نــهـنيء االهـل واالصـدقــاء بـاالعــيـاد  ر
زاج  وال في وبالـسنة السعيدة .. وهي لم تكن سعيدة  ال في ا
طبـيـعةاالحـوال  وال بـشـعورنـا  وال شـعـور االجيـال .. الـلهم اال
عنـد الذين يقلبون الفناج  ويـضعون النياش على صدر (ابو
عـلي الـشــيـبـاني  او عـنـد اصــدقـائي من الـذين يــتـلـذذون بـبـاچـة
ـكـون (الـنـزاكـة) من عـشاق احلاتـي  صبـاح كل يـوم .. تـنـدرا 

القشطة  وگيمر سدة النزاهة .
منـذ عقود طويـلة .. اختـفت اسماء مثـل سعد وسعـيدة  وفرحان
وفرح وبـهيجة .. وحلت مـكانها اسمـاء .. سيف ودرع وخنجر ..
ا سـياتي الـيوم الـذي سنـسمي به الـنسـاء .. قبـيلـة وعشـيرة ور

وگوامة وقفاصة . 
اتذكـر .. حكاية فـندق السعـادة (ابو الصراصـير) بعالوي بغداد
 وكـان بـربـع جنـمـة  ولـيس بـخـمـس جنـوم  كـفـنـادق مـعـارضـة

صيرنا  ومصير الزمن . الوطن ..التي تتحكم اليوم 
الـذي .. جعـلـني اكـتب هذه اخلـواطـر .. هـو وصـول كم هائل من
ضاءة .. زركشة  وا لونة  وا الرسائل والبطاقات االلكترونية ا
وهي تبـشرني بالسنة اجلديـدة .. وكلنا يعرف اننـا ابتعدنا شرقا
وغــربــا  عن كل انــواع الـســعــادة .. وحـلت عــلــيـنــا الــتـعــاسـة 
ببؤسـها وثقلها ومضامينهـا .. حتى عشنا سنوات اجلمر والقهر
والذل واالنـحطاط في السلوك والـقيم .. من عصر الوطواط ..الى

القائد البطاط .. وليومنا هذا  في عامنا هذا .
ـسحـة خفـيفـة على ما اسـهل ..ان ترسل بـطاقـة ملـونة وجـميـلة 
وبـايل.. لـكن ما اصـعب ان تـقـنع االخرين .. بـان سـنتك سطـح ا

اجلديدة .. ستكون فعالسعيدة .
ثم من اين تاتـي السعادة  هل بـبقاء كمـامة كورونا .. ام بـعمامة
مادونـا .. ام بؤد انتـفاضة تشـرين الوطنـية  وصعـود اجلماعات
يلـشياوية و سيطرة الدوالرات االمريكيـة ونكبة العملة العراقية ا
 وتــقـلـيص رواتب الـرعـيــة .. ام بـرؤيـة اطالق الـصـواريخ  بـدال
ــعــلـومــاتــيـة  ـن االلـعــاب الــنـاريــة .. واقــرار قــانـون جــرائم ا
وتضـييق حريـات التعـبير االسـاسية .. و تـعثر بـناء ميـناء الفاو 
بوابـة العـراق االقتـصاديـة .. ام بفـقدان االمن واآلمـان حتت راية
سـلـحـة العـراقـيـة .. وكلـهم ( جـنود قـادتـنا ( الـعـظـام ) للـقـوات ا
فـــراريـــة ) لم يـــؤدوا اخلـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة .. بـــدء من عالوي
ــالـكي والـعــبـادي  وانـتــهـاء بـالــكـاظـمي واجلـعـفــري  مـرورا بـا

..وبقيةالبسطية . 
ة  ـشاهـدة الـبـطـاقـات الـقـد ادعـوكم لـلـبـحث عن الـسـعـادة .. 
التي كانـت تصلـنا بالـبريد ..كـنا ننـتظرهـا بشوق كـبير .. وبـلهفة
هـورة بـجمـلة ( شـكرا لـساعي الـبريـد) .. كانت عارمـة .. وهي 
ـتـعـة  والشـوق والـدمـعـة .. وكان مـرسـلـها جتـلب لـنـا الـفرح و ا
يـذهب الى اقـرب مركـز لـلبـريـد  ليـرسـلهـا الـينـا .. والـيوم تـاتيك
سـحـة ساحـر .. ولـيس بجـهد مـحب حـائر . مـا زلت احـتفظ ..
جـموعات كبيرة من الصور العائلية  وصور االصدقاء  وبقية
الشـلة والـرعيـة . كانت الـصور .. بـاالسود واالبـيض وهي حتمل
معـالم السـعادة والرخـاء .. واليوم جـميع صـورنا مـلونة  ومـعها
اصــبح كل شـيء مـلــونــا .. الــعــادات والــتــقـالــيــد  والــبــطــاقـات
واجلدران واالنـسـان .. لـكـنـها لـم حتمل لـنـا ابـدا الـوان وسـعادة
ذاك الـزمــان. مـرة حتـدثـت .. عن ( نـهـايــة اجملـتــمع الـتـقــلـيـدي )
الصـفـصاف ..وصـوال الى مجـتمع غـريب االوصاف .. اصـبحت
ـهيمن ـجوجة والـعمالـة شطارة مـرغوبة  وا فيه الـوطنيـة سبة 
هو.. من يـخطف ويقـتل  ويسرق وهـو حر طلـيق  والوطني رهن
االعـتـقـال والـتـحــقـيق .  امـا الـشـحـاذ لم يــعـد شـحـاذا بـشـكـله 
وهيـئته .. ويكفي لك ان تـنظر اليه وهـو يقف امامك .. لم يعد رث
البس  وال حامـال للـمكـانس ..امـا الشـحـاذة  فتـاتـيك مرتـدية ا
كياج التجمل ولم تنس مراعاة بشـرة وجهها  مالبسـها بالكمال
واجلمـال   وال انسى .. صـديقي الـروائي سعد الـسعـيد .. الذي
ظل مــتـفــائال بــاسـمـه .. واحلـقــيـقــة ال هـو
سـعــيـد بـلــحـيـته الــكـثـة  وال هــو سـعـيـد

برواياته الكثرة 
كل سـنة ..وانـتم احـرار بـكـتابـة مـفردات

السعادة .
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بـشـكـل مـفـاجئ أصـيب اخملـرج
السوري حا علي بأزمة قلبية
فــارق فــيـــهــا احلـــيــاة في أحــد
مسـتشـفيـات مصـر عن عمر 58

. عاماً
ـصـري وأعـلن الــسـيـنـاريـست ا
عـبـد الـرحـيم كـمـال اخلـبـر عـبـر
صـفحـته عـلى مـواقع الـتواصل
االجــتـمــاعي وكــتب(ال حـول وال
قـوة إال بــالـله.. وداعــاً صـديـقي
وحــبــيـبـي األسـتــاذ حــا عـلي
هـذب الراقي.. اخملرج الـكـبيـر ا
في أمان الـله ورحمته حـبيبي..
مـن أحـزن األخــبــار والــله ربــنـا

مـرحـلـة مـتـقـدمـة قـدم مـجـمـوعة
ــــــســــــلـــــــسالت هــــــامـــــــة مـن ا
االجـتـمـاعـيـة والـتـاريـخيـة ومن
أهم مــا قــدمه مــســلــسل الــزيــر
سـالم والـذي يُـعـد نـقـطـة حتـول
في مــسـيـرة هـذا الــفـنـان. كـذلك

الــربـاعــيـة األنــدلـســيـة وقـد 
دبـلـجــة مـسـلـسـله صالح الـدين
األيــوبي وعــرضه في مــالــيــزيـا
وتــــــــــركــــــــــيــــــــــا والــــــــــيــــــــــمن
والصـومال.وعلى صـعيد كـتابة
الــســيــنــاريــو ألف فــيــلم زائــر
الـــلــيـل الــذي أخـــرجه مـــحـــمــد
بــدرخــان كــمــا كـــتب مــســلــسل
الــقـالع الـــذي أخــرجـه مـــأمــون

والــبــدويــة إلى الــشــخــصــيـات
ـاط متـعددة. وله عـاصـرة بأ ا
لـوحــات كــومـيــديـة مـع الـفــنـان
ياسـر الـعظـمة. ومع تـطوره في
العـمل واكتـسابه اخلـبرة وصل
إلى مــسـتــوى يـكــاد أن يـوصف
فيه بـالفـنان الـكامل حـيث عمل
وراء الــكــامـــيــرا وأمـــامــهــا في
ــوقع أعــمـــال ضــخـــمــة وفــقـــا 
الــــــــفن.تــــــــوجه إلـى اإلخـــــــراج
الـــتـــلــفـــزيـــوني في مـــنـــتــصف
الـتــســعـيــنـات حــيث قــدم عـدد
كـبــيـر من األفالم الـتـلـفـزيـونـيـة
الـروائــيــة الــطــويــلـة وعــدد من
الـثالثـيـات والـسـبـاعـيـات وفي

يُــقـبل عــلـيـك بـفـضــله ورضـاه).
ثل وكـاتب ومخرج والراحل 
ـسرحـية بـدأ حيـاته بـالكـتابـة ا
وكـتــابـة الــنـصــوص الـدرامــيـة
والــقــصص الــقــصــيــرة حـصل
عـــــلـى إجـــــازة فـي الـــــفــــــنـــــون
ــعـهــد الـعـالي ــسـرحــيـة من ا ا
ـسـرحــيـة بـدمـشق / لــلـفـنــون ا
قـسم الــتـمـثـيل عـام 1986. بدأ
عـلي حـيـاته الـفـنـيـة كـممـثل مع
اخملرج هيـثم حقي في مـسلسل
دائـــرة الـــنــار 1988 ثم تـــوالت
مشـاركاته في األعـمال الـدرامية
التي جسد شخصـيات مختلفة
تـتـنـوع بـ األدوار الـتـاريـخـية

الـبــني وألف فــيــلم تـلــفــزيـوني
بــــعـــنــــوان احلـــصــــان أخـــرجه
بـنفـسه وشارك في كـتـابة فـيلم
آخــر الـــلـــيل مع الـــكــاتب عـــبــد
اجمليـد حيـدر وحصل من خالله
عـــلى أول جــائــزة كــمــخــرج من
مــــهـــرجـــان الـــقــــاهـــرة لالذعـــة
والــتـــلـــفــزيـــون عــام .1996من
أعمـاله كمـخرج أيـضاً الـفصول
األربــعـة مـرايـا عــائـلـتي وأنـا
الـتـغـريـبـة الـفـلـسـطـيـنـيـة ندى
لك األيام صراع عـلى الرمال ا
فاروق مطلوب رجال الغفران
عـمـر قلم حـمـرة الـعـراب كأنه

لك فاروق. مبارح ا

{ تــيـــنــيــسي  –وكـاالت -روى
صـبي في الـسـابـعـة من عـمره
تـفــاصــيل إنــقــاذه حــيــاة أخـته
الرضـيعـة بشـجاعـة بعـد اندالع
حـــــــريـق مـــــــروّع في مـــــــنـــــــزل
الــــــعــــــائــــــلــــــة.وذهـب كــــــريس
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ـمــثـلـة الـتــركـيـة مـر نـشـرت ا
عروفـة للعـالم العربي أوزرلي ا
بـاسم الـسـلـطـانـة هـويـام صُـور
جــديـدة لـهـا عـبــر حـسـابـهـا في
انـســتــقـرام تــسـتــعــرض فـيــهـا

حملها باألشهر األخيرة.
أخـبــار حـمل أوزرلـي  كـانت قـد
انــتـشـرت مــنـذ مـدة وقــيل أنـهـا
حـــــامل بــــالــــشـــــهــــر اخلــــامس
مثلة حتديداً ووقتها التزمت ا
التركـية الصمـت ولم تعلق على
ـوضوع بـتـاتاً وهـا هي الـيوم ا
وضوع رسـمياً. هذا هو تعلن ا
احلمل الثاني لـها بعد أن كانت
قد رُزقت بطفلـتها االولى منذ 6
ســنـوات والـتي أطـلــقت عـلـيـهـا

اسم الرا.
ولم تــعــلن  لــلــيــوم عن  هــويــة
والـد طــفــلـيــهــا أو بــاألحـرى لم
تــعــلن أنـــهــا مــتــزوجــة وعــلى
الـرغم من االنـتقـادات حـول هذا
وضوع إال أنها تتعامل بشكل ا
طبيعي من دون أن تكترث وفقا

الــوحــيــد لــهــربه لم يــكن حــمل
مــر مــنـه ووقــتــهــا  تـداول
تصريح الوزرلي جـاء فيه (أريد
احلـــصـــول عـــلـى أمـــوال فـــفي

الـــنـــهـــايــــة لـــدي ابـــنـــة ولـــهـــا
مــســتــقـــبل فــأنــا بــاألســاس ال
أتــــقــــاضـى أي قــــرش مــــنه وال

انتظر منه شيء).

كان يـحظى بـشهـرة كبـيرة. وهو
قـصــد ســنـة  1957الــيـابــان في
أوج مـرحـلـة إعـادة اإلعـمـار بـعـد
ــيـة الـثـانـيـة كـذلك احلـرب الـعـا
نــظّم عــروض أزيــاء في الــصــ
بـــدءا من .1979وحـــقق كـــاردان
ثـــروة من خالل اعـــتــمـــاد نــظــام
الــتــراخــيـص الــقــائم عــلى مــنح
شـــركـــة أخـــرى احلـق في صـــنع
مــنــتـجــات حتــمل اســمه مــقـابل
مبـالغ ماليـة ضخـمة.غـير أن هذا
الـــتـــنــوع الـــزائــد حـــقق نـــتــائج
مــتـفـاوتــة. فـفي مــقـابل انــتـشـار
اسمه على نـطاق أوسع انعكس
ذلك أيضا تـشتـتا في هويـة بيار
كاردان ما استدعى انتقادات من

مصمم آخرين.
ـيـة وعـلق األمـ الـدائم لألكـاد
لوران بيتيجيرار على وفاة بيار
كــاردان واصــفــا إيــاهــا بــأنــهــا
خـسـارة كـبــيـرة جـدا لـنـا.وعُـرف
كــــاردان بـــــدعــــمـه لــــلـــــمــــواهب
اجلـديـدة وهـو أطـلق في 1993
جـــائـــزة حتــمـل اســمـه لــتـــكــر

صـممـ الشـباب دون سن 35 ا
عـامــا.وهـو اشــتـرى في مـنــطـقـة
الكـوست في جـنوب فـرنـسـا آثار
قــصـر مـن الـقــرن الـتــاسع عــشـر
عاش فـيه الـفـيلـسـوف والروائي
الـفــرنـسي مـاركـي دو سـاد. كـمـا

خـــاض مـــجـــال االســـتـــثـــمــارات
ـنـطـقـة التـي كان الـعـقـاريـة في ا
يــحــلم بــجــعـلــهــا ســان تــروبـيه
نـطـقة الـثقـافـة في إشـارة إلى ا
الساحلية الشهيرة في الريفييرا
الـفـرنـسـيـة مـا أثـار غضـب جزء

من الـسـكــان.ويـعـود آخـر ظـهـور
ــنــاســبــة عــلــنـي له إلى أيــلــول 
عـرض وثـائـقـي عن مـسـيـرته في
مـــســـرح شـــاتـــلـــيه في بـــاريس
بـحــوضــر حـوالى  1500مــدعـوّ
وقــفـــوا طــويال لــلــتـــصــفــيق له.
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رام الــــــله  (أ ف ب) - طــــــالـــــبت
مـؤسسـات حـقوقـيـة فلـسـطيـنـية
الــثالثــاء بــإطالق ســراح شــابــة
فـلسـطـينـيـة  اعـتقـالـها بـعـدما
نــظــمت نـشــاطــا مــوسـيــقــيـا في
موقع مقـام النـبي موسى األثري
والـــديــني بـــالــقــرب من مـــديــنــة
أريـحـا أثـار حـفـيـظـة الـعديـد من
.واعـتقـلت الشـابة الفـلسـطـينـي
ســمــا عــبــد الــهـادي ( 30عــامـا)
الـتي تــنـشط في تـنــظـيم حـفالت
موسـيـقى التـكنـو أو الـكتـرونيك
دانس مساء األحد بـعدما نظمت
حـــفـال في مـــوقع مـــقـــام الـــنـــبي
مـــوسى مــســـاء الــســبـت تــنــاقل
مـــــقـــــاطـع مـــــنه الــــــعـــــديـــــد من
الــفــلــســطــيــنــيــ عــبــر وســائل
الـتــواصل االجـتــمـاعي. وانــتـقـد
كثيـرون منهم احلـفل كونه جرى
فـي مـــــــــــوقـع ديـــــــــــنـي يــــــــــضـم
مسجدا.وظهر في الفيديو شبان
وصــــبــــايــــا يـــــرقــــصــــون عــــلى
ــوســيــقى االلــكـتــرونــيــة.وقـال ا

ــســتــقــلـة مــديــر عــام الــهــيـئــة ا
حلـــقــوق اإلنـــســان عـــمــار دويك
لــوكـالــة فـرانـس بـرس (طــالـبــنـا
اليوم بإطالق سراح الفتاة سما
ّ ألن اعتقالها لم يـكن منطقيا و
بـسـبب غــضب الـرأي الـعـام رغم
أنــهـا حــصـلت عــلى الـتــرخـيص
ــــــــــــــطــــــــــــــلــــــــــــــوب مـن وزارة ا
الـسـيـاحـة).وقـال رئـيس الـوزراء
محـمـد اشتـيه األحـد (أساءنـا ما
جــــــرى مـن أحـــــداث يــــــوم أمس
ـكان من ـا يـحمل هـذا ا السـبت 
مـكانـة ديـنيـة وتـاريـخيـة وعـليه
قمنا بتشـكيل جلنة حتقيق حول
كل الـــذي حـــدث هـــنـــاك وســوف
نــوقع كل الــعــقـوبــات عــلى هـذه

االساءة للمكان ورمزيته).
وجـرى الـثالثــاء تـمـديـد اعـتـقـال
الــــــشــــــابــــــة مـــــدة 15 يــــــومـــــا
إضافيا.واعتبرت مؤسسة احلق
ـدافـعـة عن حـقـوق اإلنـسان أن ا
إبـقاء الـشـابـة سمـا في االعـتـقال

ولو لدقيقة يعتبر تعسفا.
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