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طبعة العراق 

ــديـــنـــة في الـــســـنــوات تـــشـــهـــد ا
الــسـابــقـة مــثل هــذا احلـظــر بـرغم
طـــابــعــهـــا االجــتــمـــاعي احملــافظ.
واضــطـر بــعض سـكـنــة اربـيل الى
الـسفر الى دهوك لقضاء ليلة رأس
الــســنــة بــرغم ان هــذه احملــافــظـة
شـهـدت ارتـفـاعا مـلـحـوظـا في عدد
االصـابـات بـالـفـايـروس فـضال عن
تـسجيلها عـددا كبيرا من الوفيات.
ولم تـبد اي مـظاهر اسـتثنـائية في
ـديـنة لـكن احملال الـتـجاريـة ظلت ا
مــضــاءة وتــســتـقــبل الــزبــائن مع
مـــحـــاولـــة اضـــفـــاء طـــابـع احلــذر
الــــصـــحي فـي الـــدخـــول الــــيـــهـــا.
وأعــــلـــنـت وزارة الـــصــــحـــة امس
اجلــمـعــة عن حـصــيـلــة االصـابـات
جـراء اطالق األلعـاب النـارية خالل
ـيالدية االحـتـفاالت بـرأس السـنة ا
واوضـــحت  ان آخــر احـــصــائــيــة
لـالصـابـات جـراء األلـعـاب الـنـاريـة
واطـالق الرصاص خالل احـتفاالت
بـلغت  25 إصـابـة نتـيـجة االلـعاب
الـنـاريـة و 7اصــابـات بـطـلق نـاري
فــضال عن وفــاة واحــدة وتـخــتـلف
شـــدة االصـــابــات وامـــاكـــنـــهــا من
حــاالت بــســيـطــة الى خــطــيـرة في
مـــنــاطق مـــخــتـــلــفــة مـن اجلــســد
واضــاف بــيـان انــهــا (ســجـلت 30
اصـابة بعد احلريق الذي نشب في
ـراكـز الـتـجـاريـة في كـركـوك احـد ا
اثــنـاء االحــتـفــاالت بـرأس الــسـنـة.
وكـانت الوزارة وجهت عدة نداءات
ـنع هـذه الظـاهرة الـتي تؤدي الى
اصــابــات خــطـيــرة وحــاالت وفـاة.
واكــدت اسـتــنـفــار كـافــة جـهــودهـا
لـتقـد اخلدمـات الصـحيـة جلميع
ـصـابـ ودعت اجلـميـع الى منع ا
هـذه الـظاهـر السـلبـيـة التي تـشكل

. ــواطـــنــ خـــطــرا عـــلى سالمـــة ا
وعــكـر صــفـو مــديـنـة اربــيل وقـوع

مـشـاجـرة وصـفت بـالـعـنـصـريـة
بــ اشـخـاص من اربــيل وقـادمـ
لـلـسـياحـة ضـمن شـركات الـتـفويج
جنـم عنـهـا مـقـتل شـخص واصـابة
اربــعــة بـجــراح واحـتــراق عـدد من

السيارات.
يا حذر مسؤولون في بريطانيا عا
ـواطـن من احـتفـاالت ليـلة رأس ا
الـــســـنـــة اجلـــديـــدة ألن فـــايــروس
كــــورونـــا يــــحب االحــــتــــشـــاد مع
اليـــ لــــقـــيـــود أشـــد خــــضـــوع ا
صــرامــة.كــمــا حث رئــيس الـوزراء
بــوريـس جــونــســون الــنــاس عــلى
اتـبـاع الـقـواعـد والـبـقـاء بـأمان في
ـنزل. وطلب الـبروفيسـور ستيفن ا
بـويس من هـيـئة الـتأمـ الـصحي
الوطنية في إنكلترا من حوالي 20
مــلـيـون شــخص آخـر في إنــكـلـتـرا

ــنــزل" بـعــد تــوسـيع "الــبــقـاء في ا
سـتـوى الـرابع بدءا نـطـاق قـيـود ا
مـن منـتصف الـلـيل. وينـضم هؤالء

إلى  24 مـــلـــيـــونـــا
يـخـضـعـون بـالفـعل لـقـيـود مـشددة
في إنـكـلـتـرا الـتـي حتـظـر الـتزاور
ـنـازل. وجـاء ذلك بـ الـنـاس في ا
فـي الــــوقت الــــذي ســــجـــــلت فــــيه
بــريـطــانـيـا  50023حــالـة إصــابـة
جـديدة بـكوفـيد عشـية االحـتفاالت
بـــاإلضـــافــة إلى  981حـــالـــة وفــاة
أخـــرى في غـــضــون  28يـــومــا من
تــأكــد إصــابــتــهم وهــذا أكــثــر من
ضـــــعف إجـــــمــــالـي األعــــداد يــــوم
الـثالثاء. ودعا البـروفيسور بويس
الـناس إلى الـتحـلي بضـبط النفس
عــنـد حــلــول الـعــام اجلـديــد. وقـال
(نـحن نـعـلم انهـا نـهايـة الـعام إنه
وقت يـرغب فيه الـناس تقلـيديا في
ــــهم أن االحــــتـــــفــــال. ولــــكن مـن ا

يــــســـتــــمـــر اجلــــمــــيع في اتــــبـــاع
اإلرشـــادات مـن خالل الـــبـــقـــاء في
ــنــزل وعــدم االخــتالط). وأضـاف ا
ــكــنــنــا جــمــيــعـا أن بــويس (

نــــؤدي دورا في مــــكــــافـــحــــة هـــذا
ـنزل الـفـيـروس الـرهـيب ابق في ا
واحــتـــفل بــالــعــام اجلــديــد ضــمن
الــــقـــــواعــــد). وأصــــدرت شــــرطــــة
الــعـاصــمـة حتــذيـرا لــلـمــحـتــفـلـ
احملــتـمــلـ في لـنــدن (بـاالحــتـفـال
بـــالـــعـــام اجلــــديـــد في مـــنـــازلـــهم
ـريحـة وليس فـي منـازل العـائلة ا
واألصــــدقـــاء). وحــــذرت الـــوزيـــرة
األولـى في اســكـــتـــلــنـــدا نــيـــكــوال
ســـتــرجـن الــنـــاس من االحــتـــفــال
بـالـطـريـقـة الـتـقـلـيـديـة وسط حـالـة
اإلغـالق فـي جـــــــمـــــــيـع أنـــــــحـــــــاء
الــبالد.أعـلــنت فـرنـســا حـشـد 100
ألـف فـرد من الـشـرطـة عـشـيـة رأس
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دوالر) واضــــاف ان (مـــــجــــمــــوع
صدرة من النفط اخلام الكميات ا
ــاضي من لــشـهــر كــانــون االول ا
احلـــقـــول الــــنـــفـــطــــيـــة في وسط
وجـنـوب الـعـراق بــلـغت نـحـو 85
مـــــلــــــيــــــونـــــا و 195الف و 608
برميال اما من حقـول كركوك عبر
مينـاء جيهـان فقد بـلغت الكـميات
الـفا صـدرة ثـالثة مـالي و 16  ا
و   142 بــــــرمــــــيال) وتــــــابع ان
(مــعــدل الــكــمــيـــات الــيــومي بــلغ
مـلـيـونـ و 846 الف بـرمــيل في
الـيـوم وان مــعـدل سـعـر الــبـرمـيل

الواحد بلغ  47.765 دوالرا).

االنـتـهـاكـات واخلـروقـات في هـذه
نـطـقـة الـتي تـعمل فـيـهـا سـومو ا
ــعـــزل عن رقـــابـــة الـــدولــة). في
غضون ذلك  أعلنـت وزارة النفط
عـن مــــــجـــــــمـــــــوع الـــــــصــــــادرات
تحـققة لشـهر كانون وااليرادات ا
ـاضي مـشـيـرة الى زيـادة االول ا
بـــاإليــــرادات.وقـــالـت الـــوزارة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(كمية الصـادرات من النفط اخلام
بـلـغت  88 مـلـيـونـا  211 الـفـا و
 750 بـرمــيالً  بــايـرادات مــالــيـة
شــهـدت زيــادة طــفــيــفــة بـلــغت 4
مليار و 213 مليونا و  432 الف

تـوســعت في الــســنـوات األخــيـرة
داخل مـيـاهـنـا الـوطـنـيـة بـالـطـول
والـــعـــرض واســـتــــحـــوذت عـــلى
ــائـيــة اخلــاضــعـة ـســطــحــات ا ا
ــوانـئ الــعـــراقـــيــة لـــســيـــطـــرة ا
واخلاضعـة أيضـاً لرقـابة دوريات
ومضى زوارق الـقـوة الــبـحـريـة) 
ـنطقة الـتي تعمل الى القول ان (ا
فيها سومو غير خاضعة لسيطرة
ـوانئ وال تــوجــد فـيــهـا مــفـرزة ا
واحــدة تـــابـــعــة لـــقـــيــادة الـــقــوة
الـبــحـريـة وال خلــفـر الــسـواحل 
وبـالــتـالي فــان الــوزارة هي الـتي
تـتــحـمل وزر ونــتـائج وتــداعـيـات

ـالـيـة وزارة الـنـقل من مـواردهـا ا
الــتـي تــعـــود خلــزيـــنــة الـــدولــة)
مـشــيــرا الى ان (آخــر اخلــروقـات
التي وقـعت قرب مـدخل خور عـبد
الله التي تمثلت بـظهور ما يشبه
اللـغم الـبـحـري أو جـسم غامض
وكـان هـذا اجلـسم مـلـتـصـقـا عـلى
ـوجودة بدن الـنـاقلـة الـليـبـيريـة ا
منذ مدة في منطقة عمليات شركة
الـتـسـويق الـنـفـطي  وكانـت هذه
النـاقـلة تُـستـخـدم كصـهـريج عائم
لــتــخـزيـن الـشــحــنــات الــنــفــطــيـة
ـنــقـولـة إلــيـهــا من مـيــنـاء خـور ا
مـؤكـدا ان (وزارة الـنـفط الـزبـير) 

ـعـاجلـة جـهـدا كــبـيـرا مع فــريق ا
ــهـــمــة). وكـــشــفت إلجنــاز هـــذه ا
قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة الـبـصرة
حـقـيــقـة إحـبــاط الـقـوات األمــنـيـة
مـخــطط لــنــسف مــيـنــاء أم قــصـر
بباخرة مفـخخة.وذكر بيان العالم
قــــيــــادة الــــشـــــرطــــة  ان (بــــعض
صـفــحـات الـتــواصل االجـتــمـاعي
تـداولت خـبــرا مـزيـفــا عن إحـبـاط
مـخــطط لــنــسف مــيـنــاء ام قــصـر
بواسطة باخرة مفخخة على غرار
تـفــجــيــر مـيــنــاء بــيـروت) ودعت
شرطة الـبصرة (اجلـميع الى أخذ
ــوثــوقــة ـــصــادر ا األخــبــار من ا
ـنـشورات ولـيس االعـتـمـاد عـلى ا
الـوهمـيـة والـتي تـهـدف الى خـلق
الــفــوضى الــذهــنــيــة لــدى أبــنــاء
الشـعب البـصـري). وحمل الـنائب
كــاظم فــنــجـان احلــمــامي  وزارة
الــنــفط مــســؤولــيــة االنــتــهــاكـات
ــيـاه ــتــكــررة في ا واخلـروقــات ا
اإلقليمية. وقال احلمامي في بيان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امـس (حــذرنــا
بــكــتــاب رســمي من قــيــام شــركــة
خـالفـة أحكام التسـويق سومـو 
لــســـنــة ــوانئ رقم  21  قــانـــون ا
وانئ  1995ومخالـفة تـعليـمات ا
ــــرافئ رقم  1لــــســــنــــة 1998 وا
ـــــوانئ من وحــــرمــــان خــــبــــراء ا
الحـــيــة ــارســـة واجـــبـــاتــهـم ا
والرقـابـيـة والـتـدقيـقـيـة وحـرمان
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اكدت خلية االعالم األمني التابعة
ـشـتـركـة عن لـقـيـادة الـعـمــلـيـات ا
لتصق معاجلة  اجلسم الـغريب ا
في ســـفـــيــنـــة قـــادمـــة لـــلــمـــوانئ
الـعــراقــيــة قـرب مــحــطـة انــتــظـار
ـيــاه االقـلـيـمـيـة. وذكـر الـسـفن بـا
بيان لـلخليـة تلقـته (الزمان) امس
انه (لـــوحظ وجـــود جــسـم غــريب
ألتصق بأحـدى السفن في مـنطقة
ـيـاه الـدولـيـة انـتـظـار الـسـفـن بـا
وتـــبـــعـــد 28 مـــيالً بــــحـــريـــاً عن
ـوانئ مـوانـئــنـا الـنــفـطـيــة أمـام ا
الـــعـــراقـــيـــة) واضـــاف ان (هـــذه
الــســـفـــيــنـــة مــؤجـــرة من شـــركــة
تـسـويق الـنـفط الـوطـنـيـة سـومو
وبـجانـبـهـا سـفـيـنـة أخـرى تـتزود
بالـوقـود مـنـها) وتابع انـه ( على
الـفـور  تــشـكـيل فــريق مـعـاجلـة
ـتـفــجـرات من وزارة الـداخــلـيـة ا
و نـــــقــــــله جــــــواً الى الــــــفـــــاو
وبـالـتـنـسـيق مع الـقـوة الـبـحـريـة
الـعــراقــيـة الــذي تـمــكن من إخالء
الـسـفــيـنــة األخـرى واإلبــقـاء عـلى
السفينة التي اتضح التصاق لغم
بـحـري كـبـيـر بـها) ولـفت الـبـيان
ــعــاجلــة مــازال الى ان (  فــريق ا
مـستـمـرا بـالـعـمل إلبـطـال مـفـعول
هــذا الـــلــغم  وإخالء الـــســفـــيــنــة
ستهدفة وتبذل قواتنا البحرية ا
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متاز. منافسات الدوري ا
ويـــــدين احلـــــدود في فـــــوزه الى
الالعب منتظر عادل بعدما سجل
ثـنـائـيـة في الـدقـيـقـتـ  42و52
فـيمـا حـمل هـدف الـنـجف تـوقيع
الالعب احـمـد لـفـتـة في الـدقـيـقـة
30 . وبهـذا الفـوز وصل احلدود
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اوقف فـريق احلـدود بـكـرة الـقدم
امـس اجلـــــمـــــعـــــة زحف فـــــريق
ـقــدمـة بــتـغــلـبه الــنـجف نــحــو ا
بنتيجة هدف مقابل هدف واحد
 في اللـقاء الـذي احتـضنه مـلعب
الـتـاجي وذلك ضـمن مـنـافـسـات
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اجـــــمـع مـــــراقـــــبـــــون عـــــلى ان
احـتفاالت الـعراقي بـليلة رأس
ـيـالديـة هــذا الــعـام الــســنــة ا
كــانت خــافـتــة نـســبــيـا في ظل
فـــايـــروس كـــورونــا الـــذي دفع
دول العالم قاطبة الى اخلضوع
لــقـيـود صــارمـة. وبـدت شـوارع
بــغــداد اقل كــثــافــة بــالــنــســبــة
لـــوجــود االشـــخــاص بــرغم ان
اطـالق االلــعــاب الــنـــاريــة مــنــذ
ــــســــاء االولى كـــان ســــاعـــات ا
كــثـيـفـا واسـتــخـدمه صـبـيـة في
الــعـابــهم. فـيــمـا وصـف مـصـدر
امــني لـيل اخلـمــيس بـانه أهـدأ
لـــيـــلـــة رأس ســـنـــة مـــرت خالل
ـــاضـــيـــة واخـــتـــفت االعـــوام ا
الــتــجــمــعــات الــواســعـة الــتي
اضي طـبعت احتفـاالت العام ا
فـي وقت فـضل كـثـيـرون الـبـقـاء
بـأمان في منازلهم. وعزا مراقب
هـــذا اخلـــيـــار الى عـــامـل غـــيــر
مـنظـور وصفه بالـتهـديد الذي
وجـهـته مـجمـوعـات مسـلـحة او
مـــجــــهـــولـــة ضـــد مــــا اســـمـــته
بــالـتــجـمـعــات امـام مــحـال بـيع
ــــشــــروبـــــات الــــكــــحــــولــــيــــة ا
والــــســــكـــارى اخملــــمــــورين في
الـشـوارع. وهـو االمـر الـذي دفع
الـســلـطـات االمـنـيـة الى تـعـزيـز
انــتـشــار قـواتــهـا فـي الـشـوارع
والـــســــاحـــات الـــعـــامـــة. وبـــدا
ـواطنون غير مكترث بعدوى ا
كـورونـا بـرغـم حتـذيرات وزارة
الـصـحة الـتي شـددت اجراءات
الـــوقــايـــة. فــاغـــلــقـت الــنــوادي
طاعم ـوالت وا االجـتمـاعية وا

اال ان ضـعف الرقـابة خـلق ثغرات
فـي اجراءات الـوزارة. وقـال طـبيب
مـن خـلـيـة الـصـحـة والـسالمـة (انه
ــهم جتـــنب اقــامـــة احلــفالت مـن ا
ـواطن بـقواعـد الضبط والـتزام ا
الـــصـــحي). وشـــدد عـــلـى (وجــوب
ــنـزل). ورغم االجـواء الــبـقـاء في ا
الـعامة فـان منطـقة البـاب الشرقي
وحتــديـدا سـاحـة الـتــحـريـر شـهـد
قـبل انتصاف الليل جتمعا واسعا.
وحتـول الى سـاحة احـتـفال عـفوي
بـــقــدوم عــام جـــديــد. انـــطالقــا من
شــعـوربـثـقل االحـداث الـتي رافـقت
عــام  2020 والســيــمـا مــا يـتــعـلق
بــفــقـد االحــبــة واالقـربــاء نــتـيــجـة
مــضــاعــفــات االصــابــة بــكــورونــا.
وحــضـرت مــئـات الــعـوائـل سـاحـة
الـــتـــحــريـــر مـــوطن الــتـــظـــاهــرات
ــنــظـر االحــتــجــاجـيــة لــلــتـمــتع 
شـجـرة مـضـيـئة عـمالقـة نـصـبـتـها
امـانة بـغداد وعـمدت الـعوائل الى
تــصــويــر افــرادهـا قــرب الــشــجـرة
ــضـاء من وحتـت نـصب احلــريــة ا
ـــيالد. وشــهــدت اشـــعــة شــجــرة ا
ــنـطـقــة اجـراءات امـنــيـة مـشـددة ا
لكنها لم تمنع مظاهر البهجة التي
. طـــغت عـــلى ســـلــوك احملـــتــفـــلــ
واوقـدت وزارة االتصاالت االضاءة
االلـــكــتــرونــيـــة لــبــرج االتــصــاالت
ــأمــون الــذي شــهــد الــكـــائن في ا
خـالل االعـوام الـسـابــقـة جتـمـعـات
غـيـر مسـبـوقة واحـتـفاالت تـزامنت
مع انــهـاء فــرض سـيــطـرة تـنــظـيم
ـــدن. وفي داعـش عـــلـى عـــدد مـن ا
اربـيل مركز اقليم كردستان حظرت
احلـكـومـة مظـاهـر الـتجـمع واقـامة
احلـفالت وهـددت بـفـرض اجراءات
. ولم قـانونـية وضعـتها لـلمخـالف

الـسـنـة اجلـديـدة لـتـفريـق احلفالت
ـــكــافـــحــة وفـــرض حـــظــر جتـــول 
فـيروس كورونا.ويـهدف هذا أيضا
إلـى وقف إحـراق الـسـيـارات وهـو
تــقـلــيـد يــحــدث غـالــبـا في الــلـيــلـة
األخــيـرة من الـعـام.وأكـدت فـرنـسـا
 2.6 مـليون حالة إصـابة بكورونا
وهـــو خـــامس أعــلـى إجــمـــالي في
الــعـالم وأكــثـر من  64000 حــالـة
وفـاة. وشـهدت فـرنـسا مـثل الدول
األوروبـــيــــة األخـــرى احـــتـــفـــاالت
صـامــتـة بـلـيـلـة رأس الـسـنـة وسط
الـــوبـــاء.وأمـــر وزيــر الـــداخـــلـــيــة
جــيـرالـد دارمــانـ بــوجـود أمـني
ـــــدن مــــــلــــــحــــــوظ في مــــــراكــــــز ا
وضــواحــيـهــا من الـســاعـة 20:00
عــنـدمـا يـبـدأ حــظـر الـتـجـول. وفي
بـــاريـس  غـــلق نـــصف خـــطـــوط
ـســاء وطـلب الــوزيـر ــتـرو فـي ا ا
أيـضـا بـإغالق وسائـل النـقل الـعام
عـلى نطـاق أوسع في جمـيع أنحاء
الـبالد. وسـيوجه الـضبـاط لتـفريق
ــجـرد اإلبالغ احلــفالت الــسـريــة 
عــــنــــهـــــا وفــــرض غــــرامــــة عــــلى
ـــشــاركـــ فــيــهـــا. وتــعـــ عــلى ا
الـــدوريــات الــتـــحــقق مـن هــويــات
ركبات بحثا األشخاص وتفتيش ا
ـــكن عـن "عـــنــــاصـــر خــــطـــيــــرة" 
اســتـخـدامـهــا ضـد الـضــبـاط. كـمـا
ـــتــاجــر عــلى يـــشــجع دارمــانــ ا
تـــقـــيـــيــد أو وقـف بــيـع الــســـوائل
الـقــابـلـة لالشـتـعـال في احلـاويـات
ـشـروبات الـكـحـولـية احملـمـولـة وا
اجلـــــاهـــــزة. كـــــمــــا أشـــــار إلى أن
الــســلــطــات احملــلــيــة ال تــعــلن عن
حــوادث حـرق الـسـيــارات لـتـجـنب
ــنـــاطق حـــدوث مـــنــافـــســـة بـــ ا
اخملـتلـفة. وأصـبح حرق الـسيارات

حـــدثـــا ســــنـــويـــا في الـــضـــواحي
الـفـرنـسـية مـنـذ أعـمـال الـشغب في
عــــام  2005فـي بــــاريـس وأمــــاكن
ـاضي أحـرقت أخــرى.وفي الـعـام ا
 1457ســيـــارة في جــمــيع أنــحــاء
فــرنـســا لـيــلـة رأس الــسـنــة وفـقـا
لــتــقــاريـر إعـالمـيــة. وفي أيــرلــنـدا
ازدادت قيود اإلغالق اخلميس إلى
أعـــلى مــســتـــوى بــحــظـــر جــمــيع
ـنـزلـيـة وإغالق جـميع الـزيـارات ا
مـتـاجـر الـتـجزئـة غـيـر الـضـرورية
5 واحلــــــــد مـن الــــــــســــــــفــــــــر إلى 
ــانــيـا كــيــلــومــتـرات. وخــضــعت ا
لـإلغالق حـتى  10كــانــون الــثــاني
اجلــاري وحــظــرت احلــكــومـة بــيع
األلــعـاب الـنـاريــة وفـرضت قـيـودا
صـارمة على عـدد األشخاص الذين
ـــكـــنـــهـم الـــتـــجـــمع في األمـــاكن
الـعــامـة.وقـال وزيـر الـصـحـة يـنس
سـبـان إنه يـتوقع أن تـعـيش البالد
أهـدأ لـيلـة رأس السـنة في الـذاكرة
احلـــيــة. كـــمــا خــضـــعت هـــولــنــدا
قـرر أن يسـتمر لـإلغالق الذي من ا
حـتى  19كـانـون الثـاني. و الـعد
عتاد لرأس السنة خلف التنازلي ا
أبـواب مغلـقة في ملعب لـكرة القدم
فـي أمستردام. وبدأت تركيا إغالقا
ـدة أربعـة أيام عشـية رأس الـسنة
اجلـديدة. امـا أستـراليا فـيعـتقد أن
تــفـشي فـيـروس كــورونـا قـبل عـيـد
ــيالد في سـيـدني قـد انـتـشـر إلى ا
مــــلـــبـــورن وبــــذلك انـــتــــهت مـــدة
الـشـهـرين الـتي لم تـشهـد فـيـها أي
إصــابــات.ويــوجــد فـي أســتــرالــيـا
حـاليا  165إصـابة مـحلـية نـشطة
جـمـيعـهـا تقـريبـا مـرتبـطـة بتـفشي
ـرض في سيدني الـذي تفاقم في ا

األيام األخيرة.

وحـثت احلـكـومـة الـسـكـان على
احلد من نشاطهم في ليلة رأس
الـسنة. ويخشى اخلبراء من أن
تـصبح العطـلة حدثا يؤدي إلى
انـــــــتـــــــشـــــــار الـــــــفـــــــيـــــــروس
بــسـرعـة.وتـواجه حــكـومـة نـيـو
ســاوث ويــلــز ضــغــوطـا جلــعل
ارتــداء الـكـمــامـات إلــزامـيـا في
األمـــــــاكـن الـــــــعــــــــامـــــــة. وحث
ـــســؤولـــون عــلى اســـتــخــدام ا
الـكـمـامـة لـكـنـهم قـاومـوا فـرض
األمــــــر.وانـــــضـــــمـت جـــــنـــــوب
أسـترالـيا وفـيكـتوريـا اخلميس
إلى أستراليا الغربية أيضا في
سـن حظر سفر على أي شخص
قـادم من والية نيـو ساوث ويلز
بـأكمـلها.  وبـخالف ذلك شهدت
مـــديـــنـــة ووهــان الـــصـــيـــنـــيــة
احـتـفـاالت وصـفت بالـصـاخـبة
اال ان اخلـــشـــيـــة من انـــتـــشــار
ـنع دوال ومدنا من كـورونا لم 
تــــــقــــــد عـــــروض ســــــاحـــــرة
بـــاالضــاءة الســتـــقــبـــال الــعــام
اجلــــــديــــــد كـــــمــــــا حــــــدث في
اسـكتلندا حيث انطلق مهرجان
مـوغماني بعروض ضوء تخلب
االلــبــاب ومــا شـهــدته دبي من
عـــروض بــاالضـــواء وااللــعــاب
ـدينـة عن جـميع الـنـاريـة ميـز ا
مــدن الـعـالـم. وقـد راقب ماليـ
الــبـشــر حـول الــكـرة االرضــيـة
هــــذه الـــــعــــروض بــــواســــطــــة
الـقنـوات الفـضائـية الـتي غطت
احلـــــوادث لـــــســــاعـــــات وسط
مـظـاهـر الفـرح واالمـاني بوالدة
عــالم يــســوده الــسالم ويــحــفه
االمــان ويــخــلــو من الــنــزاعـات

واالحقاد.
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لندن وصل ا برل

الى الــنـقـطـة الــثـانـيــة عـشـر  في
ـركـز الرابع عـشـر فـيـمـا توقف ا
رصـــيــد الــنــجف عــنــد الــنــقــطــة
ـــركـــز الـــســـادســـة عـــشــــر  في ا

الثامن.  
وحلــســاب ذات اجلــولــة  تــغــلب
فـــريـق الـــســــمـــاوة عــــلى فــــريق

الكهرباء بهدف من  دون رد.

ـواطـن دون مـقـابل بـعـد أن وافقت الـسـلـطـات الصـيـنـية عـلى اسـتـخدام ا
ضـاد لـكورونـا. و لم يتِم الـكـشف عن أي بيـانات لقـاح سيـنـوفارم احملـلّي ا
ُنتجات احليوية الذي طوَّره أشار مُفـصَّلة عن فعاليّة اللقاح إال أن  معهد ا
ـئـة لـلوقـايـة من الـفـايروس. وبـنـاء عـلى هذه إلى أن فـاعـليـته تُـقارب  80 با
الـنتـائج (وافـقت اإلدارة الوطـنيـة للـمنـتجـات الـطبـية عـلى طلب تـسجـيل هذا
بشـروط).  أعلن مسـؤول في الهـيئة شـ شيفـاي ان (على اخملـتبرمـواصلة
وافـقة جتاربه الـسريـرية). ورأى مـساعـد وزير الـصحـة زينغ يـكسـ أن (ا
ـعـرضة أكـثـر من عـلى تـسـويق الـلـقـاح سـتـسـمح بـتـحـصـ اجملـمـوعـات ا
ـسنـ واألشخـاص الـذين يعـانون من أمـراض أخرى). غيـرها وال سـيـما ا
ويوصف لـقاح مجموعـة سينوفـارم بأنه غير نـشط أي أنه يستخـدم بطريقة
تــقـلــيـديــة تـقــضي بــاسـتــخـدام فــايــروس قُـتل إلثــارة رد فـعـل مـنــاعي لـدى

الشخص.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة  902 إصـابـة مـؤكـدة  بـفـايـروس كـورونا
ــوقف و 1976 حــالــة شـفــاء وبــواقع  11 حـالــة وفــاة جــديــدة. واوضح ا
الـوبائي الـيومي  الذي اطـلعت عـليه (الزمـان) امس ان (مخـتبرات الـصحة
اجـرت اكـثـر من  41 الف فـحص مـخـتـبـري  ورصـد  902 حـالـة مـؤكـدة
بـكـورونـا فـي عـمـوم الـعـراق) مـشـيـرا الـى ان (الـشـفـاء بـلغ  1976 حـالـة
وبواقع  11 حالة وفاة جديدة). فيما اعلنت الوزارة عن تقدم نسب االجناز
ئة وسـيتم ادخـالها ثنى الى 89 بـا ـ في مسـتشـفى الرمـيثـة في محـافظـة ا
لـلـخـدمـة قـريـبـا خـدمـة اهـالي احملـافـظـة . كـمـا افـادت بأن مـراحـل مـتـقـدمة
بـاسـتــحـداث مـســتـشـفى 50 ســريـر في قـضــاء ابـو غــريب لـزيـادة الــسـعـة
ثـالية الهالي القضـاء. واكدت اللجنة السريـرية وتقد اخلدمـات الصحية ا
الـصـحـيـة الـوطـنـيـة في الـصـ أنه سـيـتم تـوفـيـر لـقـاحـات كـورونـا جلـمـيع
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وبـأستـخدام الطـرق احلديثـة في مجال
ــشـروع االرواء .مــضـيــفــا ان اهـمــيـة ا
ياه من تـكمن في احلفاظ على كميات ا
ائيـة وتقليل خالل تـقليل الـضائعـات ا
الـــرشح في الـــقــنـــاة الــتـــرابــيـــة بــعــد
ــوذجي وضــمن تــبــطــيــنــهــا بــشــكل 
ـعمول بها لضمان ـواصفات الفنية ا ا
عــدم حـدوث جتــاوزات عـلى احلـصص
ـائية بـ احملافظـت من جهه وكذلك ا
مــــنـع الــــتــــجــــاوزات داخل حــــدود كل
مـحـافـظـة من جهـه اخرى) .مـضـيـفا ان
ــشــروع يـحــتـوي عــلى اكــثـر من 98 (ا
مــنــشـأ بــ جــســور سـيــارات وجــسـر
لـلـمـشـاة وسـيـفـونـات ونـواظم ومـنـافذ
ـشاكل حـقـليـة. كـمـا أستـمع  الى اهم ا
ـــعـــوقــات مـن االهــالـي والــفـالحــ وا
ـشــاكل من خالل ووعــد بــحل جــمـيـع ا
دراســتـهــا مع  اخملـتــصـ في الـوزارة
وايـجـاد احلـلـول الـسـريـعـة والـنـاجـعة

لها).

واالوراق الــرسـمــيــة لـعــمـلــيــة تـســلـيم
مــحـــاصــيــلــهـم  مــهــيــبـــا بــالــفالحــ
ــواصـلــة زيــادة االنــتـاج ــزارعــ  وا
الــزراعي كــمــا ونـوعــا). وأفــتــتح وزيـر
ـائيـة مهـدي رشـيد احلـمداني ـوارد ا ا
مــشـــروع تــبــطــ الـــســابــلــة االروائي
ـبطن في قـضاء الرفـاعي في محـافظة ا
ذي قـار وبحضور نـائب احملافظ السيد
ـــديـــرين حـــازم الـــكـــنـــاني وعـــدد من ا
الـعامـ و مدراء تـشكـيالت الوزارة في
ـــشــروع من احملـــافـــظــة.  مـــؤكـــدا ان ا
ـهمـة والـستـراتـيجـيـة الذي ـشـاريع ا ا
نـفـذته تـشـكيالت الـوزارة والـذي يـخدم
أراضـي زراعــيــة بــحــدود  90الف دو
مـوزعـة  50الـف دو في مـحـافـظـة ذي
قـــار و 40الـف دو ضــمـن مــحـــافـــظــة
مـيسان وبتـصريف كلي للـمشروع يقدر
ب 15م٣/ثــا وبـطــول كـلي  53كـم مـنـهـا
كـيـلـومـتـرا ضـمن مـحـافـظـة ذي قـار 32
و 21كــيـلـومـتــرا في مـحـافـظــة مـيـسـان
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وجـه وزيـــر الــــزراعــــة مـــحــــمــــد كـــر
سوق اخلـفاجي بأطالق مستـحقات ا
ــزارعـ  الــتي بــذمـة مـن الـفالحــ وا

وزارة الزراعة 
واكـد الـنـاطق الرسـمي لـلوزارة  حـمـيد
الـــنــايـف أن (اخلــفـــاجي بــذل جـــهــودا
ـالـيــة طـيـلـة اســتـثـنـائــيـة  مع  وزارة ا
ـــاضـــيـــة  مـن اجل تـــأمـــ الـــفــــتـــرة ا
زارعـ بشكل مـستـحقات الـفالح وا
ـالـيــة عـلى عــام  مـثــمـنــا دور  وزارة ا
تـعاونـها بـدعم القـطاع الـزراعي معـلنا
ــســوقــ لــشــركــتي أطـالق صــكــوك  ا
مـاب النـهرين العامـة للبـذور والشركة
الـــعــراقـــيـــة النــتـــاج الـــبــذور  ومـــركــز
تــكــنــلـوجــيــا الــبـذور) داعــيــاً (جــمـيع
ــسـوقـ لـلـجـهــات اعاله مـراجـعـتـهـا ا
وبـــــــــــاســـــــــــرع وقـت الجـل أســـــــــــتـالم
مكنة اليـة  وبالسرعـة ا مـستحقـاتهم ا
ـسـتـمـسـكـات مـصــتـصـحـبـ مـعـهـم  ا
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ـة داعش في الــعـراق إال أن هــجـمـات مـر أكــثـر من ثالث ســنـوات مــنـذ إعالن هــز
الـتنـظيم مـا تزال مـستـمرة في مـناطق مـتفـرقة خـاصة مـنطـقة ريـف محـافظـة كركوك
شـماال. وأعلـنت بغداد في  9 كـانون األول  2017 االنـتصار عـلى داعش باسـتعادة
األراضي الـتي كان يـسيـطر عـليهـا منـذ صيف   2014 وتـقدر بـثلث مـساحـة العراق
حـافظة نـينوى ومحـافظتي صالح الـدين واألنبار وأجزاء من وصل  وبيـنها مديـنة ا

محافظتي ديالي وكركوك.
لــكن الـتــنـظــيم ال يـزال يــسـتــهـدف أمن
واسـتـقـرار الـعراق عـبـر هـجـمـات على
ريف كــــركـــوك وديـــالـي وصالح الـــدين
ـوصل. وبدأت الهجمات التي نفذها وا
ـاضي الــتــنــظـيـم في تــشـريـن األول ا
تـــثـــيـــر الـــقـــلق وخـــاصـــة تـــلك الـــتي
اسـتهدفت جنـوبي كركوك.نشاط داعش
في ريف كـركـوك أرجعه مـختـصون إلى
أربــعـة أسـبــاب هي أن الــتـنـظــيم بـات
يـعمل في مجموعـات صغيرة في القرى
ـدمرة وانـسحـاب قوات الـتحالف من ا
الــقـــاعـــدة الـــعــســـكـــريـــة في كـــركــوك
واسـتـفـادة الـتـنـظـيم من مـعـلومـات عن
الــعـمــلــيــات األمــنــيـة يــتم تــســريــبــهـا
لـلـصــحـافـة وأخـيـرا عـدم وجـود خـطـة
مـواجــهـة عـراقــيـة طـولــيـة األمـد. وقـال
مـحافظ كركـوك راكان سعـيد اجلبوري
في تـصـريـحـات لألنـاضـول إن تـنـظـيم
داعش اإلرهـابي ال يزال يـفرض وجوده
ـــــوصـل وصـالح الـــــدين فـي أريـــــاف ا
وديـــالي وكــركـــوك حــتـى وإن كــان في
مجموعات صغيرة.وأضاف أن التنظيم
انـتــهي عـسـكــريًـا لـكــنه قـام بـتــنـشـيط
ـنـاطق خاليـاه الـنـائـمـة وخـاصـة في ا
الـريفية. وتابع: داعش أدرك أنه لم يعد
بــإمــكـانـه حتـقــيق أي انــتــصــار لــكـنه
يـسـعى إلى زعـزعـة االسـتـقـرار وإظـهار
وجــوده من خـالل اســتــهــداف الــقـوات
األمــــنــــيــــة فـي ريف كــــركــــوك. وشــــدد
اجلـــبــوري عـــلى أن داعش لن يـــصــبح
قـويًا مثلما كـان قبل ثالث سنوات غير
أنه يـــرغب في زعــزعـــة االســتــقــرار في
بـعض مـنـاطق الـبالد. ووصـف الـعـقـيد
مـتقاعد بـاجليش هادي بكـير هجمات
داعش فـي كــــركـــــوك خـالل الــــفـــــتــــرة
ثيرة لـلقلق. وأضاف بكير األخـيرة بـا
لألنـاضول أن انسحـاب قوات التحالف
الـدولي من الـقـاعـدة العـسـكـرية كي ون
ــاضي كـان فـي كـركـوك يـوم  29آذار ا
نطقة. وأردف: له أثـر سلبي على أمن ا

الـوكـالة في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ة انه (من خـالل متابـعة عنـاصر اجلر
ــنـــظـــمـــة  تـــمــكـــنت مـــفـــارز وكـــالــة ا
ــديــريــة ـــتــمــثــلــة  االســتــخــبــارات ا
ــنـظــمــة في ــة ا اســتــخــبــارات اجلــر
كـربالء من الـقـاء القـبض عـلى متـهـم
اثــنــ رجل وامــرأة في مـنــطــقــة احلـر
ضــمن حــدود احملـافــظــة) الفــتـا الى ان
ــتـــهــمــ مـــطــلـــوبــان وفق االجتــار (ا
بـالـبـشـر لـقـيـامـهـمـا بـبـيع طـفـلهـم غـير
ـال وكـذلك الـشـرعي مـقـابل مـبـلغ من ا
ـواد اخملـدرة وبـاجلرم مـتـاجـرتـهـمـا بـا
ــشـــهــود وبـــحــوزتـــهــمـــا كــمـــيــة من ا
اخملـــدرات ومـــواد اخـــرى تـــســـتـــخــدم
لــــلـــــتـــــعــــاطـي) وتـــــابع انـه (من خالل
الـتـحقـيـقات مـعـهـما  االسـتـدالل على
ـــتــــاجـــر بـه وبـــعـــد مـــكــــان الـــطـــفـل ا

ـوافـقــات الـقـضـائـيـة  اسـتــحـصـال ا
تهم جـلب الطـفل والقاء الـقبض عـلى ا
الـذي ا عمـليـة شرائه) ,مـؤكدا (ايداع
ـتـهـمـ الـتـوقـيف التـخـاذ االجـراءات ا
الـقانونية بحـقهم). واعتقل جهاز األمن
الــوطــني شـخــصــا بــحـوزته 180  الف
دوالر و70 مـــلـــيــــون ديـــنـــار مـــزور في
مـحافظة نينوى. وذكر بيان للجهاز انه

(بـعملية اسـتباقية بـعد ورود معلومات
اسـتـخبـاريـة دقـيـقة ومـتـابـعة مـيـدانـية
تـمكنت مفارز اجلهاز في غرب محافظة
نــيـنــوى من الـقــاء الـقــبض وفق اوامـر
قــضـائــيــة عـلـى احـد مــهــربي الـعــمــلـة
ـــزورة بــــكـــمــــ مـــحــــكم في مــــركـــز ا
ــعــتــقل احملــافــظــة) مــشــيــرا الى ان (ا
ضــبط بــحــوزته مــبــلـغ مـزور  180الف
دوالر و 70مــــلـــيــــون ديـــنـــار ,اذ دونت
اقــواله اصــولـيــاً واعــتـرف بــامــتــهـانه
تـزويــر الـعـمـلـة في احـدى دول اجلـوار
وادخـالــهـا الى الــعـراق لـتـوزيــعـهـا في
احملـــافـــظـــات وقـــد جـــرى احـــالـــته مع
ـضــبـوطـات الى اجلـهـات الــقـانـونـيـة ا
اخملــتــصـة التــخــاذ اإلجــراءات الالزمـة
بــحــقه). وافــادت الــشــرطــة االحتــاديــة
بــالـعــثـور عــلى مـضــافـة من مــخـلــفـات
الـعصابات اإلرهـابية حتتـوي مجموعة
ـواد الغـذائية ؤن وا ـتفـجرات وا من ا
في قــــضـــاء احلــــويـــجــــة. وذكـــر اعالم
الـشرطـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
أنه (تــنـفـيــذاً لـتــوجـيــهـات قــائـد قـوات
الـشـرطـة االحتـادية بـإتـخـاذ اإلجراءات
األمــنـيــة الـتي تــضـمن حــمـايــة قـواطع
ـسـؤولـيـة قـطـعـات الـلـواء  12الـفـرقـة ا

الــثــالـثــة شــرطــة احتــاديــة في كــركـوك
تـواصل تنفيذ عمليات جتريف وتطهير
الـضفة الـيسـرى لنهـر الزاب األسفل في
وادي مــــكــــحـــــور احملــــاذي لـــــقــــضــــاء
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واضـاف ان (الـشـرطـة االحتـاديـة عـثرت
عـلى مـضـافـة من مـخـلـفـات الـعـصـابات
اإلرهابية حتتوي على  4صاروخ ار بي
جي  7و  8مـوقـتــات تـفـجـيـر وجـهـازين
مـــوبــايل بـــاإلضـــافــة إلى مـــؤن ومــواد
ـضافة واد وردم ا غـذائيـة   اتالف ا
من قــبل مـفـرزة كـتــيـبـة هــنـدسه مـيـدان
الـفرقة). كما نفـذت قيادة قوات الشرطة
االحتـاديـة عمـلـية تـفـتيش غـربي بـغداد
اسـفـرت العـثـور على اسـلـحة مـخـتلـفة.
واشـار الـبـيان انه (تـأكـيـداً لتـوجـيـهات
وزيــر الـــداخــلـــيـــة بــتـــطــهـــيـــر قــواطع
ـسـؤولـيـة والعـمل عـلى إنـهـاء ظـاهرة ا
ــنـفـلت وفـرض هـيـبـة الـدولـة الـسالح ا
ـتابـعـة قائـد قوات وسـلـطة الـقانـون و
الــشــرطـة االحتــاديـة ,تــمــكـنـت قـوة من
الـلواء  5الـفرقة الـثانية شـرطة احتادية
ـقذوفات من ضـبط عدد من االسـلحة وا
احلـربـيـة) مـبـيـنـا ان (الـقـوة ضـبـطت 7

كـان العمل االستخباراتي الذي تقوم به
قــوات الـتــحـالـف وخـاصــة في الـريف
أمـرًا مهـمًا لـلغايـة باإلضـافة إلى مـهمة
ـراقـبـة الـتي كـانت تـقوم االسـتـطالع وا
ـسيرة. وأدى انـسحاب بـها طائـراتهم ا
هــــذه الـــــقـــــوات إلى حـــــدوث فـــــجــــوة
اسـتــخـبــاراتـيـة كــبـيــرة. وتـابع بــكـيـر:
داعش أيـــقن بــضــعف االســـتــخــبــارات
الــعــراقـيــة بــاإلضــافــة إلى أن الــقـوات
الـعـراقيـة لم تـخـطط ألي عمـلـية طـويـلة
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وزاد بـأن مـســؤولـ أمـنـيـ يـسـربـون
علومـات واخلطط اخلاصة لـلصحافـة ا
ـداهمـة قبل حـدوثهـا وهذا بـعمـليـات ا
أمــر كـارثي من الــنــاحـيــة الـعــسـكــريـة.
واسـتـطــرد قـائال ان (أعـضـاء الـتـنـظـيم
يـحصـلون بـسـهولـة من الصـحافـة على
تعلـقة بالـعمليـات األمنية ـعلومـات ا ا
ومن ثم يــغــيـرون أمــاكـنــهم.أمـا الــلـواء
مـتقاعد يـشار ينداوي فدعـا إلى تنفيذ
عـملية واسعة النطاق في جبال حمرين
بـــ كـــركـــوك وديـــالـي وصالح الـــدين
حـيث يعـيش عنـاصر التـنظـيم) مشددا
عـلى أنـه (عـلى قـوات األمن أن تـسـيـطـر
عـلى مـنـطــقـة جـبـال حـمـرين بـالـكـامل).
وتــابع أن (اإلرهــابــيــ يــســتــخــدمـون
ـواجـهـات الـقـرى الــتي تـدمـرت أثـنـاء ا
بـ قوات األمن وداعش ولذلك ال يجب
تـــرك تـــلـك الـــقـــرى مـــأوى لــــهم.وخـــتم
يــنـداوي حــديـثه بــأن داعش فـقــد قـوته
الـعـســكـريـة وغـيـر خــطـطه وأسـالـيـبه
ـاضـيـة عـلى مــدار الـسـنـوات الـثالث ا
وبـات يـتـحـرك في مـجـمـوعـات صـغـيرة
تــشن هــجــمــات لـزعــزعــة االســتــقـرار).
واعـلـنت وكـالـة االسـتخـبـارات الـتـابـعة
لـوزارة الداخليـة  القبض على مـتهم
اثــنــ (رجـل وامــرأة) مــطــلــوبــ وفق
ــواد مــواد االجتـــار بـــالــبـــشــر وبـــيع ا
اخملــدرة في مــحــافــظــة كــربـالء.وذكـرت
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مـؤكـدا أن هـناك أيـضـا طـلبـا كـبـيرا من
مـواطني الـص مـؤخرا عـلى سلك هذا
ـيـا الــطـريق مــا يـعـكـس اهـتـمــامـا عــا
مـتـزايـدا بـاالسـتثـمـار في تـركـيـا. ولفت
إلـى أن ارتــكـــاب أي خــطـــأ خالل هــذه
ـرحـلـة سـتـظـهـر نـتـائـجه الحـقا وإن ا
كـان بـعد سـنة أو  20سـنـة لـهذا نـلـتزم
بـــكـــافـــة الــقـــوانـــ في هـــذا الـــصــدد
ونـسعى لتوضيح اإلجـراءات القانونية
الـصحيـحة للـمستثـمرين مبـينا أن مدة
احلــــصـــول عــــلى اجلــــنـــســــيـــة عــــبـــر
االسـتثـمار مـنذ تـقد الـطلب تـتراوح
ب  3.5 أشـهر و 5 أشـهر كـحد أقصى.
وحـول مـا إذا كـانت هـنـاك عـوائـق أمام
احلــــصـــول عــــلى اجلــــنـــســــيـــة عــــبـــر
االسـتثمـار أوضح أرسالن أن القوان
احلـالية الـتي تنظم هذه األمـور سلسة
ــشـاكل عـنــدمـا يـسـلك لــكن نـدخل في ا
الـبـعض طـرقـا غيـر قـانـونـية. واوضح:
نــرفض الــتـعــامل مع أي طــلـبــات سـلك
أصـحـابــهـا طـرقـا غـيـر قـانـونـيـة. فـهـذا
ـستـثـمر سـيـؤدي إلى حـالة قـلق لـدى ا
لـلـمـسـتـقـبل ونـنـصـح دائـمـا بـالـلـجوء
لـلـطرق الـصحـيحـة. وبحـسب القـوان
ـكن لــكل أجــنـبي اشــتـرى الــتـركــيــة 
عـقارا أو عـدة عقـارات بقـيمة  250 ألف
دوالر أو وضـع وديـــعـــة فـي الـــبـــنـــوك
الـتـركيـة بـقيـمة  500 ألـف دوالر التـقدم
لـلحصول على اجلنسـية التركية شرط
عــدم الــتــصــرف في تــلك الــعــقـارات أو

دة  3 سنوات. الوديعة 

ا يـشـمل األطفـال والـزوجة عـوائـلـهم 
مـــــوضـــــحـــــا أنه حـــــصل عـــــلـى هــــذه
ــعــلــومــات خالل مــشــاركــته مــؤخـرا ا
بـــاجـــتـــمـــاع مع مـــســـؤولـي الــوزارات
ــعــامـالت احلــصــول عــلى ــعـــنــيــة  ا
اجلــنــسـيــة عـبــر االســتـثــمــار. وكـشف
أرسـالن أن مــواطــني الـــعــراق وإيــران
وســوريــا من أكـثــر اجلــنـســيــات الـتي
ـواطــنــة الـتــركــيـة عن حــصــلت عـلـى ا
طــريق االســتــثــمـار ســواء عــبــر شـراء
الـعـقار أو الـوديـعة الـدوالريـة بالـبـنوك

مـن فـرص احلــصــول عــلـى اجلــنــســيـة
الـتـركـيـة من خـالل االسـتـثـمـار مـحذرا
من سـلك البعض طرقا غير قانونية في
هـذا اإلطـار. وقال احملـامي اخملتص في
ستثمرين العرب في تـسيير معامالت ا
حـــديث لــوكــالــة األنــاضــول الـــتــركــيــة
لالنـبـاء : اسـتـفـاد من فـرص اجلـنـسـية
الـتركيـة عبر االسـتثمـار حتى اآلن أكثر
من  20 ألـف مـســتـثــمـر.. بــعض هـؤالء
ـسـتـثـمـرين حـصـلـوا عـلـى اجلـنـسـية ا
كـأفـراد وبـعـضـهم حـصـلـوا عـلـيهـا مع
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مــنــذ ان خــفــضت تــركــيــا قــبل شــهـور
ضـافة على الـعقارات ضـريبـة القيـمة ا
لـلمـستـثمـرين االجانب وتـزداد عمـليات
ـيزاتـاالستـثمـارية االقـبـال لالفادة من ا
هـــنـــاك  وســــجل مـــواطـــنـــو الـــعـــراق
وســوريــا وايـران ارقــامــا مـتــقــدمـة في
ـسـتـثـمـرين االجـانـب السـيـما صـدارة ا
دن الـتركـية . في شـراء الـعقـارات في ا
وكـشف احملـامي الـتـركي خـليل أرسالن
أن أكـثر من  20ألـف مستثـمر استفادوا
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هل يـصح ان حتمل احلكومةُ احلاليـة احلكوماتِ التي سبقـتها مسؤوليةَ تردي
االوضـاع الراهـنـة? وهل يـصح ان حتمـل احلكـومـةُ احلالـيـة الـشعبَ عبءَ دفع

? كلفةِ اصالح االوضاع ثم تخرج كالشعرة من العج
ـسـؤولــيـة عن تــردي االوضـاع فــعـامــة ومـشـتــركـة وهي مــلـقــاة بـشـكل امــا ا
اساسـي على الـطـبقـة الـسيـاسـية الـتي تـولت زمام االمـور مـنذ سـقـوط النـظام
تخـلف الى االن واحلكومـة الراهنـة جزء من هذا الـطبقـة ونتاج الـدكتاتـوري ا

هج لها على وقع هتافات التظاهرات التشرينية االحتجاجية. 
ــوصــوفــة بــالــبــيــضـــاء الــتي اصــدرتــهــا احلــكــومــة احلــالــيــة لــكن الــورقــة ا
والتـصـريحـات الالحـقة لـرئيس مـجـلس الوزراء تُـخـليـها من ايـة مـسؤولـية عن
سـوء وتـردي  االوضـاع الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة وتـلـقي بـالالئـمـة عـلى كل
ـسؤولـيـة هـنا نـوعـان: مـسؤولـيـة عن تـردي االوضاع احلـكومـات الـسـابقـة. وا
سـؤوليـة الحقا. اصال ومـسؤوليـة عن عدم الـتقـدم بحـلول ناجـعة رغم تـولي ا
ـسؤولـيـة فـضال عن عوامل وال نـقاش ان كل احلـكـومـات تتـحـمل قـسطـا من ا

اخرى معروفة.
غــيــر ان احلـكــومــة احلــالــيـة تــتــحــمل الــقــسط االوفــر من الــنــوع الـثــاني من
ـسؤولـيـة. النـها فـشـلت حـتى االن في صيـاغـة وتـقد اطـار عـام لالجراءات ا
طلوبة بل انها اقدمت على اجراءات زادت الط بله وفوق هذا االصالحية ا
فانـها ترفض النقد والتسديد وتضـيّق على ذوي الرأي احلر والتفكير السديد

صادرة حقهم في النشر والتعبير. وتسعى 
واذا كانت اخلـطيـئة الـكبـرى للـطبـقة احلـاكمـة تمـثلت بـاالتيـان بهـذه احلكـومة
فان خـطيـئة احلكـومة نفـسهـا تمثـلت في حتميل الـشعب مـسؤوليـة دفع فاتورة
ـزعـوم. وجتـد تـفـاصيل اكالف االجـراءات الـتي اتـخـذتهـا  بـحـجـة االصالح ا
ـغلوبـ على امرهم هذه اخلـطيـئة الكـبرى بحـق ابناء الـشعب من احملكـوم ا
ـوازنـة االحتاديـة لـعام 2021. وخالصـة هـذه االجراءات في مـشـروع قانـون ا
ان عـلى الشـعب ان يدفع من جـيبه اخلـاص كلـفة االجـراءات. وقد تـمثـلت هذه
االجراءات الـتعسفية من ب امـور كثيرة اخرى بتغـيير قيمة العـملة الوطنية
والقـائمة الطويـلة من اخلصومات والـضرائب التي على الشـعب وبخاصة فئة
وظـف ان يـدفعهـا. قدمت احلكـومة مبـررات سطـحية الجـراءاتها الـتعسـفية ا
اخلــاطــئـة. وهـي تـبــريــرات ال تــصـمــد امــام الــنـقــد الــعــلـمي
ـوضوعي واالرقـام واالحصـائيات. واسـتمرار والـنقاش ا
هذه احلكومة باجراءاتها سوف يزيد من معاناة الناس
ويـزيد الـفـقراء فـقـراء ويضـيق الـعـيش على مـتـوسطي
الدخل وال ينفع في اخراج العراق من محنته احلالية.

-1-
يُناصِبُكَ احلاسدُ العداءَ دون أنْ تكون مُسيئاً اليه بوجهٍ من الوجوه .

يدان العلمي او إنّه يكاد يتميّز غيظاً ال لشيء االّ ألحساسه بتفوقك عليه في ا
العملي .

وهذا الشعور ناشيء من رفض التسليم بحقيقة كبرى مفادها :
فـهم شـرائحُ تـفاوت الـنـاس في قـدراتـهم وامـكـانـاتـهم ومـواهـبـهم وقـابـلـياتـهم 

شتى:
 ليسوا جميعا من األذكياء 

 وليسوا جميعا من األغنياء 
وليسوا جميعا من السعداء  

عية والى ا يـتمتعـون به من فطنـة وأ فـالى جانب االذكياء هـناك مِنْ ال يتـمتع 
جانب االغنياء هناك مَنْ يئن من وطأة الفاقة واحلرمان .

والى جانب السعداء هناك مَنْ لم يذق طعم االطمئنان أو الراحة 
وهكذا .

-2-
عروف : ومن ا

إنّ كلّ ذي نـعـمـة مـحـسـود وهـذا يـعـني أنَّ احلـسـد داء وبـيل  عـابـر لـلـزمـان
كان والقوميات وسائر اخلصوصيات واالعتبارات فهو أذن : وا

قد جديد .
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الحظ أنّ احلـاسد يسيء الى نفـسه ح يُحمـلّها من األعبـاء فوق ما تطيق وا
 ناقـما عـلى من حباهم الـله بالنـعم مُتَـمَنِيـاً زَوالَها عـنهم .. كاشـفا بذلك عن
نفس مسكونة بالعُقد  وعن لؤم فظيع ال يستحق معه في الدنيا االّ العار وفي

اآلخرة االّ النار .
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ـمارسـة ألـوان من الكـيـد احملمـوم  ومن الـسعي وقـد يدفع احلـسـد أصحـابه 
اخلبيث لالضرار باحملسود واالساءة اليه .

-5-
ولكنّ بعض الشعراء أشفق على مَنْ حَسَدَهُ وقال :

اني ألرحمُ حاسديَّ لِفَرْط ما
 ضَمَّتْ صدورُهُم مِنَ األوغارِ

نظروا صنيعَ الله بي فعيونُهُم 
في جَنَّةٍ وقلوبُهُم في نارِ 

عيـونـهم تـنـظـر الى مـا حبـاني الـله به من نـعم فـتـرى اجلـنـة وقلـوبُـهم تـسـتـعر
ا أنا فيه .. بالنيران لشدة آالمهم 

إنّ شرور احلسد واحلسّاد حقيقة ال يعتريها الشك .
قال تعالى :

(ومن شرِ حاسدٍ اذا حَسَد )
الفلق / 5

أما مشاعر احلاسد فتلك قضية أخرى ..
انه يدفع ثمن الدونيّة والهبوط االخالقي ويحترق بنيران لؤمه .

-6-
ــراتب ال غـبـار عـلـيه وهـو ـواهب لـبـلـوغ أعـلى ا انّ الـتـنـافس بـ أصـحــاب ا
مشـروع ومطلـوب لدفع عـجلة احلـياة نحو الـتقدم واالجنـازات الكبـرى لصالح

البشرية .
فالتنافس غير التحاسد بكل تأكيد .

-7-
ومن احملـزن للغـاية أنْ تشيع في ( الـعراق اجلديـد ) ظاهرة احلـسد ألصحاب

الرواتب من قبل العاطل من العمل .
ستـحقات لـقد حسـدوهم حتى وصـلنا الى مـرحلـة التعـثر في دفع الـرواتب وا

الشهرية ..!!
-8-

واخيراً :
اليك بعض ما قلناه في احلسد واحلاسدين 

أعوذُ بالله مِنَ احلُسّادِ 
ومِنْ دف اخلُبث واالحقادِ 
تضطرمُ النيرانُ في قلوبهم 

عادِ  وهَمْ الى النيران في ا
مُسودَّة وجُوهُهُم لِفَرْط ما 

قد خالط النياتِ مِنْ سَوادِ 
ما ضَرّهُمْ لو أنصفوا مواهباً 
ولى على العِبادِ ? يُفيضها ا

عراقيون سواح في اسطنبول

لندن
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بــنــدقـــيــة كالشــنــكــوف مع 10مــخــازن
وقـــاذفــة ار بي جي  7وسـالح مــســدس
بـاالضـافـة الى  8قـنـابـر هـاون مخـتـلـفة
ودرع نــســـيــجي وكـــمــيـــة من الـــعــتــاد
اخلـفـيف  اثـناء تـنـفيـذ واجب تـفـتيش
مـنـاطق السـالميـات والـدهلـة و الـرجاء
غـربي العـاصـمة). فـيمـا حقـقت مديـرية
ــرور الـــعــامــة قـــفــزة في إيـــراداتــهــا ا
ـئة عن االشـهر الـشهـرية بـلغت  300بـا

السابقة. 
الية للشهر اجلاري وبـلغت اإليرادات ا

ليار دينار بقفزة 9 مليارات ونصف ا
كــبـــيــرة بـــعـــد ان كــانت بـــلــغـت ثالثــة
مـلـيارات في الـشـهـر السـابق. من جـهة
اخـرى اعـادت هـيـئة الـكـمـارك اصدار 5
حـاويــات مـخـالـفـة فـي جـمـرك ام قـصـر
اجلـنـوبي. واشار بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس بـيـان ان (مـالكـات كـمـرك ام قـصر
اجلــنـــوبي وبـــالــتـــعــاون مع اجلـــهــات
الـــســانـــدة قــامـت بــأعـــادة اصــــــدار 5
حــاويــات حتــوي اجــهــزة اســتــنــسـاخ
ومــنـظـومــة تـصــفـيــة سـوائـل واجـهـزة
طباعة و زيوت محركات ومواد تنظيف
ياه خملالفتها و مواد معاجلة تصفية ا

شروط االستيراد).

جتــمـيل شـفـة ولـهـاة الــطـفل وتـكـلـلت
بـالـنـجـاح الـتـام و الـطـفل يـتـمـتع اآلن
بـصـحة جـيدة جـدا). من جانـبهم عـبر
ذوو الــطـفـل عن إمـتــنـانــهم لــلـطــبـيب
الكــات ــشــرف عـــلى الــعــمــلــيــة وا ا
الـطبية و الصـحية لرعايـتهم للطفل و

معاجلة التشوهات.
ــســتــشـفـى بــالـفــريق وأشــاد مــديــر ا
الــطـبي الـذي أشـرف عـلـى الـعـمـلـيـة 
مـتمنيـآ لهم التوفـيق الدائم و النجاح
ـسـتـمـر خدمـة ألبـنـاء احملـافـظة وكل ا

من يحتاج إلى اخلدمة الطبية.
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الكات الطـبية والـصحية في أجـرت ا
مـستشفى الـزهراء التعـليمي لألطفال
عـملـية جـراحية  لـعالج شفـة وقاعدة
األنـف لــــــطـــــــفـل مع تـــــــعــــــديـل أولي
شقوقة. لغضاريف األنف في اجلهة ا
ـــســـتــشـــفى قـــاسم واوضـح مــديـــر ا
ــوسـوي في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) ا
امـس أن (الـــطــــفـل كـــان يــــعــــاني من
تـشوهـات والدية الـعمـليـة اجلراحـية
الـتي أجراها األختـصاص في جراحة
االطـفال الدكتور حيدر ناظم تضمنت
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يـعـتـمـدهـا داعـش كـمـصـادر تـمـويل
لهجمات مستقبلية). وجاء ذلك على
اثـــــر عـــــثـــــور مـــــفـــــارز شـــــعـــــبـــــة
االستـخبارات الـعسـكرية في الـفرقة
اخلـامسـة وقـوة من الفــــوج الـثاني
ــشــاة  20 فـي عــلى عــجــلــة لــواء ا
بيكب ونـقطة تزود بـالوقود حتتوى
على خمـسة برامـيل سعة 200 لتر
في مــداهــمـة وكــرين لــلــدواعش في
قـــريــــة وادي الــــتـــ فـي قـــره تــــبه
ــحـافــظــة ديــالى. من جــانــبه قـال
مـديـر الـنـاحيـة وصـفي الـتـمـيمي لــ
(الــزمــان) إن  (عـــثــور قــوات األمن
عـلى عـجالت مـخـبئـة ومـسـتـودعات
وقــود في مــنــطــقــة جــرايــات شــرق
اضية الناحية خالل الـ  72ساعة ا
يـنـذر بـخـطـر كـبـيـر يـعد لـه عـنـاصر
داعش يــســتــهــدف أمن واســتــقــرار

ناطق احمليطة بقره تبه).  ا
 UOKLF « nO¦Jð

ودعــا الـــتــمـــيــمي عـــلى  (تــكـــثــيف
الـعـمـلـيـات االمـنـيـة بـشـكل مـسـتـمر
ـنع عـنـاصر داعش وعـدم الـتراخي 
مـن إعــــــادة تــــــرمـــــــيـم أوكــــــارهــــــا
ومـضـافــاتـهـا الـتي تــعـد تـرسـانـات
تــمـــويل نــائــمـــة تــنــذر بـــهــجــمــات
وضـربـات تـسـتهـدف أهـداف مـدنـية
وعـسكـرية) مـضيـفا  ان  (الـناحـية
تـشـهد اسـتقـرارا كـبيـرا ولم تـسجل
اي هـجمـات او خروقـات امنـية مـنذ
فتـرات طويلـة بعد اسـتنزاف قدرات
عناصر داعش وحتييد حركتهم في
ناطق الـنائيـة التابعـة لقره تبه ). ا
وكـشف مـكــتب حـقــوق االنـسـان في
مـحـافظـة ديـالى  عن ارتـفاع نـسـبة
عـــمـــالـــة االطـــفـــال والـــتـــســـول في
ــئـة احملــافـظــة الى اكــثـر من 20 بـا
عــازيـــة ذلـك إلى تـــفـــشي جـــائـــحــة
عيشي. وقال مدير كورونا والعوز ا
ــكـتب صالح مــهـدي لــ (الـزمـان)  ا
إن  (ظـروف كورونـا وتـقـليص دوام
ـدارس الى يـوم واحــد اسـبــوعـيـا ا
وتفاقم حاالت الـفقر زاد من معدالت
الــتـســول وعــمـالــة االطـفــال بــشـكل
مــلــحــوظ  وانــتــشــار الــصــبـيــة في
ناطق  الرئـيسية والـتقاطعات في ا
ـــدن) الفـــتــا الـى (وجــود مـــراكـــز ا
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قام بـعقوبة في ديالى الى دعا قا
ـــواجـــهـــة ظـــاهــرة حتــرك فـــوري 
الـتـهــام امك الـدولـة فـي اكـبـر مـدن
احملـافـظـة فـيــمـا أشـار الى وجـود
تــــواطــــؤ حــــكــــومـي واضح. قــــال
قائـمـمقـام قـضاء بـعـقـوبة عـبـدالله
احليالي لـ ( الزمان ) ان (التجاوز
عـلى امك الدولـة لـوزارات وهيـئات
حـكــومـيـة في بــعـقـوبــة واطـرافـهـا
بلـغت مسـتويـات غيـر مسـبوقة في
ظل الـــتــهــام مــســـتــمــر لـــهــا مــنــذ
ســنـوات)  مــبـيــنــا أن (مـا يــحـدث
ـثل خـطـورة وتـشـويه جلـغـرافـية
ارض وخـلق عـشــوائـيـات ســكـنـيـة
دن جديـدة بدأت تـلتـهم واجـهات ا
الرئيـسية).  واضـاف احليالي  ان
(مــا يــحــصل لـم يــكن له ان يــكــون
واقع حـــال لـــو تـــواطئ بـــعض من
مدراء الدوائر)  داعيا الى  (حترك

حـكـومي من بـغـداد من خل تـشـكـيل
جلـنـة عـلـيــا كـامـلـة الـصـحـيـات من
اجل ايــــقـــاف مــــلف الـــتــــجـــاوزات
والتـهـام امـك العـامـة نـهـا لن تـبـقى
مـحــددة في اطـار مــعـ وسـتــخـلق
مشاكل كبيرة جــدا في امــد القريب
ــتـوسـط). واشـار احلــيـالي الى وا
ان (مـا يـحــدث هـدر المــوال الـدولـة
ومـــحــــاولـــة اســـتــــغالل الـــظـــروف
ـر بــهـا الـبـد االسـتــثـنـائـيــة الـتي 
للسيطرة على امك وزارات وهيئات
حـكـوميـة في وضح الـنهـار) مـبيـنا
ان  (صحية قائممقامية بعقوبة في
مــواجـهـة الـتـجـاوزات مـحـدودة في
ظل غـض نـظـر بـعض الـدوائـر عـمـا
يـحدث مـعها). فـيمـا قال مـدير بـيئة
ديالى عبـدالله الشـمري لـ (الزمان)
إن  (تلوث األنهر الـكبيرة في ديالى
ئـة قـيـاسا انـخفـض بنـسـبة 10 بـا
اضي وهو مؤشر إيجابي بالعام ا

تسـول مـقـنع بـبيـع بضـائع بـسـيـطة
غيـر مـرغـوبـة وغـير مـجـديـة او عـبر
اسالـيب اخرى للـحصول عـلى مبالغ

مالية). 
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وأضاف  مهـدي  أن  (اندثار الـكثير
من احلرف وتـدهور القـطاع اخلاص
سـبب رئــيــسي  في عـمــالـة االطــفـال
والـتـسـول الى جـانب فـقـدان مـعـيلي
االســــر جــــراء احـــــداث الــــعــــنف او
ـسـلـحـة االخـرى). ونبه الـنـزاعـات  ا
مهدي  الى (تـبعات اخالء مـخيمات
النـزوح في ديالى وجلـوء الكـثير من
االسر النازح الى اسـتئجار منازل
ـدمـرة ما بدل مـنـازلـها ومـنـاطـقهـا ا
سيـدفع ابـنـائـها لـلـعـمالـة والـتـسول
لــتـأمـ لــقـمــة الـعـيـش ومـتـطــلـبـات
احلــيـاة االخــرى).  ومن جــانب آخـر
ـقـدادية قـال رئـيس مـجـلس قـضـاء ا
السابق عدنان التميمي  لـ  ( الزمان
) ان (بـحـيـرة حـمــرين شـمـال شـرق
بـعـقـوبـة  والـتي تـمـثل خـزين ديـالى
ــيــاه شــهــدت االســـتــراتــيــجي مـن ا
انـحسـار واضح في خزيـنهـا بنـسبة
ـــئـــة). واضــاف وصـــلت الى  30بــا
ان (مــوجـــات االمــطــار الــتــمـــيــمـي 
الــــثالثــــة الـــتـي ضـــربت ديــــالى في
ـــاضــيـــة لم تـــســهم في االســـابــيع ا
زيادة خـزينـها كونـها كـان غزيرة في
الـقـاطع اجلــنـوبي ولـيس الــشـمـالي
الـــذي يـــؤدي الى تــــدفق الـــســـيـــول
صـوب بــحـيـرة حــمـرين مــؤكـدا بـان
هـــنــاك امـــال بـــان تـــكـــون مـــوجــات
االمـطـار القـادمـة حتـمل بشـارة خـير
في دفع اخلـزيـن لالرتـفـاع بـاعـــتـبار
ــئـــة من مـــنــاطـق ديــالى ان  80 بـــا
تـعـتــمـد عـلـيـهـا فـي تـامـ مـحـطـات
زروعات). فيما قال االسالة وسقي ا
رئــيـس مــجـــلس نـــاحــيـــة الــعـــظــيم
الــســابق مــحــمـد الــعــبــيـدي  لـ  ان
(انــقــطــاع الـــكــهــربــاء بـــشــكل شــبه
مـسـتـمـر عن منـاطق زراعـيـة واسـعة
في العظيم سيؤدي الى كارثة كبيرة
ـئـة من االراضي خـاصـة وان 50 بـا
لم تـــــــســــــقـى حـــــــتى االن مـن خالل
ضـخـات الـزراعـيـة بـسـبـب انـعداد ا

وجود الطاقة). 

واضاف الـعبيـدي ان (معـدل تزويد
ـــنــاطـق الــزراعـــيـــة في الـــعــظـــيم ا
كن من بـالكـهربـاء مـحدود جـدا ال 
ـــضــخــات وارواء خالل تـــشــغــيل ا
ـزارعــ في االراضي مــا يـجــعـل ا
وضع صــعب ومـعـقــد قـد يـؤدي الى
فـقـدانــهم مـوسم زراعي كـامل اذا لم
يـنجـحوا في تـامـ سقي اراضـيهم
ـقـبـلـة  داعـيا الـزراعـيـة في االيـام ا
الى (تـدخـل حـكــومي عــاجل يــسـهم
في انقـاذ سلة خـبز ديـالى من كارثة
تـلـوح باألفق مـن خالل تدخل وزارة
الـكـهـربـاء بـشـكل عـاجل) . وكـشـفت
قــائـمـمــقـامـيـة  قــضـاء بـعــقـوبـة في
مـــحـــافــــظـــة ديـــالى عن وضع حـــد
لــلـــخالفــات بــ الــوقــفــ الــســني

والشيعي حول االمالك .
 وقــال قـائــمـمــقـام قــضـاء بــعـقــوبـة
ان عــبــدالــله احلــيــالي لـ (الــزمـان) 
(القائممقـامية عقدت اول مؤتمر من
ـسـؤولي الـوقـفـ نـوعـه في ديـالى 
السني والـشيعي لبـحث عدة ملفات
ابـــــــــرزهـــــــــا االمـالك وســــــــــبـل حل
االشكاالت والنزاعـات حيال ادارتها
والــتـــصــرف بــأمــوالــهــا). واضــاف
احليالي ان (االجتماع كان ايجابيا
وخـرج بــسـلــسـلــة مـقــررات ابـرزهـا
التنسيق بـ الوقف حيال االمالك
ـشتـركة وعـدم االنـفراد بـالتـصرف ا
بهـا واللـجوء إلى الـقضـاء في حال
وجــود إشـكــال من نــاحـيــة احلــجـة
ـا الـوقـفــيـة والـعـائــديه وااللـتـزام 
يأتي من قرارات صادرة عن احملاكم
حـيـال اخلالفـات والـسـعي لـتـوحـيد
ـا يـدعم وحـدة اجملـتـمع اخلـطــاب 

في ديالى).  
واشار احليالي الى ان  ( االجتماع
هــو بــدايــة خلــارطــة طـريـق إلنــهـاء
اخلالفـات بـ الـوقـفـ حـيال ادارة
االمالك )  مــــبــــيــــنــــا ان  ( هــــنـــاك
اسـتــجـابــة من كال الــطـرفــ حـيـال

التوصل إلى نتائج).
 وأوضح أن (عـــشــرات الــقـــضــايــا
مرفوعة اآلن الى احملاكم حيال ملف
امالك االوقــاف بـانــتـظــار حـســمـهـا
لــتــبــيـــان عــائــديه كـل مــنــهــا خالل

قبلة) . االشهر ا
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ستمرة لرفع تابـعة ا جاء بسبب ا
الـتجـاوزات واحلـد من االنتـهـاكات
نـاطق الـقـريـبة من احلـاصـلـة من ا
ضـفــاف األنـهــر مــؤكـدا بــأن مـلف
األنــهــر الـداخــلــيــة ال يــزال يـواجه
تـعقـيدات بـسـبب كثـرة التـجاوزات
لـــكـــنـــنـــا نــــحـــاول من خالل ورش
الـتوعـية أن نـدفع باجتـاه خفـضها
وحــصــرهـــا نــظــرا لــتـــداعــيــاتــهــا
الـسلـبيـة على الـبيـئة بشـكل عام ).
وأشــار  الــشــمــري  إلى  (ضـرورة
سن قـوانـ داعــمـة لـبـيــئـة األنـهـر
وتـدفع بـاجتـاه احلـزم في الـتـغـر
ـتثـل لإلجراءات ن ال  والـسـجن 
الن بيـئة األنهـر مهمـة جدا في منع
انــتــشـار االمــراض واالوبــئــة) الى
ذلك طـالـبت نـاحـية قـره تـبه شـمال
شرق بعـقوبة بـشن عمليـات نوعية
وشــامـلـة لــتـطــهـيـر مــحـيــطـهـا من
اخملابئ والـترسانـات النائـمة التي

WFM √Ë ÁułË „ö _« ‰uŠ 5H u « 5Ð  U ö K  Î«bŠ lCð WE U;«

ا كـتب عن احلقيقة وصدقهـا  فبحضورها يسود كثـيرا منا سمع أو قرأ أو ر
وزاين وتـكون النـوايا صادقة  العـدل وتخضر احلـياة وينـبعث األمل وتسـتقر ا
فالبـحث عنهـا بجد ومـثابرة واخالص يـعني التـخلص تمـاما من الكـذب والنفاق

واقف . كر واخلداع ويصبح  الصدق سيد ا وا
تـلك وجهان  أحدهمـا بقناع وهـذا النوع تراه مـبتسما ان الكـثيرين ولألسف 
كـثـيـرا وثـرثـارا ويــتـلـون في كل حلـظـه كـاحلـربـاء خـوفـا مـن أن يـنـكـشف فـنـراه
زيف الـسيـئ ومثل هـكـذا نوع يـصعب يـتـواجد بـ الـناس وهـو يـرتدي قـناعـه ا
العـيش معه او التـودد والتقـرب اليه كونه اليـعي احلقيـقة وصدق الـنوايا  وهمه

االول هو حتقيق مبتغاه على حساب اآلخرين ولو تسبب في ظررهم .
وعنـدما يشـعرون أصـحاب تـلك الوجـوه  باخملـاطر وتـنكـشف اقنـعتهـم وتصبح
حـقـيقـتـهم متـداوله بـ الـناس عـنـدها نـرى وجـوههـم أسودة كـنـواياهم مـرهـق
ومتـعبـ ومنـزوين مع انفـسـهم  الوجود لـهم مع االسويـاء والصـادق والـسبب

سقوط اقنعتهم التي اختبؤا خلفها .     
ويقول بـعض احلكمـاء ان االقنعة تـسقط حينـما يهـجوك اللسـان الذي كنت تظن
أنه لسانك  وحينما تصفعك اليد التي كنت تنتظر أن تمد لك العطاء وتظن انها
سند لـك  وحينما يتـنكر لك من كانت له منـزلة في قلبك قد تتـجاوز منزلة أقرب

الناس اليك  وحينما تركلك القدم التي كنت تظن أنها معينك.  
ن حولنا وتتغير أحوالنا نبدأ بالبحث عن حقيقة جتاهلناها  عندمـا نفقد الثقة 
كي نكـتشف تلك الـوجوه قـبل سقوط اقـنعـتها  ألنـنا اذا اردنا أن نـعرف صدق
نوايـا تلك الوجوه يـجب عليـنا أن نتأمل مـواقف أصحابـها وهذا االمر يـبان عند

صائب . واقف وا حاجتنا لتلك الوجوه في ا
 وكثيـرا ماتكون تـلك الوجوه واصحابـها رخيصة وانـتهازية  ودائمـا مايسعون
الى بنـاء عالقات مصلـحية وقصـيرة وعلى اهوائـهم ينهـون تلك العالقات حـينها
باد الصادقة ـتناثر كونـهم يفتقدون الـى ا تسقط اقـنعتهم وتتـهشم كالزجاج ا
الـزكيـة وحـينـها يـخسـرون انـفسـهم ومن حولـهم فـبعـضهم يـقـدم مصـلحـته على

صحبته وبعضهم يتخلى عنك وانت في امس احلاجة اليه .
ا قال أحد الشعراء:  وقد

جــزى الله الشـدائد كـل خير
عرفت بها عدوي من صــديقي

صالح و لكن وقيل ايـضا : تسقط األقنعة عندما تنتهي ا
الدنـيا تدور والوجوه تتقابل من جديد في ظروف مختلفه
وعــنـــدهــا لن يــكـــون هــنــاك وقت الرتــداء أقـــنــعه جــديــدة

(مجهول).
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اكـد وكيل وزارة الـنفط لـشؤون
االســـتــــخـــراج كــــر خـــطـــاب
حــرص الــوزارة عــلـى تــطــويـر
ـنـافـذ الـتـصـديـريـة وتـوسـيع ا
ــــا يـــواكب اجلـــنــــوبـــيــــة  و
الــــزيــــادات اخملـــطـط لـــهــــا في
معـدالت الـصـادرات النـفـطـية .
وقـــال خالل تــــفـــقـــده مـــيـــنـــاء
الـــبـــصـــرة الـــنـــفـــطي ان هـــذه
الــــزيـــــارة تـــــاتي تـــــنـــــفـــــيــــذاً

ـية كـبـريـات االقـتـصـادات الـعـا
ــشـــاريع الــصـــغــيــرة تــلــعـب ا
توسـطة دوراً فاعالً في دعم وا
ـكن االفادة صـناعـات كـبرى و
من هـذه الـتجـارب في الـعراق)
مـؤكــدة ان (هـذا الــتـوجه الـذي
يـــحــــرك ســـوق الــــعــــمل جـــاء
بـــالـــتــعـــاون بـــ الــقـــطـــاعــ
اخملـــتــلط واخلـــاص). ونــبــهت
شاريع النـعيـمي الى أن (دعم ا
يـأتي برؤيـة عصـرية ومـتطورة
من خالل الــتـأهــيل والـتــطـويـر
والـــتــــدريب وتــــقـــد جــــمـــيع
شاريع ويقوم اخلدمات لتلك ا
مشروع بغـداد التنموي بـتنفيذ
ـشـاريع الـرياديـة في مـجاالت ا
الــتــجـارة والــزراعــة وصـنــاعـة
األغــــذيــــة والــــتـــــطــــبــــيــــقــــات
الـتـكــنـولــوجـيـة اذ تــوفـر هـذه
ــشــاريع فــرص عــمل كــثــيــرة ا
تـــعـــالـج نـــســـبـــة كــــبـــيـــرة من
البـطـالـة). أما كـلـمـة االحتادات
الـعــمـالــيـة فــقـد تالهــا عـدنـان
الـصـفـار قـائال ان (الـعـمل عـلى
تـطـويـر اداء الـعـمـال امـر مـهم
لـــيـــكــــون دورهم رئـــيــــســـاً في
تــطـويــر الـصــنـاعــة الـوطــنـيـة
والبـد من الـعـمل عـلى حـقـوقهم
لــــدورهم الـــــبــــارز في خــــدمــــة
االقــتــصـاد الــوطــني). وأكـد ان
(الــعـــمل عـــلى ضـــمـــان حـــيــاة
ثل هدفنا ة لـفئة العمـال  كر
الـذي نـعـمـل الجـله السـيـمـا ان
ـهـمـة تسـهم في هـذه الـطبـقـة ا
ـــســـتــقـــبل الـــزاهــر حتــقـــيق ا

القتصاد البلد).

لتـوجـيـهـات وزير الـنـفط احـسان
ـــنــــفـــذ عــــبــــد اجلـــبــــار لـــهــــذا ا
ـنافذ التـصديري الـذي يعد اهم ا
الـتـصـديـريـة لـلـعـراق  ومـتـابـعـةً
خلـطط وبرامج الـشركـة واالعمال
اجلــاريـــة ولــعـــمــلـــيــات االرســاء
والـتـحـمـيل  وحـاجـات الـعـامـلـ
فــــيـه  واشـــــار حــــطـــــاب الى ان
(الـوزارة وضــمن مـشــاريع زيـادة
الـطـاقـات اخلزنـيـة والـتـصـديـرية
تــهـدف الـى االســراع في تــنــفــيـذ
ـــا يـــحـــقق ـــشـــاريع  و هــــذه ا

انـسـيـابـيـة عـالـيـة في الـصـادرات
ـنـافـذ اجلـنـوبـية) الـنـفـطـية من ا
مـؤكـدا ان (خــطط الـوزارة تـهـدف
الضافة  منصـة عائمة جديدة الى
ـنــصـات الــسـابــقـة من الــقـرض ا
الـيــابـاني فـضال عـن مـشـاريع مـد
انـــابــيب جـــديـــدة   وعــمـــلـــيــات
الصيـانة الدورية) مـؤكداً (العمل
ـنــاســبـة عـلـى تـوفــيــر الـبــيــئــة ا
لـلـعـامـلـ الـذين يـحـرصـون عـلى
ادامـــة الــصـــادرات الـــنــفـــطـــيــة 
متحدين الظـروف اجلوية السيئة

ـيـاه االقـلـيـمـيـة). من جـانـبه في ا
تحدث بإسم الوزارة عاصم اكد ا
جـــهـــاد ان (هـــذه الـــزيـــارة تـــأتي
ضمن توجهات وسياسة  الوزارة
ـيـدانــيـة لـدوائـر ـتـابـعــة  ا فـي  ا
وشــركــات الــوزارة ولــلــمــشــاريع
ــــنـــفـــذة). واضـــاف ان (الـــوفـــد ا
الـــوزاري اطـــلـع مـــيـــدانـــيـــاًعـــلى
عــمــلـــيــات االرســاء والــتـــحــمــيل
ـيـنـاء  لــلـنـاقالت الـنـفــطـيـة من ا
فـــضال عن مــراجــعـــة ومــنــاقــشــة
خطط عمليات الـتاهيل والصيانة
ستـقبلية) شاريع احلـالية  وا وا
. ورافق وكيل الوزارة  في جولته
كـال من  مــديــر عــام شــركــة نــفط
البـصـرة وكـالة ومـديـر عـام دائرة
الـعـقــود والـتـراخــيص الـنــفـطـيـة
كـتب االعالمي في مـركز ومـديـر ا
ــثـــلـــ عن الـــدائــرة الـــوزارة و
شـاريع الـفـنـيـة واالقـتـصـاديـة وا

عنية . النفطية والدوائر ا
÷Ëd  dO uð

ـركـزي واطـلق االحتـاد الـوطـني ا
لــنــقــابــات الـــعــمــال في الــعــراق
مشروع بـغداد التنمـوي بالتعاون
مـع احـــــدى الـــــشـــــركـــــات لـــــدعم
ـتـوسـطـة ـشـاريع الـصـغـيـرة وا ا
ــيـسـرة عـبــر تـوفــيـر الــقـروض ا
ـشاريع لـتسـهم في تـفـعـيل هـذه ا
وتـطويـرهـا. وشهـد حفل االطالق
حــضـــوراً رســمـــيـــاً من الــقـــطــاع
اخلـاص جــمــهــور كـبــيــر وشـدد
عــــلى ضــــرورة تــــغــــيـــيــــر شــــكل
االقـتصاد الـوطني وتـفعـيل جميع
ـدرة لـلـدخل الى جانب مـفـاصله ا
ضـمـان حـقـوق الـعـمـال في عـمـوم

الـعراق وفق السـياقـات القانـونية
ـة لـهـذه الــتي تـضـمـن حـيـاة كــر
الـفـئـة الـتـي تـعـد مـحـور الـتـنـمـية
االقــتــصـــاديــة.  وقـــالت رئـــيــســة
ـركـزي لنـقـابات الـعـمال االحتاد ا
يـسرى عامـر الهـاشمي ان (اطالق
مــشـروع بـغـداد الـتــنـمـوي يـهـدف
ـشاريع الـتنـموية لـدعم وتطـوير ا
الـكــبـيـرة كـمـا يـهـدف الى تـوفـيـر
فرص عـمل حقيقـية الكبـر شريحة
من اليـد العاملـة العاطـلة). ولفتت
الى أن (احلركـة الـتـنـمـويـة بامس
احلـاجـة الى تـوفـيـر تـمـويل مـالي
مــيــســر لـــلــمــشــاريع الــصــغــيــرة
ـتـوسـطة وهـذا اجلـانب يـوفره وا
ـشروع بـغـية تـنـشـيط الصـنـاعة ا
الـوطـنـية وحتـريك مـسـارات عمل
الـــقــطـــاع اخلـــاص الـــذي تــراجع
ـاضـيـة). اداؤه خالل الـسـنـوات ا
اكـدت الـهـاشـمي أن (سـوق الـعمل
ــبــادرة الــتي حتــتــاج الى هـــذه ا
تـعـمل عـلى حتـريك مـفـاصـلـها اذ
شـروع تطوير اداء يتضـمن هذا ا
فـئــة الــعـمــال من خالل تــدريــبـهم
وتطـويـر مهـاراتـهم بالـشـكل الذي
يدعم االهـداف التـنمويـة) مشددة
عــلى أن (ضـمـان حــقـوق الـطــبـقـة
الـعـامـلـة ضـرورة مـلحـة).  وقـالت
ـثلة شـركة الـودج نور النـعيمي
ــشــروع يــهــدف الى تــوفــيـر ان (ا
كتنزة للمشاريع رؤوس االموال ا
ـتوسطة الراكدة من الصغيرة  وا
خالل اصحاب رؤوس االموال من
الــــقـــطــــاع اخلــــاص لـــدعـم هـــذه
ــشـاريع الــتي حتـرك االقــتـصـاد ا
الــوطـنـي). وأشـارت الـى أن (لـدى

بغداد
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في زيـارة إلى مـقـر اجملـمع الـفـقهي
الـعراقي بـجـامع اإلمـام األعظم أبي
حــنــيـفــة قــدم مـديــر مــركـز الــعـراق
الـــدولي لـــلـــثـــقــافـــة واإلعالم عـــلي
وسوي ومقـره في النرويج وسام ا
الـــتـــســـامـح والـــسالم الـــدولي إلى
ــــوســـــوي عن اجملـــــمع. وعـــــبـــــر ا
سعادته بـلقاء علـماء اجملمع مؤكداً
أن (هـذا الـتـكـر جــاء اسـتـحـقـاقـاً
ــتــمــيــزة الــتي بــذلــهـا لــلــجـهــود ا
اجملـــمـع الـــفـــقـــهي الـــعـــراقي ألجل
وحـدة الـعراق واسـتـقراره وتـعـزيز
الـتــعـايش الــسـلــمي بـ مــكـونـاته
كــافــة وتــمــيــزه بــخــطــابه الــديــني
ــعـتـدل ونـبــذه لـلـعـنف والـوطـني ا
واإلرهـــاب وخــطـــاب الـــكــراهـــيــة).
وأشـــار إلى أن (اجملـــمع الـــفـــقـــهي
ـرجـعــيـات الـديــنـيـة الـعــراقي من ا

الـــبــارزة الـــتي حتـــظي بـــســـمـــعــة
ومـــكـــانـــة كـــبــيـــرة داخـل الـــعــراق
وخـارجه.  مـن جـانــبه ثــمن عــضـو
الــهــيــئـة الــعــلـيــا في اجملــمع عــبـد
الـوهـاب أحـمـد الــطه هـذا الـتـكـر
وأشاد بجهود مركز العراق الدولي
في تعـزيز ثقـافة التـسامح والسالم
مــؤكـــداً (أهــمــيــة اإلعـالم في نــشــر
ثقافـة السالم ونبذ الـعنف وخطاب
الــكـراهــيـة الــذي يـغــذي االنـقــسـام
الطائفي ويهدد السلم اجملتمعي).
ووزار وفـــد من  اجملـــمع الـــفــقـــهي
الـعراقي وأئـمة وخـطبـاء اجلوامع
مـــســـتـــشــار األمـن الــقـــومي قـــاسم
ــــكـــتــــبـه في بــــغـــداد. األعــــرجي 
وحتدث الوفد الذي ترأسه الدكتور
حـامـد الـشـيخ حـمـد عـضـو الـهـيـئة
الـــعــلــيـــا لــلـــمــجـــمع الــفـــقــهي عن
ـســؤولـيــة الـشـرعــيـة والـوطــنـيـة ا

ؤسـسـات الـديـنـية ـشـتـركـة بـ ا ا
واحلـكـومـيـة في اســتـقـرار الـعـراق
وتعزيز التعـايش السلمي وحتقيق
األمن اجملتـمعي . وقـال بيان تـلقته
(الزمان) امس ان (اجلـانب تـطرقا
الى أهـم الـقـضـايـا الـتي تـسـهم في
ــعــانـي الــوطــنــيـة حتــقــيق هــذه ا
ــشـــاكل الــتي تـــعــتــرض طــريق وا
ؤسـسات الـدينـية وتـكامـلها). من ا
جانـبه رحب األعرجي بـوفد اجملمع
عـتدل في مشـيداً بـدوره وخطـابه ا
احلـفـاظ عـلـى الـنـسـيـج اجملـتـمـعي
وتــعــزيــز وحــدة مــكــونــات الــبــلـد
ا مـعـربـاً عن سعـادته بـهـذا اللـقـاء 
ــثــلـه من اشــتــراك حــقــيــقي بــ
مؤسـسات الدولـة ورجال الدين في
بــنــاء الــبــلــد واحلــفــاظ عــلى أمــنه
واســــتــــقــــراره. وأبــــدى األعــــرجي
ــلـفـات الـتي طـرحـهـا (اهـتـمـامه بـا

وفــد اجملـمع ووعـد بــعـرضـهـا أمـام
أنــــظــــار رئـــــيس الــــوزراء). وكــــان
األعــرجي قـــد اســتــقـــبل الــســـفــيــر
الهولندي في بغداد السيد ميشيل
ريــنــتــيــنــار.  وبــحث مع الــســفــيـر
الهولندي تعزيز العالقات الثنائية
بـــ الـــعـــراق وهــــولـــنـــدا وســـبل
ــا يـخــدم مــصــلــحـة تــطــويــرهــا 
. الــبـلــدين والــشـعــبـ الــصـديــقـ
وشــهـد الــلـقــاء أيـضــا بــحث مـلف
مــخـيـمـات الـنـازحـ والـعالقـة مع
حلف الناتو والـعمل على تعزيزها
واستـمرار دعم العـراق في مكـافحة
اإلرهاب وتـعـزيز األمن واالسـقرار.
وأكـد األعـرجي أن (الـعـراق يـتـطـلع
الى عـالقــات مــتــيــنــة مع مــحــيــطه
ـا يـخـدم أمن اإلقـلـيـمي والـدولي 
ـزيد ومـصـالح الـدول ويـجـــنـبـهـا ا

من األزمات).

صعـد الدوالر وانخـفض الدوالر انخـفض سعـر الدينـار العراقي ضـجت االخبار
ـسـتـفـيـد من ـنـافع وكـثـرت األحـاديث والـتـأويل حـول من هـو ا اخـتـلـفت اآلراء وا
ـشورة والذي وضـوع..السـؤال من هو مسـتشـارك االقتـصادي الذي أعـطاك ا ا
يكـلف الدولة راتب عـالي ومخـصصات وسـيارات وحمـاية والـنتيـجة مشـورة غير

صاحلة و.. اقتصاد متهالك.
ـدارس  ودوام الطـلـبـة يـوم واحـد بـاألسـبـوع ..وال يوجـد دروس أونالين إغالق ا
ا يضطر األهالي والمنصـة إليكترونية كباقي دول العالم وافـقر الدول العربية .
ـعاهـد الدروس  اخلـصـوصيـة  لتـعلـيم اوالدهم الـنتـيـجة تـدني مسـتوى الـلـجوء  

التعليم وثقل جديد على كاهل العائلة .
ونعود للسؤال 

من هو مستشارك للتربية ?
ـدارس أو اسـتـخـدام بنـايـات مـجـاورة كـمدارس  الم يـضع لـكم خـطـة لـتوسـعـة ا
سـؤولـ استـثـمار مـؤقـتة مـثل مـنتـديـات الـشبـاب الـتي اخذت من  قـبل اقـربـاء ا

وحرموا منها الشباب ثم نعود للصحة 
من هو مـستشارك ..الم يضع لكم خـطة الحتواء الوباء الم يـقل لك ان التجمعات
دارس اذا اقتصـر األمر على ا ـطاعم تسبب انـتشار الوبـاء. اذن  والت وا في ا

واجلامعات.
أما الـرياضة فـحدث وال حرج الم يقل لك مـستشـارك ما آلت إليه أمـور الرياضة
ـلـيـارات.واليـوجـد اجناز من خـراب وتـدخالت الـسـيـاسـيـ واالحـزاب وضيـاع ا
رياضي منذ 2003 وحلد االن. نـذهب للتجارة ..شغلـها الشاغل بطل زيت وكيلو

وظف واستيراد البضائع . سكر والوزارة تكلف الدولة مليارات ب رواتب ا
اما وزارة الـنفط اوووف منهـا ..سواء صعـد سعر البـرميل أو انخـفض فالنشعر

ا للدكاك . بالفرق الن ايراداته ليست للشعب وليست لعمران البلد إ
ـواطن الـكـهربـاء  سـاعة وزارة الـكـهربـاء تـصـرف ملـيـارات الدنـانـيـر ألجل منح ا
ــوانــئـهــا ومـنــافــذهـا ولالسف ونــصف بـالــيــوم . امـا وزارة الــنـقـل فـتــلك دولـة 
الي من ا لـفـئة ارتـضت لنـفسـها جتـويع ا ايراداتـها أيـضا لـيست لـلمـواطن ا

أجل منـافعها الشخـصية . مستشـارون بال عمل وال مهنية
والتـخــطـيـط.. تـعــيـيــنـهـم فـقط مــجـامــلــة لالحـزاب وفق

احملاصصة وإرضاء االصدقاء  .
اذا اذن مـادمـتم تـبـحـثـون عن إرضـاء بـعـضـكم الـبـعـض 

الترضون شعبكم .
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شرئبات علمـتنا امهاتنا...وهن يجلسن في (كوسر البـيت) او عند طرمات بيوتنا ا
ـليـئات بـطهـر روائحـهن...فهن الـبارات الـباحـثات عن الـطمـأنيـنة ح بـعفـتهن...وا
ـسك والعـنـبر...كن يـرتلن يـبخـرنَّ بـيوتـهن باحلـرمل ...ويـعطـرن عـتبـات بيـوتهـن با
تـوارث وحـسراتـنا بـدعـاء شحـيح كأنـهن كـاهنـات مـعابـد (سومـر)....رغم فـقرنـا ا
تنـامية...يودعننا عنـدما نخرج للمدرسة او الـعمل او عندما نرتدي المات احلرب ا
ة مـحروس بأسم الله ) ويـنه دعـائهن بكـلمة (السـتر والعـافية) ... اكتب (روح 
هـذا الـكالم وأنـا احـضر سـنـويـة أحـد الـذين فدى الـوطن بـروحه..."مـحـمـد حـبيب"
والذيـن لم يـجدو فـي جـيبـه اال (حرز أمـه ...وبعـض مـاجاد بـه اصدقـائه مـن أجرة
الرجـوع للبيت والتي استلفها قبل ساعات من أحد (اصدقائه) .... هو الذي دعت
له " ام فـاطـمة ...بـالسـتـر والعـافيـة" ...فـلم تمـدد يـد هذا الـشاب اجلـنـوبي النـحيل
لدخل الـفرن الذي يشتغل فيه وهو خـريج األعالم  ولم يأتي اال بصمونات خمسة
والتي كـانت فطورهم الصـباحي مع اصدقائه ...نـعم استدان الكـروة ...ابن فاطمة
...مثـلما كان يستدين عالج الضغط والسكر وقطرة الع ألمه... وكان ح يترنح
والــده بـسـبب داء الـشــقـيـقــة ال يـنـتـخـي اال بـصـديـقه (عــدنـان) صـاحب الــسـتـوتـة
...وعنـدما يحـ راتب (وعيـدة ) اخته الـكبيـرة والتي  اسـتشهـد زوجهـا دفاعاً عن
كـيشيـفة)... تتـوسل وعيـدة بنت فاطـمة بأخـيهـا ليذهب مـعها العراق في مـنطقـة (ا
ـوظـفـ واخــرى لـيـصـبــر عـلى االطـفـال ...مـرة خـوفـاً عــلى سـتـرهـا من حتــرش ا
ة" اليطلب إال ورث اجداده ساعـات االنتظار الطويلة...نعم كان محمد بن فاطمة "ز
مـسكون بالـسلطة ... وحقه في الـعيش واقصد (الـستر والـعافية) والـذي فرط به ا
فال ســـتـــر االن  ...أذ ان الـــعـــوز كـــان ضـــيـف كل بـــيت بل قـــولـــوا عـــشـــيـــرتـــهم
صـلصلـة... وسرق الفـاسدين اجلالـس عـلى خوانيگ الـسلطـة... فال سرير وال ا
بطـانية وال كانيـوال وال حتى براسيـتول في مستشـفياتنـا وال ماء وال كهرباء ... وال
ـبربع بفلوس الـعراق  ...  اصبري (لفاطمة ) تربع وا كرامـة ...ويقول بعض ا
ام مـحـمد أصـبـري...بعـد ان ضـيـعت السـتـر والعـافـيـة...والسـنـد والولـد... مـاكان
يـصـبـر عـلـى فـاطـمـة ...هـو قـصــيـدة "عـلي چـاسب  " صــديـقه  والـذي رثـاه حـال

استشهاده مقابل جسر السنك...
محمد ...أداين الكروة ...

         وأشترى التاريخ....
جبير النفس عندة ...

غريات إزغار....                  ا
أستـشهـد (محـمد) من أجـل ان يرسخ فـكرة ان الـوطن الذي نـحلم بهِ  هـو الوطن

الذي يستر أهله .. ال الذي يحولهم الى ( مگادية)
أستشهد محمد ...الواحد.....

الكل أبـرته الـذمه...ولكـنه لم يـبر ذمـه الذين سـرقـوا حلـمه ...وعـمره ... وسـرقوا
منه ومـنا حتى ( السـتر والعـافية) . (ام مـحمد) كل يوم تـخرج في مغـربية شـتائنا

الــقــارص وهي (تــثـغـب) بـأعــلى صــوت امــام بــاب دارهـا
ة )يعثرني بحلم ... اخمللوع...  شگد نخيت الله ( يا

شگد بچي خلاطرك بچية زلم 
مو فراغ بروحي خليت ومشيت 

هيچ أحسن روحي 
مثلومة ثلم ....
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{ نـيـويـورك - (أ ف ب) : حـضـور
ـز ســكـويـر في قـلـيل جــدا في تـا
نيويـورك شواطئ شبه خـالية في
ريـــــــو دي جــــــانـــــــيـــــــرو وجــــــادة
الـشـانـزيلـيـزيه في بـاريس مـقـفرة
هــكـذا دخل الـعـالم اجلـمـعـة الـعـام
 2021في ظل انــتــشــار فــايــروس
ستجـد الذي تسبب بوفاة كورنا ا
اكـثـر من  1,8مـلــيـون شـخص في
مــخـــتــلف انــحــاء الـــعــالم.أرغــمت
ـــوجــات اجلـــديــدة من انـــتــشــار ا
الــوبـاء مـلـيـارات األشـخـاص عـلى
ـنازل االحتـفال بـرأس السـنة في ا
ومـتـابـعـة االحــتـفـاالت افـتـراضـيـا
ـشددة أو بـعـد أشهـر من الـقيـود ا
حتى اجـراءات الـعزل.في سـيدني
احــتــفــلت أكــبــر مــدن اســتــرالــيــا
بــعــرض االلـــعــاب الــنـــاريــة عــنــد
السـاعة  13,00ت غ فوق اخلـليج
لـكن في غـيـاب كـامـل لـلـمـتـفـرجـ
بعد رصد بؤرة إصابات في شمال
ـــديــنـــة من نـــحــو  150إصـــابــة ا
جـديـدة.وفي نـيـويـورك أغـلق حي
مـانـهـاتـن و تـشجـيـع احملـتـفـل
ـتلفز على متـابعة العـدّ التنازلي ا
ـنـازل والــعـروض الـغــنـائـيـة من ا
غـنـيـتـان جنـيـفـير التـي قدمـتـهـا ا
لوبيـز وغلوريـا غاينور ( 77عاما)
مع تــأديــة أغــنــيــتــهــا الــديــســكـو
الـــشـــهــــيـــرة "آي ويل ســــرفـــايف"
ـز سكـوير التي (سأعـيش).في تا
تغص عـادة باحملتـفلـ باستـقبال
العام اجلديد  استبدال احلشود
جموعة من العامل هذه السنة 
في اخلطوط األمـامية فـي مواجهة
الـــوبــاء و فـــصــلـــهم بـــحــواجــز
لفـرض التبـاعد االجتـماعي.وقالت
ـمـثـلـة جـوردان مـان الـبـالـغـة من ا
الــعــمــر  31عـــامــا والــتي أمــضت
نزل لـوكالة فرانس سهرتـها في ا
ـــكن ان يــــكـــون األمـــر بــــرس "ال 
ــاضــيــة آمل أســوأ من الـــســنــة ا
فعال ان يتحلى قادة البالد بحكمة

أكبر (في عام  2021) وان يكونوا
قــادرين عـلى مـســاعـدتـنـا".وحتـدث
رئــيس بــلــديــة نــيــويـورك بــيل دي
بالزيو عن  2020على انها "السنة
األقــــــسى بــــــدون شـك فـي تــــــاريخ
نــــيــــويــــورك" قــــائـال "في كــــانــــون
الــثــاني/يــنـايــر سـنــقــوم بـتــلــقـيح
مـــلــيــون نـــيــويـــوركي".والــواليــات
ـــتـــحـــدة هي أكـــثـــر دول الــعـــالم ا

تضررا من اجلائحة.
V ²M  fOz—

ـنتـخب جـو بـايدن  لـكن الـرئـيس ا
الـــذي يــتــولـى مــهــامـه في كــانــون
الثـاني عبـر عن تفـاؤله في مقـابلة
مسجلة مع شبكة "اي بي سي" قبل
ــكن حــلــول رأس الــســنــة.وقــال "
المـيــركــا ان تـقــوم بــكل شيء وانـا
واثق تماما باننـا سنعود وسنعود
ـا كــنــا عـلــيه ســابــقـا".من أقــوى 
ــنــتــهــيـة جــهــتـه اشــاد الــرئـيـس ا
واليـته دونـالـد تـرامب عـلـى تـويـتر
ـتحـدة "أنهت الـعام بان الـواليات ا
بأعلى سوق مـالية في التاريخ".في
الـبـرازيل ثـاني دولة أكـثـر تـضررا
بــــالــــوبــــاء فـي الــــعــــالم ألــــغــــيت
االحتفـاالت هذه السـنة في ريو دي
جانيـرو التي تنظم عـادة أحد أكبر
االحـــتـــفـــاالت بـــرأس الـــســـنـــة في
الـعــالم. وكـان شـاطـئ كـوبـاكــابـانـا
الشهير خاليا تـقريبا عند منتصف
الـليل حـيث قامت الـشرطـة بابـعاد
.لكن عـلى اجلـانب اآلخر احملـتفـلـ
ـــديـــنــة اضـــاء بـــرازيـــلـــيــون من ا
ـــفـــرقـــعـــات ورددوا الـــســـمــــاء بـــا
"بولسونارو ارحل" من منازلهم في
ريو وساو باولو أكبر مدينت في
الــبــرازيل احــتــجــاجــا عــلى إدارة
تـشـدد جـايـير الـرئـيس الـيـمـينـي ا
بـولــوسـونــارو الزمـة الـوبــاء الـتي
اعــتـــبــروهــا كــارثــيــة.في الــصــ

احــتــفل االالف مـن ســكــان ووهــان
بـوصول الـعـالم اجلديـد بـعد سـنة
تـمـامـا عـلى إبالغ مـنظـمـة الـصـحة

ـــيـــة بـــظـــهـــور أول حـــاالت الـــعـــا
سـتجد في هذه فايروس كـورونا ا
دينة التي تعد  11مليون نسمة. ا
وقـالت احدى سـكـان ووهـان تدعى
شــو دو لـوكـالــة فـرانس بـرس "انه
امــر لن نـتـمـكن مـن نـسـيـانه أبـدا".
واضافت "لقد بقينا في العزل على
مــدى أشــهــر لــكـنــنــا تــمــكــنــا من
النـجاة".في تـمنـياته بـحلـول العام
اجلديـد أكد الـرئيس الـصيني شي
جـيــنـبــيـنغ مــسـاء اخلـمــيس انـهم
كـتبـوا "مـلحـمة" في مـعـركتـهم ضد
الــــوبـــــاء.فـي هــــونـغ كـــــونغ ورغم
الـقـيـود غـامــر الـبـعض بـاخلـروج
لالحــتــفــال بــبــدايــة الــعــام 2021
ـائـيـة وجتـمـعـوا قـرب الــواجـهـة ا
ــيـنــاء فـيـكــتـوريــا اللـتــقـاط صـور
ذاتية (سيلـفي).في روسيا اعترف
ـــيــــر بـــوتـــ في الـــرئـــيـس فالد
نـاسبة العام اجلديد خطاب ألقاه 
ــوجــة الــثــانــيــة من الــوبـاء بــأن ا
تــــضـــــرب الــــبـالد بــــشــــدة. وقــــال
"لألسـف لم نـــقـض عـــلـى الـــوبـــاء
ـعـركة بال بـالـكامل بـعـد. تسـتـمر ا

هوادة".
bOKł W Dſ

وعــلى ضـفـاف بـحـيـرة بـايـكـال في
ســـيــبــيـــريــا حــيـث تــصل درجــات
احلـرارة إلى - 35 درجــة مـئــويـة
شـــــارك حــــوالى  12روســـــيــــا في
غــطــســـة اجلــلــيــد عـــشــيــة الــعــام
اجلـديـد.وفي طوكـيـو حـيث يواجه
الــســكـــان احــتــمـــال فــرض حــالــة
طوار بعد تسجيل  1300إصابة
بــــفــــايــــروس كــــورونــــا في الـ 24
اضية اصطف األشخاص ساعة ا
في طوابير واضـع كمامات ألداء
صـالة الـــعــــام اجلــــديـــد.وحــــضت
ـواطـن احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة ا
عـلى الـبـقـاء في مــنـازلـهم لـتـجـنب
انــتـــشــار الـــفــايـــروس مع شـــعــار
"تـــصـــرفـــوا كـــمـــا وكـــأنه لـــديـــكم"
الـفـايروس.وفـي لنـدن الـتي تـعاني

لــلــخـــروج في ظل حــظـــر الــتــجــول
الـسـاري في الـبالد.يـحـظـر اخلـروج
في فـرنــسـا بــ الـســاعـة الــثـامــنـة
مـــســـاء والــســـادســـة صـــبـــاحــا اال
ألسـبــاب مـهـنـيــة.في مـدريـد احـدى
مدن اوروبـا االكثر تـضررا بـالوباء
كــانـت ســاحـــة بــويـــرتـــا ديل ســول
الــشـهـيـرة خـالـيــة أيـضـا. وتـخـضع
إيــطـــالــيــا حـــيث أيــقـــظت الــصــور
سعف وقتة وا روعة للمشارح ا ا
ـنـهــكـ الـعـالم عـلى شـدة االزمـة ا
إلجـــراءات إغالق عــــلى مــــســـتـــوى
الـبـالد حـتى  7 كـانــون الــثـاني مع
حظر جتول يبدأ الساعة  10مساء.

ــفــعـول كــامل بــريــكــست واقــعــا 
لـتـفـتـح صـفـحـة جــديـدة في تـاريخ
الــــبـالد. واعــــتــــبــــارًا من األول من
ـمــلــكـة كــانــون الـثــاني تــتــوقّف ا
تـحدة عن تطـبيق قواعـد االتّحاد ا
األوروبّـي.في بــاريس كـــانت جــادة
الـشـانزيـلـيزيه خـالـية فـيـما يـتدفق
الـيهـا عـادة مئـات االف االشـخاص
لـيـلـة رأس السـنـة السـتقـبـال الـعام

اجلديد. 
‰«u& dEŠ

كـانـت الــشــرطــة تـوقـف الــســيـارات
الـقــلـيــلـة الــتي تــمـر لــلـتــأكـد من ان
السائق يـحملون األذونات الالزمة
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{ طـــــهــــران - (أ ف ب) : اتّـــــهم وزيــــر
اخلارجيـة اإليراني محـمد جواد ظريف
ــنــتــهــيـة واليــته الــرئــيس األمــيــركي ا
دونـالــد تــرامب بــالــسـعي إلـى اخـتالق
"ذريعـة" لشن "حـرب" في توقـيت يـشهد
تــــصــــاعـــدا جــــديــــدا لــــلـــتــــوتــــر بـــ
البلـدين.وتأتي تـصريحات ظـريف قبيل
الـذكـرى الـسـنويـة األولى الغـتـيـال قـائد
فــيـــلـق الـــقــدس فـي احلـــرس الـــثــوري
اإليراني اجلـنرال قاسـم سليـماني الذي
قــتل في ضــربــة أمـيــركــيـة قــرب مــطـار
بـغداد في  3كـانـون الـثـاني أمـر ترامب
بــتـنـفـيــذهـا.وكـادت الــعـمـلـيــة تـتـسـبب
ــواجـــهــة مــبـــاشــرة مــفـــتــوحــة بــ
ــتــحـدة الــبــلــدين.ونــشـرت الــواليــات ا
حـامــلــة الــطــائــرات نــيــمــيـتـس أواخـر
تشرين الـثاني/نوفـمبر في اخلـليج كما

بــشـــكـل صــريـح ومــبـــاشـــر دفــاعـــا عن
شـــعـــبــــهـــا وأمـــنـــهــــا ومـــصـــاحلـــهـــا
احلــــيــــويـــة".وكــــان تــــرامب قــــد أشـــار
اضي إلى أنه سيحمّل إيران األسبوع ا
ـــســؤولــيـــة" في حــال "قــتـل أمــيــركي "ا
واحـد" في هــجــوم في الـعــراق بـعــدمـا
اتّـــهم طـــهـــران بـــالــوقـــوف وراء إطالق
صــواريخ عـلى الـسـفـارة األمـيـركـيـة في
بـغداد في  20كـانـون األول. ورد ظريف
حـيـنهـا على الـتـهديـد األمـيركي مـحذّرا
تــــرامـب من عــــواقب اإلقــــدام عــــلى "أي
مغامرة" قبل خروجه من البيت األبيض
في  20كـانــون الــثـاني بــعــد واليـة شن
خاللـهــا حـمـلــة "ضـغـوط قــصـوى" عـلى
طـهـران طبـعهـا انـسحـاب واشـنطن من
بـرم في الـعام 2015 االتـفاق الـنـووي ا
ب إيران والدول الـكبرى وإعادة فرض

اإلعــــدام رغم اجلــــهـــود الــــتـي بـــذلــــهـــا
لـــــلــــــتـــــواصـل مع طــــــهـــــران فـي هـــــذه
الــقـضــيـة.ولــفـتت إلـى أن هـنــاك "مـزاعم
مـقـلـقـة تـفـيـد بـأن االعـتـرافـات الـقـسـرية
ـنـتـزعة حتـت التـعـذيب اسـتـخدمت في ا
إدانة رضائي" مضيفة أن هناك "مخاوف
جـديـة أخـرى بـشـأن انـتـهـاك حـقـوقه في
احلــصـول عــلى مــحـاكــمــة عـادلــة".وقـال
نـــاطق بـــاسم وزيـــر خـــارجــيـــة االحتــاد
األوروبي جـــوزيـب بـــوريل إن الـــتـــكـــتل
"يــدين هــذا اإلعــدام بــأشــد الــعــبــارات".
ـــبــــدأ يـــعـــارض وأضـــاف "من حــــيث ا
االحتــاد األوربي عــقــوبـة اإلعــدام في كل
الـظروف ويـدعـو إيران إلى االمـتـناع عن
ـسـتقـبل".وأشارت تـنفـيـذ أي إعدام في ا
شـمداسـاني إلى أن إعـدام رضـائي وهو
رابـع عمـلـيـة من نـوعـهـا تـنـفذ فـي البالد
خالل العام  2020جاء بعد فـترة وجيزة
من ســلـسـلــة عـمــلـيــات إعـدام أخـرى في
إيـران.ففي  12 كانـون االول أثـار إعدام
قـيم في فرنـسا عـارض روح الـله زام ا ا
احـتـجـاجات دولـيـة واتهـمت احلـكـومات
الـغـربـيـة طـهـران بـاخـتـطافـه في اخلارج
حملـاكــمـته.وأشــارت ايـضــا إلى أن مـا ال
يـقل عن ثــمـانــيـة أشـخــاص أُعـدمـوا في
سجون مـختلفة عـبر البالد ب  19و26
كانـون األول .وحذرت من أن تـقاريـر غير
مؤكـدة تشير إلـى أن ثمانيـة آخرين على
األقـل مـــــعـــــرضـــــون خلـــــطـــــر "اإلعــــدام
الوشيك".وقـالت شمداسـاني "لقد حضت
ـتـحدة إيـران مـرارا عـلى الـتوقف األ ا
عن إعـدام قـاصـرين مـذنـبـ لـكن لـديـنـا
مـعــلـومـات تــفـيـد بــأن مـا ال يـقل عن 80
قـاصرا مـا زالـوا يـنـتـظـرون تـنـفـيـذ حكم

اإلعدام".

عـــقـــوبـــات أمـــيــركـــيـــة قـــاســـيـــة عـــلى
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة.واســتــهــدفت
هــجـمـات صـاروخـيـة خـصـوصـا خالل
الــعــام مـصــالح أمــيــركـيــة في الــعـراق
اتّهمت واشنطن فصائل مسلّحة موالية
إليران بتنفيـذها.لكن اعتبارا من تشرين
األول تـراجـعت وتــيـرة الـهـجــمـات بـعـد
ـوالية إليران. هدنـة أعلنـتها الـفصائل ا
ـــــتـــــحـــــدة واالحتــــاد وأعـــــربت األ ا
األوروبي عـن اســتــيــائـــهــمــا من إعــدام
إيـــران رجال كــان يــبــلغ  16عــامــا فــقط
ـته في رابـع إعدام عـنـدمـا ارتـكب جـر
من هذا النوع في البالد هذا العام.وقال
مــكــتب حــقــوق اإلنــســان الــتــابع لأل
ـتـحـدة إن محـمـد حـسن رضـائي أعدم ا
فـجـر اخلـمـيس مـن دون أن يـقـدم مـزيدا
ة من التفاصيل حول رضائي أو اجلر
الـتي ديـن بـارتـكــابـهــا والـتي يُــقـال إنه
عاما.لكن ارتكـبهـا عنـدما كـان عمره  16
ــنـظــمــة الـعــفــو الـدولــيــة ألـقي وفـقــا 
الـقبض عـلـيه في الـعام  2007 لـتورطه
ــــيـت لــــرجل خالل فـي حــــادث طــــعن 
شـجار وأمـضى أكـثر من  12 عـاما في

انتظار تنفيذ حكم اإلعدام.
‰UHÞ« Â«bŽ«

وقــالـت الــنـــاطــقـــة بـــاسم مـــكــتب األ
ـــتـــحــدة حلـــقـــوق اإلنـــســان رافـــيـــنــا ا
شــمـداسـاني في بـيـان "إن إعـدام أطـفـال
ـوجب مـذنـبـ مـحـظـور بـشـكل قـاطع 
الـقـانـون الـدولي وإيـران مـلـزمـة الـتـقـيد
بهـذا احلظـر".وأضافت أن مـفوضة األ
ـتــحــدة الــســامــيــة حلــقــوق اإلنــسـان ا
مــيـشـيـل بـاشـلــيه "تـدين بــشـدة عـمــلـيـة
اإلعـــدام".وتـــابـــعت أن مـــكـــتب حـــقـــوق
اإلنـســان يـشـعـر بــاالسـتـيـاء من تــنـفـيـذ

حلّقت قاذفتـان أميركيتان من طراز بي-
ـنـطقـة في الـعـاشر من  52 في أجـواء ا
كــانـون األول/ديـسـمـبـر في اسـتـعـراض
قـوة مـوجّه خـصـوصـا ضـد إيـران.وجاء
في تــغـريــدة ظـريـف "بـدال من مــكـافــحـة
ـتـحدة فـيـروس كـورونـا في الـواليـات ا
ـلـيـارات إلطالق يـنــفق دونـالـد تـرامب ا
قـــاذفــات بي- 52 ونــشـــر أســـطــول في
مــنــطــقــتــنـــا".وتــابع وزيــر اخلــارجــيــة
اإليـراني أن "مـعـلـومــات عـراقـيـة أفـادت
بـوجـود مـؤامـرة الخـتالق ذريـعـة بـغـيـة
(شن) حــرب".وردّت إيـران عـلـى اغـتـيـال
سلـيماني بـإطالق صواريخ عـلى قواعد
عــراقـيـة تــسـتــخـدمـهــا قـوات أمـيــركـيـة
مــنـتـشـرة في الـبالد في إطـار الـتـحـالف
. وتـابع ظـريف الـدولـي ضـد اجلـهـاديـ
أن "إيـران ال تـريـد احلـرب لـكـنّـهـا سـتردّ
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أصـبح بـريـكـست واقـعـا في نـهـاية
ــــؤيــــدة  2020 لــــكن األصــــوات ا
لـلـكـتـلـة األوربـيـة أشارت إلـى "يوم
حـزن".وعـرضـت قـنـاتـا بي بي سي
وســكـــاي نــيــوز صـــورا مــبــاشــرة
لساعة بيغ بن في وسط لندن وهي

تـدق مؤذنـة بحـلـول السـاعة 11,00
مــــســــاء ( 23,00ت غ) اخلــــمــــيس
الـلحـظة الـتي أنهت فـيهـا بريـطانـيا
مرحلـة انتقـالية اسـتمرت  11شهرا
وانـــفــصـــلت نـــهــائـــيـــا عن االحتــاد
األوروبـي. واعــــتــــبــــر ذلـك نــــصــــرا

شخصـيا لسيـاسي مثل الـشعبوي
ــعــارض لالحتــاد نـــايــجل فــاراج ا
ـــؤيـــد حلـــمـــلـــة االنـــفـــصـــال في وا
استـفـتاء  .2016وكـتب في تـغـريدة
"إنـهـا حلـظــة كـبـيـرة لــبالدنـا قـفـزة
عـــمالقـــة إلـى األمـــام. حـــان الـــوقت

لالحتفال. 
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وأخـيرا بـريـكست".وعـكـست وسائل
اإلعالم الـتـقــلـيــديـة مـشــاعـر فـاراج.
ونــــشـــرت ديـــلي إكــــســـبـــرس عـــلى
صــفــحــتــهــا األولى صــورة جلـروف
انش ـطلـة عـلى ا دوفـر البـيـضاء ا
مـع عــنــوان يـــقــول "مــســـتــقــبـــلــنــا.
بــــــريــــــطـــــانــــــيــــــا خـــــاصــــــتــــــنـــــا.
مصيرنا".ونشرت صحيفة صن خبر
بـريكـست ضـمن مـربع في الصـفـحة
األولى وأوردت تــصـريـحــات رئـيس
الــوزراء بــوريس جــونــسـون عن أن
كن ثل حلـظـة جتديـد  بـريكـست 
فيها للبالد أن "تطلق بقوة" االبتكار
الـعـلـمـي.ونـشـرت الـصـحـيـفـة رسـما
بيانـيا لسـاعة بيغ بن وعـليهـا حقنة
عـمالقـة تـشـيـر إلى مـنـتـصف الـليل
ـطالـبة بـجيش لـلتـرويج حلمـلتـها ا

ـــغــنـــيــة أســـوأ األضــرار أحـــيت ا
ومـؤلـفــة األغـاني األمـيــركـيـة بـاتي
ســمـيث الـبــالـغـة  74عـامــا حـلـول
الـــعـــام اجلـــديــد بـــتـــكـــر عـــمــال
اخلدمـات الصـحية الـوطنـية الذين
قضوا بوبـاء كورونا في عرض بث
عــلى شـاشـة في سـاحـة بـيـكـاديـلي
وبـالــبث الـتــدفـقي عــلى يــوتـيـوب.
وبـــعـــد نـــصف قـــرن من االنـــدمــاج
ضـــمـن االحتـــاد األوروبـي وعـــنـــد
السـاعة  23,00 بالـتوقـيت احمللي
وتـوقيت غـريـنيـتش (مـنتـصف ليل
اخلـمــيس اجلــمـعــة في بــروكـسل)
وعــلى وقع ســاعــة بـيـغ بن أصـبح

تـطوعـ للـمساعـدة في تنـفيذ من ا
ضـادة لفيروس برنامج اللـقاحات ا
ــســتــجــد.وبــالـفــعـل فـإن كــورونــا ا
استـطالعات الـرأي تظـهر أن الـوباء
ـثل مصـدرا أكـبر لـلـقلق بـالـنسـبة
لـــلـــشـــعب من قـــضــيـــة بـــريـــكــست
وعـرضت صــحف أخـرى لـلـروايـتـ
ـــتــنـــاقــضــتـــ مع حــلـــول الــعــام ا
اجلديـد.عـنونت ديـلي تلـغراف "أهال
بـكم في  2021 وســبـبــان لألمل في
مـســتــقــبل أكـثــر إشــراقــا". في هـذه
الـصـحـيفـة عـمل جـونـسـون مراسال
ــاضـيــة.وكـانت في الـتــســعـيــنـات ا
تـشـير بـذلك إلى بـريـكست ومـوافـقة
تـحد ـملـكـة ا الـهيـئـة النـاظـمة في ا
على لقـاح جديد لـكوفيد- 19طورته
جــــامـــــعــــة أكــــســـــفــــورد وشــــركــــة
استرازيـنيكا ومـقرها كامـبريدج.أما
ـؤيدة لالحتاد صحـيفـة الغـارديان ا
ـــوقــــفـــ في األوروبي فــــمـــزجـت ا
تــغــطــيــتــهــا عــلى صــفــحــة األولى
مــشــيــرة إلى أن بــريــطــانـيــا تــركت
أخيرا كافة قواعد االحتاد األوروبي
في وسط "أزمـة من دون ضـجة".في
الـــصـــفـــحــات الـــداخـــلـــيــة وصـــفت

ــيـول الــصـحــيــفـة الــيــسـاريــة ا
بــريـــكـــست بــأنـه "خــطـــأ وطــني
مأسـاوي".وقـالت "بريـطانـيا اآلن
خــارج االحتـــاد األوروبي. لــكــنه
يوم حزن ولـيس يوم مجـد ألننا
ســــــنــــــبــــــقى دومــــــا جــــــزءا من
أوروبــــا".ونـــشــــرت صـــحــــيـــفـــة
االنـدبـنـدنت رسـما كـاريـكـاتـوريا
ــؤيـدين سـاخــرا يــظــهـر كــبــار ا
لـبــريـكـسـت عـلى هــيـئــة أسـمـاك
مــخـتـلـفـة مــذكـرة بـاجلـدل الـذي
ـــلف الــصـــيــد وكــاد أن أحــاط 
ينسف اتفاقيـة جتارية ب لندن
وبــــروكـــــسل بــــعــــد أشــــهــــر من
احملـادثـات.وصـوّرت الـصـحـيـفـة
جــونــســون عــلـى شــكل ســمــكــة
مــسـطــحـة "بــعـيـدة عـن األعـمـاق
عــادة" فـيــمـا رسـمـت فـاراج عـلى
ــــلــــحــــة أو شــــكل ســـــمــــكــــة "
مدخـنـة".أما صـحيـفة ديـلي ميل
أكـثر الـصحف الـشـعبـية مـعاداة
لـالحتــاد األوروبـي فــقـــد ركــزت
كـلـيـا عـلى الـوبـاء بـعـد أن أكـدت
بـيـانـات جــديـدة تـلـقــيح مـلـيـون

شخص في بريطانيا.

بغداد
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ذو السيجارةِ هوَ صاحبي في صِفاتهِ ,هوَ هوَ في ذاتهِ ,تراهُ عَفويّاً في
خـطـواتهِ ,عــفـويّـاً في كــلـمـاتهِ. هَــكـذا ربُّهُ خَـلَقَ فــيهِ حـركـاتهِ ,وفَـلَقَ فـيهِ
لفظُ َ جـفالتهِ , سـكـنـاتـهِ ! فـحـركـاتُهُ كـمـثلِ فـتىً مـحـمـومٍ في فـراشٍ حـ
كلـماتهِ جـزل كأنهُ نـطق تَفَـلَّتَ من سجنِ نـبراتهِ ,لكـأنّي بهِ يَحـذرُ جيـشاً
من غَفـالتهِ! فإن سَـكَنَ و رَكَنَ لشـهقـةٍ من سيـجارهِ فَـبِقـسوةٍ ,كأنّهُ نوى
إقتالعَ عرجـوناً مِن ب كـرباتهِ! تَرتعشُ اإلصـبعان -وهـو القوي- ح
يَـقـبضُ بطـرفَـيـهمـا عـلى السـيـجار كـرعـشـةِ شيخٍ هَـرِمٍ في سـماتهِ ,فإن
نَفثَ دخانَه فكأنّها آخرُ زفرةٍ في حياتهِ ,أنّهُ يعلمُ سيجارهُ وواعٍ لسموم
ما في رُفاتهِ  ,فإن رَمى سـيجارَهُ -ونـصفَـها لم يَمتْ- رمـاهُ خَطـفاً قبل

مِيقاتهِ !
َـمـاسِ ح ـراسِ في خطـواتهِ ومَـهـيبُ ا يـظنُّ مَن ال يـعـرفهُ أنّهُ صـعبُ ا

ثباتهِ ,لكـنّي أرى زَفراتَهُ هي لـذة ما فـيهِ من إستـئناسٍ وهـي نبعُ فُراتهِ.
قلتُ لصاحبي ذي السيجارةِ :

لِمَ ال تَــتَـوَلَّعُ بِـفن (اإلتـيــكـيتِ) في لـبـاقــةِ حـديثٍ وفي عَـبـراتهِ ,فَـتَـتَـصَـنَّعُ
نظـراتَهُ وبسـماتَهُ,ثم قبـساتٍ من (إسْـمارتِهِ) ,ثمَّ تَتَـقَـنَّعُ  بإصـولهِ وكيفَ
اخلـتمُ خملـرجاتهِ ,وكـيفَ يكـونَ الـبـدءُ في (إسـتارتِهِ) ,وكـيفَ تَـتَمَـنَّعُ في
حوارٍ من أجلِ فـوزٍ بوظـيفـةٍ وتُسـبِرُ غـورَ لفـتاتهِ ,وكيفَ تَـتَدَلَّعُ بـقفـشاتهِ

وخَلجاتهِ? 
صَدَّني عابِساً ,وَرَدَّني حابِسـاً لِلنَّفَسِ وقَـنواتهِِ : ولمَ ذاكَ? فمـا ظَننتُهُ -
, ياصاحُ- إلّا تَـزلّفاً في احلرفِ في نواتهِ ,وتَكلّفـاً في الطرفِ مِن غُالتهِ

فأنصِتْ ألُرِيَكَ األتيكيتَ احلق بأنقى معانيهِ ,وأندى نسماتهِ..
َــعــبــود الــذي مَــلَكَ األجــنّــةَ وإدراكَــهــا ,واألنــفسَ وأمالكَــهــا, أرايــتَكَ ا
والــهــواجسَ وهالكَــهــا ,واجملــرّاتِ وأفالكَــهـا ,والــبــحــارَ وأســمــاكَــهـا,
رْ كيفَ وَضَعَ والعـنـاكبَ وشِراكَـها ,سأُريـكَ إتيـكـيتَهُ من مـشـكاتهِ ,فتَـدَبـَّ
ذِينَ آمَــنُـوا وَعَــمِـلُـوا ا وُسْـعَــهَـا) في قــلبِ (وَالـَّ اإللهُ (لَـا نُــكَـلفُ نَــفْـسًــا إِلـَّ
ا وُسْعَـهَـا- أُولَــئِكَ أَصْحَـابُ الْـجَـنَّةِ هُمْ الـصَّـالِـحَاتِ -لَـا نُـكَـلفُ نَفْـسًـا إِلـَّ
ــكـافـأةُ مـكــافـأته! عَنِ (الـعـفــويـةِ) أُحَـدثُكَ  يـا فِـيـهَـا خَـالِـدُونَ) ,فَـلَـنِـعمَ ا
رْ كــيفَ هـوَ إتـيـكتُ صـاحـبي ,يــا ذا إتـيـكـيتٍ. ثـمّ تَـفَـكـَّ
عبـادهِ إذ أجابوهُ: (مَـا كُنَّا لِـنَهْـتَدِيَ لَوْلَـا أَنْ هَدَانَا
ـرْ كـيفَ رَدَّ الــلَّهُ) وبــفـضــلهِ وبــرحــمـاتهِ ! ثمّ تَــذَكـَّ
الـقدوسُ كـرّةً أخـرى فأعـادَ الـفضلَ لـهمَ: "تِـلْكُمُ
ةُ أُورِثْـتُـمُـوهَـا بِـمَـا كُـنـتُـمْ تَـعْـمَـلُـونَ" فـفَازوا الْـجَـنـَّ

رضاتهِ. بعفوهِ و

بغداد
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ـاليـة علي ـرة الثـالثـة الـتي اتوقف فـيـها عـنـد حديث وزيـر ا ـا هي ا ر
عالوي وهـــو يــتــحــدث لــنــا عن وضع الـــبــلــد بــعــد رفع ســعــر صــرف
الــدوالر.في الـــواقع كـــان الــوزيـــر يــتـــحــدث كـــصــيـــرفي اعــتـــاد عــلى
االزمات.وكـان يشرح لـنا الوضع الـذي سيـمر به البـلد بعـد خطوة رفع

سعر صرف الدوالر.
 احـيـانـا يـعـتـاد االنسـان عـلـى عمـلـه فـيعـيـش في تـفـاصـيل ال نـطـيـقـها
ـمكن ان نـحن.طبـيب الـتـشـريح مثال,وزيـر مالـيـة في بـلد كـالـعراق,ن ا
يــعـرف اي انــســان ضـعــفه امــام جــثـة تــشــرح او خـطــوة اقــتـصــاديـة
لك القدرة على تصور ما ستتبعها مشاكل كثيرة.االنسان العادي ال 
تـمرس الـذي انشـغلت خاليا سيقع,ويخـشى من عواقـبه.لكن الـوزير ا
ليـارات سيـكون قادرا عـلى احلديث وكأنه يـتحدث دماغه بـلغة ارقـام ا

لنا عن مسألبة عادية جدا.
 ما فـهمته من كل مـناصري رفع سـعر صرف الـدوالر واالستقـطاعات
كن ان ـوظـفـ هو ان هـنـاك طـبقـتـ في الـعـراق.االولى  من رواتب ا
نـسـميـهـا فـقـراء الدوالر,وهـذه هي الـطـبقـة الـتي سـتـضـرر بـسبب رفع
ـاذا سـتـتضـرر هـذه الطـبـقة?ألنـهـا على حـد تـعبـيـر وزير سـعـر صرفه.
ـالـيـة تـنـفق بـالدوالر,وتـسـافـر كـثـيـرا.أامـا الـطـبـقـة الـثـانـيـة فـهي كـما ا
اسميها ايضا فقراء الدينار,وهذه الطبقة لن تتضرر كذلك النها محلية
االسـتهالك لـو جاز القـول اي انهـا ال تشـتري اشـياء بـالعـملـة الصـعبة
وال تسافر ابدا بـسبب تعلقـها القوي بنمط احلـياة الراقية داخل حدود

الوطن.هذه الطبقة محمية جدا.
الية ح حتدث عن اصحاب الدخل   انا هنا احتدث عما قاله وزيـر ا
احملدود وكيف ان عاصفة سعر الصرف لن تخرب تسريحة شعرهم.
  لدينا اذن طبقتان ستواجهان التغيرات االقتصادية القادمة في العام
القـادم.لكن في احلقـيقة لم نـعرف الى اي طـبقة يـنتمي وزراء احلـكومة

,وهل تخفيض رواتبهم  %40هو نسبة عادلة? اني والبر
ـمـكن اجـراء اصـالح مـالي ان كـانت هــنـاك بـنـيـة حتــتـيـة حتـمي  من ا
ـعـدوم الـدخل.فـهل فـكر من ـسـك ذي الـدخل احملـدود او ا ـواطن ا ا
ويـطلب رض, واطـن  ـثل هـذه االجـراءات ان ا يـدعـو 
الوالده تعليما يكلفه ماال اضافة الى اعباء احلياة
االخـــــرى. فـــــقـــــراء الـــــدوالر يـــــعـــــيـــــشـــــون في
هم,وفـقـراء الـدينـار يـتـرقـبون سـنـة ال تـبـشر عـا

بخير في اعتقادهم.

ــطـارات الـعــربـيـة وحـدهــا هـذا الـعـام بــتـعـرضـهــا لـلـقـصف انـفـردت ا
دفعية الثقيلة أو بقذائف الهاون.  الصاروخي وأحيانًا با

ـطار بـغداد الدولي فـي األسبوع األول من بدأ الـغارات الـصاروخـية 
طار عدن الدولي في األسبوع االخير من هذا العام احلالي وانتهت 
ستهدفة وتواريخ طارات العربية ا العام. ويكشف لنا السجل التالي ا

تعرضها للقصف:-
2020/1/3 طـائرات أمـريـكيـة مسـيـرة تقـصف مـطار بـغـداد بتـوجيه من

البنتاغون.
دفعية الثقيلة. 2020/5/9 تعرض مطار معيتيقة الليبي للقصف با

2020/6/16 سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي.
2020/8/18 سقوط قذائف في محيط مطار بغداد الدولي.
2020/8/30 سقوط قذائف في محيط مطار بغداد الدولي.

2020/9/3 قصف إسرائيلي يستهدف مطار التيفور في سوريا.
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة بطـائرات 2020/9/6 قـصف مطـار أبهـا في ا

حوثية مسيرة.
2020/9/9 تعرض مطار أبها للقصف بطائرات حوثية مسيرة.

2020/10/1 سقوط فدائف في محيط مطار أربيل الدولي.
ملكـة العربية الـسعودية لقصف 2020/10/26 تعرض مطار أبـها في ا

بطائرات حوثية مسيرة.
2020/11/15 قصف مطار أسمرا في إثيوبيا 

2020/12/30 تعرض مطار عدن الدولي للقصف الصاروخي.
ـطارات من خالل مـا تقـدم نسـتـنج أن األمن مفـقود تـمـاما في مـعظم ا
ـتـخـاصـمــة ال تـقـيم وزنـاً لـبــنـود االتـفـاقـيـات الـعـربـيــة وان األطـراف ا
ـتخاصـمة بـتجنب الدولـية الـتي تلزم جـميع اجلـهات ا
سـافرين ـدنيـة واحلفـاظ عـلى حيـاة ا طـارات ا ا

وسالمة الطائرات.
نـأمل ان تكـون مـطــــــــاراتنـا الـعربـيـة في مأمن
من الـــغـــارات واالنــــفـــــــــــــجـــارات في الـــعـــام

القادم.
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{ لندن -(ا ف ب): بعد سنوات
من انـــتــقـــاداتــهـــا لــبـــروكــسل
احـتـفلت الـصـحف الـبـريطـانـية
ــشـــكــكــة فـي جــدوى االحتــاد ا
األوروبي بـالنـصـر في أعـدادها
الـــصـــادرة اجلـــمـــعـــة بـــعـــد أن
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بغداد

اذا تـوقف الـتعـلم تـوقف الـنـمـو اذا تـوقف الـتـعلم تـوقـفت الـقـدرة عـلى الـقـيادة
تفق عليه هو انك اذا اردت ان حتسن جوده أي شيء تبدأ بإيقاف والتـوجيه. ا
ـنعه من االنـزالق مـره أخرى ولـكنـنا في الـتـدهور أوال ووضع مـصدات كـافـية 
التعـليم العالي وفي جامـعاتنا نعمل جاهـدين لوضع إصالحات وحتس جودة
التـعلـيم من خالل احملاضـرات والورش واخملاطـبات الـشكـليـة من دون الوقوف
شـكالت احلقيقـية واسبابهـا وكيفيـة معاجلتهـا ونحاول ان نروي جتارب على ا
اذج مـشوهه او يـتم تشـويهـهـا من خالل التـطبـيق الغـير دول مـختـلفـة لتـكـون 

صحيح والغير منطقي. 
ـية في اجلـامعات عـايير الـعا والـسؤال الـضاغط هـنا هل فـعال نحاول تـطبـيق ا

والكليات اذا كنا كذلك تفضلوا لنجيب عن األسئلة االتية:
1- هل الـقـيـادات في وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي مـؤهـله و اخـتـيارهـا ضـمن تـلك

عايير. ا
2- هل رؤسـاء اجلـامعـات وعـمداء الـكـليـات مـؤهلـ و اخـتيـارهم ضـمن تلك

عايير. ا
3- هل الــعـمـلــيـات الـتي تــتم داخل احلـرم اجلــامـعي من تــعـلـيم وبــحث عـلـمي

عايير. وخدمة مجتمع يديرها مؤهل  اختيارهم ضمن تلك ا
4- هل الـتـرقــيـات الـعـلـمـيـة واخـتـيـار رئـيس وأعــضـاء جلـانـهـا تـتم ضـمن تـلك

عايير. ا
ــفـاصل ضـمن تـلك 5- هل يـتم اخــتـيـار أعـضـاء الــلـجـان الـعـلــمـيـة في كـافـة ا

عايير. ا
عايير. 6- هل االهتمام بالطالب واعتباره محور العملية التعليمية ضمن تلك ا
ـية (الذي سـتوعـبات الـعا 7- هـل النشـر العـلمي في اجملالت الـعلـميه ضـمن ا

عايير. اغلبه مزيف) ضمن تلك ا
ـيـة في ما يـخص الـتـعـليم 8- هل الـقـرارات النـافـذه من قـبل الـقيـادات االكـاد
والـبــحث وخـدمــة اجملـتـمـع تـنـعــكس بـاإليــجـاب عـلى اجملــتـمع وهي ضــمن تـلك

عايير. ا
9-  هل الـسلـوك اللـفظي لـلقـيادات اجلـامعـية مـطابق لـسلـوكهم الـفعـلي في ما

عايير. ية وهو ضمن تلك ا يخص القضايا االكاد
ـا ـعــرفـة ومن ثم انـتــاجـهـا  10- هـل الـتـدريـسي اجلــامـعي قـادر عــلى نـقل ا

عايير. ينسجم وتلك ا
ضـغه التي وصفها التـقييم لكم وهو اول خـطوة لإلصالح والبدايـة تكون من ا
نـبـينـا ومـعـلـمـنا االكـرم صـلى الـله عـلـيه وسـلم حـيث قـال: (اال وان في اجلـسد
مـضـغه اذا صلـحت صـلح اجلـسد كـله واذا فـسدت فـسد اجلـسـد كله اال وهي

القلب). فاجلامعة مضغه اجملتمع وقلبه النابض.
{ باحث في إدارة العمليات وبناء القدرات
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كولكاتا - الهند 

لم اتـفـاجـأ حــ كـتب بـعـضـهم ان الـسـنـة الـلــعـيـنـة قـد ذهـبت فـمـنـذ ان دخـلت
السيدة 2020 عليـنا ونحن في إستياء عـمومي متواصل ومحنة تـكبرها محنة

وازمة تلحقها أزمة. 
ـصائـب لكن لـسـنة 2020 رغم أنـنـا اعتـدنـا الـتعـايش مع مـخـتلف األزمـات وا
بصمـة خاصة في حياة الناس على مستوى العالم أولها فاجأ فيروس كورونا
جـمــيع الـعــالم.. فـســرعـان مـاانــتـشــر وبـدأ يـبــلع بـاألرواح من قــريب أو مـحب
أوصديق  أو عـزيز اغتـالته األسلـحة السـوداء في وضح النهـار أو عتمـة الليل

فالذئاب كانت وماتزال على األبواب .
ـاليـة وإرتـفاع أسـعـار صرف أمـا أبـواب احملن فـسرعـان مـا بدأت مع األزمـة ا
واطن ـا اثقل صـدر وقلب ا واد الـغذائـية والـبضائع  الدوالر وغالء أسـعار ا
الذي تـأخر صرف راتبه فيجـلس وينام في حيرة ويتـساءل ماذا سأفعل وماذا

سيحدث? .
االحـداث التسـر والتُسـعد جـعـلتـنا نـشعـر ان النـحس مـتعـانق اليـد مع السـيدة

2020 رغم أمنياتنا مثل هذا اليوم أن تكون سنة سعادة وخير .
ن الذي ـقتـوالت من قبل اخـيهن وا اعتـقد أن "ام صالح الـشهيـد واالخوات ا
انــتـحـر والـطـفالن الـلـذان اغــرقـتـهم والـدتـهم في الــنـهـر ومـوت حـسن صـافي
ـة وحزيـنـة مـعلـقـة على والبـنت الـتي قـتلـهـا عمـهـا.... الخ " جـميـعـهـا صور مـؤ
تآكل حزنـاً وقلقاً ورهـباً ورعباً وسـتبقى معـلقة كأجراس جدران هذا الـوطن ا

ملونة على شجرة السنة التي مضت في غير سعادة .
ا تـكون احيانـاً انعكـاس مظهـر ما أو سعادة ال أريد السـعادة ألن السـعادة ر
ـثل الـعـراقي: اسمك عـلى مـسـتوى اإلسم الـذي اخـتـاره الـوالـدين كـما يـقـول ا
باحلصـاد ومنجلك مكسور  أو أن تكون السعادة شخص النشعر بلذة احلياة
إال مـعه.. لـكنـها من جـهة أخـرى ليـست غايـة نصل الـيهـا بل هي الطـريق الذي
نصل فيه هـذا ماقاله رائد التنمـية البشرية الدكـتور ابراهيم الفقي رحمه الله :
إن الـسـعـادة احلقـيـقيـة رغـبـة حقـيـقـية بـاحلـياة ولـهـا كـثيـر من الـتـعريـفـات لكن

ـا نـريـد ألنـها في الـتـعـريف احلقـيـقي هـو انـهـا طريـق نصل فـيه 
الـنـهايـة شعـور .  الشـعور بـاخليـر وهو يـعم لغـيرك ولك يـعد
سعـادة.. لذلك أتمنى أن تكون السيدة 2021 تتخانق يدها
والتـتـعـانق مع الـنـحس مـثل سـابـقـتـهـا مـجـدداً وأن تـكـون

سنة خير قبل السعادة .

 …œUF « q³  dO)«

وفــرض عــلى قــادة الــثــورة الــقــبــول
بــصـديــقه عـبــدالــرحـمن الــبـيــضـاني
الـسـفـيـر األسـبق لـلـحـكم اإلمـامي في
ــانـــيــا لـــيـــصــبح نـــائـــبــاً لـــرئــيس أ
اجلــمـهــوريـة ونــائـبــاً لـلــقـائــد الـعـام
ـــــســـــلـــــحـــــة ووزيـــــرا لـــــلـــــقـــــوات ا
لــلـــخـــارجــيـــة.بــسـط الــعـــيـــني أمــام
الـــســــادات كل الــــتــــفــــاصـــيـل بـــأدق
ـعلـومـات التي تـفاصـيـلـها وجـمـيع ا
وقف عــلـيــهـا واألفــكـار الــتي خـلص
إلــيـهـا خــاصـة في مــا يـتــعـلق مــنـهـا
بـالـعواقب احملـتـمـلـة لـتدخـل اجليش
صري مباشرة في القتال خصوصاً ا
تـمرس مع رجال الـقبائل األشـداء ا
نـاطق عـلى حـروب الـعـصـابات فـي ا
اجلـــبــلــيــة عــالــيــة االرتــفــاع ووعــرة
الــتـضــاريس الـتـي لم يـتــدرب جـيش
مـصـر عـلى الـقـتـال في مـثـلـها.قـال له
السادات:"يبدو أنك منزعج أريدك أن
تطـمـئن إلى أننـا نـعد لـكل أمـرٍ عُدته
ولـكل احتـمـالٍ ما يـلـزم هذه الـقـبائل
يـنـبـغي أالّ تـزعـجـنـا هل تـعـرف أنـنا
اآلن في سـبـيل إرسـال الـصـاعقـة إلى
الـيـمن? إنـنـا نـدرب جـنـود الـصـاعـقـة
عـلـى اكل الـثــعـابـ فــمن يـســتـطـيع
الوقوف أمامهم?".فقال له العيني:" يا
ســيــدي هــؤالء سـيــواجــهــون قــبـائل
شـــرســة هي جـــزء من الــصـــخــر من
ـــنــاطق اجلـــبل قــبـــائل في بـــعض ا
الـثـعـابـ عـنـدهـا فـاكـهـة".وبـعـد أيام
كـان الــعـيـنـي في نـيـويــورك يـخـوض
مـعـركـة دبـلـومـاسـيـة حـامـية مـع وفد
احلكم اإلمامي الـذي سبـقه إلى هناك
لـشـغـل مـقـعـد صـنـعــاء في اجلـمـعـيـة
تحدة.وساهم الرئيس العامة لأل ا
اجلزائـري الـراحل أحـمد بن بال في
ـــعــركـــة لـــصـــالح وفــد حـــسم هـــذه ا
حكومـة اجلمـهورية اجلـديدة ثم دعا
الــعـيــني إلى عــشــاء حـضــره األمــيـر
لك فيصل رئيس الوفد السعودي - ا
الحــقـاً - حـيـث وصـفه الــعـيــني بـأنه
كان خالل حديثهما معتدالً ويفكر في
ـلـكي وفي حل لـلـنـزاع مع اجلـانب ا
إيـــقــاف الـــتــدخل. قـــال له الــفـــيــصل
إنه"إذا لم يـكن هـنـاك تـدخل خـارجي
ولـم يــكن الــنــظــام اجلــديــد مــعــاديــاً
لــــلــــســــعــــوديــــة فال يــــوجــــد ســــبب
لــلــخـالف".لــكن الــعــيــني يــضــيف أن
البعض :"يعلل تـشدد فيصل بعد ذلك
عـنــدمـا عـاد إلـى بالده بـتـصــريـحـات
ـــســــؤولـــ فـي صـــنــــعـــاء بـــعـض ا

وحتديهم" آلل سعود.
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بـ "الــقــلــيـل" الــذي قــاله الــعــيــني في
مذكراته ( 354صفـحـة) قال "الـكثـير"
ـا لم يقـله غـيـره وال يـتـسع اجملال
هـنـا لـعــرضه  لـكـنـني أريـد أن أرسم
صورة العيـني كما تـشكلت في ذاكرة
وذلك مـنذ رأيـته ألول مرة وأنا جيلي
في أولى سنـوات الدراسـة اإلعدادية
وهـو يـفــتـتح مـدرسـة "الــكـوفـة" الـتي

مولـت بغـداد بنـاءهـا في مـدينـة ذمار
جنوب صنعاء.ومحسن العيني الذي
قــضى قـســطـاً طــويالً من حــيـاته في
الـغــرب دارسـاً في أعــرق جـامــعـاته
وأول وزيــــرٍ خلـــــارجــــيــــة الـــــعــــهــــد
اجلمهوري وسفـيراً في أكثر عواصم
الـعالم أهـمـية مـتـأثـراً إلى حد بـعـيد
دنـية بقـيم الـغرب وتـقالـيـده ومثـله ا
والثقافـية واالجتـماعية كـان معروفاً
ــعــركـة لــدى اجلــمـيع خـالل قـيــادته 
الـتـحديـثب مـعـاداته الـشـديدة لـنـبـتة
(القات) وبـحمالته الواسـعة للـتوعية
ــضــارهــا وأخــطــارهــا.كــمــا اتــخـذ
الـعـيـنـي سـلـسـة إجـراءات تـدريـجـيـة
لـلــحـد من زراعـة الــقـات في األراضي
وقوفـة وإبعاد أسـواق بيعه خارج ا
العـاصـمة وبـقيـة مـدن البالد وحض
موظـفي الدولـة عـلى مقـاطعـته. وهذا
ما بدا أشـبه بثورة ثقـافية يـخوضها
العـيـني لوحـده ما كـان لـها أن تـفشل
ؤسسة القبلية لوال تدخل رموز من ا
لــوأدهـــا.كــنت حــائـــراً بــ الــرئــيس
الـــراحـل إبـــراهـــيم احلـــمـــدي الـــذي
اختار العيني رئيساً ألولى حكوماته
- ويرى في مضغ القات مجرد "عادة"
تـدخـل ضـمن حـقــوق الـفــرد وحـريـته
الشخصية وب العيني الذي كانت
سـيـرته الـعـلـمـيـة والـسـيـاسـيـة مـثـار
ــتــعـــلــمــة إعــجــاب أغـــلب الــنـــخب ا
ـــقت هــذه ـــثـــقـــفــة حـــيث كـــان  وا
الـــنــبــتــة وكــانت أطـــروحــاته تــقــنع
الـكـثـيـرين بـأن نبـتـة الـقـات مـضـيـعة
لـــلـــوقت وإهـــدار لـــلـــمـــال والـــنـــاجت
الــقــومي خــصــوصـاً بــعــدمــا أخـذت
زراعــــتــــهـــا حتل مــــحل زراعــــة الـــ
الــيــمــني ذائع الــصــيت وتــســتـهــلك
يـاه اجلوفـية وتـتسبب الكـثيـر من ا
في الــكــثـيــر من األمــراض اخلـطــيـرة
كــــالــــســـرطــــان بــــعــــد االســــراف في
اسـتـخــدام الـكـيـمــاويـات لإلكـثـار من

إنتاجه ألغراض جتارية خاصة.
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ــرتـ في حــيـاتـي الـتــقـيت مــحـسن
الـــعــــيـــني الــــســـيــــاسي الـــعــــتـــيـــد
والدبلوماسي احملنك والرجل األكثر
أهمية في مـعتركات الـيمن قبل وبعد
وصــــوله إلـى رئــــاســــة حــــكــــومــــاته
األربع.ولقائي األول بالـعيني كان في
شهر فبراير/ شباط  1990في مكتبه
فـي واشــنــطن عــنـــدمــا كــان ســفــيــراً
لـبالده وعمـيـداً لـلـسلك الـدبـلـوماسي
الــعـــربي واألجــنــبي فـي الــعــاصــمــة
األمريكيـة لسنوات عـدة وذلك عندما
رافقت الـرئيـس الراحل عـلي عبـدالله
صالح أثناء زيارته لها واكتشفت أن
الـعــيـني يـحــظى بـعالقــات جـيـدة مع
البيت األبيـض واخلارجية وغـيرهما
ــــــؤســـــســـــات واجلـــــامـــــعـــــات من ا
وخالل هـذا اللقاء لم أشعر األمريكية
بأن الـعيني كـان مخـتلـفاً عن صورته
في ذهــني عــنه وعن رفــاق جـيــله من

الـــرعــيل األول لـــلــحــركــة الـــوطــنــيــة
اليمنـية.وأعتقد أن الـعيني ساهم في
تشـجـيع اإلدارة األمـريكـيـة مع رئيس
شركة "هنت" الـنفطية األمـريكية التي
كانت تـسـتثـمر فـي اليـمن "راي هنت"
لـلـقــاء صـالح واالسـتــمـاع إلـيه كـأول
ــني يـجـتـاز عــتـبـات الـبـيت رئـيس 
العالي السعودي دون إذن هذا الباب
ــــكـــتب والـــذهــــاب مـــبــــاشــــرة إلى ا
الــبـــيــضــاوي في واشـــنــطن.وســألت
ـقدور صـالح الـعـيـني عـمـا إذا كـان 
تـــبــديــد هــواجـس األمــريــكــيــ إزاء
مشروع الوحدة في اليمن مع احلزب
االشـتـراكي احلـلـيف األخـير لـالحتاد
السوفياتي السـابق فكان رد العيني
ا معناه أن هذا األمر بات غير مهم
وال وارد بــالـنــسـبــة لـواشــنـطن بــعـد
انــهـيــار ســور بـرلــ خـصــوصـاً أن
جورج بـوش األب زار صنـعاء عـندما
كان نائباً للرئيس ووقف على صورة
الوضع في الـيمن بنـفسه.وكـان هناك
اثـنـان فـي الـشـرق األوسط يـتــلـهـفـان
ــعــرفـة بــنــفس الـقــدر من االهــتــمـام 
نـــتـــائج زيـــارة صــالـح ولــقـــاءاته مع
بوش ووزير خارجـيته جيـمس بيكر
أحــدهـمــا الــرئـيس الــعــراقي الـراحل
صــدام حــســـ الــذي أرسل طــائــرته
الـرئاسـيـة لتـقل صـالح إلى واشـنطن
وخالل تنـقالته في عـدد من الـواليات
األمــريــكـــيــة. والــثــاني كــان الــعــاهل
السعودي فهد بن عبدالعزيز الذي لم

تتـبدد هواجـسه حيـال هذا الـلقاء إال
ـغلق في حفر الباطن بعد اجتماعه ا
مع صــالح ألربع ســاعـات بــنــاء عـلى
طلب من صدام.أمـا اللقـاء الثاني مع
العـيـني فتم في  19ينـاير  2020في
منـزله في القـاهرة أي بـعد مـا يقرب
من عـــقـــدين من الـــزمن.وحتـــدث إليّ
العـيـني مطـوالً خالل هـذين اللـقاءين
عن جتــربـته فـي الـســيـاســة واحلـكم
رئـيـسـاً للـوزراء ووزيـراً لـلـخـارجـية
وســـفـــيـــراً في أهـم عــواصـم الـــقــرار
اإلقـــلــــيـــمي والـــدولـي خالل مـــراحل
عــاصـفـةٍ مـن تـاريخ الــيـمن واإلقــلـيم
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وكان في مذكـراته التي قرأتـها مرات
عــدة كـامــلـة أو مــجـزأة االخــتـيـارات
ا بـدا عـليه في يـبدو أكـثـر تركـيـزاً 
ـا بـحكم أحـاديثه الـشـفـهـية مـعي ر
تقـدمه في العـمر حـيث ولد في الـعام
1932تقريباً لـكنني في اجململ كنت
ــــثـــقف أشــــعــــر أنه ال يـــزال هــــو  ا
الـعـميق الـعـقل الـتـحـديـثي صاحب
الذاكرة اخلصبة واللغة التصاحلية
والنظـرة الثاقـبة في جوهـر احلياة
بل كـنت في حـاجـة إلى الـتـحقـق منه
عما ظل يـشغل بالي من األسـئلة وما
كنت محتاجاً إلى مقارنته مع ما كان
مـعـلـومـاً لـدي من وقـائع ومـعـلـومات
بــــــشـــــأن قـــــضــــــايـــــا مــــــحـــــددة في
زمنه.وكعادته كان العـيني متحضراً

مــتـــمــديـــنـــاً عــذب احلـــديث وحـــلــو
عشر أكرمني بـوقته كثيراً وأجزل ا
ـا عـهدته فـيه من أدب رجاالت عليَّ 
كنني مـعها سوى عصره لدرجـة ال 
ا الثـقة به واالقـتناع بـصحـة كثـير 
ـا حتـدث به يـطـرحه وحــسن الـظن 
إليّ سواء عـن اآلخرين ومـواقـفهم أو
عـن دوره في الـــتــــاريخ الـــســــيـــاسي
احلــديـث لــبالده.ولم تـــخل أحــاديــثه
ــشــهـودة في مــعي عن مــواجــهــاته ا
لـــقــاءاتـه مع قــادة الـــيــمـن أو مــلــوك
وزعـمــاء اإلقـلـيم ورؤســاء الـعـالم في
الـغــرب والـشـرق; الــغـرب الـذي درس
فــيه عــلــمــاً وتـمــرس ديــبــلـومــاســيـةً
وسـيـاسـة ومع عـمـالـقـة االشـتـراكـية
في الـــــشـــــرق روســـــيـــــا والـــــصــــ
ا وغيـرهمـا.لقـد كان مـنصـفاً لـلكل 
لـهم ومـا عـلـيـهم قـادة الـيـمن الـكـبار
ارسـات البعض برغم حتفـظه على 
منـهم ثم لـعبـد الـكر قـاسم وصدام
حــسـ في الــعـراق بــكل مـا انــطـوت
عـلـيه عـهـودهم من عـنف ومـغـامرات
ولعبد الناصر والـسادات مصر ثالثاً
بـصـرف الــنـظـر عـمــا شـهـدته عالقـته
بــهــمــا وبــبــعض مــســاعــديــهــمــا من
ــلـوك وأولــيـاء مــواجـهــات وجـدل و
ن عهود السعـودية وأمرائها آخراً 
لم يبـد أنـهم وثـقوا به رغم إعـجـابهم
بشخـصه وال هو حتمل الـصبر ح
يحـسن الصـبـر على مـواقف بعـضهم

جتاه بالده.
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ــمـتـدة لـنـحـو "خـمـسـ في سـيـرته ا
ـــتــحــركــة" وهي عــامـــاً في الــرمــال ا
عــنــوان مــذكــراته الــشــهــيــرة اخــتـار
محسن العيـني أن يضع مجهره على
نــــصـف قــــرن فــــقط مـن صــــيـــرورات
الـتـاريخ وتبـدالت الـسـيـاسـة وصراع
صالح في اإليدلوجيات وتناقضات ا
ـنـطــقـة الـعـربــيـة والـشـرق الـيــمن وا
األوسط والعالم.كـان العيـني حاضراً
في قلب أغـلب هذه الـتحـوالت تقـريباً
مؤثراً ومتأثراً بها مصارعاً من أجل
ـصلـحة بالده مـنذ أن حتويل دفـتهـا 
كــــــان طـــــــالــــــبـــــــاً فـي "جــــــامـــــــعــــــة
الــقــاهــرة"وبــعــدهــا في"الــســوربــون"
مـروراً بـتـجـربـته الـقـومـيـة قـريبـاً من
حزب "الـبـعث" ومن ثم تولـيه رئـاسة
احلــكــومــة ووزارة اخلــارجــيــة مــعــاً
ألربع مـرات وتـمثـيـله الـيـمن سـفـيراً
ــيــة رئــيــســيــة عـدة في عــواصم عــا
ــــــثالً لـه في أهـم الــــــهــــــيــــــئـــــات و
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وعــنــدمــا ذهـب الــعــيــني إلى بــغــداد
لـلـتـشـاور مع قـادتـهـا حـول تـطـورات
الــوضع في الـيــمن بــعـد أســبـوع من
انــــــدالع ثــــــورة الـ  26مـن أيــــــلـــــول
1962أبـلـغه رئـيس الـوزراء العـراقي
الــــراحل عــــبـــدالــــكـــر قــــاسم خالل
اجتـماعه مـعه ببرقـيات وصـلته لـلتو
تـفــيـد بـأن قــادة الـثـورة الــولـيـدة في
صنعاء أعلنوا تـعيينه (العيني)كأول
وزيـر خارجـيـة حلـكـومة اجلـمـهـورية
العربية اليمنية الفتية.وطلب العيني
من عبـدالـكر قـاسم تـأجيل اعـتراف
حكـومته بـاحلكم اجلـمهـوري اجلديد
في صنعاء إلى ما بعد اعتراف مصر
"تـــفــاديـــاً إلثــارة أي حـــســاســـيــة مع
القـاهـرة الـتي حترص عـلى أن تـكون
أول دولــة تـعــلن االعــتــراف بـالــثـورة
واجلـمـهــوريـة في الـيــمن حـيث كـان
اخلـالف عـــلى أشـــده بـــ الـــقـــاهــرة
وبـغـداد" حـول مـلـفـات شـتى.ثم ذهب
الــعـيــني عــبـر بــيــروت إلى الـقــاهـرة
لالجــتــمـاع مـع جـمــال عــبـدالــنــاصـر
سعى الـعـيني خالل للـتـشاور أيـضـاً 
نقاش طويل إلى تلطيف األجواء ب
ا الـزعـيـم عـبـدالـنـاصـر وقـاسم 
يـــــخـــــدم الـــــتـــــحـــــول اجلـــــديـــــد في
الــيــمن.وكــان الــعــيــني غــيــر مــحــبـذ
ـبـاشر ـصري ا لـلتـدخل الـعـسكـري ا
في اليمن لـكن عبـدالناصـر طلب منه
الذهاب إلى صنعاء والعودة بتقييمه
لـــلـــوضع هـــنـــاك.وفي لـــقــاء تـــال في
أكـتـوبـر/ تـشريـن الثـاني  1962بـعد
عــودتـه من صــنــعــاء شــرح الــعــيــني
لــعـبـدالــنـاصـر تــعـقــيـدات األمـور في
اليمن سيـاسياً وعسكـرياً فطلب منه
عبدالنـاصر البحث أكـثر في تفاصيل
وقف مع نائبه أنـور السادات الذي ا
كـان مـؤيـداً بـقـوة لـفكـرة الـتـدخل بل
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بغداد

الـتـسـامح هـو االحتـرام والـقبـول والـتـقديـر لـلـتنـوع الـثـقافي وألشـكـال الـتعـبـير
والصفـات اإلنسانيـة اخملتلـفة. التسـامح هو أن نوطن أنـفسنا عـلى قبول اآلخر
ونحن نـحمـل في الوقت ذاته أفـكارا ال تـتفـق مع أفكـار اآلخرين ونـرى في هذا

اإلختالف تعبيرا عن طبيعة احلياة واجملتمع والكون. 
إن التـسامـح قيـمة فـلسـفـية ومـعرفـيـة يتـولد عـنـها بـناء سـلوك اجـتـماعي يـحدد
عايير الترابط الـوظيفي ب األفراد واجلماعات وتنتج عن الـتسامح جملة من ا
ط احلياة اجملتمـعية كحرية التـعبير وحرية اإلبداع وحـرية االمتالك واختيار 
ـتـنـوع وجتـاوز الـكـثـير من ـتـعدد ا وأسـلوب الـعـيش اخملـتـلف وقـبـول اآلخـر ا

عتقدات واأليدولوجيات والعرقيات. االختالفات في ا
تـتـجلى الـتـبـاين في اجملـتـمع اإلنسـاني الـعـدد الـكبـيـر من األعـراق و األجـناس
ذاهـب التي حتـمل قيـماً ومـعتـقدات تؤدي إلـى ثقـافات مخـتلـفة ثم واألديـان وا
يتجـلى التوحد في أن كل أعـضاء هذه الكـيانات البـشرية يشـتركون في كونهم
يسعـون للـعيش بكـرامة وسالم وحتـقيق طمـوحاتـهم ومصاحلـهم فإن احـتكاك
ــصـالح فـيــمـا بـيـنــهـا نـتـيــجـة لـثـورة اجملـتــمـعـات بـعــضـهـا الـبــعض وتـشـابك ا
ـواصالت الــتي جتــعل الـتــسـامح ــعــلـومــات وا االتــصــاالت والـتــكـنــولـوجــيـا ا
ـشـتـرك حاجـات لـتـحـقـيق مـصـالح اجملـتـمـعات والـتـعـايش الـسـلـمي والـعـيش ا

جميعها.
يهـدف التسامح إلى احترام األخـرين في االختالف والقدرة على حتمل الرأي
اآلخر والـصبر عـلى أشيـاء ال يحـبهـا اإلنسـان وال يرغب فـيها وأبـعد من ذلك
نـظومته الـفكريـة واألخالقية وال يـتحقـق قد يصـبر على مـا يعتـبره من اقـضة 
التســامح إال بـاحترام حريـة اآلخـر وطـرق تفـكـيره وسلوكه وآرائه السياسية
ــارسـات والــديـنــيـة ألن الــفـكــر نــفـسه يــتم الــتـعــبـيــر عـنه فـي الـواقع عــبـر 
عتقد لإلنسان الفرد واآلخرين وتفعيل التباين وسلوكـيات تتعلق بإقرار حرية ا

عرفة. في الرأي والثقافـة والفكـر وا
وال يـعـني الـتـسـامح الـتـنـازل عن احلـقـوق أو الـتـسـاهل عن الـواجـبـات بل هـو
اتـخـاذ مـوقف إيـجـابي فـيه إقـرار بـحق اآلخـرين في الـتـمـتع بـحـقـوق اإلنـسـان
وحرياته األساسية. إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان ينطوي
ــعـايـيـر الـتي تـنص عـلـيـهـا الـصـكـوك الـدولـيـة عـلى نـبـذ االسـتـبـداديـة ويـثـبت ا

اخلاصة بحقوق اإلنسان.
الـتسـامح هـو اإلقرار بـأن الـبشـر اخملـتلـف بـطـبعـهم في مـظهـرهم وأوضـاعهم
ولغاتـهم وسلـوكهم وقـيمـهم ولهم احلق في الـعيش بـسالم ما يـطابق مـظهرهم
مـخــبـرهم وهــو يـعـنـي أبـدا أن آراء الـفــرد ال يـنـبــغي أن تـفــرض عـلى الــغـيـر.
سـتوى الدولي أن يلقى التسـامح الذي ما يلـزمه العصر لـتحقيق الـوئام على ا
ـيز األسرة الـبشـرية قبـوال واحترامـا من جانب األفراد التعـدد الثـقافي الذي 

 . واجلماعات واأل
إن الـتــسـامح الـذي يـقـود الـتـعـايش واالســتـقـرار االجـتـمـاعي وتـطـويـر أواصـر
وأسباب الـتعاون بـ مختـلف أبناء اجملتـمع يؤكد ضـرورة االلتزام بـهذه القيم
ودة والتآلف. التسامح هو البيئة التي تثمر فيها األفكار باد من احملـبة وا وا
ويتحـقق فيها التنوع والتمييز وينتج التسامح قيمة أخالقية أساسية في السلم
ـتـبـادل. يـتـمثـل التـسـامح االحـتـرام والـقـبـول والـتـقـدير اجملـتـمـعي واالحـتـرام ا

ويتعزز االنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير. 

{ أستاذ مساعد قسم اللغة العربية وآدابها-  جامعة
كولكاتا - الهند  عالية 
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إن فــيـروس كـورونـا أجــبـرنـا عـلى
إتـبـاع مـبـدأ الـتــبـاعـد االجـتـمـاعي
ومـنع أي جتــمع ومن يـخـالف ذلك
بـدأ فإنّه يعـرض نفـسه للمـساءلة ا
الـقـانـونـيـة من قـبـل الـدولـة وفرض
عــقــوبــات إداريــة وجــنــائــيــة عــلى

 . اخملالف
وبـنـاءً عـلى ذلك فـإن مـبـدأ الـتـبـاعد
االجـتمـاعي قـد عـطل جزء كـبـير من
احلـيــاة مـنـهـا مـنع مـراسـيم احلج
ـــــســـــاجـــــد والـــــعـــــمـــــرة إغـالق ا
واجلــوامع تــعــطــيل الــدراســة في
ـدارس واجلــامـعــات مـنع إقــامـة ا
ـأ ومـراسـيم احلفالت مـراسيم ا
ــــؤســـــســــات غـــــلق تـــــام ألغــــلـب ا
احلـكــومـيـة وشــبه احلـكــومـيـة كل
تـــلك اإلجـــراءات كـــانت فـي بـــدايــة
ذروة الــــفــــيــــروس لــــكن بــــســــبب
اإلجــــراءات احلـــازمـــة ومـــحـــاولـــة
الـسـيـطـرة تـدريــجـيًـا عـلى انـتـشـار
اجلــائــحـة بــدأت الــقــيـود تــفك من
نـطـاقـهـا ورجـوع احلـيـاة تـدريـجـيًا
إلى مــا كــانت عــلـيه بـشــرط األخـذ

باإلجراءات الوقائية. 
وأخــيـــرًا ولــيـس آخــرًا نـــحن عــلى
أعــتــاب نــهــايــة ســنـة  2020الـتي
ـثـابــة درس مـهم تــعـلــمـنـا كـانـت 
ـبــاد عـلى الـكــثـيــر من األمــور وا
ـستـوى االجـتـماعي والـثـقافي بل ا
ــسـتــوى الــســيـاسي حــتى عــلى ا
ونـحـن عـلى أمـل وتـفــاؤل بــنـهــايـة
األيّــام الـــعِـــجــاف الســـيــمـــا بـــعــد
اكتـشاف لـقاح فـيروس كـورونا إلّا
أنـنـا أصـبـحـنـا عـلى أعـتـاب ساللـة
الذي جـديــدة من فـيـروس كـورونـا 
ظـهـر في نــيـجـيـريـا أو بــريـطـانـيـا
وحلد هذه اللحظة فإن الروايات لم
حتـدد مــنـشـأه أو مــكـان انــتـشـاره
الـذي دفع العـراق وكـثيـر من الدول
العربية واألوربية باتخاذ إجراءات
وقـائــيـة حــازمـة كــاحلـظــر اجلـزئي
ومـــنع الـــســفــر فـــضــلًـــا عن تــوقع
حدوث مناورات جوية وبحرية ب
دول الـصراع قـبـيل تـسـليـم ترامب
ــتــحــدة مــهــام رئــاســة الــواليــات ا
ـنـتـخب جـو األمـيـركـيـة لـلــرئـيس ا
بايـدن وفي ظل هـذا اخلضم هـناك
سـؤال يقـتحم األذهـان: هل سنـكون
أمـــام ســنــة  2021الـــعــجـــاف مــرة

أُخرى...?

والبحرية.
٤-  تـــوقف الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري
والــــصــــنــــاعي بــــ دول الــــعــــالم
وخــصـوصًـا مع الـصـ الـتي تُـعـد

ُصدرة للعالم.  أكبر الدول ا
  -5انــخــفــاض أسـعــار الــنــفط في
منـظمتي أوبـك وأوبك ونفط برنت
بـحيث هـبط سعـر البـرميل الـواحد
إلى أدنى من  $25بــــعــــدمــــا كــــان
ي مـا يـقارب  $80ب سـعـره العـا
عـامي  2018و 2019كـإحــصـائـيـة

أولية. 
أمّــا عـــلى الــصــعــيــد االقــتــصــادي
الـــعــــراقي وبـــعــــد وصـــول ســـعـــر
الــبـــرمــيل الـــواحــد إلى  $50حلــد
حلـظـة كـتـابـة هـذه الـسـطـور بدأت
وازنة احلـكومـة العـراقيـة بإقـرار ا
ـالـيـة لـعام  ?2021لـكن مـا حدث ا
لم يكن باحلسبـان حيث قام البنك
ــركـزي الــعــراقي بــخـفض قــيــمـة ا
الـدينـار العـراقي مقـابل الدوالر إذ
أصبح قـيمة الـدوالر الواحـد يعادل
 1447ديـنـار عـراقي وذلك بـحـجـة
إصالح الـوضع االقـتـصـادي وهذا
مــــا تــــســــبب بــــارتـــفــــاع أســــعـــار
االحـتـيـاجـات الـبـشـريـة وتـأخر في
وظـفـ فضـلًا عن صـرف رواتب ا
ــــالي ـــــســــتـــــوى ا تــــخــــفـــــيض ا
ـوظـفـ الـتي تـصل خملــصـصـات ا
إلى نــــســــبـــة  %30مـن إجـــمــــالي
اخملـصــصـات وفـي حـقــيـقــة األمـر
ـثـابــة سـرقـة بــطـريـقـة يُـعــد هـذا 
قــانــونـيــة لــهـا عــواقب وخــيــمـة ال

ـاليــــ عـــلـى الــــرغم مـن وجـــود ا
شـــكـــوك حـــول مـــفـــعـــول الـــلـــقــاح
ـكـتـشف ومـدى اآلثــار اجلـانـبـيـة ا

ستقبل. التي سوف يسببها في ا
× األحـــــداث عــــــلى الــــــصـــــعــــــيـــــد

االقتصادي 
إن التظاهـرات التي حدثت في عدة
دول ومـنــهـا الـعـراق ومـا صـاحب
ذلك من ازدياد في التوتر  احلاصل
بـــــ دول الـــــصـــــراع الـــــدولـــــيـــــة
واإلقلـيمـية واألهم من ذلك انـتشار
ـفـتعـلـة ) وكـما جـائـحـة كورونـا ( ا
أشــرنــا في مــقــال ســابق بــأن هــذا
الــفـيــروس هــو من قــبــيل احلـروب
الـبـيولـوجـية! كـل ذلك قد أنـتج لـنا
أزمــة اقــتــصــاديــة كــبــيـرة زعــزعت
الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة الـتي أثـرت
عــلى الـقــطــاعـ الــعــام واخلـاص
ــكـن أن جنــمل األســـبــاب وبــذلـك 
التي أحدثت األزمة االقـتصادية في

العالم على النحو اآلتي: 
ــهـاتــرات الــتي اشــتــدت بـ ١-  ا
دول الـصـراع اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة
وحــدوث مـنـاورات جـويـة وبـحـريـة

في بحر اخلليج. 
٢-  انـتـشـار جـائـحـة كـورونـا الـتي
تــسـبــبت بـفــرض حـظــر لـلــتـجـوال
ـؤســسـات احلــكـومــيـة وتــعـطــيل ا
وأربك القطاع اخلاص الـذي يعتمد

على القوة الشرائية اليومية. 
٣-  تـعـطل الـسـفـر بـ دول الـعـالم
ـا تــسـبب بــخـسـارة ـدة أشــهـر 
كــبــيــرة لــشــركــات الــنــقـل اجلــويـة

ـصـابـ ارتـفـاع كـبـيـر في أعـداد ا
فـفي بــدايـة انـتــشـاره كــان الـعـراق
وبــعض الــدول الــعــربــيــة ســجــلت
إصـابـات ضـئـيـلـة جـدًا تـكـاد تـكون
إصابـات معـدودة على أصـابع اليد
في الـيـوم الـواحد وبـسـبب تـهاون
حكومي واجتماعي على حدٍ سواء
بـدأ نـاقـوس خـطـر  الـفـيـروس يـدق
أعداد اإلصابات وإلى حلظة كتابة
ـكن أن نـشـيـر إلى هــذه الـسـطـور 
الـعـدد الـكلي لـإلصابـات والـوفـيات
عــــلى مــــســـتــــوى الــــعـــالـم حـــسب
اإلحـصائـية الـتي سجـلتـها مـنظـمة
ـيـة إذ وصل الـعـدد الـصـحـة الـعــا
ـــــــصــــــابــــــ الـــــــكــــــلـي ألعــــــداد ا
700 ?000أمّـا أعداد الـوفـيات 78
730 ?000فضـلًا فقد وصل إلى 1
ـتـعـافـ مـن الـفـيروس عن أعـداد ا
300 ?000فـــــعـــــلى وصل إلى 44
مسـتوى العـالم فقـد سجلت أمـيركا
ــــــــركــــــــز األول إذ وصـل أعــــــــداد ا
000 ?000أمـا ـصــابـ إلى 12 ا
عــلى مـسـتـوى الـوطن الـعـربي فـقـد
ـركـز األول بـأعـداد احـتـل الـعـراق ا
000 صـابـ الذي صل إلى 588 ا
مصاب وبـعد هذا اإلربـاك الصحي
واالجتمـاعي وما صاحـبه من حظرٍ
وعــزلٍ بـدأت الــشــركـات الــدوائــيـة
بالتسابق الكتـشاف لقاح للفيروس
وعـــــلـى رأســــهـم شــــركـــــة فـــــايــــزر
األمــيـــركــيـــة وشــركـــة بــيــونـــتــيك
انـية وبـدأت دول العـالم بشراء األ
الـلــقـاح وحـجــز كـمـيــات تـصل إلى

أذربـيـجـان وأرميـنـيـا واستـمـرارها
لعـدة أشهر ومـا أفرزته من خـسائر
ادي والبشري.  على الصعيدين ا
وبعيدًا عن الصراعات الدولية فلو
انــتــقــلــنــا رويــدًا إلى الــســيــاسـات
اخلــارجـيـة ألغـلب الـدول الـعـربـيـة
فـقـد الحظـنـا تـغيُّـرات في الـعالقات
الــدولــيـة وانــتـقــالــهـا مـن حـظــيـرة
الـعـداء إلى حـظـيــرة الـتـطـبـيع مع
الــكـــيــان الــصــهــيــوني إذ أعــلــنت
اإلمــارات بــنـــاء عالقــة عــلــنــيــة مع
الـكـيــان الـصـهـيـونـي بـعـدمـا كـانت
عالقـــتـــهــا في اخلـــفـــاء وتــلـــتـــهــا
ـغرب وبدء البحـرين والسودان وا
مـراسيم فـتح الـسـفارات بـ الدول
ســـالــــفـــة الــــذكـــر وبــــ الـــكــــيـــان
ـعامـلة بـدأ ا الـصـهيـوني امـتثـالًـا 
ــثل وتـــطــويــر الــعـالقــات عــلى بـــا

جميع األصعدة مستقبلًا. 
أمّا على صعـيد السياسـة الداخلية
األمـــيـــركــيـــة والــتـي كــانـت حــديث
الــعــالـم فــقــد جـــرت االنــتـــخــابــات
قـرر وفوز الـرئاسـية في مـوعدهـا ا
ـقـراطي ( جو بـايدن ) ـرشح الد ا
وخــســارة ( دونـالــد تــرامـب) الـذي
كـانت أغـلب الـتــوقـعـات تُـشـيـر إلى
فـوزه بـوالية ثـانـيـة لـكن ال أمان في

السياسة. 
× األحداث على الصعيد الصحي: 
ب لـيلةٍ وضُـحاهـا استيـقظ العالم
عــلى خــبــر ظــهــور فــيــروس فــتّــاك
ـيت يُـصـيب اجلـهاز الـتـنـفسي و
وكان أول ظهور لـهذا الفيروس في
مدينة وهان الصينية ذات الطبيعة
الـصـنـاعـيـة والـتـجاريـة فـلـم تـأخذ
دول الــعـــالم تـــدابـــيــر احـــتـــرازيــة
وقائـية إال بـعد انـتـشار الـفـيروس
وحتوله من وبـاء إلى جائـحة عمت
أغــــلب أرجـــاء دول الــــعـــالم وبـــدأ
الـوضع الــصـحـي يـتــدرج تـنــازلـيًـا
نحـو األسوأ وأصبـحنا أمـام خطر
ـا ولَّـد يـهـدد الـصـحـة الـبـشـريـة 

نــهــايــة عــام  2019ومـــطــلع ســنــة
 2020حــدث مـا ال يُــحــمـد عــقــبـاه
بـــدًءا بــــاالنـــحـــســــار واالنـــكـــســـار
الـصـحي ومـرورًا بـالـعـزل واحلـظـر
اجلــمــاعي وانــتــهــاءً بــاالنــكــمــاش
والكساد االقتصادي باإلضافة إلى
مـا سـبق تـلك األوضـاع من كـرٍ وفـر
بـــ دول الــــصـــراع اإلقـــلــــيـــمـــيـــة
والدوليّة على حـدٍ سواء فضلًا عن
الـصراعـات الداخـليـة التي أشـعلت
لــهــيب الــتــظــاهـرات فـي دولٍ عـدة
الســيـمــا الــعـراق كل ذلـك ولَّـد لــنـا
أزمـات آنـيـة ومخـاوف مـسـتقـبـلـية
أثـرت ومـا زالت تـؤثـر عـلى احلـيـاة
االقـــتـــصــــاديـــة واالجــــتـــمــــاعـــيـــة
والــصـحـيـة بل حــتى عـلى احلـيـاة
ــا يــدفــعــنــا لــذكـر الــســيـاســيــة 
األحـداث الــبـارزة خالل سـنـة2020
التي سوف تـكون في خانـة السن

نصرمة بعد أيّام قالئل.  ا
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جـميـعـنـا قـد عـاصـرنـا الـتـظـاهرات
الــتي انـطـلـقـت في الـعـراق وبـعض
نـطقة واسـتمرت حـتى بداية دول ا
عام  ?2020نـتـيـجـة مـا عـانتـه تلك
الـــشـــعـــوب مـن اضـــطـــهـــاد وظـــلم
ـنــهج وبـذلـك فـإن تـلك وجتــويع 
الـتـظـاهـرات وضـغـوطـهـا قـد دفعت
إلى احلــــكــــومــــتــــ الــــعــــراقــــيــــة
والـلبـنـانيـة إلى االسـتقـالة بيد أن
تـــلك الــتــظــاهـــرات قــد اضــمــحــلت
Co- ) بسـبب الكـارثة البـيولـوجية
 ( ronavirus-2019الـــــتي شـــــلت

عمورة قاطبةً.  جميع أرجاء ا
أمّـا مـا حدث عـلى الـصعـيـد الدولي
ــكن أن فــكـان حــديث الــعــالم بل 
نعده حـادث لم يكن متـوقع وهو ما
قامت به أميركا من توجيه ضربات
جوية لشخصـيات إيرانية وعراقية
بـارزة وأعـقـبه بـعد أشـهـر انـفـجار
مـرفـأ بـيـروت الــذي أهـلع الـقـلـوب
فــــضــــلًــــا عـن قــــيــــام احلــــرب بـــ
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سافرين طارات خال من ا احد ا
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اعلن نادي الزوراء انهاء عقد مدرب فريقه الكروي باسم قاسم بالتراضي.
وذكر النادي في بـيان ان ادارة نادي الزوراء تـوافق على إنهاء عـقد مدربها
الكاب باسم قاسم ومـساعده احمد خضـير بعد عقدهـا اجتماع معه مساء
هذا اليوم. واضاف البيان ان الـهئية االدارية للنادي قـدمت الشكر والتقدير
ـوفقية والنجاح ا قدمه خالل فـترة توليه قيادة الـفريق متمن له ا للمدرب 
في مـشـواره الـقـادم. يـذكـر ان الـنـجم الـسـابق حـيـدر عـبـد االمـيـر سـيـقـود

قبلة ا فريق القاسم. باراة ا الفريق مؤقتاً في ا
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{ مـدريد- وكـاالت: مع بدايـة عام 2021
بــات األسـطــورة األرجـنــتـيــني لـيــونـيل
مـيـسي مؤهـلًا لـلـتفـاوض بـأريحـية مع
أي نـادٍ ينتـقل إليه فور نهـاية عقده مع
ـقـبل. بـرشـلــونـة في يـونـيـو/حـزيـران ا
الـدولي األرجـنـتـيـني حـاول الرحـيل عن
الـنــادي الـكـتـالـوني بـعــد تـقـدمه بـطـلب
ــاضـي لــكن قــيــمــة رســمـي الــصــيف ا
الــشـرط اجلــزائي في عـقــده حـالت دون
ذلك. وقـرر مـيسي الـرضوخ في الـنهـاية
أمـام تعـنت مسؤولي الـبارسـا ليسـتمر
مع الـفـريق دون إرادته بـعدمـا كـان على
مــقــربــة من االنــتـقــال إلى مــانــشــســتـر
سـيتي. وبعـد مرور بضعـة أشهر باتت
ـقـبـلـة لـغـزًا مـحـيـرًا ال وجـهـة مـيـسي ا
ـعطـيـات ومالت سـيـما بـعـدما تـغـيرت ا
الـكفة قلـيلًا لنادي بـاريس سان جيرمان
في الفترة األخيرة ليصبح األقرب لنيل
ـيـسي بـداية تـوقـيع الـبـرغـوث. ويـحق 
من الــــغــــد الـــتــــفــــاوض مع أي نـــادٍ أو
الـتوقـيع له بشرط االنـتقـال إلى صفوفه
فـــور انــتــهـــاء عــقـــده في صــيف 2021.
وتـنـص لـوائح الـفـيـفــا عـلى أحـقـيـة أي
العب فـي الـتـفـاوض أو الـتـعـاقـد مع أي
ــا تـبــقى عــلى نــادٍ دون إذن نــاديه طــا
انـتـهـاء تـعـاقـده  6أشـهـر فـقط وهـو مـا
يــنـطـبق عــلى مـيــسي بـدايـة من يــنـايـر

2021.
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يــعــتــبــر ســان جــيــرمــان أحــد األنــديــة
الـقـادرة على دفع راتب مـيسي الـضخم
والـــذي يـــتـــجـــاوز  50 مـــلـــيـــون يـــورو
ــا مـــا يــجــعــله أحــد اخلــيــارات ســنــويً
لك النادي ـطروحة أمام البرغوث. و ا
ــغــريــات الــبــاريـــسي مــجــمــوعـــة من ا
ـــقــومـــات الـــتي تُـــمـــكــنـه من إغــراء وا
ــالي. أولى مــيــسي بــخالف اجلــانب ا
ـــغـــريـــات هـــو تــواجـــد زمـــيـــله هـــذه ا
الـسـابق الــبـرازيـلي نـيـمـار دا سـيـلـفـا
ضمن صفوف الفريق والذي يرتبط مع
الـــبـــرغــوث بـــعالقـــة وطـــيـــدة. وصــرح
ـهـاجـم الـبـرازيـلي مـؤخـرًا بـأنه يـحـلم ا
بـاللـعب مجددًا بـجوار مـيسي في فريق
واحـد كـما أن األخـيـر كان يـرغب بـشدة
في عـــــودة جنم ســــان جـــــيــــرمــــان إلى
ــاضي. وفي ظل هـذه الــبـارسـا الــعـام ا
ـشتـركـة من الـطـرفـ تـصبح الـرغـبـة ا
فـكـرة إعـادة الشـراكـة ب الـثـنـائي أحد

ـغـريـات الـتي قـد تـداعب عـقل مـيسي ا
مـرجـحــة كـفـة بـاريس في سـبـاق ضـمه.
ومــا يــجــعل أمــر عــودة هــذه الــشــراكـة
داخل مــــلــــعب حــــديــــقــــة األمــــراء هـــو
اســتـحــالــة حتـرك الــنــادي الـكــتــالـوني
الســتــعــادة نـــيــمــار من بــاريس نــظــرًا
الرتـفـاع سـعـر الالعب وصـعـوبـة تـلـبـية
ـــــاديــــــة في ظـل األزمـــــة طـــــلــــــبـــــاتـه ا

االقتصادية احلالية.
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ال الـكافي ومع امـتالك سـان جيـرمـان ا
إلغـراء ميـسي فـضلًـا عن تواجـد نيـمار
في صـفـوفه فـإنه سـيـصـبح لـديه عـامل
جــذب آخــر خالل الــســاعــات الــقــادمــة.
ويـتمـثل هذا الـعامل فـي اقتـراب النادي
من اإلعـالن عن تــعـــيــ األرجـــنــتـــيــني
مـاوريـسـيو بـوكـيـتـيـنو مـدربًـا لـلـفريق
ـاني تـومـاس تـوخـيل مع بـعـد إقـالـة األ
نـهاية 2020. وقـد يُـفضل مـيسي الـلعب
حتت قـيادة أحد مواطـنيه ال سيما وأن
ـعـجـب به ـدرب األرجـنـتـيـني أحـد ا ا
حـيـث سـبق له امـتـداحـه في مـنـاسـبـات
عـديدة. وفي مقابلة للمدرب األرجنتيني
قـبل عـدة أشـهـر قـال "أرغب في الـعودة
إلى نـيـويـلز أولـد بـويـز مع مـيسي" في
إشـارة إلى ناديـهما األسـبق الذي لـعبا

. له وترترعا بداخله كناشئ
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غريات ب قـد يبدو ميسي محـاصرا با
مــثـلـث أعـداء جــمـاهــيــر بـرشــلــونـة في
ـثل سـان ـاضـيـة والـذي  الـســنـوات ا
جــيـرمـان ضـلــعه األول. وكـسب الـنـادي
الفرنسي عداوة جماهير البارسا قبل 3
سـنوات بخطفه نيـمار رغمًا عن النادي
عــبــر دفـع قــيــمــة الــشــرط اجلــزائي في
عـقده 222 مـليون يـورو. كما بـات نيمار
عـدوًا هـو اآلخر جلـمـاهيـر الـبلـوجـرانا
فاجئ الـذي لم يقدر فيه نـظرًا لرحـيله ا
نـاديه ومـشجـعيه ومـدى حـاجتـهم إليه.
أمــا بـــوكــيــتــيـــنــو فــقـــد كــسب عــداوة
جـماهـيـر برشـلونـة بتـصـريحه الـشهـير
زرعة الـذي قال فـيه "أفضل الـعمل فـي ا
بــاألرجـنــتــ عـلى تــدريب بــرشـلــونـة"
وذلـك ألنه ســـــــبـق لـه تـــــــدريب اجلـــــــار

الكتالوني إسبانيول.
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شـهد حتقيق كريسـتيانو رونالدو جنم
يـوفنتوس ألرقام قياسية عديدة بألوان

الـسيدة العجوز في عام صعب مر على
عـالـم كـرة الـقـدم. وتــمـكن كـريـســتـيـانـو
خـالل عام  2020 مـن تسـجيل  33 هـدفًا
بـــالــدوري اإليـــطــالي لـــيـــصــبح أكـــثــر
الالعـب تـهديفًـا في الكالـتشيـو بفارق

 أهداف عن أقرب مالحقيه شيرو 5
ـوبـيلي مـهـاجم التسـيـو برصـيد 28 إ
هـدفـا. وحقق يـوفنـتـوس والعبـيه أرقام
عـديـدة خالل عام  2020 ويـسـتعـرضـها

كووورة في السطور التالية:
في  22 فـبــرايـر/شـبـاط سـجل رونـالـدو
ضـد فـريق سـبـال وأصـبح واحدا من 3
العـب فقط في تـاريخ الدوري اإليطالي
يـــســجــلــون في  11مــبـــاراة مــتــتــالــيــة
بــالـدوري بــجـانب الــثـنــائي جـابــريـيل

باتيستوتا وفابيو كوالياريال.
 في  20 يـولـيـو/تـمـوز سـجل رونـالدو
الــهــدف رقم  50 فـي الـدوري بــأقـل عـدد
ــبــاريـات ( 61مــبـاراة) بــ أولـئك مـن ا
الــــذين ظــــهـــروا ألول مــــرة في عــــصـــر
احـــتــســـاب الـــفــوز بـــثالثـــة نـــقــاط بل
وأصــبح أول العب في الـتــاريخ يـسـجل
دوريات كبرى 3هدفًا على األقل في  50
(الــــدوري اإلجنــــلــــيــــزي واإلســــبــــاني

واإليطالي).
 في  2ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون أول ضـــد
ديـنامـو كـييف األوكـراني بدوري أبـطال
أوروبـا وصل الدون إلى هدفه رقم 750

نتخب. مع األندية وا
 في  8ديـسمـبر وبـتسـجيلـه هدف في
شـباك برشلونة أصبح "الكامب نو" هو
ـلــعب الـذي سـجل فــيه رونـالـدو أكـبـر ا
عـــدد من األهــداف خـــارج مــلـــعــبه بـ14

هدفا.
وفي  13ديــســمــبــر ضــد جــنــوى لــعب
الــــدون مــــبــــاراته رقم  100بــــقــــمـــيص
يـوفنتوس سـجل فيها  79 هـدفا وعبر
تـاريخ البيانـكونيري هـناك العبان فقط
سـجـلـوا أهـداف أكـثـر مـنه في أول 100
مــبـــاراة لــهم وهم عـــمــر ســيــفــوري84

وفيليس بوريل 80.
ـبــاراة نـفـسـهـا أصـبح رونـالـدو وفي ا
أول العـب يـــــحـــــقق  400 انــــــتـــــصـــــار
بـالـدوريات الـكـبرى في الـعـقد األول من

القرن احلادي والعشرين.
 ومـع تـــــســــــجــــــيــــــله لـ 33هــــــدف في
الـكـالـتـشـيـو بـعـام  2020 هـنـاك العـبـان
ــسـابــقـة حــقـقـوا أداء فــقط في تـاريخ ا

ي واحـــد أفـــضل مـــنـه في عـــام تـــقـــو
(بــوريل  41 هــدفــا في  1933 ونــوردال

 1950هدفا في  36
أما يوفنتوس فأصبح أول فريق 

إيـطـالي عبـر الـتاريخ يـسجل  3 أهـداف
ـسـابقـة دوري األبـطال في بـرشـلـونة 

وذلك في  8 ديسمبر.
 وتـوج اليـوفي بلـقب الدوري اإليـطالي
في  26 يـولــيـو لـلـمــوسم الـتـاسع عـلى
الــتــوالي وهــو رقم قــيـاسي فـي تـاريخ

البطوالت األوروبية اخلمس الكبرى.
حـرص البرتـغالي كريـستيـانو رونالدو
جنم يــوفـنــتـوس عــلى تــوجـيه رســالـة
جلـماهيره في الساعات األولى من عام

. ونشر رونالدو صورة مع2021
عـائلته عبر حسابه الرسمي على موقع
الــتـواصـل االجـتــمــاعي تـويــتــر وكـتب
.. ال عــلـيـهــا "لم يـكن  2020 عــامًـا سـهالً
شك فـي ذلك". وتـابع الـدون الــبـرتـغـالي
ــكن ألحـد أن يــكــون غـيــر مـكــتـرث "ال 
ــعـانـاة الـتي جـلـبـهـا فـيـروس بـاأللم وا
ــسـتــجــد لــلــعـالـم". وأضـاف كــورونــا ا
صــاروخ مـاديــرا "لـكن حــان الـوقت اآلن
كننا إحداث فرق للتعافي وإظهار أن 

ــا. سـنـة جــديـدة سـعــيـدة". يـذكـر أن مـعً
رونـــالــدو أنــهى عــام  2020 مــتــصــدرًا
جلـدول ترتيب هـدافي الدوري اإليطالي

برصيد  12 هدفًا.
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بـالرغم من أن عام  2020 كـان عامًـا مرًا
عـلى رونـالـدو وفـريـقه يـوفـنـتـوس على
مــســتــوى األلــقــاب اجلــمــاعــيــة إال أن
الـنـجـم الـبـرتـغـالي اسـتـطـاع أن يـتـربع
عـلى قمـة ترتيـب هدافي الكـالتـشيو في
عـــام 2020. لـــكن الـــدون الـــبـــرتـــغـــالي
اسـتطاع أن يتوج مجهوده بشكل جيد
بـعـدما تـمكـن من تسـجيل  33 هـدفًا في
الــــدوري اإليــــطـــــالي خالل عــــام 2020
لـيتـفوق عـلى جميع العـبي الكـالتـشيو
ــوبــيـلـي مـهــاجم حــيث حل شــيــرو إ
ـركـز الــثـاني خـلف الـدون التـســيـو بـا
بـرصـيد  28 هـدفـا. بيـنمـا جـاء روميـلو
ــركــز لــوكــاكــو جنـم إنــتــر مــيالن في ا
الـثالث بقائمة هـدافي الكالتشيو خالل

 هدفا فيما تمكن 22 بتسجيله  2020
زالتـان إبـراهـيـمـوفـيـتش مـهاجـم ميالن
مـن تـــــســــــجــــــيل  20هــــــدفًــــــا وجـــــاء
فـرانـسـيـسـكـو كـابـوتـو خـامـسًـا بـعـدما

أحرز  19هدفًا
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لـكن ال يزال رونالدو يفتقد لتحقيق لقب
هــداف الـدوري اإليـطــالي والـذي عـانى
من أجـل الـتــتــويج بـه مــنــذ انـضــمــامه
لـيـوفنـتـوس في صيف  2018 قـادمًا من
ريــال مـدريـد. ولم يــنـجح كــريـسـتــيـانـو
حـتى اآلن في احلصول على لقب هداف
الـكالتشيو وهو ما يفتقده الدون كثيرًا
في فـتــرته بـقـمـيص الــسـيـدة الـعـجـوز
حـــيث عـــصـت جـــائـــزة الـــهـــداف عـــلى
سابقة. رونـالدو في أول موسم له بـا
فـفي أول موسم له بإيـطاليا2018-2019
ــركــز الـرابع بــجـدول جــاء رونـالــدو بـا
تــرتـيـب الـهــدافــ بـرصــيـد  21 هــدفــا
بـعـدمـا تـغــلب عـلـيه فـابـيـو كـوالـيـاريال
مـهـاجم سامـبـدوريا بـرصـيد  26 هـدفا
وجـــاء دوفـــان زابـــاتـــا وكـــريـــســـتـــوف
ــركـزين الــثـاني والــثـالث بــيـونـتــيك بـا
بـرصيد  23  و 22 هـدفا على الـترتيب.
وفي موسم  2020-2019 خـسر رونالدو
وبيلي سباق الهداف لصالح شيرو إ
مـهاجم التسيو بعدما سجل األخير 36
هـدف مـقـابل  31هـدفـا لـرونـالـدو الـذي
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لقاء يجمع
النجم ميسي
ونيمار في مقر
نادي برشلونة
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ــدني الـــعــراقي ـــرافــعـــات ا قـــانــون ا
رقــــــم 83 لسـنة 1969 سيـتبـعه الحقا
اجـراءات قـضـائـيـة داخلـيـة وخـارجـية
لـــلـــوقـــوف بـــوجه اي اجـــراءات غـــيــر
قــانـــونــيــة تــفـــرض عــلى اجلـــمــعـــيــة

العامة).
ومن جـــهــة اخــرى أصــدرت مــحــكــمــة
ــنــازعـــات الــريــاضـــيــة  قــرارا بــرد ا
ـــقــــدمـــة من جـــوان فـــؤاد الـــدعـــوى ا
مــــعــــصـــــوم الــــتي ســـــبق وان ادعت
رئاسـتها لالحتـاد العـراقي للفـروسية
ومـطـالـبتـهـا باسـتالم مـقـر االحتاد من

الى محـكمة الـتميـيز االحتاديـة لنقض
ـنـازعات الـقـرار الـصادر من مـحـكـمة ا
الـريـاضـيـة  كــون الـقـرار الـصـادر من
احملــكـمــة كـان مــسـتــعـجال و مــجـحف
بحق الـعملـية االنتـخابيـة التي أشرف
عـلــيـهــا ســبـعــة قـضــاة مــنـتــدبـ من
ـستوى مجـلس القـضاء االعـلى ومن ا

االول على مستوى العراق).
واوضح ان (تمييز القرار يعني ايقاف
كافـة االجراءات التـحضـيرية لالنـتقال
الى اجراء االنـتخابـات وان الطعن في
وجب قرار احملكمـة هو حق قانوني 
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ـعـتـرف به دولـياً أعـلن الـرئـيس غـير ا
ـبيـة العـراقيـة سرمـد عبد لـلجـنة االو
االله الــتـوجه الى مــحـكـمــة الـتـمــيـيـز
االحتـاديـة لـلـطـعن فـي الـقـرار الـصادر
ـنـازعـات الـريـاضـية ذي مـن محـكـمـة ا
الـعـدد 1 / مــنـازعـات ريــاضـيـة /2020
ؤرخ في 3 كـانون األول 2020 والذي ا
تــــقـــــرر فــــيه ابـــــطــــال نــــتـــــائج هــــذه
االنتخابات. وقال عبداالله في تصريح
صحفي (نحترم القرارات الصادرة من
مجلس الـقضاء االعلى  لـذلك توجهنا
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عندما كنت مديرة لـلمكتب االعالمي في الوزارة كنا
نـســوق لـفــكــرة قـيــام كل مـحــافـظــة بــتـبــني نـاديــهـا
الــرســمـي ودعــمه مــاديــا ومـــعــنــويـــا وتــوفــيــر كل
احتياجاته وبـناء قاعدة جـميع االلعاب فيه في ذلك
الـوقت كـانت االموال مـتـوفـرة ومـيـزانـيـة احملـافـظات
كن تـخـصيص جـزء مـنهـا لـتطـويـر الواقع طائـلـة 

الرياضي ومنه رعاية نادي كل محافظة.
في دول الــعــالم لــكل مــديـنــة نــاديــهــا الــذي يـحــمل
ـال لـلـنـادي وتدعم ـدن ا اسمـهـا وتـبـذل حـكـومات ا
ـستـويـ احمللي رياضـاته الـتي يتـنـافس بـها عـلى ا
واخلـارجي طــبــعـا فـي وقـتــهــا لم تالق مــقـتــرحـات
الــوزارة ووزيـرهــا اذنــا صــاغــيــة بل شــرع قــانـون
باحلاق مديريـات الشباب والريـاضة إلى احملافظات
ـديـريات في فـحلت الـكـارثـة عـنـدمـا اضـحت هـذه ا
آخــر اهـتــمــامــات احملــافـظــ واصــبــحت األولــويـة
لــقـطــاعــات الــصـحــة والــتــربــيـة والــبــلــديــات وبـاقي

اخلدمات. 
قـبل ايــام لـفت انــتـبــاهي خـبــرا في جـريــدة ريـاضـة
وشباب يـشيـر فيه الى قـيام رئـيس نادي الـكاظـمية
سعد عبادي بالتكفـل بسكن واطعام وتدريبات فريق
الـقـاسم الــكـروي  خالل خـوض مـبــاريـاته مع فـرق
  ومـنح مـلـعب نـادي الـكـاظـمـيـة خلـوض الـعـاصـمـة
الـوحــدات الـتــدريـبــيـة ومع تــقـديــرنـا الــعـالـي لـهـذه
بادرة التي تعكس حرصا وطنـيا ومسعى حقيقيا ا
السناد الفرق الفتيـة التي تشارك في الدوري بقدر
مـا اثار فـيـنـا الـشـجـون ان تـتـجـاهل مـحـافـظة بـكل
مؤسـساتـها مـشاركـة فريق بـابلي في اهم مـنافـسة
ريـاضـيــة عـلى مــسـتـوى الــبـلـد بل لم يــبـادر رجـال
اعمال بابلـيون الى دعم الفريق الـكروي وهو واجهة
احملافـظة  عـلى غرار مـا فعل رجل االعـمال حـس
الـعـنـكـوشي الـذي تــمـكن من الـوصـول الى رئـاسـة
نادي الديوانية وسخر امواله لدعم فريق كرة القدم
الى جـانب األلـعـاب االخــرى حـتى اضـحى ظـاهـرة
اثـارت انـتــبـاه الــقـاصي والــداني ويـالـيـت يـفـعــلـهـا
االخرون السيما احللي لدعم نادي القاسم وعدم
جـعـله يـسـتـجـدي اجـور الـنـقل واالطـعـام والـتـحـكـيم

والرواتب.
 شخـصـيـا اسـتـبعـد اي اهـتـمـام في الـوقت احلالي
للـحـكومـات احملـليـة بـانديـة مـحافـظـاتهـا الـتي حتمل
ـالــيـة الــتي بــات تـأثــيـرهـا اسـمــهـا بــسـبب االزمــة ا
واطن لكن تبقى واضحا على السوق وعلـى حياة ا
مسؤولـية احملـافظـات قائـمة وتـتطلب
االهــتــمــام بــالـــقــطــاع الــريــاضي
والبحث عن منافذ لتمويل جميع
انـديــتــهـا او دعم الــنــادي الـذي
يــحــمل اسـم احملــافــظــة وهــذا

ان. اضعف اال

ركز الثاني. جـاء با
ويـــســـيـــر الــدون
بــخـطى ثــابـتـة
نــحــو حــصـد
جــــــــــائــــــــــزة
الـهداف ألول
مـــــــرة هــــــذا
ــــــــــــــوسـم ا
2020-2021
حــــــــــــــــــيـث
يــــتــــصــــدر
جــــــــــــــــدول
الـــهـــدافـــ
حـــــــتى اآلن
بــرصـيـد 12
هــدفـا أكــثـر
مـن لــوكــاكـو

11
وإبـراهـيـمو
فـيـتش 10.
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حيدر حس علي اجلميلي).
وذكـر االحتـاد الـعراقي لـلـفـروسـية في
بـيان تـسلـمت السـومريـة نيـوز نسـخة
ــنـــازعــات مــنـه ان "قــرار مـــحــكـــمـــة ا
الـريــاضـيــة أســتـنــد عـلـى شـرعــيـتــنـا
ـوجب قـانـون االحتادات الـقـانـونـيـة 
الــــريــــاضـــيــــة رقم 16 لـــســــنـــة 1986
والـتـأكـيـد عــلى عـدم االعـتـراف بـاالمـر
الوزاري الصـادر من وزارة الشباب

والــريـاضــة ذي الـعــــــدد (8871)
ــــــــــؤرخ فــــــي 28-4- 2020  ا
ـبية الوطنية وان اللجنة االو
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العـراقيـة هي اجلهة الـوحيـدة اخملولة
بـــاصــدار االوامــر االداريــة لـــتــشــكــيل
الـــــهـــــيـــــئــــــات االداريـــــة لالحتـــــادات

الرياضية. 
ــــنـــازعـــات واضــــاف ان مـــحـــكــــمـــة ا
الـريـاضـيـة أعـتــمـدت في قـرارهـا عـلى
ـبـيـة الـعـراقـية مـصـادقـة الـلـجـنـة االو
على رئاسة اجلميلي لالحتاد العراقي
ـوجـب كـتـابـها لـلـفـروســـــيـة  
ذي الـــــــعـــــــدد (2382)
ـــــــــــؤرخ فــــــــي ا

سرمد عبد االله 13-11-2018

كرستيانو
رونالدو
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انـــطــــلـــقت مــــبـــاريـــات دوري كـــرة
الـصـاالت النـسـوي لـلـموسم 2020-
ـرأة في مـجـمع20121  عـلى قــاعـة ا
وزارة الــشـبـاب حــيث قص شـريط
ــوسم فــريــقـا افــتــتـاح مــبــاريـات ا
الــقــوة اجلــويــة وبالدي وانــتــهت
بفـوز االول بـعشـرة اهداف من دون
مـقـابل. وشـهـدتْ مــبـاراة االفـتـتـاح
حـضـور وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
عــــدنــــان درجــــال والــــنــــائب عالء
الدلـفي ورئيس الهـيئة الـتطبـيعية
إيــاد بـنــيـان و اســعـد الزم و رافـد
عـــــبــــد االمــــيـــــر واالمــــ الــــعــــام
للتطبيعية محمد فرحان فضال عن
حـضــور رئـيس واعــضـاء الــلـجــنـة
ــبـاراة أشـرت الـنـســويـة. أحـداث ا
تـفـوقــا واضـحـا وسـيـطــرةً مـطـلـقـة
لالعبات القوة اجلـوية حيث تمكن
ــة قــاســيــة بـفــريق من إنــزال هــز
بـالدي بـــنـــتــــيـــجـــة (10-0) وكـــان
الشوط االول قد انتهى (6-0). وفي
سـيـاق مـتـصل  افـتـتـحَ فريـقـا نـفط
ـــســــتـــقـــبل الــــشـــمـــال وشــــبـــاب ا
مـنـافـسـات  دوري الـكـرة الـنـسـوي
ـكشوفـة للـموسم 2020- للـمالعب ا
بـاراة عـلى مـلعب2021  واقـيـمت ا
الشـعب الثـاني وانتـهتْ بفـوز نفط
ــســتــقــبل الــشــمــال عــلـى شـبــاب ا
بــخـمــســة اهــداف من دون مــقـابل.
واســتـطـاعَ فـريق نــفط الـشـمـال من
ـبـاراة الـسـيـطـرة عـلى مـجـريـات ا

وإحراز االهداف اخلمسة.
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تـلــقت الـهـيــئـة الـتــطـبـيـعــيـة لالحتـاد
الـعراقي لـكـرة الـقـدم كتـابـاً رسـمـياً
من احتاد هونغ كونغ لـلعبة يـبلغهم
بـشـــــــأن مـوعــد ومـكــان مـبــاراتـهم
أمــام مـــنــتــخــــبــنــا الـــوطــني ضــمن
اجلـــولـــة الـــثـــامـــنــة لـــلـــتـــصـــفـــيــات
ـــؤهـــلـــة ـــزدوجـــة ا اآلســـــــيــــويـــة ا
ــونــديــال قــطــر  2022 ونــهــائــيــات

آسـيا 2023. 
ــنــتـخــبــنـا ـنــسق اإلعالمي  وقــالَ ا
الـوطــني هــشـام مــحـمــد إن الـهــيـئـة
التـطبـيـعيـة تلـقت خـطابـاً رسمـياً من
احتـــاد هــونـغ كــونـغ لــكـــرة الـــقــدم
بشأن موعد مباراة منتخبنا الوطني
ضــــمن الـــتـــصـــفــــيـــات اآلســـيـــويـــة
ـزدوجــة لــكـونــهم أرسـلــوا كـتــابـاً ا
سـابـقـاً يـطـلـبـون نـقل مـبـاراة اإلياب
عـــــــــلى أرضـــــــــهم إلـى قــــــــطــــــــر أو
سـنــغـافــورة وذلك بــسـبب فــيـروس
ـستـقرة كورونـا واإلجـراءات غيـر ا

هناك. 
وأضافَ محمد هونغ كونغ تراجعوا
ـــبـــاراة من أرضـــهم إلى عن نـــقل ا
باراة دولة أخرى وأبلغونا بإقامة ا
في بلدهم بـالثالثـ من شهر آذار/
مارس لـعام  2021 ضمن مـبـاريات

اجملموعة الثالثة.

أبطالًا معًا وخسـرنا شكراً لكم ولشعب إيران
عـلى كل شيء. أشـكر جـمـيع مدربي  بـرانـكو
وكــالـديـرون وخـاصـة  يــحـيى شـكـراً جـزيالً
 كـر والسـيـد أفشـ لكـوني مـرشدًا ودعـمًا
لـي دائــمًـــا  لم أشـــعـــر أبــدًا بـــالـــغـــرابــة في
بـرسـيبـولـيس ألن جـميع الـالعبـ  وخـاصة
الكـاب وشـيوخ الفـريق  ساعـدوني دائمًا و
أنا مدين لهم. عـرف اجلميع في بـرسيبوليس
ـوسم  ألشـهـر أنــني سـأغـادر في مـنـتـصف ا
ــــوسم ألن لـــكــــنــــني لـم أغـــادر فـي بــــدايـــة ا
ــتــلك عــدداً قـلــيالً من بــرســيـبــولــيس كــان 
ــســـاعــدة في الـالعــبـــ لــلـــنــهـــائي وأردت ا
الـــنـــهــائي لـــكــنـــني أشـــكــر مـــجــلس اإلدارة
ـــســؤولـــ بــالـــنــادي عـــلى الــســـمــاح لي وا
ــغـادرة قــبل أســابـيـع قـلــيــلـة  وبــالــطـبع بــا

انفصالي أفاد النادي ماليًا.
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ــنـتــخب الـوطــني بـكــرة الـقـدم خـاض جنم ا
بــشـار رسـن حـصــته الــتــدريــبـيــة االولى مع
فريقه اجلديد قطر القطري. واعلن النادي في
وقت سـابق الـيـوم تعـاقـده بـشكـل رسمي مع

الالعب. 
لك تـد عـقـده مع ا واخـتار رسـن الرقم  13و
ـنـتـخب الـوطني لـعـام ونـصف. ودع جنم ا
بــكـرة الــقــدم بـشــار رسن جــمــاهـيــر فــريـقه
السـابق بيـرسبـوليس االيرانـي. وانتقل رسن
الى صـــفـــوف نـــادي قــطـــر رســـمـــيـــاً الـــيــوم
اخلـمـيس. ونـشر رسـن رسالـته الى جـمـاهـير
بـيـرسـبولـيس عـبـر حـسـابه في احـدى مواقع
التواصل االجتماعي  باللغة الفارسية قائالً:
ـدة ثـالث سـنـوات ونـصف ضــحـكت وبـكـيت
مـعكم يا عـشاق بـرسيـبولـيس  لقـد أصبـحنا
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{ لندن- وكـاالت: جهز نادي مانشـستر سيتي أمواله مـن أجل التعاقد مع هاري كـ مهاجم توتنهـام هوتسبير خالل
ـقبل. ووفقًا لـصحيفة "ديـلي ميل" فإن مانـشستر سـيتي سيقدم عـرضًا مفاجـئًا لضم هاري ك في يركاتـو الصيفي ا ا
قبل نظير  90 ملـيون إسترليـني. وأشارت إلى أن ك هو اخلـيار األول لدى اإلسبـاني بيب جوارديوال مدرب الـصيف ا
هـاجم األرجنـتيـني سيـرجـيو أجـويرو الـذي يعـيش موسـمه األخـير مع الـفريق. وكـان ك مـانشـستـر سيـتي الستـبـدال ا

اضي أنه سيفكـر في مغادرة توتنهـام إذا لم يلمس أن الفريق يـتطور ويسيـر في الطريق الصحيح. صرح في الصـيف ا
ـركز السابع في يذكر أن هـاري ك يرتـبط بعقـد مع توتنـهام هوتـسبيـر حتى شـهر يونـيو/حزيران 2024. ويـحتل ك ا

تصدر محمد صالح جنم ليفربول. وسم برصيد  9 أهداف بفارق  4 أهداف عن ا يرليج هذا ا جدول هدافي البر
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{ لوس اجنليس-(أ ف ب) - أحلق فيالدلفيا
ســفــنــتي ســيـــكــســرز اخلــســارة االولى هــذا
ـوسم بأورالنـدو مـاجيك عـندمـا تـغلب عـليه ا
 في عـــقـــر داره عــلى مـــلـــعب "أمــواي 116-92
سنتر" أمام  3آالف متفرج اخلميس في دوري
. وكان ماجيك كرة السلة األميركي للمحترف
آخـــر فـــريق لم يـــتــعـــرض الى اخلـــســارة في
الــدوري حـيث اســتـهــله بـأربــعـة انــتـصـارات
مـتـتـالـية في أفـضل بـدايـة في تـاريخ الـنادي
قبل أن يسقط أمـام سيكسـرز الذي انتزع منه
ـنــطـقـة الـشـرقــيـة في مـبـاراة جنح صـدارة ا
خـاللــهــا الـــضــيــوف في تـــســجــيل  15رمــيــة
ثـالثـيـة.ويديـن سـيكـسـرز بـفـوزه الـرابع في 5
وسم إلى الثالثي الكاميروني مباريات هذا ا
جـويل إمبـيـد صاحب  21 نـقطـة جـميـعـها في
األربـاع الـثـالثـة األولى مع تــسع مـتــابـعـات
وسـيـث كـوري شــقـيق ســتــيـفن جنم غــولـدن
سـتايت ووريـرز حـيث سجل  21نقـطة أيـضا
بــــيـــنـــهــــا خـــمس ثـالثـــيـــات مـن أصل ســـبع
محاوالت وتـوبياس هـاريس الذي أضاف 20
نـــقــطـــة بـــيــنـــهـــا ثالث ثالثـــيــات مـع تــسع
متابـعات. وضرب الـضيوف بـقوة في الشوط
نقطة االول وأنهوه فــــي صاحلهم بفارق  37 
16 بـعـدمـا كـسـبـوا الـربع االول بـفارق  75-40
نـقـطـة   22-38 والـثــاني بـفـارق  19 نـقـطـة-37

وفـرض اصـحـاب االرض افضـلـيـة  نسـبـية18
عــلى في الــربــعـــ االخــيــرين  23-29و 23-18
الـــتــوالي من دون ان يـــنــجــحـــوا في تــفــادي
اخلسارة االولى.وقال كوري "قـمنا بعمل جيد
في حتريك الكـرة والرميات الثـالثية. نعلم أن
لـدينا الـكثـير من اإلمكـانات والـطرق للـتطور
ولـكن أن تـكـون غـلتك  4انـتـصـارات وخـسارة
واحدة أمـر جيد بالـفعل".ومن بـ الثالثيات
ـوسم الـ 15لـفـيالدلـفـيـا أعــلى غـلـة له هـذا ا
كــانت واحــدة لالســتــرالي بن ســيــمـونــز هي
الـثالـثة فـقط في مـسيـرته االحتـرافيـة. وأنهى
ـباراة بـتسع نـقاط و 10 متـابعات سـيمـونز ا
ـــقــــابـل كـــان بــــيــــنــــهـــا  8 دفــــاعـــيــــة. فـي ا
ـونتـيـنـيـغري نـيـكـوال فـوتشـيـفـيـتش أفضل ا
مـسجل في صـفوف أورالنـدو ماجـيك برصـيد
 مـتـابـعـات وأضـاف الـبـديل 10نـقـطـة مع  19
كول أنتوني  16نقطة مع سـبع متابعات.وفي
ـبـاريـات فـاز تـورونـتـو رابـتـورز على بـاقي ا
نـيـويـورك نـيكس  83-100 وهيـوسـ روكتس
عـلى سـاكـرامـنـتـو كـيـنـغـز  119-122وانـديـانـا
بـايــسـرز عـلى كـلــيـفالنـد كــافـالـيـيـرز 119-99 
وخسر يوتا جاز امـام فينيكس صنز 95-106 
وأوكالهـوما سيـتي ثانـدر امام نـيو أورلـيانز
بــيـلـيــكـانـز  113-80وواشـنــطن ويـزاردز امـام

شيكاغو بولز 130-133.
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الـــعــودة ســريــعــا رغـم الــتــأكــد من
غيـابه عن اجلولة الـثانـية في نفس
احلــلــبــة جـنــوب إســبـانــيــا مــطـلع
تـسابق األسـبوع.وقـال هونـدا إن ا
ـسـتـشـفى اإلســبـاني سـيـبـقى في ا
لـنـحو  48 سـاعـة. وأضـاف الـفريق
هـدفه الــعـودة لــبـطــولـة الــعـالم في
كن وسـيـتضـح قريـبا أقـرب وقت 
ا يلحق توقع لعودته ور وعد ا ا
ـــوسم في بــالـــســبـــاق الــثـــالث بــا
الـتـشيك يـوم الـتـاسع من أغـسطس
آب.وقــــال ألـــبـــرتـــو بــــويج رئـــيس
ريـــبـــســول هـــونـــدا إن الــفـــريق لن
يستبدل ماركـيز في السباق الثاني
فـي خـيـريس في ظل الــتـركـيـز عـلى
شـقــيـقه األصــغـر وزمــيـله ألــيـكس.
وأبــلغ بـــويج صـــحــيـــفــة (مـــاركــا)
ســـيــحــتـــاج مــارك لــبـــعض الــوقت
لـلـتــعـافي لـكـنـنــا سـعـداء بـالـوضع

العام.

ماركيز خالل حـادث قبل أربع لفات
على النهاية في السباق االفتتاحي
لـلـموسـم بجـائـزة إسبـانـيا الـكـبرى
في خــيــريـس يــوم األحــد. وخــضع
بطل الـعالم ست مـرات جلراحة في
بـرشـلونـة وتـبـدو فرصه كـبـيرة في

{ مـــــدن - وكــــاالت: أعـــــلن فـــــريق
هونـدا يـوم الثالثـاء أن بطل الـعالم
لـلــدراجـات الــنـاريــة مـارك مــاركـيـز
ـكـنه أن يـعود لـلـسـباقـات الـشـهر
ـــقــبل بـــعــد اخلــضـــوع جلــراحــة ا
ن.وأصـيب نــاجــحـة في ذراعـه األ
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{ لـنـدن  –وكاالت: العـب ليـفـربـول فـابـيـنـيـو يـحـتـفل بـتـسـجيـل هدف
يـونـيو ـمـتـاز يـوم  24  لـفـريـقه خالل مـبـاراة في الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـــثل عـن وكــاالت األنـــبــاء. حــزيــران  2020 صــورة لـــرويـــتــرز من 
تـسـتـخدم الـصـورة في األغـراض الـتـحريـريـة فـقط. (رويـتـرز) - قالت
وسـائل إعالم بــريـطــانـيــة إن مـنــزل العب وسط لـيــفـربــول الـبــرازيـلي
فــابـيــنــيـو تــعـرض لــلــسـرقــة في الــوقت الــذي شـارك فــيه الالعب في
مـتاز لـكرة الـقدم احـتـفاالت فـريقه بـالفـوز بـلقب الـدوري اإلجنلـيـزي ا
لــلــمــرة األولى مــنــذ  30عــامــا. وقــالت هــيــئـــة اإلذاعــة الــبــريــطــانــيــة
(بي.بي.سي) إن الـلـصـوص دخلـوا مـنـزل فـابـيـنـيو ( 26عـامـا) خالل
الفـتـرة مـا بـ بـعـد ظـهـر األربـعـاء وصـبـاح اخلـمـيس وسـرقوا بـعض
ـنزل. اجملـوهـرات وسـيـارة مـسـتـغـلـ عـدم وجـود أي أشـخاص فـي ا
وقـال مـتحـدث بـاسم شرطـة منـطـقة مـرسـيسـايد فـي بيـان إلى وسائل
اإلعالم الـبـريـطانـيـة إن الـشـرطـة عثـرت عـلى الـسـيـارة في ويـجان في
اضي متاز يـوم األربعاء ا وقت الحق. وتسلم لـيفربول درع الـدوري ا

بـعـد فوزه  3-5عـلى ضـيـفه تـشـيـلـسي في أخـر مـبـاراة له
ــوسم. عـــلى أرضه فـي مــلـــعب أنـــفـــيــلـــد هـــذا ا

وتـعرض مـنزل مـهاجم ليـفربـول السـنغالي
ســـاديـــو مــانـي لــلـــســـطـــو أيــضـــا خالل
مــشــاركــته في مــبــاراة بــدوري أبــطــال

أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ.

أخبار النجوم
tH u  nAJð ”u «— l  WŁœU×

wHðU¼ gÒ²  Õö  ∫…œ—Ë

‘d×² « WF «Ë w

بـولـونـيـا في مـبـاراة شـهـدت خالفـا
ـــــدربـــــ يـــــوم غـــــاضـــــبـــــا بـــــ ا
الــــثالثـــاء.ونــــحج الـــبــــديل لـــويس
مـــوريـــيل الـــذي شـــارك مـع بـــدايــة
الـشـوط الـثـاني في تـسـجـيل هـدف
ــبــاراة الــوحـيــد في الــدقــيــقـة 62 ا
لــيــمــدد ســلــســلـة أتـالنــتـا مـن عـدم
اخلسارة في الدوري إلى  15مباراة
ويـرفع رصـيـد فـريـقه إلى  74نـقـطـة
قـــــــبـل ثـالث مـــــــبـــــــاريـــــــات عـــــــلى
الــنــهــايـة.ومـع ذلك ال يــزال الـفــريق
مـــتـــأخـــرا بـــفـــارق سـت نـــقـــاط عن
ــتـصــدر الـذي خـاض يــوفـنــتـوس ا
مباراة أقل ويبدو في طريقه للفوز
باللقب بينـما يحتل إنتر ميالن
الـذي سيـسـتضـيف فـيـورنتـيـنا
ـركــز الــثـالث يــوم األربـعــاء ا
بـــرصـــيــد  72نـــقـــطـــة.وكـــان
فيورنـتينـا اخر فريق سجل

-1958هدفا في موسم  95
بينما ال يزال أتالنتا 1959
أقـل بــــكـــثــــيــــر من الــــرقم
القياسي التاريخي الذي
سـجــله تــوريـنــو مـوسم
125والبالغ  1947-1948
هدفا.وتـوترت األجواء
فـي الــــــــشـــــــوط األول
عندمـا اشتـكى جيان
بـييـرو جـاسـبـريني
مـــــدرب أتـالنـــــتـــــا
لــلــحــكم من أحــد
العـبي بـولـونـيا
وتــــوجـــــهت له
كــلـمــة بـذيــئـة
من اجلــــانب
ـــقـــابل من ا
نــــــظــــــيــــــره
ســيـــنــيــشــا
ميـهايـلوفي
تـــــش.ومـــــع
عـــــــــدم وجــــــــود
ـدرجـات الـتـقطت جـمـاهيـر في ا
مــــكـــبــــرات الــــصـــوت كــــلــــمـــة
ــشــيــنـة مــيــهــايــلــوفــيــتـش ا
ونـقـلـتــهـا لـلـمـشـاهـدين في
جـــمــــيع أنـــحـــاء الـــعـــالم
لـيـشهـر احلـكم الـبـطـاقة
الصـفـراء لـلمـدربـ قبل
أن يُــطــرد جــاســبــريــني
واصـلة االعـتراض على
احلــــــكـــــــام.وســــــنـــــــحت
لـبـولـونـيـا الـذي تـعرض
ـة ساحقة  1-5من لهز
ــــبـــاراة مــــيالن في ا
ـاضـيـة وتـسـبـبت ا
فــي غــــــــــــــــــــضــب

{ مـدريـد- وكـاالت: تسـود حـالـة من الـتفـاؤل داخل ريـال مـدريـد بـشان إمـكـانـية
ــيـرجني في عـام 2021. ويـنــتـهي عـقـد جتـديــد عـقـد ســيـرجـيـو رامــوس قـائـد ا
قبل ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن لكي في الصيف ا راموس مع الفريق ا
التجـديد حـتى اآلن. ووفقًـا لشبـكة "ديـفنسـا سنـترال" اإلسـبانيـة فإن رغم أحـقية
راموس في الـتوقيع ألي نادٍ بدءًا من اليوم إال أنه ال يرغب في ترك ريال مدريد.
ـيرجني أجروا مؤخرًا وأشارت مـصادر قريبة من ريـال مدريد إلى أن مسؤولي ا
ـشاعـر إيجـابيـة لـلغـاية بـشـأن التـجديـد. وأوضحت مـحـادثة مع الالعب وكـانت ا
صـادر أن نسـبة الـتفـاؤل داخل ريـال مدريـد حول وضع رامـوس مرتـفعـة جدًا ا
ـئة. وذكرت تـقارير صـحفيـة أن راموس يطلب وتـرى أن نسبة جتـديده تبلغ 90 با
يرجني برئـاسة فلورنتيـنو بيريز ترفض دة موسمـ لكن إدارة ا جتديـد عقده 
األمر وفق قـواعد الـنادي الـتي تـؤكد أن الـتجـديد لالعـب األكـبر من  30 عـاما

دة موسم واحد فقط. يكون 
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{ بيـرجامو  –وكاالت:  رفع أتالنتا
رصــــــيــــــده من األهــــــداف في دوري
الدرجـة األولى اإليطـالي لكـرة القدم

إلى  95 هدفـا األكـثر
في مـوسم واحـد
مــنـــذ أكــثــر من

عاما بعد 60
فـوزه -1صـفـر
عـــلى ضـــيـــفه

w  uKOÝ—U  g UM¹ Ê«b¹“
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بطل العالم للدراجات النارية مارك ماركيز

{ واشنطن  –وكاالت:  أعلن أتالنتا
ـــنــــافس في الـــدوري يــــونـــايـــتـــد ا
األمـريـكي لـكـرة الـقـدم يـوم اجلـمـعـة
ــدرب انــفــصـــاله بــالــتـــراضي عن ا
فــرانك دي بــور. واســتـــهل أتالنــتــا
مــوسم  2020 بـــشـــكل رائع قـــبل أن
ـسـابــقـة بــسـبب جــائـحـة تـتــوقف ا
كـــوفــيــد-.19وجتـــرع الــفـــريق ثالث
ـوسم هـذا هــزائم بـعـد اسـتــئـنـاف ا
لـلـدوري ـوسم  25  الــشـهـر.وتــأثـر ا
األمريـكي للمـحتـرف باجلـائحة في
ـاضي لـكـنه مـنـتــصف مـارس آذار ا
عــاد مـطـلع الــشـهـر احلــالي بـإقـامـة
بـطـولـة مـجـمـعـة في فـلـوريـدا بـدون
جماهـير. وقال دارين ايـليس رئيس
أتالنـــتـــا في بـــيـــان بـــاألصــالـــة عن
أتالنـتــا يـونــايـتــد أتـوجـه بـالــشـكـر
لــفـرانـك عـلى إخالصـه وتـفــانـيه مع

qBHM¹ b²¹U½u¹ U²½öð√
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{ باريس- وكاالت: أكد تقرير صحفي إسباني  أن الفرنسي زين الدين زيدان
ـديـر الفـني لريـال مدريـد سعـيد بـاألداء الذي قـدمه الـبرازيـلي مارسـيلـو ظهـير ا
يرجني أمام إلتـشي. وتعادل ريال مـدريد مع مضيفه إلـتشي بهدف لكل أيسـر ا
منهما أمس األربعاء ضمن مباريات اجلولة  16 لليغا. وعاد مارسيلو للمشاركة
أساسـيًا أمـام إلتشي بـعد أكـثر من شـهر من الـغيـاب عن مبـاريات ريـال مدريد.

وبحـسب موقع "ديـفـينـسا سـينـترال" اإلسـبـاني فإن زيـدان أظهـر رضاه
ـبـاراة وحـرص عـلى عـلى األداء الـذي قــدمه مـارسـيـلــو بـعـد نـهـايــة ا
تـهـنــئـته واإلشـادة به. وأشــاد "زيـزو" بـالـدور الـهــجـومي الـذي قـدمه
ـبـاراة حـيث كـان قريـبًـا من تـسجـيل هـدفًـا. لكن مـارسـيـلو خالل ا
ــوقع أشـار إلى أن زيـدان سـيـنـاقـش مع مـارسـيـلـو تـراجع األداء ا

الدفاعي له والذي كاد أن يتسبب في مشاكل للفريق.

{ القـاهرة- وكـاالت: أكد عـمرو وردة العب فـولوس الـيوناني أنه
قبـلة مشيرا رحـلة ا قريب من االنـتقال للـدوري اإليطالي في ا
إلى أنه يتـمنى أن ينتـقل للدوري اإلجنليـزي يومًا ما. وقال
وردة في تـصريـحـات صحـفـية أتـمـنى أن يـبقى صالح
في لــيـفــربــول لـكـن في الـنــهــايــة هـو صــاحب الــقـرار
ويـعتمـد ذلك على مدى راحـته في فريقه. وأوضح وردة
أنه بــريء من تـهـمـة الـتـحـرش اجلــنـسي خالل مـعـسـكـر
صـري في أ أفريـقيا 2019. وزاد: "افـتقدت ـنتـخب ا ا
ـصــري واجلـمــيع يـعــلم أنـني ــنـتــخب ا الـلــعب بـقــمـيص ا
بريء". وتابع: "كان هناك من يرغب في سقوطي حينما كنت
ألـعب حتـت قـيـادة هـيــكـتـور كــوبـر لم ألـعب فـي مـركـزي عـلى
لـعب لكن هـناك من اسـتغل سـقوط اإلطالق أقـتل نفـسي في ا
سـؤولية". وأردف: نـتخب في أ إفـريقـيا األخـيرة لـتحـميـلي ا ا
نتـخب ساندوني وأقـسمت لصالح أنني "صالح وبـاقي العبي ا
لـم أفعل شـيـئـا وأعـطيـته هـاتـفي ومـا حـدث كان مـنـذ عـام أو

ــعـســكـر". وأشــار إلى أن جــمـيع ثالثــة ولم يــحـدث أي جتــاوز في ا
زمالئه أخطـروا أجيري أنهم سيرحلـون إذا رحل وردة كما تلقى دعما من

: "لو كنت وقف. وأ هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني في هذا ا
وضوع تربيتي متزوجا وقت أزمتي مع منتخب مصر لم يكن سيعلق أحد على ا
سـلـيـمة ولـكن هـذه ضـريـبـة الـشـهـرة وأتعـلم من اخلـطـأ واعـتـذاري كـان لـلـعودة

للمنتخب وليس ألني ارتكبت خطأ".
ــركــز ــســـابــقــات إلى ا بـــجــمــيع ا
اخلامس بـرصـيد  59نقـطـة ليـضمن
عـــــــلى األقـل الـــــــلـــــــعـب في األدوار
الـتـمـهــيـديـة بـالـدوري األوروبي في
ـــــــــقــــــــبـل.وتـــــــــفــــــــوق ـــــــــوسـم ا ا
إبــراهــيـــمــوفــيــتش الــذي عــاد إلى
ميالن لـفترة ثـانية فـي ينايـر كانون
الثـاني عـلى رقـيبـه ليـسـجل برأسه
من تـمـريـرة هـاكـان شـالـهـان أوغـلو
الــعـرضــيـة في الــدقـيــقـة .19وعـادل
ـركــز الــثـامن ســاسـولــو صــاحب ا
ر أيـضـا بـفـتـرة رائـعة الـذي كـان 
الــنـــتــيــجــة قــبـل ثالث دقــائق عــلى
نـهــايـة الـشـوط األول عــنـدمـا قـضى
س احلـــكم بــأن شـــالــهــان أوغـــلــو 
الـكـرة بـيـده بـعـد مـراجـعـة من حـكم
سـاعد ونفـذ فرانشـيسكو الفيـديو ا
كـابــوتـو ركـلــة اجلـزاء بـنــجـاح.لـكن

مـيهـايـلـوفيـتش أفـضل الـفرص في
الـشـوط األول عـنــدمـا أطـلق مـوسى
بــارو ركــلـــة حــرة قــويــة ارتــدت من
ـهاجم اجلامبي العارضـة.واقترب ا
من هز الـشباك بـعد مـرور ساعة من
الـبـداية عـبـر تـسـديدة بـعـد تـمـريرة
لـــلــــخـــلـف من زمــــيـــلـه الـــيــــابـــاني
تاكيهيـرو تومياسـو لكن أتالنتا هز
الشـبـاك من الهـجـمة الـتـاليـة.وحول
تيـموثي كـاسـتاني تـمريـرة عرضـية
داخل مــنــطــقـة اجلــزاء وصــلت إلى
واطـنه دوفـان زابـاتـا الـذي هـيـأهـا 
الــكــولــومــبي مــوريــيل لــيـســدد في
الـشــبـاك ويـواصل غـيــاب بـولـونـيـا
ـــــركـــــز الـــــعـــــاشـــــر عن صـــــاحب ا
االنتصارات للمباراة اخلامسة على

التوالي.
ــهـــاجم اخملــضــرم زالتــان وأحــرز ا

مــيالن اســتــعــاد تـقــدمه فـي الـوقت
احملــتــسب بــدل الـضــائع بــالــشـوط
األول حـــ مــرر شـــالـــهــان أوغـــلــو
تــــــمـــــــريــــــرة وسـط الــــــدفـــــــاع إلى
س ـرة  إبــراهـيــمــوفـيــتش.وهــذه ا
هـاجم السـويـدي البـالغ من العـمر ا

عاما الكرة مراوغا احلارس 38
أنـــدريـــا كــونـــســيـــلي ثم ســـجل في
رمى اخلالي.وبعد ذلك طُرد مهدي ا
بوربـيعـة العب سـاسولـو في الوقت
احملــتــسب بــدل الـضــائع بــالــشـوط
األول ولم يـــشــكل أصـــحــاب األرض
خـطـورة كـبـيـرة في الـشـوط الـثـاني
لـــيـــحـــسم مــــيالن انـــتـــصـــاره دون
عنـاء.وسدد إسـماعيل بـن ناصر في
الـــقـــائم لـــصـــالح مـــيالن وتـــصــدى
كـونـسـيـلي بـصـورة رائـعـة حملـاولـة
مزدوجة من جياكومو بونافنتورا.

إبراهـيـموفـيـتش هدفـ في الـشوط
األول ليمـنح ميالن الفوز  1-2خارج
مــلـــعـــبه عـــلى عـــشـــرة العــبـــ من
ساسولـو يوم الثالثـاء ويظل سجله
خـالـيـا من الــهـزائم مـنـذ اسـتـئـنـاف
ــوسم ويــضــمن الــتــأهـل لــلـدوري ا
األوروبـي.وبـــعـــد مـــبـــاراة شـــهــدت
الـــظــهـــور رقم  200حلــارس مـــيالن
جــيـانــلـويــجي دونـارومــا مع نـاديه
وعــمـره  21عــامــا أكـد مــيالن عــلى
الـفـور أن مــدربه سـتـيـفــانـو بـيـولي
وبـذلك ســيــمــدد عــقــده حــتى .2022
وضع مـيالن حـدا لــتـقـاريـر واسـعـة
النطاق حول التخلي عن بيولي (54
ــوسم إلفــسـاح عــامــا) في نــهـايــة ا
ــاني رالف اجملــال أمــام تــعــيــ األ
راجنــنـــيك.وتــقــدم مـــيالن الــذي لم
يخسر في مـبارياته العـشر األخيرة

متاز Í—Ëœ∫ جانب من إحدى مباريات أتالنتا في الدوري اإليطالي ا

الـفـريـق. وتـولى الـدولي الـهـولـنـدي
السـابق تدريب أتالنتـا في ديسـمبر
كـــانـــون األول  2018وقــــاد الـــفـــريق
ــركـز الــثـاني في لـلــحـصــول عـلى ا
ـــوسم 2019 الـــدور الـــتــــمـــهـــيـــدي 
بــالـقـسـم الـشـرقي بــعـد أن حـقق 18
انـتـصارا و 12تـعـادال وأربع هـزائم.
وفي مــوسـمـه األول مع الـفــريق فـاز
ـسـابـقتـ لـلـكأس. أتالنـتـا أيـضا 
وأضـاف ايـلـيس حتت قـيـادة فـرانك
قـدم الـفـريق مـوسـمـا قـويا في 2019
فـي الـدوري األمــريـكي ومــسـابــقـات
دولـــيـــة. الـــفـــوز بـــلـــقـــبـــ في أول
مواسمه وضعه في منزلة كبيرة في
تــــاريخ الــــفـــريـق ونـــتــــمـــنـى له كل
التـوفـيق وقال أتالنـتا إنه سـيخـتار
قريبا مدربا مـؤقتا حل البحث عن

بديل دائم.

سيرجيو راموس

فابينيو 
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مـنذُ زمن ليس بـبعيد دار حـوار بيني وبـ أحد اخلبراء االقـتصادي
حـول امكانية تغيير سعـر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي كنتً
في حـينـها اعـتقـد ان الديـنار الـعراقي (120=$100الـف) مقيـم بأعلى
من قـيـمته احلـقيـقة وان هـذا السـعر نـتج عـنه هروب الـعمـلة الـصعـبة
ــنـافــسـة ـنــتــجـات احملــلـيــة من دائــرة ا إلى خــارج الــبالد وإخــراج ا
ـيـة فضال عـن تدمـيـر قـطـاع السـيـاحـة بـسبب الـفـارق في قـيـمة الـعـا
الـعمـلة العـراقيـة مقـابل عمالت الدول االخـرى وخاصـة اجملاورة. لكن
نتـجات العـراقية وأنـا اُدافع عن طرحي تـوجه لي ثالث اسئلـة : أين ا
ـنتـجـات االجنـبـية إذا مـا خـفضـنـا قيـمة ـمكـن ان تنـافس ا الـتي من ا
الـديـنـار الـعـراقي مـقـابل الـدوالر? وهل حـقـا ان سـعـر صـرف الدوالر
كــان الـســبب الـرئــيس في خـروج الــعـمــلـة الــصـعـبــة من الـبــلـد? وهل
بـاسـتـطــاعـة الـقـطـاع الـسـيـاحي الـعـراقي من لـعب دور كـالـدور الـذي
يـؤديه في دول العـالم االقل تطـور من مثل تركـيا ومـصر وإلمارات?

 .
اني بأن في احلـقيقـة عندمـا تفحصت هـذه التسـاؤالت مترافـقة مع ا
الـعراق يـعاني من أزمـة إدارة وليس أزمـة موارد أدركت ان تـخفيض
سـعر صرف الـدينار مقـابل الدوالر لكي يـكون ذا جدوى نحـتاج توفر
ثالث عــنـاصــر مـسـبــقـة هي : اإلدارة الــكفء  واألمـان  وقــطـاعـات
ـنـاسب في اقــتـصـاديـة مـنـتــجـة. فـاإلدارة الـكفء ووضع الــشـخص ا
ناسب كان غائبا تماما في جـميع مفاصل الدولة هذا نتيجة ـكان ا ا
ـسـتــحـقـات احلــزبـويـة واحلــكـومـات قــيـادة الـســيـاسـة لـالقـتـصــاد وا
ا ترتب عـليه دولة مخـتلة بال مؤسـسات وبال منهج احملـصصاتيـة  
الي صفته الطاغية . لذا نحن بحاجة اقتصادي والفساد اإلداري وا

إلى دولة مؤسسات وليست تكاك تابعة لألحزاب احلاكمة .
كـذلك فالعراق بـأمس احلاجة إلى االسـتقرار السيـاسي واالقتصادي
واألمــني فـعـنـدمــا يـكـون األمـان مـتــوفـر يـصـبح احلــديث واقـعـيـا عن
تـطوير قطاع السياحة وجذب االستثمار االجنبي وما لهُ من دور كبير
في تـطوير الـبنى التـحتيـة للبـلد وتشـغيل القـطاعات اخلـلفيـة واألمامية
ــرتــبـطــة بـقــطــاع الـســيــاحـة . هــذه اإلدارة احلــكـيــمــة واالسـتــقـرار ا
االقـتصادي واألمني والـبنى التحتـية سينتج عـنها قطاعـات اقتصادية
مـنـتجـة من صـنـاعات مـحـليـة خـفـيفـة وثـقيـلـة وزراعـة تصل لالكـتـفاء

احمللي فضال عن قطاع خدمات مالي حيوي . 
ووفـقا لتوفر هذه العناصـر يصبح تخفيض قيمة الـعملة احمللية مقابل
ـتـازة . بخالف ذلك فـإن قـرار خفض الـدوالر ذا جـدوى اقتـصـادية 
قـيـمة الـعمـلة احملـلـية بـنسـبة ( %23تـقـريبـا) التي قـامت بهـا احلكـومة
الـعراقيـة سيـؤدي إلى أثار سلـبية أكـبر بأضـعاف من ايجـابيتـها التي
اسـتند عليـها صاحب القرار في تخـفيض قيمة الـدينار مقابل الدوالر
لـيصبح ( 145=$100الف ديـنار) وتتـلخص ايجـابيات الـتخفيض في

األتي :
ـوازنة بـإيـرادات اضافـيـة : وذلك عن طـريق بيع احلـكـومة أوال: رفـد ا
ركزي بسعر اعلى لـلدوالر الذي جتنيه من تصـدير النفط إلى البنـك ا
ـا كـان علـيه سابـقا بـفارق ( (26الـف لكل ( ($100هـذا سوف يـزيد

من ايرادات احلكومة .
ثـانيا: جذب االستثـمار : قد يكون تخفـيض قيمة العملـة احمللية محفز
جلـذب الشـركات االسـتثـماريـة; بسـبب ان التـكالـيف سوف تـكون اقل
واد االولية) لكن هذا عـلى الشركات (اجور االيدي العاملة اسعار ا
يـحتاج إلى توافر بـيئة أمنة وإلى وقت طـويل لظهور نتـائجه االيجابية

.
ثـالثـا: تقلـيل استيـراد السلـع الكمـالية: نـتيجـة لتـخفيض قـيمة الـدينار
سـتـوردة اعلى قـيـمة بـاعـتبـارها مـقـابل الدوالر سـوف تـكون الـسـلع ا
مــدفــوعـة بــالـدوالر لــذا ســيـؤدي إلى تــرشــيق االسـتــيــرادات الـغــيـر

ضرورية .
عـلى الــرغم من هـذه االيـجـابـيـات إال انـهـا تُـعـد ضـعـيـفـة جـدا قـيـاسـا
بـاآلثـار السـلبـية الـتي سـوف ينـتجـه قرار خـفض قيـمـة الديـنار مـقابل

الدوالر  إذ تتلخص اآلثار السلبية باألتي :
أوال: الركود االقتصادي : مثل هكذا قرار يحتاج ان يُتخذ ويطبق في
وقت مـنـاسب فـفي الوقت الـذي تـعانـي فيه الـسـوق احمللـيـة من ركود
يـتـخـللـه التـرقب والـقـلق بـسبب عـدة عـوامل ابـرزهـا جائـحـة كـورونا
وهي بــحـاجـة إلى ســيـاسـة تــوسـعـيــة لـتـحـريـك عـجـلـة الــسـوق تـأتي

احلكومة بهذا القرار لتزيد من ركود االقتصاد احمللي .
ا ان الـقطـاعات االنـتاجـية سـتـوردة :  ثـانـيا: زيـادة اسعـار السـلع ا
في الـعراق تعاني من عـوق مزمن وال تستـطيع توفيـر االكتفاء الذاتي
 ونــظـرا الرتـبــاط االسـتـيـراد بــالـدوالر سـوف تــرتـفع اسـعــار الـسـلع

ئة. ستوردة بنحو  23 با ا
ثـالثا: قتل الصنـاعات : كان ينبغي من تـخفيض قيمـة العملة ان تكون
تلك مواد لـصالح النهـوض بالقطـاع الصناعي هـذا لو كان العـراق 
أولـيـة وتكـنـولـوجيـا كـافيـة لـتـطويـر الـقطـاع الـصنـاعي لـكن نـظرا إلى
اعـتماد الصناعـات على مواد اولية مسـتوردة سوف ينعكس األثر من

ايجابي إلى سلبي.
رابـعا: زيادة الفقراء فـقرا واألغنياء غنى : فـفي الوقت الذي كنا نأمل
في إعـادة تـوزيع الـثـروة بـشـكل عادل بـ طـبـقـات اجملـتمـع عن طريق
سـحب جـزء مـن الـكـتلـة الـنـقـديـة لـدى االثـريـاء وإعـادة تـوزيـعـهـا عـلى
الـفـقـراء عبـر قـانـون الضـرائب الـتـصاعـدي وقـانـون من اين لك هذا
تـأتي احلكومة لتقلب الطاولة وتتخذ قرار يزيد من ثراء االغنياء ويزيد
مـتلكاتهم على هيئة الـفقراء فقرا وذلك بسبب ان ألغنـياء يحتفظون 
دوالر وأصــول رأسـمـالـيــة حـيث ان تـخــفـيض قـيــمـة الـديــنـار مـقـابل
الـدوالر نـتج عـنه زيـادة في قـيـمـة الدوالر واألصـول الـرأسـمـالـيـة التي
تمتلكها هذه الطبقة عكس الفقراء الذين يتعاملون بالدينار العراقي .
ـطرقـة والـسـنـدان: ذلك عـبر ـوظـفـ بـ ا خـامـسـا: وضع الـعـمال وا
تـخفـيض قـيمـة اجورهم بـطريـقة غـيـر مبـاشرة وذلك من خالل عـملـية
ـوظف الـذي كـان يـحـصل عـلى راتب مـحـاسـبــيـة بـسـيـطـة حـيث ان ا
مـــقــداره ( 750.000الـف) والــذي يــعــادل (  600دوالر) عـــنــد ســـعــر
صــرف  125الـف ديــنــار مــقــابل كل  100دوالر بـــعــد تــغــيــر ســعــر
الـصـرف إلى  145ديـنـار لـكل  100دوالر سـوف يـعـادل ( 510دوالر)
ــوظف أو الــعــامل ( 90دوالر) مـن الــقــيــمــة الــشــرائــيــة حــيـث فــقــد ا
.سـادسا: البطالة: البطالة نتيجـة طبيعية للركود االقتصادي حيث ان
الـركود الـذي ستـعاني مـنه االسواق سـينـعكس بـطريـقة مـباشـرة على

تسريح بعض العمال بسبب عدم احلاجة لهم .
ـكن الـقـول ان هـذا الـقــرار أتى في غـيـر أوانه حـيث كـان خـتــامـا  
صــدمـة كــبـيــرة لالقــتـصــاد الـوطــني الـذي يــعـانـي اصال من اخـتالل
هـيكـليـة وركود اقـتصادي لـذا على صـانع القـرار ان يعـيد الـنظر في
ـدى الـقـريب والـبـعيـد في قـرار تـخـفيض اجلـدوى االقـتـصـادي على ا

قيمة العملة احمللية . 
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الدوائر اخلدمية اخملتلفة. 
خامـسا-  اعتمـادها كأسـاس لطلب
ـا ـمـولـة  الــتـمـويل من اجلـهـات ا

ركزية. فيها احلكومة ا
سـادسـا  –تــقـيـيم نـشـاط وفـعـالـيـة
ــديـنه اخلــدمـيــة في ضـوء دوائـر ا
ـتطـلـبـات اخلطـة بـشكل تطـبـيقـهـا 
سـنوي وبـشكل نـهـائي بعـد انتـهاء
عـمــر اخلـطــة واالسـتـفــادة من هـذا

التقييم في اعداد اخلطة الالحقة.
اسباب فشل خطط التمنية : 

اوال- عدم واقعية اخلطة 
ثــانـيــا- عـدم وجــود دراسـة جـدوى

مترافقة معها.
ثـالـثـا  –عـدم وجــود تـعـاون فـعـلي
بـ الـدوائـر اخلـدمـيه اثـنـاء وبـعـد

تنفيذ اخلطة 
رابــعـا- عــدم فــهم اخلــطـة مـن قـبل
الـقـيـادات الـسـياسـيـة ذات الـتـأثـير

دينه.  في ا
خامسـا- عدم مالئمه اخلـطة لواقع
ـــديــنـه وهــذا مـــؤشــر عـــلى فــشل ا

نفذة للخطة.  اجلهة ا
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اوال - تـعتـبـر اخلطـة اداة ضروريه
ومــهـــمــة ألدارة مــشـــاريع االعــمــار
تـوفره لـها بـشكل وادارة االمـوال ا

عملي وهندسي مدروس. 
ثــانــيــا  –في حــالــة تـــوفــر مــبــالغ
ــــشـــاريع اضــــافـــيه مــــخـــصــــصه 

االعمار. 
ثـالــثـا  –اسـتــمــرار الـعــمل بــشـكل
طبـيـعي وفق سيـاق محـدد في حال
تغـيير رؤسـاء او مهنـدسي الدوائر
اخلــدمه او اجلــهــات الــســيــاســيــة
كاحملافظ واعظاء مجلس احملافظة.
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قـبل كـل شيء يــجب ايـجــاد شــركـة
مـحتـرمه ذات سـمعـة جـيدة وخـبرة

في مــجــال اعــداد خــطط الــتــنــمــيه
ويــــفـــــضل ان تـــــكــــون اوربـــــيه او
امـريــكـيـة ,مــثل هـذه الـشــركـات قـد
تكلف الكثـير من االموال ولكن هذه
االمــوال لن تــذهب ســدى كــمــا هــو
بـتدئة والتي احلال في الشـركات ا
ال تــاريخ لـهـا في هــذا اجملـال الـتي
تـعـتـبر احـد مـنـافذ الـفـساد االداري
والــتــخـريب احلــاصل في اجملــتـمع

العراقي. 
qLŽ bIŽ

عـقـد الـعـمل: من اهم اسـبـاب جناح
اخلـطه هـو لـغـة الـعـقـد حـيث يـجب
ـطــلـوبه تـوضــيح فـقــرات الـعــمل ا
بـدقــة وكـذلك تـوضـيح طـرق عـرض
اخلـطـة وقبـولـها والـدفـعات ومـكان
الـتحـاكم في حـال نشـوب منـازعات
والــذي يـفــضـل ان يـكــون فـي دولـة
الشركة االم لقـوة القانون وسطوته
وامكانـية اخذه احلقـوق بعيدا" عن
الــبــيـــروقــراطـــيــة والــتـــرهل الــذي
تـعـانـيه مـؤســسـات الـقـضـائـيه في
الـعــراق في الــوقت احلــالي. خــطـة
العمل: لـتبيـان مفاصل خـطة العمل
مـن الــــضـــــروري عـــــلـى الـــــدوائــــر
اخلـدمـيه االجــتـمـاع بـشــكل مـكـثف
قـــبل دعـــوة الـــشــركـــات اخملـــتــصه
ألبراز االهـداف التي تسـعى لها كل
ـقـتـرح دائــره ضـمن مـدى اخلــطـة ا
(خمسـة سنوات -  سـتة سنوات ),
ــــهـم ايـــضــــا" ان يــــراعي  في من ا
ــــديــــنه االهــــداف خــــصــــوصــــيه ا
ونكهتها ليتم اعتمادها في اخلطة.
ـــديــنـه ألضــفـــاء نــكـــهــة كــســـعي ا
تاريخـيه لشوارعـها او نكـهة دينيه
او نكهه بـغداديه وهكذا ,وهذا امر
بسيط ولـكنه يضـيف نكهه جـمالية
وسـيــاحـيه مـهـمه جـدا". وكـذلك من
ــشــاكل الــضــروري انـــهــاء كــافــة ا
متلكات قبل القانونيه لالراضي وا

ادخالها ضمن خطة التنمية. 
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اوال- الــتــقـــيــيم : تـــكــون الـــشــركــة
تعاقد معها بتقييم الواقع احلالي ا
للمدينه وهنـا على الدوائر اخلدمية
الــتــعــاون مــعــهــا بــشــكل كــامل عن
ـسـتـنـدات اخلـاصة طـريـق تـوفـيـر ا
دينة اخلدمي كما هو بدون بواقع ا
رتـــــوش حــــيـث يــــتم االطـالع عــــلى
ــشـمــوله بــاخلــطــة وعـلى ــواقع ا ا

الدراسات السابقة ان وجدت.
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مشيغان

ثـانـيـا  –االجـتــمـاعـات والـزيـارات
ـرحـلـة يتم ـيـدانـيـة: خالل هـذه ا ا
ــشـمـولـه بـاخلـطـة ـواقع ا زيـارة ا
بــرفـقـة اصـحــاب االخـتـصـاص من
الـدوائر اخلـدميه وقـد يـكون هـناك
عــــدة زيـــارات ويـــعــــقب كل زيـــاره
اجـتـمـاع مـيدانـي حيث يـوضح كل
مندوب عن الدوائر اخلدميه رؤيته
ــــديـــنـه خالل الــــســــنـــ لــــواقع ا
ـهم جـدا" ان تـكـون الـقــادمه ومن ا
ـكـن الـتـحـقـيق الــرؤيه واقـعـيه و
وليـست احالم وتصـورات وهميه,
ــنــدوب يـــعــني يـــجب ان يــكـــون ا
مـهـندس ذو خـبـرة ومعـرفـة وليس
شــــاعـــر اديـب ذو خـــيــــال جـــامح,
اصـــحــــاب اخلـــيــــال اجلــــامح قـــد
يــكــونــون احــد اهم اســبــاب فــشل

خطة التنميه. 
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ثـالــثـا  –االجــتـمـاع بــالـنـاس : من
ـــهـم جـــدا" ان يــــتم االجــــتــــمـــاع ا
ــنـاطق اثــنـاء الــزيـارات بـاهــالي ا
ــيــدانــيــة لالطالع عــلى هــمــوهم ا

ومشاكلهم ومحاولة معاجلتها. 
رابعا- برنامج الـتطوير وهذا مهم
جدا" حيث يجب مـراعاة تظافر كل
ؤثره فـي انتاجه ومنها العوامل ا
ـــثـــال ال احلـــصـــر عـــلى ســـبـــيل ا
احملـددات الـقـانـونـيه والـهـنـدسـيـة
ــتـبـعه فـي الـبـلـد ,طـرق االنــشـاء ا
ـديـنه وحـسـب تـوفر والـبـنـاء في ا
ـشـيده, ـادة االولـية ,الـبـنايـات ا ا
قــائـمه ــديــنه وواقــعــهـا , تــاريخ ا
ـــراد ـــقـــتـــرحه و ا ـــشـــاريـع ا بـــا
تـــنـــفــيـــذهـــا خالل عـــمـــر اخلـــطــة
قدمه من قبل الدوائر اخلدميه, وا
ــتــوقــعــة ,الــكــثــافــة ــيـــزانــيــة ا ا
الـســكـانـيــة احلـــــــــــالـيــة ومـعـدل

النمو . 
خامـسا  –تقـييم اخلـطة : في هذه
ـنفذه بعمل رحلة تـقوم الشركة ا ا
مــؤتـمــر مـصــغـر جلــمـيع الــدوائـر
ـبـدئـيه اخلـدمـيه لـعـرض اخلـطـة ا
ــقــتــرحـه حــيث يــتم اســـتــقــبــال ا
االســــــئـــــــلـــــــة واالقـــــــتـــــــراحــــــات
واالعـــتــراضــات عـــلــيــهـــا من قــبل
اصحاب االختـصاص واخلبرة من
الدوائر اخلدميه ,بناء عـلى نتائج
ـنفذه هذه اخملـتبر تـمهل الـشركة ا
اسبوع أو اسبوع لتحديد موعد
مـؤتــمـر ثـاني يـراعي مـا  طـرحه

ؤتمر ايضا ؤتمر االول ,في ا في ا
يتم استـقبال االسئـلة واالقتراحات
ؤتمر واالعتراضات تمهيدا" لعقد ا
االخــيــر الــذي تــقــدم فــيه الــشــركــة
ـشـروع النـهـائي الذي من ـنـفذه ا ا
ــفــروض ان يــكــون قـد حــاز عــلى ا
رضى اجلــمـيـع.  نـتــيــجـة لــظـروف
احلـاليـة يجب وضـع فقـره قانـونيه
نـفذه من في الـعقـد تمـنع الشـركة ا
دفع اي مـبــالغ مــالــيه ألي جــهـة او
طــــرف حتـت اي مــــســـــمى من دون
ــتـــعــاقـــده مــعـــهــا اعالم اجلــهـــة ا
وبـخالفه يـتـم فـرض غـرامــة مـالـيـة
كــبــيـرة ,وكــذلك يــطــلب من اجلــهه
ـــنـــفــذه فـي نــفس الـــفـــقــرة ابالغ ا
ــعــاقــده مــعــهــا في حــال اجلــهــة ا
تعـرضهـا او احد مـوظفـيها الى اي

محاولة ابتزاز. 
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ــرحــلــة االولى : االتــصــال بــعــدة ا
ـيـة  لعـمل دراسـة حول شـركـات عا
الـكـفــلـة الـتــخـمــيـنه لــلـقـيــام بـهـذه
الــدراســـات. وبــنـــاء عــلـى ذلك يــتم
حتـــديـــد الــــكـــلـــفـــة الـــتــــخـــمـــيـــنه
لـلــتـنـفـيـذ,هـذه الـدراسـات يـجب ان
ــرحـلــة الــثـانــيـة : تــكــون سـريــة. ا
مـرحـلـة العـطـاء الـفـني حـيـث تـقدم
الــشـــركـــات والــتـي يــتـم دعــوتـــهــا
مسبقا"بناء على تاريخها وخبرتها
في هــذا اجملــال ولــيس بــنــاء عــلى
حيث تـوصـيـات مـشـوبه بـالـفـساد ,
تـقــدم كل شـركـة تــصـوراتــهـا حـول
ـــشـــروع واخلـــدمـــات الـــتي مـــدة ا
تـقــدمـهــا ومـا هي خــطـتـهــا القـامـة
الـعـمل مع اشـاره بـسـيـطـة لـلـكـلـفـة
الـتـخمـيـنـه. يجـب الـتـأكيـد عـلى ان
الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنه لـيـست نـهـائـيه
ــا الــهــدف هــو اخـذ فــكــرة عن وا
ســعـــر اخلــدمـــات الــتي تـــقــدمـــهــا

الشركة. 
ـرحـلــة الـثـالـثـة :مــرحـلـة الـعـطـاء ا
ــالي الــذي يــشــتــمل عــلـى عـرض ا
ـقــدمه مع تــفــصـيــلي لــلـخــدمــات ا
اسـعــارهـا  ,ويــجب ان يـفــتح بـاب
ــفـــاوضــة عـــلى مــبـــلغ الـــعــطــاء. ا
الـتـقــيـيم الــنـهـائي يــجب ان يـكـون
عـلى األسـاس الـكـفـاءة حـيـث يـكون
وزنـهـا مـا يـقرب من  %60مـقـارنة
ــبـــلغ الــعــطـــاء الــذي ال يــجب ان
يــتـجـاوز وزنــة اكـثـر من  %40في

نفذة.  عملية اختيار الشركة ا

ـشاريع الـتخـطيط لـنـوعيـة وعدد ا
اإلنـشــائـيــة لـكل مــديـنــة او قـضـاء
لـضرورة لـنجـاح مـشاريع االعـمار.
ــا يــجب االنــتــبــاه الـيـه ان هـذه
ـسـتقـبـلـيـة هي جـولة في اخلـطـة ا
ـستـقبل تـصف لـنا االسـبقـية في ا
ـــشــــاريع الـــواجب تــــنـــفـــيـــذهـــا ا
لـلـوصــول الى الـصـورة الــنـهـائـيه
ـنــشـودة في نــهـايـة زمـن اخلـطـة ا
ســــواء كـــانت خــــطـــة خـــمــــســـيـــة
أوعـــشــريــة أو غــيـــر ذلك. أهــمــيــة
التخطيط هو تفادي التعارض ب
مـشــاريع األنـشـاء فـمـثال" لـيس من
ـفــروض ان جنـد عـمــلـيــة تـهـد ا
لـشـارع  انشـاؤه حـديثـا" لـغرض
مد خطوط مجاري وكذلك ليس من
الـصـحـيـح ان يتـم تـنـفيـذ مـشـاريع
ا فقط بال قيمه حـقيقة لـلناس وا
ــفــروض ان يـــتم تــوزيع ألنـه من ا
ـيـزانـيـة بـالـتـسـاوي الى الـدوائر ا
اخملـتـلـفـة. الـتـخـطـيط لـلـمـسـتـقـبل
أيـضا يـسـاهم في الـتقـلـيل  عدد
ـــشـــاريع الـــتـي تـــطـــرح بـــشـــكل ا
ـيـزانـية عـشـوائي لـغرض صـرف ا
وعـــدم ارجـــاعــهـــا الى احلـــكـــومــة
الــفــيــدرالــيــة في بــغــداد كــمــا هـو
ـــا انـــهـــا جـــولــة ســـائــد. ولـــكن 
مــسـتــقــبــلـيــة فــأنــهـا جــولــة غــيـر
مـضـمونه فـقـد نحـتـاج الى احداث
تـعديـل هنـا او هـناك ولـكن بـالرغم
مـن انـهـا جـولـة غـيـر مـضـمـونه أال
انهـا أفضل بـكثـير من الـذهاب الى
ـســتـقــبل بـدون خــطـة كـمــا انـهـا ا
تــوفــر الـــكــثــيــر من االمــوال الــتي
ـشــاريع غــيـر ذات تـصــرف عــلى ا
ــــشـــــاريع الـــــتي االهـــــمــــيـــــة او ا
سـنـضــطـر لـتـخـريـبــهـا مـسـتـقـبال"
لــعـمل مــشــروع اخــر. هي خــارطـة
شـاركة طـريق لـلمـسـتقـبل بـنيـت 

ـعنـية مـن الدوائر جمـيع االطراف ا
اخلدمية اخملتلفة تبنى على أساس
توقع والـزيادة السكانية التمويل ا
ـتـوقــعـة. سـنــتـدخل في تــفـاصـيل ا
ا ـقـال و تـنـفـيـذ اخلطـة في هـذا ا
يجب التأكيد عليه ان مجال التنفيذ
هو العراق وقد تختلف االقتراحات
كان.  في حال اختالف الزمان او ا
اخلــطـــة ال يــجب ان حتـــتــوي عــلى
مـخــطــطـات تــفــصــيـله لــلــمــشـاريع
ـقـتـرحـة كـالــتـصـامـيم والـكـمـيـات ا
وغـــيــرهـــا فـــهـــذا من اخـــتـــصــاص
الدوائر ولـكنها بـالتأكيـد ستحتوي
عـــلى وصف لـــلــمـــشــاريـع الــواجب
تـنـفـيـذهــا ويـجب ان تـكـون اخلـطـة
مـرنه لـلـتـتـمـاشى مع اي تـغـيـيـرات
سـياسـية او اقـتـصاديه او سـكانـية
او خـــدمــيـــة قـــد حتــدث لـــســبب او

ألخر.
من اهم عوامل جناح خـطة التـنمية
ــــشــــاريـع االســــتـــــثــــمـــــاريــــة هي
اقــتـصــارهـا عــلى مــنـطــقـة مــحـددة
فـــعـــنـــدمـــا تــســـمـع مــثـال" اخلـــطــة
اخلــمـــســـيــة حملـــافـــظــة بـــغــداد أو
الــعـــمــارة أو صالح الــديـن فــأعــلم
ـا يـجب ان انـهـا خـطـة فــاشـلـة وا
يـكون هـنـاك خـطـة تـنمـيه مـسـتـقـلة
لـكل مـنـطـقـة او مديـنـه صـغيـر مـثل
نصـور وخطة تـنمية خطـة تنميـة ا
الشعب وخطـة تنمية مـدينة القاسم

(محافظة بابل) وهكذا. 
ــشــاريع فــوائــد خــطــة الــتــنــمــيــة 

االعمار : 
ـديـنـة اوال- تـقـد تـصـور لـوضع ا

ستقبل.  في ا
ثــانــيــا  –تــبــيــان أولــويــة تــنــفــيــذ

شاريع.  ا
طلوبة سنويا". يزانية ا ثالثا"- ا
رابــعــا- حتــســـ الــتــنـــســيق بــ
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ــــظــــلــــومــــيــــةِ 3- الــــشــــعــــورُ بــــا
واالنتقـاص: أحياناً يشـعرُ اجملتمع
ــظــلـومــيــة وأنـهم أو فــئــة مـنه بــا
ضـحـيـة لـآلخـرين  فـيـتـولَّـد لـديـهم
شــعـــور نــفــسيٌّ داخـــليٌّ بــضــرورة
تعويض ذلك  وسيـكون التعويض
 –بحسب اعتقادهم- عند توليهم
الـوظـيـفـة الـعامـة ; إذْ سـيـسـارعون
ـــال الـــعـــام. وحـــتى ال إلى نــــهب ا
يــقـــعـــوا في اخلــطـــيـــئــة وتـــأنــيب
الـضمـير سيـقولـون في أنفـسهم إنَّ
ال الـعـام مـا هو مـا يـأخذونـه من ا
إال جـــــزء يـــــســـــيــــر لـــــتـــــعـــــويض
مـظـلـوميـتـهـم وانـتقـاصـهـم وإعادة
ـــهــدور. وفي هــذا اإلطــار حــقــهم ا
ـغـرض دوراً كـبـيراً يـلـعب اإلعالمُ ا

في تغذية هذا الشعور.
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ومـن جــهـــةٍ أخــرى تـــشــعـــرُ بــعض
الــفـئــات االجـتــمـاعــيـة بــأنَّ الـوطن
ليس وطنهم  بل هم ضيوف عليه
ويــحــســبــون األيــام لـتــغــيــيــر هـذا
الــواقع بـــصــورةٍ أو بــأخــرى ; لــذا
نصب والـوظيفة سيتـعاملـون مع ا
الـعـامـة كـمـا لـو كـانت مـؤقـتـةً وإلى
زوالٍ ; وهي فرصة لـلتربُّح  وليس
مقـصدهـا اخلدمـة العـامة فـيسارع
بـعـضـهم السـتغالل الـفـرصـة لـنهب
ـــال الــعــام بــأيــة طـــريــقــةٍ كــانت. ا
ولـلـحـديث تـتـمـة في اجلـزء الـثـاني

إنْ شاء الله.

ويـتــظـاهــرون ضـده  إذ سـيــصـبحُ
سـلــوكـاً مــتـأصـالً حـتى في نــفـوس
بــعض من يــنـكــرونه بــألـســنــتـهم ;
ـكن تـسـميـته (الـفـساد فـيـنـشـأ ما 
وهـو اجملــتـمــعي أو االجــتــمــاعي) 
الـــفــــســـادُ الـــنــــاجمُ من اجملــــتـــمع.
وبــتـــقـــديــري الـــشـــخـــصي إنَّ هــذا
ومــا يــضـــمّهُ من عــوامل الــفـــســاد 
وأســبـابٍ اجــتــمـاعــيـةٍ لــهي األكــثـر
ــا ســواهــا من أســبــابٍ خــطــورةً 
وعــوامـل ســيــاســيــةٍ واقــتــصــاديــةٍ
ـن يـعــتـقـد أنَّ ونـحــوهـمــا  خالفـًا 
بــعض أنــواع الـفــســاد األخـرى هي
األخــطـــر ; ذلك أنَّ فــســـاد اجملــتــمع
ـنـاحي األخرى يـفـضي إلى فـسـاد ا
جـــمــيــعـــهــا  ســيـــاســيــةً ومـــالــيــةً
واقــتــصــاديــةً  فــلــو أنَّ الــعــمــلــيـة
الـسـيـاسـيـة أصـابـهـا الـفـسـاد مـثالً
فـيــمـكن إصالحـهــا عـبـر مــجـمـوعـة
ـكنُ مــسـاراتٍ مــعــروفـةٍ  وهــكــذا 
الية إصالح االقتصاد والسـياسة ا
شكلـة كلها وما إلى ذلك  بيـد أنَّ ا
تــكـمـنُ في إصالحِ اجملــتــمع  فــهـو
أمـر في غـايـة الـعـسـرِ والـصـعـوبـة.
ولذا تـرونَ أنَّ رسالً وأنـبيـاءَ يوحى
إلـيـهم  وأئـمـةً مـعـصـومـ  قُـتـلوا
وفـقـدوا حـيـاتـهـم ولم يـسـتـطـيـعـوا
ــكن إصالح اجملـــتــمع.وعـــمــومـــاً 
بـــــإيــــجـــــازٍ إيــــراد أهـم األســــبــــاب
ــتــسـبِّــبــة في الـفــسـاد والــعـوامل ا

اجملتمعي  –االجتماعي- باآلتي :

بكونهم فاسديـن  بل سيُنظر اليهم
ا فـخراً ور بـوصفـهم سنـداً وقـوةً 
وهـــو مـــا يــؤدي بـــاحملـــصِّـــلــة إلى
استـفحال الفـساد  ومن ثم الـتأثير

في إضعاف سياسات مكافحتهِ.
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وكلُّ ذلك يـــؤشـــر ضـــعف اجملـــتــمع
وتــــراجع دور وعــــدم حــــصــــانــــتهِ 
وغير سجـد  درسـة واجلامعـة وا ا
ذلك من مـــؤســســـات اجملــتـــمع في
حتــصـيـنهِ ضـد الـفـسـاد. فـاحلقُّ أنَّ
تغوُّل الفسـاد في اجملتمع لهو دليل
قاطع على وجود ( خللٍ اجتماعيٍّ )
في الـتـركـيبـة االجـتـماعـيـة  وهـكذا
كلما ازداد اخلللُ كـلما تصدَّع جدارُ
اجملــتـمع في مـقــابل الـفـسـاد األمـر
الــذي يـســمح لألخــيـر  –الـفــسـاد-
حـتـى ال يـكـاد بـالــنـمــوِّ والـتــرعـرع 
وإنْ كان ةً  يُنظر إليه بـوصفهِ جر
اجلـــمــيع يـــنـــكــرونه بـــألـــســنـــتــهم

تــبــرز فــيـهــا أهــمـيــة مــا يــسـمى (
الــرصـيــد االجــتــمـاعي لــلــفـرد) أي

قدرته في التأثير في اآلخرين .
فــالــعالقــات االجــتــمــاعــيــة ومــدى
تــرابـطــهـا أو تـفــكـكــهـا لــهـا الـدور
الــكــبـــيــر في تـــفــشَّي الـــفــســاد أو
ـفـارقـات أنَّ انـحـسـاره. ولـعلَّ من ا
هــــــذا الـــــــتــــــمــــــاسـك فـي بــــــعض
والسـيـمــا في الـدول اجملـتــمـعــات 
النامية -ومنها دولتنا -  يعدُّ من
أسـبـاب تــفـشي الـفـســاد وانـتـشـار
مجموعةٍ من أفعالهِ مثل الواسطة
واحملسـوبيـة واحملابـاة. ومن جهةٍ
اخرى فإنَّ غياب القيم في اجملتمع
وعــــدم االهــــتـــمــــام بــــغـــرس قــــيم
ـسـاواة في الـفـضـيـلـة واخلـيـر وا
مـقابل قـيمٍ اجـتمـاعيـةٍ أخرى تـقوم
عـلى الـوالء واالنـتـمـاء لـعـشـيرةٍ أو
حـزبٍ أو جــهـةٍ مــعـيـنــةٍ يـؤدي الى
تخـفيف حِدَّة الـنظر الى الـفاسدين

الفسادُ بـاألساس ظاهرة اجـتماعية
في اجملـتمعـات البـشريـة. إنَّ البـيئة
ا تملـكه من مجموعةٍ االجتماعـية 
الـتـي تـمــثل كــبــيــرةٍ من الــوسـائـل 
آليات الضغط االجتماعي لها األثر
الكبيـر في التأثير في الـفرد. فالفرد
بــالــنــتــيـجــة هــو جــزء من الــنــظـام
ـعـروف أنَّ لـكل االجـتــمـاعي. ومن ا
التي وروثة  نظامٍ اجتماعيٍّ قيمهُ ا
تــبـرز عـلى شـكل ضـوابط سـلـوكـيـةٍ
يـخـضع لهـا الـفرد خـشـية تـعارض
رغباته وحـاجاته مع اآلخرين. لذلك
يـنظـر عـلمـاء االجتـمـاع إلى الفـساد
) تتمثَّل في بكونه (عالقةً اجتـماعيةً
ـسـتـقرَّة في اخلـروج عن الـقـواعـد ا
ـتـعـلـقة بـواجـبـات الـفرد اجملـتـمع ا
ـكن أنْ إزاء اآلخـرين. إنَّ الــفـسـاد 
يـتـفـشَّى في اجملـتـمـعـات الـصـغـيرة
الــتي تـتــمـيَّــز فـيــهـا الـعـالقـات بـ
و األفــراد بـطـابعٍ شــخـصيٍّ واضحٍ 
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بغداد

ـطُ الـعـالقــات واألعــراف بـ  -1
أفـراد اجملـتـمع : فـلـقـد ذكـرنـا آنـفـاً
أنه كـــلــمـــا قــويت هـــذه الــعالقــات
والـــروابط بـــ أفـــراد الـــطـــائـــفــة
وازدادت االجــتـمــاعــيــة الــواحـدة 
الــوالءات لـــلـــعــشـــيـــرة ولــلـــحــزب
ونـحــوهـمـا كــلـمـا كــان ذلك عـامالً
مـساعـداً لنـموِّ الـفسـاد. إذْ سيـميلُ
ـسـؤولــون الـتـنـفــيـذيـون وسـائـر ا
ــوظـفـ الــعـمــومـيــ لـتـفــضـيل ا
أقربـائهم وأصدقـائهم  وستـنتشرُ
أفـــعــال الــواســطــة واحملــســوبــيــة
ـصـلـحـة واحملــابـاة عـلى حـسـاب ا

العامة .
2- ضعفُ الوعي االجتماعي :

فكلما ازدادَ الفقرُ وساد اجلهلُ في
اجملـــتــمـع كــلــمـــا كــانـت األرضــيــة
خـصــبـةً ومـهـيــأةً لـنـمــوِّ الـفـسـاد 
ولـبـروز جنم بـعض اجلـهـلـة الذين
يـتـبعـهم اجملـتـمع  حتى لـو كـانوا
أئـمـة الـفـسـاد  إذ ســيُـنـظـر إلـيـهم
كــأنــبــيـاء ومــخــلِّــصــ  مـا دامت
الكلمة الفـصل في اجملتمع للجهلة
وأتـبـاعــهم  ولـيس ألربــاب الـفـكـر
ــتـنــوِّرين. كــمــا أنَّ هــذا اجلـهل وا
وضعف الوعي االجتـماعي سيولِّد
حـالـةً من الـسلـبـيـة والالمـباالة في
اجملــتـــمع  األمــر الـــذي يــؤثــر في
واطـن الـذين سيـكونون سلـوك ا
جــزءاً من مـنــظــومـة الــفــسـاد دون

رفضٍ منهم .
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لهـا ضمن اجنـازات طريـق احلرير
تنوعة . هكذا هو برنامج ومدنه ا
طــريق احلــريــر لــيــكــون نــاجــحــا
ومتعدد الفوائـد كما تريدة الص
 ان يكون  ,كما تعلن عنه دائما.
مـيـناء الـفـاو الـكـبيـر نـقـطـة حتول
كن ان تـعوض وفـرصة ذهـبيـة ال
ضـمن الـتـعـاون الصـيـني الـعراقي
في ان ايــكـون لـلــعـراق حــصـة من
ـيـنـاء حـاويـات  الـصــ وصـوال  
الفاو الكبير . وسيكون العراق كل
الـــــعـــــراق كـــــوريــــا الـــــشـــــرق في
تـــعـــامالتـــهــا مـع الــتـــطـــور الــذي
يــشـــهـــده الـــعـــالم خالل الـــعـــشــر
ســنــوات الــقــادمــة والـتـي البـد ان

تبدا باجناز ميناء الفاو.
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فـرص جناح مـيـنـاء الـفـاو سـيـقلل
مـن فــــرص اربـــــاح الـــــدول الـــــتي
تقترب من ميـناء الفاو ومنها دول
اخللـيج ومصـر في قنـاة السويس
وغــيــرهــا من الــدول الــتي التــريـد
لـلــعـراق اال ان يــكـون مــسـتــهـلــكـا
يــعـــيش عــلـى فــضالت الـــقــروض
ومــــــافـــــــيــــــات الــــــســــــرقــــــات من
ستوطني في احزاب السلطة. ا
ـعـرفـة مـؤشـر مـهـم يـسـتـفـاد مـنه 
مـسـتقـبل الصـ وطـريق حريـرها
عـنـدمــا نـعــلم ونـســتـقـر اهــمـيـة
مسـاهــــمـة صندوق الـبنك الدولي

كمستثمر وداعم لطريق احلرير.

للتجهـــــــيز في وخارج فرنــــــسا.
ب . تـصــدر الـصـ ســيـاراتـهـا او
بــاصـــاتـــهــا او شـــاحــنـــاتـــهــا بال
اطـــارات او كــــراسـي اجلــــلـــوس .
لــتــقــلــيل كــلــفــة الــنــقـل والســبـاب
اقـتصـادية تـنمـوية في الـبلـد الذي
فـيه صـنـاعـة االطـارات  او كـراسي
اجلــــلـــوس . وغـــيــــرهـــا من مـــواد

طاط . كالزجاج وا
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 تــقـوم الــصـ بــبـنـاء او تــوسـيع
ــواد ــنــتــجــات تــلك ا وتــطــويــر ا
لـتـلـبي حـاجـتـهـا ولـتـكـمـلـةاالجزاء
طلـوبة . وللمـدى البعيـد سيكون ا
الــتـشــابك االقــتــتــصــادي والـفــني
بتبادل اخلبرات الـفنية والتجارية
الـتي يــحــرص عــلـيــهــا كل بــلـد له
مصاحله بذلك.اضافة الى تاسيس
ــنــتـــجــــاتــهــا صــنـــاعــة مــغـــذيــة 

الصينية .
انـهـا وحـدة اقــتـصـاديـة ومـصـالح
يـنـتـفع مـنـهـا كل طـرف. انـها عـمل
دى يحقق هاد باستثمـار بعيد ا

مصير مشترك لكل طرف.
 ولـتـكـون الـصـ بـطـريق احلـريـر
ـوانئ الـتـي تـؤسسـهـا جـزء من وا
هــدف تــنـمــوي ســيــكـون االول في
ــــتــــحــــدة الــــعـــــالم والــــواليــــات ا
ستتراجع مرتـبه امام تقدم الص
ومــعــهــا  65دولــة مــســتــفــيـدة او

مشاركة في االستثمار.

تـسـتـفــاد من مـرور طـريق احلـريـر
فيها

الصـ في طـريـقـهـا سـتسـاهم في
بـنـاء وتـطـور الـصـنـاعـة والـزراعـة
واخلدمات االخـرى. السلـعية التي
تنـتجهـا الص بشـكل حتويلي او
نـصف مصـنعـة. يكتـمل تصـنيـعها
في الــدول الــتـي لــهــا امــكــانــيــات

وعمالة  فنية . مثال على ذلك:
البس تصدر اقمشتها أ. تصدير ا
وتبني مصانع خياطة. في البلدان
ــر بـهــا طـريق احلــريـر عن الـتي 
ـيـنــاء او الـطـرق الــبـريـة. طـريـق ا
لـتـقــلـيل كــلف الـبــضـاعــة والـنـقل.
وهي جتـــــربــــة قـــــائــــمـــــة االن في
مــارسـيـلـيــا جـنـوب فـرنــسـا تـنـتج
حـسب حـاجـة الـسوق الـفـرنـسي ,
من انواع االقـمشـة احلريـرية ويتم
عـــرضـــهــــا في مـــخــــازن اجلـــمـــله

بــراســمــال بــنــاء طــريق احلــريــر
كـمــشـروع اسـتـثـمــاري فـيه قـيـمـة
مــضـافــة واربـاح . مــنـهــا اوربـيـة

وشرق اوسطية.
في الـــصـــ اكـــبــر ســـبع مـــوانئ
بــالـــعـــالم  انــشـــاؤهــا مـن قــبل
الــــشـــركـــات الــــصـــيـــنــــيـــة الـــتي
اسـتبـعدت من بـناء مـينـاء الفاو .
قـبله على بشـركة دايـو الكوريـة ا
االفالس . حـسبـما جـاء في مجـلة

االيكونومست.
ـوانئ الــصـيــنـيـة  الــسـبع هــذه ا
تصدر  25مـلـيون حـاويـة سنـويا
يناء الى مختلف بلـدان العالم. و
الـفــاو حـصـة في هــذه احلـاويـات
الـــتي ســـتـــنـــهض بـــاالقـــتـــصـــاد
الـعـراقي وتــؤدي الى امـتـصـاص

البطاله فيه.
مالمح الـتـطـور في الـبـلـدان الـتي

طـريق احلـريـر تـسـاهم فـيه مـوانئ
ر ومـدن وطـرق بـحـريـة وبـريـة . 
ب  65دولــة  بــالــطــرق الــبــحــريــة
والـبـرية . وكل مـيـنـاء او طريق به
مـدن كــامـلــة بـجــمـيع  مــاتـتـطــلـبه
احلـــيـــاة لـــتــجـــمـــعـــات ســكـــنـــيــة
وخـــدمــاتــهــا . مــثـــال هــو مــيــنــاء

جويبر الباكستاني .
راســمــال طــريق احلــريـر تــرلــيـون

دوالر تساهم فيه:
 1- مــنــظـمــة شــنــغـاي لــلــتــعـاون

االقتصادي.
الــهـنـد,  2- مـجــمــوعـة بــريـكس  ,
الـبرازيل,جـنـوب افـريـقـيا الص ,

وروسيا .
 3- بــنـك االســتـــثــمـــار االســيــوي

للبنى التحتية.
 4- صندوق البنك الدولي

 5- عــــدة دول غـــنــــيـــة ســــاهـــمت
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بغداد

القروض خـارجية بطـريق احلرير
يناء الفاوالكبير ار  ا

عـندمـا تـبـنى الـبنى الـتـحـتـية في
مــدن مــيــنــاء الــفــاو الــكــبــيــر في
مراتها البصرة والقنـاة اجلافة 
ــتــعــددة وصــوال الى وطـــرقــهــا ا
ســـوريـــا وتــركـــيــا ســـوف تـــبــنى
مـحطـات ليـكتـمل انتـاج البـضائع
ويـشـمــلـهــا نـظـام الــتـغـلــيف قـبل
ـــحـــطـــات الجنــاز الــتـــصـــديـــر 
واكمال السـلع  في سوق التجزأة

السواق العالم .
ـو اقنـصـادي بـال بطـالـة عـمل ,
تـعـدد موارد الـعراق وضـخـامتـها
في اداء مدن ميناء الـفاو الكبير .
وانــتـــقــال اقــتــصـــاد الــعــراق من
ريــــــعي نــــــفــــــطـي احــــــادي . الى
صــنـاعـي وانـتــاجي في مــخــتـلف
اجملـاالت والـزراعـيـة منـهـا . مـثال

على ذلك:
تـطويـر االنـتاج الـزراعي الـعراقي
فـي اســـــــــتــــــــثـــــــــمــــــــار افـــــــــضل
الــتـكـنـولــوجـيـات الـصــيـنـيـة  في
البـذور والسـقي واالالت الـزراعية
. وتـــصـــبـح احملــصـــول الـــزراعي
لـــضـــمـــان االمـن الـــغـــذائي داخل
الــعــراق كــسـوق اضــافــة النــشـاء
معـامل وخطـوط انتاجـية صيـنية
لـلــمـواد الـغـذائـيـة وتـعـبـئـتـهـا ثم
تـسـويــقـهــا ضـمن مــسـار الــقـنـاة
اجلافـة وفروعـها حسـبمـا مخطط



ا قـبلـه ولشـعر احلـضارات وتـنكّـرت 
الـتي سـكـنت الـشـرق وتـركت
إرثـــاً كـــبـــيــراً قـــبـل شـــعــراء

اجلزيرة العربية. 
ـــــاذا تــــكـــــتب أو بــــدأت { أمــــا 

بقصيدة النثر جتيب قائلةً:
ـ ال أتعمّـد قصيدة الـنثر بكل
بــســاطـة أجــد نــفــسي أصـدق
حـ أكـتـبهـا جـرّبت الـكـتـابة
ـــوزونـــة تــلـــبـــيــة لـــتـــحــدّي ا
أصـــدقـــاء أحـــبـــهـم لـــكـــنـــني
وجــدتــهــا ال تــشــبـهــني كــيف
أصف األمـر: كـانت الـنـصوص
جمـيلة بـشكل مـتكـلف وهذا ما
ال أطـــيق تــــقـــد نـــفــــسي من

خالله. 
ــقـومـات الـنـاجــحـة لـقـصـيـدة ا
الـنثـر: كي تكـون قـصيـدة النـثر
قـويـة ومـهـمـة عـلى الـشـاعر أن
يــعــتــنـي بــثــقــافــتـه في جــمــيع
اجملـاالت قـبـل اجملـال الـشـعـري
أن تـكون لـغـته قـويـة أن يبـتـعد
عن االسـتــسـهـال بـقـدر ابـتـعـاده
عن الـتــعــقـيــد والــغـرائــبــيـة في
اجملازات ألنـهـا أساءت لـقصـيدة
النثر كثيراً وجعلتها مستعصية

على كثير من القراء. 
{ الشـعـراء الـذين أثـروا في الشـاعـرة عـبـير

سليمان:
ن ســبــقـوني ـ شـعــراء كــثــر أحــبّــهم 
ـن هم مــوجــودون اآلن جـــمــيــعــهم و
أثروا بي بشكل أو بآخر لكن بكل تأكيد
هنـاك أسـماء أتـابعـها بـشغف أكـبر وال
مجـال لذكر جـميع األسـماء التي أحـبها

في حوار صحافي. 
UNM¹Ë«Ëœ

{ ديــوان األول "رســـالــة بـــيـــدق مــيت"
أظهر إبداعها للعلن وعرفها كشاعرة: 
ـ نـعم لقـصـائد الـديوان فـضل مـهم علّي
رغم أنـهـا مـكتـوبـة قـبل صـدور الـديوان
بـسـنـوات عـديـدة فلـقـد قـدمـني رسـمـياً

إلى القراء وعرّف أناساً أكثر عليّ. 
{ ديــــوان الــــثـــانـي "ونــــفخ في الــــنــــاي" عن

نوافذها السبع تقول: 
ـ نــوافـــذ الــلـــغــة الـــســبع فـي الــديــوان
مــتـقــاربــة مـتــبـاعــدة في آن تــفــتـحــهـا
ـواجع كل نـافـذة تـطل على وتـغـلقـهـا ا
نـهـر وكل نــهـر يـنــتـهي بـهــاويـة هـنـاك
الـكـثــيـر من الـكالم الـذي أود قـوله عـنـد
طـبــاعـة كل كـتـاب لــذلك لـيس بـاإلمـكـان
ـرتـبـط بـلـحـظـة دومــاً تـأجـيل الــشـعـر ا
راهـنــة إلى حـيث يـبــرد ويـصـبح ذكـرى

باهتة. 
 أما مدلـول عنـوانه فهو مـستوحى من
الـتـراث اإلسالمي فـكـمـا تـعـرف عـنـدما
يـنفخ إسـرافيل في الـصـور تقـوم قيـامة
الــدنـيــا وتــنــتـهـي كل مـظــاهــر احلــيـاة
الـعــالـقــة بـحــلـوهــا ومـرهــا "ونُـفخ في

الناي فسقطت جميع البنادق"
مـحاولـة شـاعريـة السـتشـراف مـستـقبل
ـوسيـقى باعـتبـارها قريـب تنـهي فيه ا
عــــنـــوان اجلـــمــــال واخلـــيــــر والـــسالم
والــرحــمــة األبــرز احلــرب في ســوريـا
فـلـيكن صـوت الـنـاي فـاحتـة السالم في

سوريا إذا أمكن. 
{ ديـوان الــثـالـث "لن أسـرق الــبـحـر" قــطـفت

عنوانه من شاطئ الالذقية: 
ـ العبارة "لن أسرق البحر" قلتها حرفياً
ـهــجـورة في حلــارس أحـد الــشـواطـئ ا
الالذقـية حـ حاول مـنـعي وصديـقاتي
ــــكـــان مــــحــــجـــوز مـن االقـــتــــراب ألن ا
لالسـتـثــمـار مــسـتـقــبالً مِن قِــبل شـركـة

أجنبية.
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بلغ  12,8 مليون جنيه استرليني ( 14,2ملـيون يورو) في مزاد علني نظمته دار "سوذبيز" للمزادات باعت "رويـال أوبرا هاوس" في لندن لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني 
ـالية جلـائحة كـوفيد-.19 وتمـثل اللوجـة مدير "رويـال أوبرا هاوس" بـ العام  1945و 1970الـسير ديـفيد وبسـتر ورجّحت ـلكيـة إلى مواجـهة اآلثار ا سعـياً من دار األوبرا ا
اضي أنـها ستـضطـر إلى بيع هذه ا ب  11و 18 مـليون جـنيه اسـترلـيني (ب  12و 20 ملـيون يورو).وكـانت دار األوبرا أعـلنت في مـطلع تشـرين األول ا الـتقديـرات أن تبـاع 
ديـر احلالي لـلدار أليـكس بيـرد في بيـان إن بيع الـلوحة "يـشكّل جـانباً الـلوحة الـعائـدة إلى العام  1971 للـتمـكن من جتاوز الـصعوبـات االقتـصاديـة الناجـمة عن اجلـائحـة.وقال ا
رتبط باجلائحة ؤسسـات الثقافية البـريطانية عمـوماً بخسائر مـالية كبيرة جرّاء اإلقـفال خالل مرحلة احلجـر ا حيوياً" من خطتـها للتعافي في وقت تـواجه "أكبر أزمة" في تاريخـها.ومُنيت ا
ستجد في أوروبا.ولم تشذّ "رويال أوبرا هاوس" عن هذه القاعدة التي أدت إلى وفاة أكثر من  44 ألف شخص في بريطانيا  وهو العدد األكبر من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ا
إذ تراجعت مداخيـلها بقـدر يفوق النصف مـنذ بداية األزمة الـصحية رغم أنهـا أعادت فتح أبوابـها في حزيران الفـائت وقدّمت عروضاً من دون جـمهور اكتفت بـبثها عبـر اإلنترنت.وإضافة
إلى بيع هذه اللوحـة تعتزم الدار اللندنية الشهـيرة تنظيم حملة جمع تبرعـات وخفض أكالفها واالستغناء عن خدمات عدد مـن موظفيها. كذلك تعوّل على تلـقيها دعماً حكومياً يساهم في
بلغ  1,57 مـليار جنيه استرليني ( 1,74ملـيار يورو). ولقي هذا اإلعالن ترحيـباً لكن قيمة الدعم تعافـيها.وكانت احلكومة البريـطانية أعلنت في مطلـع تموز الفائت أنها ستدعـم القطاع الثقافي 

اعتُبرَت غير كافية.

رسالة لندن
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لندن

بفنيّات الكتابة وأهم ما تعلمته منها أن
الحـظات التي أصغي بـاهتـمام لـلنـقد وا
يقـدمهـا لي من سبـقونـي بالـشعر واألدب
دون إهـــمــال أو اســـتــخـــفــاف وأن أؤمن
ن بـــنـــفـــسي فـي مـــواجـــهـــة اآلخـــرين 
يــحـــاولـــون إثــبـــاط وإحــبـــاط األصــوات

الشعرية التي أتت بعدهم.   
{ ال تـوجـد لـهـا طـقـوس وبـروتـوكـوالت مـحددة

للكتابة: 
ـ ال أعـرف صـدقـاً أن أصف احلـالة وال أن
ألـتـقط صـورة لـلـحـظـة والدة نص جـديد
شيء ما يدفعني ألقول انطباعي وفكرتي
وإحـسـاسي حول أمـر أعـيـشه أو نـعـيشه
جميعـنا أكتبه دون بروتـوكوالت معقدة
لــكــنـــني أدرك أن أهم مـــا يــشــغـــلــني في
قـصـيدتي فـكـرتـهـا لذلك حـ تـتـبادر إلى
ذهـني فـكـرة أحبـهـا أدوّنـها عـلى الـدفـتر
ألعـود إلــيـهــا الحــقـاً ألنــني غــالـبــاً أكـون
مشغـولة بأمـور حياتيـة كثيـرة بعيدة عن
الشعر واألدب ح تلوّح لي فكرة تستفز

رغبتي بكتابتها. 
: ضام ا با { ال تهتم كثيرًا بالعناوين وإ
ـ ال يـحـتـاج األمـر لـكـثـيـر من اجلـهـد ح
ــلك الــشــاعـــر خــيــاالً واســعــاً يــفــيض
ـهـم أن يـعــرف كــيف يــلـبس بـالــصــور ا
شـعـوراً مـعـيـناً أو فـكـرة مـعـيـنـة وصورة

مناسبة.
ال أشـغل نـفـسي كـثـيراً بـالـعـنـاوين ألنـها
غالباً لعبة تـسويقية أو هكذا حتوّلت مع
الوقت بكل تأكيد مضمون القصيدة أهم
وال مـشكـلـة إن بـقيت بـال عنـوان فـهذا لن
ـا ثمـة مـشكـلـة كبـيرة يـضرهـا بـشيء إ
ـضـمـون حــ يـكـون الـعـنــوان مـدويـاً وا
هـزيالً بـالـنسـبـة لي: ال تـشـغلـني ذهـنـية
ـهم أن الـسـوق والــفـرقـعـات اإلعالمـيـة ا
يكون عنـوان النص أو الديوان مـنسجماً

مع مضمونه. 
{ شـاعـرة ال تتـعـبهـا الـقـصيـدة بـتاتًـا الـعكس

صحيح تمامًا:
ـ ال تــدور بـيــني وبـ الـقــصـائـد مــعـركـة
حتى أشـعر باإلنـهاك بـاألحرى أكتب ألن
الشعر يجعلـني بحال أفضل يحمل عني

األعباء التي ورّطني بها غيره. 
تــضـيف: أنـا في حــالـة قـلـق دائـمـة حـول
بنيـة النص النهـائية ومحـتواه وأفترض

دوماً أنه قابل لصياغة أفضل.  
{ برأيها هناك نوع من الشعر فما هما?

ـــــا أن الـــــكـــــاتب يـــــدون أســـــراره ـ طـــــا
وانكساراته وأحزانه وأفراحه فهو حتماً

ال يخدع أحداً  
فـالـشـعــر احلـقـيــقي ال يـكـذب كــمّـا تـدّعي
الــعـبــارة "أجـمل الـشــعـر أكـذبه" الــشـعـر
احلــقــيــقي يــقــول لـك ويــقــول من حــولك
بجرأة ودون مواربة يزعجك أو يسعدك
يــبـكـيك أو يــسـرقك من نـفــسك إلى مـكـان

آخر. 
 الـشـعـر اخملـادع: بـرأيي هـو الـقائـم على
كـثـير مـن الزخـرفـات الـلفـظـيـة واجملازات
ــهـــووســة بـــصــنع ــركـــبـــة ا ـــعــقـــدة ا ا
الـــدوامـــات الـــذهـــانـــيـــة أو الــتـــراكـــيب
تكلفة التي نشغلة باألالعيب الـلغوية ا ا
أصبحت مع الوقت مستهلكة بشكل فادح
وتــســـتـــهــدف الـــوصــول إلى أشـــخــاص

مدجن بشكل جيد. 
{ تـعـتقـد (سـليـمـان) أن الهـجـوم على قـصـيدة

النثر أتى لهذا السبب:  
ن يــعـيـشـون ـ أتى وســوف يـظل يـأتي 
ــــاضي ويـــهــــلـــعـــون من فـي جـــلـــبـــاب ا

التجديد. 
ـنـثورة  تـتـابع: مع الـعـلم أن الـقصـيـدة ا
ـوزونـة لـكن الـثـقـافة تـاريـخـيـاً أقدم من ا
ـكـتوب الـعـربـية اعـتـرفت فـقط بـالـشعـر ا
ـذهب الفـراهيـدي إن جاز الـتعـبير على ا

عبير سليمان: أكتب ألن الشعر يحمل عني األعباء 
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غرب ا

ـرأة حـيــزا كـبـيــرا من كـتـابـات شـغــلت ا
صري أيقونة األدب البوليسي الكاتب ا
نــــبـــــيل فـــــاروق الـــــذي تــــوفـي يــــوم 9
ديــســـمــبـــر/كـــانــون األول.ولـــكي نـــفــهم
حتـديــدا كـيف كــون الـكــاتب صـورته عن
ـــرأة البـــد وأن نـــشـــيــر إلـى أن عــمـــله ا
األصــلي كــطـبــيب ســاعــده كـثــيــرا عـلى
ـــشــكالت الــتي ــخـــتــلف ا االحـــتــكــاك 
ـرأة التي عـرفـهـا في الريف تـواجهـهـا ا
ـديـنـة الـتي قضى الـذي عمل فـيه وفي ا
فـيـهـا بقـيـة حـيـاته إلى جـانب احـتـكاكه
بـالـقـراء ومـشـكالتـهم ذكـورا وإناثـا من
خالل مـعـرض الـقـاهـرة لـلـكـتاب كـل عام
ومـن خالل مـــــراسالت الـــــقــــراء إلحــــدى
سالسـله الــشـهـيـرة »كـوكـتـيل.«الـبـدايـة

سـتـحيل" الـتي تـعتـبر كانت مـع "رجل ا
أشهـر سلـسلـة قصص بـوليـسيـة عربـية;
إذ جنـد أن الـظـهــور الـنـسـائي في حـيـاة
بــطـلــهــا الـرئــيــسي أدهم صــبـري رجل
ــــصــــريـــــة كــــان قــــويــــا اخملــــابـــــرات ا
وملحوظا.فـصورة حبيـبته منى توفيق
ظهـرت مـعه على خـلـفيـة غالف كل أعداد
الـسـلسـلـة وكـأنه يـقـول وبشـكل واضح:
إن أدهم لم يـصــنع بـطــوالته وحـيـدا بل
ـثل الــشـهـيـر الـذي إن الـغالف يــجـسـد ا
يــــقــــول "وراء كـل رجل عــــظــــيـم امـــرأة"
وامرأة أدهم تقف خلفه دون أن تتوارى
بــســتــرتــهــا الــورديــة وربــطــة عــنــقــهــا
نسدل.إنها اخلضراء وشعرها األسـود ا
مـــنى تــوفـــيق زمــيـــلــته فـي اخملــابــرات

الـتي أظـهـرهـا الـكـاتب شـخـصـيـة شـديـدة
الــتــعـــقــيــد; فـــهي شــديـــدة الــعــداء ألدهم
وشــديــدة احلب له في الــوقت ذاته حــتى
أنـها اسـتـغلت فـقـدانه ذاكرته في فـتـرة ما

وتزوجته. 
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صـرية هي مـا كانت حتول وكأن هويـته ا
بــيـنـهــمـا - مـا يــعـكس نــظـرته عن صـراع
ـرأة بــ الـعـاطــفـة والـعـقل.أمــا كـلـوديـا ا
مــوريس أو من اشــتــهــرت بـ"الــســنــيـور"
ومونييه فشكلّـا مع سونيا جراهام ثالثيا
حــاول الــســيــطــرة عــلى الــعــالم من خالل
مــنـظـمـة أطــلـقن عـلـيــهـا "مـنـظــمـة مالئـكـة
الـسالم" مـا يعـكس أيـضـا هـذا الـتـناقض

ــدربــة عــلى أعــلى مــســتـوى ــصــريــة ا ا
والتي لم يفقدهـا عملها الـصعب أنوثتها
وأعطاها الكاتب مالمح مـصرية كما يبدو
جــلــيــا من الــغالف.ومع ذلك يــرى بــعض
رأة في حياة أدهم صبري هي القراء أن ا
ـطـية لـلفـتاة الـعـربيـة اخلجـولة صورة 
احملـبة مـرهـفة احلس الـتي تـقف "خـلفه"
والـتي كـثـيــرا مـا كـانت تـظـهـر في صـورة
ـرأة الـضـعـيـفـة الـتي يـسـتـغـلـهـا الـعدو ا
لإليقاع بـالبطل كعـادة األفالم البولـيسية
لــتــتــحــول مـــنى إلى نــقــطــة ضــعف أدهم

صبري.
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لــكن يــبــدو أن تــطـور الــكــاتب في قــراءته
للمـرأة مع نضج خـبرته دفـعه إلى تقد
ا كـانت شـخـصـيـة مـخـابـراتـيـة أخـرى ر
أكـثر حـنـكـة من منـى بل وأكثـر جـمـالًا من
وجــهـــة نـــظـــر مـــنى الـــتي كـــانت تـــراهــا
ـتـها فــجـيـهـان فـريد شـابـة بـيـضاء غـر
الـبـشـرة بـشـعـر ذهـبي وعـيـن زرقـاوين
وكـانت تـلك الـشقـراء الـتي يـعـتمـد عـلـيـها
ا جاءت أدهم في عملـياته اخملـابراتيـة.ر
في وقت متـأخر لتـكسـر الصورة الـنمـطية
لـــلــمـــرأة الـــضـــعــيـــفـــة حــتـى في مـــجــال
ـثل "أن اخملـابـرات إال أنـهـا وكـمـا يـقول ا
تأتي متأخرا خـير من أال تأتي أبدا".هناك
أيــضـا "هــويــدا كـمــال" الـتي عــمــلت مـعه
مــرات مــعــدودة قـبل أن تــخــتــار تـغــيــيـر
ـثـلـة و"نـاديـة سـيف مـجـالـهـا لــتـصـبح 
ــصـريــة في إسـرائـيل الــدين" الـعـمــيـلـة ا

والـتي شـاركت أدهم مـغـامراتـه في ثالثـية
سـتحيل" و"اللمسة "األصابع الذهبية" و"ا
األخـــيـــرة" وكــانت تـــدعى هـــنـــاك راشــيل
ــصـريــة في ــرأة ا ــان.ال يــبــدو أن ا فــر
عيني نبيل فاروق كـانت مهيضة اجلناح
لكن يـبدو أنه عن قـصد أو بدونه أراد أن
ــوذج يـجــســد الـظــهـور يــقــدم أكـثــر من 
ــصـري احلــقــيـقي لــلــمـرأة فـي اجملـتــمع ا
والــعــربي - الـظــهــور الـذي يــتــأرجح بـ
الـقــوة والـضـعف والــنـمـطـيــة والـتـحـدي
والعاطـفة والعـقالنية.عـلى اجلانب اآلخر
قدم نبيل فاروق شخصيات معادية جتسد
ــرأة عـــلى رأســهـن ســونــيــا الـــشــر في ا
ــوســاد عـدو أدهم الــلـدود جــراهـام من ا

عـدد من األعـداد فـهـا هي بـدويـة غـامـضة
تـسـاعـد اجلنـود في سـيـنـاء وهـنـاك غادة
الــتي تــســاعـــد "الــعــقــرب" عـــلى حتــقــيق
العدالة.أيضا في سلسلة "فارس األندلس"
القـصيـرة نـتعـرف على األمـيرة "جـميـلة"
الـفارسـة الـعربـيـة حبـيـبة الـبـطل "فارس"
ــلـكــة إيــزابـيال مــلـكــة قــشـتــالـة وهي وا
شخصية حقيقية في تاريخ األندلس.يبدو
أن خــبـرة نــبــيل فـاروق بــحـبـك تـفــاصـيل
الـشـخـصــيـات الـنـسـائـيـة ازدادت نـضـجـا
دفعه إلى دراسة دقيـقة لسلـوكها والبحث
في أسباب حتولـها إلى "مشكـلة" فتوصل
ــرأة مـشــكـلـة في دراســة أعـدّهـا إلى أن "ا

صنعها الرجل". 
هــذه الـدراســة تــتـكــون من أكــثـر من مــئـة
وخـمـسـ وصفـحـة مـقـسـمـة إلى فـصول
شـكـلة من وجـهة نـظره مـنذ تسـرد أصل ا
مـيالد الـبـنـت وحـتى زواجـهـا وخـروجـهـا
لـلعـمل كـمـا يـضم رسـائل الـقراء وآراءهم
ا ال جند ما نوجز به في نهاية الكتـاب.ر
ـا كـتـبه مـا جــاء في هـذا الـكــتـاب خـيــر 
نــبـيـل فـاروق نــفــسه عـلـى غالفه اخلــلـفي
حـــيث قــال: "عـــلى الـــرغم من أن الـــعالقــة
ـودة والـرحـمة إال أن بـيـنهـمـا أسـاسـها ا
طبـيعـة العـصر وتـعقـيداته جـعلت احلرب
بينـهما مسـتعرة طـوال الوقت. بال هدنة..
ــــرأة أو هــــوادة.. أو وقـف إطالق نــــار.. ا
تـشــكـو.. والـرجل يـشـكـو.. والــدنـيـا كـلـهـا
رأة بـالـفـعل مشـكـلة.. تـشكـو.. وهـذا ألن ا

مشكلة صنعها الرجل.. عن عمد".

طلق الذي يتخفى في النسائي في الشر ا
ــرأة لــلـمــنـظــمـات ثــيــاب الـسالم.زعــامـة ا
ـية أيـضـا جتلت في شـخـصيـة "دونا العـا
كاروليـا" التي قدمهـا الكاتب كـأول زعيمة
لـلـمـافـيـا من الـنـسـاء بـعـد أن قـضى أدهم
صـبـري عـلى كـل الـزعـمـاء الـرجـال والـتي
بــدأت عـالقــتــهــا بــأدهم بــالــعــداء قــبل أن
ينقلب عدو األمس صديقـا.وشهرة سلسلة
ـا ال تــقل كـثـيـرا عن ــسـتـقـبل" ر "مـلف ا
ــسـتــحـيل" إال أنــهـا كـانت مــكـانـة "رجل ا
تستهوي محبي اخليال العلمي ولم تغب
ــرأة كــذلك عن هــذه الــســلــســلــة وبــقـوة ا
ووضوح ولم يضـعها في وظيـفة تقـليدية
طيـة; فسلـوى زوجة نور الـدين محمود
ضـابط اخملـابرات الـعـلـميـة هي مـهـنـدسة
اتصاالت متمـيزة وكالهما بطل الـسلسلة
إلى جانب ابـنـتهـما نـشـوى التي تـعرضت
لــطــفــرة بــســبب جتــربــة خــارقــة عـلـى يـد
كائـنـات غيـر أرضيـة جعـلـتهـا تكـبر عـشر
سنوات دفعـة واحدة وصارت تصـغر أمها
بــســنــوات مــعــدودة وكــانت هـي األخـرى
مهندسة كمبيوتر عبقرية وهي من أبطال
الــقـصـة.وهــنـاك أيـضــا مـشـيــرة مـحـفـوظ
الصحفية التي كانت تنفرد بسبق صحفي
من الـبـطل نـور وكـانت تـسـاعـد في كـشف
العـديد من احلـقائق.أمـا "سلـسلـة كوكـتيل
 "2000فـكــانت تــتــمـيــز بــكــونـهــا مــجــلـة
مــتـكــامـلــة جتـمع بــ عـدد من الــقـصص
القصيرة وقـصة رئيسيـة أطول تنشر على
رأة غائبة عن أي هيئة سلسلة. ولم تكن ا

رقرقةُ القصيدة

وعــدد قـلـيل جــداً من أفـراد عــائـلـتي ألن
أهـــلي كــانـــوا يــخـــشـــون أن تــســـرقــني
يـة الحـقاً هـوايتي من دراسـتي األكـاد
صار ال بد من إخفـاء األمر عن األصدقاء
في اجلـامــعـة ألنــهم جـمــيـعــاً مـهــتـمـون
ـــجـــاالت الـــهـــنـــدســـة والـــتـــعـــهـــدات
ومـعظـمـهم غـير مـعـنيّ بالـشـعر واألدب
إن أخـبـرتـهم بـاألمـر يـضـحـكـون إال قـلة

نادرة طبعاً. 
ــرور ــوهـــبــة ال بــد لـــلــشـــاعــر ا { لــصــقـل ا

بالتجارب الكتابية بفشلها وصوابيتها:  
ـ كــلـنـا نُـصــيب ونـخـطئ عـنــدمـا نـكـتب
لــيس في الــبــدايــات فــقط هــذا يــحــدث
بشـكل مسـتمر مع األدبـاء عمـوماً وليس
هـــنـــالك أدب رفـــيع دون وجـــود مـــئـــات
ــمــزقـة والــنــصــوص الـتي ـســودات ا ا
نحاول التبرؤ منها بعد وقت من مزاولة
الـكـتـابـة; فـأحـيـانـاً نـشـعـر أن الـقـصـيدة
قـالت ما نـريد تـمامـاً وأحـيانـاً نشـعر أن
ثمـة شيء نـاقص مع ذلك أعتـقد أن كل
تـلـك احملـاوالت بــصــوابــهـا أو فــشــلــهـا
ضـروريــة جــداً لـلــشــاعــر ألنـهــا تــصـقل
أسلوبه بشكل أفضل ومع الوقت جتعله
مــتــمــرســاً بــالــكــتــابــة وتــقــدم لــلــقـار

نصوصاً عالية ومتماسكة. 
{ أولى نصوصها: 

ـ ال أذكـر أول نص لي لــكـنـني أذكـر أني
امـتـثــلتُ لـلـصـوت داخـلي حـ أمـلى
عــليّ بـكــتـابــة شيء مـخــتـلف عن
كــتــابـة الــقــصص الــقـصــيـرة
الــتي كــانت هـوايــتي في

الطفولة. 
{ الـــذين شـــجــعـــوهــا
وأمسكوا بيديها كثر:
 ـ شـجّــعـنـي كُـثـر
أسـمـاء أعـتـبـرها
كــــــبـــــــيــــــرة في
اجملال الـثـقافي
واألدبــــــــــــــــــــــي
واإلنــــــســــــاني
تـعـلّـمت مـنـهـا
الـكــثـيـر عـلى
صــــــعــــــيـــــد
الــــعـــنـــايـــة

ــبـكـر وإلى بــدأت الـكـتــابـة في الـسن ا
ــــرحــــلـــة جـــانـب دراســــتــــهــــا حـــتـى ا
ـيـة اسـتـمـرت مـوهـبـتـهـا أيـضـاً األكـاد
دون أن تـفـصح عـنـهـا سـوى لـلـمـقـربـ
منـها. فيـما بعـد خاضت غـمار التـجربة
اإلبـداعـيـة حـيث جـعـلت نـقـاط الـضـعف
الـتي مــرت بـهــا جتـارب تــبـني عــلـيــهـا

النجاحات.  
تــــكـــتـب دون مـــراوغــــة وغــــمـــوض في
الـبـنــيـان والـهـدف فـهي ال تـكـتب جملـرد
الـكــتـابـة بل تـأخــذ من الـواقع واحملـيط
كــلــمــات بــديـــعــة تــزرعــهــا في جــنــائن
اإلحساس فتحصدها شعرًا ودواوينًا. 
صدر لهـا أربعة دواوين: ديـوان "رسالة
بيدق ميت دار الروسم بغداد" ـــ ديوان
"ونـــفـخ في الـــنــاي دار بـــعل دمـــشق"ـــ
ديـوان "لن أسـرق الـبحـر دار الـسـكـرية
الـــقــــاهـــرة ــــ ديــــوان "ركـــاب الـــزوارق
الـــورقـــيـــة دار بـــعل دمـــشـق". نُـــشــرت
قـــصـــائــدهـــا في الـــعـــديـــد من اجملالت
ـواقع الـعـربــيـة. تُـرجـمت واجلـرائــد وا

ية.  بعضها اآلخر إلى عدة لغات عا
عـبـير سـلـيـمان شـاعـرة سـورية مـوالـيد
مديـنة الالذقيـة خريـجة كلـية الهـندسة

دنية جامعة تشرين.   ا
نص احلوار ... 

 U¹«b³ «

{ بدأت تـباشـير الكـتابـة عنـدها في السن
الطفولة:  

ـ أكــتب مــنـذ كــنتُ طـفــلـة
دون أن أعـرف ماذا
أســــــــــمّـي هــــــــــذا
الـنــشـاط أو هـذه
الهـواية اسـتمر
األمـــــــــــــــــــر فـي
مرحـلـة الصـبا
دون أن أهــــتم
ـــــشـــــاركــــة
كــتــابـاتي إال
مــــــــــــــــــــــــــع
صديـقاتي
ـقـربات ا

مـــحــتــواه: مــخــتــارات من ديــوانيّ األول
والـــثــاني إضـــافــة لـــبــعـض الــقـــصــائــد
اجلديـدة كان الـهدف من تـلك االختـيارات
وصـول قـصـائـدي إلى الـقـراء األعـزاء في
جــمـهـوريـة مـصـر كــون الـكـتـاب طـبع في

القاهرة. 
ديوان الرابع "ركاب الزوارق الورقية
" { ما مصير ركابه? هل سينجو أحد? 

ـ مــصــيــر ركّــاب الــزوارق الــورقــيــة كــان
واضــحـاً مـنــذ بـدايـة الــديـوان في الـنص

هّد للكتاب: الذي 
"نـذكـر أنـهم غـرقـوا بـشـكلٍ يـشـبه الـنـجاة
ويــذكـــرون أنــنــا جنـــونــا بــشــكـلٍ يــشــبه

الغرق..." 
فـكل ســوري يــعــيش الـيــوم تــلك احلــالـة
لـتـبسـة في برزخ ال يـستـطيع أن يـؤكد ا
فــيه إن كـــان جنــا حـــقــاً أو أنـه قــد غــرق

نهائياً. 
{ ال تــفـرق بــ دواويــنــهـا فــكــلــهـا ســواســيـة

عندها:
ـ  لـكل جتــربـة خـصــوصـيــتـهـا بــهـاؤهـا
وأخطـاؤها أحب كتـبي كلّـها دون تمـييز
وآمـل أن أصل يــومــاً إلى تــلك الــلــحــظــة
الـتي أسـتطـيع فـيه طـبـاعة الـكـتـاب الذي
ســـأعـــتـــبـــره األحب إلـى قـــلـــبي من بـــ

اجلميع. 
ـفضـلة لـدى الشـاعرة األشيـاء اخلـاصة ا

عبير سليمان: 
ـوسـيـقـا: كل مـوسـيـقى مـشـغـولة بـحب ا
وأنـاة مـوسيـقـاي ألنـني بـطبـيـعـة احلال
أنـفـر من الــصـخب والـعــجـلـة والــفـرقـعـة

الصوتية والبصرية.
ــطـــبخ الــســـوري بــكل الــطـــعــام: أحـب ا

أصنافه 
ـشــروب: أشـرب الــقـهــوة بــكـثــرة وتـلك ا
عادة أدمنتها مـضطرة كي أتالفى مشكلة

تكررة عندي. هبوط الضغط ا
ـفـضـلـة ألّا ـفـضـلة: حـكـمـتي ا احلـكـمـة ا
قـولـبة اجلـاهـزة ألن لكل ألـتفت لـلـحـكم ا
جتـربـة في احلـياة ظـروفـهـا وحـيثـيـاتـها

وليس كل البشر سواسية.
مــواهب أخــرى: لــديّ مــواهب مــتــعــلــقــة
بــالـتـصـمـيم الـفـنـي ربّـمـا لـكـنـني ال أمـلك

الوقت للعناية بها فأكتفي بالشعر. 
وأخــيـرًا لـكـم ولـكل من يــقـرأ احلـوار كل

التقدير واحلب. 

احد اغلفة دواوينها

مساء كـالهمسِ هو مساءُ الشعراء.. رقة كالنسـيمِ كلماتهم.. وحلوة كالشهدِ اشاراتهم..
لـي شاعـر مـنهـم يخـصـني وحـدي.. بحـثتُ عـنهُ في األصـيل عنـد غـروبِ الـشمس.. وراءَ
?! شعراً يـسبحُ في الشوق لـوَّن اجلميل خلفَ الـروابي واحلقول.. فمـاذا وجدتُ األفق ا
عـنى الـشـفيـف.. يتـيه داخـله الـوجد يـذوبُ في حـدقاتـه احلنـ والـوله.. ها وحـوريـات ا
اءات تقطرُ دفئاً وسحـرا وتستدرجها بأسئلةٍ أنت يا أيهـا الفلسطينيُّ تعاتبُ األنـثى با
ـعـتـمـة تـرهفُ ســمـعـهـا لـصـدى أصـوات احملـار.. شـعـريـة مـاكـرة.. هـا هي مــسـاءاتي ا
وتـستـفـيق عـلى نـغـماتِ دنـدنـة فـلـسطـيـنـيـة يـرددها صـوتك احلـالمُ احملـمـول عـلى شغفِ
.. مـأهـولةٍ ـداءات بـاحـثا عن رقـعـةٍ آمـلةٍ الـريح.. صـوتك اآلتي من بـعـيد.. مـخـترقـا كل ا
بالـنجوم.. ها أنا أبـحثُ عن الكالمِ في صحراء ال تـنتهي.. تائـهة في جمالـيات قصائدك
ـاء قصـيدةً اء .. فـلـلجـسد لـغة مـشفـرة يلـقيـها ا اخملـاتلـة.. الشـبيـهة بـرقرقـة اجلسـد وا
َ أقرأك?! ـر سعـدي واألبجـدية تـكاد تـضيع مـني ح رعويـةً عذبـةً.. ماذا أقولُ عـنك يا 
شـاعـر أنتَ ذو شـغف مـلـحـاح جلوج.. ضـمَّخ روحه وجـسـده بـحـبق اجلـلـيل.. مـشاكس
طر اخلريفي.. وراكب ألمواجِ اجملاز اخلطرة.. للـغتهِ الشعريَّة.. مناور حذق.. مباغت كا
تُقـرأ قصـائده عـلى مهل كـشمسٍ تـشربُ الـقهـوة على سـاحلِ األطلـسي.. أعجـبتـني تلك
الـهـالـة الـنورانـيـة األنـثـويـة الـتي تـنـبـعث من بـ سـطـورِ قـصـائـدهِ.. ووقـفت عـلى هـوسهِ
اجلــمـيل وافـتــتـانهِ األنــيق بـكـل مـا هـو أنــثـوي.. شــاعـر لهُ بــصـمـتـه في صـيــاغـةِ الـنص
الشـعري طريـقتهُ في الـكتابـة تالمسُ الوجـدان وتسـري عذبةً رقـراقةً في نـفس القار

يقول في مقطع شعري مدهش: 
صاباتُ بالهستيريا والكآبةِ.. "أجملُ الشاعراتِ هُنَّ النحيالتُ الفوضويَّاتُ / ا

بحركاتٍ عصبيَّةٍ ينزعنَّ القصائدَ اخلفيَّةَ وثيابَ الليلِ عنهنَّ
مرَّةً قلتُ إلحداهنَّ: أرسلي عصفورَ صوتكِ ألحبسهُ في القلبِ إلى األبدْ

اذا سأهشُّ على وحدتي من دونهِ? فأجابتْ: وأنا.. 
أجملُ الشاعراتِ هُنَّ من يعشنَ بأعراضِ وجعٍ سريٍّ وحُبٍّ غامضٍ ال تزول" 

ـعـالج.. الـعـارف بـأحـوال األنـثى والـسـابـر ألغـوارها هـنـا لـبس الـشاعـر جـبَّـة الـطـبـيب ا
ـشغـول بالـصور اجلمـيلـةِ يحاور البعـيدة في أقـصى حاالت الـعشق والـتدفق اللـفظي ا
تـخلية عن ضوابطها االجتمـاعية الثقيلة.. حيث تفسح نـفلتة من قيود السائد وا رأة ا ا
ـتمردة اجملال لال شعورهـا مفصحة عن دواخلهـا وهموم تفاصيلـها متناهية رأة ا تلك ا
رأة في مـحاولة الصـغر وهنـا نالحظ أن الشـاعر يـحاول اسـتبطـان واستـغوار عـوالم ا

للوصول إلى عمقها وكنهها.
ـر سـعـدي نـفس غـنـائي مــتـوثب.. طـويل.. ومـتـمـوج إذ نـراهُ يـهـنـدس قـصـائـده ـتـلك 
ويبنـيهـا وهو في حـالة تـأهب واستـنفار.. فـي حالة هـذيان..حـالة يـتجـرد فيـها من واقعه
ويـتلـبس بـحالـة استـيـهامـيـة يخـلق فـيهـا واقعـا فـوق واقعه.. واقـعـا سوريـاليـا يـحقق من
خالله إشــبـاعــا لـرغــبـات وأحالم و آمــال دفـيــنـة في زاويــة مـعــتـمــة من زوايـا تــركـيــبـته
النـفسية.." أمـدُّ يدي ألقطفَ عن غـصونِ الريحِ تـفَّاحةْ / أنـا الطفلُ الـلجوجُ / وكلُّ أُنثى

ذئبة بريَّة في الليلِ تخمشُ زهرةَ الليمونِ / تطردُ عن نوافذها نوارسَ لهفتي
وصدى صـراخِ السندبادِ / تشبُّ فيهِ الرغوةُ الـبيضاءُ من وحمِ الزنابقِ / أو يئنُّ البحرُ

في ناياتهِ ويضمُّ ألواحهْ"
عنى ر سـعدي يصنع فضاء شعريا خاصا به يـحمله همومه و أحالمه يختلط فيه ا  

بالالمـعنى الواقع باخليال.. يدوزن قصائده على إيقاع
نوتـات أنثوية تعكس عشقه و هوسه باألنثى.. األنثى
ـرأة األنـثى احلـيـاة األنثى الـقصـيـدة األنـثى ا
الرغـبة.. جل قصائده مغسولة برقة أحاسيسه
ـر و صـدقــهـا و مـشــبـعــة بـنـبــضـات قــلـبه.. 
ســعــدي هــو الــشــعـر و رونــقـه هــو الــبــهـاء و
صـفــاؤه.. بــعض قــصـائــده تــرجـمــة حــقـيــقــيـة
ألحـاسيس ومشاعر كل أنـثى.. جتد فيها كالما
تـــعــجــز عن تـــرجــمــتـه وتــرتــشف مـن كــأســهــا
رشفـات عذبـة شهـية.. فسالم الـشعـر علـيك أيها
نفـلت من عقال الواقع وسالم الشـاعر الزئـبقي ا
عـلى هـوسك الطـافح بـاألنـثى سالم عـلى عـشقك
لتـاء التأنـيث.. و من بعض قصـائده النـدية أجتز
ـقــطع الــعـذب الــرقـراق الــذي يـؤكــد مـا هــذا ا
أشــرتُ إلــيه يـــقــول الــشــاعـــر في مــقــطع
جمـيل جدا:" لظهيرةٍ خضراءَ أو للقطَّةِ

البـيضـاءِ أكتـبُ.. للـفراشـةِ للـحن
ولــــلــــصــــدى األبــــدي فـي أقــــصى
الـهشاشةِ  الحتراقِ احلب.. أكتبُ
لــلـريـاحِ الــعـاتــيـاتِ كــأنـهــا تـعـوي
ـيتـات هناك من بـأسماء الـنساء ا

ر سعديزمنٍ طويل.. عبير سليمان

احدى روايات
نبيل فاروق
البوليسية



ــعـنــويـة بــشـدة  لــذا ســمى جنـيب ا
مـحفـوظ رؤيته وروايـته وكان بـطلـها
عــمــر احلــمــزاوي بـالــشــحــاذة ألنــهـا
تـبـحث وتــسـأل عن الـرؤيــة الـكـونـيـة
للـوجود والسـعادة وكشف مـجهوالت

احلياة .
تسول الصادر ذكرتني أحداث فيلم ا
1983 الـــذي يـــحـــكي قـــصـــة الــفـــتى
الـريـفي حسـنـ البـرطوشـي -بطـولة
عــادل إمـام -  الـذي عــمل شـحـاذاً مع
ــا حـصل مـعي عـصـابــة شـحـاذين  
ومـع غـــيــــري الـــيـــوم وفـي كل يـــوم 
راجعـة طبيب دخل الى صالة ذهبت 
االنــتــظــار شــاب  رمــقــته مـن بــعــيـد
فـكـانت عـالئم الـصـحـة والـقـوة بـادية
عـلى مـحـيـاه  كأنه شـمـشـون اجلـبار
(يــدعي الــعـلــمـاء اإلســرائــيـلــيـون إن
حفرياتهم في منطقة تالل يهودا قرب
القدس قـادتهم إلى العـثور على خا
حجري أثـري يبدو أن نـقوشه حتكي
الــقـصــة الــواردة في تـوراة الــتــنـاخ
وتـــفـــيــد أن شـــمـــشـــون قــتـل بــيـــديه
اجملردت أسدًا اعتـرض طريقه) فلما
دخل عليـنا حتول الى إنسـان مشلول
الــيـدين  تـخـط رجاله االرض  يـنـوء
بـرقبـته  قـد ثقل لـسـانه  وهو يـقسم
ــلك قــوت عــشــاءه  فــضال عن أن ال 

يومه . 
ـانيـة  الرحـيمة فـانهـالت القـلوب اال
ــعـهـود  عـلـيه والـطـيــبـة الـعـراقـيـة ا
بالعطايا خرج الدكتور وطرده وقال :
أُقــسِم صــادقــًا أني أعــرفه ســلــيــمـا 

بغداد 
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مـنـذ عام  2003 والى هـذه اللـحـظـة  النرى من احلـكـومات
تـعاقـبـة على حـكم الـبالد والعـباد غـيـر فقط الـوعود وكالم ا

حيه النهار  الليل 
البـعض وعد بأن تـتوفـر الطاقـة الكهـربائيـة خالل اشهر وان
نقـوم بتـصديرهـا الى البـلدان اجملاورة والى هـذه اللـحظة لم
يتـغيـر شيـئ بل العـكس تمـاما من سـوء الى اسوء والـبعض
االخر وعـد بـتـوفـيـر درجات وضـيـفـيـة والى االن جـيوش من
الـعـطـالـة تـعـوم الـبـالد واصـحـاب الـشـهـادات الـعـلـيـا لـديـهم
وقـفــات احــتـجــاجــيـة مـن اجل احلـصــول عــلى فــرص عـمل
اء لالسف غـير صالح للـشرب ونحن بالد دجلة حكـومية وا
وفرات وال نـعلم ايـن دور احلكـومة اجتاه شـعبـها حـيث ثمن
اء اليتوفر لدى شريحـة واسعة من الشعب يوم بعد قنـاني ا
يـوم تــزداد مـتـاعـب االنـسـان بــالـعـراق  واجملــلس الـنــيـبـالي
ـعــاشي لـلـمـواطـنــ بـتـاتـا فـقط والـوزاري اليـبـالـي لـلـواقع ا
يـخــرجـون عـلى مـخـتـلف وسـائل االعالم  ويـقـومـون بـاطالق
تـصــريـحـات من اجل امـتـصــاص غـصب الـشـارع الـعـراقي
وعصـابـات علـي بابـا احلـكومـيـة تـعبث بـاالرض فـسادا وكم
من جلان قـاموا بـتشـكيلـها من اجل انـهائـها لكن لالسف ال
رادع لهـا ويوم بـعد يـوم تزداد واقـحة اكـثر واكـثر واجلـميع
فسديـن الذين رائحتهم تزكم حاربة الـفاسدين وا يتـحدث 
واطن لم نرى من النـفوس والنـعلم من هـو الفـاسد هل هـو ا
حيـتان الـفسـاد ولو واحـد منـهم ينـال جزاءه الـقانـوني جراء
افعـالهم التي انهكت ميزانيـة العراق وباالخر بدأت احلكومة
وظفـ  ومن مخـصصاتـهم هذا ليس تسـتقـطع من رواتب ا

عدال بتاتا 
فـتـرض ان تـسـتـقـطع من رواتب اعـضـاء اجمللس كـان من ا
النـيـابي والـوزاري والـدرجـات اخلـاصـة والـرئـاسـات الثالث
تـقاعـدين منهم سواء من كـانوا بـوضائفـهم احلالـية او من ا
وظـف الـبـسيـط بـاازمـتهـا وراتـبـه اليكـفـي لـسد تـذهب الـى ا
القـوت اليـومي مـثل هكـذا افـعال ال تـرضى بهـا كـافة الـكتب
السـماويـة وبـعيـدة كل الـبعـد عن االنـسـانيـة علـى الرئـاسات
الـثالث ان تـنـضـر الـى شـعـبـهـا بـنـضـرة ابـويـة وتـعـمل عـلى
ـعـاشي كون واقـعـهم احلالي ال يـلـيق بهم حتسـ واقـعهم ا
قطـعا وعلى اجملـلس النيـابي ان يقوم بـتشريع قـوان يصب

صـلـحـة الـشـعـب كون مـعـظـم الـقـوان
التي قـاموا بتشريعهـا  بعيدة كل البعد
ــصــلــحـة عـنــهـم ومـعــظــمــهــا تــصب 

االحزاب اتقوا الله مع الشعب  
مع التقدير
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   بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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...الـلَّـهُمَّ أَكْـرِمْـنَـا بِالْـجَـوَارِ فِي مَـحَـبَّتِـهِ
هَـذِهِ الــدَّارِ وَتِــلْكَ الـدَّارِ...بِــحَقِّ نَــبِـيِّكَ
...ذَاتِ ...وَفَــاطِـمَــة الــزَّهْـرَاءِ الْــمُـخْــتَــارِ
...وَآلِهِ الْــــخِـــيَـــارِ األَنْـــوَارِ وَالْــــبَـــهَــــاءِ

َوأَصْحَابِهِ األَخْيَارِ.
الـــلَّـــهُمَّ أَدْخِـــلْـــنَــــا لِـــحَـــضْـــرَةِ نَـــبِـــيِّكَ
)...وَارْزُقْنَا ...(الرَّيْحَانَةِ الْفَاطِمِيَّةِ بِبَابِ
...الـلَّــهُمَّ بِــحَقِّ الـصُّــحْــبَــةَ وَالْــمَــعِــيَّــةَ
...افْـطِـمْ أَنْـفُـسَـنَـا مِنَ الـسَّـيِّــدَةِ فَـاطِـمَـةَ
...الــلَّـــهُمَّ بِــحَقِّ الـــسَّــيِّــدَةِ الــشَّــهَـــوَاتِ
...اشْـــــفِـــــنَــــا مِـنْ جَــــمِـــــيعِ فَـــــاطِـــــمَــــةَ
...الـــلَّـــهُـمَّ بِـــحَقِّ الـــسَّـــيِّـــدَةِ الْــــعِـــلَّـــاتِ
...اللَّهُمَّ بِحَقِّ فَاطِمَةَ...طَـهِّرْ لَنَا النِّـيَّاتِ
...أَنِــلْـنَــا مِنْ مَــغَـانِمِ الــسَّــيِّـدَةِ فَــاطِـمَــةَ
...الــلَّــهُمَّ بِــحَقِّ الــسَّــيِّــدَةِ الــسَّـــعَــادَاتِ
...أَفْـــــنِـــــنَـــــا فِي شُـــــهُـــــودِ فَـــــاطِـــــمَـــــةَ
الــــذَّاتِ...الــــلَّـــــهُمَّ بِـــــحَقِّ الـــــسَّــــيِّــــدَةِ
...اللَّهُمَّ فَاطِمَـةَ...ارْزُقْنِي صَالِحَ الـذُّرِّيَّةِ
بِـحَقِّ الـسَّـيِّـدَةِ فَـاطِـمَـةَ...اجْـعَلْ نَـفْسِي
...الــلَّـهُـمَّ بِـحَقِّ الــسَّـيِّـدَةِ عَــابِـدَةً تَــقِـيَّـةً
فَـــــــاطِــــــمَـــــــةَ...احْــــــفَــــــظْـــــــنِي مِـنْ كُلِّ

...وَقَوَاطِعَ ...وَوَسَاوِسَ شَـيْطَانِـيَّةٍ أَذِيَّةٍ
...الـــلَّـــهُمَّ بِـــحَـقِّ الـــسَّـــيِّــدَةِ نَـــفْـــسِـــيَّـــةً
...احْـــفَــظْـــنِي مِنْ الْـــحُـــسَّــادِ فَـــاطِــمَـــةَ
...وَالــدَّعَــاوِي وَالْــبَــلَــاوِي وَالْــبُــغَّــاضِ
وَالْــمِــحَنِ وَاإلِحَنِ وَالْــفِــتَنِ وَعَــادِيَــاتِ
...الـــــــلَّــــــهُمَّ غَـــــــيِّــــــبْــــــنِـي فِي الـــــــزَّمَنِ
...وَأَفْـنِنِي ...وَتَـوِّجْـنِي بِـجَـلَـالِكَ جَـمَـالِكَ
...وَأَغْنِنِي بِكَ عَمَّنْ فِي تَجَلِّـيَاتِ كَمَـالِكَ
...الـلَّــهُمَّ عِــنَــايَـةً مِــنْكَ وَرِعَــايَـةً سِــوَاكَ
وَوِقَـــــايَـــــةً وَكِــــــفَـــــايَـــــةً وَحِــــــمَـــــايَـــــةً
...الـــــلَّـــــهُـمَّ بِـــــحَقِّ نَـــــبِـــــيِّكَ وَوِلَـــــايَـــــةً
الْـمُـصْـطَفَى...وَفَـاطِـمَـةَ الصَّـفَـا...صَلَّى
الــلهُ عَـــَلى أَبِـــيــهَــا وَعَـــلَى أُمِّ أَبِـــيــهَــا
وَحَسَـنَـيْهَـا وَعَـلـيْهَـا...وَسَـلِّمْ تَـسْلِـيـماً

يُرْضِيكَ وَيُرْضِيهِ وَيُرْضِيهَا "
صالة الفيض والعطاء ....

وصــلى الـــله عـــلى ســيـــدنــا مـــحــمــد
الــــــوصف والــــــوحـي والــــــرســــــالـــــة
واحلـكـمـــة وعـلى اله وصـحـبه وسلم

تسليما ...
½rÝUł Í—u ≠ السليمانية

مـــدحك لـــلــقـــصـــيــدة صـــار حـــضــور
لسـيدتنا الـزهراء في الـذكر وانوارها
صـارت تــضــرب عــلى اجملــلس وقـال
حضرة السلطـان أيضا متى ما ذكرت
الـزهـراء عـلـيـها الـسالم فـإنـهـا تـغيث
الـشخص الـذاكر لـهـا وقال أيـضا إذا
ذكـرت الـزهـراء تـقف سلـسـلـة مـشايخ
الطـريـقـة كـلـهم بـاحـتـرام من الـسـماء
إلى األرض وهذه هي عظـمة الزهراء
الـفـاطـمـة علـيـهـا السالم عـنـد مـشايخ
الطريقة الـعلية القادريـة الكسنزانية
وقـد وصـفـهـا حضـرة الـسـيـد الـشـيخ
شـمس الدين مـحـمد نـهرو الـكسـنزان
قـدس ســره رئـيس الـطــريـقـة الــعـلـيـة
القادرية الكسـنزانية في العالم بقوله
عــنــهـا ( فــاطــمـة الــزهــراء هي مــنـبع
شجـرة األصل النـورانيـة ) اللَّهُمَّ صَلِّ
عَــــــــــــلَـى نُــــــــــــسْـــــــــــخَــــــــــــةِ الـــــــــــذَّاتِ
)الْبَرَّةِ ...(الْبَضْعَةِ الْفَـاطِمِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّـةِ
الــتَّــقِــيَّــةِ الــنَّـقِــيَّــةِ الــرَّضِــيَّــةِ الْــهَــدِيَّـةِ
...أُمِّ الْــــــحَــــــسَـــــنَــــــيْنِ الْــــــمَـــــهْــــــدِيَّـــــةِ
...وَبِـــــنْـتِ مَـنْ خُـــــلُــــــقُهُ وَاإلِحْــــــسَــــــانِ
...وَزَوْجَـــــــــــةِ أَشْــــــــــجَـعِ الْــــــــــقُـــــــــــرْآنُ
...مَكْـتُوبَةً بِالـنُّورِ فِي اللَّوْحِ الشُّجْـعَانِ
...وَبَابِ ...فَـاطِمَةِ الْجُـودِ وَالْكَرَمِ وَالْقَلَمِ
الْــــخَــــيْـــــرِ وَالــــنِّــــعَمِ...طَـــــلْــــسَمِ سِــــرِّ
أَبِـيهَـا...وَفَـيْـضَـةِ نُـورِ بَـنِـيـهَـا...وَبَـحْرِ
عُلُومِ عَلِيِّهَا...مَـحْبُوبَةِ مَوْلَاهَا...دَائِماً
مِـعْـرَاجُهَـا وَمَـسْرَاهَـا...أَمْـلَاكُ الـسَّـمَاءِ
تَـطْــلُبُ رِضَــاهَـا...الَّــتِي أَضَـاءَ الْــكَـوْنَ
نُـــورُ سَـــنَـــاهَـــا...رَضِـيَ الـــلهُ عَـــنْـــهَـــا
وَأَرْضَاهَا...أُمُّ مُـحَمَّدٍ بِـنْتُ مُحَمَّدٍ حِبُّ
مُــــــحَـــــــمَّــــــدٍ نُــــــورِ مُــــــحَــــــمَّــــــدٍ سِــــــرِّ
...الْمُتَـجَلِّيَةِ الْـمُتَعَـلِيَّةِ الْمُـتَدَلِيَّةِ مُحَـمَّدٍ
...فَاطِـمَـةُ الْمَـفْطُـومَةُ عَنْ كُلِّ الْـمُتَـمَـلِّيَـةِ
...صَــاحِــبَـةِ ...بِــنْتِ خَــيْـرِ األَنَــامِ حَــرَامٍ
الْـمَـقَامِ الْـمَـعَالِي...الـطَّـاهِرَةِ الـطَّـهُورَةِ
الـطَّـيِّـبَـةِ الْـمُـطَـيَّـبَـةِ الْـكَـامِـلَـةِ الْـمُـكَـمَّـلَةِ
...بَحْرِ الْفَيْضِ الْمُتَزَيِّـنَةِ بِحُلَلِ الْحَـيَاءِ
...مَــــقْـــــصِــــدِ وَالْـــــجُــــودِ وَالْـــــعَــــطَـــــاءِ

...تُــدْخِلُ ...وَبَــابِ األَصْــفِـيَــاءِ األَوْلِــيَــاءِ
أَحْــبَــابِــهَــا...مَــفْــتُــوح بَــابُــهَــا...وَافِــر
َشـرَابُـهَـا...مُـنَــوَّرَة مَـبْـرُورَة مَـنْـصُـورَة
مَـسْتُـورَة مَـسْرُورَة مَـنْظُـورَة مَـفْطُـومَة
مَكْرُومَـة...قَائِمَـة صَائِمَـة عَابِدَة زَاهِدَة
رَائِــدَة سَــائِــدَة...بِــنْتُ أَطْــهَــرِ األَرْحَـامِ
...أُمَّهَا خَـدِيجَـة سَيِّدَةُ َأبُوهَـا الْمُـخْتَـارُ
...وَابْـنَـاهَا خُـلَـاصَةُ الـنُّورُ نِـسَـاءِ الدَّارِ
...فَهَلْ ...وَزَوْجُهَـا عَلِىّ الْكَرَّارُ وَاألَخْيَارِ
بَــعْـــدَ ذَلِكَ عِــزّ وَفَــخَــار...عَــلَى أَبِــيــهَــا
وَأُمِّـهَا وَعَـليْـهَا وعـلى زَوْجِهَـا وَبَنِـيهَا
...الـلَّـهُمَّ مِنَ الـلهِ أَكْـمَـلُ صَـلَـاةٍ وَسَـلَــامٍ
اجْـــعَـلْ لَـــنَـــا بِــــسَـــيِّـــدَتِـــنَــــا فَـــاطِـــمَـــةَ
اتِّصَال...وَبِـذَاتِهَا وِصَـال...وَمِنْ لَدُنْهَا
شَرَاب...وَفِي حُـبِّهَا غِـيَاب...الـلَّهُمَّ سِرْ
بِـــرُوحِي لِـــسِـــدْرَتِــهَـــا...وَاسْــقِـــنِي مِنْ
خَـــمْـــرَتِـــهَـــا...وَاجْــــعَـــلْـــنِي مِنْ خُـــدَّامِ
حَـــــــضْــــــــرَتِـــــــهَـــــــا...وَأَفْــــــــنِـــــــنِـي فِي
مَحَبَّتِهَا...صَلَّى اللهُ عَلَى أَبِي الزَّهْرَاءِ
...وَآلِـهِ وَصَـــــــــــحْــــــــــبِـهِ وَابْـــــــــــنَــــــــــتِـهِ
...وَارْزُقْـــنَــــا يَـــا الـــلهُ كَـــامِلَ وَعِـــتْـــرَتِهِ

هي الـسـيـدة فـاطـمـة الـزهـراء عـلـيـهـا
الــسالم بــنت خــيــر الــبـشــر ســيــدنـا
مــحــمـد صــلى الــله عــلــيه وســلم هي
صطفوية البضعة الـنبوية واجلهـة ا
ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه
وسـلم بــقـلـيـل كـان رسـول الــله صـلى
الـله عـلـيه وسـلم يحـبـهـا حبـا شـديدا
ويكـرمها ويسـر اليهـا مناقبـها غزيرة
ومآثـرهـا عـظـيـمـة سـيـدة نـسـاء االمة
وصفـوها حـيث قالـوا (ما رأيـنا احدا
كان اشـبه كالما وحـديثا بـرسول الله
صــلى الــله عــلــيه وســلـم من فــاطــمـة
عـلـيـهـا الـسالم) وقـد كانـت اذا دخلت
عـــلى رســول الـــله صــلـى الــله عـــلــيه
وســلم قـام لــهــا فـقــبـلــهـا ورحب لــهـا
وكـــذلك كـــانـت تـــصـــنع هي بـه وكــان
رســول الــله صــلى الــله عــلــيه وســلم
ـازحها ويقول من اذاها يباسطها و
فـقـد اذى رسـول الـله صـلى الـله عـليه
وسـلـم تـزوجـهـا ابن عم ابـيـهـا االمـام
عـلي بن ابي طـالب علـيه الـسالم بـعد
معـركة بدر الـكبـرى وان من فضائـلها
ان ابـنـيـهـا احلسن واحلـسـ عـلـيهم
السالم سـيدا شـباب اهل اجلـنة وان
نـسب الـبــني صـلى الـله عــلـيه وسـلم
اتصل مـن قبل فـاطمـة قال لـها رسول
الله صـلى الله علـيه وسلم (يا فـاطمة
امـا تـرضـ ان تـكــوني سـيـدة نـسـاء
) هي ــؤمــنـ اهل اجلـنــة او نــسـاء ا
قــدوة لــكل مــســلــمــة في حــشــمــتــهــا
وعـبـادتـهـا وحـبهـا البـيـهـا صـلى الله
عليه وسلم  وقد كـانت السيدة فاطمة
الـزهـراء عـلـيهـا الـسـالم أكـثـر الـناس
شبـهاً بـرسول الله فـكانت تُـشبهه في
كـالمه وفى مــــشـــيـــته وفـى حـــركـــاته
وســكـــنــاته كــان وجــهـــهــا من حــيث
الــشــبـه كــله مــثل وجـه الــنــبى  كــأنه
قـــطـــعـــة قـــمـــر ..يُـــضـىء الـــبـــيت بال
مصـابيح  لذلـك لُقبت ب ( أم أبـيها  )
وقـال )  فــاطــمـــة بَــضــعــة مِــنى ) أي

ـ قــطـعــة مـني أجــمل نـســاء الـعــا
بيـضاء الـلون مُشـربة بـحُمرة طـويلة
الـقـامـة تـمـيل إلى الـنـحـافـة من كـثـرة
عـباداتـهـا ومن قـلـة تـناولـهـا لـلـطـعام
المح من والــشــراب حتــمـل بــعض ا
أمـها الـسيـدة خديـجة عـليهـا السالم
المح اجلـسـديـة كــمـا حتـمل بـعـض ا
من جدتها الـسيدة آمنه بنت وهب ام
ابـيـهــا عـلـيــهن الـسالم وكــان الـنـبي
يُقبلها ب عيـنيها الشريفت وكانت
بــتـول أى ال حتـيض كـبــاقى الـنـسـاء
ألنها حتمل النـور الشريف أى الذرية
ـباركـة لـسيـدنـا رسول الـله إلى يوم ا
الـــــدين فـــــهى أم األئـــــمــــة األطـــــهــــار
والـعــارفــ واالقـطــاب والـصــاحلـ

ـا ولدتـها الـسـيدة خـديجـة قال لـها و
الــنــبى يــا خــديــجــة إنــهــا الــنــســمـة
ـيمـونه الطـاهرة وإن مـنهـا سيـكون ا
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تزوجت السيدة فاطمة الزهراء عليها
الـــسالم مـــوالنـــا اإلمــام عـــلي عـــلــيه
الـسالم وكـان عـمـرها  (( 18 سـنة ))
وانتـقلت إلى الـرفيق األعـلى ولها من
الـعــمـر  (( 29 ســنـة )) فــبـذلـك تـكـون
مــدة زواجــهــا  (11ســنــة  فــقط ) هى

دة الزمنية التى أجنبت فيها  ا
الـذريــة الـشــريـفـة ( اإلمــام احلـسن -

ُحَسَن  اإلمام احلس - ا
السيدة زينب  - الـسيدة أم كلثوم  ))
عـــلـــيـــهم الـــسالم واهـل الـــطـــريـــقــة
والـتـصــوف يـحـبـونـهــا ويـقـدسـوهـا
وفي يـوم من األيـام كان هـنـاك جلـسة
مديح بحضرة السـيد الشيخ اخلليفة
الـسـلـطـان مـحـمـد احملـمـد الـكـسـنزان
ــديح قــدس ســره الــعــزيــز وأثـنــاء ا
ــقــطـع ( مــقــطــوع راسك يــا حــســ
شـلـون منـظـر ) قال لـلـمداح لـو تـكتب
بـيت أو بــيـتــ تـصف فــيه سـيــدتـنـا
الــزهــراء عــلــيــهــا الــسالم النـه عــنـد

=فـي يـــوم حــصـــاري يـــعـــنـي .. أيــام
احلــصـار الــذي فــرض عــلى الــشـعب
الـعـراقي فـقط في تـسـعيـنـيـات الـقرن
ـــاضي  قـــررنـــا نـــحن الـــشــلـــة من ا
األصـــدقــاء بـــإقـــامـــة وجــبـــة عـــشــاء
ـــاديــة مــشـــتــركـــة وكــانت احلـــالــة ا
(مـسحـوگة) ال داعي لـذكر تـفاصـيلـها
ــثـل الــشـــعــبي ألنــنـــا كــنـــا حـــسب ا

صرية (كلنا بالهوى سوى) ا
وبــــعـــد شــــد مـن هــــذا ومــــد من ذلك

الصديق استـغرقت ساعة ونصف 
االتـفـاق إن تـكـون الـولـيـمـة (دجـاجة)
وكانت فـي حينـها تـعتـبر من األكالت
الــنــادرة وان لم نــكن مــغــالــ كــانت
تـــعـــتـــبـــر وهي والـــزواج مـن األمــور
ــعـقــدة نـســبـة إلـى سـيــطـرة وحش ا

الـطــاوة (الـبـاذجنــان) عـلى الــسـاحـة
ـبـلغ من آنـذاك بـدأت عـمــلـيـة جــمع ا
قبل اجلميع وكـانت تضم إضافة إلى
الــدجــاجـة بــعض اخلــضـروات وربع
ـســتـحــضـرات مع كـيــلـو دهـن وكل ا
بـــاكــيـت جــگـــايــر ســـومــر  7أرقــام 
واتفقنا إن يكون حتضير الوجبة في
بــيت صــديـقــنــا إبـراهــيم بــاعـتــبـاره

يسكن مع والدت
ه واحـد أشـقـائه وكـان عـسـكـريـا هـذا
من نــــاحــــيـــة ومـن نــــاحـــيــــة أخـــرى
باعتبـاره له اهتمام بـالطهي والطبخ
ألنـه كـــان طــــبــــاخــــا أيــــام اخلــــدمـــة
العسـكرية  بـدأت عمليـة الطبخ جيب
دهن واثـــرم بـــصل حـــضـــر بـــهــارات
ــلح نـســيـنـا وعــنـدمــا وصـلـنــا إلى ا

شرائه مع التـحضيـرات لذلك كان من
الـسـهـولـة احلـصــول عـلـيـهـا من بـ
ــوجــودة فــوق رف خــشـبي الــعـلب ا
أعلى الطباخ صاحب ماركة عشتار 
ـلح فارغة كـانت وبعـد البحث علـبة ا
لح و وضع عثـرنا على كـيس من ا
طلـوب في (اجلدر) وتـركناه قـدار ا ا
لـبـرهة إلعـداد الـزالطات واحلـبـاشات
وب فـترة وأخـرى يذهب واحـدا منا
إللـقـاء نظـرة علـى الدجـاجـة واللـعاب
يـسـيل منه سـيال وقـد شاهـدنـا طبـقة
دهـنية ثـخيـنة مـغطـاة اجلدر اخـبرنا
الـشـيف إبـراهـيم بـذلك واخـبـرنـا بان

الدجاجة دهينه ونوعيتها جيدة 
ـائـدة وحـان اآلن مـوعـد  جتــهـيـز ا
إحـضـار الـدجـاجـة وكل واحـد يـطـلب
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طــلب الــرزق بــالــكــد والــتـجــارة  من
االمـــور الــتي نـــدب إلــيــهـــا الــشــرع 
وعـدت الـنـصوص الـديـنـية أن تـسـعة
أجـزاء الـبـركـة والــنـمـاء في الـتـجـارة
ُــتـجِــر بـاحلالل والــكـاد عـلى وشُـبّه ا
ن يـواجه أزيز الـرصاص في عيـاله 

عركة في سبيل الله . ارض ا
ولـكن لألسف الشـديد هـناك فـئة كـما
يــــقـــــول الــــله عـــــز وجل فـي كــــتــــابه
(وجتــعــلــون رزقــكم أنــكم تــكــذبـون )
تطلب الرزق بإحـتراف التسول  رغم
أنـهــا تـمـلك من مــقـومـات احلــيـاة مـا
يــكـفـى لـســد احـتــيــاجـاتــهـا ,لــكـنــهـا
تــعــودت  »الــتــســول  ,«وتــرفض أن
ـة مـن مـجـهـودهـا تـعـيش حــيـاة كـر
ومـالـهــا. وعـد في الـفـقه اإلسالمي إن
أحــد الـذنــوب الـكــبـيــرة هـو الــسـؤال
واالسـتـجـداء والـطـلب من الـنـاس من
دون حاجة لذلك وقد ورد في روايات
متـعددة الـنهي عن هـذا العـمل بشدة
فــفي احلـديـث عن رسـول الــله (صـلى
الله عـليه وآله وسـلم) يقول: " ال حتل

الصدقة لغني ".
وورد في حـديث آخر عـنه (صـلى الله
عـلـيه وآله وسـلم) أنه قـال: " مـن سأل
ـا يسـتـكـثر من وعـنـده مـا يـغنـيه فـإ
جـــــمـــــرة جـــــهـــــنـم " وكـــــذلك ورد في
األحـــاديث الـــشــريـــفــة " أنه ال تـــقــبل

شهادة من يسأل الناس بكفه "
ــــادي من إذن االسالم ذم الــــســـؤال ا
دون حــاجـة مــلــحــة وفي قــبــاله مـدح
وشــجع عــلـى الــشــحــاذة الـــعــلــمــيــة
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هـذه القـصـة حدثت في صـفـنا الـدراسي عام 1997م ح
درسة نبوخذنصر.  كنتُ طالباً في السادس األدبي 

أسردهـا وفي نهايتهـا سأطرح سؤاالً ال يخـرجُ عن سياقها
واإلجابة متاحة للجميع.

دخل مـدرس الــلـغـة الـعـربــيـة األسـتـاذ مــحـمـد رمـضـان إلى
الـصف وكعـادته كـتب خـمس آياتٍ عـلى الـسـبورة ووضعَ

خطاً حتت كلمة واحدة في كل آية ثم التفتَ إلينا وقال:
من يعرب ما حتته خط?

وأدار عينيه على الطالب الذين ال يتفاعلون في الدرس.
بدَأَ بـزمـيـلنـا (فــالن) وقـال له: هـيا أعـرب مـا حتته خط في
اآليـة األولى وكـانت: (اللهُ نـور الـسـموات واألرض) واخلط

حتت كلمة (الله).
تـمـالك صـاحـبـنـا نـفـسه وافـتـعل الـهـدوء ومـشـى بـخـطوات
كــإنــهــا مَـــرُّ الــســحــاب في شــعــر األعــشى ثم وقف جــنبَ
الـسـبـورة وبعـد أن أخـذ وقـتاً كـافـيـاً للـتـفـكيـر قـال بـصوتٍ

عالٍ:
اللهُ: لفظ اجلاللة ال محل له من اإلعراب!!

ســاد صــمت رهــيب مــخــتــلــطــاً بــضــحــكــة مـحــبــوســة في
حناجرنا. 

وسط هــذا الـذهــول صـرخ مــدرسـنــا بـكل قــوة ــ كـأنه أراد
االنتصار للرب ــ والهضيمة تمأل عينيه قائالً:

أنا وأنت وهـؤالء أولـنـا نـطفـة وآخـرنـا جيـفـة لـنـا محل من
اإلعـراب والـوجود وأنـت بكـل بـساطـة تـلـغي وجـود الـله في

اللغة?!
رحم الله أسـتاذنـا محمـد رمضان إن كـان حياً أو مـيتاً لم
ميز وآخر احللول في أرَه منـذ عشرين سنة وكنت طالـبه ا

صفه.
واآلن من يسـتطـيع أن يجـد محالً إعـرابيـاً (لله) في اجلـملة

التالية:
السياسيون يخشون اللهَ لذلك ازدهرَ البلدْ.
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الــتـســول  فـكـثــرة الـشــحـاذة عــنـدنـا
ســبــبــهــا الـفــقــر واجلــوع فــهل فــكـر
ســـائــســو االقــتــصـــاد الــعــراقي ومن
بــيــدهم أزمــة االمــور بـهــذه الــطــبــقـة
ــعـدمـة في ظل إرتـفـاع سـعـر صـرف ا
الـــدوالر الـــذي يـــلــــقي بـــظـالله عـــلى
واد الـالزمة لـلحـياة ?? ارتـفاع ثـمن ا
ــعــانـــاة نــفّس أحــدهم عن عن هــذه ا

حاجته شعرا :
يا رب إني قاعد كما ترى
وزوجتي قاعدة كما ترى!
والبطن مني جائع كما ترى
فما ترى يا ربنا فيما ترى?

معـافى في بدنه ولـكنه تـعود الـشحذ
واالستـجداء . بـينـا نحن كـذلك دخلت
ــســاعــدة أيــضـا  أمــرأة  وتــطــلب ا
ـقـسـوم خرجت وحـ أخـذت الـرزق ا
أرادت أن تــدخل صـاحـبـتــهـا هـمـست
في أذنـهــا أني خـرجت لـلـتـو ولم أبق
لك نـصـيـباً  إفـتـرقـتا وبـعـدهـما دخل
الرابع كـأن قوته شـمشـون اجلبار في
فلسـط و هرقل ابن األميـرة إلكم

لك زيوس. وا
l¹dÝ qšbð

ـا قـرأته في ذكــرتـني هـذه احلــاالت 
ـصـرية قـبل أيـام ما جـريـدة االهرام ا
حـــــدث فـى أحــــد شـــــوارع طـــــنـــــطــــا
ـحـافـظـة الــغـربـيـة  حـيـنـمـا  ( قـام
فـــريـق الـــتـــدخـل الـــســـريـع الـــتـــابع
بـإنـقاذ لـلـشـئـون االجـتـمـاعـيـة هـناك ,
مــسن مـــشــرد فـــقــد اكـــتــشـف فــريق
التدخل الـسريع أن الرجل الثـمانيني
ـتـلك مـعـاشـا شـهـريـا (نـحو  6آالف
جــــنـــيه = 381.91 دوالر أمــــريـــكي )
ـة والــسـكن يــكــفـيه لــلـحــيــاة الـكــر
الالئق).الـرجل الثـمـانيـنى هذا اعـتاد
 »الـتـسـول  ,«ويـســكن الـشـارع لـكى
ـــارس هــــذه اآلفـــة بـــشـــكل يـــومى,
وحيـنما  اكـتشاف أمـره اختفى من
الــــشــــارع. لــــيس مــــعـــنـى ذلك أن كل
محتاج نضعه حتت »خانة «التسول
 ونـرفض مـسـاعدته ,ألنه يُـعـد ظـلـما
ـسـاعـدة ن يـسـتـحـقـون ا لـلـكـثـيـر 

ساندة والدعم. وا
فــإن الــبــعض أحلت به احلــاجــة إلى

رمت جـدائـلهـا الـذهـبـيـة لـتـغـازل نـافذة
غرفتي .

فراشة لعوب .. كانـت ترتمي باحضان
زهرات الياسم .

سـاقــيـة يـنــسـاب مــائـهــا بـبطء وكــانـهـا
اسالك فضية تتألأل 

ونسـمـات صبـاحـات أيلـول تهـب رقيـقة
كرقة قلب امي . 

غني : صوت 
ه انــبـاگن الــچــلـمــات من فـوگ يـاحــر

الشفايف
ضحكت وقتها .. وتساءلت :

أتسرق الكلمات ..?
اذا ? ن ومن السارق و

ولكن مرت االيام .. وزال العجب .?
رأيت كـل شيء يـــــســــرق .. ويـــــذبح ..
ويـوئَـد .. وتـكـمم االفـواه عـنـدمـا تـنـطق

باحلق .
وجــدت الــفـرحــة جتــهـض عـلـى شــفـاه

اليتامى قبل أوان والدتها
ورغيف اخلبز يسرق من فم اجلائع .
وتـصـادر الــكـلـمــة الـصـادقــة .. مـقـابل
كــروش مـلــئت بــاحلــرام حــد الــتــخــمـة

تذكرت ابيات للشاعر ـاظم خبط :
فقره وط العگد بهدومنه
ولد الزناگ بحدايقهم غفو

واحــنه اعــله حــصــران الــگــصب يــامه
االهل غفونه

ما عدنه نشري بنطرونات وكتب
درسه ما قبلو ايسجلونه.. وبا

................
هــذا احلـــال كـــان في اخلـــمــســـيـــنــات
اضي ..ولكن احلاله وستينات القرن ا

عادت من جديد
فــهـــا هي االطـــفـــال جتــوب الـــشــوارع

البـس .. وتبـحث عـارية االقـدام .. رثـةا
زابل االغنياء عن بقايـا طعامهم لتسد

رمقهم ..
واجلهل واالمية اخذت مأخذها .

وكل شيء يـــعــــود الى الـــوراء في بـــلـــد
النفط .. بلد النخيل .. 

وطن دجلة والفرات 
و.... سرق كل شيء .

تــذكـــرت تـــهــويـــدة الـــشــاعـــر الـــكــبـــيــر
اجلواهري :

نــــامي جـــــيــــاع الــــشــــعـب نــــامي ......
حرستكِ الهة الطعام

wLýUN - بغداد  « ¡«d¼“

وأدبــنـا حــافل بــقــصص هــؤالء وقف
سـائل عـلـى بـاب قـوم فـقـال: تـصـدقُوا
علي فإني جائع. قالوا: لم نَخبزْ بعدُ.
قال: فـكفّ سَويق? قـالوا: مـا اشتـرينا
. قـال: فشـربـة ماء فـإني عطـشانْ. بـعدُ
قــالـوا: مــا أتـانــا الـســقـاء بــعـدُ. قـال:
فيسيرُ دُهن أضعُه على رأسي. قالوا:
ومِنْ أين لـنا الـدهنُ? فـشتـمـهم وقال :
فـمـا قعـودُكم هـا هُنـا?! قـومُوا وسـلُوا

معي.
ووقف ســــائل عـــلى بـــاب دار فـــقـــال:
تصدَّقوا علي. فقالت جارية من الدار:
مـا عـنـدنَــا شيء نـعــطـيكَ وسِـتى في

. فـقـال الـســائلُ: أي مـأ أعـظمُ ــأ ا
من مأتـمـكُم إذا لم يكن عـندكم شيء??

(نثر الدر ج1 ص 432) 
أقـول لـكل ذلك; نـحــتـاج قـوات أمـنـيـة
كــشـرطــة االداب لـلــتــأكـد من هــويـات
تسـول والتدقـيق فى أمر كل حالة ا
عــلى حـدة  بـحـيث تــتم مـسـاعـدة كل
تـسـول ـسـتحـقـ وكـشف زيف ا ا

هانة.   الذين يرتضون تلك ا
ـــقـــال بـــقي أن أقــــول : أن عـــنــــوان ا
مـرادف لـلـفظ  الـشـحـاذة وال عالقـة له

ملكة التي حكمت إيران. با
s - بغداد Š ¡UNÐ
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بغداد 

dOIH « ÊU
عن مـاذا نتـكـلم ونهـتف ونـقول لـو كـان الفـقـر رجال لقـتـلته
هـذا قال اإلمام علي بن أبي طالب عـليه السالم ماذا تعني
هـذه الـكـلـمـات او هـذا الـقـول الـفـقـر او الـعـوز او احلـاالت
ــاسـاويـة الــتي نـشـاهــده كل يـوم حـلــقـات مـتــواصـلـة بل ا
مـشـاهـد وبـكـاء وعـويل ومـوت والـبـرد كـلـها حتـكـي وتـقول
ـسـؤول عن هوالء فـي مصـر يـقـولون انـقـذوا الفـقـراء من ا
غالبـة اي فقراء مرتبط بالـغلبان الذي يـحتاج إلى مساعده
تسول هنا الكرامة وليـس متسول هناك فرق ب الفقير وا
ــتــسـول مع وعــزة الــنـفس تــتــدخل بــ احلـالــتــ ولـكن ا
األسف تـتـضـارب االراء حـوله قـد يـكـون حـاله مـرضـيه او
عدم إشـباع فيقوم بـحالة التسـول اما الفقيـر وتلك مصيبة
يـجب الوقـوف أمامـها ومـعاجلـتها اعـداد كبـير فـي العراق
حتـتــاج مـأوى وسـقف وراحه ورواتب وكـل شي الـسـكـوت
يــعــني نــحن شــركــاء بــتــحــطــيم الــشــعب الــفــقــيــر ولــيس
الـغنيـةالذي اليـدري مايـدور حوله فـقط يجـمع النـقود وفقط
نـرى الدوالر صـعد او ارتـفع والـضحـية الـفـقيـر ذو الدخل
واد احملـدود االشـتراك بـالـنت ارتـفع ضـعف الـتـسـعـيـره ا
ـسـاكـ الـذين الـغـذائـيه واخلـضــار انـتـبـهـوا إلى هــوالء ا
الحـول والقوة فـقط ينـتـظرون الـفرج لـهم وااللـتفـاته االخوه
واالبـويه هـذا الـعـراقي الـكل تـطـعن به والـكل تـريـد منه وال
ـوت الفقير وحاالت كثيرة وت ويحيا الوطن من  تـعطيه 
تــــوفت الــــســــبـب األول ال تـــوجــــد شـي اســــمه صــــحه او
مسـتشفى حـكومي فقط اهـلي فقط الغني يـستطـيع النجاة

من هذا الهالك... 

◊UD)« bLŠ√

fLA «
مـا يـفـضل مـهـا احـدهم قـال الـورك لي
واألخر الصدر واحدنـا يفضل اجلناح
وهـكـذا األمـنـيـات والـرغـبـات  وفـجأة
ســمــعـنــا الــشـيف إبــراهــيم يــرد عـلى
ــا أســرعــنــا ــاء و رأسه في حــوض ا
إليه اخبرنا بان الدجاجة غير صاحلة
لألكل تــركــنــا حــالــة إبـراهــيم ونــزلت
الـصــاعـقــة عـلــيــنـا ألنــنـا لـم نـتــعـشى

بالدجاجة 
لح شـنو حظ الـفگـر.. تدرون.. كـيس ا
بــداخـــله ســـمــاد كـــيـــمــيـــاوي ابــيض
مخصص لـلزراعة كانت والـدته طلبته
من اجليران لكي تضعه للوح الكرفس

الصغير الذي موجود خلف البيت 
رحلة ورجعنا على البيتنجان منقذ ا
W - بعقوبة u½ ‰¬ rÝU  d Uþ

ــسـرحي ســعـد الـله قـالــهـا الــكـاتب ا
ونــوس اســتــوقــفــتــني كــثــيــرا هــذه
اجلـمـلـة وجعـلـتنـي اطرح الـعـديد من
االسئـلة ترى مـا هو االمل ? مـا شكله
ـلكه? ? كـيف يكـون ? اين يـوجد هل 
هل هـو مــتـاح لـلــجـمـيـع ? هل يـوجـد
امل اصال في بـلد مـليء بـالصـراعات
والدسائس فكرت كثـيرا وكثيرا بهذه
الكلمـة العظيمـة ورأيت اننا لوال هذا
ا كنا عـلى قيد احلياة دعو بـاألمل  ا
الـى االن وعـلـى الـرغـم من جــمـيـع مـا
حــــصل ومـــا ســــيـــحــــصل ســــنـــضل
مـــتــمــســـكــ بــهـــذا االمل ألنه طــوق
الــنــجـاة الــوحـيــد لـنــا ولـهــذا الـبــلـد
وألبنـائه اللـذين الزالوا مـتمـسك به
رغم سوء االحوال ومـازال لديهم امل
طالبة واصرار للتغير ومستمرين با
ـســلـوبـة مــنـذ سـنـ لم بـحــقـوقـهم ا

يــســـمــحــوا لــلـــيــأس ان يــتـــمــلــكــهم
ومــتـــقــدمـــ بــخــطـى ثــابــتـــة نــحــو
ـانهم سـكـ بـأملـهم وا اهـدافـهم 
ــلـكــون سـواهم وســنـبـقى الـذين ال 
جمـيعـنا مـحكـومون بـهذا االمل الذي
حتدث عنه سعد الله ونوس اياكم ان
تـفـقـدوه او تـنـسـوه او تـتـخـلـوا عـنه
االمـل هـو مـفـتـاح احلـيـاة خـصـوصـا
ـلك سـوى امـلـنا في بـلـد كـبـلـدنـا ال 
لـنـنـهض به ولـنـعـيـده لـسـابق عـهـده
ومـــجـــده ورونـــقـه ونـــقف بـــوجه كل
جــائـر يــســعى خلالف ذلك ونــخــبـره
اننا لن نستسلم ولن نفقد االمل بهذا
البلد الـعظيم بل سنـدافع عنه بكل ما
لك من قوة واصـرار الى ان تفقدوا
انــتـم االمل وتــرجــعــوا لــنــا عــراقــنــا

عهود. ا
öŽ ¡«—cŽ¡ - بغداد
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عــنـد وداع عــام واســتــقــبـال اخــر تــكــثـر
االمــــنـــــيــــات وبــــعـــــد ان ودعــــنــــا 2020
واستـقـبـلـنا  2012 كان لـ(الـزمـان) جـولة

ب الفنان لتعرف على امنياتهم.
وقــال رئــيس جـــمــعــيــة الــتـــشــكــيــلــيــ
الـعـراقـيـ قـاسـم سـبـتي في تـوديع عـام
 2020واسـتـقـبـال عـام جـديـد ( يـقـيـنـا ان
عام  2020الـذي ودعـنـاه امس االول كـان
عـاناة عـندمـا عطلت متخـما بـالهـموم وا
جـائــحــة كـورونــا مـشــاهــدنـا الــثــقـافــيـة
والفنـية واحليـاتية الى جـانب انه حصد
ارواح مـــحـــبـــ لـــنـــا في كل اجملـــاالت 
واثرت اجلـائـحة عـلى مـنـجزاتـنـا الفـنـية
عمـومـا والتـشـكـيلـيـة خـصوصـا وعـطلت
بعضا من منهاجـنا السنوي رغم حتدينا
بالتـواصل ولكن بـشكل مـحدود وتوجس
من اجلــائـــحــة الــتـي اثــرت عــلـى الــكــرة
االرضــيــة ولــيس عــلى الــعــراق وحــسب
ورغم هذا اسـتـعداداتـنـا تتـواصل القـامة
النـشاطـات اجلديـدة مطلـع العـام اجلديد
لنؤكـد ان الشـمس اليحجـبهـا غربال وان
االصــــرار عـــــلى الـــــتــــواصـل في رســـــم
ا هـو اجـمل هو مـبتـغـا الفـنان احليـاة 
احلقيقـي رغم تعطـيل الكثـير من االعمال
الــــتي كــــانت مــــطــــروحــــة عـــلـى الـــورق
ــــهـــا في 2021 وســـنــــتـــواصل بــــتـــقـــد
الـــــــــذي نـــتــمــنـى ان يــكــون عـــام خــيــر
وصـحـة وعـافـيـة وعـمل واجنـازات فـنـيـة
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ــشــتـرك من أجل سـبل الــتــعـاون ا
ـالكــات اإلعـالمــيـــة في تـــطـــويــر ا

الهيئة.
 وأكـــد الــســـاعــدي عـــلى (أهـــمــيــة
االعـالم ودوره الــرقـــابي فـي احلــد
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استقبل رئيس هيئة النزاهة  عالء
ـاضي جـواد الـسـاعـدي األربـعـاء ا
عميـد كليـة االعالم بجامـعة بغداد
عمـار طاهـر في مقـر الهـيئـة لبحث

وثـــــقــــافـــــيــــــــة وان يـــــحــــفـظ الـــــعــــراق
.( والعراقي

فيما قالت نائبة نقيب الفنان العراقي
اســيــا كـــمــال ( ونـــحن نــودع عــام 2020
ونسـتـقبل عـام جـديد وقـبل ان اتـمنى ان
يـكـون عـام خـيـر وسعـادة وعـمـل وصـحة
للجميع اقول نعم ونحن نودع عام حزين
بــكل مــاحــمـلـه لـنــا مـن مـاسـي الاريـد ان
افصـلـهـا ويكـفـيـنا انـنـا فـقدنـا فـيه احـبة
واعزاء ومثلـما مر عـلى العالم من ماسي
سياسية واقـتصادية وصحـية ومنها في
العـراق بالـتالي عـطـلت اجلائـحة الـكثـير
من اعمالـنا الـفنيـة ومنـجزاتنـا في مجال
الفن والثقافة ففرضت علينا اجلائحة ان
نؤجل اعـمال درامـية واعمـال ادارية رغم
اننا لم نـتوقف في ان نصـنع جزء بسيط

ـشـهد الـفني من مواصـلة ا
والـــــــثـــــــقـــــــافـي مـن خالل
تـــــســـــجـــــيـل مـــــشـــــاهـــــد
وارشــــادات لــــلـــــمــــواطن
الـــكــــر حتــــمـــيــــهم من
اجلــائـــحـــة لـــكــنـه لــيس
الـطـمـوح وطـمـوحـنا ان
نــحـــقق االنـــتــخـــابــات
الـقـريـبـة بـكل شـفـافـيـة
واقـــــامــــــة مــــــعـــــارض
ومـهـرجـانـات لـلـنـقـابـة
عـــمــــومـــا ولــــلـــفــــنـــان
خصـوصا  مـتمـن ان
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اشـادت جلنة الـثقـافة والـسيـاحة واالثار في
ــبــادرة الــتي قــام بــهــا مــجــلس الــنــواب بــا
ـطـرب الـرائـد حـسـ نـعـمـة بـعـد تـسـلـيـمه ا
قـطــعـة أثـريــة يـعـود تـاريــخـهـا الـى الـعـصـر
الـسومري الى متحف الـناصرية احلضاري
ـــواطـــنــ كـــان قـــد اشـــتـــراهـــا مـن أحـــد ا
.وتقـدمت رئـيسـة اللـجنـة والسـادة االعضاء
بـالـشـكـر الـوافر لـلـفـنـان نـعمـة عـبـر اتـصال
هــاتـفـي مـعه من قــبل نــائب رئــيس الــلـجــنـة
شرف من وقفه الوطني ا حمدالله الركابي(
اجل احلــفــاظ عــلى ثـــراواتــنــا الــتــاريــخــيــة
ـواطـن الى واحلـضاريـة) داعـ (جـميع ا
تـســلـيم جــمـيع الــقـطع االثــريـة النـهــا تـعـود
لـتــاريخ بـلـدنــا الـكـبـيــر بـشـعــبه واطـيـافه ال
ــتـــلك الـــكــثـــيــر من ســـيــمـــا وان الــعـــراق 
احلــضــارات االولـى الــتي عــلم من خاللــهــا
الــكــتــابــة والــقــوانـــ جلــمــيع احلــضــارات
االخــــرى).من جــــانـــبه اعــــرب نـــعــــمـــة (عن
ســعـادتـه بـاتــصــال نـائـب رئـيـس الـلــجــنـة)
مـقــدمـا (شـكـره واعــتـزازه بـلــجـنـة الــثـقـافـة

وعملها).

ـية ـؤسـسـات االكـاد االعالم من ا
الـــرائـــدة) مـــؤكـــدا عــلـى (ضــرورة
الــنـهـوض بـالــدائـرة اإلعالمـيـة في
الـهـيـئـة من خالل زج مالكـاتـها في
ـــواكـــبـــة آخــر دورات مـــتـــقـــدمـــة 
ستجدات في اجملال الصحفي). ا
ــيـة وتـابـع الـســاعــدي ان (االكـاد
ـكافـحة الـفسـاد التـابعة الـعراقـية 
لـلنـزاهـة تـسـتـعـ دائمـا بـالـهـيـئة
الـتدريـسيـة لكـليـة االعالم بجـامعة
بـغـداد إللـقـاء مـحـاضـرات رصـيـنـة
تـــصب في خـــدمــة عـــمل الــهـــيــئــة

بدوائرها وأقسامها اخملتلفة).
من جـانـبه قـال عـميـد كـلـية االعالم
ان (الـلـقـاء كـرس لــبـحث الـتـعـاون
ـشــتــرك بــ الــكــلـيــة والــهــيــئـة ا
لغـرض تقـد استـشارات إعالمـية
واالسـتــعــانـة بــالــبــنى الــتـحــتــيـة
تـخصـصـة في جامـعة الكـات ا وا

من شبهات الـفساد فضال عن أثره
الـكـبـيـر في إشـاعـة ثقـافـة الـنـزاهة
والتوعـية بأهـميتهـا كعامل وقائي
للحد من اخلروقات التي قد حتدث
هــنــا وهــنـاك). مــبــيــنـا ان (كــلــيـة

بــغـداد لــتــطــويــر واقع االعالم في
الـهــيـئــة عن خالل إقـامــة الـدورات
ــهـنــيـة الــتـدريــبـيــة في اجملـاالت ا
والـــتـــقــنـــيـــة اخملـــتــلـــفـــة واجــراء
اســتـطالعـات راي تــقـدم مـؤشـرات
علـميـة للنـزاهة).وأضـاف طاهر ان
(الهيئة أبدت رغبتها في التواصل
ـسـتمـر مع كـلـية االعالم وتـأطـير ا
هـذا الــتـعــاون بـبــروتـكــول رسـمي
مبيـنا ان هذا اللـقاء جاء منـسجما
مع تــوجـــيــهــات جـــامــعـــة بــغــداد
ووزارة الــتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث
الـعـلـمي بـاالنــفـتـاح عـلى اجملـتـمع
والــتـفــاعل مع مــؤســسـات الــدولـة
لـنقـل اخلبـرات العـلمـيـة والعـملـية
وتــطــبـيــقـهــا في الــواقع حتــقـيــقـا
لـهدف مـشـترك هـو خـدمة اجملـتمع

والبلد(.
وتـتـواصل كـلـيــة االعالم بـجـامـعـة

واالمــان واجلــمــال مــتــمــنــ لــلــمــرضى
ـديد الشـفـاء الـعاجـل وللـشـبـاب العـمـر ا
ـنــجــزات اجلــديـدة خــاصــة ان الــعـام وا
اضـي عطـل الكـثـيـر من اعـمـالـنـا  التي ا
كنـا نـرسـمـهـا لـلمـشـهـد الـفـني ولـكن هذا
اليـعــطــيـنــا الــيـاس واخلــذالن فــتـلك هي
ارادة الـله وعـلـيـنـا ان نــسـعى لـلـتـطـويـر
والعمل لـنتـواصل مع احليـاة وان ننسى
ماسـبـبـته لـنـا اجلـائـحـة من االم وضـياع
احالم وحـان الـوقت ان نـحــقق مـنـجـزات
جــديــدة في الــعــام اجلــديـد وان نــســعى
لـرسـم احلـيــاة بــاجــمل صــورهــا وابـهى
الوانـهـا باعـمـالنـا الـدراميـة ومـشاريـعـنا
نـتـمــنى الـصـحــة والـعـافــيـة لـلــعـراقـيـ
عمـومـا ولـلـعالـم نتـمـنى الـسالم واحملـبة
ونحن نستقبل عـام جديد وجميل ونودع

عام متخم بالهم والغم).
ـــطـــرب رضـــا اخلـــيـــاط ( كـــانت وقـــال ا
امـنــيــتي فـي عـام  2020 ان يـخــتــفي
سرطان كورونا النه السبب االول في
حتـطـيم االحالم واالمــاني. أمـا عـلى
الصعيد الفني فقد سجلت وصورت
ــنــصــرم اغــنــيــة دعــاء في الــعــام ا
االمهـات وفي الـعـام اجلـديـد اتـمنى
القـضـاء عـلى الـفايـروس الـلـع والى

االبد).
سـرحي وعن امـنـيـته قـال الكـاتـب ا
مثـال غازي (امـنـيتي الـتي حتـققت
عندما نـلت شهادة الـدكتوراه كذلك

يـكـون عـامــنـا اجلـديـد  2021 عـام مـتـخم
باحلـيويـة والـقضـاء بهـمتـنـا على الـوباء
اخلـطـيـر شـرط الـتـزامـنـا بـكل االجـراءات
الوقائيـة لنتـحدى كفنـان ونثـبت للعالم
ان الفنان هو في مقدمة الشرائح االخرى
ستحيل ويـسجل منجزات فنية يتحدى ا
وثـقــافــيـة لــنــعـلن تــمــيـزمــا في الــنـقــابـة
شـهد الـفني مـتمـن لـلجمـيع الـصحة وا
واالســتــمـــرار بــاحلـــيــاة في مــجـــاالتــهــا

العملية والعلمية والثقافية).
وشاركـنا احلـديث الـفنـان الـرائد االذاعي
مـحـمــد عـطــا سـعــيـد قـائـال (حـان الـوقت
ونحن نـودع عام  2020ان نودع هـمومـنا
وماسـيـنـا وان نتـرك ونـنسـى ما أصـابـنا
ـاضـية من ويالت مـرت بنـا في االشـهـر ا
واولــهـــا فـــقـــدان احــبـــة واخـــوة واعــزاء
السباب كثيـرة وهي تلك ارادة الله وحان
الــوقت ان نــرسم لــلــحـيــاة طــعم الــسالم

تـرشـيح مــسـرحـيـتـي رائـحـة حـرب وهي
الــتي الــفــتــهــا ونـــالت تــرشــيــحــهــا الى
مسـابقـة الهـيئـة العـربيـة للـمسـرح وهذه
ابـرز االمــنـيــات الـتي حتــقـقت فـي الـعـام
ــاضـي امــا فـي الــعـــام اجلـــديــد 2021 ا
اتمنى الـقضاء نـهائـيا على وبـاء كورونا
النه اوقف كـــافــة الـــنــشــاطـــات الــفـــنــيــة
والثقافية وحصدجزء كبير من احالمنا).
وقــال اخملــرج غــا حــمــيــد ( عـام 2020
شهد عرض مسرحية باب احلوائج وهي
من اخـراجي وفي الـعـام اجلـديـد اسـتـعد
لـتـقـد مــسـرحـيـة الـبــطل الـقـنـاص ابـو
حتس الـتي الفـها الـكاتب بـاسل شبيب
ومن اخراجي كـذلك االمـنيـة الـتي صارت
امنـيات اجلمـيع وهي الـقضاء عـلى وباء
كـــورونــا). وعـن امـــنـــيــاتـه قـــال اخملــرج
حـســ عــلي صــالح ( امــنـيــتي الــتي لم
ـاضي  2020 هي ان تـتـحـقق في الـعـام ا
يـكـون هـنــاك مـسـرح جـوال لــلـطـفل كـون
ــســرح اخـذ مــني فــكـرة تــاســيس هــذا ا
الــكــثــيــر بــسـبـب عــدم تــعــاون اجلــهـات
شروع وفي العام عنية لتحـقيق هذا ا ا
اجلديد اتـمنى ان يـاخذ مسـرح الطفل
وضعه الـطـبيـعي ولـدي عمل جـديد
اسـتـعد لـعـرضـه وهي مـسـرحـية
بعنوان اميرة االحــالم تاليف
فالح الـعـبـد الـله واخراجي
وتــــمـــثــــيـل نـــخــــبــــة من

.( الفنان العراقي

bOLŠ rýU¼ œ«bÝ

مديرة قـسم الشـؤون العلـميـة بجامـعة بـغداد شاركت في
ـكـافـحة الـفـساد ـية الـعـراقـية  لـتـقى الـشهـري لالكـاد ا
والـذي اقــيم بـعــنـوان (الــتـعــلـيـم والـتــدريب االلـكــتـروني-

الفرص والتهديدات).
W¹dJÝ r¦O¼

ـــايــــســــتـــرو االردنـي أخـــتــــارته ا
ــيـــة لـــلــتـــألــيف ــســـابــقـــة الــعـــا ا
الـــــســـــيــــمـــــفـــــوني فـي دورتـــــهــــا
احلـالـيــــــة  2020 والـتي سـتـقام
في الـعـاصـمـة الـصـربـيـة بـلـغراد
رئـيـسـاً لـلـجـنـة الـتـحـكـيم الـدولـيـة

للمسابقة.
włUH)« .dJ «b³Ž VM¹“

ـاضي ـيـة الــعـراقــيـة ادارت االربــعـاء ا االديــبـة واالكــاد
ـلــتـقى اجلــلـســة احلـواريــة االلـكــتـرونــيـة الــتي اقــامـهــا ا

ناسبة حلول العام اجلديد.
wKŠUH « sÝuÝ

مدربة فـرقة إحسـاس للبـاليـة والرقص التـعبيـري بحمص
يالدي السنوي السوريـة اعلنت ان الفرقة قدمت حـفلها ا
على مسـرح دار الثقافة بحمص بعنوان (حكاية إحساس

يالد). مع ا
—U³ł 5 Š

ــطــرب الــعــراقي  تـــلــقى الــتــعــازي من دائــرة الــفــنــون ا
ـاضي في ــوسـيـقــيـة واصــدقـائه لــوفـاة والـدته االحــد ا ا

احدى مستشفيات بغداد.
  «œ«dł .dJ «b³Ž

ـتـرجم األردني فـاز بجـائـزة ابن بـطـوطة ألدب الـبـاحث وا
ـترجـمـة) عن الـرحالت دورة  2020 عـن حـقل (الـرحـلـة ا
ـترجم عن الفارسيـة (هدايةُ السبـيل وكفايةُ الدليل عمله ا
من إيران إلى روسيا وتركيا ومصر واحلجاز والشام).

 —bOŠ rÝUł

طـرب واالعالمي العـراقي  نال شـهادة تـقديـر من مدير ا
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة مـحـمـد الـتـميـمـي تـقـديرا عـام ا

وصلي. جلهوده في احياء التراث ا
w dF « bO Ë

الـكــاتب الـسـوري صـدر له عن الـهــيـئـة الـعـامـة الـسـوريـة
ـعنى) يقع في 319 للكـتاب كـتاب (مـرآة الشعـر ستـائر ا

صفحة من القطع الكبير.

بــــغــــداد بــــشـــكـل دائم مع وزارات
ومــؤســســات الـــدولــة من خالل
إقـــامـــة دورات إعـالمـــيـــة عن
طـــريق وحــــدة الـــتـــعــــلـــيم
ـسـتـمـر كــمـا أنـهـا تـقـدم ا
خدمـات استـطالع الرأي
عـبــر وحــدة مـخــتــصـة
لــــتـــقــــد مـــؤشـــرات
مــــعــــيــــنــــة بــــشـــأن
الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا

اخملتلفة.

rO  nBð ÊUOý«œ—U  ÍuK

…d¼UF UÐ

 WO Mł  «¡«b²ŽSÐ ÎULNð tł«u¹ m½«Ë

فــيـديــو تــضــمن حملــة عن أبــرز األحـداث
ــواقـف الــطــريــفــة الـــتي حــصــلت م    وا
ـتـابـعـ مع الـفـيـديـو الـذي حـقق ر من ا
. أكـثـر من  39 ألف مــشـاهـدة في سـاعـتـ
وكانت أطلقت دياب مؤخـراً أغنية منفردة
ـصريـة بعـنوان (دوب) جـديدة بـاللـهـجة ا
وهـي رومـنــســيــة بــإمـتــيــاز تــتــعـاون من
ـصــري مــدين ومن ــلـحـن ا خاللــهــا مع ا
كــلــمــات أمــيــر طـــعــيــمــة وتــوزيع هــادي
شـرارة.واخـتارت ديـاب ان تـهدي االغـنـية

حملبيها في فترة األعياد.
ـطرب الـتـونسي عـلى صـعـيد آخـر أعـلن ا
صــابـــر الــربــاعي عن إنـــتــخــابه نـــقــيــبــاً
للفنان التونسي إذ نشر عبر صفحته
اخلاصة عـلى موقع التـواصل اإلجتماعي
صـورة إلعالن تــأســيس الـنــقـابــة ضـمت
أسماء الفنان التونسي أعضاء الهيئة
ـؤسـسة لـلـنـقابـة. وذكـرت ورقة اإلداريـة ا
ـطــرب الـتــونـسي لــطـفي الــتـأســيس أن ا
بـوشـنـاق إنــتـخب لـتـولـي مـنـصب رئـيس
الـــهــيـــئــة اإلداريـــة في الــنـــقــابـــة. وعــلّق

ÊU e «≠ …d¼UI «

ـصـرية شـريـهـان على رقـصـرّت الـفـنانـة ا
وداع سـنة  2020 بــطـريـقـة مـلـؤهـا الـفـرح
ــآسـي الــتي حــمــلـــتــهــا مــعــهــا رغم كل ا
خصوصاً جائحـة كورونا.وشاركت جنمة
الـفـوازيـر الـشـهــيـرة مـقـطع فـيـديـو يـوثق
رقـصــهـا في إحــدى احلـفالت عــلى أنـغـام
أغنية (إنتي أي كالم) لـلفنان تميم يونس
عـبـر خـاصـيـة الـقـصـة في حـسـابـهـا عـلى
موقع للتـواصل االجتماعي وعلـقت عليها
:(رســالـتي لـ  2020 في إشــارة مــنــهـا إلى
كـلــمـات األغــنـيـة).وقــد ارتـدت شـيــريـهـان
فستاناً أبيض اللـون. واحتفلت شيريهان
مـؤخرا بـعـيد مـيالدها الـ 56 حيث ولدت
يوم  6كـانـون االول عام 1964 كـمـا اعـلنت
ـوقع الـفن عـودتـهـا لـلـفن شـريـهـان وفـقـا 
بـتـقــد عـروض مـسـرحــيـة إال أنه حـتى
اآلن لم يتم حتديـد موعد نهـائي لعرضها.
طـربـة الـلـبنـانـيـة مـايا الـى ذلك شاركـت ا
ـاتـبـع عـبـر صـفـحتـهـا اخلـاصة دياب ا
عـلى مـوقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي مـقـطع

الـربـاعي عــلى الـصـورة قـائـالً(عـلى بـركـة
الله نبدأ عهدا جـديدا  لغد أفضل للفن و
الـفــنـانــ الـتــونــسـيــ بـكـل أطـيــافـهم 
فمرحـبا باجلمـيع في نقابتـكم و كلنا عزم
ـسـار معـا . كلـنا من أجل عـلى تصـحيح ا

لؤه احلب و اإلحترام). مستقبل 

{ لـوس اجنلوس  –وكاالت - وصـفت جنمة تـلفزيون
الـواقع كـلـوي كـارداشـيـان شـقـيـقتـهـا جنـمـة تـلـفـزيون
الواقع كيم كارداشيان بـالعاهرة وذلك في ردّها على
إعـتــبـار كــيم لـهــا بـأنــهـا صــاحـبــة أسـوء إطالالت في

العائلة.
وكانت حـلّت كيم ضيـفة على بـرنامج (ذا ليت شو) إذ
سألهـا مقدم البرنامج حينها (لديك عائلة أنيقة للغاية
كــيـنــدال وكــايــلي وكــلــوي وكــورتـنـي وكـريـس قـومي
بـتـرتيـبـهن من أفـضـلـهن لـبـاسـاً إلى أسـوئـهنّ). وبـعد
تـفـكـيـر قـالت كـيم: (أفــضل اإلطالالت كـيـنـدال ثـانـيـاً
سأختار كريس جينر ثم كايلي ثم كورتني ثم كلوي
وأضـافت:أعـلم أن كـلوي سـتـقـتلـني ولـكن أنـا آسـفة).
ـصـورة على ونـشـرت كلـوي عـبر خـاصيـة الـقصص ا
صفحـتها اخلاصة مـقطع فيديو من احلـلقة لشقـيقتها
كـيم وعـلّـقت بـالـقـول:(كـنت اعـرف أنـهـا سـتـقـول أنـا

ولكني أنيقة جداً يا عاهرة).
كما يواجه مصمم األزياء الشهير ألكسندر وانغ تهما
تـتــعـلق بـارتـكـابـه اعـتـداءات جـنـســيـة بـحق عـارضـات
أزياء وذلك بـعد تـخديـرهن.ووفق تقـرير نـشرته مـجلة
صمم ومنـز وير ديـلي فقـد وصفت عـارضات أزيـاء ا

ـفــتـرس اجلـنـسي). الـبـالغ مـن الـعـمـر  37 عـامــا (بــا
وادعـت بـعض الـعـارضـات أن (وانغ قـام بـوضع مـادة
مـخــدرة في مـشـروبــاتـهن لــيـعـتــدي عـلـيــهنّ الحـقـا)
صمم التعليق حسـبما ذكر موقع إنسايـدر.ورفض ا
عـــلى هـــذه االدعـــاءات الـــتي جـــاء بـــعـــضـــهـــا من

أشخاص لم يكشفوا عن هوياتهم احلقيقية. 
وحـثّ عــدد كــبــيــر مـن رواد مــواقع الــتــواصل
ـن تــعـــاطـــفـــوا مع قـــصص االجـــتـــمـــاعي 
عـارضـات األزيـاء عـلى مـقـاطـعـة الـعالمـة

التجارية اخلاص بوانغ.
كذلك أصـدرت مـنظـمـة موديل ألـينس
ــدافـــعــة عـن الــعـــامــلـــ في عــالم ا
وضـة بيـانا لـدعم ضحـايا وانغ ا
جاء فـيه) مـتضـامنـون مع الذين
وجهوا اتهامات لوانغ باالعتداء
اجلـنـسـي. إن افـتـقـار صـنـاعة
األزيــــــاء لــــــلــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة
ــــســــــــــــــاءلــــة يـــــعــــرض وا
الـــــعــــامـالت بـــــهـــــا لـــــســـــوء

عاملة). ا
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يـبـشّـر هـذا الــيـوم بـدعم أو بـآفـاق أخـرى أو بـحـلـول
تزيل بعض االلتباس وسوء التفاهم .
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ـطـاعم بـكـثرة غـيـر صـحي عكس تنـاول الـطـعام في ا
أكوالت احملضرة منزلياً  ا

Ê«eO*«

الــيــوم تــضع شــؤونك عــلى اخلط الــصــحـيـح وتـلــفت
األنظار.يوم السعد االربعاء.
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 ضـغــوط غـيـر طـبــيـعـيـة فـي الـعـمل لـكــنك قـادر عـلى
تسيير األمور بدقة متناهية.

»dIF «

احدهم يقـتحم حيـاتك اخلاصة وجتـد في رفقته مـتعة
تتحول إلى صداقة متينة .

¡«“u'«

ال تـلقِ عـلـى كـاهل الـشـريك مـسـؤولـيـة األخـطـاء الـتي
ارتكبتها فأنت تتحمّل اجلزء األكبر منها .
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ال خـوف عــلـيك من اإلصـابـة بـوعــكـة صـحـيـة ذلك أنّ
الظروف تضمن لك العافية والنشاط .

ÊUÞd «

ال تدع االهتـمام بـصحـتك يفلت مـن يديك فهي األهمّ
لتتمكن من حتقيق خطواتك بثبات .
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 لن يقف أحد فـي وجه طموحاتك الـكبيـرة ولن يثنيك
أي عائق عن التقدّم بخطى ثابتة .
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ـقـبـلة لـكن  حـضـورك الـقـوي مـهمّ جـداً في الـفـتـرة ا
احلذر واجب احيانا.
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 راحـة واضــحـة في الـعالقـة بـالـشـريك جـراء االتـفـاق
الكامل والصادق بينكما .

¡«—cF «

 الـغيـرة ال تهـدّد الـعالقة بـالشـريك والـسبب هـو عدم
وجود الشك بتصرفاتك جتاهه.

 u(«
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اكتب مرادف الكلمات ادناه
أفـقيـا لتـحصل عـلى الكـلمة
الـــضـــائـــعـــة في الـــعـــمـــود
الـــــوسط رأســـــيـــــا: (دولــــة

اسيوية):
 1-اقوال مأثورة

 2-سهم
 3-اصحاب العمل

 4-أصناف
 5-رموش الع
دن  6-يجاور ا

 7-شامل

عميد كلية اإلعالم
في ضيافة رئيس
هيئة النزاهة

حس نعمة
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شريهان 

حس علي صالح غا حميد آسيا كمال رضا اخلياط قاسم سبتي

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

يـة بيـونسـيه بإهـداء أصدقـائها { كالـيفـورنيا  –وكاالت - قـامت النـجمـة العـا
ـناسبة انـتهاء عام  2020احلالي و تعبـيرا منهـا عن حبها قالدة قيّمة وذلك 
ية واجلمهور. وافادت لهم األمر الذي أحدث ضجة كبـيرة ب الصحافة الـعا

ـيـة مـؤخـرا ان بيـونـسـيه قـد تبـرعت بـنـصف مـلـيون دوالر وسائـل عا
لألشــخـــاص الــذين لـم يــتـــمــكنُ دفع ايـــجــار مـــنــازلــهـم في مــوسم
)األمريكية األعياد.وكانت اختـارت صحيفة(انـترناشنوال بزنـس تا
ـيـة بـيونـسـيه كـأجـمل مـغنـيـة لـعام   2020 األمـر الذي النـجـمـة الـعا

أسعد جـمهـورها والذين وجّـهوا الـتهانـي لها بـإعطـائها هـذا اللـقب على مواقع
التواصل االجتماعي.

ـتخم باألحداث الدرامـاتيكية ودعـنا منـذ ساعات عام  2020ا
ـة سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا ومـالـيـا وأمـنـيـا وصـحـيـا وكـلـمـا ــؤ ا
ـقربـ واالصدقـاء عن اثار تلك جتـاذبنـا أطراف احلديث مع ا
الـسنـة الـثـقيـلـة عـلى حـياتـهم اخلـاصـة أوالـعامـة  قـال أكـثرهم
ليـتها تنتهي سـريعا وتترك لنـا مانستطيع به  تـضميد جراحنا
بـعد أن فقـدنا األحبـة الذين رحـلوا عنـا هذا العـام  في أسباب
مـختـلفـة ثم نرجم سـاعاتـها األخـيرة بسـبع جـمرات كمـا يرجم
كرمة الـناس الشيطـان باحلجارة عـند مناسك احلج في مـكة ا
وكــتــعـبــيــر عن طــرد الـشــر ووضع حــد لــنـحــســهـا وشــؤمــهـا
وأحـزانهـا وبعـدها نـتضـرع الى الرب الـكر أن يـكفـنا شـرها
ويـكـون الـعـام اجلـديـد أفـضـل من سـابـقه ومـاهـذه اال أمـنـيـات
نـرجـوهـا ونـتـبـادل الـتـهـاني خاللـهـا  كل عـام  بـيـنـمـا يـتـحـدث
ثل الـقسم االخـر من الـناس بـطريـقـة متـشـائمـة مـستـشـهدا بـا
ـعـنى ان الـشـعـبي الـعـراقي الـقـائل أخـذ فـالـهـا من اطـفـالـها 
الـواقع احلالي في العراق ينذر بسوء الطالع من االيام القادمة
يل كثيرا رتـبكة بدأنا   وبـعضهم قال بسب أوضاع العراق ا
ـنجـم ونـتابـع بشـغف مايـجود به ـشاهـدة برامج االبـراج وا
ـكـن أن تـبــعث فـيــنـا األمل وهم بـعض الــعـرافــ من أخـبــار 
يطـلون عليـنا عبر قـنوات تسمى فضـائية ومن يأسـنا وشعورنا
بـاالحـبـاط  أصبـحـنـا نـنـتـظـر من هـؤالء  كـشف طالسم الـسـنة
ـقبـلـة اال أننـا لم نسـمع مـنهم اال الـقادمـة وفك شـفرة أيـامهـا ا
مايـرعبـنا ويـخيـفنـا من تكـهنـاتهم وتـوقعـاتهم الـتي تتـحدث عن
قــرب وقـــوع الــكــوارث الــطـــبــيــعــيــة مـن الــعــواصف والــزالزل
ــمـيـتـة بـ الـنـاس واحلـرائق والـفـيـضـانــات وتـفـشي األوبـئـة ا
والـتي ستبيد ثلـثي شعوب العالم حسب قـول العراف ثم نقنع
ـنجمون ولـو صدقوا وعند عـروف لقد كذب ا أنـفسنا بـالقول ا
ة (قل لن يصيبنا اال نزول الشدائد نصبر أنفسنا باآلية الكر
مـا كتب الله لنا) واذا ماأردنا وصف وتقييم احلال في العراق
ـتشـائـمـ بشـكل كـبـير مع فـان الوقـائع اجلـاريـة ترجح كـفـة ا
ا بهؤالء وجود األمل والتفاؤل لدى القلة القليلة من الناس ور
مــازالت احلــيــاة قـائــمــة حـتى هــذه الــلـحــظــة وفي خــضم تـلك
االحداث التي جرت في عام عشرين عشرين  تصدرت جائحة
كــورونــا قـائــمــة الــقـلـق واخملـاوف لــدى جــمـيـع سـكــان الــكـرة
االرضـية الـذين أخـفت مـعالم وجـوهـهم الـكمـامـة بكـسـر حرف
الـكـاف حـتى أصـبح الـصـديق اليـعـرف صـديـقه الـذي اخـتـفت
مالمـحه خلف تـلك الكـمامـة  وضاع بـسبـبهـا جمال اجلـميالت
واألنــيـقـات وأغــلـقت بــسـبــبه صـالـونــات الـتــجـمـيـل الـنـســائـيـة
طاعم وقـاعات اقامة األفراح واحلفالت والـنوادي الترفيـهية وا
ومــنع جــمــيع الـفــعــالـيــات الــتي كــانت تــقـام في رأس الــســنـة
ـيالديـة في معـظم دول الـعـالم خوفـا من عـدم الـسيـطـرة على ا
ـكن أن تـقع بـ صـفـوف الـنـاس احملـتـفـل االصـابـات الـتي 
ـظـاهـر الــزيـنـة والـبـهـجـة بـسـبب وبـاء كـورونـا ولــهـذا الوجـود 
والـفرح الستقـبال العام اجلديـد في معظم دول الـعالم وللعراق
الـنصيب األكبر بعدم االلتفـات الى فعاليات وحتضيرات أعياد
الي ـيالد لهـذا العام  بـعد أن تـردى وضع البـلد الـصحي وا ا
واالقـتصادي بـسبب سـوء االدارة والفـساد العـميق الـذي نخر
ـفــاصل احلــكـومــيــة حـتـى نـتج عــنه االتــكــاء عـلى رواتب كل ا
تقاعدين الضعفاء والـسعي القتطاع نسب مختلفة وظـف وا ا
ـة غـيـر من قــيـمـة رواتــبـهم الـشــهـريـة  كــمـحـاولـة بــائـسـة وظــا
ــيـزان اخملـتـل بـسـبب مـدروسـة من قــبل احلـكــومـة  لـتــعـديل ا
ـفـسدين مـنـذ سنـوات مـاضـية اضـافـة الى أضرار الـفسـاد وا
وخـطـورة رفع قـيـمـة الـدوالر أمـام الـديـنـار الـعـراقي الـتي كـان
ـواطن الـبسـيط  مع انـخـفاض سـعـر برمـيل الـنفط ضـحيـتـها ا
الـذي أربك الـتـعـامل الــتـجـاري في الـعـالم  واالسـواق احملـلـيـة
الـعراقـية  وبـهذا سـاد احلزن والـقـلق ب الـكثـير من الـشرائح
ـتضـررة من تلك الـنكبـات ولم يعـد لتـبادل الـتهاني الـضعيـفة ا
اضية  وهكذا الـعام اجلديد نكهة أو فرحة كما في السنوات ا
كـانت أوشال أحـداث العـام عـشرين ثـقيـلة حـزيـنة صـعبـة على
شـعب طـيب اليـسـتـحق كل هـذا اجلـور والـظـلم من سـلـطـة أقل
مـاتوصف به بأنها فاشلة وبامتياز وانها غير قادرة على ادارة
الـعراق وفـقـا الستـحـقاق شـعـبه  بعـد أن انـشغل
ـصـاحلـهم كـبـار وقــيـادات الـســلـطـة فـيـه 
اخلـاصـة وتـركـوا الــشـعب يـواجه مـصـيـره
اجملـهــول لـوحـده  وهــو مـتــعـلق بــأمل غـيـر
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وكلـهم امل ان يـكون  2021 افضل من ـواطنـ بـقـدوم عام وتـوديع عـام  شهـدت سـاحة الـتـحريـر وشـوارع بـغداد مـسـاء اخلمـيس احـتفـال ا
واطن لاللعاب النارية حتى الساعات االول من فجر امس اجلمعة. واستمر أطالق ا سابقه وان يتم القضاء على جائحة كورونا 

 (الصور من مواقع التواصل االجتماعي)

{ الــــفــــاتـــيــــكــــان (أ ف ب) - أعـــلن
الفاتيكان أن البـابا فرنسيس يعاني
الـتـهـابـا ألـيـمـا في الـعـصب الـوركي
ولــهـذا لـم يـشــرف عـلـى االحـتــفـاالت
الليتورجيـة مساء اخلميس وصباح
اجلــمـــعــة في كــاتــدرائــيــة الــقــديس
بــــطـــرس فـي رومـــا.وأوضح مــــديـــر
مـكـتب اإلعالم في الـفاتـيـكـان مـاتـيو
بروني في بـيـان أنه (بسـبب التـهاب
أليم في الـعصب الـوركي لن يترأس

ساء احلبر األعـظم  احتفـاالت هذا ا
وصـبـاح غـد).وخــتم الـبـيـان أنه (في
أول أيـــام الــعــام اجلــديـــد اجلــمــعــة
سـيتـرأس الـبابـا فـرنـسيس رغم ذلك
صالة الـتـبـشـيـر من مـكـتـبـة الـقـصـر
الرسولي كمـا هو مقرر). وقـبيل عيد
يالد أصيب كارديناالن من احللقة ا
ـقـربة من الـبـابـا أحـدهمـا بـولـندي ا
واآلخر إيطالي بـوباء كوفيد- ?19ما
أثـار تـسـاؤالت حــول حـمـايـة الـبـابـا

البالغ  84عاما والذي نادرا ما يضع
كــمــامـة.وإن كــان الـفــاتــيـكــان يــعـلن
يوميا عن لقاءات البابا الرسمية مع
مــــســــؤولــــ كــــبــــار في الــــكــــرسي
الرسولي فإن البابـا فرنسيس يعقد
أيضـا الـكثـير من الـلـقاءات اخلـاصة
في مــــقــــر ســــانــــتــــا مـــارتــــا حــــيث
يـقيم.ويـعـتـبـر البـابـا من األشـخاص
ــعــرضــ لــلــخــطــر وكـان أصــيب ا
بـالتـهـاب حاد فـي اجلنـبـة عام 1957
حــ كـــان في الـ 21مـن الـــــعــــــمـــــر
واضطر األطباء إلى اسـتئصال قسم
من رئـتـه الـيـمــنى بـحــسب مـا كـتب
أوس إيفري في سيرته.ولم يوضح
الـفاتـيـكـان بعـد في أي تـاريخ سـيتم

تلقيح البابا ضد كوفيد-.19
كما استـقبل البريـطانيون عام 2021
ــنــازل نــتــيــجـة وهم قــابــعــون فـي ا
خلضـوعـهم لقـيود مـشـددة للـحد من
انـتــشـار فـايـروس كــورونـا. اال انـهم
تــمـتــعـوا بــعـرض مــبـهــر بـطــائـرات
الـــدرون احـــتـــفـــاء بـــرأس الـــســـنـــة

يالدية كما تزينت السماء بااللعاب ا
الـناريـة واسـتخـدمت اسـكتـلـندا 300
طــــائـــرة درون فـي عـــرض يــــأتي في
ظروف استثنائية بسبب تفشي وباء
كــــورونــــا وحــــذر مـــــســــؤولــــون في
بـريطـانـيا الـناس قـبـيل حـلول الـعام
اجلــديــد  من احــتــفــاالت لــيــلـة رأس
السنة اجلديدة ألن فايروس (كورونا
الي يحب االحتشاد) مع خضوع ا
لــقـــيــود أشــد صــرامــة الــتي حتــظــر
ـنـازل..كـما الـتـزاور ب الـنـاس في ا
حـث رئــــــــيـس الـــــــــوزراء بـــــــــوريس
جـــونــســـون (الـــنـــاس عـــلـى اتـــبــاع
الــــقــــواعــــد والــــبــــقــــاء بــــأمــــان في
ـنـزل).وقـال الــبـروفـيـسـور سـتـيـفن ا
بـويـس من هـيـئــة الـتـأمــ الـصـحي
ـهم الـوطـنـيـة فـي إنـكـلـتـرا إنه (من ا
عدم إقـامة احلـفالت والـتزام الـناس
بـالقـواعـد). الى ذلك تـقول أسـتـرالـيا
إنــهـا قــد تـطـرد بــريـطــانـيــ رحـالـة
انــتــهــكــوا قــواعــد كــوفــيــد بــعـد أن
شـوهـد مـئـات مـنـهم يـحـتـفـلون عـلى

يالد شاطئ سـيـدني في يوم عـيـد ا
وفـــقــا لــلـــبي بي سـي .وأظــهــرت
مــقـــاطع فــيــديــو لــتــجــمــعــهم
انــتـــشــرت عــلـى نــطــاق واسع
عــــــلى وســــــائـل الــــــتــــــواصل
االجتـماعي أعـدادا كبـيرة من
احملتـفلـ الشـباب يـغنون

ويـــرقــصـــون عــلى
شـاطئ بــرونـتي
في انــــتــــهـــاك
واضـــــــــــــــــــح
للوائح.وأثار
احلــــــــــــــــــدث
غــــــــــــــــــضـب
الـــــســـــكـــــان
احملــــلــــيـــ

ووصـــــــــــــــــــفـه
مسؤولـو الصحة

(بــــــــــــــأنـه مــــــــــــــروع
لـلغـايـة).وتـواجه سـيدني

تفشيـا جديدا بـعد شهور من
عدم وجود حاالت إصابـة محلية.
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مثلة التركية الى ذلك شاركت ا
ـمثل هـاندا ارتـشيل وزمـيلـها ا
الـتركي كـرم بورسـ مـجمـوعة
صُــور جـديـدة لــهـمـا من أحـدث
جلسة تصـوير.وانتشرت صور
هـانــدا وكـرم الــلـذان يــعـيــشـان
جنـاح مـسلـسـلهـمـا (انت أطرق
بــابي)  بـــشــكل كــبــيــر بــســبب
ظــهـورهـمـا بـشـكل حـمـيـمي في
الـصــور أثـار الــتـســاؤل مـا إذا
كانا يعيشان قصة حب كما في
ـســلـسـل.وظـهــر الـثــنـائي في ا
عــدة ُصـــور لــلـــمــجـــلــة وهـــمــا
يعانـقان بعـضهما وبـوضعيات

قريبة.

{ لــــنـــدن  –وكــــاالت - تـــداول
رواد مـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
اإلجــتـمــاعي صـوراً لــلــنـجــمـة
ــيـة كـريـسـتـيــنـا أغـيـلـيـرا الـعـا
ـيالد إلى وهي حتـتــفل بـعـيـد ا
جـانب خـطـيـبـهـا مـاثـيـو روتـلر
وأطفـالهمـا وبعد أن لم تـتمكن
كــريـسـتـيـنـا من الـسـفـر إلى أي
منطقة ثلـجية هذا العام بسبب
إنتشار فايروس كورونا قررت
ــــزيف إلى اجمليء بــــالــــثــــلج ا
منزلها لإلحتفال وأخذ الصور
وظهرت مع عائلتها في الصور
ـسبح واضـعة ايـوه داخل ا بـا
مع خطـيبـها شـابوه مـيالدية ..

ZK¦ « jÝË fL ¹dJ UÐ qH²% dOKOſ√

{ عــشق ابـــاد (أ ف ب) - تــمــلك
تركمانـستان سالحا سرّيـا يقيها
من وبـاء كـوفـيـد- ?19هـو كـنـايـة
ــتــأتي مـن إحـراق عن الــدخــان ا
نـبـتـة ذات مزايـا طـبـيّـة مـزعـومة
يــشــيــد بــهــا رئــيـس هــذا الــبــلـد
الواقع في آسيـا الوسطى والذي
نأى عن اجلائحة.في يؤكد أنه 
ــــدرســـــة الي تــــعـــــلّم فـــــيــــهــــا ا

بالـعاصـمـة عشق آبـاد ال تكـتفي
آيــنـا غــارايـيــفـا بــقـيــاس حـرارة
الــتالمـيــذ بل تـواظب بــانـتــظـام
عــلى تـبــخـيــر الـصفّ بــاحلـرمل
وهي نـبـتة يـسـتـطيـبـهـا الـرئيس
قــربــان قـولي بــردي مــحــمـدوف.
ـدرّسـة الـبـالـغـة42 وتـقـول هـذه ا
عـامـاً لـوكــالـة فـرانس بـرس (جلّ
مـا نفـعـله هـو اتّبـاع الـتـعلـيـمات

التي وردتنـا).ويستـخدم احلرمل
مـــنـــذ زمـن بـــعـــيــــد في الـــشـــرق
األوسط وشـمـال إفريـقـيـا وآسـيا
الوسـطى لعالج أمـراض متـعدّدة
ورفع الـبالء.وبـالـفعـل تُطـلَق في
تركـمـانسـتـان تسـمـية إيـوزرليك
ـئـة مرض أي ما مـعـنـاه الدواء 
عـلى هــذه الـنـبـتــة ذات الـرائـحـة
الـقـويّـة جـدّا.وهي تـشـهـد رواجـا
متنامـيا بفـعل الوباء. ففي آذار 
أمـــر رئــــيس تــــركـــمــــانـــســــتـــان
بالتبـخير دوما بـاحلرمل مشيدا
بقدرات النـبتة على الـقضاء على
الـبـكـتــيـريـا والـفـيـروسـات.ومـنـذ
إصــدار تــلـك الــتــوجــيــهــات زاد
سعر الباقة خمس مرّات وصوال
إلى  5منات ( 1,17يورو). وتدّعي
تــركـــمـــانـــســـتــان كـــمـــا كـــوريــا
الــشــمــالــيــة أنــهــا مـن الــبــلـدان
الــنــادرة الــتـي لم يــتــفشّ فــيــهــا

الــــوبـــاء.أمـــا في أوزبـــكـــســـتـــان
اجملاورة فقد أكّد الطبيب الذائع
ــــاتـــوف في الــــصـــيـت بـــهـــرام أ
وسـائـل إعالم مـحــلـيــة أن مـا من
تــأثــيــر مــبــاشــر لـــلــنــبــتــة عــلى
الـفـايـروس بـالـرغم من مـزايـاها
الــــــطـــــبــــــيـــــة. ولــــــيس رئــــــيس
تركـمانسـتان الـزعيم الـوحيد في
العالم الذي يـجاهر بال أي دليل
زايا عالج ناجع مزعوم علمي 
ضـدّ كــوفـيـد-19.  فـفي إفــريـقـيـا
عــمـومـا ومــدغـشــقـر خــصـوصـا
كـثـيـرون هـم الـذين يـلـجـأون إلى
نـبـتـة الشـيح (أرتـيـمـيـسـيـا).وقد
ية أحجمت منـظمة الصحـة العا
ــــنـــافع عن الــــتـــعــــلــــيق عــــلى ا
زعـومة للـحرمل لـكنـها أشارت ا
إلى أن (الطبّ التقليدي له تاريخ
طويل في عدّة بـلدان وهـو يشكّل
أحـيـانـا مـوردا مـهـمّـا لـلـصـحـة).
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{ بــاريس (أ ف ب) - يـــتــوقع أن تــكــون مــراسم
ــصـمم الــفـرنــسي بـيــار كـاردان الـذي تـشــيـيع ا
توفي الثالثاء محصورة بالعائلة على ما كشف
النعي الذي نشرته صحيفة لوفيغارو اخلميس
وسـيـقــام الـتـشـيـيع في بــاريس لـكنّ تـاريـخه لم
يُـعــلّن.وجــاء في الـنــعي أن (مـراسم الــتـشــيـيع
ــارتــر في الــدائـرة ســتــقــام في مــقــبـرة مــو
السادسة عشرة من باريس وستكون خاصة
بالـعائلـة وتتبعـها مواراة جـثمان الراحل في
ــوعـــد الــدقــيق الــثــرى). ولم تـــعــلن الــعـــائــلــة ا
للـتشـييع. وقـال مصـدر قريب مـنهـا لوكالـة فرانس
برس (ان قـداسا تذكاريا سيقام أواخر كانون الثاني
ـهاجرين إيطالي ولود  في العـاصمة).وكان كاردان ا
ـيـاً والــذي أصـبح رجل أعــمـال ذائع الــصـيت عــا
ــاضي عن  98 عــامـا تـوفـي الـثـالثـاء ا
ـسـتشـفى األمـريكي في ا
في مـنطقـة نويي غرب
الــــــــعــــــــاصــــــــمـــــــــــة

الفرنسية.

ولــــــــدرء خــــــــطــــــــر
فــايـــروس كــورونــا
ـسـتـجـدّ تـوصي ا
الــــــســـــــلـــــــطــــــات
الـصـحـية قـبل أيّ
شيء آخر بوضع
الكمّامة ومراعاة
الــــــتـــــــبـــــــاعــــــد
االجـــــتــــــمـــــاعي
وغــسل الــيـدين
بــانـتــظــام. وقـد
اســـتــدعـى األمــر

زيارة لـوفد من مـنظـمة
ــيــة كي الــصــحـــة الــعــا
تفـرض تدابـير وقـيوداً من

هذا القبيل في البلد.
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