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طبعة العراق 
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اعــلــنت وزارة الــنــفط عـن انــتــهـاء
عــمـــلــيــة ابــطــال ورفـع رفع الــلــغم
ـسـتـخـدمة الـبـحـري  عن الـنـاقلـة ا
كـخزان عائم لـشركة تـسويق النفط
ـيـاه لــوقـود (الــنـفط االســود) في ا
االقـلـيـميـة في الـسـاعة الـرابـعة من
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وزارة الـداخـليـة  والشـركـة العـامة
لــلــمـؤانى وشــركــة نـفـط الـبــصـرة

وشركة ناقالت النفط العراقية) .
واوضـــحت الــوزارة إن (الـــنــاقــلــة
ـياه االقـليـــميـة منذ 8 تـرسو في ا
ـاضي حـيث يـتم تـشـرين الـثـاني ا
اســــتـالم وقــــود الــــنــــفط االســــود
اجملــهــز من قــبل شــركــتي نــاقالت

ـتـبـقـية  30 مـخـيـمـا في اخملـيـمـات ا
عــمــوم الــعـراق الفــتــا الى ان هــنـاك
جــوالت في االيـام الــقـريــبـة لــضـمـان
عـودتهم الى ديارهـم.وقال النوري في
تـصـريح امس انه (تـنفـيـذا للـبـرنامج
احلـكـومي لعـودة النـازحـ  اجريـنا
بــــعـــد دراســــة ومـــسح واســــتـــطالع
بــاحـصـاء عـدد مــخـيـمــات الـنـازحـ
ــتـبــقـيــة والـذين لــهم عـودة قــريـبـة ا
لديارهم) واضـاف أن (عدد اخمليمات
احلـالية في العراق 30مخيما  4منها
ـــوصـل واالنـــبــار مـــوزعـــة مـــابـــ ا
وصـالح الـــــديـن) وتـــــابـع ان (عـــــدد
اخملــيــمـات في اقــلــيم كـردســتـان 26
مـخـيـمـا  16 مـخـيـمـا فـي دهوك و10
مـؤكدا انه في الـسـلـيـمـانـيـة واربـيل)
(مـن يــســكن هــذه اخملــيــمــات هم 30
ناطق الف عـائلة من سنجار وبقية ا
احملـيـطـة بـاالقـليم) واوضـح الـنوري
ان (هـناك جوالت قـريبة بـالتعاون مع
االقـــيـــلم مـن اجل عـــودة الـــنـــازحــ

ومــعـاجلـة الـعـقــبـات والـصـعـوبـات)
واشــــار الى ان (الـــعــــودة طـــوعـــيـــة
ولـيـست قـسريـة) ومـضى الى الـقول
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هجرين مئة اعادت وزارة الهجرة و ا
عـراقي من الـعـاصـمـة التـركـيـة انـقرة
الـى ارض الــــوطـن  ضـــــمن خـــــطــــة
ـــواطــــنـــ الــــوزارة لـــتــــشــــجـــيـع ا
ــــوجـــوديـن في دول اجلــــوار عـــلى ا
الــعـودة الــطـوعـيــة .وذكـر مــديـر عـام
دائـــرة شــؤون الــهــجــرة في الــوزارة
طــالب اصـغـر دوسه في بــيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امس انـه (بـــتـــوجــــيه من
الــــوزيـــرة ايــــفـــان فــــائق جــــابـــرو 
وبـالتنسيق مع السـفارة العراقية في
أنــقـــرة و وزارة الــنــقل  قــام مــكــتب
الـوزارة بإعـادة مئـة عراقي الى ارض
الـــــوطـن) واضـــــاف أنه (  اعـــــادة
هـؤالء براً وعبر منفذ إبراهيم اخلليل
حافظة دهوك الـتابع لقضاء زاخـو 
بـعد اسـتكـمال إجـراءات دخولهم الى
الــبالد) وتــابع ان (اغــلب الــعــائـدين
عــادوا الى مــنــاطــقــهم االصــلـيــة في
مـحـافـظـات نـيـنوى و صـالح الدين و
االنــبـار). واكــد وكـيـل وزيـر الــهـجـرة
ــهــجــريـن كــر الــنــوري ان عـدد وا

عـــصــــر امس الـــســـبت . واشـــادت
الـــوزارة (بــــاجلـــهـــود الــــكـــبـــيـــرة
ـشـاركــة في عـمــلـيـة والــداعـمــة وا
ابـــطـــال ورفع الـــلـــغـم الـــبـــحــري 
واخـالء الـــــنـــــاقــــــلـــــة. اجملـــــهـــــزة
واالجـراءات الوقائية االخرى وهي
كـل من قـــيــادة الـــقـــوة الــبـــحـــريــة
ـتـفجـرات في ومـديـريـة مـكـافـحـة ا
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الــقت قــيــادة شــرطــة مــحــافــظـة بــابل
الــقـبـض عـلى مــتــهـمــ اثـنــ حـاوال
تــهــريب كــمــيــة كــبــيــرة مـن احلــبـوب
اخملـدرة عبر سـيطرة البـاشية . وذكرت
الـقـيادة في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
أن (مفارزها تمكنت من ضبط نحو مئة
الـف حبة مـخدرة  وألقت الـقبض على
شـخصـ حاوال تـهريبـها عـبر سـيطرة
الـباشية جـنوبي احملافظة)  وأضاف .
كـما اعتـقلت مديـرية مكـافحة اخملدرات
ـــؤثـــرات الـــعــــقـــلـــيـــة مـــتـــهـــمـــ وا
بـحــــــوزتـهـما  1570 حـبـة مـخدرة في
مـحـافـظـة الديـوانـيـة. وقـال بـيان امس
انــهــا( الـقت الــقــبض عــلى  مـتــهــمـ
وضـبـط بحـوزتـهم  1570حـبـة مـخدرة
مـن نوع كبـتاجون حتـمل عالمة اجلمل
و  1330حـــــبـــــة مـــــخـــــدرة مـن نــــوع
كـبـتاجـون حتمـل عالمة الـهالل و 12
غـرامـاً من مـادة الـكريـسـتـال). وكـشفت

مــديـــريــة مــكــافــحــة إجــرام واسط عن
ـة قـتـل غـامـضـة  بـعد مالبـسـات جـر
قـيام القاتل بـعرض عجلـة اجملني عليه
ـديـريــة في بـيـان لــلـبـيع. واوضــحت ا
تـلقته (الزمان) امس إنه " االستخبار
عـن وجــود جـــثـــة مــرمـــيـــة في احــدى
االراضي الــزراعـيـة الــتـابـعـة لــنـاحـيـة
واسط   حـيث تـوجـهت قـوة الى مـكان
احلــادث واتــضح ان اجملـنـي عـلــيه قـد
اصـيب بعـيارات ناريـة  وبعد الـتحري
علـومات  التعـرف على جثة وجـمع ا
اجملـني علـيه واخذ اقـوال شقـيقه الذي
اكــــــد انه لـم تـــــكـن لـــــديـه أي عـــــداوة
شـخصيـة او مطلوب عـشائريا  اال انه
لم يــتـم الـعــثــور عــلى عــجــلـة اجملــني
عـلـيه)  وتـابع أنه (من خالل تـتـبع اثر
ـتــواصل من قـبل الــعـجــلـة والـبــحث ا
ضــبـاط ومـنـتــسـبي مـكــافـحـة االجـرام
اتـضح بـان اجلاني قـد انتـقل بالـعجـلة
الـى احـدى مـعـارض بــيع الـسـيـارات)
مـشيرا الى (الـقاء القـبض على اجلاني

وكـان الـدافع مالي بـغـية سـرقـة عجـلته
وبـيعهـا). وفي بغداد   تـمكنـت مديرية
شـرطـة الشـعب من اعتـقـال متـهم سرق
مـبلغ مـئة الف دوالر.واشار الـبيان الى
ـديرية القت الـقبض على شخص ان (ا
ـادة  444 مـن قــانـون مــطــلــوب وفق ا
الـعـقوبـات لسـرقة مـبلغ مـئة الف دوالر
ـذكـور من ـبـلغ ا خالل تـكـلـيـفه بـنـقل ا
مـنطـقة الكـرادة الى منـطقة احلـارثية)
واضــاف انه ( نـصب كــمـ مـدبـر له
من قـبل مـركز شـرطـة سومـر وتـسلـيمه

الى جهة الطلب). 
 وجنــحت قــوة أمـنــيـة بــالـقــبض عـلى
ـحافـظة ارهـابي في قـضاء الـفـلوجـة 
ـــــديـــــريــــة األنـــــبــــار.وذكـــــر بـــــيــــان 
االســتـــخــبــارات امس أنـه (بــعــمــلــيــة
اسـتباقـية نوعيـة نفذت وفق مـعلومات
اسـتخبارية دقيقـة وبالتنسيق مع قسم
اســتـخـبـارات قـيـادة عــمـلـيـات األنـبـار
تــمـكـنت مـفـارز شـعــبـة االسـتـخـبـارات
الــعـــســكــريـــة في الــفــرقـــة الــعــاشــرة
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تـشـهـد بـغـداد حـالـة تـأهب وانـتـشار
ثـلة بـاجليش مـكـثف لقـوات األمن 
والــــشـــرطـــة تــــزامـــنـــا مـع انـــطالق
ـقــاومـة الـيـوم تــظـاهـرات فــصـائل ا
االحـد في سـاحـة الـتحـريـر بـبـغداد 
بـالذكرى االولى الغتـيال نائب رئيس
هــيـئـة احلـشـد الـشــعـبي ابـو مـهـدي
ـــهـــنـــدس وقــائـــد فـــيـــلق الـــقــدس ا
االيــراني قـاسم ســلـيــمـاني بــضـربـة
ـاضي قـرب جـويـة امـريـكـيـة الـعـام ا
مـطار بغداد الدولي   وسط مخاوف
من هـجمات صـاروخية مـحتمـلة بعد
تــصــعـــيــد الــتــوتــر  بــ واشــنــطن
وطــهـران الـتي تــوعـدت بـاالنــتـقـام .
وأقـرّت احلـكومـة اليـوم األحـد عطـلة
رســـمـــيـــة فـي عـــمـــوم احملـــافـــظــات
الــــعـــراقــــيــــة خـــشــــيــــة من عــــبـــور
ـنـطـقـة اخلـضراء ـتـظـاهـرين إلى ا ا
حـيث تقع السـفارة األمريـكية. وعلق
الـقيادي في احلشد  محمد البصري

ـــنــطــقـــة اخلــضــراء او القـــتــحــام ا
مـهاجمـة السفـارة األمريكـية من قبل
ـتظـاهرين)  مـبـينـا ان (الـتظـاهرة ا
ســوف تـعـبـر عن الـغــضب الـشـعـبي
الغــتـيــال قـادة الــنـصــر  وسـتــكـون
هـــنــاك مـــطــالب حـــقــة ومـــشــروعــة
مــوجـهــة الى احلـكــومـة الــعـراقــيـة
عـلى رأسـهـا كشف نـتـائج التـحـقيق
ـطــار الـذي مـر عــلـيه عـام بــحـادث ا
ــقــرر أن كــامـل ولم تــكــشف). ومن ا
تـنـطـلق الـيـوم تـظـاهـرات في سـاحة
الــتــحـريــر من قــبل أنــصـار احلــشـد
والــفـصــائل الـعــراقـيـة فـي الـذكـرى
هـندس سـليـماني. األولى الغـتيـال ا
وفـي وقت سـابق دعـا زعـيم حتـالف
الــفـتح هـادي الــعـامـري وأمـ عـام
حـــركــة عـــصــائب أهـل احلق قــيس
اخلـــزعــلي إلـى تــظــاهـــرات الــيــوم.
ويتزامن االستنفار األمني في بغداد
ـهندس مـع الذكرى األولى الغـتيال ا
ـتحـدث بأسم وسـلـيمـاني وأوضح ا
ـشـتـركـة الـلـواء قـيــادة الـعـمـلـيـات ا

حتــــســــ اخلــــفـــاجـي أن (قــــيـــادة
الـعملـيات لديـها معـلومات تـفيد بأن
هــنـاك من يـحــاول الـقـيــام بـأي عـمل
إجـرامي  ولكن أن يسـتهدف القوات
األمـنـية بـالتـأكيـد هو غـير قـادر على
الــقــيــام بـذلك)  وأشــار إلى أنه (من
حق قـــيــادة الــعـــمــلــيـــات أن تــغــيــر
خـططـها وتـستنـفر الـقوات األمـنية)
وتـابع ان (هذا االنـتشار ضـمن خطة
ـقبـلة). ـواجـهة الـتـحديـات ا أمـنـية 
فـي غـضـون ذلك  كـشف مـديـر إعالم
احلــشـد مـهــنـد الـعــقـابي عن قــائـمـة
ـة تـضـم أكثـر من 40 مـتـهـمـاً بـجـر
اغـتيال قادة النـصر   مشيرا إلى أن
الــقـضـاء سـيـعــلن نـتـائج الــتـحـقـيق
ـقـبــلـة.وقـال خالل أاليــام الـقــلـيـلــة ا
الـعقـابي إن (هنـاك قائـمة تـضم أكثر
من  40 مــتــهــمــاً بـيــنــهم عــراقــيـون
وأمـريكان)  مـشيرا الـى ان (القضاء
الــــعــــراقي ابــــلى بالء حــــســــنـــا في
ــة وانـــتـــهى الـــتـــحـــقـــيق بـــاجلـــر
الـــتــحـــقــيق الى نـــهــايـــات جــيــدة)

وأضـــاف الــــعـــقـــابي أن (الـــقـــضـــاء
تــــعــــرض الى ضــــغــــوط داخــــلــــيـــة
وخـــارجــيــة لـــلــتــأثـــيــر عـــلى ســيــر
ــهـنــيـة الــتــحـقــيق لــكـنـه تـصــرف 
وســيـعــلن عن الــنـتــائج خالل أاليـام
ــــقـــبـــلــــة). وأكـــد رئـــيـس حتـــالف ا
عـــراقــيـــون عــمــار احلـــكــيم ان دور
ـهـنـدس وسلـيـمـاني مـلحـمي كـبـير ا
فـي مجـابـهة اإلرهـاب الـظالمي.وقال
احلــكــيم في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان)
امـس انـه (فـي الــــــــــذكــــــــــرى األولى
إلسـتشهاد قادة اإلنتصار ومرافقيهم
لحمي الكبير واألثر نستذكر الدور ا
الــبــالـغ لــلــشــهــيــدين في مــجــابــهــة
اإلرهـــــاب الـــــظالمي)  وأضـــــاف ان
(حـادثـة إسـتـشـهـادهـمـا ال زالت حتز
في الــنـفـوس نـظــرا خلـرق الـسـيـادة
ـا يحظيـان به من مكانة الـعراقية و 
كـبيـرة في قلـوب محـبيـهمـا ليس في
ا لـدى العـديد بـلـديهـما فـحـسب وإ
مـن الــشــعــوب األخــرى)  وتــابع ان
ـنـاســبـة مـدعــاة ألن تـتـوحـد (هــذه ا

وبــالـــتــعــاون مع الــفــوج الــرابع لــواء
ـشـاة 40 مـن القـاء الـقـبض عـلى أحد ا
االرهـابي في منطقة اجلغيفي الثانية
بـــقـــضـــاء الـــفـــلـــوجـــة)  وأضـــاف أن
ــطــلــوبــ لــلــقــضــاء (االرهــابـي من ا
ـــوجب مــذكـــرة قــبض وفـق أحـــكــام
ـادة  4 إرهـاب). وفـي سيـاق مـتـصل ا
ألـقت االستخـبارات العـسكريـة القبض
عـــلى أحـــد االرهـــابـــيـــ في مـــديـــنــة
ـــــوصل  وجـــــاء فـي الــــبـــــيـــــان أنه ا
(اسـتـنـادا الى مـعـلومـات اسـتـخـبـارية
دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات
قـيـادة عـمـليـات نـيـنوى تـمـكـنت مـفارز
شـعــبـة االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة في
الـفـرقة  16 وفـصـيل اسـتـطالع الـفـرقة
من إلـقـاء القـبض على أحـد االرهابـي

ــوصل) في مــنــطــقــة الــســحــاجي بــا
ـــطــلـــوبــ ـــتـــهم  من ا مـــؤكــدا ان (ا
ـوجب مــذكــرة قـبض وفق لــلــقـضــاء 
ادة ٤ إرهـاب). وفي سنـجار  أحـكـام ا
افـاد مـصـدر امني   بـأن عـبوة نـاسـفة

من مـخلـفات عـصابـات داعش انـفجرت
في مـجمع سكني جـنوب القضاء. واكد
ــصــدر في تــصــريح امس أن (عــبـوة ا
نـاسـفـة من مـخـلـفـات عـصـابـات داعش
انـفــجـرت جـنـوب سـنـجـار عـلى أحـدى
الـــعـــائالت االيـــزيـــديـــة الـــعــائـــدة من
النزوح)  وتابع ان (االنفجار اسفر عن

مقتل طفل من ضمن العائلة). 
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ـــــــنـــــــبئ اجلـــــــوي واثق تـــــــوقع ا
الــسـالمي  اســتــمــرار انــخــفــاض
درجـــات احلــرارة في الــبالد حــتى
مـنـتصف الـشهـر اجلاري   بـسبب
ــنــخــفض قــطـبي تــأثــر الــطـقس 

مــصـحـوب بـكـتــلـة هـوائـيـة بـاردة.
وكـتـب الـسالمي في صـفـحـته عـلى
فـــيـــســـبـــوك ان (درجـــات احلــرارة
ــا بــعــد تــســـتــمــر بــاالنــخـــفــاض 
مـنـتصف الـشهـر بحـسب النـموذج
االمــريــكي الــذي يـشــيــر الى نـزول
قــطـبي مـصــحـوب بـكــتـلـة قــطـبـيـة

مـــصــحـــوب بـــامــطـــار   ودرجــات
احلـرارة مــقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق).
كـــمـــا اصــدرت الـــهـــيــئـــة خـــارطــة
الــــنـــشــــاط الــــزلـــزالـي لـــلــــشــــهـــر
ــــاضي.وذكـــر تــــقـــريـــر أن (عـــدد ا
سجـلة في قسم الـهزات األرضيـة ا
الـرصد الزلزالي لشهر كانون األول
ـــاضي  بــلغ  20 هــزة أرضــيــة) ا
وأشـــــار الى ان (أغـــــلب الـــــهــــزات
األرضـية تركزت في مـناطق جنوب
قـضاء مندلي وخانـق وبدرة وبلد
روز وكـركـوك وحـلـبجـة ومـحـافـظة
اربــيل  اضـافـة الى تــسـجـيل عـدد
ــنـاطق مـن الـهـزات االرضــيـة في ا
اجملــاورة والــقــريــبــة من الــشــريط
احلــدودي لــلــبالد ومــنــهــا تــركــيـا
ـــــعــــدالت وايـــــران والــــكـــــويت و
مـتفاوتة من القـوة ومن منطقة الى

أخرى). 

‰UHÞ_« W ULŽ —ÒbB²ð ÊU²Ýœd  ∫jOD ² « 
اعـلـنت الـوزارة ان نـسـبـة الـفـقر في
ــــئــــة الــــبـالد وصــــلت إلى  32بــــا
مـشـيرة الى ان هـذه الـنسـبـة مبـنـية

على فقر الدخل.
ـتـحـدث بــاسم الـوزارة عـبـد وقــال ا
الـزهـرة الـهنـداوي إن (نـسـبة الـفـقر
ـئـة) فـي الـبالد وصـلت إلى  32 بـا
مــبـيـنــا ان (ارتـفـاعـهــا جـاء مع بـدء
فــــايـــروس كــــورونـــا). واضـــاف ان
(نــسـبــة الـفــقـر كـانـت قـبل جــائـحـة
فايروس كورونا قد وصـــــــــلت إلى
ــئــة  لــكن ومع اإلجــراءات 20  بـــا
الـــتي اتــخـــذت وحــظــر الـــتــجــوال
ارتـــفـــعت)  مــشـــيـــرا الى أن (هــذه
الــنـسـبــة مـبـنــيـة عـلى فــقـر الـدخل
ولــيـس عــلى األبــعــاد األخــرى مــثل
الــسـكن والـتـعـلــيم والـصـحـة  ولـو
اعــتــمـدنــا هــذه األبــعـاد  لــوجــدنـا
ـئـة). الــنـسـبــة تـعـود إلى الـ 20 بــا
ــر الـعـراق بــظـروف اقـتــصـاديـة و
اضـطرت احلكـومة إلى خفـض قيمة
الـديـنار مـقـابل الدوالر بـغـية تـوفـير
وظـفـ احلكـومـيـ الذين رواتـب ا

بلغ عددهم اربعة مالي .
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اكـدت وزارة التـخطـيط   ان عـمالة
االطـفـال فـي الـعـراق تـتـراوح ب 2
ـــئــة يــتــصـــدرهــا اقــلــيم الى  6 بــا

كردستان.
ــتــحــدث بــاسم الــوزارة في وقــال ا
تـــصـــريح امس ان (نـــسب عـــمـــالــة
الـطفال الزالت منخـفضة في العراق
مـقـارنة بـنسـبـة الفـقر  لألعـمار دون
سن  18 عــامـا. واضـاف ان (نـسـبـة
الــفـقـر وفق اخـر دراسـة اجـريت في
الـعـام اجلاري لألعـمار دون سن 18
ـــئـــة) عـــامـــا تـــشـــيـــر الى  38 بـــا
مــشـــــــــــيـرا الى ان (نــسـبـة الــفـقـر
يــوازيـهــا ارتـفــاع  عـمــالـة االطــفـال

يا).  عا
واوضــــــح ان (نسبة عمالة االطفال
فـي الـعــراق الزالت مــتـوســطــة لـكن
يـجب العـمل على تقـليلـها اكثـر عبر
تـوجيه االطفال لـلتعلـيم ورعايتهم)
مـبيـنا ان (نـسبـة عمـالة االطـفال في
الــعـراق تــــــــتـراوح مــابـ 2 الى6
ــئــة وكــردســتــان االعــلى). كــمــا بــا
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الـنــفط الـعـراقـيـة والـنـقل الـبـحـري
الغراض التصدير) .

وكـــان مـــحــافـظ الـــبــصـــرة أســـعــد
الــعـيـداني قـد اعــلن عن إزالـة الـلـغم
ــلـتـصق بـالــنـاقـلـة الــبـحـريـة قـرب ا
ــيـاه مــحـطــة انــتـظــار الـســفن في ا
االقـليمة . وقال في بيان مقتضب ان
(اجلـهـود اثمـرت عن إزالة الـلغم عن

الــنــاقـــلــة الــبــحــريــة قــرب مــحــطــة
ـياه االقليـمية). ونفى االنـتظار في ا
ديـوان محافظـة البصرة  صدور أي
تــصــريح أو تــعـلــيق من الــعــيـداني
بـشـأن محـاولـة تفـجـير في مـيـناء أم
ـوضوع من قـصـر مشـيرا إلى أن (ا
إخــتــصـاص اجلــهــات ذات الــعالقـة
واالعـالم احلربي). وقـال مدير إعالم
احملـافـظة  عـلي يوسف  أن (مـحافظ
الـبـصرة لم يـدل بأي تـصريح بـشأن
ـتـداولـة حـول وجـود لـغم األخــبـار ا
مـلتصق بـإحدى السـفن الداخلة إلى
مـيـناء أم قـصر). وأعـلنت الـسلـطات
أمـس االول  أنهـا تعـمل على إبـطال
مـفــعـول لـغم بـحـري كـبـيـر مـلـتـصق
ـياه الـدوليـة على بـأحـدى السـفن با
ـوانئ العـراقية بـعد  28 مـيال من ا
وأوضـــحت أنه ( إخالء ســـفــيــنــة
أخـــرى كــانت تــتـــزود بــالــوقــود من

لتصق بها اللغم).  السفينة ا
وذكـــرت شــــركـــة تـــســـويـق الـــنـــفط
الــعــراقــيــة  ســومــو   أن مــا حــدث
يـتـعـلق بـوجـود جـسم غـريب صـنف
عـلى أنه لغم مـلتـصق ببـدن النـاقلة.
واشـــارت في بـــيــان امس أن الى ان
(ذلـك األمــر رافــقـــته تــخــمـــيــنــات ال
تــســتــنــد إلى واقع بــشــأن ربط هـذا
األمــــر بــــصــــادرات الـــنــــفـط اخلـــام
الـعراقي من ميـناء البصـرة النفطي
واألمــر بـرمــته بـعــيـد كل الــبـعـد عن
مـيـناء الـبصـرة النـفطي وال خـطورة
عـلى عـمـليـات تـصـدير الـنـفط اخلام
وال الــنـــاقالت الــقــادمــة والــراســيــة
لــتـحـمـيل الـنــفط اخلـام والـتـصـديـر

ـعدالت اخملـطط لها) مـستـمر وفق ا
ـذكـورة واكــد الـبـيـان ان (الـنــاقـلـة ا
مـؤجـرة من قـبل شـركة مـتـعـاقدة مع
وزارة الــنــفط لـتــعـمـل كـخــزان عـائم
ـنـتـوج الـنـفط االسـود زيـت الـوقود
ـــصـــافي الـــعـــراقـــيــة ـــنـــتج من ا ا
الغراض التصدير ومناولته لناقالت
ــشـتــريــة له ــيــة ا الــشــركــات الــعــا
وبـالــتـالي نـنـفي تـوجه الـنـاقـلـة الى
موانئ تصدير النفط اخلام)  وتابع
ان (الــنــاقـلــة مـوجــودة في مــنـطــقـة
اخملــطــاف قــرب خــور الـزبــيــر مــنـذ
اخلـامس من تشرين الثاني ولم تاتِ
االن مـن اي من مـــوانئ دول اجلــوار
ــا ذكــرته بــعض االقــلــيــمـي خالفــا 
ـواقع). وحمل النائب كاظم فنجان ا
احلـمامي   وزارة الـنـفط مـسؤولـية
ـتكررة في االنـتهاكـات واخلروقات ا

ياه اإلقليمية. ا
 وقـال احلمامي في بيان امس االول
(حـــذرنــا بــكــتــاب رســـمي من قــيــام
ـخـالـفـة شـركــة الـتـسـويق سـومـو 
ـــوانئ رقـــــم 21 أحـــكـــام قـــانــون ا
لــسـنـة  1995ومــخـالـفـة تــعـلـيـمـات
رافئ رقم  1لـسـنة 1998 ـوانئ وا ا
ارسة ـوانئ من  وحـرمان خـبراء ا
ـالحــيــة والـــرقــابــيــة واجـــبــاتــهم ا
والـتـدقـيقـيـة  وحرمـان وزارة الـنقل
ــالــيـــة الــتي تــعــود مـن مــواردهــا ا
خلـزينة الدولة) مشيرا الى ان (آخر
اخلــروقـات الـتي وقـعت قـرب مـدخل
خـور عبد الـله  التي تمثـلت بظهور
مـا يـشـبه الـلـغم الـبـحـري  أو جسم

غامض.
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اســتـعــاد فــريق الـزوراء بــكـرة الــقـدم
ذاكـــرة االنـــتـــصــارات امـس الــســـبت
بـعـودته من مـلـعب الـكـفل فـائـزًا على
مـضــيـفه الـقـاسم بـهـدفـ دون رد في
إطــار اجلـــولــة الــثــانـــيــة عــشــرة من
ــمــتــاز. وعــاد الــزوراء إلى الــدوري ا
اضية تـوازنه بعد أن خـسر اجلولـة ا
أمـام زاخـو وفسخ عـقد مـديره الـفني
ــدرب الـــســابـق بــاسـم قــاسم وقـــاد ا
ـساعد حـيدر عبـد األمير الزوراء في ا
ورغم صـمود القاسم في باراة  هـذه ا
الـشـوط األول لـكن الـزوراء تـمـكن من
تـسـجيل هـدفـ عن طريق مـهـند عـبد
الــــرحـــيـم وعالء عــــبـــد الــــزهـــرة في

الدقيقت  64 و. 80
وفي اجلــولـة ذاتـهــا تـسـيــد الـتـعـادل
ـثــله   في مــبـاراة االيــجــابي بـهــدف 
واجهة  على الـنفط واربيل واقيـمت ا
مـلـعب السـاحـر احمـد راضي وافـتتح
الــنــفط الــنـتــيــجـة عن طــريق الالعب
احـمد سـرتيب فـي الدقـيقة  55لـيـعدل
اربـيـل الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقـة  84عن
طـــريق اكــام ابـــراهــيم. وفـي مــبــاراة
اخـرى تـعادل أمـانة بـغداد امـام زاخو

مـن دون اهـــداف. وشــــهـــدت مــــبـــاراة
فـــريــقي الـــديــوانـــيــة والـــصــنـــاعــات
ـدة  36 دقــيـقـة الــكـهـربــائـيـة تــوقـفـاً 
بـسبب احلضور اجلماهيري في ملعب
ـبـاراة في االدارة احملـلـيـة وانـطـلـقت ا

تـمام الساعـة الثانية ظـهراً على ملعب
ـباراة بـعد الـديـوانيـة ولـكن توقـفت ا
دقـيقة واحدة بسبب تـواجد اجلماهير
ـلـعـب. وبـعـد مرور 37 فـي مـدرجات ا
دقـيقة قرر احلـكم سيد كر اسـتئناف

ان (الـوزارة وفرت اخلدمات للعائالت
الــتي عـادت سـابــقـا واسـتــمـرت هـذه
اخلــدمـات حـتى بـعـد عــودتـهم مـنـهـا
بـعض الكرفانات بـاالضافة الى منحة

 .( الطوار
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كـــلـــمـــة الـــشـــعب بـــجـــمـــيع أديـــانه
وقـــومـــيـــاتـه وطـــوائـــفه حتت رايـــة
الــوطن لـدرء األخـطــار عـنه وإحـبـاط
الــفـ الـتي حتـيق به  كـمـا أن نـهج
ـضـح الـشـهـيـدين وبـاقي قـوافـل ا
الـــذين بـــذلـــوا الـــنــفـــوس والـــدمــاء
الـزاكيـات في سبـيل مقـارعة اإلرهاب
يـــجـب أن يــكـــون احلـــافـــز والـــدافع
إلنــصـاف اســر الـشــهـداء واجلـرحى
وتـعويضهم ماديا ومعنويا وحتقيق
األهـداف الـسـامـيـة الـتي ضـحـوا من
أجـلها). وقام سفير ايران لدى بغداد
ايـــرج مـــســـجـــدي  بـــزيـــارة مـــرقــد
ــهــنـدس وحــضـور مــراسم احــيـاء ا
الـذكــرى الـسـنـويـة االولى الغـتـيـاله.
ـتحـدث بـاسم اخلارجـية فـيـما اكـد ا
اإليــرانـيـة ســعـيــد خـطـيب زادة  إن
إيـران سترد على أي اعتداء أمريكي
 وال يـهـمـنـا من سـيـكـون حـيـنـهـا في
الــبــيت األبــيـض وأي يـوم مـن عــمـر
إدارتـه.وأضــــــاف زاده أن (إيـــــران ال
تـتخـذ قراراتـها بنـاء على الـتطورات

ايفان فايق جابرو
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سـجـلت وزارة الصـحـة والبـيـئة 840
حالة اصابة مؤكدة بفايروس كورونا
وتـــمــاثل  1929 حـــالــة لـــلــشـــــــفــاء
وبــواقع  5 وفــيــات جـديــدة نــتـيــجـة

مضاعفات الفايروس.
ــوقف الــوبــائي الــيــومي   واشــار ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(مــخـــتــبــرات الــصــحـــة الــعــامــة في
الــــوزارة اجـــرت اكـــثـــر من  30 الف
ـشـتـبه فــحص مـخـتـبـري لــلـحـاالت ا
اصـابتها بـالفايروس   ورصدة 840
اصـابة جديدة بكورونا)  واضاف ان
(حـاالت الشفـاء بلغت  1929 وبواقع
خــمـس وفــيــات جــديــدة).  واصـدرت
الـوزارة تـوضـيـحـاً بشـأن سـعـر لـقاح
فـايزر ضد كورونا.وذكر بيان للوزارة
ان (سـعر لقاح شـركة فايزر بـايونتيك
مـوحد لكل دول العالم)  وأضافت ان
ـعلومات التي تـشير الى ان اللقاح (ا

يــاتي بــســعـر مــخــتــلف الى الــعـراق
عــاريـة عن الـصـحـة والــغـرض مـنـهـا
التشويش على جهود الوزارة لتوفير

اللقاح االمن). 
وفـي االقلـيم   اعـلـنت وزارة الـصـحة
تسجيل  68 اصـابة جديدة بفايروس
اضية  في كـورونا خالل الساعـات ا
أدنى مـعدل للـموقف الوبـائي اليومي
مــــنــــذ اشــــهـــر فـي مــــنـــاطـق ومـــدن
االقــلـيم.وذكـرت الـوزارة فـي مـوقـفـهـا
الكـات العاملة الـوبائي اليومي إن (ا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة في أالقـليم في ا
اضـية  68 رصـدت خالل الـساعـات 
إصـابة جـديدة بـالفـايروس في عـموم
مـــنــاطق االقـــلــيم).  وأصـــيب األمــ
الـعام السابق جلامعة الدول العربية
 عــمـرو مـوسـى  بـفـايــروس كـورونـا
ـــســتـــجــد  وفـق مــا ذكـــر مــكـــتــبه ا
اإلعـالمي  الــــذي أكـــد أنـه يـــخــــضع
ـنـزلي حـالـيـا. فـيـمـا أكـدت لـلـحـجـر ا
وزارة الـصحة األردنية تسجيل ثالثة

إصـــابـــات بــالـــساللـــة اجلـــديــدة من
ستجد التي رصدت مؤخرا كـورونا ا
في بريطانيا.وقال مصدر طبي أردني
صابة إن (احلـاالت الثالثة اجلديدة ا
ـتحـور  اكـتُشـفت بـعد بـالـفايـروس ا
فـحص  4عـيـنـات وصـلـت مـخـتـبرات
وزارة الـصـحـة ألشخـاص قـادم من
خـــــارج األردن)  مــــــشـــــيـــــرا الى ان
تـحور يـحتـاج مدة (فـحص كورونـا ا
تـتراوح بـ ثالثة و اربعـة أيام حل
ظـهور النتيجة)   مـؤكدا ان (الصحة
تــقــوم بــتـتــبع احلــاالت الــقــادمـة من
صاب منزليا). خـارج األردن وعزل ا
وفـي لــبــنــان   كـــشف رئــيس جلــنــة
الـصـحـة النـيـابيـة عـاصم عراجي عن
فقدان السيطرة على فايروس كورونا
بـسبب الفوضى الـتي كانت قائمة في
اضيـة  الفتا إلى أنه منذ األسـابيع ا
اضي حتى بـداية شهر كانون األول ا
الـيوم دخل نـحو مئـة مريض العـناية

الفائقة. 

فـي واشـــنــــطـن)  مـــشــــيــــرا إلى أن
ـــصــالح (قـــرارات طــهـــران بــشــأن ا
الـوطـنـيـة  مـسـتـقـلـة وال تـأخـذ بـع
االعــتـبـار مــاذا يـحــدث في الـواليـات
ـتحدة)  مـؤكدا ان (تفكـير الرئيس ا
األمـــريـــكي دونــالـــد تـــرامب بـــخــلق
الـتوتر في آخر أيـامه بالسـلطة خطأ
اسـتراتيـجي في احلسابات)  وتابع
تـحدة أال انـه (يجب عـلى الواليـات ا
تــخــطئ فـي حــســابــاتــهــا بــشـأن رد
إيـران). بدوره  قال مسؤول أمريكي
ـــتــــحــــدة شــــهـــدت إن الــــواليــــات ا
مـؤشـرات متـزايـدة على أن إيـران قد
تـخـطط لـشن هـجوم عـلى الـقوات أو
ـــصــالـح األمــريـــكــيـــة في الـــشــرق ا
ـسؤول األمـريكي األوسـط.واعترف ا
بـأن (قراءة نوايـا إيران كانت صـعبة
وغـيـر مـتـوقـعـة في بـعض األحـيان)
ؤشرات تؤخذ ولـكنه أشار إلى أن (ا
عـلى محمل اجلـد  خاصة مع تزامن
التهديدات لذكرى اغتيال سليماني).
©≤’ qO UHð®
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بــاردة). وكــانت الــهــيــئــة الــعــامــة
لـالنواء اجلـويـة والرصـد الـزلزالي
الـتابعة لوزارة النقل قد اعلنت عن
احلـــالــة اجلــويـــة في الــبالد خالل

 . قبل اليوم ا
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (طـــــــقس الـــــــيــــــوم االحـــــــد في
ــنـطـقـتـ الـوســطى واجلـنـوبـيـة ا
صــحــو مع قــطع من الــغــيـوم وفي
اقـسـامـهـا الغـربـيـة غـائم ودرجات
احلــرارة مـقــاربـة لــلـيـوم الــسـابق
نطقة الشـمالية فيكون امـا طقس ا
صــــحـــواً مع قــــطع من الــــغـــيـــوم
ودرجـات احلرارة تـنخـفض قليال)
واضـاف أن (طقـس يوم غـد االثن
صــــحــــو الـى غــــائم جــــزئــــيــــا في
ـنـطـقـتـ الوسـطى والـشـمـالـية  ا
ــنـــطــقــة بـــيــنـــمــا يــكـــون طــقـس ا
اجلـنـوبيـة غـائمـا جزئـيـا الى غائم
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ـيالدية  قـررت وزارة الـتـربـيـة  تأجـيل أداء امـتـحـان الدور ـنـاسـبـة اعيـاد رأس الـسـنـة ا
ـتوسط للـعام الدراسي  2019- 2020 الى الـثالث للـصف الـسادس االبتـدائي والثالث ا
وافق  4 من شـهـر كـانـون الثـانـي اجلاري .وأوضـحـت الوزارة فـي بـيان غـد يوم االثـنـ ا
تلقته (الـزمان) امس ان (األمانة العامة جمللس الوزراء اصدرت بياناً يقضي بتعطيل الدوام
ـصادف 4 الـرسمـي في جمـيع مؤسـسات الـدولة لـذا سـتكـون االمتـحانـات يوم االثـنـــ ا
ـوافق  3 من الـشـهـر ذاته وذلك احـتـفـاءً بـأعـيـاد من كـانـون الـثـاني بـدالً من يـوم األحـد ا
يالدية) . واكدت ان (االمتحانات ستجري اثناء الدوام الرسمي للمدارس). رأس السنة ا

ــــواجــــهــــة بــــعــــد عــــودة فــــريق ا
ـلــعب من الــصــنــاعـات الـى ارض ا
جــديـد عـقـب رفـضه خـوض الــلـقـاء
لــتـواجـد اجلــمـهـور والــتي انـتـهت

بالتعادل بهدف لكل منهما.

شعار وزارة الداخلية

عـــلى وجــود مــخـــاوف من اقــتــحــام
ـنطقة اخلضراء ومهاجمة السفارة ا
خالل تـظاهرات اليوم.وقال البصري
إن (تـظـاهرات الـيوم سـلمـية وال نـية
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وصـلت بقايا حطام العجالت التي كان
يـستـقلهـا القادة حلـظة استـهدافهم في

ة).  موقع اجلر
تـحدة على وسـبق أن أكدت الـواليات ا
ـنتـهيـة واليته دونـالد لـسان رئـيسـها ا
تـرمب مسـؤوليـتهـا عن عـملـية اغـتيال
هـنـدس بـضـربة نـفـذتـها سـلـيـمـاني وا
طـائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي
فـجر الثالث من كانون الثاني في العام
ـــنــصــرم. لــكـن قــائــد فــيـــلق الــقــدس ا
اإليـــراني إســـمـــاعـــيل قـــآنـي قـــد حــذر
تـرامب من أن عمال انتقاميا لدماء قائد
الــفـيـلق الــسـابق قـد يــنـطـلق من داخل
األراضي األمـريكيـة نفسـها. وقال قآني
خـالل مــشــاركـــته في مـــراسم الــذكــرى
الـسنـوية األولى الغتـيال سلـيماني إن
(تـرامب شخصيـة مجرمة ال تـلتزم بأي
مـــبـــاد ,لـــكـــنه اغـــتـــال ســـلـــيـــمـــاني
بــــتـــحــــريض إســـرائــــيل) وأضـــاف أن
(أمــريـكــا سـعت ثالثــ عـامـا الغــتـيـال
هـندس وأن اغتياله على سـليماني و ا

يـد تـرامب بطـريقـة بـشعـة فتح الـطريق
أمـام أحـرار الـعـالم لالنـتـقـام) وتابع ان
ـتحـدة تـرجتف في الـعراق (الـواليـات ا
مع حــلــول ذكــرى اغــتــيــال ســلــيـمــاني
ــهــنــدس وتـنــفــذ طــلـعــات جــويـة ال وا
سـابق لها فـي سماء الـعراق) مؤكدا أن
ـقاومة مؤخرا في (حتـركات مجاهدي ا

ان (الـشــعب الـعـراقي عـشق سـلـيـمـاني
ـنـطـقـة تـتـعـرض في ظــرف كـانت فـيه ا
لـعمـلية تـزييف لـلوعي) وتابع الـفياض
ان (الـــــعــــراق ســـــيــــبـــــقى الـى جــــانب
). ودعــا زعــيم عـصــائب أهل فــلــسـطــ
شاركة في احلـق قيس اخلزعلـي إلى ا
تـظاهرة في ساحة الـتحرير األحد وفاءً
لـدماءِ الشهداء. وكتب اخلزعلي تغريدة
ــوقع تــويــتــر أنـه (نـصــرة لــصــاحب
الـعـصـرِ الـزمـان وحـبـاً بـالـعـراق ووفاء
لـــدمـــاء الـــشـــهـــداء نـــدعـــو كل شـــريف
وشـــريــفـــة من أبـــنــاء هـــذا الــوطنِ إلى
ــشـاركــة في تـظــاهـرة أيــام الـشــهـادة ا
والــســيــادة يــوم غــد األحــد في ســاحـة

التحرير). 
ووصـل حـــطـــام الـــعـــجالت الـــتي كـــان
يــســتـقــلــهــا قـادة الــنــصـر  الـى مـوقع
االسـتـهـداف قـرب مطـار بـغـداد الدولي.
وذكـــر شــهـــود عــيـــان انه (اســـتــعــداداً
ـة لـلــذكـرى الـسـنـويـة اخلـاصـة لـلـجـر
األمريكية بحق قادة النصر على داعش
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الـعراق عفوية لـكنها جعـلت األمريكي
يــعــيــشــون في رعب شــديــد) وتــابع ان
ــقــاومـــة وفــيــلـق الــقــدس لن (طـــريق ا
يتغير) وخاطب قاني الرئيس االمريكي
بـالـقـول  (قد يـخـرج من داخل بـيتك من
يـــنــتــقـم لــدمــاء ســـلــيــمـــاني). الى ذلك
وصـف وزير الثـقافـة واالرشاد االيراني

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

تــتــزايــد مــخــاوف الــشــارع مع حــلــول
الـذكرى الـسنـوية األولى الغـتيـال نائب
رئـيس هيئة احلشد الشعبي ابو مهدي
ـهـنـدس وقائـد فـيلق الـقـدس اإليراني ا
قــاسم ســلـيــمــاني  بــطـائــرة أمــريـكــيـة
مـسـيّرة قـرب مـطار بـغـداد الدولي  ,من
تـصـعيـد مرتـقب قد يـفجـر االوضاع في
ـنـطـقة بـسـبب تـبـادل التـهـديـدات ب ا
تحدة االمريكية وايران التي الويالت ا

توعدت باالنتقام . 
ورأى رئــــيس هــــيـــئــــة احلـــشــــد فـــالح
ا الـفياض ان العـراق مدين لسلـيماني 
قـدمه في عمـليات الـتحـرير ضد داعش.
وقـال الــفـيـاض خالل احلـفل الـتـأبـيـني
الـذي أقـيم اجلـمـعة فـي جامـعـة طـهران
هندس (نحن بـذكرى مقتل سليماني وا
أصـحاب الـعزاء في سلـيمـاني فضيـفنا
ـغــدور اسـتـشـهـد عـلى أرض الـعـراق ا
ـا قدمـه في عمـلـيات وانـنـا مـدينـون له 
التحرير ضد عصابات داعش) واضاف
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اعـتاد الـفلـكـيون وخـبراء االبـراج ان يطـرحوا تـوقـعاتـهم عنـد استـقـالبـنا لـعام جـديد
ونـحن نخطو اولى خطواتنا في 2021 التـقينا خبيـرة االبراج ميسون البـياتي لتحدثنا
عن توقـعاتهـا لقابل االيام فـقالت (اشعـر بااليجـابية جتاه  2021 وهـو ما اكده خبراء

الفلك في مختلف دول العالم بأنه سيكون افضل من العام الراحل.
انـا اعــتـمــد االرقـام في تــنـبـؤاتي و
 كـــرقم يــبـــعث عــلى الـــتــفــاؤل 2021
فـــالــرقم واحـــد هــو قــيـــام لالنــســان
والـواحـد هـورقـم االهي فـالـله واحـد
الشـريك له وهـو رقم يـرمـز لـلـتـفـرد
مثال نقول االول عـلى الصف فالرقم
عـنـده سـيــطـرة وشـمـوخ عـلى عـكس
عـام  2020 به صــفـــرين وهــذا شيء
ســلــبي وخــســارة ويـرمــز لــلــمـوت).
مـضــيـفـة (واذا جـمــعـنـا ارقـام 2012
فأن الناجت هو  5 وهوالرقم الذهبي
لــهـذا الـعــام والـتــفـاؤل بــسـبب رقم
الـواحـد في الـ 2021 يـشـمل كل دول
الــعـالم والــوفـيــات الـتي كــثـرت في
 بـسبب وجـود صـفـرين سـتقل 2020
هــذا الـــعــام لــوجــود الــرقم الــواحــد
وســـــيــــحــــدث انــــفـــــراج في كل دول
الـــعــالـم). مـــوضــحـــة (بـــالـــنـــســـبــة
لالشخاص الـذين يتكـون اسمهم من
خـــمـــســـة ارقـــام اي الــرقـم الــذهـــبي
فسيـكون لـديهم انفـراج كذلك الدول
الـتي يكـون مـجـموع حـروف اسـمـها
خـمـسـة سـتـكون 2021 سـنـة انـفراج

لها
ــشــاكل الــتي يـــعــاني مــنــهــا وعـن ا
ـواطن وهل سـتـجـد لـهـا حال خالل ا
قالـت(اشعـر بـالتـفـاؤل في هذا 2021
اذ ســــيـــكــــون هــــنـــاك اخلـــصــــوص
انحسـار في تفشي فـايروس كورونا
ولن نسمع اصـابات ووفيـات كثيرة.
كـــــمــــا ســـــيــــكـــــون هــــنـــــاك دخــــول
ا الستثمارات اجنـبية الى العراق 

لــلـنــجــاح وحتــقـيق
نـــتـــائج جـــيـــدة في
اعــمـــاله ويـــفــضل
جلـــمــيـع مــوالـــيــد
االبــــــراج جتــــــنب
الــعــمل بــاخلــفـاء
خالل 2021 النـها
ســــــتـــــنـــــكـــــشف
وحتـــــــــــــــــــــــــدث
محاسبة بتأثير
مــن كـــــــــــــــوكـب
ـــعــلم الـــزحل ا

الصارم).

ســـيــــوفـــر فـــرص عـــمل فـــضال عـــلى
انتعاش نسبي في الصناعة احمللية
وستـقـوم دول عربـية واجـنـية بـطلب
كــفــاءات عـــراقــيــة لـــلــعــمـل لــديــهــا.
ـشكلة وستكـون هناك حلـول جذرية 
االقــتـــطــاع من الــرواتـب .وســتــكــون
ـــشـــاكل هـــنـــاك حـــلـــول مـــتـــدرجـــة 
الـكــهـربـاء.وهــنـاك ارتـفــاع  بـاسـعـار
الـــنــفـط نــســـبي لـــقـــيـــمــة الـــديـــنــار
الــعـــراقي.وهــنــاك اكــتــشــاف عــلــمي
يــنـسـب لـلــعــراق فـضال عــلى تــكـر
ـبدعـ ولـفـنانـ تـشـكيـلـي عـربي 
ـا وهـنــاك حـركـة نــشـطـة  عـراقــيـ
يـخص الـتـبـادل الـتـجـاري في مـجال
الحة الـبحـريـة وهنـاك انفـتاح في ا
الحــة اجلــويــة امــا من الــنــاحــيـة ا
الــســيــاســيــة  هـنــاك تــســويــات بـ

االحزاب).
وقـالت الـبـيـاتي  عن حـركـة الكـواكب
ـشتـري سيـكونان (كوكـبي الزحل وا
فـي بـــرج الــــدلــــو وهـــو مـن االبـــراج
الــهـوائــيـة ومن اكــثـر االبــراج الـتي
ـشـتـري هي سـتـسـتــفـاد من وجـود ا
ـيزان واجلـوزاء فـضال عـلى الـدلو. ا
ونضيف لهـا احلمل والقوس بـتأثير
ـــشـــتـــري ودعــمـه لـــهــا مـن كـــوكب ا
ـاديـة وفـرص خـاصـة من الـنـاحـيـة ا
الــعــمل وحـتـى االرتـبــاط). مــضـيــفـة
(بالـنسـبة لـكوكب زحل نـحن في علم
ـعلم الصـارم ولهذا االبراج نسـميه ا
كــلــمــا ســـار الــشــخص بــطــريق خط
مـســتـقـيـم فـأن زحل سـوف يــسـاعـده

االســبق عـطـاء الـله مــهـاجـراني مـوقف
الــعــراق الــرسـمـي بـشــأن اعــادة فـرض
الــعـقـوبـات عـلى طــهـران بـانه جتـسـيـد
لـعـبارة اشـد نفـاقاً وخـتـمهـا بعـبارة لن
نــنـــسى. ويــشــيــر بـــذلك الى تــصــويت
ــتــنع بــشــان مــشــروع قـرار الــعــراق 
ــتـــحــدة  بـــاعــادة امـــريــكـي في اال ا
فـرض الـعـقوبـات عـلى طـهـران في ح

رفــــضت 110 مــــئـــة وعــــشـــر دول ذلك.
وبـرغم مـا يبـدو من قسـوة التـعبـير في
ــــوقف الـــــعــــراقي الـــــرســــمي وصـف ا
بـــالـــنـــفـــاق لـــكن من الـــواضـح ان هــذا
الـتعـبيـر يعـكس الشـعور بـاخليـبة لدى
توقع ـوقف غيـر ا االيـرانيـ من هذا ا
من بــلـد يـرون انـهم قـدمــوا الـكـثـيـر من
اجـله ومايزالـون وهو موقف يـعبر في
ادنـى وصف له عن نـكـران  اجلمـيل من
ـسؤولـ العـراقـي والـوقوف جـانب ا
دون مــــســـوغ الـى جـــانب الــــظـــلم وان
ــوقف صـيــغــة احلــيـاد اكــتــسى هــذا ا

وعدم االنحياز الحد طرفي النزاع.

ـنـاقـشة عن سـعـادتـهـا بـاالشتـراك في ا
الـعلمية واشادت بكلية االعالم بجامعة
بــغــداد ووصـفــتــهـا بــإحــدى الـكــلــيـات
ـعروفة على مسـتوى الوطن العربي . ا
ـقابل اكـد عـميـد كلـيـة االعالم رئيس بـا
ــــنـــاقـــشـــة عـــمـــار طـــاهـــر ان جلـــنـــة ا
ية معروفة اسـتضافة شخصيات أكاد
من جـــامــعــات عــريــقـــة مــنــهــاج ثــابت
اخـتـطـته كـلـية االعالم لـنـفـسـهـا بداعي
ـستوى الـعلمي لـلمنـاقشات االرتـقاء با
والــفــعــالـــيــات واالنــشــطــة الــعــلــمــيــة
.وأضـاف طـاهـر ان (الكـلـيـة ضـيفت في
ـــؤتــمــر الـــعــلـــمي والــنــدوات وورش ا
ـــنـــاقـــشـــة أســـاتـــذة الـــعـــمل وجلـــان ا
مـرموقـ مثل الـلبنـانيـة مي العـبد الله
واجلــزائــري ونــصــر الــدين لــعــيــاضي
ـــصـــري و شــريـف صــادق الـــلـــبــان وا

وآخرين غيرهم.

الـعـبـودي إن (الـنتـائج تـضـمـنت قـبول
ن لـم يـــقــــدمـــوا الى 4277 طــــالـــبــــا 
اسـتـمارة الـقبـول مسـبـقا وكـذلك الذين
لم يظهر لهم قبول فيما تضمنت نتائج
ـن كـــانت الــــقــــبـــول  1508طــــالــــبـــا 
ـئــة وظـهـر مــعــدالتـهم أكــثـر من  75بــا
ـــعـــاهـــد). وأضــاف أن قـــبـــولـــهم في ا
(االطالع عـلى نتائج القـبول متاح أمام
الـطلبة في بوابة الدراسات والتخطيط
ــتــابـــعــة). وضــيــفت كــلــيــة االعالم وا
بــجـامــعـة بــغـداد عــمـيــد كـلــيـة االعالم
بـجامـعة الـقاهـرة  هويـدا مصـطفى في
جلــنـة مـنـاقــشـة طـالـبــة الـدكـتـوراه في
قـسم اإلذاعـة والـتـلـفـزيـون رفـاه فاروق
ــوســـومــة خـــلـــيل عن اطـــروحــتـــهـــا ا
ــؤتـمـرات الـصـحــفـيـة الـتـلــفـزيـونـيـة ا
ـسـتوى مـعـرفـة اجلـمـهور وعالقـتـهـا 
بـالقـضايا الـوطنـية. واعربت مـصطفى

ـــهم.. وكـــان شـــاكــر قـــد ألّف كـــتـــابــا ا
مـتمـيزا عام  1996بـاألنكـليـزية بـعنوان
ـــنــاطق (األمـــراض الـــعــصـــبـــيـــة في ا
األســتــوائـيــة). أمــا نــورا الـعــاني فــقـد
حــظـيت بــالـتــكـر أيــضـا وهي من أب
عــراقي ووالـدة أيـرلــنـديـة.. وقـد درست
في مـدينة كـامبرديج وتعـمل فيها وهي
مـشـرفـة عـلى منـظـمـات أجـتمـاعـيـة لـها
ـلكة دينـة.  كمـا كرّمت ا أهـميـتهـا في ا
هـندس ضياء اجلـميلي وهو الـدكتور ا
أسـتـاذ الـذكاء األصـطـنـاعي في مـدرسة
احلــاسـوب والــريـاضــيـات في جــامـعـة

ليفربول األنكليزية. 
وأعـلنت وزارة التعلـيم العالي والبحث
الـعـلـمي عن نـتـائج قـبـول الـطـلـبـة عـبر
قــنــاة االعـتــراضـات ضــمن مــتــعـلــقـات
ـركـزي للـعـام الدراسي /2021 الـقـبول ا
ـتـحـدث الـرسـمـي  حـيدر .2020 وقـال ا
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ـــلـــكـــة في نــــهـــايـــة كل عـــام.. تـــكـــرّم ا
ألـــيـــزابـــيث الـــثـــانـــيـــة نـــحـــو ألف من
مـواطنـيها لـتميّـزهم في خدمـة اجملتمع
لـكة أربـعة واألنـسـانيـة وامس كرّمـت ا
ساهـماتهم من الـعراقـي الذين كـانت 
ـهم في حـقـول العـلم اخملـتـلـفة. الـدور ا
فــقـد  تـكـر الـدكــتـورة نـسـرين عالء
الـدين الـعـلـوان أخـتـصـاصـيـة الـصـحـة
الــعــامـة في جــامــعـة ســاوثــهـامــبــتـون
تـمـيـزة في مـجال خلـدمـاتـهـا الطـبـيـة ا
صــحــة األم وصــحــة احلــوامل أضــافـة
لـدورها في مجـال نشر الـوعي الصحي
حـــــول فــــايــــروس كــــورونـــــا. وحــــظي
بـالتكر الدكتور رعد شاكر أستاذ طب
ـعروف اجلـمـلة الـعصـبـية في لـندن وا
ـي بـأخـتــصـاصه عــلى الـصــعـيــد الـعـا
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يشترك العراقيون جميعا في الـتذمر من مراجعة الدوائر الرسمية إلجناز
ـدح دائـرة مـا ويـحق لـلـناس مـعامـلـة مـعـيـنـة ومن الـنوادر أن جتـد من 
الـتـذمـر فـإجناز مـعـامـلـة هم مـا بـعـده هم والـبـعض يـصـف االقبـال عـلى
دوائـرنـا وكـأنه يـتـجـه الى نـار جـهـنم حـتى انــهم قـبل مـراجـعـة أيـة دائـرة
ـقـدورهم ـؤثـرين الـذين  يـفـكـرون بـالـواسـطـة والـبـحث عن ذوي الـنـفـوذ ا
ـكـنـهم اخـتـراق الـنـظـام ـشـكــلـة والـذين  ـسـاعـدة لـلـخالص من هـذه ا ا
واطن لتوية لـيحققوا لهم ما يـصبون اليه فقناعـة الكثير من ا بطرقهم ا
ـكن زعـزعتـهـا أبدا من ان اجنـاز أعـمالـهم بـراحة أصبـحت راسـخة وال 
ـعـامالت بـالرغم من بال واسـتـرخـاء لن يـكـون من دون واسطـة. فـبـعض ا

بساطتها اال انها تستنزف وقتهم وتهدر كرامتهم في بعض األحيان.
راجع غير الئق وظف مع ا بالتأكيد ليس بالضرورة أن يكون تعامل ا
بل هـناك الـكـثـيـر من الـذين يـتمـتـعـون بـخـلق رفـيع ويتـعـامـلـون مع الـناس
ـقـابل يـوجـد بقـدرهم من الـذين ال تـعـني الوظـيـفـة لهم نـتـهى الـلـطف با
ر به رأس الشـهر لذا تـراه يقضي جل وقته ا مكـان  خدمة النـاس وا

بالتافه من االمور ويتغافل عن أداء خدمة عامة يتقاضى عليها أجرا.
مـشكـلـة الـروتـ في دوائـرنـا مـرض مزمـن تعـانـيه ولم يـنـفع مـعـهـا تـبّدل
األنـظمـة الـسـيـاسـية وال ثـورة االتـصـاالت فـاحلـال كمـا هـو مـذ أبـصـرنا
احلياة في هذه الـبالد الى أن شابت مفـارقنا ما يـؤكد عجزنـا عن ابتكار
أسالـيب عـمـليـة من شـأنـها اخـتـصـار االجراءات ولـم نتـمـكن من تـوظيف
عنى آخر يعـوزنا الفكر العملي وهذا التكنولوجيا في أعمـالنا االدارية 
ؤسسات ما تفوق به اآلخرون علينا ذلك ان الذين تسند لهم ادارة هذه ا
تعوزهم القدرة على االبـداع في اختصاصهم لذا تـراهم يستسلمون الى
األساليب الـتقـليديـة التي سـار عليـها الـذين من قبـلهم وفي كل ذلك يدفع

واطنون أثمانا باهظة معنوية ومادية. ا
وبالرغم من ان جميع دوائرنا الرئيسة لديها مواقع على شبكة االنترنيت
ومنهـا من أطلقت مـواقع لها اضـافية عـلى شبكـات التواصل االجـتماعي
ـواقـع ظـلت مـنـصـات اعالمـيـة وبـخـاصـة الـفـيس بــوك ولـكن أغـلب تـلك ا
سؤوليـها من دون أن تستـثمر في خدمة لنشاطات تـلك الدائرة والتـرويج 

. واطن ا
وتمكنت جائـحة كورونا بـحدود معيـنة في أشهرهـا األولى من حتفيز هذه
واقع لـكـنهـا سـرعان مـا عادت الـى وضعـها الدوائـر عـلى توظـيف هـذه ا
السابق بعد أن خفت حـدة اجلائحة او قُل تمـرد الناس على الواقع الذي

فرضته.
روى لي صاحـبي قـصـته مع إحـدى دوائـر الـعاصـمـة ورجـاني عـدم ذكر
اسمها واسمه حتـسبا من عرقلـة معاملـته التي مضى عليـها ثالثة أشهر
بالـتمـام والكـمال وقـال: ان مراجـعـة هذه الـدائرة أثـناء اجلـائحـة كان من
وعد الذي خالل احلجز على مـوقعها عـلى االنترنيت وقـد راجعتهـا في ا
ـوبايل و استـكمال جـميع االجراءات وصلني عـبر رسالـة نصيـة على ا
دون أي نقص في غـضون سـاعتـ ولم يبق مـنهـا سوى اعالن الـنتـيجة
ـعـنـيـة وفي كل مـرة يـعـطـوني مـوعدا ومـنذ ثـالثة أشـهـر اراجع الـدائـرة ا
راجـعات التي يـستغرق جديدا ولـست متذمرا من الـتأخيـر بقدر تـكرار ا
ـقدورها نـشر النـتائج على مـوقعها االنتظـار فيها سـاعات طويـلة بيـنما 
تـكررة ـراجعـات ا ـستـفيـدون وبهـذا يـجنـبونـهم ا االلكـتروني لـيـتابـعهـا ا
راجع من محافظات التي تشكل ثقال على الطرف السيـما ان بعض ا

بعيدة.
مقتـرح وجيه أسـتغرب من عـدم تنـفيذه لـكن صاحـبي استدرك بـالقول :
ان ابتـكار آلـيات من شـأنهـا تعـزيـز النـظام يـعني اغالق الـنوافـذ واألبواب
على الفاسدين ففوضى الـعمل تخدمهم وحتقق مـصالهم فمع النظام لن
واطنون دير او ذاك ومعه لـن يدفع ا يكون النـاس بحاجة لهـذا ا
للوسـطاء مـاال مقـابل قضـاء حوائـجهم فـما ان تراجع
أيــة دائــرة اال ويــنـبــري لـك أشــخـاص مـن خــارجــهـا
ـدة وجـيـزة يـبـدون اسـتـعـداهم إلجنــاز مـعـامـلـتك 
فـكـيف يــتـسـلل هـؤالء مـع نـظـام مـتــ ? فال تـقـتـرح

قترحات يعرفونها ولكنهم يتغابون.  شيئا فكل ا
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انتـهت سـنة 2020 رغم عنـادهـا وخشـونـتهـا وقـسوتـها وشـرورهـا رحلت
غير مأسـوف عليها وهـي عندي سنة شـؤم حيث كانت "كـورونا" عالمتها
السـوداء.. وعـلى اعتـاب الـسنـة اجلـديدة 2021  اسمح لـنـفسي بـالـتغـريد
ـشــحــون بـشــبـاب آفـل دخل رغـمــا عــنه كـهف ــألــوف بـقــولي ا خـارج ا
الشـيخـوخـة : أتمـني لـكل القـلوب أن تـخـفق باحلب.. فـالـذات التي تـعيش
ــسـتـقـبل احلب تـكـون مــفـعـمـة بــاألمل في كل شيء في الــيـوم والـغـد وا
رء متفهما وفقدان احلب هو فقدان للحياة واعـني في احلب ان يكون ا
ـتلـك رؤى حيـاتـيـة بسـعـة فـجر لدنـيـاه وايـامه ومـحيـطه وظـروف وطـنه و

الصباح.
قـدوره أن يعامل اني كبـير بان اإلنـسان احملب لـيس لقلـبه حدود و ا
الصالح بالـصالح ويعامل الـطالح بـالصالح أيضـا وعلى يقـ بحاجـتنا
إلى األمـانـة الـعـقـلـيـة والى انـتـزاع احلق من جـوف األشـيـاء.. وكـلـمـا كان
اإلدراك أعمق كـان تـفسـيره أصـعب وكـلمـا تـعمق إحـساسـنـا باألشـياء
نطق وتعلمت ان كـلمات احلق تخنق "اآلخرين" كان حتليلنا أقـرب إلى ا
وكلمات اجملاملة هي الـزيف بعينه.. وترسخت عنـدي القناعة بأن الرجال
احملب ال يخاصمـون وال يجادلون وإنني كـثيرا ما وجدتُ نـبتة طيبة في
أرض "سبـخـة " وأيـضا وجـدت نـبـتة فـاسـدة في ارض "طـيبـة " واإلنـسان
ـنح الـذكي ال يـركض وراء سـراب يــلـمع في صـحـراء اخملــيـلـة.. فـاحلب 
ـنـحه االمـتـعـاض والـتـعـاسـة وان الـنـصـيـحـة ـنـعـة.. والـكـره  اإلنـسـان ا

الطيبة الصادقة... ال ثمن لها.
اسك بشراييننا مثل مع قدوم السنة اجلديدة اشعر ان وطننا العراق ا
ـعـشوقـة كـلـمـا نـأيـنـا عنـهـا سـكـنـتـنـا فـاستـوطـنـتـنـا واسـتـحـوذت على ا
ـرء جـمرة نـار عـشقه سك ا أرواحنـا ولـيس هنـاك بـطولـة أكـثـر من أن 

للوطن بيديه غير آبه باأللم.. وياله من ألم.!
ـنصرمة مـثلما مـرّ كثيرون اعلم ان كثيـرين مرّوا في حياتـك في السنة ا
ن هم في حيـاتي وأجـزم ان الذاكـرة اجلـمعـية االنـسـانيـة ال حتـتفظ إالّ 
ـا ال يــسـتـحق ان يـكـون ـلك ان يــكـون كـر كـرمـاء بال تـبــجح فـمن ال 
انسـاناً فـاإلنـسان بال كـرم ذاتي كشـجـرة ال جذور لـها

وال فروع وال ثمار..
وكلي أمل ان تـكون الـسـنة اجلـديدة مـآلى بضـياء
ستـدامة فأبناء الوطن هم الذين اخليرات والبركة ا

يفرشون األفق أمامنا.

ميسون البياتي

لـسـنـة  2019الـتـعــديل االول لـقـانـون
ـوحد وذلك لـبلـوغهم السن التـقاعد ا
الـقانـوني لالحـالـة بـتـاريخ الـيوم 31
مـن كـــــانـــــون اجلـــــاري عـــــام ,(2020
واضـــاف ان (الـــكــاظـــمي وافـق عــلى
شمول الـسفراء ارشـد عمر اسـماعيل
ومـــحــمــد حــكــيم عـــبــد عــلي وفــريــد
ـادة 24 مــصــطــفى كــامـل بــأحــكــام ا
ثـانـيـا من قـانـون اخلـدمـة اخلـارجـية
ـــرقم  45 لــــســــنـــة  2008 وتــــمـــدد ا

قررة). دد ا خدماتهم حسب ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعــــادت وزارة اخلــــارجــــيــــة  149من
مــوظـفــيـهــا الـعــامـلــ في الـبــعـثـات
الــعــراقــيــة فـي عــواصم الــعــالم الى
بغـداد. وقال مـصدر لـ (الـزمان) امس
ان (معظم الـذين شملـهم قرار االعادة
اســتـنــفــدوا مـدد الــعــمل في اخلـارج
الـبـالـغـة اربع سـنـوات وان اعادتـهم
داورة الـروتـيـنـية). تـمت علـى وفق ا
واكـــد ان (بـــعـــضـــهـم فـــقط اعـــيـــدوا
السـبـاب تـتـعــلق بـتـقـلـيص مـيـزانـيـة
الـوزارة لـلعـام اجلـاري الـتي تـطـلبت
ضـــغط الـــنـــفــــقـــات ومـــنـــهـــا رواتب
ـلـحقـيات العـامـل في الـسـفارات وا

العراقية).
ووافـقت احلــكـومـة عــلى طـلب وزارة
اخلــارجــيــة  بــاحــالــة  6ســفــراء الى
الـتــقـاعــد وتـمـديــد خـدمـة  3اخـرين .
واطلعت (الزمان) عـلى وثيقة صادرة
من مـكـتب رئـيس الـوزراء جـاء فـيـهـا
انه (اسـتـنـادا الى كـتـابـكم ذي الـعـدد
م.خ / 21/1186في  13كــــانــــون االول
اجلـاري  ,حــصـــلت مــوافـــقــة رئــيس
احلـكــومـة مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى
احـالـة الـسـفـراء حـسن هـاني عـطوب
اجلنـابي وبرهـان نامق سـالم اجلاف
وسوي وخليل وراجح صابر عبود ا
اســمــاعـيـل عـبــد الــصــاحب وصـادق
حـمـيــد ابـراهـيم وسـنــدس عـمـر عـلي
الى الــتــقــاعــد اســتــنــادا الى احــكـام
ـادة  /2ثـانــيــا من الـقــانـون رقم 26 ا
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ـــــنــــافــــذ أعـــــلــــنـت هــــيـــــئــــة ا
احلــدوديــــــة عن ارتــفـــــــــــاع
كــبــيــر ومـــلــحــوظ في إصــدار
اجــازات االســــــــــتــيــراد عــنـد
ــــقــــارنـه بــــالـــــســــنـــــــــــوات ا
الــــســــــــــــابـــقــــة بــــالــــرغم من
الـــظـــــــــــــرف االســـتـــثــــنـــائي
النـــتــشـــار جـــائــحـــة كـــورونــا
ــــنــــافــــذ وإغــــــــــالق اغــــلب ا
احلـدوديـة وانـحـسـار احلـركـة
الــتــجــــــــــاريــة بــشــكل كــبــيـر
ــــــكـن مالحـــــــظــــــة ذلـك من و

اإلحصائية وكاالتي:
اجــــــــــــــــــــــازة عــــــــــــــــــــــام2017 

استيراد( 63742
عــام 2018 اجـــازة اســتـــيــراد

 84563)
عـــام2019 اجــــازة اســـتـــيـــراد
202089868  (102169)
اجــازة اســـتــيــراد لـــغــايــة 30

تشرين الثاني 2020.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان تـــلك الـــزيــادة جــاءت
بــســبب مــضــاعــفــة عــمــلــيـات
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واطن مـظهـر حسن لـهم). فيـما طـالب ا
نـتجات الـنفـطية في (مـديرية جتـهيـز ا
ـواد الغـذائية احملافـظة بـدعوة وكالء ا
ناطق الـسكنيـة بتسلم الـبطاقات في ا
ـــنــاطـــقـــهم الـــوقـــوديـــة اخملـــصـــصـــة 
ـواطـنــ خـشـيـة من وتـوزيـعــهـا بـ ا
عـــدم حــصـــولــهم عـــلى مـــادة الــوقــود
ـواطـنـ لم السـيـمــا وان الـعـديـد مـن ا
يحـصلـوا على الـبطاقـة الوقـودية حتى

االن).
ونـاقـشت مـحافـظـة بـغـداد  تردي واقع
الــكــهــربــاء في الــعــاصــمــة بـعــد اعالن
وزارة الكهربـاء تقليل ساعـات التجهيز
ــســتـورد  ,فــيــمـا بــسـبب شـح الـغــاز ا
اكدت حتديد سعر االمـبير لشهر كانون
قـبل. فيـما قـررت وزارة النفط الثـاني ا
ولـدات االهلية في بغداد زيادة حصة ا
واحملـافــظـات من وقـود الـكـاز الى (15©
لـــتــــراً لـــكل كـي في  وتـــوزيـع كـــمـــيـــة
اضافية من مادة النفط االبيض جلميع

احملافظات. 
ـنتجـات النفـطية وقالت شـركة توزيع ا
الــتـــابــعـــة لــلــوزارة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـزمــان) امس انه (تـقـرر زيـادة حـصـة

ـولـدات االهـليـة لـشـهر كـانـون الـثاني ا
2021 إلى 15 لتـرا لكل كي في بدال من
10 لــتـــرات) واضــاف ان (الـــهــدف من
زيــادة احلـصــة تـاتي لــتـوفــيـر الــوقـود
لـلــمـواطــنـ والـتــعـويض عـن الـنـقص
احلـــــاصـل في جتـــــهـــــيـــــز الـــــطـــــاقـــــة

الكهربائية). 
بـدورهـا حددت مـحـافظـة سـعر االمـبـير
الواحـد للمـوالدات احلكـومية واالهـلية
فـي العـاصـمـة . وذكر بـيـان لـلمـحـافـظة
تلقته (الزمان) امس ان (احملافظ محمد
تراس اجتماعا موسعا في جابر العطا
مبـنى احملافظـة بحضـور نائبه االداري
ورؤســـاء ومـــدراء الـــوحـــدات االداريـــة
ـنـاقـشـة ـتـقـدم في احملـافـظـة  الك ا وا
مــوضـوع الـطــاقـة الــكـهــربـائـيــة وعـمل
ـولـدات االهلـيـة واحلكـومـية) ,مـؤكدا ا
ان (االجـــتـــمـــاع نـــاقش تـــصـــريـــحــات
الـــكـــهـــربـــاء الـــتي اعـــلـــنـت فـــيـــهــا ان
االنـــخـــفــــاض في جتـــهــــيـــز الــــطـــاقـــة
الكهربائية الذي سيصل الى 5 ساعات
اطــفــاء مـقــابل ســاعــة واحـدة جتــهــيـز
ـولدات ,االمـر الـذي سـيلـزم مـتـعهـدي ا
بـزيـادة ساعـات الـتـجـهـيـز لـلـمـواطـن

وسـد الــنـقـص احلـاصل في الــكـهــربـاء
ـــوضــوع من الـــوطــنـــيـــة ومــا لـــهـــذا ا
ــواطن الــبــغــدادي) تــداعــيـــات عــلى ا
وتابع انه (تـقرر ان يكـون سعر االمـبير
للتشغيل الـعادي الذي يبدأ من الساعة
الــثـانــيـة عــشـر ظــهـرا وحــتى الـســاعـة
الـواحـدة ليال وبـالـتنـاوب مع الـكهـرباء
الوطـنـية 8 االف  ,في ح يـكون سـعر
االمـبـيــر بـالـنـسـبـة لـلــتـشـغـيل الـذهـبي
24ساعة 15 الف دينـار وبالـتناوب مع
الكهرباء الوطنية) مشيرا الى (تخويل
رؤسـاء الــوحـدات االداريــة بـتـخــفـيض
السعر وحسب وضع الـتجهيز الوطني
ضـمن الــرقـعـة اجلــغـرافـيـة كــمـا ويـتم
زيــادة مــبــلغ  الــفـي ديـنــار عــلـى ســعـر
الـتـشـغـيل الـعـادي والـذهـبي بـالـنـسـبة
لـــلـــمــولـــدات الـــتي ال تـــمــتـــلك حـــصــة
وقودية) وشدد االجـتماع على (رؤساء
ـتـابـعـة الـوحـدات االداريـة االشـراف وا
بــشـكل مــبـاشـر لــتـطـبـيـق الـتـعــلـيـمـات
ومـحــاســبــة اخملــالــفــ وتــاكــيـد عــلى
ولدات اخملتارين في متابعة متعهدي ا
ومــحـــاســبــة اخملــالـــفــ من خالل رفع
الـتـقــاريـر الى رئـيـس الـوحـدة االداريـة
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ــــؤتـــــمــــر ســــتــــشــــمل ( احملــــور ا
الــسـيــاسي واحملــور االقــتــصـادي
والـتاريـخي واجلـغرافي والـثـقافي
واالعالمـي والـقـانـونـي والـتـربـوي
والـــــنـــــفــــسـي ) ومن اهـم اهــــداف
ـؤتــمــر ( دراســة واقع الــعالقـات ا
الــعــراقــيـة مـع دول الــعـالـم وآفـاق
الـــتـــعـــاون االســـتـــراتـــيـــجي بـــ
الـــطــرفــ فـي مــخــتـــلف اجملــاالت
السياسـية واالقتصاديـة والثقافية
واالستفادة من دعم وسائل االعالم
ـية في صناعـة رأي عام مؤيد العا
ـــؤتـــمـــر الى لـــلـــعـــراق ). ودعــــا ا
ـشـاركة ضـرورة ارسال الـبـحوث ا
في مــوعـد اقــصـاه يـوم 20 كـانـون
االول اجلاري. عـلمـا ان اخر مـوعد
ــشــاركــة الســتــقـــبــال الــبــحـــوث ا
ــقــبــولــة هــو 2021/1/5 وركـز وا
ـــؤتــــمـــر عــــلى ضــــرورة ارســـال ا
الـــبـــحـــوث بــالـــلـــغـــتـــ الــعـــربي
واالنـكـلــيـزي مع مــلـخص لــلـبـحث
والـــســيـــرة الـــذاتــيـــة لـــلــمـــشــارك
ــؤتــمـر بــالــبــحــوث وعـلى بــريــد ا
ــنـشــور في مــوقـعه االلـكــتــروني ا
االلـكتـروني الـرسـمي. على صـعـيد
اخــر نــشـرت وســائل اعالم قــانـون
مـــعــادلـــة الــشــهـــادات والــدرجــات
الـعلـميـة والـعربـية واالجـنبـية رقم
(20) لــســنه 2020 حــيـث تــضــمن
ـبـاد االصـالـة والـرصـانـة خــرقـا 
الــعــلـمــيــة و اهم هــذه اخلــروقـات
اجلمع ب الدراسـة والتوظيف او
ــنــفــصــلـة الــتــكــلــيف  واالقــامــة ا

ـراسـلة. والـدراسـة بـاالنـتـسـاب وا
وقـــال الــدكـــتـــور احـــمـــد الـــبــدري
ــوضـــوعي لــلــرســائل الـــتــقــيــيم ا
واالطـاريح واالكــتـفــاء بـاســتـيــفـاء
الـشـكــلـيـات قـبـل قـسم اداري قـسم
تـعـادل الـشـهـادات والـغـاء الـلـجـنه
ركزية للتعادل وتقييم الشهادات ا
ـنـصوص عـلـيـها في الـتـعلـيـمات ا
السابقه اضافـة لسلب اختصاص
وزارة الـتــعــلـيـم الـعــالي والــبـحث
الــعــلــمي بــإصــدار الــتــشــريــعــات
الفرعيـة (االنظمة والتـعليمات) في
مــــجـــال تــــنــــظـــيـم اسس تــــعـــادل
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـشـهـادات ا
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بــرعــايــة وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبد
الـصـاحب واشراف رئـيس جـامـعة
الــبـصــرة  سـعــد شــاهـ حــمـادي
وحتت شـــعـــار ( احلــوار مـــرتـــكــز
لــبــنــاء عالقــات عــراقــيــة –دولــيــة
مــتــطــورة ) يــقــيم مــركــز دراسـات
الـــبــصــرة واخلـــلــيج الـــعــربي في
جـامــعـة الـبــصـرة وبـالــتـعـاون مع
ــوانئ الــعـراق الــشــركــة الــعــامــة 
ؤتـمر الـدولي العـاشر وبـعنوان ا
(مــجـــاالت الــتــنـــمــيــة والـــتــعــاون
ــشـــتــرك لـــلــعـــراق مع مــحـــيــطه ا
االقليمي والـدولي وسبل تطورها)
وللـفـترة من 27-26 كانـون الـثاني

ـركـز الـى مـشـاركـة ـقـبل. ودعــا ا ا
ــؤتـــمـــر الــذي ـــيــ فـي ا االكـــاد
ــوعــد احملــدد وعـلى ســيـقــام في ا
ـؤتمـرات واالجـتمـاعات في قـاعة ا
مـركـز دراسـات الـبـصـرة واخلـلـيج
موقـــــــع العربي بجامعة البصرة 
كــلـــيـــــات بـــاب الــزبـــيــر في مـــقــر

الشركة. 
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واضـاف مــنـشــورتـلــقـته (الــزمـان)
وقع ـؤتمر ان (ا امس عن اهمية ا
اجلــــغــــرافي لــــلــــعــــراق ومـــوارده
الطبيعية والبشرية فضال عن ارثه
احلــضـــاري بــعـــدا شــمـــولـــيــا في
عالقاته اخلارجية مع مختلف دول
الـــعـــالـم وفق مـــعـــطـــيـــات واسس
جــــديـــدة ) وبـــ ان اهـم مـــحـــاور

قـــانــون وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والبحث العلـمي فضال عن تضمنه
ثالث اسـتثـنـاءات في قانـون واحد
ادة (/12 وانحـراف تشـريعي في ا
ـــانـــ اوال) مـــنه مـــبـــروك لـــلـــبـــر
واصــــحـــاب الـــدرجـــات اخلـــاصـــة
اجلـمع بـ االمـتـيازات الـوظـيـفـية

والعلمية). 
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وإحتفل تـربويون بإفـتتاح مـجموعة
دارس الـبـغداديـة في حي االيادي ا
الـبـيــضـاء من خالل فـعــالـيـات فـنـيـة
وريـــاضــيــة وطــائـــرات مــســيــرة في
الساحـة الرياضـية وسط مخـتبرات

عـلمـيـة متـنـوعـة وسيـنـما وإسـتـديو
مـــوســــيــــقـى ومـــرســـــــم وقــــاعـــات
دراســـــــــيـة يــراد مـنــهـا الــنـهـوض
ـديرة بـالـعمـلـيـة الـتربـويـة. وقـالت ا
اسمـاء قـيصـر ابراهـيم: (فـلتـتضـافر
اجلـهــود بـ الــتـربـويــ واجلـهـات
ــعـنــيـة لــتـخــريج جـيل قــادر عـلى ا
ـسـتـقبل" حـمل رسـالة أصـيـلـة الى ا
مــــؤكــــدة: "أرجــــو أن يــــأخــــذ جــــيل
الــكـومــبـيــوتـر فــرصــته كـامــلـة وفق
مـنــاهج مـعـرفــيـة سـديــدة نـسـاعـد..
.. في تـطـويـرهـا بـالـدمج كـتـربـويــ
ب الـعلـم والتـطلـعات اجلـمالـية فن

وأدباً).
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بــشــكل مــبــاشــر فــضال ان الــتــنــســيق
باشر مع اجلهات االمنية والقضائية ا
ضــمـن الــرقــعـــة اجلــغـــرافــيـــة التــخــاذ
االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـق اخملـالـف
ولدات وجتـهيز ورفع تقـرير عن عـمل ا

الكهرباء للمحافظة كل عشرة ايام). 
‰uKŠ œU−¹«

من جـهـته  دعا الـنـائب كاظم الـشـمري
,احلــكــومــة الى إيــجــاد حــلــول دائــمــة
ـشـكـلة جتـهـيـز احملـطـات الـكـهـربـائـية
نـظومة نع انـهيـار ا ـستـورد  بـالغاز ا

الكهربائية في البلد. 
وقـال الشـمري في بـيان تـلقتـه (الزمان)
ــنــظـومــة الــكــهـربــائــيـة في امس ان (ا
االيـام الــسـابـقــة تـعـرضت إلى انــهـيـار
كــبــيــر بــســبب تــوقف جتــهــيــز الــغــاز
ـستـورد إلى العـراق ألسـباب عـديدة , ا
اذ ان هـذا الـوضع سـيـبـقى قـائـمـاً مالم
شكلة جتهيز احملطات جند حالً دائماً 
الــعــراقــيــة الــتي صــمــمت عــلـى الــغـاز
ستورد فاستمرار االعتماد على الغاز ا
فـــقط يــخل بـــاألمن الــوطــنـي الــعــراقي
ويـــعــرضه إلى خـــطــر كــبـــيــر في حــال

توقفت امدادات الغاز ألي سبب كان).

 —bB « 5 Š
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فـقـد الـشـاب مـقـتـدى علـي مـحـمد
حــسـ الـزيـدي الــذي يـسـكن في
منطقه قرب الـسايلو في محافظة
الـــبــــصـــره مـــنـــذ يــــوم الـــســـبت
ـــــصـــــادف 2020/12/25 والى ا
االن مـفـقــود عـلى من يـعــثـر عـلى
هــذا الــشــاب او اي خــبـر يــرجى
تـبـلـغــيـنه بـاالتـصـال بـهـذا الـرقم
 07828422240 ولـــــكـم االجـــــر

والثواب
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 كركوك

-1-
ـاذا يُـسـتـثـنى الـرصـاص الـطـائش  –الـذي يُـطـلق في الـهـواء فـي مـنـاسـبات ال أدري 
نـفـلت الذي ـستـنـد الى مـناسـبـة سارّة  –من الـسالح ا شـتى منـهـا احلـزين ومنـهـا ا
تعالت األصوات مُـناديةً بضرورة الـتخلص منه ليـبقى السالح بيد الـدولة ويحفظ لها

هيبتها ?
-2-

هناك أبـرياء قُتل بعـضهم برصاص طـائش وجُرح آخرون وكانـوا ضحايا عاداتٍ لم
يوفق أصحابها حتى اآلن الى االقالع عنها .
-3-

ان مسؤولـية احلفاظ على أرواح الناس ال تختص بـها الدولة وحدها بل هي مسؤولية
اجملتمع بأسره 

اذا ال يَضْـربُ اولياءُ االمور على يد أبنائهم لِمَنْعِهم مِنْ استخدام الرصاص الطائش
?

واصلـة ألعابهـا الدموية اذا يسمح كـبار القوم وعـقالئهم لتلك الـزعانف الطائـشة  و
على حساب األبرياء والسلم اجملتمعي ?

-4-
انّ مـجـرد االحـتـمـال باصـابـة بـر واحـد بـجرح بـسـيط فـضالً عن اجلـرح الـبـليغ او

ميت يكفي لالرتداع عن هذه العادة الذميمة . ا
-5-

انّ صـدور الـعـديـد من الـبـيـانـات الـرسـمـيـة والـتـحـذيـرات لم يُـجْـدِ في قـطع دابـر هـذه
الظاهرة الالمـشروعة التي تستهـ بارواح الناس  فالبد من تشـديد العقوبة بشكل
ة ؤ آسي ا صارم وتكثـيف التدخل من قبل القوى االمـنية للحيلـولة دون وقوع تلك ا

.
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ـكـن أنْ تُـعوّض انّ االرواح لـيـست كـاالمـوال فـاالمـوال 
أمّا االرواح فانها لن تعوض على االطالق .

ومن هنا تـعظم احلاجة الى الـعناية الـفائقة وبـكل ما يلزم
من تدابـير للـخالص من الرصاص الـطائش الذي ال يُـميّز

ب كبير وصغير وال ب الرجال والنساء ...

اإلشـراف والـرقابـة والـتـدقـيق
من قــبـل الــهــيـــئــة ومــتـــابــعــة
عـمـلـيـات تـنـزيل الـكـمـــــــــيات
إلجـــــــازات االســــــتـــــــــــــيــــــراد
وعـــــــــدم الـسـمـاح بـخـــــروج
اي بـضــاعـة اال بــشـرط وجـود
ـــــعــــامــــلــــة اإلجـــــازة ضــــمن ا

الكمركية).
وكـان وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان
ي يــرافــقه نــائب قــائـد الــغــا

ــشـركــة الــفـريق الــعـمــلــيـات ا
الـركن عـبـد االمـير الـشــــــمري
قـد زار مـحـافظــــــــــة الـبـصرة
مـع عـــــــدد مـن الــــــــقـــــــيـــــــادات
االمـنــــــــيـة حـيـث  عـقـــــــد
اجـتــــــــماعـا في قـيادة حرس
ــنـــطــقــة الــرابــعــة حــــــــدود ا
لالطــــــالع عــلى امن وسالمـة
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة الـــبـــريــة ا

والبحرية.

UÐdN¡∫ مولدة كهرباء اهلية

 نبيل كاظم عبد الصاحبسعد شاه حمادي
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هناك من وصف اجلـوالت التي يقوم بـها زعيم تيـار احلكمة في بـعض مدن وقصبات
وسط وجنوب الـعراق بأنها مجـازفة تعكس سذاجـة مستشاريه وخـطأهم في إختيار

ناسب لتلك اخلطوة  التي عدها البعض مجازفة. الوقت ا
كـما وصـفهـا اخرون بـانهـا سلـوك متـهور يـراد من وراءه إثبـات الوجـود وجس نبض
الشارع ومعرفـة  ثقة اجلماهير بـالطبقة السيـاسية التي تشهد مـؤشراتها انخفاضا

اضي. ملموسا بعد احداث تشرين من العام ا
بالغـ في نقده وصحة معلوماتهم رغم ما قيل ويـقال عنه وبغض النظر عن وصف ا
في تورطه بشبـهات فساد حـاله كحال بقيـة الزعماء الـسياسي  لـكن نزوله للشارع
وحـديثه مع الـناس في هـذا الظـرف احلرج يـستـدعي حتلـيال واعيـا والنظـر لالمر من

زاوية احلياد. 
ـهم هنـا ليس معـرفة نتـائج تلك الـلقاءات وال االفـكار التي طـرحت خاللها وال نـوعية ا
احلضور وال اعـدادهم بل هو ضرورة معرفة ان احلملة اإلعالمية التي حتاول إقناع
الـنـاس بـأن الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة آيـلـة إلى الـسـقـوط واإلنـدثار  _مـاهي إال زوبـعـة في
فـنجان  وإن كـثيـرا من الرموز الـسيـاسيـة خصوصـا تلك الـتي تعتـمد الـرمزية ذات
البعد الـعقائدي بـاقية وتتـمدد وإن هتافـات البعض ضد هـذا وذاك ماهي اال محاولة

نافس إلزالة منافسيهم ليحل محلهم. من ا
ؤتمرات قد شهدت أحداثا دامية خالل دن التي أقيمت فيها تلك ا لفت للنظر ان ا ا
التظاهـرات التي عصفت بالبـلد مؤخرا كما ان قـسما كبيرا من الـعشائر التي كانت
حـاضــرة هـنـاك فـقــدت الـعـديـد من ابــنـاءهـا ضـحــيـة االغـتـيــاالت واخلـطف أو اثـنـاء
ـتظـاهرين وقـوات األمن األمـر الذي ولـد شعـورا عاما ـصادمـات التي حـدثت ب ا ا
لـدى ابـنـاءهـا بـضـرورة الـثـأر لـلـضحـايـا من الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة بـرمـتـهـا سـواء كان

باشر او من كان مشموال يتهمة االشتراك يالعملية السياسية. تصدي ا ا
ـسلحة ـواجهة ا عند احلـديث عن هذا الثـأر قد يتبـادر إلى الذهن الذهـاب باجتاه  ا
سميـات السياسـية او إنتهاز الـفرصة إلصطـياد رموزها وقادتـها لكن ظهر أن مع ا
هـذا األمـر بـعيـد جـدا نـظـرا حملـدوديـة اإلمـكـانـيـات وعـدم الـرغـبـة في تـقـويض سـلـطة
القانون وزعـزة مقومات بناء الدولة  وعليه ظهـر هناك حتول بالشعور العام بضرورة
مـعاقبـة السيـاسي بعدم لـقاءه واستقـباله بشـعارات الرفض وبـالتالي إفـشال برنامج

ان.  عد وهذا أضعف اإل الزيارة ا
مـاحدث في بـابل والنـجف والسـماوة وغيـرها اثـبت عدم صـحة مـا توقـعه منـاهضوا
الـطـبـقـة السـيـاسـيـة الـتي تـصـدت لـلـعـمل بـعـد تـغيـيـر الـنـظـام واكـد حـقـيـقـة صـادمة
لك من للـمهتـم والداعـ الى ضرورة التـغيير  _مفـادها ان الـبعض من الزعـماء 
ـكن الـتواصل مـعهـا والتي ـساحـات التي  نـاورة واستـثـمار ا رونـة مـا يتـيح له ا ا
تمثل العـشيرة اخلاصرة االجتماعية الرخوة فـيها وهذا ما اعتمده زعيم احلكمة في

جوالته االخيرة.
ا يعتـرض البعض على إطالق هكـذا وصف على  العشيـرة كون البنيـة اجملتمعية ر
ـساحـة االوسع فيهـا لكن هذا الـعراقيـة تستـند عـلى مرتكـزات عدة تمـثل العـشيرة ا
االعـتـراض يسـتلـزم اثـبات نـتيـجـة تخـدم احلـهات الـسيـاسـية عـامة وقـيـادات احلكـمة
ـقبـولية مـعيـنة لـدى بعض االوساط بـصورة خاصـة مفـادها ان تـلك القيـادة حتظى 
ـكنـهـا من ـثـلـيـها فـي اإلعالم) االمـر الـذي  الـعـشـائـريـة(حـسب مـا يـسـوقه بـعض 
إستـثـمـار احلـالة اجلـمـاهـيـريـة وتوجـيـهـهـا باجتـاه مـعـ يـصب في مـصلـحـة الـنـظام
السياسي عـموما واحلكمـة على وجه اخلصوص بلحـاظ إن البلد سيشـهد إنتخابات
ـراقـيـ يذهب إلى مـا هـو أبـعـد من ذلك عـند قـبل. بـعض ا نـيـابـية مـنـتـصف الـعـام ا
احلديـث عن احملاوالت الـراميـة إلى ترمـيم الـعالقة بـ اجلمـهور والـطـبقـة السـياسـية
ـكن إعـادة الــتـجـربـة من قــبل زعـيم آخـر ويــنـزل إلى الـشـارع ? ويـتـسـائـل إن كـان 
اليـة والقـتالـية ماال تـملـكه قيادة خصـوصا تـلك اجلهـات التي تمـلك من اإلمكـانيـات ا

احلكمة.. فهل هناك من يجرؤ منهم?

ها هو رب العزة يقسم بالقلم وهو قسم عظيم .
قيل أن اول ما خلق الله القلم فكتب ما كان وما يكون في اللوح احملفوظ.

ترى ما هو هذا القلم ! ما لغزه وما جدواه !
الـواقع ان القـلم لـعب وما يـزال يـلعب دورا كـبـيرا في صـنع احلـضارات  وهـو الذي

حفظ لنا التاريخ اذ لواله لكان األمر عبثا وشكا من غير يق .
ا كـله بعـد ح وهـذا القـرآن كان مـحفـوظا في الـصدور ولـكن أال يضـيع بعـضه ور
سـهــوا ونـسـيـانـا فـآثـر رسـول الـله ان يـكـتـبه عــلى صـحف كـانت شـائـعـة عـلى عـهـده
همة وهم من سمـاهم بكتاب الوحي . فاختار عـليه السالم من يحـسن الكتابة لهـذه ا
. وهكذا ظل ويظل الـقرآن محفوظا الى يوم يبعثون بـعد علمنا ان الله هو حافظه قبل

ذلك .
يالد وانه يـرى البـاحثـون ان االنسان عـرف الكـتابة في مـنتـصف األلف الثـالث قبل ا
استخـدم القلم لهذا الغرض  وأن السومريـ هم من فتحوا هذا الباب الذي يحسب

لهم بأنه اهم اجناز حضاري .
ـسـماري الـذي ابـتـدعه الـسـومريـون من الـعـراق الى األقـطار وقد انـتـقل هـذا اخلط ا

صريون اخلط الهيروغليفي . اجملاورة ثم انه بعد ح ابتدع ا
وكـانت الــكـتـابــة في الـبــدء لـغـرض ديـنـي بـحت ثم فــيـمـا بـعــد رافق ذلك لـلــمـعـامالت

التجارية .
ويـذكر في هذا الـصدد ان علـماء اآلثار فـي حفريـاتهم وتنـقيبـاتهم عثـروا على الكـثير
من األلواح الطينية التي دون عليها جملة من األخبار بشأن حياتهم  وانه عثر ايضا

قابر . عابد وعلى التماثيل وعلى واجهات ا على كتابات منقوشة على جدران ا
وحـيـنـمـا قـام الـعـالم الـفـرنـسي ( شـامـبـلـيـون ) بـتـحـلـيل وقـراءة اخلط الـهـيـروغـليـفي
ا فيـها من حتنـيط وبناء ـصريـة  اتـضحت لنـا معـرفة الكـثير من اسـرار احلضارة ا

األهرام .
ـة عالوة عـلـى حـضارات والـقـلم هـو الـذي أخـبـرنـا ايـضـا عن حـضـارة الـيـمن الـقـد

اخرى .
وفي العصـر العباسي استخدم الورق الذي اقتبست صناعته من الص فكان طفرة
يـزة في تيـسيـر الكـتابـة وانتـشـارها يـرافقـها الـقلم الـذي اتخـذ اشكـاال جديـدة هو

اآلخر .
عـرفة وأعود لـلقـول بأنـنا مـنذ عـرفنـا القـلم فان حـيـاتنـا تبـدلت بل انتـقلت الى عـالم ا

والعلم  وحـينما نـقرأ سطـور الكتاب ومـا حتتويه هـذه السطور من
سات مضيئة تغني عقولنا حينئذ نذكر ما يفعله القلم الذي
هــو في الـواقع أداة مــطـيـعــة ألفـكــارنـا  فـمن وحـي الـقـلم
يــتـألـق األديب ومن وحــيه يــقـول الــعــالم كــلــمــته وآخـرون

يسيرون بخطواتهم من وحيه .
هكـذا هو األمر بعد ان حسمـه رب العزة بقوله ( ن والقلم

وما يسطرون) .
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شـــكــا مــواطـــنــون في كـــربالء من عــدم
حـصــولــهم عــلى مـادة الــنــفط االبـيض
وحـرمـانـهم من وجـبة الـتـجـهـيز االولى
والبـالغة 100 لتـر لكل عائـلة. مـشيرين
الى انه (عـلى الرغم من انـتـهاء االشـهر
لكـنـنا اضـية من الـعام 2020  الثـالث ا
لم نـــحــصـل عــلـى وجــبـــة الــتـــجــهـــيــز
اخلـاصة بـالـوقود بـسـبب تأخـر اصدار
ــركـز الــبــطـاقــة الـتــمـويــنـيــة من قـبل ا

التمويني في احملافظة). 
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ـنـتـجـات النـفـطـية مـطالـبـ (مـديـرية ا
فــــرع كــــربـالء بــــاعـــــادة جتــــهـــــيــــزهم
وحـــصــــولـــهم عــــلى الـــوجــــبـــة االولى
والـبـالـغـة 100 لـتــر لـكل عـائـلـة). وقـال
ـواطن عـلي عــبـد الـكــاظم لـ (الـزمـان) ا
امس (من الـضـروري ابراز دور مـخـتار
نـطقة واجمللـس البلدي بـهذا اجلانب ا
ـنفـذ الـتـجهـيـزي سـواء كان ومـراقـبـة ا
حكـوميا ام اهـليا لـيتسـنى للمـواطن
تـسلـم حصـصـهم من وقود مـادة الـنفط
االبيض ال ان يـكون التـوزيع كما يـحلو



ما بـ الـورقـة الـبـيـضاء لإلصـالح االقـــــــتـصـادي  ومـسـودة قـانـــــــون
موازنة 2021 عدة روابط منهجـية واضحة  ..فـبعد تخـفيض سعر صرف
الدينار الـعراقي مقـابل الدوالر من دون اية استـعدادات سابـقة او موازية
ـوازنـة  بنـمـوذج مـتـجـدد لفـرض الـضـريـبـة على ..جـاءت مسـودة قـانـون ا
ــتـقـاعـدين  عـلى حـد ـوظـفي الـدولـة وا الـدخل لـكـامل الـرواتـب واالجـور  

سواء .
ا يـطرح ـوازنـة التـشغـيلـية  غـير الـرواتب بـشكل كـبيـر   فيـما ارتـفعت ا
وذج  الـتـخـطيـط االقتـصـادي لـلسـيـاسات تسـاؤالت  مـثـيرة لـلـجـدل عن 
الية والنـقدية امام تـسريبات عن اتـفاق ب احلكـومة وقيادات  االحزاب ا
شاريع تصدية لسلطان احلكم  في استثمار اللجان احلزبية لعدد من ا ا
التي توصف بـكونهـا استراتـيجيـة  تشمل تـوليد ونقـل الكهربـاء ومصافي
ـصنـفة بـكونـها عـامل ا النـفط ومحـطات بـيع الـوقود نـاهيك عن عـدد من ا
متوقفة عن العمل او مستهلكة بينما واقع احلال حتتاج الى اعادة صيانة

تشغيلية .
ـؤامرة لكن االجـتماع االخـير ب رجال لست بصـدد التعامل مع نـظرية ا
ثل اغلـبهم واجهـات حزبيـة معروفـة واللجـنة االقتـصادية االعمال الـذين 

احلكومية تناول مثل هذه الفرص االستثمارية .
كلمـا تقدم يـطرح السـؤال الكبـير عن الـكلفـة االجتمـاعية  لـهذه اإلجراءات
ـسؤول احلـكوم  تقـتبس عن ماري التي تبـدو في بعض تصـريحات  ا
انـطـوانـيت عـنـدمـا ثـار جـيـاع  الـفـرنـسـيـ فـنـصـحـتـهم بـالـكـيك  بـدال من

اخلبز!! 
توسطة في عراق اليوم تتعامل اول مثالب الكلفة االجتماعية  ان الطبقة ا
مع سقف مليـوني دينار بصرف 145 الف دينار لكل 100 دوالر تتضمن
ــدارس والـكـلــيـات االهــلـيــة واخلـدمـات اجـور الــسـكن وخــطـوط الــنـقل وا
الصحيـة ومولدة الـكهرباء لـعائلـة من خمسـة أفراد اذا كان كل من الزوج
والـزوجـة مــوظـفـ ..مـقــابل عـدم وجـود احــصـائـيــات رسـمـيــة عن نـسـبـة
وظـف في كل عـائلـة وهذا مـا احدث الـتفاوت الـواضح بـ عائلـة اغلب ا

ا فقط االب حاصال على وظيفة دائمة . افرادها موظف واخرى ر
ثـلبـة الـثانـيـة شيـوع ظاهـرة الـقروض بـجمـيع انـواعهـا سواء الـبـنكـية ام ا
ـئـة في نـظـام الـشـراء بـاالقـسـاط ومع انـخـفـاض مـتـوقع يـصل إلى 40 با
ـواطن مع تـسـديـد فـاتـورة االقـسـاط الـقـدرة الـشـرائـيـة كـيف سـيـتــعـامل ا

الشهرية ?? 
واطـن العـراقـي  ..انه يـتعـامـل مع حـالة ـوازنة عـلـى ا ثـالث مـثـالب هـذه ا
الالدولة في نفـاذ القانون فـالسيـادة في األسعار  لـيست بيـد احلكومة بل
واطن  وليس في يد التجار  وفرض الضرائب  كـان على موارد معيشة ا

في تقليص نفقات رفاهية .
ــوازنــة  لم يــعــمـل عــلى نــشــر قــائــمــة ــثــالـب .. ان قــانــون ا رابع هــذه ا
طـلوب تـنـفيـذها في تـقشف  اجلـهـاز االداري للـدولة بـشكل ياالجـراءات ا
وظفي الدولـة واالبقاء على عام مثال ذلك الـغاء تخصـيص عجالت النـقل 
عجلة واحدة لدرجة مدير عـام فاعلى .. اضافة الى إجراءات واضحة في
التـعـامل مع الـفـضـائيـ الـذين يـعـملـون في مـقـرات االحـزاب  نـاهيك عن
تـخـصـيص حـمـايـات تـقـبض الــرواتب من االجـهـزة األمـنـيـة لـشـخـصـيـات

متقاعدة او انها ليس لها اي منصب حكومي !! 
كـن اضافـتـهـا كـمـواد ضـمن قـانون ـقـتـرحـات التـي  وهـناك قـائـمـة من ا
ثل هـذه اإلجراءات التـقشفـية .. وهذا مـا لم يحدث بل احلاصل وازنة   ا

وازنة التشغيلية  غير الرواتب !! هو العكس في زيادة مبالغ بها في ا
وازنـة  ستجعل جمهور االحزاب واجد في تمرير هذه ا
راكـز االنتخابية لالقتراع وظف على ابواب ا من ا
ــقــبــلــة  لــصــالح ذات ــبــكــرة ا في االنــتــخــابــات ا
ــتــصــديــة لـســلــطــان احلــكم  وال عـزاء االحـزاب ا
لـشـهـداء سـاحــات الـتـحـريـر الــعـراقـيـة  ..ولـله في

خلقه شؤون!!
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{ دبي (أ ف ب) - قـتــلت خـمـس نـسـاء
وأصيب سـبعـة أشخـاص آخرين بـينهم
أطفال جراء قصف بقـذيفة أصاب مساء
اجلـــمــعــة صـــالــة أفـــراح في احلــديــدة
ـديـنـة االستـراتـيـجـيـة في غـرب الـيمن ا
اخلاضعـة لسيطـرة احلوثيـ بعد أيام
على هجـوم استهـدف احلكومـة اليمـنية
اجلديـدة في عدن.وبـحسب نـاشط في
احلـديـدة فـإن الـقـذيفـة سـقـطت في وقت
متأخـر مساء اجلـمعة في صـالة االفراح
ـطار ـطـار قرب شـارع ا الواقـعـة قرب ا
على خط اجلبهـة ب القوات احلـكومية
.ويـــصــور هـــذا الــهـــجــوم واحلــوثـــيــ
ـــديــنــة الـــوضع الـــهش الــذي يـــســود ا
الواقعة على البحر األحمر في ظل وقف
إطالق نار تـوصل إلـيه طرفـا الـنزاع في
أواخــر 2018 إثـــر مــــفـــاوضـــات جـــرت
ـتحـدة ويـتم االلـتزام به بـرعايـة األ ا
بــصــورة إجــمــالــيــة.وتــبــادلـت الــقـوات
احلكوميـة واحلوثيون االتـهامات بشأن
اجلهـة التي نـفذت عـملـية الـقصف.وقال
الــعـــمــيــد صــادق دويــد الــنــاطق بــاسم
قاومة الوطنية احملسوبة على القوات ا
احلـكومـيـة وعـضو الـوفـد احلـكومي في
ــيــة في احلـديــدة لـوكــالـة الــلـجــنـة األ
ــة الـبـشـعـة فـرانس بــرس "نـدين اجلـر
التي ارتـكبـها احلـوثيـون بقـصف صالة
أفــراح والــتي راح ضــحــيــتــهــا شــهـداء
".وأوضح دويد أن دنـيـ وجرحى مـن ا
ـة اإلرهـابيـة الـبشـعـة بحق "هـذه اجلر
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اإلنــســانــيــة إلى الــيــمن.فــفي 4 كــانـون
االول/ديـسـمـبـر قـتل ثـمـانـيـة أشـخاص
عــــلى األقـل في قـــــصف عـــــلى مـــــجــــمّع
صــــــنـــــاعـي فـي مـــــيــــــنـــــاء احلــــــديـــــدة
االستـراتيجـي بعد مـقتل خـمسـة أطفال
وثالث نسـاء في قصف اسـتهـدف أحياء
سـكــنـيـة في قــريـة الـقـازة غــرب مـديـريـة
الـــدريــهـــمي في احلـــديــدة.وفي نـــهــايــة
تشرين الثـاني/نوفمبـر قصف التحالف
الـعـسـكــري الـذي تـقـوده الـسـعـوديـة في
اليمن معسكرات للحوثي في العاصمة

في السويد إال أنـها تشهـد خروقات ب
احلــ واآلخـر.االربــعـاء هــز انـفــجـاران
ـطـار في عـدن بـيـنـمـا عـلى األقل مـبـنى ا
كـان أعـضـاء من وفـد احلـكـومـة اجلـديدة
ينزلون سلم طائرة اخلـطوط اليمنية ما
أدى إلى وقــــوع 26 قــــتـــــيال عـــــلى األقل
بـيـنهم ثـالثة أفـراد من الـصـلـيب األحـمر
ني ومساعدة لوزير الدولي وصحافي 
األشـــغــال بــيــنــمـــا لم يــتــعــرض أي من

الوزراء ألذى. 
…—uB   UDI

كذلك أصيب عشرات األشخاص بجروح
وأظــهــرت لــقـــطــات مــصــورة بـــعــضــهم
ـددين أرضــا مـضـرّجــ بـالـدمـاء.ومن
ـفــتـرض أن تـعـمل احلــكـومـة اجلـديـدة ا
على إنهاء اخلالفات في معسكر السلطة

. قاتلة احلوثي والتفرغ 
وتعـهّدت احلكـومة اخلـميس الـعمل على
"إعادة االسـتقرار" لـهذا الـبلـد الغارق في
احلرب والذي يعتبر األكثر فقرا في شبه
اجلزيرة الـعربـية.وأدى النـزاع إلى مقتل
ــدنـيـ عــشـرات اآلالف مـعــظـمــهم من ا

ئـة من السـكان فيـمـا بات نـحو 80 في ا
يـعتـمـدون على اإلغـاثـة اإلنسـانـية وسط
أســوأ أزمـة إنـســانـيــة في الـعــالم وفـقـا
ــتــحــدة. وتــســبب الــنــزاع كــذلك لأل ا
بنـزوح نـحو 3,3 مالي شـخص وبـترك
أمـة على شـفـا اجملـاعة.وبـاءت كل جـهود
ــتـحــدة الــهـادفــة إلى إيــجـاد حل األ ا

سياسي للصراع بالفشل حتى اآلن.

صنـعاء بـعد أيـام من هجـوم للـمتـمردين
استهدف منشأة نفـطية في شمال مدينة
ملكة.في 13 حزيران/يونيو جدة غرب ا
والـيـة لـلـحـكـومة 2018 شـنت الـقـوات ا
بــدعم من الـريــاض واإلمـارات الــعـربــيـة
ـتـحـدة هـجـومـا السـتـعـادة الـسـيـطـرة ا
عـــــــلـى احلــــــديـــــــدة.وفي 13 كـــــــانــــــون
األول/ديـسمـبـر من الـعام نـفـسه أعـلنت
ــتـــحــدة اتــفـــاقــات لــوقف إطالق األ ا
الـــنــار خــصــوصــا فـي احلــديــدة بــعــد
تـنازعة ـنيـة ب األطـراف ا محـادثات 

أبــنـاء مــديـنــة احلــديـدة في ظل ســريـان
اتفـاق ستوكـهولم يؤكـد مضي مـيليـشيا
اإلجـــرام احلـــوثـــيـــة فـي تـــصـــعـــيـــدهـــا
بـاســتــهــداف الـيــمــنــيـ وجتــمــعــاتـهم
دنية ضاربة عرض السكانية واألعيان ا
احلــائـط بــالــقــانــون الــدولي اإلنــســاني
ومـــتـــنـــصـــلـــة عن جـــمـــيع االتـــفـــاقـــات
سـيرة" احلـوثية بـرمة".ونـقلت قنـاة "ا ا
ــعـــيّن من قــبل عن مـــحــافظ احلـــديــدة ا
ة جدا احلوثي قوله "حادثـة اليوم مؤ
ـة من جـرائم تـسكت ولألسف هـذه جـر
ـتـحـدة وصـمــتـهـا يـشـجع عـنــهـا األ ا
مـرتــزقـة الـعــدوان عـلى ارتــكـاب جـرائم
ة اليوم في هذا السياق".وأضاف وجر
"قوى العدوان ترتكب اجلرائم وال تتردد
في إلـقـاء الالئــمـة عن االخـرين".ويـشـهـد
ـتمـرّدين الـيـمن مـنـذ 2014 حـربـاً بـ ا
دعـوم من إيران والقوات احلوثي ا
ـعـتـرف به ـوالـيـة حلـكــومـة الـرئـيس ا ا
عـبــد ربه مـنـصــور هـادي بـدأت مع شن
احلوثـيـ هجـومـا سيـطـروا خالله على

العاصمة صنعاء.
‰ušb « WDI½

وتـصـاعـد الـنـزاع في آذار/مـارس 2015
مع تـدخل الـسـعـوديـة علـى رأس حتالف

عسكري دعما للقوات احلكومية.
وفـيـمـا تـراجـعت حـدة الـقـتال فـي اليـمن
بشكل كـبير منـذ أشهر اسـتؤنف العنف
في كـانون األول/ديـسـمبـر في احلـديدة
نـقـطـة الـدخـول الرئـيـسـيـة لـلـمـسـاعدات
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ســــوري وفـق مــــا ذكــــرت وكــــالـــة
األنــبـاء الــســوريــة سـانــا عن شنّ
اسـرائـيل "عـدوانـاً جـويـاً بـرشـقات
من الـصـواريخ من شـمـال اجلـليل
استهدف وحـدة من دفاعنا اجلوي
في مـنطـقـة النـبي هـابيل" في ريف

دمشق.
وأضافت الوكالة أن جـنديا سوريا
قــــــتـل وأصــــــيـب ثالثــــــة آخــــــرون

بجروح.
وامــتــنع اجلـيش اإلســرائــيـلي عن

التعليق على احلادث.
وقــال الــتــقــريــر دون اخلــوض في
الـتـفـاصـيل إن الطـائـرات احلـربـية
اإلســرائـيــلـيــة نـفـذت  1400طـلــعـة

جوية "عملياتية" في عام 2020.
وفــــيــــمــــا يــــتــــعــــلق بــــالــــصــــراع
الـفـلـسـطيـني قـال الـتـقـرير إن 176
صــاروخـا أطــلــقت من قــطــاع غـزة
الـذي تـسـيطـر عـليـه حركـة حـماس
عـلى إسـرائـيل سـقط مـنـها 90 في

أرض خالية مفتوحة.
وقـــال الــــتـــقـــريــــر إن الـــدفـــاعـــات
الصاروخية االسرائيلية اعترضت

 80صاروخا.
وخـاضت إسـرائـيل وحـمـاس ثالث
حـروب مــنـذ أن ســيـطــرت احلـركـة

على القطاع عام .2007
واندلـعت احلرب االولى في كـانون
األول/ديسـمبر  2008عنـدما شنت

إســـرائـــيل "عـــمـــلـــيـــة الـــرصــاص
ـــصـــبـــوب" بـــهـــدف وقف إطالق ا

الصواريخ عليها .
وانــتــهت بــوقف إلطالق الــنـار في
كــانـون الــثــاني/يــنــايـر 2009 عـد
مـــقــتل 1440 فــلـــســطــيـــنــيًــا و13

إسرائيليًا.
W¹dJ Ž  «—ËUM

وأجــــــرت حــــــمــــــاس وفــــــصــــــائل
فـــلــســطـــيــنــيـــة مــســلـــحــة أخــرى
مــنـاورات عــســكـريــة الــثالثـاء في
قــــطــــاع غــــزة تــــضـــــمــــنت إطالق
صـواريخ في الــبـحــر تـزامــنـا مع

ذكرى حرب عام .2008
وتـبــنّى تــنــظــيم داعش اخلــمـيس
هـجــومًـا كـان اســتـهــدف قـبل يـوم
حـــافــلـــةً في ســـوريــا وأودى بـ37
عــــنـــصــــرًا عــــلـى األقل مـن قـــوّات
الــنـظـام الـســوري حـسب مـا أفـاد
مــــــــوقع "ســــــــايـت" األمــــــــيــــــــركي
ــتــخــصّـص في مــراقــبــة مــواقع ا

تطرّفة. اجلماعات ا
ونـقل "سـايت" بيـانًـا نشـرته وكـالة
"أعمـاق" الدعـائية الـتابـعة لتـنظيم
الدولة اإلسالمـية وأرفقـته بصورة
لــلــحـــافــلــة الــتي انـــدلــعت فــيــهــا
الـنـيـران.وجـاء فـي بيـان الـتـنـظـيم
"كـمَـنَ جـنـود اخلالفـة حلـافـلـة تـقلّ
عــنـاصــر من اجلــيش الــنــصــيـري
ـــرتـــدّ (..) حـــيث اســـتـــهـــدفـــهـــا ا

إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.
ـــرصــد رامي عـــبــد وقـــال مــديـــر ا
الـرحـمن لوكـالـة فـرانـــــــــس برس
"إنّـه من الـــهـــجـــــمـــات األكــــــــــثــر
دمويّة منذ القــــــــضاء على تنظيم
الـدولــة اإلسالمـيـة في آذار/مـارس
2019.وأوردت وكـــــالـــــة األنـــــبـــــاء
الــســوريّــة الــرســمــيّــة (سـانــا) من
جـــهــتــهــا أنّ احلــافـــلــة تــعــرّضت
"لـهجـوم إرهابي" فـي محـافظـة دير

اجملــاهــدون بـاألســلــحـة الــثــقـيــلـة
وفـجّروا عـلـيهـا عـددًا من العـبوات
النـاسفة مـا أدّى لتدمـيرها وهالك
نحو 40 عنصرًا وإصابة آخرين".
ـــرصـــد الــســـوري حلـــقــوق كـــان ا
اإلنــســان أكّــد األربــعــاء مــقــتل 37
عنصرًا على األقلّ من قوّات النظام
الــســوري وإصــابـة  12آخـرين في
الــهـجــوم الـذي اســتـهــدف حـافــلـة
كانـوا يستقـلّونهـا ناسبًـا الهجوم

الـزور (شــرق) مـا أسـفـر عن مـقـتل
"25 مواطنًا" وإصابة 13 آخرين.

ته في آذار/مارس 2019 رغم هز
ال يــزال الـتــنــظـيـم يـشن هــجــمـات
دوريــة في سـوريـا خــصـوصـا في
ـــمــتــدة بــ مــنـــطــقــة الـــبــاديــة ا
مـحــافــظــتي حـمـص (وسط) وديـر
الـــزور (شـــرق) عـــنـــد احلـــدود مع
الـعـراق حـيث تـنــشط مـجـمـوعـات

جهادية.

بغداد
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ـرأة االيــزيـديـة عــلى ايـدي مـهــمـا حتـدثــنـا عن الــويالت الـتـي تـكـبــدتـهــا ا
عـصابـات الـدواعش فـإنـنـا نـقف عـاجـزين عن اإلحـاطـة بـهـا النـهـا تـفوق
نـطق! فـقـد بـلغ االمـر بـاجملـرمـ حـد بيع مـاتتـصـوره الـعـقـول و يـتـقـبلـه ا
الـنسـاء والـفـتـيـات االيزيـديـات في سـوق الـنـخـاسة مـقـابل أثـمـان بـخـسة
ناهيك عن حاالت السبي واالغتصـاب واألسر والقتل بدم بارد وغير ذلك

من اجلرائم التي يندى لها جب اإلنسانية. 
وجاء مـشروع قـانون الـنـاجيـات االيزيـديات الـذي تـمت قراءته في مـجلس
النواب قـراءة اولى وثانيـة  ليضـمد بعـضا من جراح الـنساء االيـزيديات
ـسيحيـ  وغيرهم. فـقد غدت بنـود القانـون شاملة والشبك والتـركمان وا
لكـل محـافـظـة دخـلتـهـا عـصـابـات داعش . وهذا يـعـني ان  الـنـاجـيات من
ـعـنـويـة ـاديـة وا الـنـسـاء والـفـتـيــات سـيـحـقـقن االسـتـفـادة مـن الـنـواحي ا
والـصـحــيـة  حــيث سـيـتـم شـمـولــهن بـراتب شــهـري وتـوفــيـر قـطع ارض
سكنية أو منـحهن قروضا مالـية لبناء سـكن الئق على قطعة األرض التي
عدل من التحصيل الدراسي ستمنح لهن. وقد  استثناء العمر وشرط ا

الك الدائم.  للناجيات مع توفير فرص عمل  من درجات التعي على ا
ولكن هل يكفي ذلك?

ال بد من استحداث هيـكل اداري يتولى متابعـة وادارة أمور الناجيات من
الـعـصابـات االرهـابـيـة او الالتي الزلـن قـيد االحـتـجـازواخلـطف ولم يـتم
حتريرهن بـعد.كأن تكـون هيئـة عامة أو مـديرية عـامة ترتـبط بوزارة العدل
أو الداخلية ويـكون الهيـكل االداري اجلديد مزود بـاحلقوقيـ والباحثات

االجتماعيات الالتي  تأهيلهن ليتعاملن مع الضحايا.
عـاجلتهن واطـفالهن وال بد من تخـصيص عيـادات طبيـة  ومراكز صـحية 

من االمراض وتأم بيئة صحية لهن.
ـكـان ان يـتم زج الـنـاجـيـات بـدورات تـدريـبـيـة وتـأهـيـلـيـة ومن الـضـرورة 
لـتـعــلـيـمــهن مـهـارات اخلــيـاطـة واحلـالقـة والـطــبخ وتـنـســيق الـزهـور الخ
ة ومسـاعـدتهن عـلى فـتح ورش صغـيـرة تؤمن لـهن والطـفالـهن حـياة كـر

تخلو من العوز.
نـظمات الدوليـة مهمة تـوفير الدعم الالزم لـلناجيات  واخص وتقع على ا
بـالـذكـر مــنه الـدعم الـنــفـسي  واالسـتـعــانـة بـاخلـبــراء الـعـرب واالجـانب
اضي االليم ساعـدة على نسيان ا اخملتص لتنظـيم دورات حول كيفية ا

وبدء صفحة حياتية جديدة تخلو من البؤس واحلرمان.
ا حل بهـن على انها ه لـلناجـيات هو االعتـراف  ـكن تقد ان ابسط ما 
قابر اجلماعية التي يتم اكتشافها تشير ة ابادة جماعية ذلك الن ا جر
الى مدى تـعـطش الدواعش اجملـرمـ للـقتل عـبـر دفن الضـحـايا في حـفر

جماعية وهم أحياء!
ـرأة واالسـرة وتـفـيــد الـتـقــاريـر االخـبــاريـة الـتي اســتـقـيــنـاهـا من جلــنـة ا
والطفـولة في مـجلس النـواب ان التـصويت على مـشروع قـانون النـاجيات
قـبل باذن الـله  الن عضـوات واعضـاء اجمللس قد سيكـون مطـلع العـام ا
ـوافـقة عـلـيه..وبذلك سـيـتحـقق لـلمـراة الـعراقـيـة بعض من اجمـعـوا على ا

استحقاقاتها الدستورية. 
وآمل أن يكون قانون الـناجيات االيزيـديات خطوة مضـيئة في رحلة األلف
سيرة القوان التي حتتاجها الـعائلة العراقية وعلى رأسها تشريع ميل  
قـانـون مــنـاهــضـة الـعــنف االسـري وكــذلك قـانـون الــطـفل الــعـراقي الـذي
ـضـون ايــامـهم وهم يـجـوبـون ن  سـيـنـتـشل الــصـغـار 
الـطـرقـات بــحـثـا عن لـقــمـة اخلـبـز او الــيـتـامى الـذين
فـقـدوا حـنـان االبـوة وعـطف االمـومـة .وكـذلك قـانـون

حتر ختان االناث وغيرها.
كن ان يساهم ان بلدنا بحـاجة الى تشريع كـل ما
ــراة والــطــفل واالســرة في في الــنــهــوض بــواقـع ا

العراق . وعسى ان يكون ذلك قريبا.

{ القـدس (أ ف ب) - قال اجليش
اإلســرائـيـلي الـذي نــادرا مـا يـعـلق
عــلـى الـــضـــربــات اجلـــويـــة الـــتي
تنـفذها قـواته في تقريـر اخلميس
أنه قــــصـف نــــحـــو 50 هــــدفــــا في

سوريا عام 2020.
ولم يقدم التقريـر السنوي للجيش
اإلسـرائـيلي تـفـاصـيل عن األهداف
الــتـي قـــصــفـت لــكـن يُــعـــتـــقــد أن
إسرائيل شنت مئات الضربات في
ســوريــا مــنــذ انــدالع الــنــزاع عــام

.2011
واســتــهــدفت الــضــربــات الــقــوات
الــنــظــامــيـــة الــســوريــة والــقــوات
تـحـالـفة ومـقـاتـل من اإليـرانـيـة ا

حزب الله اللبناني.
تـعـهـدت اسـرائـيل بـاسـتـمـرار مـنع
إيـــــران من تـــــرســـــيـخ وجـــــودهــــا
العسـكري في سوريـا حيث دعمت
طهـران الرئـيس بشـار األسد طوال
ـستمـرة منذ مـا يقرب من احلرب ا

عقد.
ÍdJ Ž —bB

وقـالت مـتـحـدثـة عـسـكـريـة لـوكـالة
فــرانـس بــرس" إن االرقــام الـواردة
في الــتــقـريــر صــحـيــحــة حـتى 20

كانون االول ".
والضربة األخـيرة في سوريا التي
نــــســـــبت إلـى إســــرائـــــيل وقـــــعت
األربـعــاء. وأفـاد مــصـدر عــسـكـري
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ـــــتـــــحـــــدة (الـــــواليــــات { اال ا
ـتــحـدة) (أ ف ب) - قـبل أقلّ من ا
ثالثـة أسـابـيع عـلى مـوعـد تـسـليم
الـســلـطــة إلى الــرئـيس األمــيـركي
ـنتـخب جـو بايـدن وجّهت إدارة ا
ـنـتــهـيـة واليـته دونـالـد الـرئـيس ا
تــرامب ضــربــتــهــا األخـيــرة لأل
ـتّـحدة من خالل الـتـصـويت ضدّ ا
مـيـزانـيّتـهـا وذلك بـسـبب خالفات
حــول إســرائــيل وإيــران غــيــر أنّ
خـطوتـهـا هذه لم تـلق دعـمًا دولـيًا
واسعًا.ففي ختام اجلـمعيّة العامّة
لـلمـنظّـمة الـدوليّـة كانت الـواليات
ــتـــحــدة الـــدولــة الـــوحـــيــدة مع ا
إســـرائــيل الــلــتـــ صــوّتــتــا ضــدّ
تـحدة لـعام 2021 ميـزانيّـة األ ا
والـبــالـغـة  3,231مـلــيـارات دوالر

بــــيـــنـــمــــا وافـــقت عــــلـــيـــهـــا 167
دولـة.وعـبّـرت السـفـيـرة األميـركـيّة

تحدة كيلي كرافت عن لدى األ ا
اعـــتــــراضـــهـــا عـــلـى أن تـــشـــتـــمل
ــيــزانـــيّــة عـــلى تــمـــويلٍ إلحــيــاء ا
ــؤتــمــر األ الــذكــرى الــعــشــرين 
كافـحة العنصريّة في عام تحدة  ا
2001 فـي ديــــــربــــــان بــــــجــــــنـــــوب
ــتـحـدة إفـريــقـيـا.كــانت الـواليـات ا
ـؤتمـر تضـامنًا انسـحبت من ذلك ا
مـع إسـرائـيل واحـتــجـاجًـا عـلى مـا
اعـتـبرت أنّه مـوقف يُـدين إسـرائيل
مـن جـــــانب دول ذات غـــــالـــــبـــــيّـــــة
مــســلــمـة.وقــالـت كـرافـت في قــاعـة
اجلـــمــعــيّــة الـــعــامّــة إنّ الــواليــات
تّحدة وّل لأل ا تّحدة أكبـر  ا
"دعت إلى هـذا الــتـصـويت من أجل
بـادئـنا الـتـوضيح أنّـنـا نتـمـسّك 
وندافع عن الـصّواب وال نـقبل أبًدا
(الــتـــصــويت) بــاإلجـــمــاع من أجل
اإلجــمــاع" فــحــسب.وقــالت كــرافت

خالل اجلـمـعــيّـة الـعــامّـة إنّه "بـعـد
عـــشـــرين عــــامًـــا لم يــــتـــبقّ شيء
لــتــأيــيــده (..) في إعالن ديــربــان"
مـعـتـبرة أنّ فـيه "مـعـاداةً للـسـامـية
وحتــيّـزًا ضــدّ إســرائــيل".ووافــقت
الـدول األعـضـاء في شـكل مـنـفصل
عــلى قــرار يــدعم مــتـابــعــة جــهـود

مؤتمر ديربان.
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ّ تـمــريـر الـقــرار بـأغـلــبـيّـة 106 و
أصـــــــوات وامــــــــتــــــــنـــــــاع  44عن
الـتـصـويت ومـعـارضة 14 عـضوًا
ـــتـــحــدة ـــا فـي ذلك الـــواليـــات ا
وإسرائـيل وكذلك قـوى غربـيّة مثل

انيا. تحدة وفرنسا وأ ملكة ا ا
كما اشتكت السفيرة األميركيّة من
أنّ بـالدهـــــــا لـم تــــــلـقَ أيّ دعـم من
ـــــــنــــــظّـــــــمــــــة الـــــــدولــــــيّـــــــة في ا
أيــلــول/ســبـتــمــبــر عـنــدمــا قـرّرت

أحـــد أفــراد عــائــلــتـه ويــســتــخــدم
مـــدخــــراته تـــدريــــجـــا لــــيـــتــــدبـــر
أمــوره.وهــو يــرى في مــســاعــدات
البـطالة بعـض الراحة لكـنه يفضل

احلصول على وظيفة. 
ويــــقــــول "ال أريـــــد اجلــــلــــوس في
ـــســـاعـــدات ـــنـــزل".وســـمـــحت ا ا
الفدرالـية التي  دفـعها للـعاطل
عن الـعـمل مـنـذ تـبني خـطـة هـائـلة
لـدعم االقــتــصـاد بــأكــثـر من 2200
مـــــلــــــيـــــار دوالر فـي آذار/مـــــارس
ـاضي ألكـبـر اقتـصـاد في الـعالم ا
مـن احلــد من حــجم الــركـود ومــنع
ماليـ األشـخـاص من أن يـغـرقـوا
في الفقر.كما تـنص حزمة التحفيز
اجلـديـدة عـلى تـمديـد مـخـصـصات
ستقل أو على القطعة العامل ا
ـطـالــبـة بـهـذه ـكـنــهم عـادة ا وال 
ـن فــيــهـم كــارســون ـــســاعــدة  ا
نـويل.مـن جـهـتـهـا حتـاول ديـبورا
لـي الــــــتي اضـــــــطــــــرت إلى تــــــرك
ــسـتــشـفى ألنــهـا وظــيـفــتـهــا في ا
تــعــاني من داء الــســكــري وخــطــر
إصـــابــتـــهــا بـــكــوفـــيــد-19 تـأمـ
مـعـيـشة عـائـلـتـها بـ 240دوالرا في
األسبـوع من إعانات الـبطـالة التي
تمـنحـها واليـة أريزونـا.وهو واحد
ـــــبــــالـغ في الـــــبالد ومن مـن أقل ا
ستحيل" عمليا تأم العيش به "ا
كما تقول.واضطرت عاملة الرعاية
الـصــحـيـة الـبــالـغـة مـن الـعـمـر 58
عـــامــا لـــلـــجــوء إلـى مــدخـــراتـــهــا
الـتـقـاعـديـة وتـشـعـر بـالقـلق من أن
ــسـاعــدات قـد الــتـأخــيــر في دفع ا
يـــــــــكــــــــــون لـه عــــــــــواقـب عــــــــــلى
أسرتها.وابنتها هي الوحيدة التي
تــعــمل بـيــنــمـا يــحـصـل أحـفــادهـا

الثالثة على تعليم عبر اإلنترنت.
وقــالت "أخـاف أن أفــكـر في ذلك. ال
يزال هنـاك مبالغ يـجب أن أسددها
مـن ثــــمـن ســــيـــــارتي ولـــــدي رسم
لــلـتـأمـ يــجب دفـعه. أحـاول آخـذ

األمور بهدوء".

ـــســـاعــدات بـــعـــد هــذا دفـع هــذه ا
ـؤقـت قـد يــكـون مــعـقـدًا الـتــوقف ا
ويـــســـتـــغـــرق أســــابـــيع.وتـــوضح
مـيشـيل إيفـرمور خـبيـرة السـياسة
العامة في مؤسسة "مشروع قانون
الـعـمل الـوطـني" أن "كـل ما يـتـعـلق
كن بإعانات البطالة (...) معقد" و
أن يــــــتــــــجــــــاوز قـــــــدرات بــــــعض
الــواليـات.وفي الـواقـع يـتم تـوزيع
ـسـاعـدات من قـبل الـواليـات هـذه ا
لـك كثـير واألراضي األمـيركـيـة. و
ـة مـنــهــا أنــظـمــة كــمــبـيــوتــر قــد
ـعـاجلــة عـدد هـائل من الــطـلـبـات
وســــتـــواجه صـــعــــوبـــة في إعـــادة
تـنشـيط بـرنـامج انتـهت صالحـيته

للتو بسرعة.
ــركـز وقــال أنــدرو ســتـيــتــنــر من ا
الـفـكــري الـتـقـدمي "ذي ســنـتـشـري
فـاونــديـشن" إنـه "سـيـكــون عـلــيـهـا
شــطب اجلـــمــيع (من الـــنــظــام) ثم
ر إعادة اجلـمـيع مرة أخـرى ولن 
هـــذا من دون عــراقــيل".ومن اآلثــار
ـتأخر اجلانـبية األخـرى للـتوقيع ا
لـلــقـانــون أن الـعــديـد حــددت عـدد
ـدفـوعات لألسـبـوع.في اجملـموع ا
ـــكـن أن يــــكــــلف تــــوقف بــــرامج
ـــــــســـــــاعـــــــدة في  26كـــــــانــــــون ا
األول/ديسمبر الـعاطل عن العمل
في بــعض الــواليــات أســبـوعــا من
دة دفوعات  هذه األموال ويؤخر ا
تـــصل إلـى ثالثـــة أســـابـــيع وهـــو
وضع بالغ احلـساسـية لـألشخاص
الذين ال يعملـون منذ اشهر حسب
إيفرمور.ويـقول كارسون نويل (51
عــامــا) "أتـدبــر أمــوري بــدون دخل

. دة أسبوع
 كل هـــذا الـــوقت الـــذي أمـــضــيـــته
بــدون راتب كــان صـعــبــا". ونـويل
فقد وظيفته في صناعة الترفيه مع
انتشار الوباء.وطرد كارسون الذي
يـقــيم في واليـة أريـزونـا من شـقـته
بـعـد اسـتـنـفـاد حـقـوقه في تـشـرين
األول/أكتوبـر. وهو يعيش اآلن مع
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ـتـحـدة إعـادة عـقـوبـات الــواليـات ا
ـــتــحـــدة عــلى إيـــران عــلى األ ا
خــلــفــيّـة انــتــهـاكــات مــزعــومـة من
جــانب طـــهــران لالتّــفــاق الــنــووي
ّ الـتــفــاوض عــلــيه في ظلّ الــذي 
إدارة الــرئــيس األمـيــركي الــسـابق
بـــاراك أوبـــامـــا.وقـــالت كـــرافت إنّ
ـتــحـدة ال حتــتـاج إلى "الـواليــات ا
تـــــصـــــفــــيـق إلثـــــبــــات حـــــسّـــــهــــا
األخالقـي".وشـدّدت الـسـفــيـرة عـلى
ــتـــحــدة لن تُـــغــيّــر أنّ الـــواليــات ا
مــســاهــمــتــهــا فـي مــيــزانــيّـة األ
ـئـة ـا في ذلك  25في ا ـتــحـدة  ا
من نـفـقـات حـفظ الـسالم وحـوالى
تسـعة مـليـارات دوالر سنـويًا لدعم
عملـيّات اإلغاثـة اإلنسانـيّة.ويُتوقّع
ـنــتـخب جـو أن يـتـبــنّى الـرئــيس ا
بايـدن نهـجًا أكـثر تـعاونًا مع األ
ا في ذلك وقف انسحاب تحدة  ا
ـــتــحـــدة من مــنـــظــمــة الــواليــات ا
ية التي أنحى ترامب الصحة العـا
عليها بالالئمة لعدم بذلها ما يكفي

من اجلهد لكبح كوفيد-19.
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وقـد يعـقّد الـتأخـير في تـبني خـطة
اإلنـعـاش االقـتـصـادي اجلـديدة من
ــتــحـدة قــبل حــكــومـة الــواليــات ا
ـــســـاعــدات الـــضـــروريــة تـــوزيع ا
اليـ األمـيــركـيـ الــعـاطـلـ عن
الـــعـــمـل.والـــســـبب هـــو مـــوافـــقـــة
الـكـونـغـرس في الــلـحـظـة األخـيـرة
عـلى خـطــة الـتـحـفــيـز االقـتـصـادي
اجلــديـدة الــتي تــبــلغ قــيــمـته 900
مـلـيـار دوالر ورفض الـرئـيس الذي
قـبل توقيع تنتـهي واليته الـشهر ا
الــــنص أليـــــام قــــبل أن يـــــتــــراجع
األحــــد.ويــــفــــتــــرض أن حتـل هـــذه
ـساعـدة محل تـلك الـتي أقرت في ا
آذار/مــارس وانـتــهت صالحـيــتـهـا
منـتصف ليل الـسبت مـا يحرم من
أي دخل 12 مـلـيـون شـخص فـقدوا
Æ19-وظائـفهم بسـبب وباء كـوفيد
لكن اخلـبراء يـقولـون إن استـئناف

u‰∫ الدخان يتصاعد من مطار عدن بعد وقوع انفجارات اثر وصول طائرة تقل أعضاء احلكومة اجلديدة Ë
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ـــــرأة ســــــتـــــرشـح عن  كـل دائـــــرة ا
سـتـشـمـل بـعض احملـافـظـات وفـيـهـا
ناطق أقضية ونواحي وفي العادة ا
الحتبـذ تسـنم امرأة في هـذه الدائرة
هـــنـــا ســـيــكـــون الـــتـــحـــدي األكـــبــر
واألصعب ويجب ان تـكون كل دائرة
انتخابية تخرج بامرأة  حتمل أعلى
األصـــوات عن قـــريــنـــاتــهـــا هــذا من
ناحيـة   من ناحـية ثانـية في بعض
رأة تتفوق الدوائر من احملتـمل أن ا
عن الـــــرجل فـي عـــــدد أصــــواتـــــهــــا
بـالـتـأكـيد فـي االنتـخـابـات الـسـابـقة
2014 و 2018 كــــانـت كــــثـــــيــــر من
الـنـائـبات قـد حـصـلـوا عـلى أصوات
أكـثـر من الـرجـال بـفـارق كـبـير حـتى
أنهـم لم يكن بـحـاجة إلى الـكـوتا في
وضـوع سوف يعزز دور حينـها  فا
ــمـكن أن تــتــمـخض ــرأة ألنه من ا ا
االنـتــخـابـات وتـكـون الــنـتـيـجـة فـوز
امرأت في دائرة انتخابية واحدة 
ـوضوع وذلك من فكـيف تـعزز هـذا ا
عدة نواحي  اوال كسب ثقة الناخب
 فاعليـتها وقدرتهـا وقوتها في هذه
الدائرة االنتخابية باإلضافة الى انه
يـــكــون لــهـــا صــدى طــيـب من حــيث
اإلمكانية في حتقيق مطالب الناخب

سـواء كـان من خـالل إيـصـال صـوته
او من خالل وعيهـا ومدى حسـاسية
رحـلـة احلالـية ووعـيهـا السـياسي ا
من حيـث تشـريع القـوانـ والرقـابة
ـــوضــوع عـــلى احلـــكـــومـــة وهـــذا ا
يــحـــتــاج الى جــهــد اكــبــر من حــيث

رشحات هذا اجلانب األول . ا
اجلـــانب الــثــانـي : الــتــحــدي اآلخــر
والذي يـشمل حتـدي النـاخب كامرأة
يــجـب ان نــعــزز الـــثــقـــة ومــنـــحــهــا
لــلــمـــرشــحـــات داخل تــلـك الــدوائــر
ـرأة عـنـدمــا تـتـعـزز االنــتـخـابـيــة  ا
ثــقـتــهــا بــامــرأة أخـرى وتــمــنــحــهـا
صــوتـهــا هـذا األمــر يـكــون بـهــا اثـر
كـــبــيــر خــاصــة فـي بــعض الــدوائــر
االنـتـخـابــيـة يـكـون عـددهم أكـثـر من
ــنـاطق الــنــاخـبــ لــكن في بــعض ا
لألسف يكون هناك اختزال كبير اما
ـــــمــــارســــة مـن خالل مـــــنــــعـــــهــــا 
ــــقـــراطـي وواجـــبــــهـــا اجتـــاه الـــد
محافـظتها ودائـرتها االنتـخابية من
خالل إجـبارهـا عـلى إعـطاء صـوتـها
سيطر نوعا حسب رغبة الشخص ا

رأة في البيت . ما على فكر ا
قــوانـ انـتــخـابـيــة مـجـحــفـة وغـيـر
ـرأة مـنـصــفـة حـالت دون مـشـاركـة ا

في العملية السياسية  
رأة العراقية قالت سكرتيرة رابطة ا
شــــمــــيـــران مــــروكـل  : شــــاركت في
انـتـخـابات 2014 نـاخـبـة ومـرشـحة
ورئــــيـــــســــة قـــــائـــــمــــة ( الـــــوركــــاء
سيحي  كون ا قراطية ) عن ا الد
وكانت جتـربة سيـاسيـة واجتمـاعية
جـــديــــدة جـــمــــعت فـي بـــرنــــامـــجي
االنـتـخـابي بـتـنـاغم الـهـدف الوطـني
والــهـدف الـقــومي   نـفـذت حــمـلـتي
االنتخابيـة بالتركيـز والتوعية  على
ـشــاركـة في االنــتـخــابـات ضــرورة ا
أوال ألنـهـا الـوسـيـلـة الـوحـيـدة الـتي
من خاللـــهـــا نـــعـــيـــد بـــنـــاء الـــوطن
فردات بـرنامجي ثـانيا والتعـريف 
وتمكنت من خـوض التجربـة بنجاح
وكانت احلـصـيلـة ما يـقارب األربـعة
آالف صــوت وكـــان تــرتــيــبي حــسب
تــسـلـسل الــفـائــزين بـقـوائم الــكـوتـا
ـطـلـوب ـســيـحـيـة ( اخلــامس ) وا ا
خمـسـة فائـزين جملـلس النـواب وهو
طلـوب حسب قـانون االنتـخابات  ا
ــقــاعــد اخلــمــسـة ولــكن  تــوزيع ا
وفق قــــانـــون غــــيــــر واضح وغــــيـــر
مـنـصف  ولم تـراعى ايـضـا الـكـوتـا

النسوية .
ـــهم جــــدا االنـــتــــبـــاه إلى لـــذا مـن ا
مفـردات وفـقرات قـانون االنـتخـابات
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على 83 امـرأة  في مـجـلس الـنـواب
ـقاعـد في مـجلس من إجـمالي عـدد ا

النواب 329.
وأشـــارت :  في انـــتـــخـــابــات 2014
ـــــرشــــــحـــــات من كـــــانـت ااحـــــدى ا
األقـــلـــيـــات وطـــالـــبت مـــفـــوضـــيـــة
االنـــتــخــابــات بـــضــرورة االعــتــراف
بـوجود كـوتا لـلـنسـاء بـ األقلـيات
لـكن لم يـجري االسـتـجـابة الى ذلك 
يجب أن يكـون للـمرأة حصـة محددة

شمولة فيها. في كل اجملاالت ا
وفي 2017  تــــعـــــيــــ مـــــجــــلس
ــفــوضــ لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا
ـســتـقـلـة لالنــتـخـابـات دون وجـود ا
فـوضـية امـرأة  فيه مع أن قـانـون ا
ــرأة يــشــيــر الى مــراعــاة تــمــثــيل ا
ـفـوضـيـة  واالقـلــيـات في مـجـلـس ا
وبــعـد الــضـغــوطـات الــعـديــدة الـتي
قــدمت من قــبل مــنــظــمــات اجملــتـمع
ــدني ومـن اجملــتــمع الــدولي تــمت ا
االســتــجــابــة في نــهــايـة  2019 من
خالل تـعــيـ امـرأة  مــسـتـشـارة من
مـجـلس الــدولـة كـعـضـو في مـجـلس
مفـوضيـة االنتـخابات  وفـي مجلس
القضـاء تشكل الـنساء % 7 من عدد
القـضـاة في كل انـحاء الـعـراق  لكن

حتى في هـذه النـسبـة نالحظ هناك
تمييزاً فال توجد امرأة ضمن قضاة
محاكم التمييز وال في هيأة احملكمة
االحتـاديـة الــعـلـيـا واقـتـصـر وجـود
الـــــنــــســـــاء في مـــــحــــاكـم الــــبــــداءة
والــتـحــقـيق واألحـوال الــشـخــصـيـة

واألحداث.
وفي السـنوات الـسابـقة تـقلـدت عدد
ـناصب القـيادية من النسـاء بعض ا
في الـوزارات لـكـن يـتم اسـتـبـدالـهن
بـرجـال عـنـد تـقـاعـدهن خـاصـة بـعد
2014  دون مــــــراعـــــاة الــــــكـــــفـــــاءة
ـــؤهالت الـــعـــلـــمـــيـــة. وهـــذا مـــا وا
نالحظه الـيوم ازدياد روح الـتعصب
ـرأة  نـحـتـاج إلى والـتـمــيـيـز ضـد ا
تـعـبـئـة مجـتـمـعـيـة كبـيـرة وحتـشـيد
الـصـفـوف لـلـقـضـاء عـلى كل اشـكـال

رأة. التمييز ضد ا
ـهندسـة ليزه من جانبـها أوضحت ا
نيسان حيـدو رئيسة منظـمة جمعية
ـرأة نـسـاء بــغـداد : " لـضـمـان حق ا
ـشـاركــة الـسـيــاسـيـة كــنـاخـبـة فـي ا
ومــنــتـــخــبــة  البــد من  تـــمــكــيــنــهــا
ســيـاســيـا  وتــعـد أهم وأول خــطـوة
ا لـرفع نـسـبـة الـتـمـثـيل الـنـسـوي 
ـرأة في الـعـراق  يـحـسن من واقع ا
والـعمل عـلى رفع الـوعي االنـتـخابي
عـنـد الــنـســاء وتـعــريـفــهن بـأهــمـيـة
ـشاركة في صوتـهن في رفع نسـبة ا
االنـــتــخــابــات الـــقــادمــة   من خالل
ــرأة الــعــراقــيــة وأهــمــيـة تــوعـيــة ا
مـشاركـتـها في الـعمـلـية االنـتـخابـية
وضــمـان ومـواجــهـة الـتــحـديـات في
مشاركتها بصورة صحيحة دون أية
ضغوطـات.مشـيرة  إلى إن اجلمـعية
رأة نفذت مشـروع  تعزيز مـشاركة ا
دنية في بغداد  حيث السياسية وا
ـشـروع أربعـة جـلـسات  نـفذ كـادر ا
الختيـار عضـوات اجملالس النـسوية
الــــتي من شــــأنــــهــــا أن تــــرفع وعي
النـسـاء حول أهـميـة مـشاركـتهن في
االنتـخابات و تـنفـيذ ورش تـوعية
عديـدة للنـساء حـول االنتـخابات في
مختلف مناطق بغداد   و اختيار
22 امـرأة ضـمن اجملـالس الـنـسـويـة
وإشــراكــهن في تــدريـبــات لــتـنــمــيـة
قـــدراتــهن وزيــادة خـــبــراتــهن حــول
ـشـاركـة السـيـاسـية لـلـمرأة أهـمـية ا
ـدرب لـتـأهـيلـهن لـتـقد وتـدريب ا
20 ورشــة تــوعــيــة لـــلــنــســاء حــول
واضيع االنتخابية  ومناقشة أهم ا
رأة أثناء التحـديات التي تـمر بهـا ا
ـشـاركـة في االنـتـخـابـات واحلـلول ا

واجهة هذه التحديات . ناسبة  ا

من واقع  معايشته ومنها:-
الـتـحـدي الـعـائـلي:- كـونـهـا نـاخـبة
تــقـع حتت تــأثــيــر ضــغط الــعــائــلـة
ومــنــهـا األب او األخ او الــزوج  في
ـرشح محـدد دون االخذ التـصويت 
بــنـظـر االعــتـبــار رأيـهـا الــشـخـصي
ليتحول هذا الضغط اذ كانت بذلك 
مـرشـحـة حتت نـفس الـتـأثـيـر ولـكن
ــــرأة في حـــــصــــر تـــــقــــد هـــــذه ا
اخلـدمــات الـنـيـابـيــة بـالـعـائـلـة اوال
عـلى حـســاب مـا تـعـانـيه من ضـغط
نـــفـــسي كـــون هـــذا االمــر لـــيس من
اختصاصـها فهي يفـترض ان تكون
امـرأة تـشـريـعـيـة ورقـابـيـة ولـيـست

تنفيذية .
 الــتـحـدي احلـزبـي كـونـهــا نـاخـبـة
غـيـر مـسـتـقـلـة فـأنـهـا تخـضع كـذلك
إلى ضغـوطات وتـأثيـر األحزاب في
ـرشح مـع دون فـرض التـصـويت 
حريـة االخـتيـار جملمـوعـة مرشـح

داخل احلزب .
الي كـونـهـا نـاخـبة  ال  الـتـحـدي ا
تعيـر أهميـة للتـصويت في العـملية
االنتـخـابيـة  أما إذا كـانت مرشـحة
ـالية في فأنـها تعـاني عدم الـقدرة ا
تـغطـيـة نفـقات الـدعـاية االنـتـخابـية

الن واقع احلـــال يـــذكــر عـــدم قــدرة
ــرأة فـي الــتـــصـــرف بـــحــريـــة في ا
اليـة السيما مع عدم وجود ذمتها ا
قــانـون يـحــدد مـصـروفــات الـدعـايـة

االنتخابية  .
 الـتــحـدي الـثـقـافـي كـنـاخـبـة إذ أن
الـثقـافـة الـسائـدة لـدى مجـتـمعـاتـنا
شاركة ـرأة في  ا هو عدم اهـتمام ا
شـاركة على السـياسـية واقـتصـار ا
الرجل  وكونها نـاخبة فان الضغط
الـــذي  تــتـــعــرض له هـــو مــوضــوع
الـتـهـديد او الـتـشـويه في سـمـعـتـها
حتـول دون أن يـكــون لـهـا رغـبـة في
الــقــدوم لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة

كمرشحة.
ـعــاجلـة هـذه الـتــحـديـات أشـارت و
الزويني إلى هناك فرص تساعد في
مـعاجلـة مثل تـلك الـتحـديـات منـها:
ا ان تخـفيف الـضغط الـعائـلي  طا
رأة االنتخـاب مباشـر وسري على ا
هنا طـريقان ال ثـالث لهمـا وهما أما
أن تستخدم أسلوب اإلقـناع للعائلة
بـرفض ضـغوطـات الـتـصـويت ألحد
إال وفق مـــا تــراه مـــنــاسب  وان لم
تــســتــطــيع إقــنـاع الــطــرف األخــيـر
عـلـيـهـا اخـتـيـار الـطـريق الـثـاني اال
وهــو اسـتـثــمـار االنـتــخـاب الـسـري
ـــبــاشــر في اخــتـــيــار الــشــخص وا
ـناسـب حسب وجـهـة نـظـرها دون ا
ـصوت اإلفـصـاح  عن الشـخـصـيـة ا

لها .
اإلفالت من التحدي احلزبي  سوى
كـانت نـاخبـة ام مـرشـحـة  يجب ان
تـــكـــون صـــريـــحـــة ومـــبـــاشـــرة في
احلـديث وإقـنــاع احلـزب أو الـكـتـلـة

ستقلة . السياسية بشخصيتها ا
الي   التخفيف من عبء التحدي ا
إن إقـرار قـوانـ داعـمـة لـلـمـشـاركة
السـياسـيـة للـمرأة من خالل حتـديد
أمـوال الــدعــايــة االنــتــخــابــيـة لــكل
ــرشــحـ يــسـهـم بـان تــكـون لــهـا ا
فـــرص مـــتـــســـاويـــة مع الـــرجل في
تـــمــويل حـــمالتـــهــا االنـــتـــخــابـــيــة
ـؤســســات غــيـر والعــتــمــاد عـلـى ا
الـرسـمـيـة ومـنـها اإلعـالم واجملتـمع
ــدني فـي نــشـر ثــقــافــة او تــبــيـان ا
أهــمــيــة ان يـكــون لــلــمـرأة  دور في
بــنـاء الــدولـة حــالـهـا حــال الـرجل 

فكالهما أساس اجملتمع .
فــيـمــا لـفــتت االسـتــاذة في جــامـعـة
بــغـداد  الـنــائـبــة الـسـابــقـة سـوزان
ــرأة الـــســعــد ان من احملـــتــمل أن ا
تتفوق عن الـرجل في عدد أصواتها
حـسب قـانـون الـدوائـر االنـتـخـابـيـة

قائلة : 
ــرأة حتــمـل مــهــمـتــ الــتــرشــيح ا
واالنـــتــخــاب من حــيـث الــتــرشــيح
يــحــتــاج ان يــكـون هــنــاك خــيـارات
مــتـنــوعــة مــتــعــددة يــسـتــطــيع من
خاللـهــا الـنـاخب إن يــحـدد األفـضل
واألحـسـن في كل دائـرة انــتـخــابـيـة
السـيـمـا أن الـوقت احلـالي  إقـرار
قانون مختلف عن الدورات السابقة
سيـكون هـنـاك دوائر تـشمل مـناطق
مـتــعـددة في كـل احملـافـظــات والـتي
ستـصعـد فيـها امـرأة واحدة في كل

دائرة انتخابية
فـيـجب ان تـكـون مـتـمـكنـة من حـيث
واطـن والشعب مسـؤوليـتهـا امام ا
بـــصـــورة عـــامـــة وامـــام دائـــرتـــهــا

بـــصـــورة خـــاصـــة خـــاصـــة وان 
ــرحــلــة بـان بغدادالــتــضــيــيـق في هــذه ا
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سـتخدم في تـوليد الـكهربـاء والعراق ايران تـهدد بقـطع الغاز عن الـعراق الغـاز ا
يحرق غازه الطبيعي ملوثا البيئة وجو الكرة االرضية . 

مـرت 18عــامـا و صـرف 90مــلـيـار دوالر عـلى حتـســ واقع الـكـهـربـاء وبـدون
جدوى وبـدون اي حتسن  وساعات جتهيز الكهرباء تكاد تكون ساعت في اليوم
وانقطاع 22 ساعـة يوميا في ثالث اكبر دولة نفـطية وغازية في العالم !!!!  قدمنا
حـلوال كاملة عام 2012 لكن لم يـستمع لنـا احد وقلنـاها مرارا وتكـرارا الكهرباء
في العراق كـمنظومة كـاملة متهـالكة ويجب اسـتبدالها بـاكملها فـهي اشبه بترقيع
ـنـظـومة الـثـوب الـقـد فال الـرقـعـة تـفيـد الن الـشـق كبـيـر وال الـتـرقـيع يـنـفـع مع ا

ة واالن نقدم لكم حل جديد وهو نصب تورباين نوع  القد
ــانـيـة كل تـوربـاين من هـذا H class 8000 وهـو من انـتــاج شـركـة سـيـمـنـز اال
الـنوع ينتج 450 ميـغاواط اي ان مدينة مـثل الناصرية حتـتاج الى تورباين واحد
او 2 عـلى االكـثر وتـتـوفر فـيـها الـكـهربـاء لـيل نهـار وبـكلـفـة ملـيـار دوالر فقط ولن
ـدة ٥سـنوات عـلى االقل الـتي تعـتـبر حتـتـاج الى صرفـيـات التـشـغيل والـصـيـانة 
ضـحك عـلى الـذقــون واسـتـهالك لـلـمـوازنـة كل عـام بـروس الـزواج  ولـو كل سـنـة
لـيار دوالر توربـاين من هـالنوع جان خالل 18سـنة وفرنـا كهرباء مسـتوردين 
ـسـير وراء كالم لل١٨ مـحـافـظـة .لكن عـنـدمـا يـهـمل االخـذ بـنصـيـحـة اخلـبـراء وا
تردية فهذه هي النتائج االن وحسب موازنة 2021 هناك 16تريليون النـطيحة وا
ديـنار اي مايقارب 12ملـيار دوالر ستصـرف مرة اخرى عـلى التفاهـات والترقيع
اشـتروا بـها 24 تـورباين وسـتوفـر لكم 12 كـيـكا واط اي 12000مـيـكاواط وهي
كـــافــيــة جــدا لــســد عـــجــز الــكــهــربــاء وانــهـــاء ازمــة الــكــهــربــاء بـــشــكل نــهــائي
وابـدي....مـعلـومات اضـافـية مـستـعـد اجيـبهـا لـوزارة الكـهـرباء والـدفع باآلجل او
ية وبدون ان تدفع مـقابل نفط خام وبالـتقسيط على 3 سنـوات وبضمانة بنـوك عا
توفر محليا والذي الدولة اي مـبالغ مقدما  علما انهـا تعمل على الغاز الطبيـعي ا
يحرق اغـلبه دون االستـفادة منه وسيـؤدي استخدامـها لتـقليل التـلوث في العراق
نتجـة باستخـدام وقود النفط االسود ـئة عن نفس كمـية الكهربـاء ا بـنسبة  30 با
... وحـسب مـوازنـة الـعـام الـقـادم 2021 فـأن الـ 16تـريـلـيـون ديـنـار اخملـصـصة
لقـطاع الكهرباء تتضمن تـسديد اجور كهرباء الدولة 1.26 تـريليون دينار عراقي
ـفروض ماينـحسب عجز هذا ( وهنـا الدولة تاخـذ من هاجليب تخـلي بهاجليب وا
الـرقم النـه من والى الـدولــة ) و مـبـلغ 3.96 تــريـلـيـون ديــنـار لـشــراء كـهـربـاء من
احملـطات االستثمارية (اي مايقارب. 2.8 مـليار دوالر وتكفي لشراء ٥ تورباينات
وتنـهي ازمة مـحافـظتـ على االقل ) ومـبلغ ٤٫٨ تـريلـيون لـشراء وقـود من ايران

اجلارة العزيزة ( باب النجار مخلع !!) ورواتب وصرفيات تشغيلية 
ـشاريع ?  الى ومـشاريع اسـتثـمارية 2.7 تـريلـيون ديـنار لم تـوضح مـاهي هذه ا
متى نـبقى نـعاني مـن ازمة حـلهـا سهل جـدا وصدق الـشـاعر حـينـما قـال ان كان
البتـرول ثمينـا فلماذا الجند الـلقمة!? وان كان الـبترول رخيصـا فلماذا جنلس في

الطلمة !?
{ عضو مؤسس في مؤسسة الفاو اللفكرية 

ـرأة الـعراقـية في لم تكـن مشـاركة ا
ــســتـوى الـعــمــلــيـة الــســيــاسـيــة 
ـانـية الـطـمـوح خالل الـدورات الـبـر
ألسـباب مـنـها مـا يتـعلق السـابـقة  
إذ ال ـرشـحات أنـفـسهن  بـالنـساء ا
تـوجـد بصـمـات نـسائـيـة مـؤثرة في
ـنحـها ذلك البـنـاء اجملتـمعي لـكي 
فـرصـة االرتـقـاء لـلـتـمـثـيل الـنيـابي
وهـذا اليـعني ان الـتـمـثـيل الـرجالي
له بــصـــمــات فــاعـــلــة في اجملـــتــمع
بــالـضــرورة هــنـاك بــعض الـنــسـاء
يـسيـطر عـلـيهم الـشعـور بـالوجـاهة
الــشـــكــلـــيــة كــحـــد أقــصـى في نــيل
ــنــصب ويــحــمــلن نــفس الــرايـات ا
والــشــعــارات الـتي يــعــتـاش مــنــهـا
نـــواب األحـــزاب  ونـــحن نـــتـــطـــلع
انية مبكرة في ألجراء انتخابات بر
ـــوعـــد الـــذي حـــددته احلـــكـــومـــة ا
العراقية سابقا  في منتصف العام
ــقــبل   فــالــوضع احلــالي يــطـرح ا
تـــســـاؤالت من نــوع جـــديــد بـــشــأن
ـرأة ومــســتـوى نــســبــة مـشــاركــة ا
ادائها وكيـفيته ومدى قـدرتها على
الـتــأثــيــر في احلــيــاة الـســيــاســيـة
واحلــزبــيــة ومــؤســســات اجملــتــمع
ــدني  ومـدى صـلــتـهـا بــالـنـضـال ا
الــقــائم مـن أجل احلــريــات الــعــامـة
كن تـأطير وهل  وحقوق اإلنـسان 
ـــثــلـن نــصف عــمـل الــنـــســـاء كي 
دني الهيئـة الناخبـة هل اجملتمع ا
لــديه الـقــدرة عـلى تــعـبــئـة الــنـسـاء
ـؤيـدين حلـقـوق الـنـساء والـرجـال ا
إلحـداث تـغـييـر في الـنـظـرة ألهـمـية
ن يــــشـــكـل نـــصف االســـتــــفــــادة 
اجملــــتــــمع?  فــــمــــا زال مــــوضـــوع
قراطية في العمـلية السياسية الد
وصــنع الـقــرار مـوضــوعـا جــدلـيـا 
خـاصــة وان الـعـراق يـشــهـد حـراكـا
سيـاسيـا ال بل دمويـا حادا ومازال
يبحث في صراع عنيف عن إمكانية
ــــــرأة إحـالل الــــــسالم  وتــــــعــــــد ا
بـطـبـيــعـتـهـا داعـيـة أسـاسـيـة لألمن
رأة واألمـان فـيـها عـلـمـا بـأن تـلك ا
نـفسـهـا هي الـتي دفعـت غالـيـا ثمن
الصـراعات السـياسـية عـلى حساب
كرامـتهـا وتفـتت عائـلتـها وفـقدانـها
إلمـــكــانـــيــة الـــتـــأثــيـــر الــفـــاعل في
مـجريـات األحـداث الـتي تـساهم في
تـهــمــيــشـهــا ال بل بــتــراجع كــبــيـر
لـدورهـا في ظل الـتطـرف والـتـحـجر
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بينت خـا رحيم لـطيف مسـتشارة
رئــــيـس اجلــــمــــهــــوريــــة لــــلــــنــــوع
ـرأة : الزالت االجـتـمـاعي وشـؤون ا
ــرأة فــعــالــة في الــقـرار مــشــاركــة ا
السياسي ومنذ بدء التاريخ  إال إن
اجلديد في مـشاركتـها بعـد التغـيير
الـــــســــيــــاسـي في عــــام 2003 هـــو
اكتسابها لنسبة الكوتا في عضوية
ان لـكنـها حـملت مـعهـا بعض البـر
اجلــوانب الــســلــبــيــة كــمــا حــمــلت
اجلــوانب االيـجــابـيـة  فــإيـجــابـيـا
ضـــمــــنت الـــنــــســـاء الـــعــــراقـــيـــات
تـــواجـــدهن وبـــنــــســـبـــة الـــربع في
ان العراقي ان  فالبر عضوية البر
فيه 83 امـرأة من مـجـمـوع أعـضـاء

ان. البر
امــا اجلــانب الــسـلــبي في الــكــوتـا
هيمـنة العـقليـة احلزبيـة والذكورية
الـتـي لم تــتـبــنى اخــتــيــار الــنــسـاء
الـكـفـوءات مـن الـعـراقـيـات الـلـواتي
شاركة كن أن يرفعن من فعـالية ا
النـسـوية في الـسلـطة الـتشـريعـية 
فــــعــــلى األغــــلـب جنــــد عــــضـــوات
ثالت لـبرامج أحزابهن انـيات  بر
ــرأة الــعــراقــيـة ولـيـس لـقــضــايــا ا
العالـقة والتي ازدادت تـعقيـدا يوما
ادة الدستورية بعد يوم   كما أن ا
تعلقة بـالكوتا  الزالت بحاجة 49 ا
الى مـراجـعـة وتعـديل   حـيث نص
الــدســتـور عــلى ان نــسـبــة الـنــسـاء
يـجب أن ال تـقل عن %25 وهـذا مـا
جعل التـفسير لـلمادة يحـرم النساء
ان الـلـواتي صـعـدن لعـضـويـة الـبـر
بــــأصــــواتــــهـن ولــــيس عـن طــــريق
الكوتا فتم تضمينهن ضمن الكوتا
الـــنــســائــيــة وضـــــاعت أصــواتــهن

هباءا. 
ــــرأة كـــــبــــيـــــر ومـــــهم في إن دور ا
العملـية السيـاسية على الـصعيدين
الـتـشـريـعي والـتـنـفـيـذي   وبـيـنـمـا
جند أن الـكوتا تـضمن نـسبة 25%
ان فليس هناك من النساء في البر
ــــشــــاركــــة اي نص يــــحــــمـي حق ا
الـنسـويـة على صـعـيد صـنع الـقرار
في األجهزة التنفيذية  ونظرا لعدم
ـرأة على فرصة مـتساوية حصول ا
ــشـاريع وعــادلــة فــقـد تــلــكــأت كل ا
ــعـنـيـة بـتـنـمـيـة أوضـاع واخلـطط ا
الــنــســاء وحــمــايــتــهن وتــعــرضت
الـنـساء الـعـراقـيـات إلى اشـد أنواع
الـــــعـــــنف الـــــقـــــائم عـــــلى الـــــنــــوع

االجــتــمــاعي وتـــلــكــأ إقــرار قــانــون
الـعـنف األســري وانـحـسـرت فـرص
ــــــرأة في الــــــعــــــمـل  واألوضـــــاع ا
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة وغــابت

اإلحصائيات. 
 WIÐU «  «—Ëb « 

رأة حتديات واكدت خا : تواجه ا
كثيرة منها  عدم منح مقاعد الكوتا
لــلـنـســاء الـلــواتي ال يـحـصــلن عـلى
ـان   عـدم أصـوات كـافـيـة في الـبـر
اخــتـــيــار الـــنــســـاء الــكـــفــوءات من
رأة   السقف تمرسـات بقضايـا ا ا
رأة حـرية نـح ا الزجـاجي الـذي ال
اتــخـــاذ الــقـــرار وصـــنــعه  قـــانــون
االنــتــخــابــات اجلــديــد رقم 9 لــعـام
2020 قـــد يــدفع األحـــزاب إلى عــدم
تــقـــد مــرشــحـــات نــظـــرا حلــاجــة
األحـــزاب لــلـــرجــال  عـــدم حــصــول
الي رشحات عـلى الدعم ا النسـاء ا
ــرشــحــون الــكــافي كــمــا يــحــصل ا
الـرجال عـلـيه فـالعـامل االقـتـصادي
مـــــهم فـي نــــشـــــاطـــــات الــــدعـــــايــــة
ـا يـؤثـر سـلـبـيا عـلى االنـتـخـابـيـة 
فـرص فـوزهن    حـمالت الـتـسقـيط
والـتـشـهـير الـتي انـتـهـجـتـهـا بعض
اجلهات في الدورات السابقة والتي
استهدفت النسـاء قد تستهدفهن في
هــذه الـدورة ايـضــا وضـمن تـقــالـيـد
رأة أساسا وأعراف حتط من قدر ا
وهـــذا أمــر مــشــ عـــرض الــنــســاء
لـلـخـوف مـن االنـتـخـابـات خـوفـا من

التشهير والطعن باألعراض . 
ريــزان شـيـخ دلـيــر : اغـلـب الـنــسـاء
انيات أفـكارهم ذكورية وبعيدة البر

رأة عن االهتمام بقضايا ا
أكدت النـائبـة ريزان شيخ دلـير على
رأة أكثـر فاعلية إن تكون مشـاركة ا
ــقـبــلـة كــنـاخــبـة في االنـتــخـابــات ا
رأة دورا وكمرشحة   حيث لعبت ا
كـبيـرا في مـشـاركـتهـا في تـظـاهرات
ثـــورة تــشــرين وقـــدمت شــهــداء من
اجل احلريـة فيجب ان يـكون لـلمرأة
صوتـا في االنـتخـابـات كمـا كان لـها
صــوتـا في انــتـفــاضـة تــشـرين  من
نـاحـية قـانـونـيـة دوائر االنـتـخـابات
موزعـة حـسب الكـوتا الـنـسائـية في
كل احملــافـــظــات  أمـــا عن كــيـــفــيــة
ـــرأة في االنـــتــخـــابــات مــشـــاركــة ا
واحلـــصــــول عـــلـى اعـــلـى أصـــوات
للحصول على أكثر من نسبة الكوتا
%25 نائـبات داخل مـجلس الـنواب
ــرأة  أتـــمــنى ان تـــكــون أصــوات ا
أكثر من هذه النـسبة في احملافظات
حـتى عددنـا يـكـون أكثـر في مـجلس
النـواب الـقادم  وذلك من خالل دور
ـدني واإلعالم مـنــظـمـات اجملــتـمع ا
ــرأة لـلــتـصــويت عـلى في تــوعـيــة ا
ـرشــحـة لــنـضــمن مـشــاركـة ــرأة ا ا
لـلـمـرأة أكـثـر من 83 امـرأة كـمـا هو

ان . موجود أالن في البر
الفتة من غيـر الكوتا  يـكون مشاركة
النـساء قلـيل جدا في 2014 تقـريبا
 15نــائـبــة وفي 2018 تــقـريــبـا 18
نـائــبـة   نـحن بـالـكــوتـا اسـتـطـعـنـا
احلـــصـــول عـــلى 84 نـــائـــبـــة داخل
رأة مجلس النواب  فيما مشاركة ا
في  الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة قـليـل جدا
النـــهم بـــدون كــــوتـــا  نـــحن نـــريـــد
مشاركة للمرأة قوية ومشاركة فعالة
داخل الـسلـطـة الـتنـفـيذيـة   فـاغلب
الــقـوانــ مـجــحـفــة لـعــدم مـسـاواة
جــنــدريــة بــ اجلــنــســ  شــرعت
بــعــقـــلــيـــة ذكــوريــة في الـــســنــوات
ـاضـيـة  فـعـلـيـنـا اوال تـعديـل هذه ا
الــقــوانــ مــثل قــانـون الــعــقــويـات
وقـــانـــون األحـــوال الــــشـــخـــصـــيـــة
وتــشـريع قــانـون مـنــاهـضــة الـعـنف
األســـري  كـــمــا ان اغـــلب الــنـــســاء
افـــكــــارهم ذكـــوريــــة وبـــعــــيـــدة عن
ــرأة  لـديــنـا االهــتــمـام بــقــضـايــا ا
مشكلة كبـيرة  داخل مجلس النواب
ال نـسـتـطـيع تـشـريع قـوانـ خلـدمة
النسـاء واالسرة العـراقية النه اغلب
الـــنـــســـاء داخـل مـــجـــلس الـــنـــواب
وجودة يؤيـدون الكتـل السيـاسيـة ا
داخل اجمللس فـهم اليحـترمـون هذه
الـكوتـا الـتي جـاءوا من خاللـها الى
مـجـلس الـنـواب فعـلـيـهم احـتـرامـها
ـرأة العراقيـة  واحملافظة واحترام ا
عـليـهـا والعـمل عـلى تشـريع قـوان

رأة. خلدمة ا
ـــســـتـــفـــادة  لـــتـــجـــارب الـــدروس ا

انية سابقة  شخصية لوزيرة وبر
بــيــنت أســتـاذة الــقــانـون والــعــلـوم
الـسـيـاسـيـة في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة
الــدكــتــورة بـشــرى الــزويــني وزيـرة
انية سابقة عن التحديات التي وبر
ـرأة الــعـراقـيـة بـ كـونـهـا تـواجه ا
نـــاخــبـــة او مـــرشـــحـــة من جتـــربــة
شـخــصـيــة من خالل الـعــضـويـة في
مـــجــلس الـــنــواب الــعـــراقي وكــذلك
احلـــال من خالل عـــضـــويـــتـــنـــا في
ست مجـلس الوزراء  اي حتـديات 

وان تـكــون واضـحـة وصــريـحـة  وال
تكون حمالة أوجه .

دنية هناء وهذا ما أكدته الناشطة ا
الـــشـــمــــري ومن خالل جتــــربـــتـــهـــا
الشخصية في الترشيح لالنتخابات

سابقا قائلة : 
ــشـــاركــة في كــنـت مــتـــمــكـــنــة مـن ا
الـعـملـيـة الـسـياسـيـة وحـصـلت على
أصـوات  رشـحت مع دولـة الـقـانون
حـينـها وكـنت مـستـقـلة وهـذا حتدي
كــبـــيـــر جـــدا فـي ذلك الـــوقت حـــيث
ـــــشـــــاركـــــة كـــــانت أال عـن طـــــريق ا
األحـــزاب وبـــحــسب قـــانـــون ســانت
لــيــغــو كــان يــعــتـــمــد عــلى الــنــسب
ـــعـــمــــلـــيـــة بـــاألصــــوات  دخـــلـت ا
الــســيـاســيـة وخــضت االنــتـخــابـات
وحصـلت على أصـوات كانت بـنسب
مـتـعـادلة مع شـخـصـيـات في مـابـعد
انية و تسنمت منـاصب وزارية وبر
حتى رئاسـة وزراء كنت إنا مـتقاربة
مـعـهم فـي األصـوات  ولـكن صـدمت
بــان الــكــتل الــتي حتــالــفت ودخــلت
ان بـدأت تـسـتـغـني عن الـناس الـبـر
ــسـتـقـلــ نـسـاء ورجــال  فـالـدعم ا
ــتـــحــزبــات رغم يــكــون لـــلــنـــســاء ا
حـصــولـهـن عـلى نــسب أصـوات اقل

مــني كــمـســتــقــلــة و اســتــبــعـادي
بـــــحــــجـج واهــــيـــــة بــــان أفـــــكــــاري
وتـوجــهـاتي ال تـتالئـم مع تـوجـهـات
وأفكار احلزب   وفعال اثبت الواقع
صــــحــــة كـالمــــهم بــــالــــكــــثــــيــــر من
الــشـخـصــيـات هي فــاسـدة وعـلــيـهـا
مؤشرات من اجملتـمع بشكل عام  و
غير قادرين على أدارة دولة  إضافة
إلى األغلبية  يصوت  لرئيس الكتلة
ـرأة نـفسـها ال او لـلقـائمـة  فـحتى ا
رأة  فـاجملـتـمع بـشـكل عام تـؤمن بـا
يؤمن بالـرجل   كنت صادقة حـينها
أردت الـتـغـيـيـر نـحـو األحـسن ولـكن

النتيجة أصبت باإلحباط . 
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هـنــاء ادور : من الـسـخــريـة أن جنـد
نـائبـة في مـجلس الـنـواب ال تعـترف

بكوتا النساء!
هــنــاء أدور رئــيـســة جــمــعــيـة األمل
دافعات عن حقوق العراقية وابـرز ا
ـان بعض ـرأة  استـنـكرت عـدم إ ا
ـانيـات بالـكوتـا قائـلة : النـساء الـبر
ــثالت مـن الــســـخــريـــة أن بــعـض 
الـنـسـاء داخل مـجـلس الـنواب لـيس
ــان بــكــوتــا الــنــســاء وهي لـــهن إ
الــوسـيـلـة الــتي أوصـلـتــهـا إلى قـبـة
مـــجــلـس الــنـــواب! مــشـــيــرة إلى ان
قانون األحزاب السـياسية نص على
"مراعـاة التـمثـيل النـسوي" في فـقرة
تأسيس احلزب   وهذه وكسة بحق
ــرأة  النـنـا كــنـســاء حـصـلــنـا عـلى ا
نـســبـة الـكـوتـا لـتــمـثـيل الـنـسـاء في
ان لـكن وجـدنـا هنـاك تـراجـعاً الـبـر
في قانون االحزاب السياسية وهذا
تتحمـله كل األحزاب السـياسية دون
اسـتــثــنـاء فــعــنـد الــتــصـويـت عـلى
ذكور وكان ذلك في 2015 القانون ا
 ورد مـقتـرحـان األول يـحدد تـثـبيت
كـوتـا لـلــنـسـاء في تـأسـيس احلـزب
والـثـاني ورد بـصيـغـة عـامـة مـراعاة
الــتــمـــثــيل الـــنــســوي فـي تــأســيس
احلــزب  لألسـف اغـلـب الــنــائــبـات
صوتن ضد مقترح الكوتا النسائية.
مـؤكــدة وجـود الـنــسـاء في األحـزاب
مهم لـكي تكـون لهـا خبرة فـي العمل
ــكن أن تــلــعب دوراً الــســيــاسي و
فاعالً عند تـرشيحهـا جمللس النواب

أو ألي منصب سياسي أخر.  
كــوتــا الـنــسـاء الــتي أشــارت إلـيــهـا
اتفـاقـية سـيداو تـدبيـر إيجـابي لردم
الفـجوة بـ تمـثيل الـنسـاء وتمـثيل
الرجـال  فالـكوتـا تعـد خطـوة مهـمة
ـرأة  في العـملـية بضـرورة تـواجد ا
الــسـيـاسـيــة ومن خاللـهـا حــصـلـنـا
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فلسط

هذه العـبارة مشـهورة لدى اجملـتمعات ألن كـثير من الـقضايـا التي يثـبت فيها ان
رأة قـد مارست اخلـطأ او تـعدت عـلى حقـوق األسرة االجـتمـاعية او الزوجـة او ا

حقوق الزوج الشرعية فأنها تتعرض للقتل .
هذا القـتل يعد شرعي سواء قـانونياً او مجتـمعياً ألنه متعـمد بدافع احلفاظ على

الشرف وكأن قتلهن مسحوق يغسل بقع العار .
وت هو كفيل بغسل البيوت من العار ? فنحن الفنا هل يغـسل العار فعالً? وهل ا

وسمعنا كثير من تلك احلوادث .
حـادثـة الـيـوم لفـتـاتـ تـوأم  قـتلـهم بـدافع أو حـجـة الـشـرف لألسف اصـبحت
مارسـة التعنـيف والقتل بدون ـا ذريعة وطريـقة  قضيـة الشرف ليـست قضية وإ

حساب او عقاب .
الـقـانون اضـعف مـايكـون جتـاه الفـتـيات والـنـسـاء اللـواتي أصـبحن ضـحـايا ألنه

ينصف القاتل ويضع احلق على الضحية .
الضحـية تموت ألنـها فقط "انثى".. واالنـثى في مجتمـعنا ضعـيفة خاضـعة خانعة
ويجب أن تـخنع للرجل والقانون فإذا كان الـرجل سفاح اقرب ما اليه السك او

السالح سيقتلها بكل برود ألنه يعلم ان القانون في صفه واجملتمع كذلك .
اجملتـمعات هي من تـصنع القـوان فإذا كـان اجملتـمع يعيش عـلى اسس متخـلفة

ومختلفة عن العالم سيكون امامه حاالت من االجرام والتعنيف والقتل .
قتل مـتوارد ومـتـكرر .. امـا قتـل الشـباب ألنـفـسهم او قـتل الـشابـات من ذويهم 

واالثنان انتحار للنفس االنسانية التي اليقدرها البعض وينتهك حرمتها .
حرمة الـنفس عالـية وغـالية  مـايثيـر عجـبي اننا مـجتمع نـضع قيـمة كبـيرة لكالم

الناس والنضع قيمة لكالم الله فأيهما اهم اخمللوق ام اخلالق!? 
ال اعـتـقـد ان ذلك االخ الـذي قـتل اخـواته الـتـوأم اليـعـرف ان الـقـتل مـحـرم ولـكـنه

قتلهما بالنهاية واحلجة " الشرف" .
اي شـــرف يـــســلـب األرواح ويــذبح الـــنـــفــوس ويـــجـــلــد
األجـساد? اي نـفـوس نـحـمل لـكي نـبـرر القـتل من اجل

احلفاظ على مايعرف بشرف العائلة أو العشيرة ..
انهـا اعـراف مـتوارثـة ايـضـا.. هي قوانـ حـكـمت على
"االنـــثـى" ان تــــكـــون االصــــغــــر واالضــــعف و ذلك ألن

القانون اضعف منهما .

مــحـمـود درويـش شـاعـر مــذهل بـحـق مـتـمــرس أحـد أجــمل الـشـعــراء الـكــونـيـ
ام مسـوس بـإيقـاع اللغـة وجمـاليـات الشعـر الصـافي.. يصـعب توصـيفه واال ا
بـجـوانب عبـقـريته وايـقاع قـصـيدته وفـرادته الـشعـرية.. عـاش قـديس شعـر ومات
قديس شـعر.. كـان الشـعر يـجري في مـجرى نفـسه وفي دورته الدمـوية.. مَن مِن
شعـراء اليوم  يـخلص للـشعر مـثلمـا أخلص له درويش.. من يـجعل من القـصيدة
رسـالــة حـيـاة? أهـمــيـة درويش تـكــمن في مـعـايــيـر كـثـيــرة.. مـنـهـا غــنى قـامـوسه
زهـرة وانقالباتها علـى نفسها.. وتنـويعهِ العروضي الفخم اللفـظي.. جتدد لغته ا
في وقت جندُ فـيه األغلبـية السـاحقـة من الشعـراء العرب مـفتـون بقـصيدة الـنثر
التي ال أحـاربها وال أتخذ موقفاً منها فـأنا حاولت أن أجرب كتابتها في أكثر من
.. قصيـدة وديوان.. ولـكنني أعـتقد أنـها أفقـدت الشعـر العربي الـكثيـر من سحرهِ
من يـتـقن من الـشـعـراء الـشـبـاب العـروض الـيـوم? شـعـراء الـتـيك أوي والـنـثـريات
ـحـمود الـضـحلـة والـفـيـسـبوك والـطـنـ الـفـارغ واحلـراثة فـي البـحـر لن يـأتـوا 
درويش آخر ألن الـشعـر ال يشـكل لهم رسـالة حـياة وأنـا أراهن على هـذا الشيء
ـعــادلـة الـصــعـبـة فـي كـتـابـة ــوهـوب دائم الـبــحث عن ا ألن الــشـاعـر احلــقـيـقي ا
القـصيدة.. عـن سماوات جـديدة لـلتـحليق بـعيـداً عن السـرب.. وعن أرض جديدة
ـوروث وجــمـالـيـاته وجتـديـد االيـقـاع لم حتـرث.. وكـل ذلك من دون الـتـخـلي عن ا
الشعـري للبحـور العربية الـذي أعتقد أن أهمـية محمود درويش يـكمن شيء منها
لفتة واجلديدة.. نتقاة وأساليب تعـبيره ا في هذا التـجديد.. باإلضافة الى لغتـهِ ا
وروث اإليـقاعي لـلشـعر كيف نـريد من شـاعر ال يـعرف الـبحـور وال األوزان وال ا
الـعـربي أن يـكـون مـحـمودا آخـر.. هل كـانَ مـحـمـود الـسـور الـعـالي األخـيـر أمام
تـسونـامي تـقريـرية الـشعـر النـثري الـتي جتتـاحنـا اآلن? كان مـثل موجـة أو غيـمة
ترقص في األعـالي وحتثـنا عـلى الطيـران في سمـاء الشـعر بـينـما نـحن كنـا نريد

مالصقة األرض العذراء.
تـفـوَّق مـحـمــود درويش في حـيـاته عـلـى كـثـيـر من شـعـراء جــيـله إن لم يـكن عـلى
أغـلبـهم.. وهـا هو بـعد رحـيله يـتـفوَّق بـصمـته البـلـيغ على شـعراء وروائـي كـانوا
.. شعـراء وروائيون ؤتـمن عـلى سرهِ قـرَّب ا يُحـسبون ضـمن دائرةِ أصدقـائه ا
ـشارب كـان يـحـترم جتـاربـهم االبـداعـية ويـحـفظ لـهم حـبل الورد.. من مـخـتـلف ا
ولــكن يــبــدو أن دالالت تــوَّهج إسـم مـحــمــود درويـش ورسـوخ بــصــمــته وقــيــمــته
عايير السائدة وأرَّقت بشكل ية قد خلخلت ا اجلمالـيَّة في الشعرية العربية والعا
أو بآخـر الكـثـيرين من أصـدقـاء األمس فراحـوا يـفشـون بعـض أسرار حـياته في
.. وكـأن مـسـألـة نبـش ماضـي الكـبـار وأسـرارهم الـذاتـيـة بـعـد رحـيـلهم ظل غـيـابهِ
بسـنوات أصبحت ظاهرة شائعة.. على مـا فيها من ريبة وإثارة للجدل وهي بكل
.. األحوال ال تُـختـصر بـابنـة من امرأة مـتزوجـة.. وال في إفشـاء سر صـديق قد
فـليـس هـذا ما يـعـنـيـنـا في حـيـاة الـشـعـراء وهم لـيـسـوا مالئـكـة لـكي نـحـاسبـهم
عزل عن إبداعهم وعن رغباتهم البشريَّة ومغامراتهم العاطفية.. بل ما أخالقيا 
بطَّنة نافسة الشعرية الغريبة وا وضوع وما يطفو من زبد ا ينضح من كل هذا ا
حـتى حـدود اخلـصـام اخلـفي الـذي بـدأ يـظـهـر جـهـارا من طـرف بـعض أصـدقاء

األمس نـتيجـة استـمراريـة صداه اإلبـداعي وتوهج جتـربته
.. لـيس عـربـيَّـا الـشـعـريـة واالنـتــشـار الـواسع لـقـصـائـدهِ
فـحــسب بل عـلى مـسـتـوى الـعـالم.. ولـغـايـات في نـفس
ـكـتـوبـة كـلـهـا قـادرة أن ـقـاالت ا يـعــقـوب.. ال أظن أن ا
تمـسَّ ولـو بـخدش صـغـيـر تـمـثـال درويش الـشـامخ في
األبديـة قدرتها على إصابةِ أذواقنا نحن القرَّاء بالدوار

وخيبة األمل.

هناء ادور
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{ روما- وكاالت: تـنطلق مـنافسات
رحـلة اخلـامسـة عشـر من الدوري ا
اإليــطــالي الـــيــوم األحــد ويــســعى
تصـدر إلى حتقيق انطالقة ميالن ا
قـويـة في الـعـام اجلـديـد ومـواصـلـة
العـروض اجليـدة التي يقـدمهـا منذ
تــولـي ســتــيــفــانـــو بــيــولي تــدريب
الفـريق. وعاد ميـالن إلى التألق من
جديـد بعد عـدة مواسم غـير مقـنعة
ـا كان ذلك ثـمـرة جهـود بـيولي ور
في تــقــد مــزيج فــعــال من خــبــرة
الــــــــنـــــــجـم اخملــــــــضــــــــرم زالتـــــــان
إبـــراهـــيـــمــوفـــيـــتش الـــذي انــضم
لـلفـريق في يـنايـر/كانـون ثان 2020
ومـجــمــوعـة من الـالعـبــ الـشــبـان
ـوهبة. وكان فعـم باحلـيوية وا ا
بـيـولي ( 55عـامــا) قـد تـولى تـدريب
اركـو جـيامـبـاولو في مـيالن خـلفـا 
أكـــتــوبــر/تــشــرين أول  2019 وقـاد
اضي لـلـمـركز ـوسم ا الـفـريق في ا
الــسـادس في الـدوري لــيـتـأهل إلى
الـدوري األوروبي الــذي شـهـد هـذا
وسـم تأهل الـفريق لـلدور الـثاني ا
الـــذي تــــنـــطــــلق مــــنـــافـــســــاته في
ــــقــــبل. وفي فــــبــــرايــــر/شــــبـــــاط ا
ـاضي جـرى تمـديد يـوليـو/تـموز ا
عـقد بـيـولي حـتى عام  2022بعد أن
كـان الـنـادي قـريـبـا من الـتـعـاقـد مع
ـــانـي رالف راجنــــنـــيك. ــــدرب األ ا
وقال بـيولي في تـصريحـات لشـبكة
سكـاي التـليـفزيـونيـة خالل اإلجازة
الشتوية: حلسن احلظ لم تكن هذه
ا حـقيقة. وحتت قصة خيـالية وإ
ت قيـادة بيولي تـلقى ميالن هـز
فــقط خالل آخــر  12 شــهــرا ويــعــد
الــــفــــريـق الــــوحــــيـــــد في الــــدوري
ـة اإليـطـالي الـذي لم يـتـلق أي هـز
خالل  14جــــولـــــة حـــــتى اآلن. وفي
ـواجــهــة الـتي يــخــوضـهــا مـيالن ا
أمـام بيـنـفيـنتـو غـدا األحد يـستـمر
غــيــاب إبـــراهــيــمــوفــيــتش بــســبب
اإلصـابـة لـكن يـنـتـظـر أن يـعـود في
مـــنـــتــصف يـــنـــايــر وقـــد غــاب عن

صفـوف الفـريق في مبـارياته الست
ـــاضــــيــــة في الــــدوري. ويـــحــــتل ا
بـينـفينـتو الـصاعـد حديـثا لـلدرجة
ـركــز الــعــاشــر في جـدول األولـى ا
ــســابــقــة حتت قــيــادة أســطــورة ا
مـــيالن فــيـــلــيـــبــو إنـــزاجي. وجنح
مـــيالن في اســتــعــراض قــدراته في
غياب إبراهيمـوفيتش حيث اختتم
عام  2020 بالـفوز عـلى التسـيو 3-2
ـباراة بـهـدف في الوقت وحـسمت ا
ــــدافـع ثــــيــــو الـــــقــــاتـل ســــجــــلـه ا

هيرنانديز.
WLI « Ÿ«d

ــركـز الــثـاني يـحــتل إنــتـر مــيالن ا
بـرصـيـد  33 نــقـطـة وبـفــارق نـقـطـة
واحدة خلف ميالن ويليه روما في
ــركـز الـثـالـث بـرصـيـد  27 نـقـطـة ا
بينما يحتـل حامل اللقب يوفنتوس
ــركــز الـســادس بــفـارق  10 نــقـاط ا
خـلف مـيالن. ويـتـطـلع إنـتـر ميالن

الـذي ســجل أكـبـر عـدد من األهـداف
وسـم حتى بـ فـرق الـدوري هـذا ا
اآلن بـرصـيد  34 هـدفـا إلى تـعـزيـز
سـجله عـبر مـبـاراته أمام كـروتوني
ــركــز الـتــاسع عــشـر في صـاحب ا
ــرحـلــة غـدا افــتـتــاح مـنــافــسـات ا
بــيــنـمــا يــواجه رومــا مــهـمــة أكــثـر
صــعــوبـــة أمــام ســامــبــدوريــا. أمــا
يـوفـنتـوس الـذي انقـطـعت سلـسـلة
ـبـاريـات الـتي حـافظ خاللـهـا على ا
سـجــله خـالــيـا من الــهـزائم عــنـدمـا
خـسـر عـلى مـلعـبه أمـام فـيورنـتـيـنا
صفر- ?3فيتطـلع إلى حتقيق عودة
قــويــة عــبـــر مــبــاراته أمــام ضــيــفه
أوديـــنــيـــزي عــلى مـــلــعب الـــيــانــز.
ـدير الـفني وحتـدث أندريـا بـيرلـو ا
لــيـــوفــنـــتــوس عـن تــعـــامل فـــريــقه
اخلــاطئ مع مــبــاراة فــيـورنــتــيــنـا
قائال: اآلن عـليـنا أن نـبدأ مـن جديد
بـحـمـاس. ونفـكـر في األخـطـاء التي

ـــضي قـــدمـــا في ارتـــكــبـــنـــاهـــا و
مــشــروعــنــا. جتــدر اإلشـارة إلى أن
يــوفـــنــتــوس ال يــزال لـــديه مــبــاراة
مـؤجـلــة أمـام نــابـولي الــذي يـحـتل
ركز اخلـامس بفارق نـقطة واحدة ا
أمـام يوفـنتـوس ويحل ضـيفـا على
رحلة اخلامسة عشر. كالياري في ا
رحـلة غدا وتشـهد بـاقي مـباريـات ا
ركز األحد لقاء ساسـولو صاحب ا
الـــرابع مـع أتالنـــتـــا وجـــنـــوى مع
التـسيـو وفـيورنـتـينـا مع بـولونـيا
وبـارمــا مع تـوريـنـو وسـبـيـزيـا مع

هيالس فيرونا.
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حـقق مانـشسـتـر يونـايتـد انتـصارًا
ثـمـيـنًـا على حـسـاب ضـيـفه أسـتون
فيال بـنتـيجة  1-2 على مـلعب أولد
تـرافـورد ضـمن اجلـولـة رقم  17 من
ـمتـاز. وسجل الدوري اإلجنـلـيزي ا
ثنـائية مانـشستـر يونايـتد أنتوني

مـارسـيـال في الـدقـيـقة  40 وبـرونو
فــرنـانـديـز فـي الـدقـيـقـة  61 بـيـنـمـا
ســجل هـدف أسـتـون فــيال الـوحـيـد
بـيـرتـرانـد تـراوري في الـدقـيـقة 58.
وبـتــلك الـنــتـيـجــة رفع مـانـشــسـتـر
يونـايـتد رصـيده إلى  33 نقـطة في
ـركـز الـثـاني بـفـارق األهـداف عن ا
ـتــصـدر بـيـنـمـا جتـمـد لـيـفـربـول ا
رصـيـد أستـون فـيال عـند  26 نقـطة

ركز السادس. في ا
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باراة في أتت احملاولة األولى في ا
الدقيقـة العاشرة لصـالح مانشستر
يـونـايـتــد بـعـدمـا أطــلق مـارسـيـال
صـاروخـيـة من عـلـى حـدود مـنـطـقة
اجلزاء تألق مارتينيز في التصدي
لـهــا. وارتـقى بـعـدهـا مـاجـوايـر في
الــدقــيــقـة  12 لــعـرضــيــة مـن ركــلـة
ركــنـيـة مـسـددًا رأسـيـة أمـسك بـهـا
بسـهولة مـارتينـيز ثم أتى الرد من

أستـون فيال في الدقـيقة  ?13بعدما
تـابع مـاكـجـ عرضـيـة مـسـددًا كرة
مـبـاشرة أبـعـدهـا دي خيـا إلى ركـلة
ركـنـيـة. وكـاد مـانشـسـتـر أن يـفـتتح
الـتــسـجـيل في الـدقـيـقـة  16 بـعـدمـا
أطـلق فــريــد صـاروخــيــة من خـارج
منطقة اجلزاء علت العارضة بقليل
ثم مـرر برونـو كـرة أرضيـة لـبوجـبا
داخل منطقة اجلـزاء في الدقيقة 25
ليـسدد الـفرنسي كـرة مبـاشرة مرت
إلى جوار القائم. وافتتح مانشستر
يـونـايتـد الـتسـجـيل في الدقـيـقة 40
بــعـدمـا أرسل بـيـسـاكـا عـرضـيـة من
ن تـابـعــهـا مـارسـيـال اجلــانب األ
ـيزة في الشبـاك لينتهي برأسية 
الــشــوط األول بــتــقــدم الــشــيــاطــ

احلمر بهدف دون رد.
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ومـع بـدايـة الــشـوط الــثـاني حـاول
أســـتــون فــيال تـــســجــيـل الــتــعــادل
سريـعًا في الدقـيقة  51 بعـدما سدد
ن كـاش كـرة قــويـة من اجلـانب األ
ـــنــــطـــقــــة اجلــــزاء ذهـــبـت أعـــلى
الـعـارضـة. وبـعدهـا بـدقـيـقـة واحدة
تـألق دي خيـا في الـتصـدي لرأسـية
قويـة من واتـكينـز مبـعدًا الـكرة إلى
ركـــلـــة ركـــنــيـــة ثم أطـــلق الـــغــازي
تـسـديـدة قـويـة في الـدقـيـقـة  55 من
داخل مــنـطـقـة اجلـزاء مـرت بـقـلـيل
إلى جـوار القـائم. وظـهر الـشيـاط
احلــمــر لــلــمــرة األولى في الــشــوط
الــثــاني بــتــســديــدة من مــاركــوس
راشـفــورد من عــلى حــدود مـنــطــقـة
اجلـزاء في الـدقـيـقة  56 أمـسك بـها
حـارس أستـون فيـال. وعدل أسـتون
فيال النتيـجة في الدقيقة  58 بعدما
أرسل جــريـلــيش عــرضـيــة أرضــيـة
لـتراوري اخلـالي من الـرقابـة تمـامًا
داخل مـــنــطــقـــة اجلــزاء لـــيــســجل
األخيرة بـسهولـة في الشباك. وأتى
الـرد سـريـعًـا بـتـحـصل الـيـونـايـتـد
على ركلة جـزاء في الدقيقة  60 بعد
تــعــرض بــوجــبــا لإلعــاقــة من قــبل يرليغ u“∫ مانشستر يونايتد يحقق فوز مهما في منافسات البر
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تـالق بشار رسن عقده مع انهى العب مـنتخبـنا الوطني ا
فريق نـادي بـيـرسيـبـولـيس االيراني لـصـالح فـريق نادي
قـطـر الـقــطـري وسـبـقـته الـى قـطـر هـالـة اعـالمـيـة كـبـيـرة
اكتـسـبهـا مع فـريقه االيـراني اذ فـاز بجـائـزة تويـوتا عن
ادائه مع بـيرسيبـوليس امام فريق نـادي اولسان هونداي
ـباراة النـهائية لـبطولـة كاس اندية الكـوري اجلنوبي في ا
ــاضي وكــان ذلك ابــطــال اسـيــا لــلــمــوسم الــريــاضي ا
مــؤشـــراً واضــحــا عــلى تــمــيـــز بــشــار الــذي ال يــكل من
االجتـهاد ويحاول دائـما ان يكون غـده افضل واجلائزة
ــبـاراة مـنــحت لــبــشـار رغـم ان فـريــقه الــســابق خـســر ا

النهائية 1-2.
وجائزة تويوتا هي تتويج لنجاح فني سابق لبشار اذ 

ثالـية لبطـولة اندية انتـزع مركزا اساسـيا في التـشكيلـة ا
ابـــطـــال آســيـــا جملـــمــوعـــة غــرب اســـيـــا الــتـي فــاز بـــهــا
برسـيـبولـيس بـكـاسهـا عـطفـا عـلى االداء الـذي قدمه في
اقصـائيات تـلك البطـولة التي جـرت في قطر صـيف العام
اضـي وهو دليل اضـافي على حـيويـة الدور الـذي لعبه ا
بــشـار في مـجــمل اداء فـريــقه كـمــوجه ومـنــسق لـعب من

الطراز الرفيع.
 على االرجـح سيمر وقت غير قصـير قبل حتظى مالعبنا
ـيز مثل الدولي بشـار رسن الذي احترف الكثر بالعب 
من موسم في فريق بريسبوليس االيراني والذي الهب
مشـاعـرنـا الريـاضـيـة قـبل مـدة وجيـزة حـ ذرف دمـوعا
سـاخـنـة مـتـفـاعال مع هـتـافـات انـصـار فريـق ناديـه الذين
احتـشـدوا في مـدرجـات مـلـعب الـنـادي في طـهـران ح
ـلء افـــواهـــهم بـــشـــار ابق مـــعـــنـــا وعـــقب ذلك رددوا 
اعتـصم عـدد كـبيـر من مـؤازري فـريـقه امام مـقـر الـنادي
لتـاكيد رفـضهم لقرار الـنادي بالـتنازل عن خـدمات بشار
لـصــالح نــادي قــطــر.. ونــزلت ادارة الــنـادي عــنــد رغــبـة
جـمــهـوره وقــررت االحـتــفـاظ بــبـشـار حلــ االنـتــهـاء من
ـباراة الـنهـائـية لـبطـولة كـاس انـدية ابـطال اسـيا خوض ا

التي جرت مؤخرا في الدوحة.
  لم يعـرف الـعديـد من العـبيـنا الـذين احـترفـوا في ايران
هذا الـنـجاح وهـنـا ال اقول ان بـشـار كان احـسن مـنهم
ولكـنه كـان و ال يزال يـتعـامل بـعقـلـية مـحتـرفـة افضل مع
كل تفـاصـيل حـيـاته الـريـاضيـة.. نـعم االنـتـقـال الى فريق
ثل منتهى طموحات بشار رسن وال نادي قـطر (قد) ال 
ينـسجم مع تطلعات محـبي رموز كرة العراق ولكن مزيد
ثابرة والسعي لتطوير الوعي التكتيكي من االنضـباط وا
نـح بشار فـرصة اوفر التـخاذ قرار االنـتقال الى دوري
ــزيــد من ابــداعه.. وقــد يــقـول قــائل ان اوربي يــكــشف ا
الـلعـب في اوربـا يـحتـاج الـى وكيـل اعمـال نـاجح وبـعض
الـتضحـيات واتفق مـع هذا الراي اذ فـضّل عالء عباس
في الـدوري البـرتـغـالي الـعـرض الـبـرتـغـالي عـلى عروض

اخرى اعلى قيمة مالية قدمت اليه ورجح كفة النوعية.
 امـام بـشـار الـكـثـير لـيـقـدمه وانـتـقـاله الى صـفـوف فريق
ــيـزة نــادي قـطــر يــجب ان يــكـون انــطالقــة 
جـديدة  تـزيـد من قـوة مـنـتـخب الـعراق
ــزدوجــة الــوطــني فـي الــتــصــفــيــات ا
ــؤهـلـة الى نــهـائــيـات بـطــولـتي كـاس ا
الــــعــــالم 2022 وبــــطــــولــــة كــــاس ا

اســــيا 2023.

لــويــز ونـفــذ بــرونــو الــركــلـة
بنـجاح بتـسديدة أرضـية على
 احلارس مـسجلًـا الهدف
الـــثــــانـي في الــــدقــــيــــقـــة 61.
وأجـرى سـولـسكـايـر الـتـبديل
األول في الـدقـيـقة  65 بـنزول
مــــاتــــيــــتش عــــلى حــــســــاب
مــاكــتــومـــيــنــاي ثم تــوغل
مــارســـيــال فـي مــنـــطــقــة

اجلـزاء في الـدقـيـقـة 71
مـــســــددًا كـــرة قـــويـــة
تصدى لـها مارتـينيز.
وحـــــــاول الـــــــغـــــــازي
مــبــاغــتــة اإلســبـاني
ديــــفـــيــــد دي خــــيـــا
بـــعــدهـــا بــدقـــيــقــة
بتسديدة أرضية من
داخل مـنـطـقـة اجلزاء
إال أن حارس الشـياط

احلـمـر تـصدى لـهـا بـنـجاح.
ـبـاراة في وكــاد بـوجــبـا أن يـقــتل ا
الـدقـيـقـة  74 بـعــدمـا تـابع عـرضـيـة
أرضــــيــــة من شــــاو مـــســــددًا كـــرة
مــبــاشــرة مـــرت بــقــلــيل إلى جــوار
القائم ثم ارتقى بعدها واتكينز في
الـدقــيـقـة 75 لـعـرضــيـة مــتـقــنـة من
جـريلـيش مـسددًا رأسـيـة مرت إلى
جــــوار الــــقــــائـم. وأطــــلق بــــرونــــو
صـاروخــيـة من عـلى حـدود مـنـطـقـة
ست أصابع اجلزاء في الدقيقة 77 
مــــارتـــيــــنـــيــــز قــــبل أن تـــصــــطـــدم
بـالـعـارضـة ثم سـدد راشـفـورد كـرة
علت الـعارضـة بقـليل وكـاد ميـنجز
أن يــســجـل الــتــعــادل بــرأســيــة في
الــدقـيــقـة  83 مــرت بـجــوار الــقـائم.
ودفع ســولـســكـايــر بـجــيــمس عـلى
حــســـاب بــرونــو في الـــدقــيــقــة 87 
وســدد كـاش صــاروخـيــة من خـارج
مـنطـقـة اجلزاء في الـدقـيقـة الـثالـثة
من الــوقت بــدل الــضـائـع تـألق دي
خــيـا فـي الـتــصـدي لــهــا لـيــنــتـهي
الــلــقــاء بـعــدهــا بـفــوز الــيـونــايــتـد

بنتيجة 2-1.
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ــــركـــز  18 بــــرصــــيـــد  10نــــقـــاط. ا
وحلـساب ذات اجلـولـة تمـكن الـقوة
اجلــويـة من الــعـودة لالنــتـصـارات
بتحـقيق فوز مـهم على نفـط ميسان
بــثالثـة اهــداف مـقــابل هـدف واحـد
الــتي احــتــضـنــهــا مــلــعب الــشـعب
الـدولـي. وبـهــذه الـنــتــيـجــة ارتـقى
القـوة اجلوية إلى وصـافة الـترتيب
مــؤقــتـا بــرصــيـد  22نــقــطـة فــيــمـا
ــركــز اســتــمــر نـــفط مــيــســان في ا
الــرابع مــؤقـتــا بـرصــيـد  18نـقــطـة.
ــبــاراة بــضــغط وســيــطــرة بــدأت ا
لصالح الصقور حتى تمكن مهاجم
ـن حــســـ من الـــقـــوة اجلــويـــة أ

تـسجـيل هـدفـ في مـرمى احلارس
نور صبـري بالدقـيقت  4 و9. وكاد
الــصــقــور زيـادة غــلــة األهــداف في
الـــــشــــوط األول لـــــوال أن العـــــبـــــيه
افتقروا للتركيز في بعض احلاالت
ملـكة من تـقليص ليـتمـكن فرسـان ا
الــفـارق فـي الــدقــيــقـة  40 من خالل
رأســـيـــة عــــلي حـــلـــو. وفي مـــطـــلع
الـشـوط الـثـاني عـاد حـلـو لـيـسجل
هدفا لصالح اجلوية في مرماه عند
ـبـاراة 3-1 الـدقــيـقـة  50 لــتـنـتــهي ا
ـــركــز وتـــقـــدم فـــريق الـــكـــرخ إلى ا
الــثــالث عــشــر في تــرتــيب الــدوري
ـمــتـاز بــعـد فــوزه عـلى الـعــراقي ا

الطلبـة بنتيـجة بهدف من دون رد.
وتــمـــكن الـــكــرخ من الـــوصــول إلى
النـقطة الـ 14 بفـضل ثنـائيـة العبيه
مـحمـود خلـيل ومـنتـظر عـبد األمـير

في الدقيقت  51 و71.
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عـزز فريق نـفط الـوسط بـكرة الـقدم
مـوقـعـه في صـدارة تـرتـيب الـدوري
ـمـتــاز بـعــد فـوزه عـلى الـعـراقـي ا
ضيفه نفط الـبصرة بنتـيجة هدف
مــقـابل هــدف واحـد ضــمن اجلـولـة
سابـقة. وسجل الـثانـية عشـر من ا
هـدفي نـفط الـوسط كرار جـاسم في
ـــغــــربي عــــمـــر الـــدقــــيــــقـــة  40 وا
فـيــمـا مــنــصـوري في الــدقـيــقـة  47 
ســــجل أحـــــمــــد زامل هـــــدف نــــفط
البصرة بالدقيقة 55 . وزاد عندليب
الفـرات األوسط رصيـده من النـقاط
إلى  26 فـيمـا حل نـفط الـبـصرة في متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الصقور في الدوري ا

الـشبـاب لبـطـولة آسـيا حتت  19 والتي 
إلـغـاؤهــا من قـبل االحتـاد اآلســيـوي لـكـرة
القدم. وخاطبت الهيئة التطبيعية لالحتاد
العراقي اجلانب اللبناني بخصوص الغاء
ـبـاراتـ الـوديـتـ أمـام مـنـتـخب لـبـنـان ا
ـــبي وذلـك بـــســـبب ظـــروف كـــورونــا االو
وقــيـــود الــســفــر والــغـــاء بــطــولــة آســيــا

للشباب.
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قررت الـهيئـة التـطبيـعية لالحتـاد العراقي
لــكــرة الـقــدم إلــغــاء مــبـاراتـي مـنــتــخــبــنـا
الـوطــني لــلـشــبــاب امـام مــنــتـخـب لـبــنـان
ـقـرر إقــامـتـهـمـا ـبي والـتي كــان من ا األو
بالسـادس والتاسع من الـشهر اجلاري في
باراتان قدسـة. وكانت ا محافظـة كربالء ا
قـرر إقامتـهما ضـمن حتضيـرات منتخب ا

التـطبيـعية إلقـامة البـطوالت علـيها
والوزارة ستـعمل على توفـير جميع
ــشــاركـة في مـا حتــتــاجه األنــديـة ا
الـدوري من أجل إجنـاح مـسـيـرتـها.
ـضاعف الـذي بذلته مثـمنـا اجلهد ا
الـدائــرة الـهــنـدســيـة ومــواصـلــتـهـا
الــعـمل لـسـاعـات طــويـلـة في سـبـيل
العب بـــأســرع وقت. إجنـــاز هـــذه ا
ومن جـــهــته قـــدم رئــيس الــهـــيــئــة
الـتــطـبــيـعــيـة ايــاد بـنــيـان شــكـره
الـكـبيـر لـوزارة الـشبـاب والـريـاضة
ـثلـة بـالوزيـر عـدنان درجـال على
اجلـهود االسـتـثنـائيـة الـتي قام بـها
من أجـل إجنــــــاح الـــــنــــــشــــــاطـــــات
العب وآخرها الرياضية وتوفير ا
افـتــتــاح ثالثــة مالعب لــكــرة الــقـدم
الـشـاطــئـيـة والـتـي سـتـشـكـل نـقـلـة
نـوعـيــة في االرتـقـاء بــالـلـعــبـة عـلى

ستوى احمللي. ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

افـتــتحَ وزيــر الــشــبـاب والــريــاضـة
عـــدنــان درجـــال ورئــيس الـــهــيـــئــة
التطبـيعية ايـاد بنيان ثالثة مالعب
لكرة القدم الشاطـئية تقع خلف مقر
احتاد الكـرة وتخلـلت احلفل مباراة
وديــة جـــمــعت مـــصــافـي اجلــنــوب
ومــصـافي الـوسط إيــذانـاً بـتـدشـ
ـالعب تـــغـــلب فــــيـــهـــا مـــصـــافي ا
الــــــــوسط 3-2 بــــــــركـالت اجلـــــــزاء
ــبـاراة بـوقــتـهـا بـعـدمــــــا انـتـهت ا
االصــلـــي 2-2. وأعــرب درجــال عن
ـالعب الــتي ســعـــادته بــافـــتــتــاح ا
أجنـزت بــغـضـون أربـعـة أيـام فـقط
وقـال: إنـهـا اضـافـة كـبـيـرة وتـسـهم
بتطوير اللـعبة والسعي اجلاد إلى
حتــقـيـق اإلجنـازات. وأضــاف: هـذه
العب سـتكـون متـاحـة للـجنـة كرة ا
الـصـاالت والــشـاطـئــيـة في الــهـيـأة
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اجملــمـوعـة الـثـالـثـة. وأوضح كـامل
أن االحتـاد قرر اقـامـة مبـاراة ودية
نـتـخـبـنـا قـريـبـة علـى هونـغ كونغ
بغـية تأقـلم الالعبـ على االجواء
مـــبــيـــنــاً أن االحتـــاد حــدد بـــشــكل
مـبدئي اقـامة لـقاء ودي مع فـيتـنام
ــــقـــــبل يــــوم  25مـن شــــهـــــر اذار ا
ليـتوجه الـوفد الـعراقي بـعدها الى
هـــونغ كـــونغ خلــوض الـــلـــقــاء في

الثالث من الشهر نفسه.

مبـاراتـهم أمـام مـنـتـخـبـنـا الـوطني
ضـمن اجلـولة الـثامـنـة للـتـصفـيات
ـــؤهـــلـــة ـــزدوجـــة ا اآلســـيـــويــــة ا
ــونــديــال قــطـر  2022 ونــهــائــيـات
آســــيــــا 2020.  وأضـــــاف كــــامل أن
احتـاد هـونـغ كـونغ تـراجع عن نـقل
ـبـاراة من أرضه إلى دولـة أخرى ا
ـباراة في بلدهم وأبلغـونا بإقامة ا
بـــــالـــــثالثـــــ من شـــــهـــــر آذار من
الـــعـــــــــام  2021ضـــمن مـــبـــاريــات
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كشف نائب رئيس االحتاد العراقي
لــكـرة الـقـدم شــامل كـامل عن وضع
االحتـاد خـارطــة طـريق لـلــمـنـتـخب
الــوطــني قــبل مالقــاة هــونغ كــونغ
ــزدوجـة.وقـال ــنـافــسـات ا ضـمن ا
كــامل إن الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة
لالحتـاد الـعراقي لـكـرة القـدم تـلقت
كتاباً رسمـياً من احتاد هونغ كونغ
للـعبـة يبلـغهم بـشأن موعـد ومكان
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درب راضي شـنيشـل لقيـادة فريق كـرة القـدم بالـنادي. وقال تعـثرت مفـاوضات نـادي النـفط في التـعاقـد مع ا
مصـدر مقرب من شـنيـشل في تصـريح صحـفي إن االتفـاق ب شـنيـشل والنـفط وصل لطـريق مسـدود لعدة
درب متاحاً لتدريب األندية فاوضات سيجعل ا اسباب من بينها شخصية واخرى فنية. واوضح أن تعـثر ا
اضـيـة اللـتـزامه األخالقي مع الـنـفط. يـذكـر ان نادي ـفـاوضـات خالل األيـام ا األخـرى بعـد أن أغـلق بـاب ا

قبلة بعد فسخ عقد باسم قاسم بالتراضي. درب خالل الفترة ا الزوراء يفكر جدياً بضم ا
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مـــنـــتــصف الـــلـــيل في بالده عـــبــر
خـاصـيـة الـ"سـتـوريـز" فـيـديـوهـات
تظـهر حتضـيراته المـسية وصـفها
بصغيرة احلجم حيث ظهر فيديو
لطاولة عشاء مزينة بزهور بيضاء
تـتسع لـقـرابة 40 شـخصًـا تـفصل
ب كل شـخص كـرسي فارغة من
اجل الـتبـاعد االجـتمـاعي.وقال في
الـفيـديو "زيـنة رائـعة لـهذا الـعشاء
ـنزل مع الـصـغـيـر واجلـميـل في ا
تـبـاعـد اجتـمـاعي".وتـابع بضـحـكة
ساخرة "وهو ليس لـ500 شخصًا
حــســنًـا?" وأردف بــجــمــلـة مــرفــقـة
"تــبــاعــد اجــتــمــاعي وفــحــوصــات
لــلــجـمــيع".ونــشــر في وقت ســابق
فيديـو له والبنه يخضـعان لفحص
الكشف عن كوفيد-19 حيث كشف
نـيـمـار انه "الـفـحص رقم 50 الذي
يخـضع له.وجتنب العـب برشـلونة
االســبـاني الـســابق الـذي غـاب عن
ـــنــــافـــســــات مـــنـــذ  13كــــانـــون ا
االول/ديــسـمــبــر بــســبب تــعـرضه
الصابـة في مبـاراة ليـون التـعليق
عـلـى الـشـائـعـات الـتي حتـدثت عن
احلـــفـــلـــة الـــصـــاخـــبـــة في بـــلـــدة
مانغاراتيبـا.وكان أسيلمو غويش
الصحـافي في صحيفـة "أو غلوبو"
الـــبــرازيـــلـــيــة كـــشف ان نـــيـــمــار
ســيــســـتــضــيف 500 شــخص في
ــدة أســـبــوع فـي فــيـــلــته حــفـــلـــة 
الـــفــاخـــرة عــلى شـــاطىء الـــبــحــر
بالقـرب من ريو دي جانـيرو بدأت
السـبت الفائت وتـستمـر حتى يوم
رأس السنـة زعمًا أنه قـام بتركيب
معـدات عازلة لـلصوت في مـحاولة
لـتجـنب مـضايـقة جـيـرانه.ولم يكن
غــويش الــوحــيــد الــذي كــشف عن
حـفـلـة نـيــمـار بل قـام لـيـو ديـاش
الصحافي في مـوقع "متروبوليس"
ـشاهـير ـقاالته حـول ا ـعروف  ا
بـتسـميـة الفـنانـ الذين سـيؤدون
في حفـلة جنـم برشلـونة اإلسـباني
الـسابق بـينـهم لـودميال وويـسلي
سـافــاداو.وزُعم أن رجـال األمن في
فـيال نـيمـار سـيصـادرون الـهواتف
احملمولـة اخلاصة بالـضيوف على
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{ بـاريس- وكـاالت - أعـلن جـان مـيشـال أوالس رئـيس لـيـون الـفرنـسي اسـتـسالمه أمـام رغـبة
فيس ديباي بشأن حتديد مصيره مع النادي. مهاجمه الهولندي 

قـبل وسـبق أن رفض كل عـروض الـنادي الـفـرنسي ويـنـتهـي عقـد ديـباي مـع ليـون في الـصيـف ا
يركاتو الشتوي اجلاري. للتجديد وهناك أنباء حول رحيله في ا

فـيس على كل مـا تفعـله كالعب كرة قدم في وقال أوالس عـبر حسـابه على "تويـتر": "شـكرًا لك 
ليون".

وأضاف: "تشعر هنا وكأنك في بيتك وأنت أيضًا رجل استثنائي ومثال للطموح. أنت ستبقى هنا
للفترة التي تريدها".

اضي بـناء عـلى رغبـة رونالـد كومـان مدرب وكـان ديبـاي هدفًـا رئيـسيًـا لـبرشـلونـة في الصـيف ا
البارسا كما يحظى باهتمام باريس سان جيرمان.
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{ لـندن - فـيكتـوار إيوم - في عام 2000
أعـلـن الـرئـيس الـراحل جلـنـوب أفـريـقـيـا
نــيـلــسـون مــانــديال أن "الـريــاضـة تــمـلك

سلطة تغيير العالم". 
وبـــعــد عــقــديـن من الــزمن ثـــبت في عــام
2020 أنه كـان محـقا.فـقد كـان هذا الـعالم
احـــتــــشـــاد العـــبـــ مـن شـــتى األلـــعـــاب
الــريـاضــيــة لـتــحـقــيق هــذا الـهــدف مـثل
العــبي كــرة الـقــدم والعــبي كــرة الـســلـة
وجنــوم حــلــبــات الــســبــاق والعـبـي كـرة
الـــتــنـس وســائـــقي الــفـــورمــيال1 الـــذين

ينتمون إلى مناطق مختلفة من العالم.
وقـال الـالعب الـسـيـرالـيـوني كـاي كـامـارا
ـتحـدة لبي بي سي ـقيم فـي الواليات ا ا
الـذي انـضم إلى االحـتـجاجـات بـعـد موت
جــورج فـلــويـد إن أبـنــاءه ومـســتـقــبـلـهم

ألهماه أن يتخذ موقفا بسبب ما جرى.
ـدة وقــال كـامــارا: "ارتـمـيـت عـلى األرض 
تــسع دقـائـق وبـعـد وقـت قـصــيـر تـبــعـني
ابـــــنـي دون أن أطـــــلـب مـــــنه ذلـك ابـــــني
كــــيــــنــــدريـك ال يــــتــــجــــاوز عــــمــــره ثالث

ســنـوات".وأضــاف قـائـال: "قـرر أن يــجـثـو
عـلى ركبـته إلى جـانبي. اسـتدرت ورأيته.
ـنـظـر صـعـبـا لـلـغـايـة".ومـضى لـقـد كــان ا
قائال: "أنا مدين بالشكر لكل األعراق التي
تــقف إلى جــانــبــنـا اآلن ألنــهــا مــنـحــتــنـا

صوتا".
وشـــهــد عــام 2020 أيـــضــا جــثــو العــبي
ـمـتـاز عــلى ركـبـهم الــدوري اإلجنـلـيــزي ا
باريات إلظهار الوحدة ضد قبل انطالق ا
الـعـنصـريـة.وقالت تـوري فـرانكـلـ التي
حـطـمت رقـما قـيـاسـيا في الـقـفـز الثالثي
إن الـرياضـة تمـلك سلـطة حتفـيز الـتغـيير
في عـقلـيات الـناس وتـضطـلع بدورها في
مـحـاربـة الـعـنـصـريـة.وأضـافت فـرانـكـلـ
"أشــعــر وكــأن الــريــاضــة بــإمــكـانــهــا في
احلــقـيــقـة إحـداث تــأثـيــر ضـخم".وأردفت
قــائـلـة: "تـلــعب الـريـاضــة دورا كـبـيـرا في

الثقافة األمريكية. 
ويُــخـــصص لــهــا وقت كـــبــيــر في بــرامج
الـتـلـفـزيون وفي الـتـغـطـيات الـصـحـفـية.
وعـنـدمـا تـتـخـذ الـفـرق الـريـاضـيـة مـوقـفا

وحتــتـج عــلى شيء مــا فــإن ذلك يــحــدث
تــأثــيـرا ضــخــمـا".وفي  26أغــسـطس/آب
 ?2020رفـض العــبـــو فـــريق مـــيــلـــووكي
بـاكس لـكـرة السـلـة في الرابـطـة الوطـنـية
ــبــاراة لـــكــرة الــســلــة (إم بـي أي) لــعب ا
اخلـامـسـة من الـوقت اإلضـافي ضـد فريق
أورنــالـدو مــاجـيـك في عـقب إطالق الــنـار
عـلى جـاكـوب باليك األمـريـكي من أصول
إفـريـقـيـة قـرب مـلـعـبـهم من طـرف ضـابط

شرطة.
واضــطــر هـذا األمــر الـرابــطـة (إم بي أي)
ا باراة وإ لـيس فقط إلى إعادة جدولة ا
باريات التي كانت مقررة في تلك جـميع ا
الـــلــيـــلــة.وحـــذت ريــاضـــات أخــرى حــذو
الـــفـــريـق تـــضـــامـــنـــا مع قـــرارات هـــؤالء
ـبـاريـات: ـقـاطـعـة إحـدى ا الـريـاضـيـ 
وشـملت هذه الرياضـات كرة السلة وكرة

القدم وكرة التنس.
وبـالـنسـبة إلى فـرانـكلـ فإن كل ريـاضة
لــهـــا صــوت ويــجب عــلـــيــهــا أن جتــاهــر
عارضتها للعنصرية مهما كان سجلها

الــريــاضي.وأضــافـت قــائــلــة: "بــطــبــيــعـة
احلــال لـنــا بـكل تـأكــيـد صــوت".وتـابـعت
قـائلة: "صـوتنا بـطبيـعة احلال لـيس قويا
مـثل صوت الرابطـة الوطنية لـكرة السلة
لــكن هــنــاك الـكــثــيــر من الالعــبــ الـذين
نـافسات الـرياضـية مثل احـتجـوا خالل ا
غــوين بـيــري في عـام  2019ونــوح لـيــلـز

خالل عام 2020.
وأردفت: "نـشـر الـعـديـد مـن الـريـاضـي
مـشـاركـات علـى حسـابـاتـهم في وسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي أو شـاركـوا في
االحــــتــــجـــــاجــــات أو أســــهــــمــــوا في
ـا في الـتـحـركـات عـلى نـحـو بـارز - 

ذلك أنا".
وأكـبر منـاسبة رياضـية بالـنسبة إلى
ـبـية - الـريـاضـيـ هي األلعـاب األو
وهــــو حــــدث لــــو لم يُــــلغ بــــســــبب
فـيـروس كـورونـا لـكـان أبـرز حـدث

رياضي خالل السنة.
وعـنـدمـا نـدرس الـتـاريخ جند أن
الـريـاضيـ يسـتثـمرون األلـعاب
تعلق ـبية في رفع الـوعي ا األو
بـــالـــقـــضـــايـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة
والـسـيـاسيـة وهـو األمـر الذي
بـية ال تـسـمح به الـلجـنـة األو

الدولية.
وفـي يـنــايـر/كــانـون الــثـاني
2020  عـنـدمـا اقـتـرب مـوعد
ــبــيـة تــنــظــيـم األلــعــاب األو
ـــبـــيـــة في واأللـــعــــاب الـــبـــارا
بـية طـوكـيو نـشرت الـلـجنـة األو
تــوجــيــهــات جــديــدة بــشــأن مـعــنى

ـــــا  قــــــاعـــــدة 50 وهـي قـــــاعــــــدة طــــــا
االســتـشـهـاد بـهـا وتــعـني "ال يـسـمح بـأي
مـظـاهرة أو دعـايـة سيـاسـية أو ديـنـية أو
عــرقـــيــة في أي مــواقع تـــابــعــة لأللــعــاب

بية أو في أي مناطق أخرى". األو
بيـة الدوليـة صراحة وأدانت الـلجنـة األو
"إشــارت الـيـد أو االنــحـنـاء" أو أي "رفض

تبعة". للتقيد بالبروتوكوالت ا

≤∞≤∞ ÂUŽ w  r UF « dÒOGð W{U¹d « WDKÝ

أخبار النجوم

‰U¹— s  œUł „Òd%

UÐô√ u×½ b¹—b  

{ ريـــــــــــــــــــــــــو دي
جــانــيـرو) ,أ
ف ب) -
ســـــخـــــر
البرزيلي
نــــيــــمـــار
جنــــــــــــــــم
نــــــــــــــــادي
بــــــــــاريـس
ســــــــــــــــــــان
جـــــــرمـــــــان
الــــفـــرنـــسي
لــكــرة الــقـدم
من الـتـقـاريـر
الـتي حتـدثت
عــــــــــــــــــــــــــــــن
استضافته
حلـفـلة
ضـــخ
مـــــــــة
لـــيـــلــة
رأس

الـــســـنـــة
بحضور اكثر
من 500 شـخص
رغم الـــــــقـــــــيــــــود
ـــــفــــــروضـــــة في ا
الـــبـــرازيل بـــســـبب
تـــــفـــــشي فـــــيــــروس
ـســتــجـد كــورونــا ا
وذلك بـــنــشـــره عـــبــر
حـــــــــســـــــــابـه عـــــــــلى
انــســتــاغــرام فــيــديـو
ا يظهـر التحـضيرات 
وصـــــفـه بـ"الــــعـــــشــــاء
الـبــسـيط" مع الــعـائــلـة
واالصــــــــــدقــــــــــاء.واجـه
الـــــدولي الــــــبـــــرازيـــــلي
انــتــقـادات الذعــة بــسـبب
الـتـقـاريـر الـتي أفـادت أنه
يــخـطط إلقــامـة احــتـفـاالت
ـئات دة أسـبوع  صـاخبـة 
األشــــخـــــاص في فـــــيــــلـــــته
الفاخرة في ضواحي ريو دي
جـــانــيـــرو.لـــكــنـه نــشـــر عـــبــر
انــســتــاغــرام قــبل ســاعــات من

ـسـتـقبل ـتـعـلق  { لـندن- وكـاالت - أجـاب مـيـكـيل أرتـيـتـا مـدرب آرسنـال عن الـسـؤال الـصـعب ا
وسم احلالي. اني مسعود أوزيل الذي ينتهي عقده في نهاية ا صانع ألعاب الفريق األ

اضي ولم يدرج ضمن قائمة ولم يشارك أوزيل مع آرسنـال في أي مباراة منذ مارس/آذار ا
ــــوسم احلــــالي عــــلى مــــســــتـــوى الــــدوري والـــدوري الــــفـــريـق خالل الــــنــــصف األول من ا
األوروبي.وقــال أرتـيـتـا إن نــاديه سـيـنــظـر في مـســتـقـبل أوزيل في نــهـايـة فـتــرة االنـتـقـاالت
الشتـوية احلاليـة.ويفكر آرسنـال في إعارة عدد من الالعبـ في يناير/كـانون الثاني اجلاري
ـاني اخملـضـرم للـتـشكـيـلة لـتـخـفيف األعـبـاء ما قـد يـفتـح البـاب أمـام عودة صـانع الـلعب األ
ـوسم.وردا عـلى سـؤال عن إمـكـانـيـة عـودة أوزل (33 عـامـا) إلى خالل الـنـصف الـثـاني مـن ا
الـتشـكـيلـة أوضح أرتيـتـا: "سنـرى ما سـيـحدث خالل فـترة االنـتـقاالت الـشتـويـة وسنـقيم

ـمكن فقط .. من ا وقف في نـهايتـها".وأضاف: "البـد من احتـرام عقود الالعـب ا
أن نكون أكثـر انفتاحا مع هؤالء الالعـب وإبالغهم باخلطط وعن دورهم في
الـفـريق وسـبب مـثل هـذه الـقـرارات".تـابع: "هـم مـلـزمـون بـاتـخـاذ الـقرارات
ا ـسـيراتـهم ألنهم يـرتـبطـون بعـقود مع الـنـادي هنـا. البـعض ر اخلـاصة 
ـا يـقرر ـبـاريـات والـبـعض اآلخـر ر ـشـاركـة في ا يـفـضل الـرحـيل لـعـدم ا

البقاء. هذه أمور ترجع لهم وليس لنا فيها تدخل".

ــوسم الــفــائت اضــافــة الى بــعض ا
وجهـات في مسابـقة كأس االحتاد ا
االنــكــلـيــزي ودوري ابــطــال اوروبـا
خــــــلـف ابــــــواب مـــــــوصــــــدة اال ان
الـية غالـبيـتـها سـتدرج في الـسنـة ا
للـعام 2021. وانخـفـضت اإليرادات
ملـيون ـقدار 9,5  التـجـاريـة أيضًـا 
جـنيه مع إغـالق األنشـطـة في مـلعب
ستامفورد بريدج ومحيطه في االيام

العـاديـة بسـبب الوبـاء.كـما اسـتثـمر
النـادي اللنـدني بقـيمة 93,7 مليون
الية جنيه في الفريق خالل الـسنة ا
2020 والــــتـي تـــــضــــمـــــنـت إعــــادة
التفاوض بشأن جتـديد عقود العب
ـالـية .مع ذلك فـإن الـقـيمـة ا حـاليـ
لـصــفــقــات الـتــعــاقــدات الـصــيــفــيـة
ــــانـــيــــ كـــاي الـــضــــخـــمــــة مع اال
هـافــيـرتس وتــيـمـو فــيـرنـر وحـارس
رمى الـسنـغالي إدوار مـيندي وبن ا
تــشــيــلــويل فــهي غــيــر مــدرجــة في
ـالــيـة لـعـام 2020 كـونـهـا الـســنـة ا
أبـــــرمت جـــــمـــــيـــــعــــهـــــا بـــــعــــد 30
حـزيـران/يونـيـو.وقـال مـديـر الـنادي
ــوقع بــروس بــاك في حــديث عــبـر ا

ــنع وصـــول أي دلــيل عن الــبـــاب 
احلـــفـــلـــة الى وســـائل الـــتـــواصل
االجـتــمــاعي.وعــانت الـبــرازيل من
ثـاني أكـبـر عـدد وفـيـات في الـعـالم
نـتـيجـة فـيروس "كـوفـيد-19 حيث
جتاوز العدد 195 ألف شخص من
أصل أكــــــثـــــر من 7,5 مــــــلـــــيـــــون
إصابـة.وأصدرت شركـة "أجينـسيا
ــتـخــصـصــة بـتـنــظـيم فــابـريــكـا" ا

احلــفالت بـيـانــا تـؤكـد فـيه أنه 
التـواصل معها لـتنظـيم حفلـة ليلة
رأس الـســنـة في مــنـطــقـة كــوسـتـا
فــيـــردي حــيث تــقـع فــيال نــيــمــار
بـحـضـور "حوالي 150 شـخـصا...
مع احــــتــــرام جـــمــــيـع الـــقــــواعـــد
الـصـحـيـة الـتي حتـددهـا الـهـيـئات

العامة".
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لــكن مـحــامـو نــيــمـار نــفـوا أنه 
الــتــخـطــيط حلــفــلــة أو أن احلـدث
الذي تنظـمه "أجينسيـا فابريكا" له
عالقــة بــنـجـم كـرة الــقــدم وقــالـوا
لوكـالة فرانس بـرس "ال! هذا حدث
خـــاص بـــفـــابـــريـــكـــا. ال عالقـــة له
بــنــيــمـــار".وتــقع فــيـال نــيــمــار في
مـانـغـاراتـيـبـا وهي بـلـدة صـغـيرة
ـنـتـجـعـاتـهـا الـسـاحـلـيـة تـتـمـيـز 
الـــــفـــــاخــــــرة في واليـــــة ريـــــو دي
ــديـنـة جـانــيـرو.ونــاشـد مــجـلس ا
السكان البالغ عددهم  41ألفا عدم
إقامة حـفالت رأس السنـة وأقاموا
ـنع جتــمع الـنــاس.وقـال حـواجــز 
دينـة في بيان أرسل الى مجـلس ا
وكالة فرانس برس "ليس لدينا أي
مـعـلـومـات عن هـذه احلـفـلـة".وتـقع
فــيـال نــيـــمـــار عــلـى قــطـــعــة أرض
مــســاحــتــهـا  10آالف مــتــر مـربع
ـروحـيـة وتضم مـهـبط لـلـطـائـرات ا
ومالعب ريـاضيـة ومـنتـجـعا صـحـيا
وسـاونا وصـالـونـا لـلتـدلـيك وصـالة
لـأللــعــاب الــريــاضـــيــة إضــافــة الى

أماكن لتناول الطعام.
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وأعلن نادي تشلسي االنـكليزي لكرة
الـقـدم أنه حـقق أربـاحًـا بلـغت 32,5
مــلـــيــون جــنــيه اســتــرلــيــني (44,4
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تحدة نتخب سيراليون كاي كامارا اآلن مع فريق إم إل إس مينيسوتا يونايتد في الواليات ا يلعب الهداف الدولي 
إدينسون
كافاني
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{ لـــــــنـــــــدن (أ ف ب) - أعـــــــلـن الـــــــدولي
األوروغـوياني إدينسـون كافاني مهاجم
مـانشسـتر يونايـتد أنه سيـقبل ايقافه
ثـالث مـــبـــاريـــات من قـــبل االحتـــاد
االنـكليـزي لكرة القـدم الستخدامه
مـصـطلـحًـا عنـصـريًا في رسـالة
عـبـر حـسبـه على انـسـتـاغرام
 حــذفــهـا بــسـرعــة لــكـنه
دافع عن نواياه مؤكدًا أنها
غـير عنـصرية.وكـان كافاني
( 33عــامـا) ردّ عــلى تـهــنـئـة
مـن أحد اصـدقائه عـلى موقع
انـــســتـــاغـــرام بـ"غــراســـيــاس
نـــغـــريــتـــو" (شـــكـــرًا لك أيـــهــا
األســود الــصـغــيــر) بـعــد الــفـوز
بـصعـوبة على سـاوثمـبتون 3-2
فـي الـــدوري احملـــلي في 29

ــالــيــة مــلــيــون دوالر) عن الــســنــة ا
ـنــتـهــيـة في  30حـزيــران/يـونــيـو ا
2020 رغم تداعيات جـائحة فيروس
ـســتـجـد.وتــعـكس األرقـام كـورونــا ا
تــأثــيــر الــتـوقف الــقــســري لــلـدوري
ـــــوسم الـــــفـــــائت بــــ ــــمـــــتــــاز ا ا
آذار/مارس وحزيران/يـونيو بسبب
اجلــائـحــة حــيث انـخــفض إجــمـالي
االيـرادات من 446,7 مـلـيــون جـنـيه

إسـتـرلـيـني إلى 407,4 مـلـيـون.أدى
ذلك أيـضًـا الى انـخـفـاض الـعـائـدات
من الـــبث الـــتـــلـــفـــزيـــوني وتـــذاكـــر
ــقــدار 17,6 مــلـــيــون ـــبــاريـــات  ا
و12,2 مـليـون تـوالـيًـا.إال أن الـتأهل
الـى دوري ابــــطـــــال اوروبــــا لــــهــــذا
ـوسم بـعـدمـا حل رابـعًـا والفـائض ا
الـــذي حـــقـــقه بـــفـــضل "بـــيع بـــعض
" سـاعد النـادي على حتقيق الالعب
ارقام إيجابية.كـما ساهم االنخفاض
ـبــاريـات بـسـبب في تـكــالـيف ايـام ا
تـــأجـــيــلـــهــا في تـــعــويـض جــزء من
اخلسائـر.وخاض تـشلسي مـبارياته
االربـع االخــــــيــــــرة عـــــــلى ارضـه في
ـنـافـسـات الـدوري بـعـد اسـتـئـنـاف ا

زين الدين زيدان

اضي في مـباراة سجل تـشرين الـثاني/نـوفمبـر ا
خاللــهـا مــهـاجم بــاريس سـان جــرمـان الــفـرنـسي
الــسـابق ثـنـائـيــة ولـعب تـمـريــرة حـاسـمـة.وحـذف
كـافــاني الـرسـالـة بـسـرعـة فــيـمـا سـارع يـونـايـتـد
لـلدفاع عن مهاجمه اجلـديد معتبرًا أن الـكلمة لها
دالالت مـخـتـلـفة في أمـيـركـا اجلـنوبـيـة.وبـعـد قرار
االيـــقــاف اخلـــمــيـس كــتب كـــافــانـي عــبـــر مــواقع
الـتواصـل االجتـماعي "أقـبل العـقوبـات التـأديبـية
مع الـــعــلم أنـــني أجــنـــبي عــلـى تــقـــالــيــد الـــلــغــة
اإلنـكلـيزيـة لكـنني ال أشـاطر وجـهة الـنظـر".وتابع
"أعــتـذر إذا أسـأت إلى شـخـص مـا بـالـتــعـبـيـر عن
عـاطـفتي جتـاه صـديق لم يكن ذلك فـي نيـتي على
اإلطالق".وأُبــــلـغ كـــافــــانـي حـــيــــنــــهــــا بــــأن هـــذه
ـصطلـحات تعـتبر مهـينة في بـريطانـيا ما دفعه ا
الى حـذف مـا كـتـبه قـبل أن يـتقـدم الحـقًـا بـاعـتذار
ـثـابـة قـال فــيه "الـرسـالـة الــتي كـتـبـتـهــا.. كـانت 
حتـية حـميـمـة لصـديق لشـكره عـلى التـهنـئة بـعد
ــبــاراة".وأضــاف في بـيــان أنه لـم يـتــعــمــد عـلى ا
اإلطالق أن يـهـ أحـدا مضـيـفا "أنـا مـناهض ألي
لـغة وتـصرف عنـصري وأنـا حذفت الرسـالة ما إن
كن فـهمـها على نـحو خاطئ. أود أعـلمـوني بأنه 

أن أعتذر بصدق عن ذلك".
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لـكن االحتـاد االنكـليـزي اعـتبـر انه انـتهك الـلوائح
الــتي حتـظـر كل "ســلـوك غـيـر الئق" عــلى شـبـكـات
ـشـددة التي الـتـواصل االجـتمـاعي مع الـظروف ا
أشــار إلــيــهــا "الــلــون و/أو الــعــرق. و/أو إثــنــيــة
شـخص آخـر" فأوقـفه ثالث مـباريـات وغرّمه 100
ألف جـنـيه اسـترلـيـني.وبايـقـافه سـيغـيب كـافاني
عن مـباريات يونايتـد ضد استون فيال في الدوري
اجلـــمــعـــة نــصـف نــهـــائي كــأس الـــرابــطـــة ضــد
مـانـشسـتـر سـيتي والـدور الـثالث من الـكـأس ضد
واتـفـورد.وشـدد االحتاد االنـكـلـيزي الـعـقـوبات في
ـوسم عقـب نشـره تـعـليـمـات قـبل انطالقه بـدايـة ا
من أجـل احلد من اللغـة والسلوك العـنصري مع
حتــديــد مــدة الــعــقــوبــة لالهــانــات عــلى مــواقع
الـتواصل االجتـماعي بااليـقاف لثـالث مباريات
ـهاجم عـلى األقل.وفي عام 2011  إيـقاف ا
األوروغـوياني اآلخر لويس سواريس الذي
كـان يــلـعب وقـتـهـا في صـفـوف لـيـفـربـول
ـصـطـلح ثـمـاني مـبـاريـات السـتـخـدامه ا
اإلســبــاني "نــيــغـرو" (األســود) عــنــدمـا
حتـدث إلى مدافع مـانشسـتر يونـايتد
الـــفــرنــسـي بــاتــريـس إيــفــرا خالل
.وقـضت الـلـجـنة مـبـاراة الـفـريقـ
سـتـقلـة وقتـهـا بأنه الـتـأديبـيـة ا
عــــلى الـــرغـم من أن ســـواريس
الـذي يـدافع حـالـيًـا عن ألوان
أتـلتيـكو مدريـد اإلسباني
لـم يـكن عـنـصـرًيـا إال
أن كـالمه يـــشــكل
إهـــــــــــانــــــــــة

عنصرية.

{ طوكيو- وكاالت- قال رئيس الوزراء
الــيــابـــاني إن دورة طــوكــيــو لأللــعــاب
بيـة التي كانت مقررة بية والـبارا األو
في 2020 ســيـجــري إطالقـهــا الـصـيف
ــــــقــــــبل رغـم اخملــــــاوف من تــــــزايـــــد ا

اإلصابات بفيروس كورونا.
ــقــرر أن تــنــطــلق دورة األلــعـاب ومن ا
ـــبــيــة في 23 من يــولـــيــو/تــمــوز األو
لـتتـبعـهـا بعـد ذلك بشـهر دورة األلـعاب

بية في  24أغسطس/آب. البارا
وارتـفـعت مــعـدالت اإلصـابــة بـفـيـروس
كــــورونــــا فـي الــــيــــابــــان خالل األيــــام

لقطة من مباراة نادي تشلسي في الدوري االنكليزي
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الـرسـمي لـلبـلـوز "عـلى غـرار الـعـديد
والعديد من االنديـة في جميع أنحاء
العـالم كان لـلوبـاء تأثـير كـبيـر على

ايرادات تشلسي".
وتــــابع "لــــكن ذلـك دلـــيـل عـــلـى قـــوة
ـاليـة حـيث كان واستـقـرار إدارتنـا ا
النـادي قادرًا عـلى حتقـيق ارباح في
ـاضيـة".وقال باك إن الـية ا السـنة ا
هـنـاك جـو من الـتـفـاؤل واإليـجـابـيـة

حول الـنادي على الـرغم من أنه على
ـلعب حـصـد أربع نـقـاط فقط أرض ا
فـي مـــــــــــبــــــــــاريـــــــــــاتـه اخلـــــــــــمـس
األخيـرة.ويسـتضـيف تشـلسي االحد
فــريق مــانــشــسـتــر ســيــتي في قــمـة
رحلـة السابعـة عشرة وهـو متأخر ا
ــتــصــدر وحـامل بــســبع نـقــاط عن ا
ــــركــــز الــــلـــــقب لــــيـــــفــــربــــول فـي ا
الـسـادس.وأكـد بــاك أنه "عـلى الـرغم
مـن تــأثــيـر كــوفــيــد ظــلـت تــدفــقـات
اإليرادات قوية وفريقنا يتطور على
لعب والنادي في وضع جيد أرض ا
واصلة الـنـمـو عـنـدمـا تـعـود كرة
القدم للعمل كما كانت سابقًا وهو

وقت نتطلع إليه جميعًا".

{ مدريـد- وكـاالت - قدم نـادي ريـال مدريـد عـرضًا جـادًا لـلتـعـاقد
ـيــركـاتـو مع الــنـمــسـاوي دافــيـد أالبــا مـدافع بــايـرن مــيـونخ خـالل ا

قبل. الصيفي ا
ـقـبل وأعلـن األخيـر عدم ويـنـتهي عـقـد أالبا مع بـايـرن ميـونخ في الـصيف ا

النجاح في التوصل إلى اتفاق مع الالعب حول التجديد.
ووفقًـا لصحـيفـة "ماركـا" فإن ريـال مدريـد قدم عـرضًا لـلنـجم النـمساوي
ـدة 4 مـواسم وبـراتب سـنـوي يـبلغ  10 ماليـ يـورو. وكـانت تـقـارير
صـحــفـيـة أخـرى زعـمت أن ريــال مـدريـد رفع عـرضه إلى 12 مــلـيـون
يورو وأن الـعقد مدته 3 مواسم لكن "مـاركا" تؤكد أن هذا العرض
يـرجني. وأشارت الصحيفة إلى أن نوايا الالعب نحو الوحيد من ا
يرجني تمثيل ريال مدريـد واللعب في الليجا واضـحة لذا يسعى ا

حلسم الصفقة في أقرب وقت.
لكي سعيد جـدًا بالصفقة وأوضحت أن زين الدين زيدان مـدرب ا
بـسـبب قـدرة أالبا عـلى الـلـعب في قـلب الـدفاع بـاإلضـافـة إلى مـركز

الظهير األيسر.
وقـالت "مـاركـا" إن أالبـا سيـمـنح زيـزو بـديـلًـا لسـيـرجـيـو رامـوس في حـالة

مغادرته وقد ينافس رافائيل فاران على مركزه بالتشكيلة األساسية.

دير الفني إليفرتون عن { روما- وكاالت - كشف كارلـو أنشيلوتي ا
سر سقوط الفريق  أمام وست هام في الدوري اإلجنليزي.

وحقق وست هـام الفوز بـفضل هدف مـتأخر من العـبه توماس سـوتشيك
ـركـز الـرابـع بـرصـيد 29 نـقـطـة بـفـارق 4 نـقـاط عن لـيـبـقى إيـفـرتـون في ا

تصدر. ليفربول ا
بـاراة إن الالعب لم يـكونوا في وقال أنشـيلـوتي في تصريح صـفحي بعـد ا
كـامل لـيـاقـتـهم مـعـربـا عن أمـله فـي عـودتـهم إلى سـابق لـيـاقـتـهم وتـألـقـهم قـبل

قبلة في الدوري أمام وولفرهامبتون بعد 11 يوما. واجهة ا ا
هاجم البرازيلي ريتشارليسون سابق لياقته بعد إصابته بارجتاج في واستعاد ا
ـرمى تمـاما مـثل هداف خ بكـأس الرابـطـة لكـنه لم يكن فـي كامل تـألقه أمـام ا ا

وسم دومنيك كالفرت-ليوين. الفريق هذا ا
ولعـدم اكـتمـال ليـاقـته بعـد إصابـة في ربـلة الـساق لم يـشـارك خامـيس رودريجـيز
أســاسـيـا من الـبـدايـة وشـارك بـديال بـعـد ذلك لــكن الـفـريق فـشل في حتـقـيق فـوزه
اخلـامس عـلى التـوالي في الـدوري بعـد أن حـقق انتـصـارات في مـواجهـة تشـيـلسي

وليستر سيتي وآرسنال وشيفيلد يونايتد.
ـدرب اإليطـالي: "األداء كـان جيدا خـالل الفـترة األخـيرة. لـعبـنا مـباريات وأضاف ا
هم احلـفاظ على صعـبة وحـققنـا نتـائج جيـدة لكن هـذا لم يكن حاضـرا اليـوم.. ا

عنوية". ثقتنا وروحنا ا
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األخـيرة وسـجلت الـعـاصمـة اليـابانـية
طوكيو ما يـربو على ألف حالة في يوم
واحـــد ألول مــرة.إال أن رئـــيس الــوزراء
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـوغـــا قـــال إن دورة
"األلــــــعـاب ستقـام هذا الصـيف" وإنها
سـتـكـون "آمـنـة". وتـتـعـامل الـيـابـان مع
حـاالت إصـابــة بـالـساللــة اجلـديـدة من
فيروس كـورونا التي رصــــــــــدت ألول
مــرة في بـــريــطـــانـــيــا مع حتــــــــــذيــر
يوريكو كويكي رئيس بلدية طوكيو من
صاب قد تشهد "انفجارا". أن أعداد ا
وقالت طوكيو إنها رصدت 783 إصابة

جديدة يوم اجلمعة مـقارنة باحلصيلة
الــقـيـاســيـة الــتي سـجـلــتـهــا في الـيـوم

السابق والتي بلغت 1337 إصابة.
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ورصـــدت طـــوكـــيــو 239041 إصـــابـــة
و3337 وفــاة بــفـيــروس كــورونــا مــنـذ
بــدايــة تـفــشي الــوبــاء وذلك حـســبــمـا
ذكرت جامـعة  جونـز هوبكـنز.وارتفعت
تـكـلفـة إقـامة الـدورة بـزيادة 2.8 ملـيار
ـنع ـطـلـوبـة  دوالر; نـظـرا لإلجـراءات ا
ـــنــظــمــ تــفــشي الـــفــيــروس. إال أن ا
اسـتـبـعـدوا أن يكـون هـنـاك أي تـأجيل

لـــذا قـــد تـــكـــون هـــذه الـــدورة هي
األكــثـر تــكــلــفـة فـي تـاريخ دورات

بية الصيفية. األلعاب األو
وأظــهـر اسـتـطالع أجـرته هـيـئـة
اإلذاعـة الـيـابـانـيـة الـرسـمـية أن
غـــالـــبــيـــة الـــشـــعب الـــيــابـــاني
يعارض إقــــــامة الدورة في عام
2021 ويـــفــــضـــــــــلــــون تــــأجـــيل
موعدها مـرة أخرى أو إلغاء احلدث
الــريـاضي بــرمـته فـي ظل مـخـــــاوف
من عدم الـقـدرة علـى الســـــــيـطرة على

وبـــــاء كورونا.
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ولـيس الـقشـة الـتي قـصـمت ظـهـر الـبـعـيـر .. .انـهـا الصـواريخ الـتي
اطلقت مؤخـرا على السفـارة االمريكيـة والتي هي ليست (كـاتيوشا)
كونـها كانت شـبه دقيـقة حـيث انهـا رغم كونـها كـسابـقاتـها ال بد ان
رة كانت مجهـولة العدد  وأحد تصيب اهدافا مـدنية اال انها هـذه ا
تلك الصواريخ عـلى االقل اصاب السفـارة االمريكيـة للمرة االولى .
ويـدعم رأيي ان هـنــاك فـصـيل مــسـلح ال اتـذكـره حتــدث عن الـهـدنـة
وحتدث عن اسـتـخدام صـواريخ غـير الـكـاتيـوشا الحـقـا  وكان ذلك

قبل شهر تقريبا (زائد- ناقص).
هدف اطالق تلك الـصواريخ وأبـعاده الـسياسـية كـان مختـلفـا ايضا
خصوصا وأن احلزمة كانت اكبـر  وكانت هناك حزمة اخرى معدة
لإلطالق  افشـالها  والـدقة اكـثر والـتوقـيت بتـصور اجلـهات التي
تواضع اطلقتها كان االفضل حيث حـصل تصور خاطئ بتقديري ا
وهـو ان اطالقـهـا بـهـذا الـتـوقـيت (شـهـر واحـد ويـرحل تـرامب ويـأت
بـايـدن) وترامـب لـيس لـديه وقت لـلـرد وبـالـتالـي هي رسـالـة لـلرئـيس

بايدن مختصرها اننا هنا.
رة فضال عن ذلك جنـد ان السـيـد الكـاظمي مـخـتلف في رده هـذه ا
حـيث كـان يـظـهـر القـوة والـصـرامـة وقـيم الـعـمل بـأنه عـمل (ارهـابي
وجبـان) بل واجـتـمع بـالـسـيديـن رئيس ونـائب رئـيس هـيـئـة احلـشد
الـشـعـبـي فـقط ال غـيـر  –اي دون االجـهـزة االمـنـيــة االخـرى لـيـطـلب
منهـما حتـديدا سـرعة الـعمل لكـشف الفـاعلـ  وهذا مـا لم يحصل
سابقا حـسب علمي  فـضال عن قيامه باعـتقال آمـري القواطع التي
انـطــلـقت مــنــهـا الــصـواريخ .. وتــرافق ذلك مع  حــمـلــة امـنــيـة غــيـر
ـتغـير األخر مسـبوقة لـلتـفتـيش من لدن قـوات مكـافحـة االرهاب  وا
هو ان جلنـة االمن والدفاع الـنيـابية كـانت متحـمسـة في تطابـقها مع
نـهج الـدولـة . فـضال عن اعالن وزيـر الـداخـلـيـة  الـقاء الـقـبض عـلى
احد مطلـقي الصواريخ  ولـيس هنا تـكمن االهميـة بل هي تكمن في
انه لم يـسـلم الى امن احلـشـد الـشـعـبي وهـذا تـصـريح لـيس بـالـه
ا يعني ان الدولة قررت حيث انه يعني امكانـية اكتشاف (اجلهـة) 
ـضي في الـطـريق الى الـنــهـايـة ان حـالـفـتـهـا الـظـروف  ويـبـدو ان ا
الظروف مـناسبـة من خالل تصـريحات الـقادة الرسـمي ومن خالل
ـتـحـدة و(إسـرائـيل ) من اجلـو الـتـراجـيـدي الـتي خـلـقــته الـواليـات ا
ضربات جراحيـة في سوريا وتصـريحات ناريـة وسيل من الطائرات
ـا لذ وطـاب  وغـواصات نـووية التي تـمأل سـماء الـعراق واحملـمـلة 
وقاذفـات ضخـمة تـذكـرنا بـسيـناريـو مرحـلـة التـحشـد لشن الـعدوان
عـلى الـعـراق . . يقـابـل ذلك مـوقف ايـراني مـتـناقـض ومـختـلف فـفي
الوقت الـذي ادانت فـيه (تـقـريبـا) الـكـاتيـوشـا اال ان السـيـد ريـحاني
صـرح تـصـريـحـا خـطـيـرا لـلــغـايـة اوردته قـنـاة دجـلـة حـ قـال انـنـا

سنقطع ارجل امريكا مقابل قطع يد سليماني.
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هناك مـا يحـيط باحلدث في الـبيـئة االقلـيمـية وهو ان ايـران وأذرعها
نطـقة باتت شـيئـا فشيـئا ليـست  القـوة االقليـمية االولى فـهناك في ا
صعـود اقتـصادي عـسكـري سيـاسي لتـركيـا بات واقـعا مـرا أليران
(طـريق خـصـوصـا بعـد تـسـيـيـرهـا لـقـطـار مـبـاشـر مـنـهـا الى الـص
ـر بـإيـران  وعــسـكـريــا بـات لـهـا اذرع ـعـلـن وال  احلـريـر) غــيـر ا
ـنـطـقـة وأذرعـهـا تركـيـة اكـثـر مـنـها غـيـر تـركـيـة  ولـها وقـواعد في ا
عالقات مـستـدامة وواعـدة مع الصـ وروسيا (اس (400فضال عن
عالقـات ال تـنـفـصل مع الـعـمـالق االمـريـكي وحـلف االطـلـسي  ومع
االحتـاد االوربي  هــذا فـضـال عن اسـتــمـرار صــعـود مــصـر كــقـوة
اقليمية أما (اسرائيل ) فهي الـقوة االقليمية االولى وبدأت تثبت ذلك
من خالل عـمــلـيــاتـهــا اجلـراحــيـة الـنــاجـحــة في الـتــصـدي لــلـوجـود
ـتـطورة لـلغـايـة في اغتـيال االيراني في سـوريـا فضال عن الـعـملـية ا
العـالم الـنـووي االيـراني . والـهجـمـات الـسي بـرانـية الـتي يـعـتـقد ان
(اسرائيل) هي منفذتهـا وآخرها تهديدات نتـنياهو الصلفة امس 23
حيث وعد بعدم السماح بعدم السماح بسالح نووي ايراني مطلقا 
وكذلك ال تواجد ايراني في سوريا ونفذ الـيوم ضربة بطائرة مسيرة
عـلى فـصـيـل (فـاطـمـيـون) اســقـطت عـدد من الـضــحـايـا .فـضال عن
تصريحه (( اننا لن نتسامح جتاه الصواريخ االيرانية عالية الدقة) 
امـا  ايـران فـلم تـقف في مـكـانـهـا بل هي ادهـشت الـعـالم بـالـضـربـة
ـنـشـآت ارامـكو ـسـافـة  ـبـاغـتـة رغم بـعـد ا الـصـاروخـية الـدقـيـقـة وا
السعودية  وهذا ما شكل تهديدا جديا لم ينكره خصومها بل باتوا
يـخـطـطـون لـتـحـجـيـمـه من خالل ربط مـوضـوع الـصـواريخ بـاالتـفـاق
النووي بـاعتبـارها  وسائـل ايصال لـلرؤوس النـووية  وبهـذه احلجة
ـتحـدة من تـشديـد العـقـوبات لـتـحيـيـد تلك الـقدرة تمـكـنت الواليـات ا
ـتحدة فأن ا انهـا شكلت هـاجسا امـنيا لـلواليات ا الصاروخـية  و
ذلك انـتـقل الى االحتـاد االوربي اســرع من انـتـقـال كـوفـيـد  20وهو
حــتـمــا انــتــقل من تــرامب الى بــايــدن.. بل ان اطــراف اتـفــاق فــيــنـا
ـنـطـقة االوروبيـ اعـتـرفـوا مـؤخرا ان ايـران تـهـدد االسـتقـرار في ا
والـعـالم  وطـلـبـت من ايـران االلـتـزام بـاالتـفـاق وايــقـاف نـشـاطـاتـهـا
ـح بـوضــوح انه لــيس اخلــطـر الــنـووي االخـيــرة . بل ان نــتـنــيــاهـو 
ـنــتـشـرة .                      االيـراني بل (الــصـواريـخ الـدقــيـقــة) ا
 كل ذلك يقـودنا لالسـتنـتاج بـأن الطـريق لعـودة احلوار الـنووي غـير
هد بل ووعـر للـغاية خـصوصا وأن ايـران استـغلت خروج امـريكا
ركزي  وغير ذلك من من االتفاق لتطوير وزيادة عدد اجهزة الطرد ا
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كل شيء مـتـوقع فـي الـسـيـاسـة حــيث يـقـول احـد فالســفـتـهـا (( قـد
ـهـد ونـهزه)) ـكن ان نـضع شـيـخـا في ا يـخـيل الـينـا احـيـانـا انـنـا 
..وللذين يتوقعون ان بـايدن سيرمي طوق النـجاة أليران ويرفع عنها
العقوبات (بشخطة قلم) ويعود لالتفاق النووي بسالسة...  اقول ان
ـــتــواضع مـــا ســوف لـن يــحـــصل بل ان الــذي   هــذا بـــتــقـــديــري ا
سـيـحـصل في احـسن االحـوال هـو الـعـودة الى مـربع احلـوار االول
(اتـفـاق فـيـنــا) وسـيـجـري الـتــركـيـز عـلى الـصــواريخ الـتي اسـمـاهـا
نتـنيـاهو ( الـعاليـة الدقـة) وقد يـجري خالل احلـوار بعض الـتخـفيف
عن العـقوبـات االمريـكيـة هذا هـو احسن االحـوال وسوف لن يـقصم
الـبعـيـر ظـهـر الـقـشة .. اال اذا حـصل االحـتـمـال الـقـائم وهـو ضـربة
تـرامــبـيــة وداعـيــة أليـران او اذرعـهــا او االثـنــان مـعــا قـبل مــغـادرته
بــســاعـات او ايــام وأن ردت ايــران فــســتــكــون الــفــرصــة قــائـمــة له
باالسـتـمرار لـفـتـرة اشهـر بـحسب قـانـون طـوار او غيـره والـرئيس
ترامـب ال يعـدم وسـائـله  او عـلى االقل يـغادر ودولـته الـعـظـمى غـير
رجح ان حصلت ضربة ايرانية مهانة.االحتمال الثاني سيكون هو ا
انتـقـاميـة غيـر مـدروسة قـبل ان تـكون الـشـمس عامـودية عـلى الـبيت
االبيض يوم 20/ 1 وهو موعـد تسلـيم السـلطة في واشـنطن  وبكل
االحوال نحـن نقتـرب من ضربـة/ضربـات امريـكية سـتكـون للـساحة
الـعراقـيـة حـصـة فـيـهـا ومع ذلك فـأن تـلك الـضـربـات لن تـوجه ضد
احلكـومـة ومؤسـساتـهـا بل الى مـطلـقي الـصواريخ بـاجتـاه السـفارة

االمريكية  ومن يدعمهم.
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الــغـــطـــاء من الـــذهب لـالصــدار
النقدي منذ فترة طويلة . 

ـدرسة الثالثـة فهي طالبت اما ا
بـــوضع قـــيـــود عـــلى عـــمـــلـــيـــة
االصـدار النـقدي الـتي يقـوم بها
ــركــزي اي ان االصـدار الــبــنك ا
النقدي يجب ان يتماشى مع مع
حــجم الـطــلب عــلى الـنــقـد االزم
ـعـامالت والنـشـاطات لـتمـويل ا
االقـتصاديـة . وبهذا الـر فأنها
درسةالثاني تتمـاشى مع اراء ا

في االصدار النقدي .
واخــيــرا ال بــد لــنــا وفي مــجـال
تــخــصــصـنــا ان نــقــوم عـمــلــيـة
الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه الـــبـــنك
ــركـزي في تــخـفــيض الـقــيـمـة ا
احلـقـيــقـيـة  لــلـعـمـلــة احملـلـيـة (
الـــديـــنــــار الـــعـــراقـي ) مـــقـــابل

العمالت االجنبية . 
ان عـملـية االصـدار النـقدي ومن
فــتــرة طـــويــلــة لـم يــخــضع الى
محـددات في عملـية االصدار لذا

تمتع االصـدار بشيء من احلرية
ـــا ادى الى تــضـــخم الــكـــتــلــة
الـــنـــقــــديـــة في الـــتـــداول وهـــذا
(حــسب رأي ) قـــد شــجع الــبــنك
ــركــزي عـلى اتــخــاذ مــثل هـذه ا
اخلـطـوة وخــاصـة ان احلــكـومـة
الـية والـبنك تـمثـلة بـوزارة ا وا
ــثل الــســلــطــة ــركــزي الــذي  ا
الـنــقـديـة فـي تـخـفــيض الـقــيـمـة
احلقيـقيـة للعـملـة احملليـة مقابل
الــعــمـالت االجــنــبــيــة . .بــنــفس
الـوقت فـأن احلـكـومـة تعـاني من
ـوارد احمللـية لـلـقيـام بدفع قلـة ا
الـرواتب لـلـشـرائح االجـتـمـاعـيـة
من ذوي الــــدخل احملــــدود . لـــذا
تضرر من هذه العملية هم فأن ا
ذوي الــــــــــــدخـل احملــــــــــــدود مـن
ـــــتــــقـــــاعـــــدين ــــوظـــــفـــــ وا ا
واخلاضع للرعاية االجتماعية
اضـافة الى الـعامـل في الـقطاع
اخلــاص وكـــذلك ســيــتــضــرر كل
ـواطـنـ من الـذين عـليـهم دفع ا
مـستحقـاتهم بالـعملة االجـنبية .
ان الـــضــــرر الـــذي اصـــاب هـــذه
الـشـرائح ســيـكــون اكـثـر من 15
ـئـة من مــدخـوالتـهـم وبـنـفس بــا
الـنـسبـة الـتي سـيتـحـملـهـا بدفع
سـتحقات الـواجب دفعها .  ان ا
هـذه االضـرار وغـيـرهـا قد غـابت
او لـم تـؤخـذ بـنـظـر االعـتـبـار من
قـبل مــتـخــذي الـقــرار . وهـو في
نـفس الـوقـت ال يـنـسـجم مع اهم
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مـــهـــمـــات و واجــبـــات الـــبـــنك
ـــركـــزي او احلـــكـــومــة الـــتي ا
يــفــتــرض ان تــأخــذ مــصــلــحـة

واطن في قراراتها . ا
—«dI « —UB²½«

ــســـتــفــيـــد فــهـــو الــبــنك امــا ا
ـركزي الـذي اعتـبر الـقرار هو ا
انتـصـارا له وجنـاحا قـد حـققه
ـــقـــابالت (حـــسب مـــاورد في ا
ـــقــــابالت الــــصـــحــــفــــيــــة او ا
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتي اجــراهـا
ـركـزي ــسـؤولـ في الــبـنك ا ا
مـؤخرا ) والـتي اشاروا الى ان
هـذه الـعـمـلــيـة سـوف تـزيـد من
ـــــركـــــزي من قـــــدرة الـــــبـــــنك ا
امكـانيـته لـتغـطيـة الرواتب من
خالل التـوفير الـذي يتحقق من
الــعــمـــلــة احملــلــيــة والــواردات
ـــتـــحـــقـــقـــة من بـــيع الـــنـــفط ا

العراقي .
وال بــد لــنــا ان نــذكــر ان هــنـاك
جـــهــات قـــد   حـــقــقت اربـــاحــا
اضافـية بهـذا القرار ومـعظمهم
ـدخـوالت من ـتــلـكـون  ا ن 
الـعـمالت االجـنبـيـة من الـتـجار

والشركات وغيرهم .
ويـهـمنـا بـهـذا الصـدد ان نـعود
الى مـقتـرحاتنـا السـابق ذكرها
فـي مـقـالــنـا الـســابق بـاعــتـمـاد
االجـــراءات الــــتي يـــجـب عـــلى
ركـزي اتخاذها لتجاوز البنك ا
االزمة الناجـمة عن القرار الذي

ان عـمليـة االصدار النـقدي الذي
ـركـزي في اي يـعـتـمـده الــبـنك ا
دولـة يجب ان يخـضع لنـظريات
االصــــدار والـــتي تـــعــــتـــمـــدهـــا

دارس النقدية  ا
ـدرســة االولى تــعـتــمــد عـلى فــا
ـــصــــرفي اي انــــهـــا االســــاس ا
تـنادي وتـطالب بـحريـة االصدار
النـقـدي والتي يـجب ان تـخضع
تـــلــقــائـــيــا عـــلى حــجم الـــطــلب
.فـزيادة الـنشـاط االقتـصادي في
فــتـرة الــرواج يــؤدي الـى زيـادة
طـلب االفـراد على االقـتراض من
ــصـــارف الـــتـــجـــاريــة والـــتي ا
حتـتاج الى نـقـد اضافي لـتـلبـية
هـذه الـعـمـلـيـة وفي زيـادة حـجم
ـــا يـــدفع الـــبـــنك االئـــتـــمـــان  
ـركزي لزيـادة االصدار الـنقدي ا
ــــدرســـة ان . لــــذا تــــرى هــــذه ا
اخـضـاع عـرض الـنـقـود لـلـطـلب
ـرونــة الـكــافـيـة عــلـيـهــا يـقــدم ا
لــــــلــــــتــــــوسـع في الــــــنــــــشــــــاط

االقتـصادي. لـذا نـرى ان تطـبيق
ـدرســة سـوف يـؤدي اراء هــذه ا
الى حــالـــة من عــدم االســـتــقــرار
الـنـقــدي الـذي يـؤدي حــتـمـا الى
ارتـفاع مـسـتـوى االسعـار بـشكل
مـــــتــــواصـل وخــــلق حـــــالــــة من
التضخم وهذا هو ما حدث فعال
 فـي تـدهـور الـقــيـمـة احلـقــيـقـيـة
لـلـعـمـلـة احملـلـيـة وارتـفـاع سـعـر
الـــصــرف لــلــعــمالت االجــنــبــيــة
مــقـــابل الـــديـــنـــار الــعـــراقي في

الفترة االخيرة .
—«b « WOKLŽ

درسـة الثـانية فـهي تعـتمد اما ا
االسـاس الـنــقـدي اي ان عـمــلـيـة
االصـدار الـنــقـدي من قـبل الـبـنك
ــركـزي يـجب ان يــكـون مـحـددا ا
تـوفرة في باحـتيـاطات الـذهب ا
ركزي . ان ما ذهبت اليه البنك ا
ـكن اعــتـمـاده ـدرســة ال  هـذه ا
الن عـمـلـيـة االصـدار الـنـقـدي من
ـبدأ الـعمـلـية احملـليـة لم يـأخذ 
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مــخــلــوط به كــثــيـر مـن شـوائب
الـنفط,,او من اي حـقل حـر,واذا
لم جنـد فــتـلك مـصـيــبـة قـيـاديي
القـطاع النفطـي وقيادات الدولة

بعضها.
‚Ëd×  “Uſ

نــرجـع الى الــغـــاز احملــروق اي
صـاحب يـفي بـالغـرض بـشكل ا
كـبــيــر رغم الـشــوائب الــتي فـيه
ورغم كل فـوارق مـواصـفـاته من
حقل حلقل ,,لـكنه يـحرق الجـلنا
ــكن جــدا ال الجل الــتـــبــذيــر ,
االسـتــفــادة مــنه لــتــعــويض مـا
سـيــقـطع مـن الـغــاز والي سـبب
عـــــطل فـي وســـــائل,جتـــــمــــده ,
مــــعـــاجلــــته,ديـــون ,,احــــتـــراق
انــابـيب ,اال ان الـغــاز الــداخـلي
حـتى لـويـوفـر جـزء من احلـاجـة
ــســتــورد في فــهــو افــضل من ا
ــئـة هــكــذا وقت ,ولــنــقل 50 بــا

عراقي والباقي ايراني .
مع الـعــلم ان سـوق الـغـاز اثـبت
سـعرا من سـوق الـنـفط وعـقوده
طويلة االمد,اذا فكرنا بتصديره

وسوق غازنا خاص النه خام.
نرجـو من يهـمه االمر الدعم ,الن
بلغ السيل الزبى,,وبدئنا نخجل
مــن احلـــــــــــــلـــــــــــــول يـــــــــــــاريـت
تـرقـيعـية,,,الـرقـعة تـعـني وجود
ثوب اي اساس ,رحم الله عـزيز

علي.
{ حكم دولي سابق

الغاز خام كما نصدر النفط خام
وهل هذا عيب على اقتصادنا,,,
رغم العيوب الكثير فيه لكن هذا
الــــــــعــــــــيـب اهـــــــون مـن عــــــــيب
احلــــرق,خـالل اســــبـــــوع تــــصل
ســـيــارات نـــقـل الـــغــاز ,,وخالل
شهر تصل معامل الضغط للغاز
ــاذا ومن ايـــطـــالــيـــا حتـــديــدا ,
ايـطــالـيــا وهل انــا مـنــحـاز لــهـا
كانـحياز البـعض للص ,,والله
عـيب علـيا,,لـكن ايـطالـيـا واحدة
من الـدول التى نطـلبهـا اكثر من
مـلــيـون دوالر وهي مـعـتـرفـة 11
بــــهـــا وهــــذا من زمـن الـــنــــظـــام

السابق... 
واالن نـــــــحـن مـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــ
,,كـان الــعـقـد جتـهـيـز ومـطـالـب
بـواخـر وزوارق ,,وهي مـعـتـرفـة
بذلك ولـكن لـيس مبـالغ مـقتـرحة
ان جتـــــهــــزنـــــا بـــــصــــنـــــاعــــات
ايطالية,,حسنا,,ضاغطات للغاز
لـيس اال ولــيس سـيـارات فـارهه

للتافه .
نــــعـم ســــيـــــارات نـــــقل الـــــغــــاز
وضــاغـــطــات الــغــاز,بــلــقــاء في
بـغداد مع الـسفـير االيـطالي,,مع
ــبــلغ من هــام حــســاب فــوائــد ا
فــقـط النــنــا قـــبــلــهـــا كــنــا2003

, عاق معاقب من ا
ونكـرر الف مـرة اننـا يـاعراقـي
نـطلب  55دولة  90مـلـيار دوالر
تفك ازمتنا االن من بقايا النظام

بـبـرود خـاطـر وبـرود هـمم وقـلـة
خــبـــرة .وضـــغــوطـــات. في عــام
عـلـمـا اعـتـقـد كـانت هـناك 1997
مـطالـبة من تـركيـا انهـا تعـطيـنا
اء ونـعطيـها الغاز ,,لكن كانت ا
الدنـيا غيـر الدنيـا والالمور غير
االمــور والــرجــال غــيــر الــرجــال
اذا, انـتبـهنـا في حـينـها وقـلنـا 
النعطيها خام الغاز ومن كركوك
حـصرا الن به رائـحة عـطرة غـير
رائحة الغاز العادي,,الكل يعرف
الــسـبب,,اجــابـونــا في حــيـنــهـا
ـاء لـلــجـمـيع بــشـدة وقـيل لــنـا ا

ناخذ حقنا بحقوقنا ,,,
واالن ....مـقــتـرح لــلـجــهـات ذات
الــــعالقــــة ولــــكل احلــــكــــومــــات

وجودة داخل العراق? ا
وارد ......نصدر اوال..لتعضيم ا

لــيــقــال او  لــســبـب انــســاني,,,
مايقال.

لكن احلقيقة انابيب الغاز التي
ـــزمـع مـــدهــــا عـــبـــر كـــان مـن ا
سـوريــا لـنــقل الـغــاز الى اوربـا
رور بتركيا,وهذا يفقدها دون ا
دورا و روسـيـا في امـتالك زمام
الضغط على اوربا ,اى مشروع
مــسـمــوح اال اذا تـخــرج حـلــقـة
تـركيا وروسـيا ومن مـنطق قوة
الــتـــاثــيـــر عــلـى مــوقف الـــغــاز

ي من ناحية اوربا. العا
—UFÝ« ŸUHð—«

اذا مــنـع الــغـــاز من تــركـــيــا او
روســـيـــا ارتــفـع ســعـــر الـــفــحم
احلجري للتدفـئة ليقارب مثقال
الذهب الن البديل له اال الغاز??
ونـــحـن واحلـــمـــد لـــله نـــحـــرقه

ـوضـوع سـهل ان تـشـرح لـيس ا
عـنه لـلـكـثـيـرين ,الـكـثـيـر يـفـهـمه
بــشـــكل ســـطـــحي انه يـــحـــتــرق

وامرنا لله.
قــامت دول عـلى االعـتــمـاد عـلـيه
واسست دول شركات للمتاجرة,
به ,وقـــامت حـــروب كــبـــيــرة من
ورائــة,واغــنى قــارة فـي الــعــالم
ـسـوكة خـالـية مـنه كـلـيا وهي 
من خوانيقها كما يقال,,اوربا,,,
احلـــرب في ســـوريـــا ودمـــارهـــا
البسبب,والبـقية مـنها مـعطلة ,,
الـــفــوراق الـــديــنــيـــة والبــســبب
الفوراق القومية ,وبعضها ليس
لـــــهم عالقـــــة ســــوى الـــــرغــــبــــة

شاركة. با
وهل يـــعــقل دخـــول هــذه الــدول
يـا بـسـبب الـشعب الـعـمالقـة عـا
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الـسـابق,حـدثـني صـديق يـعـمل
في حـقل شـرق بـغداد,,في حـفر
االبار ,,وقـال لي انـهم يـنـقـلـون
النـفط اخلـام الـثـقيـل من احلقل
الى مـحطـات الـطـاقـة في ديالى
لال ســـتــفـــادة مـــنه في كـــوقــود
لــتـولــيـد الــطـاقــة الـكــهـربــائـيـة
واحملطات تـبلع النفط بلع ,,اي
تــســـتــهـــلـــكه بــكـــثــرة,,لم اخــذ
ـوضـوع على مـحـمل اجلد في ا
حـيـنـها,,لكن مـا الحـضنـاه بـعد
ـــعــلـــومــة ان مـــحــطــات هــذه ا
الـــــقــــدس حتــــتـــــاج الى مــــواد
وادوات لم تـكن حتـتـاجـهـا قـبل
وكــــان اجلــــواب واضح انــــهــــا
تـــســـتــهـــلك الن الـــوقـــود غـــيــر

صممة عليه. ا
امــا الــغــاز وفي جــائــحــته االن
ــــــوقف مـن اجلـــــارة ايـــــران وا
ادفع تـــعـــبــر,,هــذا اقـــتـــصــاد,,

,,سالفة البالم,,
ايـــا كــان الــســـبب اال ان الــغــاز
االيــرانـي لم يــكن مـن الــنــقــاوة
الـكاملة هـذا ليس سر لـكنه كان
يفي بـالغـرض كـليـا وكان احلل
ــــطــــروح فــــقط ,,لــــيس لــــنــــا ا
بــالـــســيــاســة نـــاتي االن عــلى
غــــــــازنــــــــا ســـــــواء مـن حــــــــقل
ـنـصـوريـة الـذي هـو انـقى من ا
ـسـتورد من ـصـاحب  ا الـغاز ا
ايران ,النهـا حقول حـرة والغاز
حــــر,ولـــــيس غــــاز مـــــصــــاحب

اتــخـذه و الــتي اقــلـقت الــشـارع
الـــعـــراقي وخـــاصـــة الـــشـــرائح
ـــــتــــضــــررة  مـن ذوي الــــدخل ا
احملدود والتي تتلخص بالنقاط

التالية :- 
ـركزي للـسندات -1 بـيع البنك ا
احلكـوميـة للـمصـارف التـجارية
وبـفـائــدة مـحـددة  والــتي تـقـوم
بــدورهــا بـبــيــعــهــا لـلــجــمــهـور
لـغـرض سـحب الـعـمـلـة احملـلـية

تزايدة من التداول النقدي  ا
زيــادة نـــســبــة االحـــتــيــاطي -2
الـقـانونـي للـمـصـارف التـجـارية
ـركـزي  لـغرض من قـبل الـبـنك ا
مـعــاجلــة الـزيــارة الـكــبــيـرة من
الــعـمــلـيـة احملــلـيــة من الـتـداول

النقدي 
ـركـزي بضخ -3 يـعمل االـبـنك ا
كــمـيــات مـحــدودة من الــعـمالت
االجنـبية لغـرض زيادة العمالت
االجـنـبــيـة في الـتــداول الـنـقـدي
ـتـزايـدة من ـقـابـلــة الـكـمـيـات ا
الـــعــمــلــة احملــلــيــة في الــســوق

النقدية . 
كل هــذه االجــراءات الــتي يــجب
ــركــزي اتـخــاذهـا عــلى الــبـنك ا
ثل السـلطة الـنقدية بـاعتبـاره 
وكــذلك لــتـنــفـيــذ اهم مـهــمـة من
مهـماته االقتـصادية واالنـسانية
وهي احملـافـظـة عـلى االسـتـقرار

النقدي.
{ خبير مالي ونقدي
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فــيـــضــعه بــحـــالــة من االحــراج
نــاهــيك أن بــعض من األســاتـذة

لألسف يدعو معارفه
 4.يقوم الطالب بدفع أجور نقل
ناقشـة من مكان اعـضاء جلنـة ا
آلخر وهذا مكلف جدا خصوصا
ـــنـــاقــشـــ من اذا كـــانـــوا اي ا
مـحافـظـات بعـيـدة والـبعض من
ـناقشـ يصـطحب شخص أو ا
أشـخـاص مـعـهـوالـبـعض اآلخـر

يفضل الوصول بالطائرة 
 5.يـجــبــر الــطــالب بــدفع مــبـلغ
يـصل احيـانا إلى أكـثر من 200
الف ديــنــار اكــرامــيــة لألســتــاذ
ــنـاقش...هــذا قـلــيل من كــثـيـر ا
سـيادة الـوزير راجـ وضع حد
مارسات التي احطت من لهذه ا
قـدر الـعـلم وبـقـيـة والـعـلـماء في
وزارة التـعـليـم العـالي والـبحث
الــعـلــمي ألن فـي ذلك اسـتــقــامـة
ـــعــرفـــة في لـــطــريـق الـــعــلـم وا
ـتقدمة ـراتبنا ا العـراق  لنعود 
في تــصــنـيف الــيــونـســكـو ومن

الله العون والتوفيق.

العميد أو رئيس اجلامعة
       2.تــــــــمـــــــرر الــــــــرســــــــائل
واالطاريح  واوامـرها اجلامـعية
دد متـباينة فبـعضها تتم ب 3

أشهر وأخرى بأسبوع
 3 . تـرسل الــرسـائل واالطـاريح
وتدقق عـلمـيا ولـغويا لـألساتذة
من غـير اخـتصـاص وقسم مـنها
تدقق وترجع بيوم َهذه كارثة
 4.عادة اليـتم تصحـيح األخطاء
ـنــاقـشـة الــتي حـددتــهـا جلــنـة ا
وتــمـرر وتــمـنح الــشـهـادة بــعـلم
ـشـرف رئـاســة الـقـسم لـتــأثـيـر ا

هنا.
V½U'«
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 1.يـكـلف الـطــالب بـإعـداد قـاعـة
نـاقشة رغم أنهـا من مسؤولية ا

القسم والكلية
 2.يــكـلف الـطــالب بـالـتــحـضـيـر
نـاقـشة لـكـتابـة يـافـطة وإعـالن ا

رغم كونها من مهام القسم
 3.الــــســـمــــاح لــــذوي الـــطــــالب
ناقشة دون والطالـبة بحضـور ا

ــــــومــــــة جــــــيــــــد لــــــغــــــرض د
ناقشة واستمرارية هؤالء با

وضوع بعيدا  4.عادة مايكون ا
عن العنوان ويسوى ذلك كرمانا

شرف أو الطالب لعيون ا
 5.كـثـيـر من الـعـنـوانـات هـزيـلة
والتــرقى إلى الـــدراســة لــكــنــهــا

تمرر
 6.غـالبا مـايخرج احـد األساتذة
ـنــاقــشـة ــنـاقــشــ عن طــور ا ا
لــيــسـرد لــنــا تــفــاصــيل حــيــاته
وكـيف نـاقش فالن وعالن وكيف
نـاقش األميـر والـسـفـير في بالد

أخريوغيرها من مشاكل
ªÍ—«œù« V½U'« UO½UŁ

وهي كـثيرة والتـقل خطـورة عما
ذكر آنفا

 1.غـالـبا مـايـكون تـشـكـيل جلان
ـنـاقـشـة من قـبل رئـيس الـقسم ا
دون علم الـلجنـة العلمـية بسبب
دعوم من تسلطه عـلى القسم وا

قـــد وهــذا مـــخـــالف قــانـــونــا
ويــــــنـــــــســــــحب ذلـك عــــــلـى كل
االخـــتــصــاصــات اجلـــغــرافــيــة
والــــلـــغـــة الــــعـــربـــيــــة والـــطب

والهندسة وغيرها.
 2.يــــســـــمـي رئــــيـس الــــقـــــسم
والــلــجــنــة الــعــلــمــيــة أعــضــاء
ناقشة من األصدقاء واألقارب ا
وازنة في بعـيدا عن العـدالة وا
ناقـس دوالـيك فهذا اخـتيـار ا
ـــنـــاقش يـــنـــاقش   7 أو 10  ا
طـلـبـة حـتـى في الـسـنـة وغـيـره
ــــرة رغم كــــونه اليــــنــــاقش بــــا
ــمـتــحــنـة ــادة ا اخــتـصــاص ا
واسـتــحــقــاق في هــذا الـواجب
وهذا يجري مـجاملة للطالب أو

ذويه
ــنح  3.يــتم االتــفــاق مــســبـقــا 
ــنــاقــشـة درجـة الــطــالب قــبل ا
وتـتم بـاالتـفـاق وعـادة مـاتـكـون
امـتــيـاز وهي التــسـتــحق حـتى

اليـخـتـلف اثــنـان عـلى مـايـجـري
نح من مـناقشات تـسمى علـمية 
ـاجـسـتــيـر والـدكـتـوراة طـلــبـة ا
شـهـادة الــتـخـرج من مــخـالـفـات
عـــلــمـــيــة وإداريـــة  وقــانـــونــيــة
وأخالقـيــة حـتـى وسـنــكـتب ذلك
تــفـصــيال لـعـلــنـا جنـد فــيـكم من
يضع حـدا لـهذا االسـفـاف الغـير

مألوف
wLKF « V½U'«  UH U  ªôË«

وهي على شكل نقاط
 1.عندمـا يصـار تشـكيل الـلجان
الــتي تـنـاقش الــطـالب  ويـسـمى
أعـضـائـهــا  فـإنـهـا تـخـضع مـرة
لـلـمجـامـلة ومـرة أخـرى يدخـلـها
أشـخـاص من غـيـر االخـتـصاص
علمة التي وليس لهم الدراية وا
ســوف يـنــاقــشـوهــا مع الــطـالب
فـــمــثـال طـــالب كـــتب عن تـــاريخ
الـــدولـــة األمـــويــة يـــضـــعــون له
استاذ مناقش اختصاص تاريخ

wzUD « …œuŽ ÊU½bŽ

الديوانية

مـراعـاة عـدم إدراك الـبـعض من
ـــــنــــاقـــــشــــة هـــــؤالء ألصــــول ا

ومحاذيرها
 4.في بــعـض األحـيــان التــوثق
ـنـاقـشــات تـلـفـزيـونـيـا وحـتى ا

إعالميا
w öš_« V½U'« ªUFÐ«—

 1.يــكـلـف الـطــالب بـاســتـقــبـال
ـنــاقـشــ وتـوديــعـهم رغم أن ا
الـتــعـلـيـمــات تـؤكـد عـدم وجـود
وحـــضـــور الـــطــــالب مع جلـــان

ناقشة ا
 2.تــكــلــيف الــطــالب بــتــهــيــئـة
الــفــنــدق ودفع اجــوره إذا كــان
ـنـاقـشـون من غـيـر جـامـعـة أو ا
مـحـافــظـة وفي بــعض األحـيـان

. ناقش قبل يوم يصل ا
 3.عــلى الــطــالب دفع تــكــالـيف
العشاء والفطور والغداء للجنة
ــنـاقـشــة والـتي سـيــحـضـرهـا ا
عــــــدد من أعــــــضـــــاء الــــــقـــــسم
وجـمــهـور من مــعـارف الــطـالب
والـطالـبة وقـد يكـون الطالب أو
الـطـالـبـة مـن الـعـوائل الـفـقـيـرة
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يعرفه عن قرب?!
يفضّ بكارةَ الكلمات ثم يعيدها
بكراً إلى قاموسه. ويَسُوسُ خَيْلَ

األبجديّة كاخلراف إلى مكيدته ويحلقُ
عانَةَ اُللُغةِ: انتقمتُ من الغياب.
فَعلْتُ ما فعل الضّبابُ بإخوتي.
وشَوَيْتُ قلبي كالطَّريدة. لن أكون
كما أريد. ولن أحبَّ األرضَ أكثر

أو أقلَّ من القصيدة. 
ـقـطع أعاله ال يـوجـد أي تـرابط فـي هـذا ا
في األفـكار والصُّور الَّـتي نسجها درويش
حــيث يـتــحـدّث كـيف يــفضُّ بـركــات بـكـارة
الـكلمـات ويعيدهـا بكراً ومـا هذه الصُّورة
الـفـجّـة عـنـدما يـقـول عن بـركـات?: "ويـحلقُ
ـس سـوى كالمٍ شــعـريٍّ عــانــةَ الـلّــغـة" ال أ
جـمـيلٍ في فـضـاء الـقصـيـدة لـكن أغـلب ما
جـــاء في الـــقــصـــيـــدة ال يــصبُّ فـي عــوالم
بــركـات وال يــنــسـجم مع تــقــالـيــد وثـقــافـة
الــــكـــرد فـــلــــمـــاذا إذاً كـــتـب درويش هـــذه
الـقــصـيـدة وأهـداهـا لـسـلـيم بـركـات كـأحـد
ــــبـــدعـــ كـــرداً فـي عـــالم اإلبـــداع أبـــزر ا
ـقـطع التَّـالي نـراه يبـتـعد الـروائي?! وفي ا
كـليّاً عن تقاليد وتطلُّعات الكرد حيث يقول
عـلى لسان بركات وهو يخاطب عبر النّص

 : ابنه قائالً
"إذا رأيـتَ أباك مشـنوقاً فال تُـنْزِلْهُ عن حبل

السَّماء 
وال تُكَفِّنْهُ بقطنِ نشيدك الرَّعَوِي. 

ال تـدفـنه يـا ابني فـالـريـاحُ وصيَّـةُ الـكرديِّ
للكردي في منفاهُ .." .. 

هـل يتعامل الكـردي مع الكردي أو مع ابنه
بـــهــذا األســلــوب? وال أطـــالب الــشَّــاعــر أن
يـتــرجم عـادات وتـقـالـيـد ورؤى الـكـرد كـمـا
ـاذا يــكـتب هـي ولـكن في الــوقت نــفـسـه 
شـعراً عن الكرد عبر فضاءات النّص بعيداً
عـن عوالـم الـروائي الـذي أهـداه الـقـصـيدة
وعــوالم الــكـرد مــعـاً ومــا جـدوى ومــعـنى
هكذا قصيدة إن لم تصب في فضاءاتهم?!
ثمَّ يـقـفل قـصيـدته في فـضـاء الـرّيح مثـلـما
بـدأهــا ولم يـقـدم عـبـر الـقـصـيـدة ال سـلـيم
بــركـات كــروائي خــلَّـاق وال الــكـرد بــكل مـا
لـديـهم من عـطـاءات فنـيّـة وأدبـيّة وثـقـافـيّة
ومـوسيقيّـة وإبداعات متنـوّعة حيث يقول

في نهاية القصيدة:
باللُّغة انتصَرْتَ على الهُوَيَّةِ

قُلْتُ للكرديِّ باللُّغة انتقمتَ من الغيابِ
فقال: لن أَمضي إلى الصَّحراءِ

قُلْتُ وال أَنا... ونظرتُ نحو الرّيح
! عِمْتَ مساءً .. عمتَ مساءً

هل فــعالً انـتـصـر بـركـات عـبـر الـلّـغـة عـلى
الــهـــويّــة مع أنّه ال يــكــتـب بــالــكــرديّــة بل
ـضي إلى بـالـعـربـيّـة مـركّـزاً عـلى أنّه لن 
الـصّحـراء فأجـابه الشّاعـر وال أنا مـوجّهاً
أنـظـاره نـحوُ الـرّيح مـودعاً بـركـات: "عمتَ
" وأقـــفل درويش مـــســـاءً .. عـــمـتَ مـــســـاءً
قـصـيـدته وكـأنّه يـتـحـدّث عن شـخـص آخر
بــعــيــد عـن عــوالم بــركــات وعــوالم الــكــرد

 !? أيضاً
×××

وقـرأتُ مـؤخَّـراً قـصـيـدة لـلـشـاعـر الـسُّوري
الـقس جوزيف إيلـيّا بعنـوان: "آنَ للكرديّ"
فـكّر الـقدير مـهداة إلى صـديقه الـباحث وا
األستاذ "ابراهيم محمود" وفيما كنتُ أقرأ
قـصيدة الشَّاعر الـقس جوزيف إيليا فجأةً
خـطـر علـى بالي قـصـيدة درويش فـبـحثتُ
عـن قـصــيــدته وبــدأت أقــرؤهــا من جــديـد
بـإمـعـان ألنّـني أتـذكَّـر جـيّـداً أنّـني عـنـدما
قـرأتها في البداية لم تسـتهوِني فضاءاتها
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عـروضات في ـفـترس" قـبل نحـو نصـف قرن من أبـرز ا  سيـكون اجملـسّم الـبالغ طـوله ثـمانـية أمـتار لـسـمكـة القـرش التـي روّعت السـابحـ في فـيلم "جـوز/الفك ا
نتـظر جلوائز األوسكـار في لوس أجنليس. وبات "الـقرش بروس" الذي قـيل أنه سُمّي تيمنـاً باسم بروس رامير مـحامي اخملرج ستيـفن سبيلبـرغ معلقاً تحف ا ا
صنوع من األلياف الزجاجية هو قرر أن يفتح أبوابه في  30 نيسان 2021 . وهذا اجملسّم ا تحف الذي من ا على علوّ تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من ا
تحف من النـافذة باستخدام آخر نسخة اعدّت لـلوحش البحري لـتصوير الفـيلم الشهيـر العائد إلى العام   1975 ويتجاوز عرض فكّـيه مترأً ونصف متـر. وقد  إدخاله ا
ـتحف بيل كـرامر إنـها "نهـاية رحـلة طـويلة لـبروس مـنذ االستـحواذ عـليه عام "2016 . وأضاف " يسـعدنا أن صـعد.وقـال رئيس ا رافعة بـعدمـا تعـذّر تمريـره عبـر أبواب ا
عروضات إلى اآلن في مجموعة متحف جوائز األوسكار على أن تشمل اجملموعة أيضاً نرحب به في منزله اجلديد".ويُعتبر "بروس" الذي يزن أكثر من نصف طن أبرز ا
ـثـال ال احلــصـر حـذاء جـودي غـارالنـد األحـمـر الـشـهـيـر فـي "ذا ويـزرد أوف أوز" ورداء دراكـوال الـذي ارتـدته بـيال لـوغـوسـي في الـفـيـلم الـعـائـد إلى الـعـام عـلى سـبـيل ا
عماري اإليطالي هندس ا بنى الذي صممه ا فترض أن يكون عام  2017 موعد افتتاح ا تحف اخملصص للفن السابع نحو قرن. وكان من ا 1931.واستلزمت ترجمة فكرة هذا ا

رينزو بيانو لكنه تأخر أكثر من مرة.

رسالة لوس اجنلوس
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ستوكهولم

وال محتواها ألنّي وجدتها بعيدة عن عوالم
بـركــات والـكـرد وبـعـد أن قـرأتـهـا من جـديـد
بــإمـعــان وإذ بي أجــدني أمـام مــقـارنــة بـ
الـقصيدت قصيـدة درويش وقصيدة إيليّا
فــوجـــدتُ أنَّ الــتَّــجــربــة/احلـــالــة تــســتــحقُّ
الـوقـوف عـنـدها وتـقـد قـراءة لـلقـصـيـدت
بـتـحلـيل دقيق إذ أنّـني وجـدت منـذ البـداية
أنَّ الــشَّـاعـر جـوزيـف إيـلـيـا عــبّـر عن الـكـرد
وعـن صــديــقه الــكــاتـب والــبــاحث ابــراهــيم
َّا عـبّر محـمود درويش عبر مـحمود أكـثر 
قــصـيـدته عن ســلـيم بـركـات والــكـرد ولـهـذا
وجـدتُ نـفـسي مـندفـعـاً لـتقـد هـذه الـقراءة
التَّحليليّة عن القصيدتَ كي أقول كلمتي!
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تلقي خطأً أو يظنُّ أنَّني  ولكي ال يفهمني ا
ضــدّ مــحـــمــود درويش كــشــاعــر كــبــيــر وله
جتـربــته الـرَّائـدة في الـشـعـر فـقـد كـنتُ ومـا
أزال مـعجباً بشعـره وأحترم جتربته ولكنّي
بــــنـــفس الــــوقت لـــدي حتــــفّظ عـــلـى بـــعضِ
قـصائده وليس كل ما كـتبه محمود درويش
هــــو نص شــــامخ وبــــاذخ وهـــنــــاك بـــعضُ
الـقصائد كتبها عبـر جتربته الشعريّة ليست
طـلوب وبـرأيي هذا أمـر عادي ـستـوى ا بـا
وعــادي جــدّاً فــكلُّ شــاعــر يـحــلقُ فـي بـعض
نـصوصه حتليقاً عالياً وفي بعض نصوصه
يـحـلق قـلـيالً وتكـون كـتـاباته عـاديّـة وهـكذا
بـدع بشـكل عام مع بعض هي فـضاءات ا
بدع صارماً في االسـتثناءات عندمـا يكون ا
نـشر نـصوصه ويـدققـها ويخـضعـها لـلكـثير
من الـنَّـقـد والـتَّقـيـيم وال يـنشـر نـصـوصه إلّا
عن دراسـة ومراجعـة وتدقيق وتـمحيص في
مـــضــمـــون وفــضـــاءات الــنّـص ومع هــذا ال
الحظات يـنجو أي مبدع من بـعضِ النّقد وا
الّـــتي تُـــوجَّه إلـــيه ولـــكي أبــيـن لــلـــمـــتــابع
والــقـار أنّــني أحــتـرم جتــربـة درويش رغم
ـا جـاء في قـصـيـدته "لـيس عـدم إعــجـابي 
لــلــكـردي إلَّــا الـرّيـح" فـإنّــني أثــنـاء رحــيـله
ـدة أربـعـ يومـاً كـما أعـلـنتُ احلـدادَ علـيه 
هي الـعـادة عـنـدنـا في طـقـوسـنـا أثـنـاء وفاة
عـزيز عـلينـا واعتكـفت آنذاك في صـومعتي
وبـدأت أقرأ دواوين محمود درويش وكتبتُ
قصيدت رثائيَّت طويلت عنه ونشرتهما
ـــــواقع فـي الـــــكــــثـــــيـــــر مـن الـــــصّـــــحف وا
االلـكـتـرونـيّـة كمـا كـتب عن حـدادي الـشّـاعر
ــغــربي حــمـــيــد األبــيض مــقــاالً والــكـــاتب ا
مـوسَّـعـاً ونـشـره في جـريـدة الـقـدس الـعربي
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بغداد

أرى جــمـوحــاً شـعــريّـاً وحتــلـيـقــات في هـذا
ـــقـــطع ومـــاذا يـــقـــصـــد بـــقـــوله: إخـــوتي ا
احلـمقى? يتطـرّقُ إلى خصوصيَّـات ال تتعلّق
بـعـالمِ اإلبداع والـشـعر والـسَّـردِ اجملنّح عـند

بركات. ولو قرأنا ما يلي:  
هكذا اختارَ الفراغَ ونام. لم يَحْلُمْ
بشيء مُنْذ حَلَّ اجلِنُّ في كلماتِهِ

جنــدُ كـيف يـضُع الــشَّـاعـر بــركـات في خـانـة
الـفراغ والـضّيـاع ال حلم لـه وال طمـوح "منذُ
حـلّ اجلنُ في كـلـمـاته" مـشـيـراً إلى أنَّ اجلنَّ
حـلّت في فضاء إبداع بـركات وكأنّه يريد أن
يـقـول لـلمـتـلقي أنَّ الـكـردَ وأنَّ بـركات هم من
أبـنــاءِ اجلن كـمـا تـقـولُ األسـاطـيـر أو بـعض
الَّـذين يـزعـمـون أنَّ الـكـرد أبـنـاء اجلن?! فـهل
صـرّح يوماً سـليم بركـات أنّه سليل اجلن أو
من أبـناء اجلن?! كل هـذه التَّـساؤالت تـقودنا
إلـى أنَّ الـشَّـاعـر مـحـمـود درويش لم يـتـوقّف
عـند  تطلُّعات الـكرد وال عند آفاق بركات بل
تـوقَّـف عـنـد هـوامشَ عـابـرة عـمَّـا يُـعـرَف عن
ــقـطع الــكــرد ولم يـدخل فـي الـعــمق. وفي ا

 : التَّالي يصف منزل سليم بركات قائالً
منزله نظيف مثلُ عَيْن الديكِ ..
منسيّ كخيمة سيّد القوم الّذين

. سَجَّاد من الصُّوف تبعثروا كالريشِ
اجملعَّد. مُعْجَم مُتآكل. كُتُب مُجَلَّدة
على عَجَل. مخدّات مطرَّزَة بإبرة

قهى. سكاك مُجَلَّخة لذبح خادم ا
الطَّير واخلنزير. فيديو لإلباحيات ..  

ـــنـــزل ســجَّـــاد من مـــركّـــزاً عـــلى نـــظــافـــة ا
الـصُّوف مـخدّات مـطرّزة سـكاكـ مجـلّخة
وفـيـديـو لإلبـاحـيـات! هل سـلـيـم بـركـات هذا
ه ـــــدهش فـي فــــضـــــاءات عــــوا الـــــروائي ا
ـكن اخــتـزاله أو وصف مــنـزله الــسَّـرديّــة 
بـهـذه الـطَّريـقـة الـبسـيـطـة العـابـرة مـختـتـماً
اذا لم يتحدّث بـوجود فيديو لإلباحـيّات?! و
ه كـمـبـدع وعن عن مــكـتـبـته وروايـاته وعـوا
ــوســيــقـى والــفنّ واكــتــفى بــاإلشــارة إلى ا
ـنـزل وســجّـاد الــصُّـوف واخملـدّات نــظـافــة ا

وفيديو لإلباحيات? 
أســتـغـرب فــعالً كـيف اخــتـزل فـضــاء مـنـزل
بـركات بـهذه العـوالم الهامـشيّة ولم يـتطرَّق

ِهِ اإلبداعي?!  إلى عا
قطع التَّالي:  ويقول في ا

الـــشَّــمــالُ هـــو اجلــنــوبُ الـــشَّــرقُ غَــرْب في
السَّراب. 

وال حقائبَ للرياح وال وظيفة للغبار. 
َ إلى سواهُ فـال يُغنِّي ... كـأنّه ُيخـفي احلنـ

...
: ... يُناجي الذّئبَ يسأله النزالَ
تعال يا ابن الكلب نَقْرَعْ طَبْلَ

وتى.  هذا اللَّيل حتّى نوقظ ا
فإنَّ الكُرْدَ يقتربون من نار احلقيقة
ثمَّ يحترقونَ مثلَ فراشةِ الشُّعَراء 

ـقـطع هـنـاك توهـان وتـشـتُّت ولـغة في هـذا ا
شـعـريّـة ال تـصبُّ في فـضـاء القـصـيـدة فـهو
يـخاطب سـليم بـركات بـطريـقة غـير مـوائمة
لـعوالم بركات وبعيدة عن واقع الكرد أليس
مـا يـلي: "الشَّـمالُ هـو اجلنـوبُ الشَّـرقُ غَرْب
في الـسَّراب./ وال حقائبَ للرياح وال وظيفة
لــلـغــبــار." عـبــارة عن لـغــة عــائـمــة ال تـفــيـد
مـضمون القـصيدة وماذا يـقصد من اقتراب
الــكـرد مـن نـار احلــقـيــقـة واحــتـراقــهم مـثل
فـراشــة الـشّـعـراء?! ألـيس هـذا الـكالم مـجـرّد
كالم شـعـري مـجـنّح نـحـو الـضَّـبـابـيّـة وقابل
ـكـن أن نـقول إلسـقـاطـات مـتـعـدّدة أقل مـا 
اذا عـنـهـا بأنّـهـا بـعـيدة عن عـوالم الـكـرد و
ا يـتـحدّث الـشَّاعـر بـهذه الـلّغـة الـعائـمة طـا
يـخـاطب صـديـقه الـكـردي الّـذي يُـفـترض أنّه

مقارنة حتليليّة في قصيدتي الشّاعرين محمود درويش والقس جوزيف إيليا

ولـديهم سـلسـلة كـبيـرة من جـبال كـردستان
وجــبـال بـيــخـيـر وجــبـال جـودي ولــيـسـوا
مـسـكـونـ بالـريح أو مـسـكـونـة بـهم الريح
على حد تصوُّره الشعري الفضفاض وهذا
يــنمُّ عـلى أنَّ الـشَّـاعـر لـم يـسـتـطِعْ أن يـضعَ
الــكـردي أو الـكـرد فـي مـصـافـهـم الـصّـحـيح
عــبـر مـعـبـر الــقـصـيـدة كـمــا أنّه لم يـتـرجم
عـوالم وفضـاءات سليم بـركات كمـا هو هذا
األديـب الـكـردي اجملـنّـح في فـضـاء اإلبـداع
بـلغـة رشيـقة خـلّاقة عـميـقة ومـطلـسمة في
بـعض األحـيان بـترمـيـزات ليس من الـسَّهل
ه وفـضـاءاته الــعـبـور في مــنـعـرجـات عــوا

اخلصبة. 
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جـاءت قــصـيـدة مـحـمـود درويش سـطـحـيّـة
ووصـفيّـة بعـيدة عن عـوالم جتلـيات سـليم
بـركــات اخلـلّـاقـة وبـعـيـداً عن عـوالم الـكـرد
وغــنى مـوســيـقـاهم بــأحلـانـهـم ومالحـمـهم
الـشّـعريّـة الـرّاقيـة وثقـافـتهم وتـعـرّشهم في
األرضِ في أعـمـاقِ ثغـور اجلـبال والـسّـهول
والــوديــان وأين هي جتــربــتــهم الــعــريــقـة
والـــطَّــويـــلـــة في احلــيـــاة عـــبــر فـــضــاءات

القصيدة?! 
يقول درويش في مدخل القصيدة: 

يَتَذكّرُ الكرديُّ ح أزورُهُ غَدَهُ ..
فيُبعدُهُ بُمكْنسة الغبارِ: إليك عنّي!

هل عـندمـا يتـذكّر سـليم بـركات غـده يقول:
كنـسة الغبار على حد إلـيكَ عنّي ويبعده 

قول درويش?!
هـذه الـرُّؤية الَّـتي صـوّرها مـحـمود درويش
عن بــركــات غــيــر دقــيــقــة وال تـتــقــاطع مع
عــوالم بــركــات نــهـائــيَّــاً ألنَّ مَن يــقـرأ أدب
سـليـم بركـات يلـمسُ عكس هـذا تمـاماً فال
ـكن أن يـبـعـدَ غـده عـنه فـهـو ابن مـاضيه
وحـاضره وينظر بعمق إلى غده ويجابه ما
يـصادفه من عواصف احلـياة ويترجم رؤاه
بـرشـاقــة فـنـيّـة عـالـيـة ويـضع الـنّـقـاط عـلى
ــا يــخصُّ الـكــرد ومــا يــواجـهه احلــروف 
رُّون الـكـرد من الـصُّـعـوبـات الّـتـي مـرّوا و

 : فيها. ثمَّ يتابع قائالً
. ويشربُ الـ?ودكا فاجلبالُ هِيَ اجلبالُ
لكي يبقى اخليال على احلياد: أَنا

سافرُ في مجازي والكراكيُّ الشَّقيَّةُ ا
إخوتي احلَمْقىَ. وينفُضُ عن هُويَّتِهِ

: هُوِيَّتي لُغتي. أنا.. وأنا. الظّاللَ
نفيّ في لغتي. أنا لغتي. أنا ا

وقلبي جمرةُ الكُرْديِّ فوق جبالِهِ الزرقاء
أيـن الشعر في قولـه: اجلبال هي اجلبال! ..
اءَ بعد مـاذا يختلف هذا الكالم عمَّنْ فسَّرَ ا
ـاء! ال ـاء هـو ا ! فـقـال ا ـاءِ جـهـدٍ جـهـيـدٍ بـا

أتــوقَّفُ في هــذه الـورقــة عـنــد قـصــيـدتَـ
كـتبَ األولى الـشَّاعـر مـحمـود درويش الّتي
حـمـلت عـنـوان: "لـيس لـلـكـردي إلَّـا الـريح"
وأهـــداهـــا إلى الـــروائي ســـلـــيم بـــركــات
والـثَّـانيـة للـشاعـر الـسُّوري الـقس جوزيف
إيـليا الّتي حملت عنوان: "آنَ للكردي" وقد
ـــفــكَّــر ابـــراهــيم أهـــداهــا إلى الـــكــاتب وا
مـحـمود. سـأتوقّف مـلـيَّاً عـند الـقـصيـدتَ

ومــا جــاء فـيــهـمــا من تــرمـيــزاتٍ ومــعـاني
شــعـريّــة وإسـقــاطــاتٍ في الـفــضـاءِ الــفـني
لـلـقصـيدتَـ مـسلـطاً الـضَّوء عـلى الـكثـير
ّــا جــاء فـي مــضــمــونِــهــمــا كي نــخــرج
ـتوخّـاة من قراءتي. أبدأ بـبعض الـنّتائج ا
قــراءتي بـقـصـيـدة مــحـمـود درويش حـيث
يـــبــدو لي من عـــنــوان الــقــصـــيــدة: "لــيسَ
لـلكردي إلّا الريح" وكأنّه يوحي للقار أنَّ
الـكـرديّ معـلَّق ما بـ األرض والسَّـماء وال
ــلكُ إلّــا الـريـح حـتّى وإن كــان تــعـبــيـره
. إنَّ الـعــنـوان هـو الــعـتـبـة األولى مــجـازيّـاً
لـلـقصـيـدة وقد جـاء الـعنـوان مـقتـطـفاً من

قطع التَّالي من بنية القصيدة: ا
"ليس للكرديِّ إلّا الريح تسكنُهُ ويسكُنُها.
وتُــدْمِــنُه ُويُــدْمــنُــهـا لــيــنــجــوَ من صــفـاتِ

األرضِ واألشياء ..." .. 
قـطع لوجدنا أنَّ لـو أمعنّـا النّظـر في هذا ا
الــشَّــاعــر يـضـع الـكــردي أو الــكــرد سـواء
قـصد سليم بركـات كشاعر وأديب كردي أو
قـصد مـن خالله الكـرد ككل فـعنـدما يـقول:
"لـيسَ للكرديِّ إلَّا الريح تسكنُهُ ويسكُنُها./
وتُــدْمِـنُه ُويُــدْمـنُــهـا لــيـنــجـوَ مـن/ صـفـات
األرض واألشـياء ..." كأنّه يـعلنُ أو يصرّحُ
أنَّ هـذا الكـردي جترفه الريـاح هنـا وهناك
وال مــقـرّ لـه إلّـا الــريح أيـنــمــا حلّ وأيـنــمـا
ذهب فـأصـبح مـسـكـونـاً في فـضـاء الرّيح
إلـى أن أدمن عـلــيــهـا وأدمــنت الــريح عـلى
احـتضـانه ب أجنـحتـها بعـيداً عن كل ما
هــو أرضي وكـأنَّه يـريـد أن يــقـول لـلـقـار
عـبـر رؤيته هـذه أنّه ال وجـود للـكـردي على
األرض بـقـدر مـا هـو مـوجـود أو مـعـلَّق في
الــهــواء في الـريـح بـعــيــداً عن جـغــرافــيّـة
األرض! فـهل هذه الـصّورة دقيـقة ومـوائمة
لـعوالم سليم بركات كـحالة وإن قصد عبر
سـليم بركات الـكرد ككل? وكيفـما كان قصد
الــشّـاعـر فـإنَّ هـذه الـصُّــورة الَّـتي صـاغـهـا
درويـش تـنمُّ عن عـدم فــهـمه لـعــوالمِ الـكـرد
وعـدم فهمه لسـليم بركات نـفسه مع أنّهما
كـانا صـديقَ لـفترة طـويلة! ألنَّ الـكرد لهم
كن االقتراب منهم مهما اشتدَّتْ مـعقل ال 
ؤامرات فـهم أبناء اجلـبال ولهم عـليـهم ا
بــاع كــبـيــر في عــبـور مــرتــفـعــات اجلــبـال

لـيس هـنـاك تــعـريف أو حـد خـاص بـأدب
األخوانيـات بيد أنه بـرز في الشعـر أكثر
من أجـــــنـــــاس األدب األخـــــرى مـن خالل
ـوجهـة لألصدقـاء وقد كتـابة الـقصـائد ا
صـــدرت دواويـن كـــثـــيــــرة مـــتـــضــــمـــنـــة
لألخوانـيات مـنهـا ديوان لـلمـتنـبي وآخر
ألبي نـــؤاس وكـــذلك ابن الـــرومـي وهــذا
الـــشـــعــر يـــخـــتص ويـــصـــور الــعـالقــات
االجتماعية بـ الشعراء وب األصدقاء
ــديح والــرثــاء ويــتــضــمن االعــجــاب وا
ومشـاعـر الـوّد والعـتـاب والتـهـاني لـكنه

تميز بكونه أنيق وبليغ وفيه لغة.
جاء في كـتاب تـاريخ األدب الـعربي حلـنا
ستقـري شعر أبي الفاخـوري "والظاهـر 
تـمـام إن الـشــاعـر كـان أقـرب إلى االجـادة
في وصف عـــواطف الـــصـــداقــة مـــنه إلى
االجادة في وصف احلب وقد برع من ثم
في ما يـدعـوه نقـاد الـعرب (األخـوانـيات)
فـأبو تـمـام يـؤمن بالـصـداقـة ويـبتـغـيـها
بــحـرص ويــحـتــفل لــهـا بــحــفـاوة جــمـة
ــظــاهــرهــا مــظــهــراً أصـــدق االعــجــاب 

الــرائــعــة". وفـي األدب الــعــربي احلــديث
هـنــاك دواوين كـثــيـرة تــضـمــنت قــصـائـد
االخـوانـيـات مـنـهـا ديـوان بـريـد الـعـودة
للـشـاعر مـحـمد مـهـدي اجلواهـري تـبادل
فـيه الـقــصـائـد مع صـالـح مـهـدي عـمـاش
ودواوين كـــثــيـــرة لــشــعـــراء مــعـــاصــرين
تـضــمـنـت قـصــائـد مــهـداة لألصــدقـاء أو
لـــشــخـــصـــيــات مـــعــيـــنـــة وتــعـــدت هــذه
األخـوانـيــات الـشـعـر فــهـنـاك من اخـتص
بـكـتـابــة الـرسـائل وال سـيــمـا الـتي كـانت
تتحدث عن واقعة أو حدث أو مناسبة أو
تعنى بتمجيد عمل خالق ألحد األصدقاء.
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 هـنـاك الــكـثـيــر من تـفـاعل بــتـبـادل قـراءة
ـؤثرة الـتي تـترك أثـراً في أفـكار الكـتب ا
من يـقــرأهـا ويــتـفـاعل مــعـهــا وتـؤثـر في
القراء فـيما بعـد قراءتهـا وثمة مـناقشات
وآراء التي تدور في اجملالس والتجمعات
الـثقـافـيـة في شـؤون أجـنـاس اآلدب كـافة
ـبـاشـر في فـالـكـتب لـهـا الـتـأثـيـر األول وا
ـــا مــفـــقــود اكـــتــشـــاف عـــالم جــديـــد ر

االسبـوع كلـه فقـد دونت الكـاتـبة الـرويني
ـا أن كونـها وهي زوجة الـشـاعر دنـقل و
صــحـافــيـة مــتـمــكـنــة مــا مـكــنـهــا من مـزج
اســلـوبــهــا الـصــحــافي بــاسـلــوب زوجــهـا
ــذهل الــشــاعــر فــقــد أجــادت بــالــوصف ا
والبليغ والدقيق وروت كل يوم وكل ساعة
وكل دقيقة سعـادة وألم عاشتهـما معه منذ
تـعـارفهـمـا وزواجـهـمـا وإلى بـدايـة مـأساة
مـرضه ثم االقـامـة في مـعـهـد الـسرطـان في

القاهرة حل وفاته.
تضـمن الكـتاب سـيـرة عالقتـهمـا من اللـقاء
األول وكـيف بـدأ احلب يـدب فـي قـلـبـيـهـمـا
الذي تـكـكل بالـزواج وكيـف رفض الشـاعر
ـعـدة لـلـزواج ـرسـيـدس ا دنـقل الـسـيـارة ا
وايصـالـهمـا إلى الـفنـدق وفـضل أن يركب
الــتــاكــسي فـي يــوم زفــافه; وكــيف صــحى
الــســاعــة الـثــامــنــة صــبــاحـاً فـي أول يـوم
واسـتــأذن من عــروســته لـلــخــروج بـحــجـة
شــراء عـلــبـة ســكـائــر لـكــنه عــاد الـســاعـة
الـثــامــنـة مــسـاءً كــونه الــتـقـى أحـد زمالئه
ودعــــاه لــــشــــــــــــــرب كــــأســــ في نــــخب

زواجه. 
زراني بــعـد هــذه األيـام الــدكــتـور األســتـاذ
هـادي نـهـر اسـتـاذ مـادة الـنـحـو لـيـطـمـئن
عـلـى سـبب غــيـابـي الـطــويل فـكــلــمـته عن
الـكـتـاب وكــيف تـرك بـداخـلـي هـذا الـتـأثـر
وقال:" لقد كـنت أبحث عن هذا الكـتاب منذ
سـنـوات كـون الـشـاعـر أمل دنـقل صـديـقي
وجـمـعـنـا مـوقـف كـبـيـر ورهـيب في الـوقت
نـــفــسه" يـــواصل الـــدكـــتــور هـــادي كالمه
ويقول: "أثنـاء دراستي في جامعـة القاهرة
لـنيـل شهـادة الـدكـتـوراه أبـلـغني جـمع من
صـريـة حيـنـها األصدقـاء بـأن الـسلـطـات ا
تــطـــارد الــشـــاعــر أمـل وال بــد من ايـــجــاد
وسليه الختبـائه عن األنظار فاجتمع رأي
األصــدقــاء أن يــسـكـن في شــقــتي كــونــهـا
بــعــيـــدة عن أعــ الــســلـــطــة وفــعالً جــاء

ـشـتـركـة نـتـحـصل عـلـيـه بـعالقـة الـقـراءة ا
للكتب ب األصدقاء.
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ـمتعة في مـحتواها ومن الكتب الشـيقة وا
الـتي تـنـاولنـاهـا كـانت هـنـاك كـتب مـعـيـنة
فـيـهــا ذكـرى خـاصــة أو قـصـة مــثـيـرة أو
حكـاية واقـعيـة; تسـتدعي مـشاركـة القراءة
وابداء الـرأي; وخالل سـنـوات دراستي في
ــسـتـنــصـريـة كـلــيـة اآلداب في اجلـامــعـة ا
ـنـاسـبـات كـانت تـقــام مـعـارض لـلـكــتـاب 
معيـنة وفي احـدى السـنوات أقـيم معرض
كـتـاب وعـنـد اسـتـعـراضي الـعـنـاوين لـفت
نظـري كتـاب (اجلنوبـي أمل دنقل) لـلكـاتبة
عبلة الـرويني تتكلـم فيه عن مأساة مرض

زوجــهـــا الــشـــاعــر

أمل دنـقل ووفـاته; كـان ثـمن الـكـتـاب 150
دينار وهي كل ما أملك في جـيبي اقتنيت
الـكــتــاب ورجـعت إلـى الـبــيت مــشـيــاً عـلى
األقدام (كنـا نسكن حيـنها مـنطقـة الكسرة
قرب ملعب الكشافة) بدأت أقرأ في الكتاب
وأنـا في طـريـق عـودتي إلى الـبــيت وعـنـد
ــأسـاة في ـنــزل وصــلت ذروة ا دخـولـي ا
الفـصل األخـيـر من الـكتـاب (أوراق الـغـرفة
رقم  (8الــذي كــتب فــيه أجــمل الــقــصــائــد
صـدرت فـيـمـا بـديـوان خـاص بهـا; تـوقـفت
ـوضوع تأثـرت بشدة ولم أستطع اكـمال ا
ت بـحـرقـة; وفي صـبـاح الـيـوم التـالي وتـأ
باشرت اكمال القراءة ومن شدة التأثر في
مـرض وفاجـعـة وفـاة الـشـاعر أمل دنـقل لم

أذهب إلى الــكــلــيـة

الكتاب الذي تضمن ثمانية فصول احتوت
أحداثاً غـريبة ومـشوقة وحسـاسة جداً عن
حرب اخلليج الثانـية تكلم فيـها القصيبي
عن احلــــرب ومـــواقف الـــزعــــمـــاء الـــعـــرب
ورســائــلــهم إلـى رئــيــسي دولــتي الــعــراق
والكـويت ومـا تضـمـنته هـذه الـرسائل من
حتــــذيــــرات الـــــدخــــول في آتــــون احلــــرب
ـستـقبـلـية الـتي قد ومآسـيـها وكـوارثهـا ا
تعـود بـالدولـت إلى الـعـهد مـا قـبل البـائد
ـلك الـراحل احلسن الـثاني حسب تـعبـير ا
ـــغـــرب فـي رســـالـــته إلى الـــرئـــيس مـــلك ا
ــلك الـراحل الـعــراقي وفـعالً صــدق قـول ا
وعـاد الـعــراق إلى الـعــهـد مـا قـبـل الـبـائـد;
وفي الصـبـاح أخذت الـكتـاب مـعي وذهبت
إلى الـدكـتـور األسـتـاذ عـبـد الـله اجلـبـوري
(رحمه الـله) وكان حـيـنهـا رئيـساً لـلمـجمع
الـعــلـمي الــعـراقي وســرعـان مــا نـظـر إلى
الكتـاب وقال: هذا صـديقي وأسـمه الكامل
غازي عبـد الرحمن الـقصيبي وكـلمني عن
اصـوله وسـيـرة حــيـاته وهـو أديب وكـيف
أصبح وزير النفط بـعد وزارة الكهرباء في
ملكـة السعـودية العربـية  ثم سفـيراً لها ا
في لــنــدن وله مــواقف ســيــاســيــة عــديـدة
يـشـهد لـهـا الـكـثـيـر وأضـاف بـأن اخلـطاط
الــراحل يــوسف ذنــون هــو من كــان ســبب
الـتـعـرف له كـونــهـمـا أصـدقـاء كـان طـلـبي
الـوحــيـد من الــدكـتــور عـبــد الـله أن يــعـيـد
الــكـتــاب لي فـي الـيــوم الــتــالي كي أعــيـده
لـصـاحـبه وفـعالً في صـبـاح الـيـوم التـالي
وجدت الـدكتـور عـبد الـله اجلـبوري بـكامل
انــاقـته وهــو يــرتـدي الــفــيـنــة الــبـغــداديـة
ــعــطـف األســود وشــاربــيـه األبــيــضــ وا
يتـوسطـهـما لـون التـبغ األصـفر يـنتـظرني
وقـال: أنـا الــيـوم في اجـازة كــوني شـعـرت
ـوعد بـصحـتي لـيـست عـلى مـا يـرام لـكن ا
معك السترجاع الكـتاب بعد قراءته ألزمني

احلضور!

الــشـــاعــر أمل وســـكن مـــعي; اثــنـــاء اقــامــة
الـشـاعـر أمل في شـقـتي اعـتـدنـا ان نـتـناول
الـغــداء مـعـاً وفي أحــد األيـام بــعـد عـودتي
وأثناء تـناولي الطـعام شعرت بـطعم غريب
(كـانت ســيـدة تـقــوم بـادارة الـشــقـة واعـداد
الطعام) فسألتها: ما هذا الطعم الغريب في
األكل? فــأجـابــتـنـي: بـأن األســتــاذ أمل طـلب
مـــلــوخـــيــة بـــاألرانب فــوبـــخــتـــهــا بـــشــدة
ــكن أن أتــنـاول أكل وضــربـتــهــا كــوني ال 
األرانب فــمـا كــان مــنـهــا إلّــا أن تـذهب إلى
أقـرب مركـز شـرطـة وتـخبـرهم بـأن شـخـصاً
مـطــارداً من الـســلـطـات يــسـكن مـع الـطـالب
الـعـراقي; وفـعالً جــاءت الـشـرطـة واعـتـقـلت
الشاعر أمل دنقل وقامت بتـسفيري وتعليق

دراستي. 
هل أنا كنتُ طفالً

أم أن الذي كان طفالً سواي?
هذه الصور العائلية
كان أبي جالساً

وأنا واقف .. تتدلى يداي 
رفسة من فرسْ

تـركت في جـبـيـني شـجـاً وعـلّمـتِ القـلبَ أن
يحترس.

ذلك مقـطع من (الـورقة األخـيرة ـ اجلـنوبي)
قصـيدة الـشـاعر من ديـوانه األعذب واألكـثر
حـــــــــــزنـاً وشـفــــــــافـيـة (أوراق الـغــــــرفـة
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ـاضي في بـدايـة الـتـسـعـيـنيـات مـن القـرن ا
وبعد حـرب اخلليج الـثانـية جاءني شـقيقي
الـصـحـافي مـحـسن الـتـمـيمـي وهـو يخـبيء
شيئاً ما يحمله وعـند جلوسه أخرج كتاباً
مسـتـنسـخاً عـنـوانه (أزمة اخلـلـيج محـاولة
ـؤلـفه غـازي الـقــصـيـبي وقـال لي: لـلـفـهـم) 
ـنـوع من الـتـداول وحرصت "هـذا الكـتـاب 
على أن تقرأه بشرط أن تعيده لي في اليوم
التالي" سهـرت الليلـة بكاملـها كي أقرأ هذا

وأرضه وكـيـنـونـته مبـلالً وجـهه من يـنـابيعِ
مـائِهِ الزّالل ويفتح عـينيه مركّـزاً على ضياءِ
األمـل اآلتي كي يـــبـــني الـــغــدَ اآلتـي مــكـــلَّالً
ـنبعـثة من أزهى جـموحاتِ بـأبهى األحالم ا

اخليال إذ يقول:   
اءَ لبحري أنا وحدي أُرجِعُ ا

وسأبني سفني وحدي
ووحدي أحتدّى كلَّ طوفانٍ سيأتي

قلمي يرسمُ مجديْ وخلوديْ وانتصاريْ
وأنا أبدو أنا

ما عدتُ أشقى باغترابي عن وجودي
وعنِ احلقلِ بأرضي
ائي غاسلًا وجهيْ 

وتُ الضّوءُ فيها وعيوني ال 
ناظرًا نحو غدٍ أحلى

بهِ أُسقى ينابيعَ اخليالْ 
ويـخـتـتمُ الـشَّـاعـر قصـيـدته بـرهـافـةٍ شـعـريّة
عــالـيــة مـشـدداً عــلى رسـوخِ الــبـنــيـان عـلى
صــخــورٍ من احلــكــمــةِ كي يــحــمي صــديــقه
الــكــردي ابــراهـيـم مـحــمــود نــفـسـه من غـدرِ
الـغادرين ويـغني أغـنيـة من مذاقِ الـّشموخِ
رافـضــاً الـرّضـوخ وغـيـر مـبـالٍ بـالـعـواصف
ا يقفُ بـأقدامٍ ثابتة فوقَ مرامي الـقادمة طا
الــسُّـمـو رافـعــاً رايـةَ الـعــنـفـوانِ ومـتــشـبـثـاً
بـرجــاحـة الـعـقل مـحـقــقـاً بـسـمـة االنـتـصـار
ـستـحيل ويـصل إلى بر وكـابحـاً عواصفَ ا
األمـان وهـو يشـدو أحلى األغـاني وكأنّه في
ــلــفّــحـة كــرنــفــال فــنّي مـع أهـازيـج الــكــرد ا
ـــروجِ بـــإشـــراقــــة الـــشّـــمس فـــوق رحـــابِ ا

واخضرار اجلبال حيثُ يقول: 
وعلى صخرٍ أُعلّي منزلًا

جدرانُهُ تُبنى بإسمنتِ السّؤالْ
فيهِ أشدو:

كمْ أنا أسمى وأقوى
َ أحيا رافضًا موتَ فمي ح

مبتسمًا
ُحالْ  منتهِرًا عصْفَ ا

وسـؤالي هو: كيف فاتَ النقّاد الكرد والعرب
وكـل مَنْ قرأ قـصيـدة مـحمـود درويش: "ليس
لــلـكـردي إلّـا الـريح" كــيف فـاتَ من قـرأ هـذه
الـقـصـيـدة بـإمـعـانٍ أنّـهـا قـصـيـدة ال تعـكس
واقـع الــكـــرد وال واقع بــركـــات عــلـى عــكس
فعمة قـصيدة الشَّاعـر القس جوزيف إيلـيا ا
بــتــجــلــيــات خـلّــاقــة عن واقـع الـكــرد وواقع

صديقه الباحث ابراهيم محمود?!
{ أديب وتشكيلي سوري

وأشـار إلى الـقصـيدتـ اللَّـت كـتبـتهـما عن
رحـيل الـشّـاعـر محـمـود درويش وأقـول هذا
كي أؤكـد للمتلقي أنّني كنتُ وما أزال أحترم
جتـربته اإلبداعيّـة وإن كنتُ أختلف معه في
قـصـيـدة "لـيس لـلـكـردي إلّـا الـرّيح" وقـصـائد
أخـرى وأعـود مـستـعـرضـاً قـصيـدة الـشَّـاعر
الـقس جوزيف إيليّا حـيث يقول في مستهل

قصيدته "آن للكردي": 
آنَ للكردي أنْ ينسى اجلبالْ

ورياحًا حملتْ شوكًا إليهِ ورمالْ
آنَ أنْ ينسى

ويعدوْ مثْلَ ظبيٍ قافزًا
ليسَ يخافُ األسرَ
أو ضرْبَ النبالْ

جنـــدُ في مــدخـل قــصــيـــدة الــشَّــاعـــر الــقس
جـوزيف إيلـيا خطـاباً تضـامنيّـاً لواقع حال
الـكردي وهو يخاطب صديقه مركّزاً على أن
يــسـيـرَ واثق اخلـطــو مـثل ظـبيٍ دونَ خـوفٍ
من األسرِ أو من أيّة مواجهاتٍ تصادفه وقد
وضـعـنـا الـشَّـاعـر مـبـاشـرة أمـام واقع الـكـرد
وواقـع صــديـــقه ابــراهـــيم مـــحــمـــود وكــأنّه
يـترجم واقع حالـهم بدقّة ثمّ يتـابع تضامنه
مـعـهم مـرّكـزاً عـلى الـكـردي أن يـصـلي إللهٍ ال
يـطيقُ احلربَ بل يـجنحُ نحـو رحابِ السَّالم

قائالً: 
ويصلّيْ إللهٍ يكرهُ احلربَ

وطغيانَ السُّعالْ
ويغنّيْ لغةً جتعلُهُ حُرًّا

وجِ والنّارِ وأقوى مِنْ جنونِ ا
ِ الزّوالْ وسكّ

ثمَّ يــؤكّــدُ الــشّــاعــر عــلى ضــرورة أن يــكــتبَ
الــكـردي حــرفـاً مـشــرقـاً فــوق دفـتــرِ احلـيـاة
ــآقي اجلــمــال مــحـــتــبــكـــاً حــبــور حــرفـه 
ويــســعى إلى حتــقــيق مــا كــانَ مــعـرَّشــاً في
رؤاه كـي يـصلَ إلى مــرافئ الـوئــام بـأحـسنِ

حال حيث يقول: 
آنَ أنْ يكتبَ حرفًا

فوق سطرِ الدّهرِ يبقى مشرقًا
ُ اجلَمالْ تقرؤهُ ع

ٍ أنْ ويــنــادي قـائــلًــا مــا كـانَ يــرجــو مِنْ قـد
 : يُقالْ

ـقـطع الـتّـالي مـؤكّـداً ويـحـلـق الـشَّـاعـر في ا
عــلى أهـمّـيّـة االعــتـمـاد عـلـى الـذّات والـثّـقـة
واجـهة كل الصّـعوبات الـعمـيقة في الـذّات 
الّــتي تـعــتـرض حــيـاتـه وطـريــقه كي يـرسم
انـتصاره ومـجده وحضوره مـلتحمـاً بحقله

جوزيف اليامحمود درويش

نزهة ب الكتب

غالف الكتاب
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فـي اجلزء الثـاني من ابـرز االحداث التي
مـر بها مـسيحـيو العـراق تبرز مـحاصرة
فـايـروس كـورونـا لـعـدد من بـلـدات سـهل
نــيـنـوى في ظل مـا تــعـوزه من نـقص في
جـانب اخلـدمـات الـطـبـيـة  اضـافـة البراز
رغــبـة الــبـابــا فــرنـســيس بـاعالن مــوعـد
ـرتقبـة للعـراق وذلك في  مطلع لـزيارته ا
اذار (مـارس) الـقادم  والـتي تبـدا احداث

اجلزء الثاني مع  مطلع حزيران:
Ê«d¹eŠ ±± 

مرت يوم أمس الذكرى السادسة الحتالل
ــوصل وسـقـوطــهـا بـيـد داعش مــديـنـة ا
اإلرهـابي على وقع اشتـداد أزمات خانقة
ـــديــنــة أبــرزهـــا ارتــفــاع مــعــدالت في ا
الــبــطـالــة والــفــقـر وفــوضى الــفــصـائل
ـسـلـحة كـمـا مـا يزال نـحـو اربـع في ا
ــئـة مـن سـكــانـهــا نـازحــ بـفــعل هـدم ا
مـنـازلهم أو اخلـوف من عـدم االستـقرار
خـصوصًـا في سهل نـينوى ذي الـغالـبية
ـــســـيـــحــيـــة.وتـــشـــتـــرط اغــلـب االســر ا
ـسيحية التي كانت تسكن مناطق سهل ا
نــيــنــوى قــبل طــردهــا من قــبل عــنــاصـر
داعش ترحيل عائالت التنظيم احملجوزة
في امـاكن قريبـة من منازلـهم للعودة الى
مناطقهم فيما استطاعت قلة من عائالت
ـسـيـحي الـعـودة إلى مـنـاطـقـها ـكـون ا ا
احملـــررة رغم افـــتـــقـــارهـــا لـــلـــخـــدمـــات
األســـاســيــة.ويــضـم ســجن تـــســفــيــرات
تـلــكـيف مـئـات من الـدواعش وهـو احـد
اهم االسـباب الـتي تمـنع عودة االقـليات.
ويـقـول مـسـؤولـون إن مديـنـة تـلـكـيف قد
تـعرضت للتطهير العرقي ولم يعد  1 من
أهـلـهـا األصـلـيـ وكـذلك بـلـدة بـاطـنـايا
اجملـاورة الـتي مـا زالت مـهجـورة بـسبب
األوضــاع األمـنــيـة فـي حـ أن بــغـديـدا
(قــرقــوش) احملــمــيــة من قــوات (وحـدات
حـمايـة سهل نيـنوى) قـد عاد واستـقر ما
".وخالل يقرب من 80 مـن أهلها النازح
الـسنـوات االخيـرة شهـدت بعض مـناطق
ـســيـحـيــة مـثل بــرطـلـة ســهل نـيــنـوى ا
وبــلـدة قـرة قــوش الـقـريــبـة مـنــهـا الـتي
يــقــطــنـــهــا مــســيــحــيــون من الــســريــان
الـكـاثـولـيك واالرثـذوكس تـزايـدا بـأعداد
سلـم الشيعة الذين اهـالي الشبك من ا
ـديـنة تـركـوا قـراهم وجاؤوا لـيـسـكنـوا ا
ــا اثـار ذلك بـعض الـتـوتـرات وشـعـور

نطقة . اإلحباط لدى مسيحيي ا
وشـهـد يوم امس خالل زيـارته الـقصـيرة
حملـافظة نـينوى ولـقائه عددا مـن مطارنة
احملـافظة  تسلم رئـيس الوزراء مصطفى
الـكـاظـمي عـددا من الـهـدايـا الـتي قـدمـها
ـطـارنــة تـعـبـيـرا عن تـقـديـرهم لـزيـارته ا
وتـفقدهم الحوال مـسيحيي سـهل نينوى
فــخالل زيــارته لـنــاحـيــة بـرطــلـة ولــقـائه
نطقة قدم مطران دير مار متى بـوجهاء ا
طـران موسى الشـماني هدية وتـوابعه  ا
عـــبـــارة عن ايـــقـــونـــة  امــا خـالل زيــارة
طران الـكاظمي لبـلدة كرمليس ولـقائه با
وصل لـلكلدان مـيخائـيل جنيب مطـران ا

قدم له االخير صليبا.
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اكـدت مصـادر مطـلعة نـقال عن  مفـوضية
حـقـوق االنـسـان  قـيـامـهـا بـاغالق مـخيم
مـر الـعـذراء  للـنـازحـ والـذي يقع في
ـــقـــر الـــرئـــيـــسي لـــلـــحـــركـــة مـــحـــيـط ا
ـقراطـيـة االشوريـة  بـعد الـتـاكد من الـد
اصـابة  احدى الـنازحات  بـاعراض وباء
كـــورونـــا  فــضال عـن االشــتـــبـــاه بــثالث
حــاالت في عــائــلـة واحــدة  بــاصـابــتــهـا
ـستـجد  عن طريق العـراض الفـايروس ا
الـــزوجــة الــتي  تـــعــمل في مــســـتــشــفى
الــراهـبـات ونـقـلت  الــفـايـروس لـزوجـهـا
وابــنــتـهــا ..وكــان اخملـيـم قـد اســتــقـطب
عـائالت نـزحت من مـنـاطق سـهل نـيـنوى
بـعد سيطـرة تنظيم الـدولة االسالمية في
صــيـف عـام   2014الســـيــمــا تــلك الــتي
نــزحت من بــلـدة بــغـديــدا حــيث تـقــطـنه
حــالــيــا  †114عـــائــلــة بــواقع 345 فــرد
وجـمـيـعـهم مـن مـحـافـظـة نـيـنـوى..جتدر
االشـــارة  الى ان مــوقع زوعــا دوت اورغ
اضي كـان قد اعلن نهاية اذار (مارس ) ا
عن حـمـلة تـعفـير وتـعقـيم اجملمع الـكائن
قـراطية في مـقر فـرع بغداد لـلحركـة الد
االشــوريـــة.وجــاءت اخلــطــوة لــلــوقــايــة
وتـــفـــاديــا خملـــاطـــر فــايـــروس كـــورونــا
وابـعاده عن مجـمع النازح بـاالستفادة
ـــدني في مـن كــادر ومـــعـــدات الـــدفـــاع ا
الـرصـافة بـغـداد  وجديـر بـالذكـر بانه ال
تــزال اكــثــر من مــائــة واربــعــون عــائــلـة
نــازحـة تـسـكن في اجملـمـع مـعـظـمـهم من
ن ال تزال مساكنهم ابـناء سهل نينوى 
في سـهل نـيـنـوى دون اعـمـار  بـاالضـافة
الى فـقـدان فرص الـعمل والـعيش الـكر

ا يعيق عودتهم.
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قـامـت الـقـوات الـتـركـيــة عـبـر طـائـراتـهـا
بــقــصـف قــريــة قــاشــا فــر  في الــســاعــة
اخلــامــســة والــنــصف من مــســاء الــيـوم
ـا اثـار هـلع سـكـان الـقـرية (اخلـمـيس )
الـــتي تــبـــعــد عن مــديـــنــة دهــوك  27كم
..واعــلــنت مــصــادر  امــنــيــة  من قــضـاء
ســمـــيل في تــصــريـــحــات صــحــفــيــة ان
الــقـصف جــاء من خالل طـائـرات تــركـيـة
نــوع ابــاتــشـي  اســتــهــدفت جــبل ســبي
الــذي تـقـع قـريــة قـاشــا فـر حتت ســفـحه
بــيـنـمــا تـنـاقـل مـوقع رووداو تـصــريـحـا
لـقائـمقـام سمـيل حسن جـلكي  اشـار فيه
الى أهــالي قـريـة قــشـفـر ســمـعـوا صـوت
الــقـصـف لـكن لم يــتـبــ بـعــد إذا كـانت
ـنطقة مـتفجـرات صوتية أو قـصفاً ألن ا
جـبلية وبعيـدة عن القرية..جتدر االشارة
الى ان قـرية قـاشا فر جتـاوز قريـة شيوز
الـتي تقـطنـهما عـوائل مسـيحيـة  اغلـبها
ـوصل وسنـجـار ابان نـزح من مـنـاطق  ا
تــهــجــيــرهـمــا عــلى يــد تــنــظــيم الــدولـة

االسالمية في صيف عام 2014.
يــذكـر أن تـركـيــا أطـلـقت لـيــلـة الـثالثـاء/

الـسابق للسعان وتذكر مصادر تاريخية
ـذكـور  وقع عـلى  حـافـة ربوة ان  الـديـر ا
حـجريـة  نقـرت قبـبه  نقـرا متـقنـا لسـكنى
الـرهـبان  قـبل ان يـهجـره سكـانه عـلى اثر
غـزوة القائد الفارسي نادر شاه طهماسب
 سـنـة ..1743وابـرز مـوقع تـواصـلي عـلى
الــفــيس بــوك بــعــنــوان (اليف بــخــديـدا )
ـتـطــوعـ الـراغـبــ بـبـنـاء ديـر جــهـود ا
صـغيـر قرب تـلك احلافـة الصـخريـة مبـينا
بـان عملهم مجاني  وعلى الراغب بابداء
وقع الـعمل ـساعـدة  احلضـور  الـعون وا
تـواجدين  طـيلـة ايام ومـرافـقة الـشبـاب ا
االسـبــوع  فـضال عن اتـاحـة تـقـد الـدعم
ـادي فـيمـكن عن طريق مـراسلـة  صفـحة ا

اليف بخديدا
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قـال وزيـر الـنـقل واالتـصـاالت فـي حـكـومة
اقـليم كردستان آنو جوهر عبدوكا  وكونه
ــثل عـن شــعــبــنـا الــكــلــدانـي االشـوري
ــســـيــحي) في الـــســريـــاني و االرمــنـي (ا
مـــجـــلـس الـــوزراء بـــقـــيـــامه خالل عـــقـــد
األجــتــمـاع اخلــامس و االربــعــون جملـلس
وزراء حـكـومـة اقـليـم كوردسـتـان بـرئـاسة
دولـة رئـيس الوزراء كـاك مسـرور بارزاني
بـطـرح تـفـاصيل مـوضـوع الـتـجاوزات في
نـهلة والـقرار اجملحف بـحق قريـة كشكاوا
- گـرى صور ومجموعة من القرى االخرى
من ضـمـنـها مـوضـوع تعـويـضات اراضي
الــفالحــ الــعــنــكــاويــ الـذيـن صـودرت
ـطار الـعسكـري في عهد اراضـيهم لـبناء ا
الـنـظام الـعراقي الـسابق دون وجه حق و
الـتي تـقع حالـيا ضـمن حـدود و محـرمات

مطار اربيل الدولي.
وقع واضاف عبدوكا  في تصريح خاص 
(عــنـكــاوا كـوم ) انه اقــتـرح عــلى اجملـلس
ـوضـوع ـتـابـعـة ا تـشــكـيل جلـنـة وزاريـة 
ا يراعي ويضمن شاكل و لـتسوية تلك ا
ـكونات بعـدالة ويضع حداً حـقوق كافة ا
لــلـتـجـاوزات فـي إقـلـيم كــوردسـتـان حـيث
وافـق دولــة رئـيـس الــوزراء كــاك مــسـرور
بــارزاني مــشــكـورا و نــائــبه مــعــالي كـاك
قـوباد طـالباني و اعـضاء مـجلس الوزراء
بــكـامل عـدد االصــوات عـلى تـشــكـيل هـذه
الـلجنة الوزارية اخلاصة و التي ستتكون

من :
1/وزير الداخلية
2/وزير العدل
3/وزير الزراعة

4/وزير البلديات والسياحة
كونات 5/وزير االقليم لشؤون ا

6/وزير النقل واالتصاالت
وافـاد وزير النـقل واالتصاالت بان الـلجنة
سـتباشر عملهـا فور توقيع القرار من قبل

دولة رئيس الوزراء في القريب العاجل.
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تــــوســــعـت ردود االفــــعــــال في االوســــاط
الـعـراقيـة مع اعالن الفـاتـيكـان رسمـيا عن
زيـارة الـبابـا فـرنسـيس لـلعـراق في مـطلع
اذار (مـــارس ) الـــقـــادم .وابــرزت وســـائل
اعـالم عــــراقــــيـــة بــــشــــكـل مــــوسع اعالن
الـفاتيـكان لبرنـامج الزيارة البـابوية التي
ســتـســتــمـر الربــعـة ايــام وتـشــمل كال من
الناصرية حيث منطلق ابراهيم خليل الله

اضافة للموصل واربيل وقرقوش .
في هـذا الـصـدد اعـلن مـوقع الـبـطـريـركـية
ـرتقب مبينا الـكلدانية خـبر زيارة البابا ا
بـانـها جـاءت تـلـبيـة لـدعوة قـدمـها كال من
رئـيس اجلـمـهـورية الـدكـتـور بـرهم صالح
اضــافــة لــبــطــريــرك بــابل عــلـى الــكــلـدان
الـبــطـريـرك لـويس سـاكـو لـلـبـابـا من اجل
زيـــارة الـــعـــراق .فـــيــمـــا تـــداولت مـــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي رغبـة البـابا الراحل
مــار يــوحــنـا بــولس الــثــاني  الــذي اعـلن
مـرارا عن رغـبـتـه بـزيـارة الـعـراق السـيـما
تــلك الـتي تـزامـنت مع احــتـفـاالت االلـفـيـة
الــثــانــيــة حــيث اصــطــدمت تــلك الــزيـارة
عوقات من جانب النظام العراقي الذي بـا
كــان يـحــكـمـه الـرئــيس صـدام حــسـ في
عـام 2000.وتـشـكل وجـهـات الـبـابـا نـحـو
دن العراقية رمزية السيما بزيارة لسهل ا
اور حــيث انــطـلــقت مــســيـرة خــلــيل الـله
ـوصل ـديـنة ا ابـراهـيم تـلـيـهـا لـتـوجـهه 
الـــتي شــهــدت عــام  2014طــرد الــوجــود
ــسـيـحي فــيـهـا عـلـى يـد تـنـظــيم الـدولـة ا
االسالمـيـة بـعد سـيـطـرة االخيـر عـلى عدد
ــدن الـعـراقـيـة خــصـوصـا مع تـعـذر من ا
سـيحـية لـلعـودة للـمديـنة بـعد االغـلبـيـة ا
ـكـونـات اضـافـة غـيـاب الـثـقـة عـنـد تـلك ا
لــزيــارة بــلــدة قــرقــوش الــتي تــشــكل امل
ـســيـحي بــعـد مـا واجــهـته من الــوجـود ا
نـزوح جماعي البنائها بعد احتالل داعش
الــيـهــا وعـودتــهم الــيـهــا بـعــد حتـريــرهـا

باعوام.
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ـيالد عـلى مسـيـحـيي الـعراق يـحل عـيـد ا
ـشـاعـر متـبـايـنة هـذا الـعـام فرغم اعالن
الـكـنـائس تـدابـيـرهـا الـوقـائـيـة لالحـتـفال
بــقـداديــسـهـا لــلـحــد من تـفــشي فـايـروس
كـــورونــا فــقـــد  اصــدرت وزارة الـــصــحــة
الــعـراقـيـة  بــيـانـا  حـذرت فــيه  من اقـامـة
يالد في نهاية السنة  في حفالت  اعياد ا
ـنـاطق حـيث ابـرزت اسـتـعـدادها جـمـيع ا
التـخاذ االجراءات الالزمة  بحق اخملالف
..فـي الوقـت ذاته تـعـرضت عـدد من مـحال
ــشــروبــات الــروحــيــة في مــنــاطق بــيـع ا
مـتـفـرقـة من الـعـاصمـة الـعـراقـيـة (بـغداد)
حلــاالت اسـتـهـداف بـعــبـوات نـاسـفـة  من
جــــــــهــــــــات  ابـــــــــرزت  وســــــــائـل االعالم
مــجــهــولــيــتــهــا ..واعــلن فـي الــعــاصــمـة
الــعـراقــيــة مـؤخــرا عن تـصــويت مــجـلس
ـيالد  مـن كل عام الـنـواب  العـتـبـار عـيد ا
عـطـلــة رسـمـيـة في الـعـراق  فـيـمـا اعـلـنت
كــنــائس عـراقــيــة  في الــعـاصــمــة وبـاقي
ــنـاطق عن بــرنـامــجـهـا اخلــاص القـامـة ا
الـقداديس اخلـاصة بـالعـيد  ويـاتي الـعيد
ــنــظــمــات وسـط تــلــكــؤ واضح من قــبل ا
االنـسانية  التي اعلنت استعدادها العمار
ـوصل  وتـبـقى وتـاهــيل كـنـائس مـديـنـة ا
مــظـاهــر اخلـراب والـدمــار الـســمـة االبـرز
الغـلب الـكـنـائس الـتـي  تعـيـش ذكـرى عام
جـديـد يـحل بـهـا بعـد طي صـفـحـة تـنـظيم
الـدولة االسالمية  فيمـا تبقى اعداد كبيرة
ــــســـيــــحـــيــــ  الـــنـــازحــــ الـــذين من ا
يـسـتـقـبلـون الـعـيـد بعـيـدين عن مـديـنـتهم
ومـنـاطـقـهم االصلـيـة بـعـد طردهـم من قبل
ـنـاطق داعش واسـتـحـالـة الـعـودة لـتـلك ا
بـعد غياب الثقة عنهم وبروز التعايش من

كونات. جديد ب باقي ا

اضي عـمـليـة عـسكـريـة باسم األربـعـاء ا
"اخملـلب  –الـنـمر" تـضـمنت دخـول قوات
كـومـاندوز بـرية إلى داخل أراضي إقـليم
كـوردسـتـان بـعـد يـوم واحـد من عـمـلـيـة
ــاثـلـة حـمـلت اسم "اخملـلب  –الــنـسـر"
وتــضــمـنـت قـصـف الـعــديــد من مــنـاطق
إقـليم كـوردستان مـا أسفـرت عن إصابة

ثالثة من قوات حماية سنجار بجروح.
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وفـي هـــذا الـــيـــوم اصـــدر حـــزب ابـــنــاء
شهد الـنهرين ايضـاحا  حول تطـورات ا
السياسي ودور شعبنا فيه هذا نصه

ـشهد السياسي لـقد بات واضحا شكل ا
الــعــام لــواقع شــعــبـنــا الــكــلــدوآشـوري
ـتــردي مـنــذ مـا يــقـارب الــسـريــاني.. وا
الــعـقــد ونـيف واآلخــذ بـاالنــحـدار نــحـو
ــزيـــد من الــتــراجـع واالنــكــفــاء وعــلى ا
مـخـتلف األصـعدة. ولـعل من أبرز مالمح
هــذا الــواقع هــو عـدم اعــتــبــار شـعــبــنـا
شــريــكـا وطــنــيـا حــقــيــقـيــا في الــعـراق
ــكـون األصــيل انــطالقــا من كــونـه ذلك ا
صـــــــاحب األرض والـــــــتــــــاريـخ.. إال في
اجملـــامالت اإلعالمــيـــة وبــالـــتــالي فــإن
صــورة شــعــبـنــا أضــحت مــشــوهـة إزاء
مــخـتـلف فــعـالـيـات ومــفـاصل الـعــمـلـيـة
الـسـيـاسـية في الـعـراق سـواء في بـغداد
أو أربـــيل.فــعـــلى مـــســتــوى الـــتــمـــثــيل
الــــســـيـــاسـي في مـــؤســــســـات الـــدولـــة
بــاخـتالف تــخـصــصـاتــهـا نــرى تـمــثـيل
شــعـبـنــا بـصـفــة مـشــارك ولـيس شـريك
ــشــاركــة فــهي تــأتي وفق وحــتـى تــلك ا
ـــتــنــفــذة مــقـــاســات ورغــبـــات الــكــتل ا
الـشـيـعـية والـكـرديـة حتـديـدا.. سواءً في
ـستقلة ان أو الوزارة أو الـهيئات ا الـبر
ـواقع األخــرى. أمــا عـلى وغــيــرهـا مـن ا
مـسـتـوى إقـرار وجتـسـيـد حـقـوقـنا عـلى
أرض الـــواقـع.. الـــســـيـــاســــيـــة مـــنـــهـــا
واإلداريــــة فــــإن ذلـك بــــات ضــــربــــا من
اخلــيــال فـي ظل عــقــلــيــة بــعض الــكــتل
ـتــنـفـذة الـتي تـنـظـر لألمـور وفق مـبـدأ ا
األرقـام على أساس األغلبـية واألقلية أو
ـبدأ القـومي العنـصري أو الديني وفق ا
ـقــابل فــإن مــظـلــومــيـة الــطــائـفـي. في ا
شـعـبـنا وإقـصـائه وتـهـميـشه والـتـجاوز
تلكاته وسلب إرادته بات على أرضه و
عـــرفــا لــدى الـــبــعض مـن تــلك األطــراف

تنفذة في بغداد وأربيل. ا
ـبـاشر هـذا بـاإلضـافـة إلى االستـهـداف ا
الـــذي وقع عــلى شـــعــبـــنــا طــيـــلــة هــذه
الــســنــوات بــدءً عـلـى يـد الــتــنــظــيــمـات
ـيليشيـات الطائفية اإلرهـابية ومرورا با
الــتي اســتــهــدفــته عــلـى الـهــويــة لــيــتم
تـــهــجـــيــره من مـــنــاطـــقه في الـــبــصــرة
والــعـمــارة وبـغــداد وكـركــوك ونـيــنـوى
وآخــرهـا اسـتــهـدافه عـلى يــد عـصـابـات
ـؤلم داعـش اإلرهـابــيـة.إن هــذا الــواقع ا
عـلى شـعـبـنـا الـكـلـدوآشـوري الـسريـاني
الـذي يثقل كاهـله يوما بعـد آخر ويدفعه
إلى القنوط وفقدان الثقة بالذات ومن ثم
إلى هـجـرة وطنـه نحـو االغـتراب كـان قد
جـاء نـتـيـجـة لـعـوامل مـوضـوعـيـة كـتـلك
الـتي ذكرناها آنفا وأخـرى ذاتية تتعلق
بـاالنـقسـام الداخـلي والـتشـرذم احلاصل
في مـــؤســـســات شـــعــبـــنــا اخملـــتــلـــفــة
وبـاألخص السياسية منها حيث ضعف
األداء الــســيــاسي بـشــكل عــام كــان أحـد
العوامل التي جعلت شركاءنا في الوطن
أن يـنظـروا إلى شعـبنا وقـضيـته كحـلقة
ـعادلة ضـعيـفة ولـيس كرقم مـهم ضمن ا
ا سهل أيضـا تدخلها في الـسياسيـة.. 
شــأنــنــا الـداخــلي لــيــتم مــصــادرة قـرار

وإرادة شعبنا وغمط حقوقنا.
أمــا الـيــوم فـإنـنــا نـرى الـواقـع الـعـراقي
بــشـكل عـام وبــفـعل جـمـلــة من الـعـوامل
الـسـيـاسيـة واالقـتصـاديـة واالجـتمـاعـية
تـتـجه نـحو فـرض مـتـغيـرات مـهـمة إزاء
الــعـمـلــيـة الــسـيـاســيـة والــتي كـان أحـد
مـؤشـراتهـا هي الـتظـاهـرات احلقـة التي
انــــطـــلـــقـت في األول من تــــشـــرين األول
ـاضـي والـتي راح ضـحـيـتـهـا أكـثـر من ا
ســبــعـمــائـة شــهــيـد وأكــثـر مـن خـمــسـة
وعـشـرين ألف جريح والـتي أعطت األمل
واطن لـلعراقي بـإمكانية تـغيير واقع ا
الــعـراقي نـحـو األفــضل.من جـهـة أخـرى
ـر بـهـا فــإن األزمـة االقـتــصـاديـة الـتـي 
الـبلـد بفـعل انخـفاض أسـعار الـنفط كان
لـهـا أيضـا وقع كـبيـر ومـهم علـى العـديد
ـعـادالت الـسيـاسـية وبـاتت تـفرض من ا
واقـعا جـديدا ومغـايرا لـلنمط الـسياسي
الـعـام مـقـارنـة بـالـذي شـهـدنـاه مـنـذ عام
 ?2003ومن جهة أخرى فإن مشاريع
الـتــغـيـيـر الـتي أعـلــنت عـنـهـا احلـكـومـة
اجلــديــدة بــرئــاســة الــســيــد مــصــطــفى
الــكـــاظــمي وإذا مــا  تــنـــفــيــذهــا هي
األخــرى فـسـتـكـون عـامـال حـاسـمـا نـحـو
الـتغييـر.لذلك فإننا كـمكون قومي وديني
(كـلدوآشوري سرياني / مسيحي) علينا
أن نـتـجـاوز واقعـنـا هـذا من خالل قـبول
ــكـاسب احلــزبـيـة أحــدنـا اآلخــر وتـرك ا
ـــشــتـــركــات اآلنـــيــة.. واالتـــفــاق عـــلى ا
وتـأجيل االختـالفات لكي يـكون لشـعبنا
رحلة القادمة تعبر بـصمة واضحة في ا
عن أصـالـته وثـقافـته وعـمقه الـتـاريخي
تغيرات وذلك عـبر حضوره الفـاعل في ا
الــقـــادمــة وإن ذلك ال يــأتي إال من خالل
ـوقف من قـبل مـخـتلف وحـدة الـصف وا
مـؤسـسات شـعبـنا الـسـياسـية والـدينـية
واالجــتــمـاعــيـة والــثــقـافــيــة إزاء بـعض
ـثال ال ـصـيـريـة عـلى سـبـيل ا ـلـفـات ا ا
احلـصر كتغيـير قانون انتـخابات الكوتا
اخلـاصة بشعبنا وجعل شعبنا هو الذي
.وكذلك تغيير ثلـيه احلقيقيـ يـنتخب 
قــانـون األحـوال الــشـخـصــيـة في بـعض
ــوضــوع بـــنــوده وهــكــذا بـــالــنــســـبــة 
الـــتــــجـــاوزات عـــلى أراضـي شـــعـــبـــنـــا
ــتـلــكــاته في بـغــداد وســهل نـيــنـوى و

وأربيل ودهوك وفي أي موقع آخر.

وفي هـذا الـسـياق فـإنـنا في حـزب أبـناء
بادرات الرامية ومن الـنهرين نثمن كـل ا
كـل اجلـــهـــات نـــحـــو تـــوحـــيـــد الـــصف
ـطــلب كـمـا ونــقـيم دعـوة واخلــطـاب وا
أبـيـنا الـكـارديـنال الـبـطريـرك مـار لويس
روفـائيل ساكو بضـرورة جتميع اجلهود
وتـوحـيـدهـا وخـلق آلـيـة مـؤثـرة وفـعـالة
لــلـمـطـالــبـة بـحـقــوق شـعـبـنــا تـعـبـر عن
طــمـــوحــاته وآمــاله.. ولـــيــتــســنى له أن
يـســاهم في بـنـاء وطـنه وتـطـويـره نـحـو

األفضل.حزب أبناء النهرين
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اكـدت مـصادر مـطلـعـة في ناحـيـة برطـلة
عن تــســجــيل حـالــة اصــابـة بــفــايـروس
كـــورونـــا  من خالل اصـــابــة قـــاضي من
ابناء شعبنا  يعمل في محكمة تلكيف .
ــصـادر  عن اصــابـة الــقـاضي واوردت ا
كــرم كـوركـيس  نـتـيــجـة الـتالمس اثـنـاء
الــــدوام الـــرســـمـي  مع كـــاتـب حتـــقـــيق
ذكورة مصاب بالفايروس  في احملكمة ا
ـصـادر ان كــوركـيس قـام بــيـنـمــااكـدت ا
بـحـجـر نـفـسه داخل مـنـزله  ومـنـذ ثالثة

تخذة . ايام تطبيقا  لالجراءات ا
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اعـلـنت دائـرة االعالم  اخلـاصة بـالـفريق
الـتــطـوعي الـتـابع الى فـرقـة األمـام عـلي
الــقــتــالــيــة الــلــواء الــثــاني الــتــابع الى
احلـشـــد الشـعبي  قيـامها بـدفن متوفي
مـــســــيـــحي في مــــقـــبـــرة وادي الـــسالم
اجلــديـدة بــالـنـجـف واخملـصـصــة لـدفن
ــتـوفــ بـفــايـروس كــورونـا جــثـامــ ا
ـتـوف ـسـتـجـد  لـيـصـبح مـجـمـوع  ا ا
ـســيـحي ــكـون ا والــذي  دفـنــهم من ا
أربـعـة. وأشـار القـائـمـون عـلى الدفن في
بــيــان ن (اجلــثــمــان  دفــنه بــحــضــور
ــــتــــوفي  الــــذي قــــام واشــــراف جنـل ا
بـــأجـــراء بـــعض الـــطـــقـــوس اخلـــاصــة
قبرة  بعدأن سيحـي في ا توف ا بـا
 فـرز جزء منهـا للمتـوف من الديانات

غير اإلسالمية.
وخـالل هـذا الــيــوم ايــضــا اتــهم رئــيس
حـركـة بـابـلـيـون  ريـان الـكـلـداني جـهات
ديــنــيــة بــالــوقــوف وراء  بــيع حــواضـر
بالغ التنـاسب قيمتها مـسيحية عـريقة 
..جـاء ذلك من خالل اسـتضـافـته من قبل
بـرنـامج (بـاخلط االحمـر ) الـذي يبث من
عــلى فــضـائــيــة الـشــرقـيــة  حــيث اشـار
الـكـلـداني اوال الى ان قـطـعت ارض تـبلغ
قـيـمـتـهـا نـحـو  20مـلـيـون ديـنـار عـراقي
بـيـعت مـن قـبل الـبـطـريـركـيـة الـكـلـدانـية
تلك بنحو  3مـليون دينار مضيفا بانه 
وثـائق تـدل عـلى هذا االمـر ..وفي سـياق
جلــوء  اغـــلب ابــنــاء شــعـــبــنــا  تــنــاول
الـكلداني االمـر مشيرا بـان هنالك الـكثير
من طــلـبـات الـلـجـوء الــتي قـدمـهـا ابـنـاء
شـعبنا لكنها ترفض نتيجة تدخل بعض
رؤســاء الـكـنـائس في الـعـراق  في رفض
مــســالـة الــهــجـرة  مــشــيـرا بــان هــنـالك
رؤسـاء طوائف مـسيـحيـة قامـوا بارسال
عـــوائــلــهم الى تـــلك الــدول بــيـــنــمــا هم
انـفسهم  يرفضون هجرة االخرين ..وفي
مـســالـة اتـهـام بـابـلــيـون في اسـتـقـطـاب
اصـواتـهـا الـتي اهـلـتهـا لـلـحـصـول على
مــقـعـديـن في انـتـخــابـات عـام  2018من
خالل  تـنـسـيقـهـا مع االحـزاب الـشيـعـية
ابـرز الـكـلـداني بـان كـتـلـته حـصلـت على
اعـلى االصـوات في نـيـنـوى وفي االقـليم
ــقـارنـة مع مـا حـصـلـته في بـغـداد او بـا
الــبــصــرة مـؤكــدا رفــضه لــتــدخل رجـال
الــدين في الـســيـاسـةطــالـبـا  بــان تـكـون
مـهــمـتـهم في هـذا اخلـصـوص الـتـوجـيه
فـحـسب ..كـمـا استـعـرض رئـيس حـركةة
بـابـلـيـون كـتـابا اكـد انه مـزور  من خالل
احــــتــــوائـه عـــلـى تــــواقــــيع رجــــال دين
مــسـيـحــيـون في طـلب مــقـدم الى رئـيس
مــجـلس الــنـواب مــبـرزا انه قــدم الـطـلب
لالدلــة اجلــنــائـيــة لــلـتــحــقق من صــحـة
تــــواقـــيـع رجـــال الـــديـن الـــذي اورد انه
اتـصل بـبعـضهم حـيث انـكروا تـوقيـعهم
ـذكـور كـمطـران الـكـنـيـسة عـلى الـطـلب ا
الـسريـانية االرثـوذكسـية  في بغـداد كما
لـــفت الى اســـتــغـــرابه من اقـــدام رئــيس
كــنــيـســة مــعــروفـة بــتــاســيس حـزب او
الــتـدخل بـتـرشــيح مـدارء عـامـ  او في
ـســيـحي واخــتـتم عــمل ديـوان الــوقف ا
مـــداخــلـــته بـــالـــتــاسف عـــلى حـــواضــر
مـسيحية  تعرضت  للـتدمير مثل كنيسة

عــريـقـة فـي بـغـداد عــمـرهـا  40عــامـا 
حتويلها الى مراب  لوقوف السيارات.
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قــام تـنــظـيم الــدولـة االسالمــيـة  عــشـيـة
ـوصل بـتـجريف سـيـطـرته عـلى مـدينـة ا

ـوحــدة  الـتي  ـســيـحــيـ ا مــقـبــرة ا
انــشـائــهـا بــاالتـفـاق مـع طـوائف كال من
الـــســـريـــان االرثـــوذكس والـــكـــاثــولـــيك
والــكـلــدان  وذلك في مـوقـع وادي عـكـاب
عـــلى الــطــريـق الــواصل بــ مـــديــنــتي
ــوصل وربــطــهــا بــاقــضــيــة ســنــجــار ا
قبـرة مؤخرا وربـيعـة وتلعـفر ..وقـامت ا
ـسـيـحي قضى بـاسـتـقـبـال اول جثـمـان 
بــفــايـروس كــورونــا  حـيث نــشــر مـوقع
وحـدات جماية سهل نينوى  صورا على
مــوقــعــهــا الــتــواصــلي (الــفــيـس بـوك )
الجــــراءات دفـن امــــر الــــســــريــــة االولى
الـنــقـيب عـدنـان سـبـنـيـا بـرخـو  بـعـد ان
ـنـيــة جـراء اصـابــته بـفـايـروس وافــته ا
كـورونـا ..وبـ مـوقع الـوحـدات  ان دفن
ســـبـــنـــيـــا   بــاشـــراف فـــريق صـــحي
مـختص وبحضـور  العقيـد جواد حبيب
آمــر وحـــدات حــمــايــة ســهل نــيــنــوى و
شـوقي حـكـمت آمـر فوج ٧٤ لـلـوحدات و
داود بـــابــاوي مــســـؤول فــرع بـــخــديــدا

قراطية اآلشورية - زوعا. للحركة الد
ـطـران مـيـخـائـيل جنـيب وكـان ســيـادة ا
راعي ابـرشية نينـوى للكنيسـة الكلدانية
قـد اقـام صالة اجلنـاز علـى راحة الـفقـيد
ــوقع  بـان ــوصل ونــقل  ا فـي مـديــنــة ا
دفن الـفقيد   بصورة مـؤقتة في مقبرة
ـهـجـورة حـيث سـيـتم نقل ـسـيـحـي ا ا
جـــثــمــانه الحـــقــا الى مـــســقط راسه في
بـــرواري بـــاال وقـــريـــته دريـــشــكـي حــال

حتسن االوضاع الصحية.
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ــــــوت عن  94 عــــــامــــــا االديب غــــــيب ا
عروف  يعقوب افرام منصور والـكاتب ا
بـعـد مـسـيرة حـافـلـة  في مـحـطات االدب
والــثـقـافـة ..وانـطـلـقـت مـسـيـرة  الـكـاتب
ــولـود في الـبـصـرة في 5ايــار (مـايـو ) ا
ـوصل الفترة من عام  1926لـينفق في ا
من خريف  عام  1940حتى صيف العام
 1945لــيـنـتـقـل لالقـامـة في بــغـداد مـنـذ
شـتـاء عام  1957قـبل ان يـنتـقل لالقـامة
الحــقــا في بــلــدة عــنــكــاوا بــعــد احـداث
احلــرب الـــطــائــفــيــة الــتـي انــدلــعت في
الـعـاصـمـة عـام .. 2006والـراحـل عـضو
في احتـاد االدباء والكتـاب العراقي من
عام  1959وحـظي بجـائزة تـقديـرية  من
لـدتـهم فـي حـزيـران (يـونـيـو) عام 2009
الحـتـفـاظه بـهـوية انـتـمـائه في تـاسـيسه
االول فـي ربــــــيـع عـــــام  1959وحـــــــظي
بـجوائـز تقـديريـة  ابرزهـا جائـزة جبران
خـلـيل جـبـران  الـتـقـديـريـة االدبـيـة  عـام
 2009ودرع مــركــز الـســريـان لــلــثـقــافـة
والــفــنــون في عـام  2013ومــنح جــائـزة
ـرحوم نـاجي الساعـاتي  عشـية صدور ا
كــــتــــابه مـن ادب الـــرحـالت  في الــــعـــام
ذاتـه..ونعى احتـاد االدبـاء الـسـريان  في
بـيان له رحيـل االديب  مشيـرا بان سيرة
حـياته تـميزت بـالعطـاء  والثراء الـفكري
ابـــرز نــغي االحتــاد فـي نــســخـــة تــلــقى

(عـــنـــكـــاوا كـــوم) نــســـخـــة مـــنـــهـــا بــان
الـــشــيــخـــوخــة  والــعـــمــر الــذي جتــاوز
الـتسـعـ لم يثـنيـا  منـصور عن الـكتـابة
والـــنـــشــر في مـــجـــال االدب  وهــواجس
ـوسيـقى  والتـفاعل االنـسان  وكـينـونة ا
االيــجــابي مع احلــيــاة واالنــســان  وهـو
االنـيق في كل شيء  في هيـئته وكـتاباته

ودماثة اخالقه
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ســجــلت نــاحــيـة  الــقــوش اصــابـة اولى
ــسـتــجـد وذلك عن بــفـايــروس كـورونــا ا
ن لم طــريق احــد ســواق الــشــاحـنــات 
يـلـتـزم  بـتـوجـيـهـات  الـكـوادر الـصـحـيـة
بـحجر نفسه في بيـته بعد ثبوت اصابته
بـالــفـايـروس بـعـد قـدومه  من الـعـاصـمـة
سؤول الصحي العراقية (بغداد)..واكد ا
عـن فـحص الــوافــدين عــلى طــريق قــريـة
بـدرية قرب القوش وارهيل احمد ان احد
ســواق الــشــاحــنــات من بــغــداد تــســبب
بــفـــرض حــجــر صــحي عـــلى الــنــاحــيــة

رور. واغلقت منافذها امام حركة ا
وقـال احمد في تـصريح لوسـائل اعالمية
كـــرديــة ان "أحـــد ســائــقـي الــشـــاحــنــات
الــتــجــاريـــة خالل قــدومه من بــغــداد عن
طـريق اربيل اخضع لـفحوصات طـبيعية
لـــفــيــروس كـــورونــا والـــزمت اجلــهــات
الــصـحــيـة الــسـائق عــبـر تــعـهــد رسـمي
ـنـزل بالـقوش إال أنه بـحـجر نـفسه في ا
لم يـلـتزم بـالتـعـليـمات وتـبـ بعـد كشف

الفحص اصابته بفيروس كورونا.
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وفي هــذا الـيـوم تـقـدم الـسـكـرتـيـر الـعـام
ـقـراطـي رومـيو حلـزب بـيت نـهـريـن الد
هـكاري بـرسالـة تعـزية لـلشـعب اللـبناني
ـناسبة تـفجير مـرفا بيروت وفـيما يلي
نـصـهـا.بـبالـغ من احلزن واالسى تـلـقـيـنا
نـبأ الـفاجعـة الكبـرى التي حلت بـبيروت
واهـلــهـا والـشـعب الـلـبــنـاني عـامـة نـبـأ
االنــفــجـــار الــهــائل الــذي وقع في مــرفــأ
بـيروت مـساء  5 أب   2020 والـذي أدى
ـــئـــات وجــرح االالف الـى اســتـــشـــهــاد ا
وفـقدان عدد كبير من اللبناني ولالسف
الـشـديـد هـذه االعـداد في تـزايـد مـسـتـمـر
وتـدمـيـر جـزءا كـبـيـرا من مـديـنـة بـيروت
الـعريقـة..نحن أذ نعزي أهـالي الشهداء,
نــعـلن تــضـامــنـنــا ووقـوفــنـا الــكـامل مع
ـصـاب اجللل, الـشـعب الـلـبـنـاني بـهـذا ا
ـعــنـيـة ونــطـالب اجلــهـات احلــكـومـيــة ا
بــتــحــقـــيق شــامل وعــادل حــول مــجــمل
اســبـاب الــفـاجـعــة الـكــبـيـرة الــتي حـلت
بـالشعب الـلبناني وتـقد مرتكـبيها الى
احملـــاكـم لـــيـــنـــالـــوا جــــزائـــهم الـــعـــادل
ـتضرريـن جراء هذه الـكارثة وتـعويض ا
ن االلـــيـــمـــة ونـــبـــتـــهل الى الـــرب أن 
اجلــرحى بـالـشــفـاء الـعــاجل وان يـسـكن
الـــشــهـــداء مــلـــكــوته الـــســمـــاوي.اجملــد

واخللود لشهداء بيروت ولبنان
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ـديــنـة ابــرزت  وســائل اعالم مــحـلــيــة 
الــبـصـرة عـن تـعـرض الــنـاشـطــة  لـوديـا
ـــون مع زمــيــلـــهــا  عــبـــاس صــبــحي ر
لـهجوم مسلح على يـد مسلح  في احد
ـدينـة ..واشارت وسائل االعالم مـناطق ا
الى ان حــالـتي الـنـاشــطـ خـطـرة  بـعـد
تـعرضـهمـا الصابـات بلـيغة ..وتـاتي تلك
احملـاولة  في غـضون ايـام من اسـتهداف
ـا ادى نــاشط يـدعى  حتــسـ اســامـة 
الـى مــقــتــله في احلــال.وفي هــذا الــيــوم
ايــــضـــــا تــــقــــدم حـــــزب بــــيت نـــــهــــرين
ـبادرة قومـية هذا نص ما قراطي  الـد
ورد فـيـهـا : نـظـراً لالوضـاع الـسـيـاسـيـة
ــتـأزمــة والـتـحــديـات اجلــسـيــمـة الـتي ا
تــخـيم عــلى وجـود ومــسـتـقــبل شـعــبـنـا
الـكلـداني السـريانـي اآلشوري والـتشرذم
الـذي يسود ساحة نضالنا القومي وعدم
وجــود االسـتــعـدادات اجلـديــة لـتــوحـيـد
ـوحدة حلل مـشاكل ـواجهـة ا اخلـطى وا
شـعبنا ومن أجل إيجـاد الية عمل قومي
جـديـد جتمع جـمـيع األطراف الـسـياسـية
ركـز واألقلـيم حول طـاولة الـفـاعلـة في ا
ناقشة احلـوار القومي اجلاد والصـريح 
ــتـعــلــقـة ـســائل ا جــمــيع الـقــضــايــا وا
بـحقـوق شـعبـنا ووجـوده ومسـتقـبله في

سائل التالية: ناقشة ا الوطن 
1- صياغة برنامج عمل قومي موحد
بــهـدف تـفـعـيـل وتـرسـيخ مـيــثـاق الـعـمل
ـشــتـرك بــ جـمــيع االطـراف الــقـومـي ا
وبـالــتـالي تـوحـيـد اخلـطـاب الـسـيـاسي

وترتيب البيت الداخلي لشعبنا.
2- الــتـحــرك بــخـطــوات جـادة ومــوحـدة
ـلـفــات وعـلى رأسـهـا مـلف حلل جــمـيع ا
ــة- اجلــديــدة عــلى الــتــجــاوزات الــقــد
الـقـرى واالراضي التـابعـة آلبـناء شـعبـنا
ــغــرافي في االقـــلــيم والــتــغــيـــيــر الــد
ــتـواصل في بـلــدات شـعـبــنـا في سـهل ا
نـــيـــنـــوى مـع ضـــمـــان أعـــادة احلـــقــوق

. متلكات آلصحابها الشرعي وا
3- ضــــمــــان حــــقــــوق شــــعــــبــــنــــا وفق
االسـتحـقاقات االنـتخابـية وتمـثيال عادال
ــؤســســـات الــرســمــيــة في في جـــمــيع ا
حـكـومـتي  (بـغـداد-أربـيل) يـتنـاسب مع
حـقـوقه الـتـاريـخـية وحـجم الـتـضـحـيات

التي قدمها من اجل بناء الوطن.
4- االســـتــــعـــداد والـــتــــهـــيـــؤ جلــــمـــيع
ــســتــجــدات الــســيــاســيــة واحملــطــات ا
ـركــز واالقـلــيم السـيــمـا الــقـومــيـة فـي ا
زمع أجراءها في انية ا االنـتخابات البر
الـعـراق في  6حـزيـران  .2021بـاالضـافة
الى ضـرورة االتـفـاق عـلى قـانـون مـقـاعد
الـكوتا اخملـصصة لشـعبنا بـهدف ضمان
حــقــوقه وارادتـه احلــرة.خــتــامــا نــدعـو
صلحـة القومية العليا اجلـميع لتغليب ا
ـصـالح احلـزبـيــة الـضـيـقـة ونـبـذ عــلى ا
اخلالفات اجلانبية من أجل حتقيق بنود
واهـداف عــمـلـنـا الـقـومي والـوطـني. لـذا
ندعوكم الى عقد أجتماع موسع في مقر(
حـــزبـــنــا) أو فـي أي مــكـــان أخـــر تــرونه
مـــنــــاســـبـــا لـــلــــجـــمـــيـع خالل فـــتـــرة ال
تـــتـــجــاوز( (10عـــشـــرة ايــام مـن تــاريخ

بادرة. أصدارهذه ا
»« ≥∞

نـعت الـكنـيـسة الـكلـدانـية  عـلى مـوقعـها
الــــرســـمـي رحـــيـل االب الـــكــــاهن صالح
هـادي خـدور  عـن عـمـر نـاهز ال 63عـامـا
مــتـاثـرا بـاصـابـتـه بـفـايـروس كـورونـا ..
وتـشير سـيرة الكـاهن الى انه من مواليد
ـوصل  عام  1957ودخـل الـدير مـديـنـة ا
الــكـهـنـوتـي  في  االول من تـشـرين االول

مـن عــام  1991حـــيث تـــخــرج مـــنه عــام
 1997ليخدم كاهنا  في عدد من كنائس
الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة قـبل ان يـشرف  في
اخــر مــهــامه  الــكــنــســيــة عــلى ارشــيف

البطريركية الكلدانية.
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هـجرين ايـفان كـشـفت وزيرة الـهجـرة وا
فـــائق جـــابــرو عـن بــدء الـــعــمـل بــوضع
شـتـركـة لتـنـفيـذ مـشروع واسع اخلـطـة ا
ــنـاطق الــنـطــاق إلعـادة بــنـاء وتــأهـيل ا
ـدمرة بـضمـنها بـلدة بـاطنـايا في سهل ا
نـيـنـوى شـمـالي الـبالد  مـضـيـفـة خالل
زيـارتـهـا لـلـبـلدة بـرفـقـة وزيـر الـتـخـطيط
الـسيد خالد بتال الـنجم ومحافظ نينوى
رافق لهم الـسيد جنم اجلبوري والوفد ا
ولــقــائـــهــا راعي خــورنــة كــنــيــســة مــار
قـــريــاقـــوس االب آرام رومــيـل حــنــا  أن
ــشــروع هـو اعــادة احــيـاء الــهــدف من ا
األمـل في نـفـوس أهـالي الـبـلـدة وضـمـان

نطقة. مستقبل أفضل لهم في ا
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ــعــلــنــة بــلـــغت عــدد حــاالت االصــابـــة ا
بــفـايــروس كـورونــا في تـلــلـسـقـف لـيـوم

واحــد  12شـــخــصـــا . االحــصـــائــيــة 
نـــشـــرهـــا في مـــوقع اعالم مـــســـتــشـــفى
ـوقف الـيـومي الـشــيـخـان الـعـام ضـمن ا
العداد االصابات بفايروس كورونا  ليوم

صادف  23ايلول اجلاري . ا
وهـذا الرقم يـحصل الول مـرة حيث سبق
ـاضيـة عن عدة ان  االعـالن في االيام ا
حـاالت مــفـردة .حـيث اعـلـنت عن اصـابـة
واحدة ايام 7و12و 19أيلول ,فـيما اعلن
ثـالثـــــة اشــــــخـــــاص ومـن خالل مــــــوقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعـي الــفـــيــســـبــوك

اصابتهم بالوباء  .
وكـانت اول اصابه معلنة في تللسقف قد
ـاضي لـشـخص حــصـلت مـنـتــصف اب ا
ـدة خـمـســيـني  حـجـرنـفـسه في مـنـزله  

اسبوع حيث  شفاؤه .
وحـــصـــلـت حـــالـــة وفـــاة واحـــدة لـــرجل
تـلـسقـفي  في االربعـيـنات من الـعمـر كان
يــسـكـن في اربـيل وتــوفي بــعـد اصــابـته
بـالـوبـاء ودفن في مـقـبـرة ابـني مـارن في

اضي. تللسقف يوم  18اب ا
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وصل لـلسـريان تـسـلم مطـران ابرشـيـة ا
االرثـــوذكس  نــحــو  20مـــخــطـــوطــة من
الـكـتـب الـطـقـسـيـة اخلـاصـة  بـابـرشـيـته
والـتـي بـعـثـرهـا عـنـاصـر تـنـظـيم الـدولـة
ـديـنـة االسالمــيـة  ابـان سـيـطـرته عـلى ا
مـنـذ صـيـف عام  2014وحـتـى الـتـحـرير
فـي عام  2017وجـرى الـتـسـلـيم فـي احد
مـحاكم محافظة نيـنوى في قضاء تلكيف
ن كان بحضور ضباط من قوة سوات  
لــهـم اجلــهــد االكــبــر بــتـــقــصي وتــعــقب
ـتورطـ بـسرقـة تلك الـكتب واخـفائـها ا
ن من مــديــنـة ــنــازلــهم بــاجلــانب اال
ـــــــطـــــــران مــــــار ـــــــوصـل ..واشـــــــار ا ا
وس داود شـرف في تصـريحات نـيقـود
صـحفية  الى ان اخملطـوطات التي فقدت
مـن كنائـسه تقدر ب 300 كـتاب مـخطوط
تـتـراوح ازمان كـتابـتـها  لـقرون مـخـتلـفة
 الـعثور  حلـد االن على نحو  80كـتاب
مــنـهـا بـفــضل الـقـوات االمـنــيـة وتـعـاون
ـسـتـلـمـة اخلـيـريـن حـيث تـعـود الـكـتب ا
مـؤخـرا  الى كـنيـسـة الطـاهـرة الداخـلـية
ــعـروفـة بــالـقـلــعـة  والـواقــعـة بـحـوش ا
الــبـيـعــة بـســوق الـشـعــارين في اجلـانب
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ـطـران جنــيب مـوسى مـيــخـائـيل افــاد ا
ـوصل بأن رئـيس أسـاقفـة الـكلـدان في ا
نـحو نـصف مليـون مسيـحي هاجروا من
الـعراق جـراء األوضاع األمنـية الصـعبة
الـتي مروا بـها في البـالد.وقال ميـخائيل
لــشـبـكــة رووداو اإلعالمـيــة إنه ال تـوجـد
ـسيـحـي في احـصـائيـات ثـابتـة لـعدد ا
الــعــراق مـبــيــنــاً أن عـددهم الــتــقــريـبي
احلـالي يـتـراوح ب  400إلى  500ألف
ليون في السابق وأن نحو بـعدما فاق ا
نــصف مــلـيــون مــنـهم عــلى األقل تــركـوا
ــســيـحــيـ الــبالد.وأضــاف أن مـعــظم ا
تـــركـــوا الـــعـــراق بـــاجتـــاه دول اجلــوار
ـوجـودين مـنــهم حـالـيـاً في والــغـرب وا
الــــعـــراق يــــقـــيـم أغـــلــــبـــهـم في اقــــلـــيم
كـوردسـتـان مؤكـداً أن اقـليم كـوردسـتان
ــسـيــحـيـ بــشـكل رائع جـداً اســتـقـبل ا
السـيما خالل فترة اجتياح تنظيم داعش

وصل وسهل نينوى ناطقهم في ا
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ابــرزت فــضـائــيــة الـشــرقــيـة في تــقــريـر
اخـباري  اعده مـراسلهـا خطاب عادل من
الـعـاصمـة الـعراقـيـة (بغـداد) عن تـعرض
مـكتب قـانوني حملـام  مـكلـف بـالدفاع
ـسـيحـيـة  لـهـجوم عن حـقـوق الـعـوائل ا
مـسـلح من قـبل جـماعـة مـسـلحـة اطـلـقوا
ـــكـــتب  وادى الى الـــرصـــاص  نــــحـــو ا
اصــابـات عـدد من االشــخـاص فـضال عن

توقفة قربه . تدمير السيارات ا
واجــرت الـفــضـائــيـة لــقـاءات مع شــهـود
عــيــان اكــدوا ان الــهــجــوم كــان من قــبل
اشـخـاص يـحـمـلون مـسـدسـات واطـلـقوا
نـحـو  30الى   40اطـالقـة من الـرصـاص
احلـي بــيـــنـــمـــا اكـــد احـــد احملـــامــ ان
ـكتب الـهـجـوم جـرى بعـيـد خـروجه من ا
حـيث جنم عن اصـابة شـقيقـه  مع تضرر
عــدد من الــســيــارات الــتي كــانـت بــقـرب
ــكـــتب يــتــولى ــكـــتب  مــشــيـــرا بــان ا ا
االسـتشـارة القانـونية  لـطائفـة مسيـحية
دون ان يـــحــــددهـــا  مـــتـــهــــمـــا مـــافـــيـــا
مــتـخـصــصـة بــالـعـقــارات واسـتــمالكـهـا
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اقـدم مـتـطوعـون  من ابـنـاء بلـدة بـغـديدا
عـلى  بناء دير صغـير  بالقرب من  موقع
ديـر مار قـرياقـوس  في اجلنـوب الشرقي
من  الــبــلــدة وكــان الـديــر الــذي يــتـزامن
تـاسـيسه مع ديـر مار يـوحنـا الديـلمي اذ
ذكور وهو مار اخـتار احد رهبان الدير ا
ـوقع قـريــاقـوس عـلى الـتـنـسك في هـذا ا
احملــاذي لـديــر الـديــلـمي ويــحـيـي ابـنـاء
الـبــلـدة تـذكـار الـديـر بـافـتـراش االراضي
ــنـبــسـطـة الــتي حتـيط بــفـضــاء الـديـر ا
والـتـبـرك من صلـيب مـقـدس يحـمـله احد
ـوجودة الـشـمـامسـة لـتـبريك الـعـائالت ا
فـيـمـا يـوقـد مـؤمـنـون شـمـوعـا وسـروجا
ـوقع من اجـل االحـتـفال زيـتـيـة  لـيـقـفل ا
بالتذكار للعام التالي حيث يوافق  االحد

هذه ايضـا حكايـة جديدة حـدثت في قنصـلية الـعراق في بفـلندا.قـد تبدو
حكايـة عاديـة لكنـها ليـست كذلك في حـقيقـة االمر.اننـا امام حكـاية ال بد
من التـوقف عنـدهـا ومعـاجلتـها ال اخـذها عـلى انهـا اجراء اتـخذ وانـتهى

االمر.انا في احلقيقة اود ان افهم ماذا جرى يوم 2020/12/21.
 غـصت القـنـصـليـة بـاعداد من الـعـراقـي الـذين اتـصلـت بهم الـقـنصـلـية
راجـعون قـد طلبـوا اعادة اصدار راجعـتهـا في اقرب وقت.كـان اولئك ا
شهادات جديدة بدل شهـادات احلياة التي انتهت صالحيـتها للعمل.بعد
عامالت,وارسالـها بالـبريـد السـريع الى العراق,وهو مـكلف اجناز تلـك ا
جـدا اتـصـلت الــقـنـصـلـيـة بـهم,وطـلـبت مـنـهـم احلـضـور الـيـهـا.اسـتـغـرب
ــراجــعـون وســألــوا فـاتــضح ان عــلـيــهم عــمل اقــرار خـطـي الى جـانب ا
شـهـادات  احلـيـاة الـتي اصــدرات لـهم.لم يـفـهم احـد سـبب هـذا االجـراء
ألنهم راجـعوا الـسـفارة قـبل اسبـوع وبعـضـهم قبل اكـثر من اسـبوع,ولم
يــطـلـب مـنــهم احــد اي قــرار خـطـي حـيــنــهـا,فــمـا الــداعي لــهــذا االقـرار
ـراجـعـ جـمـيـعـا.لـكن قـلم اخلـطي?هـذا الـسـؤال كـان يــدور في اذهـان ا
القنصلية جرى,واصدر اقرارات خطية للجميع,ودون ارسال هذا االقرار
اخلـطي الى العـراق فـلن تـرسل صـحة صـدور بـشـهادة احلـيـاة اجلـديدة
ألي مـراجع.في الـواقـع هـنـاك اسـئـلـة تـطـرح نــفـسـهـا وال بـد من االجـابـة
عـليـهـا.ان القـنـصـليـة والـسفـارة واجـهة لـلـبـلد وال بـد من االجـابة عن اي
استفـسار او سـؤال يرد بشـان آليـة العمل.ومع تـواصلي الـشخصي مع
ـراجعـ هنـاك اود ان اضع ب يـدي وزارة اخلارجـية مـا حدث بعض ا

في قضية االقرار اخلطي في ذلك التاريخ احملدد في بداية كالمي. 
ـــاذا لـم يـــتم اصـــدار شـــهـــادة احلـــيـــاة واقـــرار خـــطي في الـــوقت اوال:

نفسه,وكيف نفهم هذا التخبط في العمل.
ثـانـيا:كـيف تـبـرر الـقنـصـلـية هـذا االجـراء الـغـريب الذي كـلف الـعـراقـي
هـنـاك مـاال ووقـتـا ألن اكـثـرهم يـسـكـنـون في امـاكن تـبـعـد عن الـعـاصـمة

هلسنكي  4ساعات.
ثالثا:ما مـعنى االقرار اخلطي مـا دام الشخص قد خـول شخصا يثق به
ـاليـة بدال عـنه.وتـثـبت شهـادة احلـياة بـقاءه عـلى قـيد عـامالت ا ـتابـعـة ا

احلياة.ما فائدة االقرار اخلطي اذن?
ـا تسـبب به من هـدر للـوقت كان رابعـا:هل فكـر من اتـخذ هـذا االجراء 
عـطلـة في دوائر فـروض ان يسـتغل الجنـاز كل االوراق الرسـميـة ا من ا
الـدولة.ال سـيـمـا وان شهـادة احلـيـاة في السـنـة اجلـديدة
لهـا صالحـيـة الـعـمل حتى 1/31/,2021وان كـان
تاريـــــــخ اصـــــدارها شهر  12من عام 2020.
خــامـــســا:يــبـــدو ان مــوظــفــا اخـــطــأ في اصــدار
شـهـادات احلـيـاة دون االقـرار اخلـطي,لـذا ارجو
ان يـتم مـتـابـعـة هــذا االمـر بـجـديـة كـبـيـرة من قـبل

. عني ا
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يحـكى أن عـضد الـدولـة البـويـهي طلـب من كاتب اسـمه هالل الـصابئ
أن يكتب كـتابا عن تـاريخ حكُام تـلك الدولة. فـلما سألـه الناس عن هذا
ا هي أباطـيل ننمـقها وأكـاذيب نلفـقها .«هكذا يفعل األمر أجاب: »ا
نافقون عبر كل العصور. وهكذا يفعل بعض االنتهازيون والنفعيُون وا
وضـوع الفـلسطـيني العـرب احملسـوب عـلى الثـقافـة واالعالم بشـأن ا

ومستجداته األخيرة.
طلـب منـهم أن ال يقـفـوا ضد الـتطـبيـع مع الكـيان الـصـهيـوني فأظـهروا
استعدادا وكرما وحماسا لفعل أكـثر من ذلك : ابداع منظومة متكاملة
كن تسميته بااليديولوجية الصهيونية العروبية مبنيُة على أباطيل ا 

هاللية منمقة وأكاذيب صابئية ملفقة. انه التاريخ اذ يعيد نفسه.
وكــان األمـر سـهال. فــاذا كـانت الــصـهـيــونـيـة الــيـهـوديــة الـكالسـيــكـيـة
ـسـيـحـيـة األصولـيـة قـد بـنـيت عـلى ادعاءات والـصـهـيونـيـة األمـيـركـية ا
أسطـوريـة وخرافـات دينـيـة وأكاذيب تـاريخـيـة تعـطي بـاسم الله الـعلي
ـنـزه عن الـظـلم والـتـمـييـز فـيـمـا بـ خـلـقه من الـبـشـر قـطـعة الـعـادل ا
مسماة من األرض لـشعب مخـتار مفضل من دون كل الـبشر فإنه من

الطبيعي أن يفعل أولئك الكتبة واالعالميون العرب األمر نفسه.
وهكذا رأيـنا الصـهيونيـة العربـية اجلديـدة تُبنى عـلى أكاذيب وتلـفيقات
ــســيـحــيــة ومن خالل تــفـســيـرات خــيــالـيــة بــاسم دين االسالم ودين ا
مــتـنـاقــضـة لـبــعض اآليـات الــقـرآنـيــة وبـاسم تـزويــر مـتـعــمـد حلـوادث
تاريخيـة عاشتها اجلـزيرة العربـية ابان حيـاة رسول االسالم وبالطبع
صــاحـب كل ذلك أغـــان وأهـــازيج ورقـــصـــات تـــؤديـــهـــا مـــجـــمـــوعــات
ا مـجيـشـة.ويدعي أصـحـاب مدرسـة الـصهـيونـيـة العـربـية تـلك أنـهم ا
ـارســون الـبــراغــمـاتــيــة الـوســطـيــة احملــايـدة الــعــقالنـيــة فــيـمــا بـ
ـعـتـدي وب الـضـحـية الـفـلـسـطيـنـيـة وذلك دون اعالمـنا الـصـهيـوني ا
بالضوابط الوطـنية والقومـية واألخالقية واالنسـانية التي حتكم وتوازن
درسة تلك الـبراغمـاتيـة اذ بدون تـلك الضوابط انـتهى أصـحاب تـلك ا
يكـافيـلية بـأبشع وأحط صـورها الالمـنضبـطة. وبـالطبع ارسـة ا الى 
فهم يدعون بأن غـايتهم نبيـلة تتمثل في مـساعدة الشعب الـفلسطيني
حتى ولو كانت الواسطة لتلك الغاية قبول مجموعة حقارات بربرية من
ائـة من فـلسـط مثـل استـيالء الكـيـان الصـهـيوني عـلى تسـعـ في ا
ـنـافي مع رفـضه لـعـودتـهم وتـشـريـده لـســتـة ماليـ فـلـسـطـيـني فـي ا
وســجــنه آلالف الـــفــلــســطــيـــنــيــ فــقـط ألنــهم يــقــاومـــون اســتــعــمــاره
االسـتـئـصالـي وهدمـه للـبـيـوت واقـتالع األشـجـار وجتـويـعه لـسـاكني
غزة وسرقته للمياه واعتبار الـفلسطيني في اجلزء احملتل مواطنا من
ـوعـودة هي ما الـدرجة الـثـالـثـة وتـصريـح قادته بـأن أرض اسـرائـيل ا
ـمـاطالت ووعـود كاذبـة عـبر ارسـته  بـ نهـر الـنـيل ونهـر الـفـرات و

شؤومة. ربع قرن من محادثات أوسلو ا
ثقف العربي من ذهلـة لطبيعـة ا لقد كُتب الكـثير عن مسيـرة التراجع ا
مــثـقف تــنـويـري نــقـدي اصـالحي حتـرري الى مــثـقف ســلـطــوي غـيـر
لـتـزمة الـنضـالـية ويـنبـهـر بحـداثة ـوقراطي يـحتـقـر االيديـولـوجيـا ا د
ـوضـات الفـكـرية وصـوال الى حـالة الغـيـر ويـتأرجح في مـواقـفه ب ا
ـتصـفة بـالفـردانية األنـانيـة والتـنكـر للـهويـة العـروبية البـعض الراهـنة ا
واحـتـقـار االلـتـزامـات الـوطـنـيـة والـقـومـيـة ونـشـر أكـاذيب الـتـبـريـر لـكل
مغامرة سياسية أو أمنية تـمزق هذه األمة وتدخلها في أتون صراعات
مجنونة وجتعلها خاضعة البتزاز كل استعماري محتقر لها ولثقافتها.
وهذا مـا يفعـله اآلن البـعض بحق مـوضوع قومي انـساني أخالقي في

فلسط احملتلة.
فـكر العـروبي قسطـنط زريق أن الـواجبات التي منذ ربع قـرن كتب ا
قـاومة والقيادة... ثقف التـزاماتها تـقع في ميداني ا تلقي على عـاتق ا
ـسيطر الظالم في غتصب وا ستعمـر واحملتل ا شاركة في مقـاومة ا ا
اجملتمع العربي. وهذا حسب رأيه يتـطلب مقاومة األوهام وايثار الذات
واخلداع والـضالل واالستـعالء والغـربة عن اجملـتمع. ويـردف الدكـتور
ثقف قـاومات اخلارجية والـداخلية هي الـتي ستؤهل ا زريق بأن تلك ا
العـربي لالرتفـاع الى مسـتوى القـيادة وذلك من خالل ارتـفاعه الى أن

وذجا. يكون قدوة وأ
ــثــقـــفــ واالعالمــيــ مـــايــفــعــلـه أولــئك الــبــعـض من ا
والــطـامـحــ لـلـشــهـرة هــو تـخـلــيـهم عن مــقـاومـة
االستعمار اخلارجي والظلم الداخلي ونكوصهم
عن كل مقاومـة ضميـرية أخالقيـة انسانـية. هذا
يـطـرح سؤاال: »هل من قـاع لـلـتـراجع الـفـكـري

وااللتزام األخالقي في عالم الثقافة العربية?

شمس األصيل
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واستشير االطباء من اجل صحتي.
{ اين جتد االمان?

- فـي االســتــوديــو اجــد االمــان اكــثــر كــون
مع هذا الـتجمع محدود الشـخاص معدودين

هناك التزام بالتباعد.
{ هل يـوحي العـنف االسري بـسبب احلـجر بـعمل

موسيقي او درامي?
ـكن ان يصاغ بطريقة مـا ترسل للمتلقي  -

فتخفف عنده من حالة الغضب والشر.
ايكفي ايام اجلائحة? { هل اخنتبرت شجاعتك 
- أنا دائما شجاع ومتسلح ألي طاريء.. أنا

رجل الطواريء.
 { من شريك برج السرطان في العيش?

- الـعـذراء واحلمل والـقـوس ولكن
االكـثـر انـسجـامـا هـو الـسـرطان
الـرجل مع السـرطان االنثى. مع
هـذا فـالـشـريك من بـرج احلمل.
اعـــــرف وفق مـــــنـــــقـــــوالتي ان
مـــواصــفــات بـــرج الــســرطــان
يل إلى الـرجل :إنه خجـول و
الـغــمـوض ولــيس من الــسـهل
ـرأة حتـتـاج فـهـمه بـســهـولـة.وا
جملـــهــود كـــبــيـــر لإلقــتـــراب مــنه
وكـسب مــحــبـته وثــقــته. حـيث
يـــتـــمـــيـــز رجل الـــســـرطــان
بــشــخــصــيــته الــودودة
ويـــبـــدو واثــــقـــا من
نـــفـــسـه ولـــكن في
بــــــعض األوقــــــات
ــيل إلى الـتــوتـر
والـعـصــبـيـة. لـديه
مـشاعر وأحاسيس
عـديدة ولـكن هذا ال
يـــعــــني أنه غــــيـــر
مـستقـر نفـسيا بل
هذه هي طبيعته.
{ مــن تـــــــــــــــــــود ان
يـشــاطـرك الـعـيش من
الـعالـم االفتـراضي الى

الواقعي اجملسد?
- كــــثــــيـــرون اشــــتـــاق
الـــــــيــــــهم.. كــــــثــــــيــــــرات
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تميزة Ÿb³∫  مسيرة علي بدر حافلة باحملطات ا

ــــــمــــــثل { بــــــاريـس (أ ف ب) - تــــــوفـي ا
ـسرحي روبـيـر أوسـ وهو من واخملـرج ا
ـــســـرح الــفـــرنـــسي في الـــعـــقــود أركـــان ا
األخـيـرة اخلـمـيس عن  93 عـامـا عـلى مـا
أعـلـنت زوجـته لـوكـالـة فـرانس بـرس.وقـالت
ــمــثـلــة كــانــديس بــاتــو إن (أوســ تـوفي ا
ـســتـشـفى صــبـاح الـيــوم (اخلـمــيس) في ا
بـعــدمـا عــانى مـشــكـلــة تـنــفـســيـة) مــؤكـدة
مـعــلـومــة نـشــرتــهـا مــجـلــة لـو بــوان. وكـان
أوســ قـد احـتــفل األربـعــاء بـعـامـه الـثـالث
.ووقّع أوس إنـتاجـات مسـرحية والـتسعـ
ضـخــمـة بــيـنــهـا لي مــيـزيــرابل (الــبـؤسـاء)
ونـوتـردام دو بـاري (أحـدب نـوتـردام). لـكن
شـهـرته في األسـاس انـطـلـقت في الـتـمـثـيل
ـاضي مـع مـسـلـسل فـي سـتـيـنــات الـقـرن ا
أجنــيـلــيك مــاركـيــز ديــزاجن.روبـيــر أوسـ
واسـمه األصلي أبـراهام حسـينـوف مولود
في  30 كــــانـــون األول  1927 ألب إيــــراني
كــــان مـــؤلــــفـــا مــــوســـيــــقـــيــــا وأم روســـيـــة
أرثـوذوكـسـيـة. وهـو كـبـر فـي عـائـلـة فـقـيرة
يـة الـثـانـية في سن وقرر بـعـد احلـرب الـعـا
اخلــامــســة عــشــرة الــتــخــصص في الــفن
س الــــدرامي.وهــــو أسس فـي مـــديــــنــــة ر
ـســرح الـشـعــبي وكــلـيّـة تــتـلــمـذت فــيـهـا ا
مـثـلـتان الـشـهـيـرتان أنـيـمـون وإيـزابيل ا
أدجـاني.وفي السـينـما امـتدت مـسيرة
ــمــثل ألكــثــر من ســبــعــة عــقــود بـ ا
 1948و 2019 وهـو شـارك خـصـوصا
في فـيــلم لــو روبـو دو غــيــريـيه 1962
مع بـريـجـيت بـاردو كـمـا أصبـح أحد
ـفضلـ في أعمال اخملرج ـمثل ا ا

. روجيه فاد

رســـومــات مـن االنـــتــرنـت ويــطـــلع
والدي عليها ينـبهر بها ويشجعني
ويــحـــثـــني عــلـى االســتـــمــرار ومن
خالله عــرفت اني مـوهــوبـة ومـرت
فــــتــــرة وتـــــركت الـــــرسم بـــــســــبب
الــدراســة). مــضــيـفــة (اول رسم لي
كـان عن بــيـكـاســو اقـتــبـســتـهـا من
الـــرســام الن كــنت مــتــأثــرة به وكل
رســـومـــاته اقـــرا قـــصـــتــهـــا ارسم
جتــريـــدي وقـــلــيـل جــدا مـن يــرسم
الــتـجـريـدي فـي الـعـراق واطـمح ان
اتـمــيـز بــهـذا الـنــوع من الــلـوحـات
واجـعـل من رسـمي بـصــمـة وافـتح
مـعرضـا خـاصا بي وابـيع لـوحاتي
واهم شي يكـون الي اسم بالـعراق)
.موضحة (رسمت لـوحه تمثل حالة
مـن حــاالتـي وارسم مـــا اشــعـــر به
ووسـائل التـواصل االجـتـماعي
لـعبـت دور كبـيـر في حـياتي
وســبب جنــاحي بــفــضل
الــتـــشـــجـــيع والـــكالم
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فنـانة شـابة تـستـمد الـهامـها من
خـيوط الـشمس الـذهـبيـة فتـزهو
الـوانـهـا وتـشع بـنـور ضـيـائـهـا
الــلــون االصــفــر الــذي يــتــوسط
اللون األخضر والبرتقالي في
طــــيف األلــــوان هــــو من أكــــثـــر
ـا أنه قريب األلوان حـيـويةً و
من الـلــون الـتـرابي يُـعـد الـلـون
األصـــفـــر جـــزءاً من حـــيـــاتـــنــا
الـيـوميـة وجـمـاله يـطـغي على
الـلــوحــات انــهــا رنــا احلـكــيم
نــلــتــقـيــهــا لــنــعــرف اكـثــر عن
مــوهــبــتــهــا وحـبــهــا لـاللـوان
الـزاهـيـة والـتي قـالت (انـا رنـا
مــحــمــد عــلي هــادي احلــكـيم
مـــوالــيــد 1988 بـــكــلـــوريــوس
هــــــنـــــدســـــة اتـــــصـــــاالت من
مــحــافــظــة الــنـجـف االشـرف
بــدأت مـوهــبـتي مــنـذ الـصف
اخلــامس االبـتــدائي اذ ارسم

اجلـمـيـل وردود افـعـالـهم لـلـوحـات
ـــنــشــورة احتــدى نــفــسي وارسم ا
بعد اجـمل واجمل افضل االلوان
الــزاهــيه بـــالــلــوحــات تــعــطي
جــمـال مــثال اصــفـر ازرق و
اغـــلب لـــوحـــاتي فـــيـــهــا

الــــــلــــــون االصــــــفــــــر.
واتـــمـــنى ان يـــأتي
الـــــيـــــوم الـــــذي
اســـتـــطــيع ان
اصـــــــل الـــــــى

مااريد).
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اخلـبــيــر الــقــانــوني الــعــراقي صــدرله في بــغــداد اجلـزء
اخلــامس من مــوسـوعــة الـتــراث الـبــغـدادي حتت عــنـوان

(ليالي بغدادية).
qO$“ V Uſ

الصـحفي العراقي نعته االوساط
ــوت االعـالمــيــة بــعـــد ان غــيــبه ا
ــاضي اثــر مــعــانــاة اخلــمــيس ا
رض  سـائـلـ الـله طـويـلـة مـع ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 ÍdJÐ bÐUŽ —UB²½«

الـقـاصـة الـفـلـسـطـيـنـيـة صـدرت لـهـا عن مـؤسـسة شـمس
لـلنـشـر واإلعالم بالـقـاهرة الـطـبعـة الـثانـيـة من رواية (كل
األقالم تــكــتب اآلن) وتــبــدأ الــروايــة من مــديــنــة الــبــعــنـة

الفلسطينية.
w½«bL(« dO ô«b³Ž

وزير الـثقافة العراقي االسبق اسـتضافه افتراضيا امس
السبت نـادي الكلمة بـالعاصمـة البريطانـية لندن في ندوة

عن (دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية).
ÍË«dFA « bOFÝ bL×

ي االردني حـصـد جـائـزة عـبـد احلـمـيـد شـومـان االكـاد
للـباحث الـعرب في دورتهـا للعام  2020عن حـقل العلوم
الـهـنـدسـيـة عن مـوضـوع (اجلـيل اجلـديـد من االتـصاالت
الالسـلــكـيـة واالتـصـاالت الـتـعـاونـيـة واألمن والـتـشـفـيـر

واالبتكارات في مجال االتصاالت).
tK « b³Ž Õö

ـصـرية ـصـري تـلقـى تـعـازي االوسـاط الـفـنـيـة ا ـمـثـل ا ا
لوفاة شـقيقه سمير  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح

جناته.
ÍdJ³ « bFÝ 5ÝU¹

ــشـاركـة ي الـعــراقي قـدم ورقــة عـمـل بـعــنـوان(ا االكــاد
الـواسعـة في االنـتخـابـات وفرص الـتـغيـير الـسـياسي)في
ـاضي قـسم الـنـظم ورشـة الــكـتـرونـيـة اقـامـهـا االربــعـاء ا
السيـاسية والسياسات الـعامة في كلية العـلوم السياسية

بجامعة النهرين.
 —UDOÐ «bMO

ـوسيـقـية بـقـيادة طـربـة السـوريـة أطـلت برفـقـة الفـرقـة ا ا
ايـسترو عدنان فـتح الله على جمـهور الالذقية في حفل ا
مـوسيـقي بدار األسـد للـثقافـة كان مـسك اخلتـام للـنشاط

الثقافي لـ2020.
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قام عـادل محمد سلـيمان مقام قارىء ا
احلجاز وختمها بأغنية تراثية.وشارك
ـقـام بـقـيادة الـعـازفـون في فـرقـة بيت ا
قام ولـيد قادر بيرقدار وهم كل معلم ا
من : أحمـد فائق مـسؤول الفـرقة على
آلـة الـسـنـطـور وفهـمي جـمـعـة عـلى آلة
الكمان وسعدالـله على الناي وحس

محمد على آلة االيقاع.
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ـقـام الـعـراقي في كـركـوك .نـظـم بـيت ا
قـام حضـرها أمـسيـةً غـنائـيةً لـقـراء ا
جـمـهـورٍ من مـحـبي هـذا الـفن.و شارك
ــقـــام حــســ فـي األُمــســـيــة قـــارىء ا
ــــقـــام الــــصـــبـــا مــــحـــسـن في قـــراءة 
الــرئـيـسي والـقـارىء بـشـار عـز الـدين
الـذي قــدم مـقـام اجلــاركـاه فـيــمـا قـدم
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ــشــاهــد الـعــراقي. بــصــمــة لــدى ا
ويــعــود لـلــســاحـة الــدرامــيـة بــعـد
غـيـاب طـويل مـنـذ اخـر اعـمـاله في

بغداد مسلسل باب الشيخ. 
الى ذلـك جتــري االسـتــعــدادات في
ـسـلسل بـيـروت لـلـبـدء بتـصـويـر ا
العراقي اللبناني (ام بديلة) تأليف
نـدى عــمـاد خــلـيل واخــراج دافـيـد

اوريان.
واشــارمــوقع دنــيــا فن ان  مــجــلـة
الــهـديل الــلـبــنــانـيــة تـفــاصـيل من
الـعــمل الـذي تــنـتـجـه شـركـة اوس
ســـتــوديــوز و يـــبــصـــر الــنــور في

رمضان القادم.
ويلـعب ادوار البطـولة فيه الـنجمة
الــعـراقــيه هــنـد كــامل بــعـد غــيـاب
طــويل عن الــشـاشــة الــصـغــيـرة و
الـــنـــجم الـــعـــراقي عـــادل عـــبـــاس
ـغترب باالضـافة للـفنـان العراقي ا
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نـتج علي جعفر السعدي يستعد ا
و اخملــرج حـــسن حــســنـي لــلــبــدء
) تأليف بتصوير مسـلسل (العدل
الـكاتـب مصـطـفى الركـابي و غـرفة
الـكـتـابـة وانـتـاج قـنـاة (الـشـرقـيـة)
ووصال مــؤخــرا الى بــغــداد لــهـذا

الغرض.
ــوقـع دنــيــا فـن هــو عــمل ووفـــقــا 
يختلف عن  بقـية االعمال الدرامية
ـعاجلة و عدد من حيث الثـيمة و ا
احلـلـقـات.. يـجــري حـالـيـاً حـسـني
واقع واسناد عملية الكشف على ا
ؤمل البدء بـتصوير االدوار ومن ا
مثل سـلسل قـريبـاً.. كمـا وصل ا ا
غــالب جــواد الى بــغــداد وهـو اول
ـنضـم لـفريق مـسلسل النـجوم ا
(الـعـدلـ و يـعـد جـواد واحدا من
اهم الـنجـوم الشـبـاب الذين تـركوا

الـكـسـنـدر الـوم و الـنـجـوم جـمـانة
كر و زهور عالء و تـيسيـر احمد
ـالك و مـــروى كــــرم و من و زيـــد ا

 2021 مـنـاسب إلبــرام صـفـقـات نـاجــحـة والـشـراكـة
عندكم فيها مكاسب كبيرة.

qL(«

من حـسن طـالعـكم ان بـرجكم هـذا الـعام يـأخذ احلظ
العالي رقم احلظ.9
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 وان كـنــتم ال تـعــمـلــون فـالـعــمل في انــتـظـاركـم بـعـام
 2021ماعليكم اال السعي.

—u¦ «

ـاضي وقـد تـنـتقل جتـني ثمـار مـا زرعـته في الـعام ا
من مكان الى مكان أفضل.

»dIF «

 سـتـكـون خــطـواتـكم مـوفـقـه وان كـانت لـديـكم جتـارة
فستكون مزدهرة في العام اجلديد. 

¡«“u'«

ـكن ان لـديـكم تــنـقالت مـهــمـة في الـعــام اجلـديـد و
يكون تنقل في العمل.

”uI «

بـشـكل عـام حتـظى بـعـام سـعـيـد لـكن اهـتـمـوا كـثـيـرا
بصحتكم.

ÊUÞd «

 في  2021تتـركون عمل وحتصلون على عمل افضل
منه او حتصلون على ترقية .

Íb'«

 ان كـنتم مـتـزوجـ فـاحذروا مـن االنفـعـاالت الـزائدة
واجهات العنيفة مع الشريك. وا

bÝô«

عــلى الــصــعـــيــد االجــتــمــاعي والــعـــاطــفي ســتالحق
شاكل بعض افراد االسرة. ا

Ë«b «

 عام 2021منـاسب لالرتباط والزواج  وشهور احلظ
هي  2و 4و 10و.11
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مــشـاكل ســرعـان مــا تـمــر عـلـى خـيــر واالفـراح تـدق
ابواب العائلة في.2021

 u(«
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مــــــجـــــمــــــوعــــــة من
الكلـمات تكتب أفقياً
وعـموديـاً في الوقت
ذاتـه وتــظــهــر خالل

كتابة معانيها:
 1-حظ

 2-نبات شوكي
 3-يلجأ الى
عان -4 
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{ هـل هــنــاك من تـــود ان يــكــون رحــيـــلــهم خــبــرا
حقيقيا?

- اتمنى رحيل كل من سرق العراق!
{ كتاب قرأته دفعا للملل في احلجر?

كـتـاب ـصـطـفى مـحـمـود ـان   - الـعـلم واال
كبير بعدة أجزاء !

{ هل صرت أكثر إقداما على تناول الطعام منذي
قبل?

- عــــــلى الــــــعـــــكـس اصــــــبـــــحـت مـــــقـال في
الـتـزم بـتـعـاطي الـفـيـتـامـيـنـات وكل الـطــعـام
ـسكوف نـاعة.. اعـتقد ان الـسمك ا مـايرفع ا

مناهض للكورونا.
كن ان تقـدم على التلـفزيون نصـائح طبية { هل 

درءا للجائحة?
- كـثـيـرون يـسـتشـيـرونـني النـي اصبـحت
خـبيرا بـفضل مـراجعتي لالطـباء وقراءة

ما يطور خبراتي الطبية.
{ هـل يــفــقــد الــنــجــوم جــمــهــورهم بــســبب

الكمامة?
ــــا ســـــاعــــدتـــــهم فـي إخــــفــــاء - ر
كـسب وجـوهـهم والـتــحـرك بـحـريـة
الصحة أهم من خسارة اجلمهور.
{ اغـــــنـــــيـــــــــــــــــة تـــــرددهـــــا االن في

اشـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــهـن !
{ أي بلد تود السفر اليه بعد إجنالء اجلائحة?

- حـبيـبي وروحي العـراق مشتـاق لكي اشم
هـواء بغداد وثـانيـا لكي ازور قبـور احبابي
والــدي ثم والـــدتي واخــوتي النـي لم اعــتــد

الغياب عنهم ألكثر من سنة.
{ كـم حــبـــة تــأخـــذ في الــيـــوم دفــعـــا الحــتـــمــاالت

االصابة?
- أتـناول ب يوم آخـر فيتـمام سي وكذلك
آخـذ الزنك بـ يـوم ويوم إضـافة الى تـناول

اخلضروات بشكل مركز.
{ أغنية لم تعد حتبها في زمن كورونا?

- هي لـيست اغنية بل سـيارة كورونا بسبب
ماثل ..هههه. اسمها ا

{ هل تخشى الرسائل الصباحية?
- انـزعج مـن الـنــفــاق في رسـائـل اجلـمــعـة..

جمعة مباركة سلفا!
{ هل تـخــشى رحـيل من حتـب لـذلك تـتــجـنب فـتح

حسابك على (فيسبوك)?
- في الـفترة االخيرة أصبح اخلوف ينتابني
صـــرت اخــشى ـــر به الـــعـــالم بـــســبـب مــا
عـبارت (نتمنى له السالمة والشفاء العاجل
من الفايروس أو أسكنه الله فسيح جناته ).

حلـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات احلـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــر?
- (قـلبي دق دق قلت م ع الـبيبان دق قلي
افــتح ده الـزمــان قـلـتــلـو يـاقــلـبي الء) لــعـبـد

احلليم حافظ.
{ هل سمعت اغنية حظر جتوال لكر منصور?
- نـعم انـا اول من روجهـا ووزعـها ونـشـرها
في بـدايـة انـتـشـار الـفـايـروس. واردد: حـظر

وت! جتوال يعني اليطلع 
{ من اوجع قلبك من ضحايا كورونا?

- أحمد راضي.

علي
بدر

wz«d U « bO−  ≠ ÊULŽ

اليـتجـاوز عدد مـاغنـاه منـذ عام  2006حـتى
االن  15اغــنــيــة لـكــنه افــضل من غــنى بــعـد
ســعـدون جــابـر أغــنـيــة (هـوى الــنـاس) امـا
قاسم هـندس حا العراقي اجد ا مـاحلنه 
سعدي احللي حسام الـسلطان محمود انور
جالل خـورشيد الـرسام محـمد عـبد اجلـبار
مـحمـد السالم ثم اوس اسراء االصيل غـزالن
ـلك جـردا ـئـات وال مـاحلـنه يــفـوق ا سـتـار
دقـيقـا بـهـذ الـرقم. لـكن االغـنـيـة الـتي مـيزته
هي وين الـوعد ياسمره. بـرجه السرطان هو
وردة يـتـمــاثل في ذلك مع غــادة عـبـد الـرازق
نيسلون مانديال االميرة ديانا اجلـزائرية
مــايك تـايـســون سـلـفــسـتـر تـوم كـروز
سـتالـون ثم التـفات عـزيز هو مـعهم
يــتــمـاثل و يــتــمـيــز بــروح الـتــفـاؤل
ـنـاعة ويـبعث عـلى نـشر مـقـومات ا
وشـــــــــعــــــــــاره : مـــــــــاضــــــــــاقت اال
فــاحلــيــاة عـنــده يــوم حــلـو فــرجت
ويـــوم مـــر..وعن كـــورونـــا يـــقــول (
بل اجلـائـحــة التـشـعــرني بـاخلـوف
زادتــني قــوة واصــرارا) ومـعـه كـان

هذا احلوار:
 { هل تــــنـــــتــــبــــاك اعــــراض
رض? اتسمعه عن ا اثلة 
-ال ولـكـني أتـخـذ احلذر
الــشــديـــد والــتـــزم بــكل

تعليمات السالمة.
{ هل لك اســــتــــشــــارات
ن تـــثق بـــهم من طـــبـــيــة 

االطباء?
- اكــيــد انــا اتــابع
صـحـتي وطـعامي
باستمرار واعمل
الـــفـــحـــوصـــات
الـــــدوريـــــة كي
التــــــتــــــفــــــاقم
احلــــــــــالــــــــــة

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

نتجة للمسلسل التركي (السيد شرف) للنجمة التركية طرحت الشركة ا
سونغول أودان فيديو اإلعالن الدعائي له وهو ويغلب عليه طابع الكوميديا

السوداء ويتحدث هذا العمل عن رجل تتحول حياته إلى فوضى من
نصات اإللكترونية. وكانت أودان قد بدأت قرر ان يعرض على احدى ا ا
مؤخرا تصوير فيلمها اجلديد (أحبني كثيراً) الذي سيعرض الحقا على
نصات اإللكترونية و يتحدث عن قصة عاطفية مؤثرة.ويضم احدى ا

العمل نفس فريق انتاج الفيلم التركي الشهير (معجزة زنزانة رقم 7)  الى
. جانب نفس اخملرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتك

¡«œuÝ U¹bO u  w  Ê«œË√

لــبـنـان رنـيـدن مـطـر و جـان دكـاش
واســــعـــد رشـــدان و ايـــلي مـــتـــري

واخرون.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

مثـلة هبة مجـدي في تصوير بدات ا
سلسل (نسل االغراب) مشاهدها 
ـقــرر عــرضه في مــوسم رمــضـان ا
ــقــبـل لــعــام 2021 . و الــعــمل من ا
ــصــريـ أحــمـد ـمــثــلـ ا بـطــولــة ا
الـسـقـا وأمـيـر كـرارة وهـو أول عـمل
ـــمــثــلـــ بــبـــطــولــة درامي يــجـــمع ا
مـشتـركـة بـعـدمـا تـعـاون الـسـقا مع
أمـيـر كـراره في أكـثـر من عـمل فـني
من أشهـرها ظـهـوره كضـيف شرف
فـيــلم حـرب كــرمــوز ومـشــاركـته في
سـلسل االخـتيار احللقـات األخيـرة 
بـدور احملـقق كـمـا تــقـاسـمـا بـطـولـة
فــيــلم هــبــوط اضــطــراري.ويــشــارك
ــســلـسـل مي عـمــر هــبـة بـبــطــولـة ا
مـــجـــدي وأحــــمـــد مـــالك وإدوراد
وسلـوى عـثـمان وأحـمـد داش وهو

من تأليف وإخراج محمد سامي.
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روبير أوس

قام مشهد من حفل بيت ا
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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

منذ انطالقتها استطاعت قناة (الشرقية) صناعة جنوم من
االعالمـيــ وبـعــضـهـم كـان الــعـراقــيـون يــحـرصــون عـلى
مشاهـدتهم يـوميـاً لكنـهم غابـوا عن الشـاشة الـتي صنعت
جنومـيتـهم وقـدمتـهم بطـريـقة احـترافـية لـلـمشـاهد الـعراقي

 .. والعربي بل وتنكروا لها تماماً
وخالل عـامي  2019و  2020 غـاب عـن شـاشــة الــعــراقــيـة
اثنـان من ابرز جنـومـها الـلذين قـررا اغـتنـام الفـرص التي
لوال (الـشرقيـة) ما كـانا يـحصالن عـلى عشـر منـها وقـتها
بهر كأهم شاشة توقع الكثيرون ان تفقد الشرقية بريقها ا
في الـســاحـة االعالمــيـة الـعــراقـيــة لـكن تــوقـعـاتــهم خـابت
تـمــامــا النـهم اليــعــرفـون ان وراء الــشــرقـيــة (جــوهـرجي)

اصلي يعرف كيف يلتقط اجلواهر من ب تل احلصى.
االسـتـاذ ســعـد الـبـزاز هــو اجلـوهـرجي الــذي اطـلق فـورا
(لعـبة الكـراسي) مقـدما لـلمـشاهـد العـراقي ثالثة مـقدم
استطاعـوا خالل فترة وجيـزة ان يزاحموا الكـبار لكن ابو
الطيـب لم يكتف بـهم فالـتقط جـوهرة اخـرى واقصـد عزيز
الربـيعي لـينـطلق فـي برنـامج ( قيل وقـال) االول من نوعه
رئي الـعراقي.. بـرنامج اسـتقـصائي حـقيقي في االعالم ا
ستور فهو يقـدم الشهادات والـوثائق ويناقـشها.. يفـضح ا

زق احلجب من دون خوف او وجل. و
ازاح الـربـيـعي في حـلـقـات مـعـدودات الـسـتـار عن قـضـايـا
ـوصل عـلى ايدي عـصـابات مهـمـة ابرزهـا قـضيـة سـقوط ا
داعش الـتي افـرد لـهـا ثالث حـلـقـات سـلـطت الـضـوء عـلى
وصل احلـدباء من خالل الـضيـوف والوثائق ماحدث فـي ا

. سؤول ورسائل الواتساب ب ا
عزيز الربـيعي الذي كـان يعمل في احـدى القنـوات احمللية
التـقـطه ابو الـطـيب بعـينـه الثـاقبـة الـتي ازعم انـني اعرفـها
ـتاز لـلـعـامـل في الـوسط االعالمي جيـداً فـهـو مـراقب 
يـراقـب ويـرصــد ويــرى مــا النــراه في من يــخــتـارهـم لـكن

جناحهم كان دائماً يؤكد نظرة االستاذ البزاز الثاقبة.
عزيز الـربيعي انـتقل من بـرنامج يومي تـقليـدي الى برنامج
يـتـطـلب عـمالً جـبـاراً عـلى مـدار االسـبـوع لـلـخـروج بـحـلـقة
يزة عن قضيـة جدلية. وفعال اثبـت الربيعي قدرته عرض
ا القـضـايـا ومـناقـشـتـها بـطـريـقة تـمـيـزه عن اآلخـرين ور
مـنحـته دراسـته لـالخراج فـي كلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة افـاقاً
اوسع من غيره عن ايصـال القضـية التي يعـرضها بذات
الطـريقـة التي يـحاول في اخملـرج العـمل على الـشخـصيات

الدرامية..   
يذكرني برنامج (قيل وقال) ببرنامج (سري للغاية) ليسري
فوده وان كـان يـخـتـلف عـنه سـواء بـاالعـداد او االمـكـانات
ثابر استطاع ومن تاحة لكن الربيعي الدؤوب وا الكبيرة ا
ــطــا جــديـــدا من الــبــرامج خالل (الــشـــرقــيــة) ان يــقـــدم 
الـسـيـاسـيـة ذات الـطـبيـعـة اجلـدلـيـة وتـمـكن مـن االمـساك

شاهد. تابع او ا بخيوطها بتناسق رائع ال يشتت ا
حتـيــة لـلـربــيـعي الــذي ازعم انه ســيـكـون رائــد الـصــحـافـة
االسـتــقـصـائــيـة الــتـلــفـزيـونــيـة في
االعالم الـعراقـي... وتعـظـيم سالم
لالسـتـاذ ابــو الـطــيب الـذي مـازال
كما عـرفته قبل ثالثـ عاماً بـاحثاً

واهب.. ال يكل عن ا
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{ بـرل  –وكــاالت -  إزاحـة
بـــجــعـــة مـن قـــبل رجـــال إطـــفــاء
انيا وعناصر من الشـرطة في أ
كـانـت قـد تــمــركــزت عـلـى سـكك
احلـديـد الـعــالـيـة لـلــقـطـار.ووفـقًـا
لبـيـان صـادر عن رجـال اإلنـقاذ
أن إستقرار البجعة على السكك
تـــــســـــبـب بـــــأزمـــــة في حـــــركـــــة
القطارات كما وأشارت صحيفة
ذا غـارديـان الــبـريــطـانـيــة (فـقـد
رصـدت الــبـجـعــة احلـزيــنـة وهي
تــــقــــبـع عــــلى اخلـط احلــــديــــدي
بـــالــقـــرب مـن فــولـــداتـــال وسط
ـا تــســبب في تــأخــيـر الـبـالد 
أكثر من  20 قطـارًا ومنـعهم من
الــعــبـــور بــ مـــنــطــقـــتي كــاسل
وغوتنغن  وإستقرت البجعة في
ــكــان بـعــد مــقــتل بــجــعـة ذلك ا
ثانـيـة إصـطـدمت بـاخلط الـعـلوي
فوق القضـبان وتب أن الـبجعة
في حـال حداد  و نـقـلـهـا بـعد

احلادثـة إلى نـهر فـولـدا حيث 
إطالقها).

VÒ³ ²ð WF−Ð

≤∞ dOšQ²Ð

Î«—UD

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6854 Sunday 3/1/2021 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6854 األحد 17 من جمادى االولى  1442 هـ 3 من كانون الثاني (يناير) 2021م

“«e³ « d¼«uł

ـيـة جـنيـفـر لـوبـيز { نـيـويـورك- وكاالت - شـاركت الـنـجـمـة العـا
جـلسـة تصـوير جـديدة لـها داخل مـترو األنـفاق في نـيويـورك قبل
ظـهـورهـا في حـفل الـعـام اجلـديـد وذلك في صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي. وظـهـرت لـوبـيـز بـإطـاللـة الفـتة
ــتـرو بــفـســتــان أزرق فـاحت في ا
وجــــــــاكــــــــيت
بــــــــالــــــــلـــــــون
األســــــــــــــــــــود
والــــــــفـــــــــضي
واضـــعــةً كــمــاً
كــــــبــــــيــــــراً من
اجملـــــــوهـــــــرات
الــفــضـيــة حـول
عــنــقـهــا تــاركـةً
شـعرها مـنسدالً
عـــلى كـــتــفـــيـــهــا
بـتسريحة مجعدة
ومـــاكــيـــاج نــاعم
وأكـمـلت إطاللـتـها
بـحـذاء أسود المع
ذات كــــعب عـــالي.
القـت الـــــــــصـــــــــور
إعـجـاب عـدد كـبـيـر
من مـتـابعـيهـا الذين
أبــــدوا إعــــجــــابــــهم
بــإطاللـتـهــا الـفـريـدة
وعـــايـــدوهـــا بــأطـــيب
الــتـمـنـيــات مع حـلـول
الـــعـــام اجلــديـــد. الى
قطع فيـديو ظهرت فيه ذلك ضـجت مواقع التواصل اإلجتـماعي 
ـغنية اإلنكليـزية من أصل إسباني  صوفيـا إيالر أثناء تعرضها ا
حلـادث خطير وذلك بـعد إشتعـال النيران بـشعرها خالل غـنائها

ـيالد إحـتـفـاالً بـعـيـد ا
ورأس الـسـنة.وظـهرت
إيالر فـي الــــفــــيــــديـــو
وهي جتـــلـس بـــرفـــقــة
ـوســيـقي صــديـقــهـا ا
ألـفـارو سـوليـر وتـغني
فــيــمـــا يــقــوم األخــيــر
بــــــالـــــعــــــزف وحـــــ
شـــعـــرت بـــاحلـــمـــاس
وارجــعت رأســهـا إلى
اخلــلف اشـتــعـلت نـار
شـمـعـة كانت تـضـعـها
ــــــقـــــعــــــد في عـــــلـى ا
شــــعـــرهــــا وهــــو مـــا
تــنــبّـهت إلــيه بــســرعـة
ـكـان قــبل أن تـغـادر ا

ـتـابـعـ عـبــر صـفـحـتـهـا مـسـرعـة.وشــاركت إيالر الـفـيـديـو مـع ا
اخلـاصـة على مـوقع الـتـواصل اإلجتـمـاعي والـذين تـفاعـلـوا معه
قبلة. رة ا بشكل كبير متمن منها اإلنتباه بشكل أفضل في ا

صـــاحب الـــبـــصـــمـــة اخلـــاصــة
الكـاتب والسـينـاريست األسـتاذ
وحيد حـامد البقـاء لله). وكتبت
ـطربـة لطـيفـة الـتونـسيـة (الله ا
يرحـمك يا اسـتاذنـا الكـبير انت
مــدرسـة كــبــيــرة فى الــسـيــنــمـا
الـعربـيـة ستـظل االجـيال تـتـعلم
ن منك). ونعاه السيناريست أ
بهجت قمر كاتبا (وداعا الكاتب
الـكـبـيـر وحيـد حـامـد الـفـاحتة).
ـمـثـلة وبـكـلـمـات مـؤثرة نـعـته ا
الـتونـسـية هـنـد صبـري وكـتبت
في صـــفـــحــتـــهـــا (أهم مـــؤلــفي
الـسيـنمـا العـربيـة عبـر خمـس
عــامـــا. عـــبــرت أعـــمـــاله عن كل
قـضـايـا االنـسـان الـعـربي. وهـو
ن جــــعـــلـــونـــا نـــحب واحـــدا 
الـسـيـنـمـا. تـشـرفت بـالـعـمل في
فـيـلم عمـارة يـعـقوبـيـان وقبـلـها
كـــنت من عــشـــاق أعــمــاله. رحم
الـــلـه األســـتـــاذ وحـــيـــد حـــامـــد
وخـــالص الــعـــزاء ألخي مــروان
ـة وأسرة حـامـد واألسرة الـكـر

الفن العربي كله).

بينها البريء  وزوجة رجل مهم
وطـــيــــور الـــظـالم والـــلــــعب مع
الـكبـار. وكـان آخـر ظهـور عـلني
ـاضي لــوحـيــد حـامــد الـشـهــر ا
ـه في مـــهــــرجـــان خالل تــــكـــر
الـقــاهـرة الــســيـنــمــائي الـدولي
بدورته الثـانية واألربـع حيث
مُـــنح جـــائــزة الـــهـــرم الـــذهــبي

إلجناز العمر.
ونــعـاه عــدد من الـنــجـوم مــنـهم
ـطـربـة اللـبـنـانـية إلـيـسـا التي ا
... كتبت(آخـر الرجال احملـترم
وداعـــــا وحــــيــــد حــــامــــد رمــــز
ـصـريــة وأحـد أهم الــسـيــنـمــا ا
صــنــاع الــصـــورة اجلــمــيــلــة...
تـفــتــقـدك الــسـيــنـمــا وسـتــكـون
مـسـاحـة الـفن واإلبـداع نـاقـصـة
من دونك). وقــال الـفـنــان أحـمـد
فــــهــــمي (الــــكــــاتـب الــــعــــظــــيم
الكبيروحيد حامدفي ذمة الله...
الــلـه يــرحــمـك و يــصــبـــر اهــلك
واحبـابك من كل الـوطن الـعربي
والعالـم). ونعته االعالمـية وفاء
الــكـــيالني بـــالـــقــول (رحـم الــله

الــسـبـت بـعــد صالة الـظــهـر في
مــسـجــد الــشــرطـة فـي مـنــطــقـة
الشيخ زايـد بضواحي الـقاهرة.
وكتب حامد سيناريوهات أفالم
عـدة تُـعـد من الـعالمـات الـبارزة
ـصــريــة خالل في الــســيــنــمــا ا
السنـوات األربعـ األخيرة من

اخملرج السينمائي مروان حامد
عـــــــبـــــــر صـــــــفـــــــحـــــــتـه عـــــــلى
(فيـسبوك).وكـان حامـد نُقل قبل
أيــام الـى أحــد مــســـتــشـــفــيــات
الـــقــاهـــرة إثــر أزمـــة صــحـــيــة
بـحـسب وسـائل إعالم مـصـريـة.
وشـيّـع كـاتب الـســيـنـاريـو امس
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{ الـــقـــاهـــرة (أ ف ب) - تـــوفي
ـــصــري كـــاتب الــســـيــنـــاريــو ا
الـشهـير وحـيـد حامـد الذي ألّف
ســيــنـــاريــوهـــات عــدد من أبــرز
ـصـريـة خالل أفالم الـســيـنـمـا ا
العقود األربعـة األخيرة السبت
عن  76عـاما عـلى مـا أعـلن ابنه
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لم تـكـن سـنة  2020 جـيـدة بـالنـسـبـة لـلـمـطربـة الـلـبـنـانـية
هـيـفـاء وهبي ألنـهـا شهـدت فـيـهـا الكـثـيـر من األحداث
ـة واخلـيـبـات وانـكـشف لـهـا بـعض الـنـاس عـلى ـؤ ا
حقيقتهم والذين كانت اعتقدت أنهم أناس طيبون.

وعــبّـرت وهــبي بــغـضـب عن بـشــاعــة هـذه
الـســنـة مـتـمــنـيـة (أن ال تــعـود) نـاشـرة
مـقـطـع فـيـديـو ظــهـرت فـيه شــخـصـيـة
كــرتــونــيــة وهي تــركل الــعــام 2020
وعـلـقت عـلـيه (كـانتِ سـنـة صـعـبـة
كـتير علينا جميعاً. خسرنا فيها
نـاســنـا وبـيــوتـنـا وبــلـدنـا! بس
بـنفس الوقت عرفنـا قيمة نعم
كـثــيـرة الــله انــعـمــهـا عــلـيــنـا
اهــمـهــا الـصـحــة! مـ وقف
مـعـنـا وقت الـشدة ومـ بـيـحـبـنا
من غـيـر مـصـلـحـة مـؤذيـة! واكـيـد ربـنا
كـان له حكـمة بـكل شي صار مـعنـا.ظهر لي
نـاس نـظـيـفة وحـقـيـقـيـة بـشـكـر للـه علـى وجودهم
جـمـبي! ومـشـيت من حـيـاتي نـاس مـلـيانـة سم وسخ
!اتـغـيرنـا واتـغيـرت أولـويـاتنـا !يـارب يا  2020 تـكـون روحتك
بال رجـعـة). وتابـعت (بـكـره كل شي بيـذكـرني فـيكي  بـكره
رفـأ بـكـره الـكـذابـ والسـراقـ بـكـره كـورونا انـفـجـار ا
بــكــره الـســيــاســة وبــتـمــنى  2021 جتــبــلــنـا األمـل واألمـان
والـصـحـة والـبـحـبـوحـة يــا رب تـتـحـقق أمـانـيـكم وكل سـنـة

وانتوا بخير).
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{ لندن (أ ف ب) - شكـلت طاقة الرياح
أكثر من نصف انتاج بريطانيا اليومي
من الكهرباء  في أعـقاب العاصفة بيال
ـــا ذكـــرته مـــجـــمـــوعـــة دراكس وفـــقـــا 
الــعـمالقــة لـلــطـاقــة.وقـالت الــشـركـة إن
مــســاهــمــة طــاقـــة الــريــاح في تــولــيــد
الـكــهـربــاء في الـبالد حــقـقت مــسـتـوى
ــئـة من قــيـاســيـا الـســبت بـلغ  50,67بـا
مجمل االنتاج لتتخطى الرقم القياسي
ئـة خالل شهر آب السـابق البالغ  50با
الــفــائت.وقــالت مــجـمــوعــة دراكس في
تـغـريـدة عـلى حـسابـهـا في تـويـتـر هذه
ـرة األولى عــلى اإلطالق (الـسـبت هي ا
ـاضي) وسط هـبـوب العـاصـفـة بيال ا
يــتم تـــولــيـــد أكــثـــر من نــصـف انــتــاج
الــكــهــربــاء في بــريــطــانــيــا بــواســطــة
ـرة األولى الـريــاح.وأضـافت هـذه هي ا
عــلى االطالق الـتي تـزود فــيـهـا الـريـاح
الـبالد بـغـالبـيـة حاجـتـهـا من الكـهـرباء
على مدى يوم كامل.وتأتي هذه األخبار
تـحدة للمناخ شجعـة قبل قمة األ ا ا
كوب  26التي ستعقد في غالسكو العام
قبل.وتسـعى احلكومة البـريطانية أن ا

تـولـد مـزارع طـاقـة الـريـاح ثـلث حـاجـة
الـبالد مـن الـكـهـربـاء بـحـلـول عام 2030
كجزء من اسـتراتيـجيتهـا للوصول إلى
صــفــر انــبــعــاثــات بــحــلــول عــام 2050
لـلوفـاء بـتعـهداتـهـا في اتفـاقيـة باريس
لـلـمنـاخ.كـما وضـعت بـريـطانـيـا الطـاقة
الـنـوويـة في صـمـيم سـياسـتـهـا النـتاج
الطـاقة بـأقل قدر من االنـبعـاثات.وقالت
دراكس اخـتــبـرت بـريــطـانــيـا ثـورة في
ــتـجـددة خـالل الـعـقـد مـجــال الـطـاقـة ا
ــنـتـجـة من ـو الــطـاقـة ا ـاضي مع  ا
الـــــنــــفـــــايــــات والـــــريــــاح والـــــطــــاقــــة
الـشـمسـية.كـما أعـلنـت شبـكة الـكهـرباء
الوطـنـيـة الـبـريطـانـيـة الـثالثـاء أن هذا
الــعــام كـان تــاريــخـيــا بــالـنــســبـة الى
ـــتــــجـــددة في مــــصـــادر الــــطـــاقــــة ا
بـريطـانـيا.وكـشفـت أنه في يوم عـيد
يالد في  25كـانـون األول  بـلغت ا
حـصــة الـفـحـم في االنـتــاج الـعـام
لـلـكـهـربـاء فـي بـريـطـانـيـا صـفـرا
لـــلــمـــرة األولى مـــقـــارنــة ب1,8
ـئــة في الـعــام الـسـابق و20 بــا

ئة عام 2009 . با
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ـاضي وفق الـهـيئـة عـينـهـا.وقال ا
رئــيس الـهـيــئـة الـبــلـديـة لــلـصـرف
الـــصــحي فالفـــيــو لــوبـــيس (كــنــا
مستعدين لكل السيناريوهات. لكن
نـهنئ سكان ريو على تلبيتهم نداء
الــسـلــطــات بـتــفـادي الــتــجـمــعـات
نزل). وتستقبل الـكبيرة ومالزمة ا
ريــــو تــــقــــلــــيــــديــــا أحــــد أضــــخم
االحــتــفــاالت بــاسـتــقــبــال الــســنـة
اجلـــديــدة في الــعــالـم مــا يــخــلّف
كـمــيـات هـائـلـة من الـنـفـايـات عـلى
شـــاطئ كــوبــاكــابـــانــا. وقــد ألــغت
الــــســــلــــطــــات هــــذا الــــعــــام هـــذه
ــا يــشــمل الــعـرض االحــتــفــاالت 
الــســنــوي بــاأللــعــاب الــنــاريــة في
سـمـاء كـوباكـابـانـا بسـبب تـدابـير
مـكافـحة كـوفيد-19 . وسـجّل الـبلد
األمـريـكي اجلنـوبي الذي يـعد 212
مــلــيـون نــســمــة حـوالى  195ألف
سـتـجد وفـاة بـفـايروس كـورونـا ا
وهــو ثـاني أكـثــر الـبـلــدان تـضـررا
لـناحية عدد الوفـيات بعد الواليات

تحدة. ا

{ ريــــو دي جـــانــــيـــرو (أ ف ب) -
ــرمـيـة تــراجـعت كـمــيّـة األوسـاخ ا
عـلى شـاطئ كوبـاكابـانـا في مديـنة
ريـو دي جـانـيـرو الـبرازيـلـيـة لـيـلة
ــئـة رأس الــســنــة بـنــســبـة  89 بــا
ــاضي بــسـبب مــقــارنـة بــالــعـام ا
ــفـروضـة من الــسـلـطـات الــقـيـود ا
ــكـافــحـة جـائــحـة كــوفـيـد-.19ولم
تـتخط كميـة النفايات الـتي جمعها
عـمّال النـظافة الـتابعـون للسـلطات
الـــبــلـــديـــة في عــاصـــمـــة الــســـهــر
الـبـرازيـلـيـة  39طـنـا عـلى الـشـاطئ
الـشــهـيـر في ريـو دي جـانـيـرو إثـر
لــيــلـة رأس الــســنـة الــتي اتــسـمت
بــالــهــدوء هــذا الــعــام بــعـيــدا من
ـكـان حـيث ـعـتــاد في ا الــصـخب ا
ـنـاسـبـة ـاضـي في ا جُــمع الـعـام ا
عينها  351 طنا من النفايات وفق
الـــهــــيـــئـــة الــــبـــلـــديــــة لـــلـــصـــرف
دينة سحب الـصحي.وفي أنحاء ا
عـــمّـــال الـــنـــظـــافـــة  194طـــنـــا من
ئة الـنفايات أي أقل بنسبة  75 با
ـســجــلــة في الــعـام من الــكــمــيــة ا

الـــقـــرون الـــوســـطى نـــوعًـــا من
التـسامح قـائلًـا(ال أفكـر في قطع
رؤوس أولـــــــــــــــــئــك الـــــــــــــــــذيـن
يستخدمون التذكير. إن التذكير
ـفـردات بــتـاريخ الـلــغـة وأصل ا
أمـر مـثيـر لالهـتـمـام ويدعم في
هذه احلالة تأنـيث كوفيد ولكن
ـــبــــالـــغـــة في يـــنـــبـــغـي عـــدم ا
ـدى الـطـويل ـعـيـاريـة. عـلى ا ا

العرف هو الذي يقرر دائمًا).

ـيـة يـتـبـعـون تـعـلـيـمـات األكـاد
الـــفــرنـــســـيــة. إنـــهم عـــلى حق
تتطور اللغة في عصرنا بسرعة
ـيـة أن كــبـيــرة). وتـذكـر األكــاد
(االلـتــزام بـالـقـواعـد الـعـامـة في
اســتــخــدام الـلــغــة الــفــرنــســيـة
يـجنّـبـنا االنـقـسام وسـوء الـفهم
ـــــــنــــــاطق بــــــ األجــــــيــــــال وا

واألحياء).
ـتخصص في ويُظـهر الـباحث ا

كــــــمــــــذكــــــر?. وكــــــشـف بــــــحث
اسـتــقـصــائي أجـرته صــحـيــفـة
لـوفـيـغارو الـفـرنـسيـة نـشـر قبل
أســــــبــــــوع (أن أولــــــئك الــــــذين
يـسـتـخـدمون الـتـأنـيث يـرغـبون
ـيـة في إيــصـال رســالـة لألكــاد
الفرنـسية مـفادها أن صـوتها ال

يزال مسموعًا). 
ي مـيـشـال زينك ويـقول األكـاد
(إنــــنـي أشــــكــــر أولــــئـك الــــذين

بـيـنـما كـان االسـتـخـدام الـشائع
ـصـطـلح في فــرنـسـا بـأن هــذا ا
رتـبط بـوباء فـايروس كـورونا ا
مذكـر.واجلدل حول نـوع الكـلمة
يــأتـي أن مــصــطــلح  Covidهـو
اخـتصـار للـمصـطلح اإلنـكلـيزي
Coronavirus disease الـــــــــــــذي
يـــتـــرجـم إلى مـــرض فـــايـــروس
ــيـة كــورونـا. واســتـنــدت أكـاد
الـلـغــة الـفـرنـســيـة لـكــون كـلـمـة
مــــرض مــــؤنــــثــــة في الــــلــــغــــة
الـــفـــرنـــســـيـــة والـــقـــاعـــدة هي
ؤنث عنـد استخدام استخـدام ا

 .Covid مصطلح
ــــيـــة عـــلى ذلك ودلـــلت األكـــاد
ــثـــال (أن وكـــالــة اخملـــابــرات
ركزية األمريكية تستخدم في ا
agence الـلـغـة الـفـرنـسـيـة كـلـمة
وتــعــني وكــالــة وهي مــؤنــثــة).
ومـنذ بـداية الـوبـاء استـخدمت
احلــكـومـة الـفـرنـسـيـة مـصـطـلح
Covid عـــلـى أنه مـــذكــر كـــذلك 
مـــعـــهـــد بــاســـتـــور الـــفــرنـــسي
لـلـبـحــوث الـعـلـمــيـة. وتـسـاءلت
ــاذا ــيــة الــفــرنــســيــة:  األكــاد
تـكـرر لـكـوفـيد 19 االسـتـخـدام ا

ـقـابل اجلــمـيع الــتـذكـيــر). في ا
يــقـول مـعـلق(انه اخــتـار تـأنـيث
هــذه الـــكــلـــمــة مـــنــذ أن ســارت
ـيـة الـفـرنــسـيـة في هـذا األكــاد

االجتاه).
ــــيــــة الــــلــــغــــة وكــــانت أكـــــاد
الـفــرنـســيـة أوصت بــأن كـلــمـة
(كــوفــيــد  (19 –مــؤنــثــة
ولــيــست مــذكـرًا

يــثـيـر سـجـاالت إلــكـتـرونـيـة في
فـرنــسـا وخـارجـهـا. وتـسـتـخـدم
اللغـة الفرنـسية حـرف التعريف
ــنـــاسب مع كل كــلــمــة  Leمع ا
ـــؤنـث.وتــرى ـــذكــر و Laمع ا ا
مـــــعــــلـــــقــــة(أنـــــهم أشـــــخــــاص
اذا يعقّدون مستفزون ال أفـهم 

األمــــــــــــــــــــــــور
يـــســـتـــخــدم

{ بـــــاريس  –وكــــــاالت - أثـــــار
اقتـراح فرض غرامـة قدرها 135
يورو على الذين يؤنـثون كوفيد
في مــنـشــوراتـهم عـلى شــبـكـات
الــتــواصـل االجــتــمـــاعي جــدلًــا
كــبــيــرًا وســخــريــة واســعــة في
فـــــــرنـــــــســــــــا.وقـــــــالت إحـــــــدى
ـــغـــردات(األشــــخـــاص الـــذين ا
يــؤنـثــون كــوفــيــد هم أنــفــسـهم
الـــذين يـــقـــومــون بـــتـــصـــحــيح
األخـــــــطــــــــاء اإلمـالئـــــــيــــــــة في

ـشاركـات عـلى فيـسـبوك ا
).وال يا لـهم من مجـان
يــزال جـنس كــوفـيـد
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خــــــــــالل فـــــــــــتــــــــــرة اإلغـالق
األولى). 

وتــلــقى رســالــة من زوجــة ولي
الــعـــهــد الـــبــريـــطــاني األمـــيــر
تـــشــــارلــــز دوقـــة كــــورنـــوول
كــامــيال تــهــنـئـه عـلـى اإلجنـاز
الـــرائع كــــمـــا مـــنــــحه رئـــيس
الـوزراء جــائـزة نــقـاط الــضـوء
الــتـي تــعـــطى لـــلــمـــتــطـــوعــ
ميزين الذين يحدثون تغييرا ا
في مـجــتـمــعـاتـهـم.وقـال مـيالن
الـــذي تــمــكـن من جــمع  3 آالف
جنـيه حتى اآلن (أحس بالـفخر
ألنـي أحـدثت تـغـيـيـرا إيـجـابـيـا
في حـيـاة أطفـال آخـرين طـالهم
وبــاء كــوفــيــد- 19 ألن الــقـراءة
حتـــفـــز الـــصـــحـــة والـــسالمـــة

العامة).
وأضـــــاف (أعــــــشق الــــــقـــــراءة
والــتــعــلم عن الــعــالم من خالل
الــكـتب وأريــد ان أسـاعــد أكـبـر
ـــكن مـن األطــفـــال عــلى عــدد 
اكــــتــــشــــاف ســــحــــر الــــقـــراءة
ـــــكن أن والـــــفــــوائـــــد الـــــتي 

يجنوها من خاللها).
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ميالن كومـار فتى في الـثامنة
ألف كــتـــابه اخلـــاص عن وبــاء
كـورونـا بـعـد أن حـظي بـإطراء
دوقة كورنوول بسبب مشاركته
ـــــطـــــالـــــعـــــة في مـــــاراثــــــون ا
وقـــــــــراءته  50 كــــتـــابـــا خالل

فترة اإلغالق.
وقـد نــشـر كــومــار كـتــابه الـذي
يــحـمل عـنـوان  (لـنـتـعـرف عـلى
ــيالد في ظل كــوفـيـد) أعــيـاد ا
عن فـــتى يــقــوم بـــنــشــر أفــراح

األعياد خالل الوباء.
وســتــذهب عــائــدات مــبــيــعـات
الكـتاب إلى الـصنـدوق الوطني
لـــتــعـــلم الـــقـــراءة والــكـــتـــابــة
وقــــــــــد حـــظـــيت جـــهــوده من
أجل جـمـع الـتــبــرعـات بــإطـراء
رئــــــــيـس الــــــــوزراء بـــــــــوريس

جونسون.
وقال مـيالن وفـقا لـلبي بي سي
(إن هـــــــذا شـــــــرف عـــــــظـــــــيم)
وأضــــاف (أنه اسـتـوحى فـكرة
الكـتاب بـعد أن تـمكن من قراءة
كتابـا في ثالثة أشـــــــــــــهر 50
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