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كـشف اخلبيـر القانـوني طارق حرب
ــتــوقع حــدوثــهـا في عـن اخملـاطــر ا
حـال إنشاء إقليم البصرة مؤكدا ان
مــشـروع االنـفــصـال مـصــيـره مـهـدد
بـخطـر التقـسيم بـ الدول اجملاورة
. وقال حرب في بيان تلقته (الزمان)
امـس إن (الـــدســـتـــور خـصّ اقـــلـــيم
ا اليتـقرر ألي اقليم آخر كـردستان 
ـكن اقامته طبـقاً للدسـتور كإقليم
الـــبـــصــرة اذا  انـــشــاؤه   كـــونه
اعـــتــرف وأثـــبت جــمـــيع ســـلــطــات
كـردستان السـابقة لصـدور الدستور
سـنة  2005 طـبقاً لـلمادة  117 منه
  حـيث مـنـحت االقـلـيـم امتـيـازاً من
ــكن ان تـنــشـأ بــ االقــالـيم الــتي 
وهـو االعتراف بـسلطـات كردستان)
مـــبـــيـــنــــا أن (هـــذا احلـــكم يـــشـــمل
كــردسـتـان فــقط وال يـشــمل االقـالـيم
ـكـن انـشـاؤهـا االن االخــرى الـتي 
ـــعــنى أن اقـــلــيم الــبـــصــرة الــذي
يــــنـــــادون به ســــوف لـن تــــكــــون له
سـلـطـات كسـلـطـات كردسـتـان  كون
الـدستـور خص االقليم بـحكم خاص
بـالــنـسـبـة لـسـلـطـاته ال يـسـري عـلى
االقـــــالــــيـم االخــــرى)  واضــــاف ان
(اقـــلــيم الــبـــصــرة اذا  انــشــاؤه 
فـاحـتـمـال أن يـكـون مـصـيـره مـهدداً
بـخـطـر التـقـسيم  بـ الـدول الثالث
الـتي حتيط به وهي ايـران وسيكون
لـــهــا شــرق احملـــافــظـــة  والــكــويت
ســيـــكــون لــهــا جــنــوب احملــافــظــة
والــســـعــوديــة ســيــكــون لــهــا غــرب
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(هــذه الـدول لـن تـقــبل انـفــراد دولـة
واحـــدة بـــالـــبـــصـــرة  فـــلـن تــقـــبل
الـسـعـوديـة والـكـويت انـفـراد إيـران
بــالــبــصــرة وكــذلك ال تــقـبـل إيـران
والـــكــــويت انـــفــــراد الـــســـعـــوديـــة
بـالـبـصـرة وكـذلك بالـنـسـبـة النـفراد
الــــــكـــــــويت الــــــذي يـــــــدفع إيــــــران
والــسـعـوديـة حـتـمـاً لـذلك)  واضح
حــرب ان (هـذا الـذي في الـبـصـرة ال
يـــوجــــد ولن يـــوجـــد بــــالـــنـــســـبـــة
لـكردسـتان حـيث ان الدول اجملاورة
هـي ايـران وتـركـيــا وسـوريـا واقـفـة
وبــشـدة ضــد مـشــروع االنـفــصـال)
مــضــيــفــا أن (قــدرات وامــكــانــيــات
الــسـعــوديـة والــكـويت الــتي حتـيط

احملـافـظـة)  عـادا ذلك (االقـلـيم بـأنه
سـيـؤدي إلى استـعجـال أي دولة من
هـذه الدول لـتحـقيـقه للـحصـول على
ـكن أن يكـون لـها مـن البـصرة مـا 
ـا يـدفع الـدول الـبـاقيـة لـلـحـصول
عـلى ما يخصهـا من هذه احملافظة)
ورجـح حــــــرب (إذا أخــــــذت ايــــــران
حـصتهـا من البصـرة مثالً  فإن ذلك
ســـيـــدفـع الـــســـعـــوديـــة والـــكـــويت
لــلـحـصــول عـلى حــصـتـهــمـا وهـذه
مــيـزة تــنــفـرد بــهـا الــبــصـرة وغــيـر
مـتوفرة في كردستان   بل ان الدول
الـــثالث اجملـــاورة ســـتــشـــجع عـــلى
انـــفــصـــال الــبـــصــرة لـــكي تـــتــولى
تــوزيــعه كــثالث مــنـاطـق بـ ثالث
دول   اذ ان حتــــــرك إحــــــدى هـــــذه
الـــدول ســيــدفع حـــتــمــاً الـــدولــتــ
الـبـاقـيـت لـلـتـحرك لـلـحـصـول على
حـصـتـهـمـا)  ومـضـى الى الـقول ان
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بــالـبـصـرة ومــكـانـتـهــمـا الـدولـيـة ال
كانة تركيا وسوريا كن مقارنته 
الـلتـ حتيـطان بـكردسـتان   فـكالم
الـسـعـوديـة والكـويت مـقـبـول دولـياً
ـا هو غـير متـوفر لـسوريا وتـركيا
اجملــاورة لـكــردسـتـان)  واســتـطـرد
حــرب بـالـقــول ان (اجلـمـيع يــتـمـنى
اخلـير والـثراء للـبصرة وأهـلها وأن
ــنــاصب تـــكــون أكــثـــر من نــصـف ا
ا فـيها الـرئاسات الـعلـيا بالـدولة 
لــهــذه احملــافــظــة وأهــلــهــا الــكـرام
فـلـلـبـصـرة واهـلـهـا مـوضع في قـلب
وعــقل ونــفس وروح كل عــراقي آمن
بــــــــبـالد الـــــــرافــــــــديـن وأحب أرض
واطن). الـفـرات ونـادى بالـوطن وا

وكــان الـــنــائب عن احملــافــظــة عــدي
عــواد قـد اعـلن الــتـوجه نـحـو إعالن
إقـلـيم الـبـصـرة  عـازيـا الـسـبب إلى
الـــظــلم احلــكـــومي. وقــال عــواد في
تــــصــــريـح ســــابق (لـم نــــســــمع اي
تـفاوض مع الـبصرة بـشان حصـتها
مـن الـــبـــتـــرودوالر والـــصالحـــيـــات
وتـلبية مـطالب متظـاهريها  رغم ان
ـئــة مـنــهـا مــوازنـة الــعـراق  90 بــا
وحـتى مـقاعـد مجـلس النـواب وهذه
الـقاعـة هي من امـوال البصـرة) على
حـد تعبيره  واضـاف (نوجه رسالة
الى اجلـمـيع بـاننـا متـجـهون العالن
اقـليم البصـرة واتمنى من اخليرين
دعـمنا ومساعدتنا وسنذكر من يقف
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مـتاز تـسيـدت مـواجهـات الـدوري ا
بـــكــرة الـــقـــدم الـــتي اقـــيـــمت امس
الــسـبت بــالـتــعـادل بــعـد ان حـسم
سـلبيا مواجهـة فريق السماوة امام
فـريق امـانـة بــغـداد ومـبـاراة فـريق
الـصنـاعـات الكـهـربـائيـة امـام فريق
نــفـط مــيـــســـان ومـــواجـــهــة فـــريق
الـقـاسم امام فـريق الـديـوانـية وذلك
ضـمن مـبـاريـات اجلـولـة الـسـادسة

عشرة للدوري .
وحلـــســــاب ذات اجلــــولـــة تــــعـــادل
ايـــجــابـــيــا فـــريق اربـــيل مـع فــريق

الكهرباء بهدف لكل منهما .
وحضـر الـتـكـافـؤ منـذ بـدايـة الـلـقاء
بـــ الـــفــريـــقـــ من خـالل تـــبــادل
الـهجمات من كال اجلـانب مع قلة
ــرمــيــ وغــابت الــتــهــديــد عـــلى ا
احلـلول الفردية بسبب سوء أرضية
ـــبــاراة مع حـــذر دفــاعي مـــلــعب ا
شـديــد ابـقى الـنـتـيـجـة عـلى حـالـهـا

بدون حسم الفوز.
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اكـد وزير خارجيـة الفاتيكـان الكاردينال
بـيتـر بارولـ   ان زيارة احلـبر االعظم
الى الــعــراق سـتــكــون خالل شــهـر آذار
قبل. وقال بارول في تصريح تابعته ا
(الـزمـان) امس إن (هنـاك زيـارة مرتـقـبة
دة لـلبـابا فرنـسيس الى الـعراق خالل ا
ــقــبل)  مــؤكــدا ان من  5 الى  8 آذار ا
(الــبــابــا مــهــتـم بــهــذه الــرحــلــة بــرغم
الـتـحــديـات الـتي قـد تـنــطـوي عـلـيـهـا)
واضــاف ان (هــدف الـــزيــارة تــشــجــيع
ـسـيحـيـ الـعراقـيـ لـلعـودة بـعد ان ا
فــروا من مــنــازلــهم بــســبب تــداعــيــات
ـــــالي احلـــــرب مـع داعش واخلــــــراب ا
واالقـتـصـادي)  واشـار الـى أن (احلوار
بـ األديـان سـيـكون جـانـبًـا رئـيـسا في
الــزيــارة نـــظــرًا ألن الــعــراق دولــة ذات
ـرجح أن يـعـزز أغـلـبـيــة مـسـلـمـة ومن ا
الـبـابـا االستـقـرار الـسـياسي واإلصالح
هــنـاك). وكــشف بـطــريــرك الـكــلـدان في
الـــعــراق والـــعـــالم لـــويـس ســاكـــو عن
تـضـمـ بــرنـامج الـزيـارة الـتي يـعـتـزم
الـبابا القـيام بها إلى الـعراق   لقاء مع
ـرجـع الـديـني عــلي الـسـيــسـتـاني في ا
مـديـنة الـنـجف.وقـال ساكـو في بـيان إن

(زيـارة الـبـابـا فـرنـسـيس لـلـسـيـستـاني
سـتـكـون خـاصـة وسـيـنـاقـشـان خاللـهـا
إطــار عـمـل إلدانـة كل مـن يـعــتــدي عـلى
ــؤمّل أن احلــيــاة)  وأضـــاف أنه من (ا
يـوقّع اجلانبان وثيقـة األخوة اإلنسانية
ـي وهي نص من أجـل الــــسـالم الــــعــــا
مـتعـدد األديان يـدين التـطرف وقّع عـليه
الـبـابـا مع إمـام األزهـر أحـمـد الـطـــــيب
عــام  2019 بــالــعــاصــمــة اإلمــاراتــيــة
أبوظبي)  الفـتا الى ان (البابا يأمل في
أن يـشارك هذه الوثـيقة مع السـيستاني
ـثل للـديانة   لـيكـون بذلك ثانـي أكبر 
اإلسالمــيــة يــوقع عــلى هــذه الــوثــيــقـة
الـتاريخية)  وتـابع ان (الزيارة ستكون
مــــصـــدر راحــــة وأمل)  ولــــفت الى ان
ـسـيحـي يـعـانون من ضـعف الـدولة (ا
ـسـلـحـة الـعـراقـيـة مـقـارنـة بـاجلـهـات ا
األخـرى وحتى القبـائل التي كانت تهدد

وجود األقليات).  
ــسـيــحـيـون عن أمــلـهم في أن وأعـرب ا
(تــســـلط زيــارة الــبـــابــا الـــضــوء عــلى
الــتـحــديـات الــتي تــواجه اجملــتـمــعـات
طول ـا في ذلك النـزوح ا ـسيـحية   ا
والــتــمــثــيل الــضــئــيل في مــؤســســات
احلـكم). وتـشـمل زيـارة احلـبـر االعظم 
ــوصل ومــديــنـة أور األثــريـة بــغـداد وا

مــســقط رأس الــنـــبي إبــراهــيم  حــيث
ســيـقــيم صالة مــشــتـركــة بــ األديـان
ــكـونـات كـافـة. ـثـلـ عن ا بـحـضــور 
ـسـيـحيـ في الـعــــــــراق ويـزيـد عدد ا
عن  1.5 مــلـيــون نــسـمــة. وفي أعــقـاب
ـتـحــــدة الـغـزو الـذي قـادته الـواليـات ا
عــام  2003 دفــعت احلــرب الــطـائــفــيـة
ـسـيحـيـة إلى الـفرار أتـبـاع الطـوائف ا
كـمـا أصابت هـجـمات تـنـظيم داعش في

عام  2014 جميع األقليات.
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ـتـوقـعة عـلى الـتـعـامل مع الـزيادة ا
وكـــــيــــفــــيـــــة عالجـــــهــــا بـــــحــــسب
االخـتـصـاصـات اخملـتـلـفة)  مـشـددا
الكات على (العمل اجلدي حلماية ا
الـــــصــــحـــــيــــة مـن خالل تـــــوفــــيــــر
الـتجهيـزات الالزمة ومنهـا احلماية
الـــشــخـــصــيـــة الســتـــخــدامـــهــا في
الــردهـات الـعـالجـيـة وكــذلك الـعـمل
عـلى تـطـويـر وسـائل الـوقـايـة داخل
ـؤسسات الـصحية ـستشـفيات وا ا
وبــحـث امــكــانــيــة فــصل الــردهــات
ــوبــوءة عن غــيــرهـا)  وتــابع انه ا
(البـد من اتـخاذ االجـراءات العـاجلة
لـلــبـدء بـحـمـلـة الــلـقـاح ضـد الـوبـاء
واسـتثـمار الوقت الـذي يكاد يـخلوا
مـن االصــابــات   مـن اجل تــطــعــيم
واطن   كما كن من ا اكـبر عدد 
يــــجب تــــأســــيـس جلــــنــــة عــــلــــيـــا
مــتــخـــصــصــة تــتــكــون من خــبــراء
ـسح فوري واسـتـشـاريـ للـقـيـام 
لـلـمؤسـسات الـطـبيـة ومسـتـشفـيات

قـد وصل العراق في مرحـلة متأخرة
مـقـارنة بـبقـيـة دول العـالم االخرى 
ـــــســــؤولــــ مــــدة وكـــــانت لــــدى ا
لـلـتـحضـيـر ومـواجهـة هـذا الـوباء 
اال ان ذلـك لم يــحــصل)  مـــقــتــرحــا
(اعـادة تـأهـيل مـصـانع االوكـسـج
ـا لـهـا من اهـمـيـة وزيـادة اعـدادهـا 
بـالـغـة في عـالج الوبـاء اضـافـة الى
ادامـة ردهـات ومـسـتشـفـيـات الـعزل
وتــهــيــئــتــهــا الســتــقــبــال احلــاالت
ـــصــابـــة فــضال عـن الــعـــمل عــلى ا
بـرتـكـول عالجي موحـد يـأخذ بـنـظر
االعــتــبــار مــا تـوصـل الـيـه الـبــحث
الـعـلـمي لعالج الـفـايروس)  مـؤكدا
(اهـمـيـة االهتـمـام بـردهات الـعـنـاية
ـــركــــزة وتـــزويـــدهـــا بـــاالجـــهـــزة ا
واالدويـــــة احلــــديــــثـــــة وبــــاالخص
اجـدهـزة الـتـنفس بـأنـواعـهـا وكذلك
االهـتــمـام بـالـتـوعـيــة اجلـمـاهـيـريـة
واســـتــخـــدام االعالم بـــأوسع اطــار
الكات كن   اضـافة الى تدريب ا

وحدة اجلـمعـية الـطبيـة العـراقيـة ا
ـتحـدة وايـرلـنـدا رافد ـمـلـكـة ا في ا
عـزيـز ان (الـعراق يـشـهـد انخـفـاضا
كـبـيرا في عـدد االصابـات بفـايروس
كــــــورونــــــا   وصــــــاحـب ذلك زوال
الـــضــغط الــذي كــانـت تــعــاني مــنه
ستـشفيات ـؤسسات الـصحيـة وا ا
وردهـــات الـــعــزل الـــصـــحي اثـــنــاء
ــوجـة االولى مـن الـوبـاء)  داعــيـا ا
الـى (احلـــذر والــيـــقـــظـــة مـن عــودة
ـوجة ثـانيـة كمـا حدث ذلك الـوباء 
في مــعـظم دول الــعـالم وبــضـمــنـهـا
الـــدول االوربـــيـــة واجلـــوار  لـــذلك
نـناشد احلكومة بأن تتخذ اجراءات
ـواجـهـة عـذا اخلـطـر احملـدق الزمـة 
وجة )  واشار الى ان (ا واطن با
االولى لــلـوبــاء رفـاقـهــا الـكــثـيـر من
الـصعوبـات والتخـبط وعدم وضوح
تـبعة التي اضاعت الـستراتيـجية ا
الـوزارة ورئـيس الـوزراء الـسـابـق
الـفرصة للتهيـؤ للوباء والسيما انه

إلـى  590857  فـي حــــــــ بـــــــــلــغ
إجــــمـــالي عـــدد الــــوفـــــــــــيـــات في
الــعـراق 13041.  ودعــا خــبـراء في
الـــقــطــاع الــصــحـي احلــكــومــة الى
ـواجــهـة اتــخـاذ اجــراءات عــاجـلــة 
ـوجـة الــتـحـديـات الـتـي قـد تـرافق ا
الــثـانــيـة لـلــفـايــروس .وقـال رئـيس
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رصـدت وزارة الصحة والـبيئة 775
إصـــابـــة بـــفـــايـــروس كـــورونــــــــــا
وتـمـاثل 1317 مـصـابـا إلى الـشـفاء

وبواقـــــع  خمس وفيات جديدة . 
ــوقف الـوبــائي الــيـومي  واشــار ا
الــذي اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس
الى ان (مـخـتـبـرات الصـحـة الـعـامة
فـي الــوزارة اجــرت فــحــوــــــــصـات
الكــثــر من  27 الـف عـيــنــة مــشــتـبه
اصــابــاتــهــا بــالــفــايــروس   حــيث
ســـجــلت  775 اصـــابــة فـي عــمــوم
احملـافظات)  واضـاف ان (معــــــدل
الـشفاء بلغ الف  217 حـالة وبواقع
 خـمس وفـيـات جـديدة)  مـؤكـدا ان
(دهـوك تـصـدرت احصـائـية الـشـفاء

من كورونا بتسجيل 272)  . 
وبــلغ إجـمـالي اإلصــابـات بـكـورونـا
فـي عمـوم الـعراق  618922 بـيـنـما
ارتــفع مـعـدل الـشـــفـاء الـكـــــــــــــلي
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قـررت هـيـئـة اإلعالم واالتـصـاالت   منع
بث خـدمة اجلـيل الرابع عن شركـة آسيا
سـيل لعدم تسديد ديونها.وذكرت الهيئة
في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس إنه (بـناءً
عـلى إعالن الـشـركـة إطالقـهـا الـتـشـغـيل
الـتـجـريـبي خلـدمـات اجلـيل الـرابع ومـا
ــيـداني اســفـرت عــنه جــوالت الـرصــد ا
لـفرقنا الفنيـة التي اثبتت ذلك والتجاوز
عــلى حـقــوق الــطـيف الــتـرددي من دون
وافقات االصـولية الالزمة اسـتحصـال ا
وخالفـا لـقـرارات الـسـلـطـات الـقـضـائـية
ومـجـلـس أمـنـاء الـهـيـئـة)  واضـاف انه
ـمـنـوحـة (اسـتــنـاداً الى الـصالحـيــات ا
ـوجب االمر التشريعي رقم 65 لـلهيئة 
لـعام  2004 الـنافـذ وقرار مـجلس امـناء
ــؤرخ في 28 الــهــيـئــة ذي الــعـدد  34 ا
كــانــون الـثــاني اجلــاري ولــعــدم ايــفـاء
ـنـصوص عـليـها الـشركـة بـااللتـزامات ا
في الـقـرارات آنفـة الـذكر الـذي حال دون
امكانية توقيع ملحق عقد التجديد معها

ـضي باجـراءات التـشغـيل التـجريبي وا
واطـالق اخلدمة)  مـضيـفا ان (ذلك جزء
ـتــرتـبــة عـلى ــهـام والــواجـبــات ا من ا
الـهــيـئــة في تـنــظـيـم قـطــاع االتـصـاالت
ـشـتركـ وضـمان حـصـولهم وحـمـاية ا
ـتطـورة بـجـودة عـالـية عـلى اخلـدمـات ا
ــومـة عـمل هـذه وبـانــسب االسـعـار ود
الـشـركات وفـق االطر الـقـانـونيـة لـلـدولة
ـال الـعـام ـا يــضـمن احلـفـاظ عــلى ا و
ـستهلك)  وتـابع انه (بالـنظر وحـماية ا
لـعـدم الـتـزام آسـيـاسـيل بـحـكم مـحـكـمة
اإلســتــئــنــاف وقــرارات مــجـلـس أمــنـاء
الــهــيــئــة ومــضـــيــهم واصــرارهم عــلى
ــخـالـفـتـهــا  فـأن الـهـيـئـة االسـتـمـرار 
مـاضيـة بإتخـاذ االجراءات الالزمـة وفقا
ــبـرم مـع الـشــركـة لــعـقــد الــتـرخــيص ا
لــتــصـــحــيـح الــوضع الـــقــانــونـي لــهــا
وااللـتـزام بـعـدم نـشـر اخلـدمات من دون
احلـصول على الـتراخيص الالزمـة وفقا
ـنـصـوص عــلـيـهـا في عـقـد لـلـتـدابــيـر ا
الـتـرخيص وصـوال الى سـحب الرخـصة
في حـال االسـتمـرار بـاخملالـفة ومن دون

)  مـشـيرا الى ـشتـرك اي تـأثيـر على ا
ان (الـهيـئة حـريصـة على حـمايـة حقوق
مـشــتـركي شــبـكــات االتـصـاالت ومــنـهـا
ا حـقوق مـشتركي شـبكـة آسيـا سيل و
يــضــمن عــدم تــأثــرهم مـن اي إجـراءات
تـتـخـذ بـحق الـشركـة خملـالـفـتـها)  وفي
تـطـور الحق   اكـد بـيــان لـلـهـيـئـة انـهـا
واطن (حـريـصة في احلـفـاظ عـلى حق ا
بـاالســتـفـادة من خــدمـات تـكـنــولـوجـيـا
ـتطـورة اسوة ـعـلومـات واالتصـاالت ا ا
نطقة)  معربا عن اسفه بباقي شعوب ا
(تـأخــر دخـول هـذه اخلـدمــات مـنـذ مـدة
طـــويـــلـــة ألســـبـــاب خـــارجـــة عن ارادة
الـهـيـئة)  واسـتـطـرد بالـقـول ان (شـركة
زين الـــعــراق قـــد اســتـــكــمـــلت جـــمــيع
ـتــطـلــبـات من حــيث تــسـديــد الـديـون ا
ـتــرتــبـة بــذمـتــهـا ودفـع مـســتـحــقـات ا
الـتجديد والطيف الترددي للجيل الرابع
واجلـوانـب الـقـانـونـيـة االخـرى)  الفـتـا
الى ان (اطـالق اخلــــــدمــــــة في الــــــوقت
احلـالي جتــريـبــيـا لـضــمـان تـأكــد نـشـر
اخلـدمـة بـجـودة عـالـيـة  ومن ثم يـصار
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الى اطـالق اخلدمة جتـاريا). وكانت زين
الــعـراق لالتــصـاالت قــد اطــلـقت خــدمـة
اجلــيـل الــرابـع جتــريـــبــيـــا في عـــمــوم
مـــحـــافــظـــات الـــبـالد. وقــال الـــرئـــيس
الـتــنــفـيــذي لــلـشــركـة عــلي الــزاهـد في
تـصـريح امس انه (بـرغـم الظـروف الـتي
ـــر بـــهـــا في ظل جـــائـــحـــة كـــورونـــا
بـاإلضــافـة الى الـتـحــديـات الـتي رافـقت
اعالن اطالق اخلـدمـة  نـقـدم للـعـراقـي
تـقنيـة اجليل الـرابع  التي سـتمكـننا من
ــنــتــجــات واخلــدمــات األكــثـر تــقــد ا
ابـتــكــاراً لـلــمـســتـخــدم في الــقـطــاعـات
االسـتـهالكـيـة وريـادة األعـمـال وإنـترنت
األشــيــاء وفي الــعـديــد من الــقــطــاعـات
االقـتـصـادية والـصـحـيـة والـتعـلـيـمـية)
مـضيفا (وستدعم تـقنيات اجليل الرابع
 جـهود زين العـراق في رحلتـها للـتحوّل
الــرقـمي. ونــحن ســعـداء بــأنــنـا شــركـة
االتـــصـــاالت األولـى في الـــعـــراق الـــتي
اطــلــقت خــدمــات اجلـيـل الـرابـع  الـتي
بـاتت اليـوم في متـناول مـشتـركيـنا عـبر

شبكة تمتلك أوسع تغطية في البالد).

مـعنا بخـير ومن يقف ضدنا)  الفـتا
الى ان (اقـليم البـصرة حتـمي وكلما
ركـزيـة في ظلـمـها زادت احلـكـومـة ا
كـلمـا زادنا االستـعداد لذلك)  وتابع
ـتــلـكه من امــكـانــات تـفـوق ان (مــا
امــكـانـات دول اخـرى ولــيس اقـلـيم
ونـــحن النـــعــنـي امــتالكـــنـــا مــوانئ
ومـنافـذ حدوديـة فقط بل لـدينـا اكثر
من  10 الـــويــة حــزبــيـــة من اهــالي
الـــبــصــرة بـــاالضــافـــة الى الــقــوات
االمـنــيـة والـبـحـريـة الـتي سـنـطـالب
لف بـعودتها الى الـبصرة الستالم ا
االمــــني وحتــــويــــلــــهـــا الـى حـــرس
لـلحدود على غرار بيـشمركة االقليم)

على حد قوله. 

ستشفى حيث اجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح  (تفاصيل ص7)  “U¹—…∫ مستشار االمن القومي قاسم االعرجي يزور الفنان ياس خضر في ا

عـرفـة احتـياجـاتـها االنـية). الـعـزل 
عـلى صـعـيـد مـتـصل افـتـتـح الـوزير
حـــسن الـــتــمــــــيــمـي اربع  صــاالت
ـفتوح في عـملـيات جلراحـة القلب ا
مــســتــشــفى ابن الــنــفـيـس بـجــانب
الـرصـافـة مع وحـدة افـاقـة مـتـطورة
ومـجـهـزة بـأحـدث االجـهـزة الـطـبـية
ـستلزمات الضرورية. وقال بيان وا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـتـمـيمي
افتتح اربع صاالت عمليات جلراحة
ـفـتـوح فـي مـسـتـشـفى ابن الــقـلب ا
الـنفيس بـجانب الرصـافة مع وحدة
افــاقـة مــتـطــورة ومـجــهـزة بــأحـدث
ــسـتــلــزمـات االجــهــزة الــطـبــيــة وا
الــضـروريــة اربع صـاالت اخـرى في
مـستشفى جـراحة اجلملة الـعصبية
بـعد تـأهيـلهـا وجتهـيزهـا باالجـهزة
الــطـبـيـة واجـهــزة الـتـخـديـر   كـمـا
افـتـتح مركـزا لـلجـهاز الـهـضمي في
مـــســـتـــشـــفى الـــكـــنـــدي ســـعــة 21

سريرا). 

عـائـلـة) .  واضـاف انـه ( اعـتـماد
آلــيـة تـوزيع تـتــضـمن مـراعـاة عـدد
افــراد االسـرة في حتــديـد مــسـاحـة
الــشـقـة اذ  شـمـول االسـرة الـتي
يـــتـــكــون عـــدد افــرادهـــا اكـــثــر من
A خـــمــســـة اشــخـــاص بــنـــمــوذج

ـسـاحـة تـبلغ  105 امـتـار مـربـعة
B واقـل مـن ذلـك بـــــــــنــــــــــمـــــــــوذج 
ـــســـــــــــاحـــة بــلــغت  89 مـــتــرا

مربعا). 
 واوضـح احــمــد ان الــعــدد الــكــلي

للمستفيدين بلغ  285 عائلة).
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ـهـجـرين نــظـمت وزارة الـهـجـرة وا
احــتــفــالــيــة قــرعـة تــوزيـع الـشــقق
الـسكنيـة  للدفعـة الثالثـة ب فئات
عــنـايــتـهــا ضــمن مـجــمع الـهــجـرة

السكني في محافظة ميسان . 
واكـــد مـــعـــاون مـــديـــر عـــام دائـــرة
ـتـابـعة رئـيس جلـنة الـتـخـطيط وا
تـــوزيع الــوحـــدات الــســكـــنــيــة في
الــوزارة سـعــدي احــمـد لــطـيف انه
ـهجرين (بـرعايـة وزيرة الهـجرة وا
الـسـيدة ايـفـان فائق جـابـرو قامت
الـوزارة بـتـنـظيـم احتـفـالـيـة سحب
قـرعة توزيع الوحدات السكنية ب
سـتحـقة لـتوزيع الـشقق االسـمـاء ا
الـسـكـنـيـة في مـركـز الـعـمارة وسط
احملــــافـــظــــة) مـــبــــيـــنــــا ان (عـــدد
ـشمول في هذه الدفعة بلغ 200 WŽd∫ جلنة القرعة تعلن توزيع شقق ميسان للمهجرينا

رافد عزيز
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شـرعت قـوات جـهـاز مـكـافـحـة االرهاب
بـعـمـلـيـة نـوعـيـة اسـتـبـاقـيـة بـحثـا عن
مــطـلــوبـ في مـنــاطق شـمــال بـغـداد.
وقــالت خـلـيـة االعـالم االمـني في بـيـان
تــلـقـته (الــزمـان) امس انه (اســتـكـمـاال
سـتندة على لـعملـياتهـا االستباقـية  ا
مـعـلــومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة  فـقـد
شـرعت قوة من جـهاز مُكـافحة اإلرهاب
بـالـتـعـاون مع قـطـعات قـيـادة عـمـلـيات
بـغـداد بعـملـيـة بحث وتـفـتيش شـمالي
الـــعـــاصــــمـــة بـــهـــدف تـــعـــزيـــز األمن
ـنـاطق). ونـفذت واالسـتـقـرار في هذه ا
شــرطـة بـغـداد عـمــلـيـة اسـتــبـاقـيـة في
مــنـاطق مـتـفـرقـة مـن مـركـز الـعـاصـمـة
اســـفـــرت عن الـــقـــبض عـــلى عـــدد من
طلوب وفق مواد قانونية تهم وا ا
مـخـتلـفـة.وذكرت الـشرطـة في بـيان أنه
(لــتـعـزيــز األمن واالسـتـقــرار وحـمـايـة
واطـن ومـكافـحة ـتـلكـات ا أرواح و
ــة واحلـــد مــنـــهــا وبـــإشــراف اجلـــر
مــيـدانـي من قـبل قــائـد شــرطـة بــغـداد
ــوسـوي الــلــواء الــركن مــاجــد فــالح ا

بـاشـرت تـشـكـيالت قـيـادة الـشـرطـة من
أفـواج الـطوار وبـاقي قطـعات شـرطة
بـغداد بـاالشتـراك مع القطـعات األمـنية
اخملـتلفه  بتـنفيذ عـملية اسـتباقية في
مـنـاطق مـتـفـرقة مـن مركـز الـعـاصـمة)
واضـاف أن (الـعـملـيـة أسفـرت الـقبض
ـطلوب وفق تـهم وا عـلى عدد من ا
مـواد قانونية مـختلفه و ضبط عدد من
األسـلحة الغير مرخصة و مواد مخدره

نوعة). و 
 وافــادت قــيــادة الــشــرطــة االحتــاديــة
بـتــنـفـيـذ عـمــلـيـة تـفـتــيش في مـنـطـقـة
الـغزالـية بـبغـداد . واوضحت فـي بيان
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس  ان (قــوة من
الـلواء اخلـامس الفـرقة الـثانـية شـرطة
احتــاديـة  نــفـذت حــمـلــة تـفــتـيش في
مـنطقة الغـزالية تمكـنت خاللها العثور
عــلى خـمس بـنــادق نـوع كالشـنـكـوف
ومـــســــدس ومـــخـــازن سالح). والـــقت
وزارة الـداخـلـية الـقـبض عـلى مـسؤول
إعـالمي في تنظـيم داعش ببـغداد.وذكر
مـدير اإلعالم والعالقات في الوزارة في
تـــغــريـــدة عــبــر تـــويــتـــر  إن (وكــالــة
االسـتخـبارات والـتحـقيـقات االحتـادية

ــدرعـة الــتـاســعــة شـرعت بــتـفــتـيش ا
مـــنـــطـــقـــة وادي الـــشـــاي فـي داقــوق
الحقة بقايا  داعش اإلرهابي  وأثناء
الـبـحث والتـفـتيش اشـتـبكت الـقوة مع
عـناصر إرهـابية)  مـؤكدا ان (الـعمـلية
اســفــرت عن قــتل عـددٍ مـن اإلرهـابــيـ
واالسـتـيالء عـلى أسـلـحـتهـم فضالً عن
العثور على مضافاتٍ وعجالتٍ مفخخة

 .( فُجرت ميدانياً
شـتركة عن وكـشفت قـيادة الـعمـليـات ا
مـــعـــلــومـــات خـــطـــرة عن والي داعش
ــدعـو ابـو يــاسـر الـعــيـسـاوي. وذكـر ا
الـنـاطق بـاسم قـيـاد الـعـمـلـيـات الـلواء
حتــســ اخلـفــاجي في بــيـان امس ان
(والي داعـش هو الذي يـقود الـعمـليات
االرهـابـيـة في العـراق وله تـاثـير كـبـير
عـلى االمـن في بـغـداد وكـركوك وديـالى
واالنــبـار  وان مـقــتـله ومـعــاونـيه اثـر
( بـشـكل كبـير عـلى صفـوف االرهابـي
وتـــابع ان (مــقــتــلـه ادى الى تــشــتــيت
صـفوف االرهابي وقطع حلقة الوصل
بــيــنـهـم). ودعت جلـنــة االمن والــدفـاع
الـنـيابـية الى عـدم جعل الـعراق سـاحة
لـتصفيـة احلسابات. وقـالت اللجنة في

ألـقت القـبض على مـسؤول إعالمي في
عـصـابات داعش). واعـتقل جـهاز األمن
الــــوطــــني ســــبــــعــــة دواعش كــــانـــوا
يـخـطـطـون لـشن هـجـمـات واسـتـهداف
االبــرايـاء في مـحـافـظــة نـيـنـوى. وقـال
بـيـان للـجهـاز تلـقته (الـزمان) امس انه
(الــقى الــقـبض عــلى ســبـعــة عـنــاصـر
لــداعش كـانـوا يـخـطــطـون السـتـهـداف
احملـافظة بـهجمـاتٍ ارهابية)  واضاف
انه (بـنـاءاً عـلـى مـعـلـومـاتٍ وردت عـبر
اخلـط الــســاخن اجملــاني  131 افــادت
بـتـحركـاتٍ لـعـناصـر داعش في مـناطق
وصل  شـرعت مفارز االمن مـتفـرقة بـا
راقـبـة والتـعـقب وتمـكـنوا الـوطـني بـا
من الــقــبضَ عــلى ســبــعــة  ارهــابــيـ
ادة  4 ارهاب مـطلوب لـلقضاء وفق ا
كانوا يخططون العادة تشكيلهم بخليةٍ
الســـتــهـــداف احملـــافــظـــة بـــهــجـــمــاتٍ
اجـرامية). وقـتلت القوات االمـنية عددا
مـن الداعـش خالل عـمـلـيـة اشتـبـاك في
ـحـافـظـة كـركـوك.وذكر قـضـاء داقـوق 
الــنـاطق بــاسم الـقـائــد الـعـام لــلـقـوات
ـسلـحة الـلواء يـحيى رسـول في بيان ا
تلقته (الزمان) امس ان (قوة من الفرقة

بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (اعـضاء
الـلـجنـة بـحثـوا مع رئـيس اجلـمهـورية
بــرهم صـالح الـواقع االمـني واالحـداث
األمـنية التي حدثت مؤخراً والتحديات
الـتي تـواجه القـوات األمـنيـة والـتأكـيد
عـلى دعمـها ومـسانـدتهـا وتدعيم االمن
واالســـتـــقـــرار في الـــبـالد وهـــذه أحــد

همة).  الركائز ا

وسوي  ماجد فالح ا
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عــدنــان خالل مــؤتــمــر مــشــتــرك مع
بالسـخـارت ان (هـناك طـلـبـا عـراقـيا
لالشـراف الــدولي ولـيس لـلــمـراقـبـة
عــلى االنـتـخــابـات وهـنــاك فـرق بـ
) مؤكـدا ان (االنـتخـابات الـتوجـهـ
تمـثل حتديـا كبـيرا في ظل الـظروف
الـــراهـــنـــة) واضــاف ان (تـــقـــســـيم
الـدوائـر االنــتـخـابـيـة ال يـقـاس عـلى

سـابـقــاته من الـقـوانـ االنـتـخـابـيـة
ـــا احلـــالي هــــو االســـهل بـــعـــد ور
تـمــديــد مـدة تــســجـيل الــتــحـالــفـات
ـشاركة السـياسيـة للكـتل الراغـبة با
في االنتـخـابات) مـوضحـا انه (لدى
فوضية   168 فرقة جوالة لتحديث ا
الــبـــيــانـــات وان االعــداد في تـــزايــد
ـواطن اذ تسـتهدف دور ا مستـمر 

الـترشـيح وكـذلك مـحـاسبـة اي جـهة
قد حتاول ان يـكون لـلمال الـسياسي
دور في تــغـــيــيــر الــنــتـــائج). فــيــمــا
ـثـلـة االمـ الـعـام لال اوضـحت 
ــــتــــحــــدة فـي الــــعــــراق جــــيــــنـــ ا
بالسخارت  ان االنـتخابـات يقودها
الـــعــــراقــــيـــون وال نــــحل بــــديالً عن

فوضية. ا
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وقـــالت بـالســخـــارت خالل مــؤتـــمــر
ــفــوضــيــة في مــقــرهــا ان اقــامــته ا
(الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة يــقــودهــا
ـكن أن نـحل بـديال الـعـراقـيـون وال 
راقبة عنهم ولـدينا دور االشـراف وا
عاينـة) واضافت ان (العراق قدم وا
طـلبـا بـاإلشراف الـدولي الى مـجلس
ــراقـبــة هي حـجــر األسـاس االمن وا
ـراقبـة ما حلضـور اجملـتمع الـدولي 
يــــحــــدث في االنــــتـــخــــابــــات وهـــذا
بـــالـــضــبط مـــا طـــلـــبــته احلـــكـــومــة
العراقـية وهي فـقط مراقبـة ومجلس
االمـن لم يــتــخــذ قــرارا بــشــأن طــلب
الــــعــــراق حــــتى االن) ومــــضت الى
ال القول (ضـرورة ابعـاد السالح وا
عن االنتخـابات) واكـدت بالسخارت
ان (االنـتــخــابـات عــراقــيـة خــالــصـة
لكـها ويقـودها العـراقيون وليس و
لــلـمــجـتـمـع الـدولي اي دخل فــيـهـا).
فـوضيـة ان العراق فيـما اوضـحت ا
لـم يـــطـــلـب مـــراقــــبـــة دولـــيــــة عـــلى
االنــتـــخـــابـــات بل لـإلشـــراف. وقــال
ــفــوضـــ جــلــيل رئــيس مــجـــلس ا
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ـــؤســـســـات احلـــكـــومـــيـــة وذوي وا
االحــتـيـاجــات اخلـاصـة) مــبـيـنـآ ان
فـوضيـة متـواصلـة مع مؤسـسات (ا
الــدولـة الجنـاح إجــراء االنـتــخـابـات
ــــبـــكــــرة). فـــيــــمـــا أعــــلـــنت وزارة ا
ان الــوزيــر اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة
أنــتـوني بــلـيـنـكـن بـحث هـاتــفـيـا مع
نظيره العراقي فـؤاد حس متابعة

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـــســـعى اطـــراف ســـيـــاســـيـــة بـــعــد
ــفــوضــيــة الــعــلــيــا الــتــبــاحث مع ا
ــسـتــقـلــة لالنـتــخـابــات الى اجـراء ا
انـية في االنـتخـابات احملـلـية والـبـر
يــوم واحــد فـــيــمــا اكــدت الـــبــعــثــة
ـيـة فـي الـعـراق ان االسـتـحـقـاق اال
االنــتــخــابي ســيــقــوده الــعــراقــيـون
ومــهـمــتـنـا تــهـيـئــة اجـواء االشـراف
رتقب. الدولي على عملـية االقتراع ا
وقـال مـراقــبـون لـ (الـزمـان) امس ان
(مـبــاحــثـات بــ اطــراف سـيــاســيـة
تهدف الى اجراء االنتخابات احمللية
ـانــيــة في يــوم واحـد بــعـد مـع الـبــر
اتـفـاق جلـنـتي الـقـانـونـيـة واالقـالـيم
انيتان على حتديد واحملافظات البر
موعد إجراء االنتخابات احمللية بعد
االنتـهـاء من القـراءة االولى لـلقـانون
ـــقــبـــلـــة بــالـــتـــشــاور خالل األيـــام ا
والتعاون مع مفوضية االنتخابات).

qOłQð  UF uð

مـؤكـدين ان (االجـواء والسـيـمـا بـعـد
تـأجيل االنـتـخـابات الى الـعـاشر من
ـقبل مـا زالت مـبهـمة تشـرين االول ا
وسـط تــــوقـــعــــات بــــتــــأجــــيـل اخـــر
ـانــيـة الى الـعـام لالنــتـخـابــات الـبـر
قبل في ظل التـجاذبات السـياسية ا
ومخـاوف اخرين من سـطوة السالح
( ــنـــفـــلت عـــلى ارادة الـــنــاخـــبــ ا
مــشـــددين عــلى (اهـــمــيـــة ان تــأخــذ
فـوضـية دورهـا احلقـيقي والـفاعل ا
ــتـــهــمــ بــالـــفــســاد عن بــأبـــعــاد ا
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ـتـابـعة وجه مـحافظ بـغـداد مـحـمـد جابـر الـعـطـا رؤسـاء الوحـدات االداريـة 
ولـدات للـتسـعـيرة اجلـديدة الـتي حـددتهـا احملافـظة اخملالـف من اصـحـاب ا

قبل. خالل شهر شباط ا
وذكر بيان للمحافظة تلقته (الزمان)
امس ان (ســعـر االمــبـيـر بــالـنــسـبـة
لــلـتـشـغــيل الـعـادي مـن الـسـاعـة 12
ظـهرا وحـتى الـسـاعة الـواحـدة ليال
وبـالـتـنـاوب مع الـكـهـربـاء الـوطـنـية
ثـمــانـيــة االف ديــنـار و بــالــنـســبـة
لـــلـــتـــشـــغـــيل الـــذهـــبي 24 ســـاعــة
وبـالتـنـاوب مع الـكهـربـاء الوطـنـية
فــيـــكــون بــســعــر 15 الف لالمــبــيــر
الــواحـــد) مـــشـــددا عــلـى (ضــرورة
مــــــراعــــــاة جــــــمـــــيـع الــــــضــــــوابط
والــتــوجــيــهـات واالعــمــامــات الـتي

ــــولـــدات فـــضال عن مـــتـــعـــهـــدي ا
الــتـــنــســيق مـع اجلــهــات األمـــنــيــة
والقضائية ضمن الرقعة اجلغرافية
التـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـية بـحق
). فـــيـــمـــا تــدرس وزارة اخملـــالــفـــ
الـكـهربـاء مـقـتـرح بيع وخـصـخـصة
بـعض محـطـات الطـاقـة الكـهـربائـية
طروحة في العراق ضمن احللول ا
. وذكـر لـتـوفـيـر الـطـاقـة لـلـمـواطـنـ
بيان لـلوزارة تابـعته (الزمان) امس
ان (هـنـاك بــعض الـلـغط الـذي اثـيـر
بـشــان مـوضـوع بـيع مــحـطـتي شط
الـبـصــرة والـرمـيـلـة إلنـتـاج الـطـاقـة
الكهربـأئية وخصـخصتهـا والسيما
انه مـطـروح مـدار احلـديث واليـعدو
كـــونـه مـــقــــتـــرحـــاً قُــــدم من احـــدى
الشركات االسـتثماريـة التي تتعامل

ــقـتــرح قـيـد .وان هـذا ا مع الــوزارة
ــقــتــرحــات الــدراســة شــأنه شــأن ا
االخـــرى أليـــجــاد احلـــلـــول الالزمــة
لـــتــوفـــيــر الــطـــاقــة الـــكــهــربـــائــيــة
) واشـار الى ان (األلـية لـلـمـواطـنـ
ـعروفـة في الـعـمل بـقطـاع األنـتاج ا
ـا لـتــولـيــد الـطـاقــة هي الــتـولــيـد 
يسـمى الدورة الـبسـيطـة وهي التي
تـتـولد بـهـا الـطاقـة نـتـيجـة احـتراق
الــــغـــاز او الــــوقـــود ومــــشـــتــــقـــاته
وبالـتـالي عمل الـوحـدات التـوليـدية
ـا لـتـولــيـد الـكــهـربــاء والـتـولــيـد 
ـركــبــة وهـو ان يــســمى بــالــدورة ا
يــســتـغل الــهــواء احلـار الــنـاجت من
احتـراق الـوقود والـعوادم الـذي هو
بـحرارة 540 درجـة مئـويـة لتـشـغيل
راجل البخارية وتدوير توربينات ا

الـتـولـيـد ويـنـتج عـنه طـاقـة بـنـصف
طــاقــة احملـطــة الــعــامــلــة بــالــوقـود
ــئـة) االســاسـيــة اي بـنــسـبـة 50 بـا
مـبــيـنــا ان (هـنــاك عـقــود حـكــومـيـة
وقـعت مع شــركـة كـار االسـتـثـمـاريـة
خالل عام 2014 عـلى نـصب مـعـدات
ــركــبــة مـع عــقـد ووحــدات الــدورة ا
تـشـغيل وصـيـانـة الـدورة البـسـيـطة
يـــتم االتـــفـــاق عـــلى األســـعـــار قـــبل
ـحـطـتي الـرمـيلـة وشط الـتـشـغـيل 
البصـرة حيث أكـملت الشـركة نصب
ــــعـــــدات) مـــــؤكـــــدا انه (لم هـــــذه ا
تــتـوصـل الـشــركــة الــعــامــة النــتـاج
الـطــاقـة في اجلـنــوب الى اتـفـاق مع
الــشــركــة بــشـــأن ســعــر الــتــشــغــيل
والــصــيــانــة لــكـــونه غــيــر مــنــاسب
ركبة وبالنظر لقرب اكتمال الدورة ا

صدرت من احملافـظة الـتي  العمل
ـاضــيــة) مــؤكـد بــهــا في االشــهــر ا
(زيادة مـبلغ الفي ديـنار عـلى اسعار
التشـغيل العادي والـذهبي بالـنسبة
لــلـمــولــدات الــتي الجتــهــز بــحــصـة

وقودية).
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ووجه العطا بحـسب البيان (رؤساء
الـــــــوحـــــــدات االداريـــــــة اإلشـــــــراف
ــتـابـعـة بـشـكل مــبـاشـر لـتـطـبـيق وا
الــتـعـلـيــمـات ومـحـاســبـة اخملـالـفـ
وتـأكـيد عـلى اخملـتـارين في مـتـابـعة

الــتي تـــمــلــكــهـــا شــركــة كــار وعــدم
الــتـــوصل الـى اتــفـــاق عـــلى ســـعــر
الـــتـــشــغـــيل والـــصـــيــانـــة لـــلــدورة
الــبـسـيــطـة الـتـي تـمـلــكـهـا الـوزارة
أقترحت الـشركة بـناء دورة بسـيطة
مـشـابـهه تـمـاماً وفـي اي موقـع اخر
واصفات تقترحه الوزارة وبـنفس ا
والـســعـات الـتـولـيــديـة بـسـبب عـدم
الـــتــوافـق عــلى ســـعـــر الــتـــشـــغــيل
والـصـيـانـة وكـذلك تالفـيـاً لـلـتـداخل
الــذي سـوف يــحـصل نــتـيـجــة عـمل
جـــهــتــ في نــفـس مــوقع الــعــمل)
مــشـــيــرا الـى انه (في حـــالــة قـــيــام
الــوزارة بــالــتــشـغــيـل والــصــيــانـة
يوجب ذلك االلتزام وضـمان تشغيل
الدورة البسيطة بكامل طاقتها على
مـدار الــعــام وهـذا يــتــطـلب تــوفــيـر
مـبـالغ ألجراء الـصـيـانات بـأوقـاتـها
احملـــددة حملـــطـــتـي شط الـــبـــصـــرة
ـشـاكل والـرمـيــلـة ومـعـاجلـة كـافـة ا
الـفنـيـة التي تـظـهر اثـنـاء التـشـغيل
الـية ونـتيـجة قـلة الـتـخصـيصـات ا

كن االيفاء بهذه االلتزامات). ال
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وتـابع الـبــيـان ان (احملـطـة هي مـلك
ركبة الوزارة بدورتـها البـسيطـة وا
ــكن لـكـار ان هي لـشــركـة كـار فال 
ـركـبـة دون تـشـغيل تـشـغل الدورة ا
الــبـســيـطــة وعـلـيـه قـدمت الــشـركـة
.حـيث وجه رئـيس الـوزراء ـقـتـرح ا
ــوافـــقــة عـــلى دراســتـه من قــبل بــا
الــــدائــــرة الــــقــــانــــونـــيــــة وحــــسب
الـتــعـلـيـمـات والــضـوابط). وتـشـهـد
مدن العراق تـراجع حاد في ساعات
احلـــصــــول عـــلـى الـــطــــاقـــة وعـــزا
مـواطــنـون هـذا الــسـبب الى ضـعف
ـالكــــات اداء الــــوزيـــــر احلـــــالي وا

احمليطة به. 

ËbM‚∫ مقترعة تضع ورقتها في صندوق اإلنتخابات

وارد احلكومـة احمللية   ال تـمتلك ا
الـكــافـيـة لــتـقـد اخلــدمـات ألبـنـاء
احملـــافــظــة ). من جــانـــبــهــا  قــالت
فــويــاشـكــوفــا سـولــيــورانـو  انــهـا
(سـتـعـمـل عـلى اقـامــة مـشـاريع عن
ـتـحـدة في مـحـافـظـة طــريق األ ا
ـثـنـى بـالـتــنـسـيق  مـع احلـكـومـة ا
االحتـاديـة  مــعـبـرة عن امـتــنـانـهـا
لــزيـارة احملــافظ إلى مــقـر الــبـعــثـة
ثنى واحتياجاتها لعرض مشاكل ا

الضرورية).

واكــد احملــافظ خالل الــلــقــاء الــذي
قر البـعثة بـالعاصـمة بغداد عقـد 
ـثـنى وضـرورة تـقد (مـظـلـومـية ا
ــشــاريع اخلــدمــيــة الــدعـم لــهــا بــا
وتــوفـيــر  فـرص الــعـمل  لــلـشــبـاب
ومــــنـــــحــــهـم الــــقـــــروض إلقــــامــــة

مشاريعهم). 
وشدد جودة  على (أهمية ان تكون
ـشاريع التي األولويـة للمـثنى في ا
ـنظـمات الـدوليـة التـابعة تـنفـذها ا
ـــتــحـــدة بـــالـــعـــراق  كــون لـأل ا
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ـثـنى أحـمـد مـنفي الـتـقى مـحـافظ ا
مثل اخلاص لبعثة جودة بنائبة ا
ــســاعــدة الــعــراق ــتـــحــدة  األ ا
قيـمة للشـؤون االنسانية نسـقة ا ا
إيـريـنـا فـويـاشـكـوفـا-سـولـيـورانو
وبـــحث مـــعــهـــا تــقـــد الــدعم الى
احملـــافــظـــة بــقـــطــاعـــات الــصـــحــة
والــتــربـيــة و الــطــرق  والـكــهــربـاء
وتوفير فرص عمل للشباب ورعاية

رأة والطفل. ا
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من أغــرب االمـور في الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة اجلــاريــة في بالدنـا  تــنـاسي
الـقائـمـون علـيهـا تـشكـيل مؤسـسـات كانـوا اتفـقـوا علـيهـا مبـكـرا من شأنـها
حتـقيق أكـبر قدر من أحالم الـشباب  او تـوزيع القـهر بالـتساوي بـينهم في
حـال العجز عن تلـبية التطـلع لعيش كر في بلـد معروف بثرائه  وأول تلك
ـؤسسات مجلس اخلـدمة االحتادي الذي مضى على تـناسيه ما يقرب من ا
عـقد ونـصف من الزمن دون أن يـرى النـور  او من يدعـو لتـفعلـيه من الذين
وضـعوا أيـاديـهم على صـدورهم متـعـهدين بـتعـويض الـعراقـي عن سـنوات
احلـرمان الـتي كابـدوهـا أيام تـسلط الـنظـام السـابق .اجزم ان مـباشـرة هذا
اجملـلس عـمـله سـيـسـد الـبـاب بـحـدود كبـيـرة أمـام عـمـلـيـات فـسـاد مـتـنـامـية
بـسرعة فائقة في مؤسسات الدولة كلما تقـدمت العملية السياسية بعمرها 
وضـمان توزيع الـوظائف على الـعاطلـ بطريـقة عادلـة من شأنهـا تعزيـز ثقة
ـواطن بهذه العملية التي اسودت صورتها في أذهان كثير الناس  ولكن ا
كنـني احلديث عن نسـيان  بل تناسي مع دة الطويـلة ال  بـعد مرور هـذه ا
سـبق االصرار  ألن مـجـلس اخلدمـة يضـمن استـحـقاقـات النـاس بالـعمل 
ولـيس لـدي مـن تـبـريـر لـلـتـنـاسي سـوى انـهـم ال يـريـدون لـلـتـنـظـيم أن يـكـون
حـاكمـا  فالـفوضى تـضمن مـصاحلـهم وتعـمق نفـوذهم  وتمـنحـهم فرصة
الــتـفــضل عـلـى اآلخـرين  مع ان احلــصـول عــلى فــرص الـعــمل حق أكـدته
ـة من دون عـمل شـريف ـكن لـلـحـيـاة أن تـكـون كـر جـمـيع الـشـرائـع فال 
ـتـطــفـلــ والـذين جــاءت بـهم الــصـدفـة بـعــيـدا عن مــكـرمــات اجملـاهـديـن وا
صائـر الناس . فـمن التعسف أن تـتحول مؤسـسات الدولة الى لـيتحكـموا 
مـؤسسـات عائـليـة لألبنـاء واألقربـاء والفـائض من الدرجـات الوظـيفـية يوهب
لـلــمـعـارف واألصــدقـاء  ويـهــمل اولـئك الــذين مـضت ســنـوات طـويــلـة عـلى
تـخرجـهم من اجلامعـة  ومنـهم من بلـغت مدة تنـاسيه عـقودا عديـدة  بيـنما
يـع من تخرج قـبل أشهر تُـعد على أصابع الـيد  بل هناك من يـع أبنائه
حـتى قبل الـتـخرج  ولـكي ال يجـلب األنظـار نحـوه  يعـينه في دائـرة يديـرها
صـالح  ولـذلك جند عـوائل بـكامـلـها تـعمل في صـديق او في اطـار تبـادل ا
ـزابل مـؤســســات الـدولــة  بـيــنـمــا نـرى كــثـيــرا من الـنــاس اســتـعــبـدتــهم ا
واألرصفة ( بـبسطيات وأكشاك ) بسيطة  وبصعوبة بالغة تسد مردوداتها
ـالية رمقهم  فـهل رأيتم ظلما أكـثر من هذا ?  ومع ذلك يتـساءل العباقرة ا
مـستـغربـ بروز ظـواهر الى سـطح الواقع لم يـكن اجملتـمع على مـعرفـة بها
ة بـأشكـالهـا اخملتـلـفة  اذ أعـمى الطـمع واجلهل كـحاالت االنـتـحار واجلـر
ـشـكالت  فبـتـنـا نرى تـمـايزا بـصـرهم وبـصيـرتـهم عن رؤيـة الغـاطس من ا
ـسـتـوى طـبـقـيــا واضـحـا بـ شـرائح اجملـتـمع أفـرزتـه تـبـايـنـات حـادة في ا
االقـتصادي  ويا لهـول هذا التمايـز عندما يتعـمق  فال أشد وطأة منه على
مـستـقبل الـبالد  فقد وطّن الـتمـايز أمـراضا في جسـد اجملتـمع تكـاد تكون
مـزمـنة كـاحلـقد واالنـتـقـام والتـصـارع واحلسـد والـغـيرة والـنـفاق وغـيـرها 
تراكم وتـمظهرت بسلوك عنيف  بدا بعضه غريبا  ما يضيف جديدا الى ا
من الـروح الـعـدوانـيـة الـتي خـلـفـتـهـا الـطـائـفـيـة واألعـمـال االرهـابـيـة والـفـكر
ـتطرف .ال يقتـصر عمل مجلس اخلـدمة االحتادية على حتـقيق العدالة ب ا
الـناس فحسب  بل سيحث مختلف الوزارات على بـيان احتياجاتها الفعلية
ناسبة  لـقوى االنتاج من الشباب  ما يجبرها على رسم االستراتيجيات ا
ـعنى الـتخطـيط احلقـيقي لـلمسـتقـبل  وليس االسـتناد الى الـعشـوائية في
الي من الطلبة ورميهم في الشوارع الـعمل كما هو حاصل اآلن بتخريج ا
 واهـدار األمـوال الـطائـلـة الـتي أنـفـقتـهـا الـدولـة على تـأهـيـلـهم . من بـ ما
يـعنيه مجلس اخلدمة سحب صالحيات الـتعي من ادارات يشكل التافهون
فـيها نسبـة ال يستهان بهـا من الذين تتحكم بـهم األهواء والنزعات وعالقات
ـفـروضـة  ومـا هـو غـير مـشـروع  حلـسـاب مـؤسـسة الـقـرابـة والـضـغوط ا
واطـنون لـلـتذلل عـنـد هذا وذاك من واضـحـة ال يحـتـاج فيـهـا ا
الـذين جتردوا من مشاعر االنتماء للوطن . نريد مجلس
خــدمــة يــعــمل بــســيــاقــات مــحــددة ال تــتــبــدل بــتــبــدل
ـمـسـكـة بـالـسـلـطة  األشـخـاص  او نـوع األحـزاب ا
ؤسسات  راجعوا الدستور أليست هكذا هي دولة ا

ان كنتم ناس .

الشك عـنـدي  ان كل مواطن غـيور شـاهد حـلـقة بـرنامج " الـكشـاف " الذي
تـقدمه قـناة " الـشرقـية " اخلـاصة بـصيـادي االسمـاك في البـصرة  اصابه
ـعـانـاة هـذه الفـئـة  من الـظـلم وشظـف العـيش  بـعـد ان كـانت رافدا االلم  
مـهـمـا في االقـتـصـاد احمللي  مـن خالل سـعيـهم الـدؤوب في تـنـمـيـة الـثروة

السمكية.
كـانت كـإمــرا الـبـرنـامج  صـادقـة في نـقل خــبـايـا واسـرار احلـيـاة الـيـومـيـة
ـارسـون مـهـنـة الـصـيـد عـلى سـفـن وقوارب ألهـالي قـضـاء " الـفـاو" الـذين 
ياه الدوليـة  وقد شاركهم معد ومقدم مـتهالكة ال تصلح ابـدا لإلبحار في ا
الـبرنامـج في جولة لـلصـيد استـمرت ايـاما  كانت نـتيـجتهـا حصـيلة بـائسة
من اسـماك صغـيرة  نتـيجة عـدم صالحية مـياهنـا اإلقليـمية لـلصيـد بسبب

سؤول بتوفير بيئة صاحلة للصيد .. التلوث  وعدم اهتمام ا
هم  كيف يـقضي ابناء " شـاهدنا لـقطات حيـة في هذا البـرنامج الوثائـقي ا
ديـنة بأحـاديث احلزن  وفي اثناء اوقـات الصيد الـفاو" يومـهم في مقاهي ا
 وقـد مأل القـهر قلـوبهم  فـهم ب نـارين .. ب توفـير لـقمة عـيش شحـيحة
لـعوائـلهم  وبـ اخلوف الذي يـعتـريهم بـاستمـرار من سلـطات دول اجلوار
يـاه العراقيـة  وفي مرات عديدة تـدخلها دون رقيب او الـتي تبحر بـالقرب ا
حـسـيب  بيـنـمـا لو اقـتـرب الـقارب او الـسـفـينـة الـعـراقيـة الـبـائسـة  مـجرد
اقـتــراب  من مـيـاه تــلك الـدول  فـان عــشـرات الـســفن الـكـبــيـرة  وبـأحـدث
سلحة  تطوق السفـينة العراقية  وتكون االشـكال  وهي محملة بالقـوات ا
الـنـتـيجـة اعـتـقـال الـصـيادين لـفـتـرات طـويـلة .. وقـد اسـتـمـعـنا الـى احاديث

ة رواها الصيادون العراقيون وهم يشكون امرهم الى الله ..! ووقائع  مؤ
قـلق  الذي كـشف السـتار عـنه البـرنامج  هـو عدم دعم الـصيادين االمـر ا
تمثلـة بتوفير الوقود بأسعار عاونة  ا الـعراقي في توفير ادنى متطـلبات ا
مــنـــاســبــة  مــا  يـــضــطــرهم الـى شــرائه من ســـفن وقــوارب  دول اجلــوار
ـتواجـدة في شط العـرب  واالدهى من ذلك  قـيام الـصياديـن العـراقي  ا
بـشـراء الـســمك الـذي يـصـيـده الـصـيـادون االيــرانـيـون  ونـقـله الى الـسـفن
العراقية  والعودة به الى سوق السمك في " الفاو" على انه سمك عراقي!
رء باالمتعـاض  ح يشاهد مأساة الـصياد العراقي  بعد ان كم يـشعر ا
ؤسـسة الـعـامة لألسـماك) كـان يعـيش في رعـاية مـؤسـسة حـكومـيـة هي ( ا
بـردة العـمالقـة واسطـولهـا الـبحـري اخملصـص للـصيـد  الذي ـخازنـهـا ا
كـان يجوب بـحار الـعالم في صيـد وفير  كـنا نـلمسه في اسـواقنا احملـلية 

وبعضه كان يصدر الى اخلارج ..
بدع الـبصري عمار حتـية إلعالمي قناة " الشـرقية " ا
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احلـوار الـسـتراتـيـجي بـ الـبـلدين.
وقــالت اخلـــارجــيـــة األمــريـــكــيــة ان
ـباد (بـلـيـنكن وحـسـ أكـدا عـلى ا
الـتي  االتفـاق عـليـهـا فيـمـا يخص
احلوار الـسـتراتـيجي بـ البـلدين)
وأضاف ان (بيـلنـكن  اكد دعم إجراء
ـــبــكــرة االنــتـــخــابـــات الــعــراقـــيــة ا

قترحة هذا العام). ا
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ـعـادن مـنـهل عــقـد وزيـر الـصـنـاعــة وا
ـرافق جـلـسـة عــزيـز اخلـبـاز والـوفــد ا
مـباحثات مع وزير الصـناعة والتجارة
في إقـلـيم كردسـتان كـمـال مسـلم وعدد
ــسـؤولـ فـيـهــا حـول جـمـلـة من من ا
ــشـتــركـة من ـواضــيع ا الــقـضــايــا وا
ــــعـــوقــــات الـــتـي تـــواجه بــــيـــنــــهـــا ا
ركز واإلقليم وقضايا الصناعي في ا
ـشاريـع الصـنـاعـية تـخص  تـأسـيس ا
وتـسجيل الـعالمات الـتجاريـة وحماية
ــــدن ـــــنــــتـج احملــــلـي ومــــشـــــاريع ا ا
ـالكات الـصـنـاعـيـة وتـدريب وتـأهـيل ا
الــصـنـاعــيـة وآلـيـات تــفـعـيـل وتـعـزيـز
ـركز ـشـتـرك بـ ا الـتـعـاون والـعـمل ا
واإلقــلــيم فـي اجملــال الــصـنــاعـي كــمـا
تــخــلل اجلــلــســة مـنــاقــشــات مــطــولـة
ــذكـورة ــواضــيـع ا ومــداوالت حــول ا
واالتــفـــاق عــلى وضع رؤيــة واضــحــة
وصــيــغــة مـشــتــركــة لـدعم الــصــنــاعـة
الــوطــنـيــة وتــسـهــيل اإلجــراءات عـلى
الصناعي وكذلك اإلتفاق على تشكيل
جلـنة مشتركة ب الوزارت للتواصل
سـتمر وتـقد تـقارير كل والـتبـاحث ا
ـتـابــعـة األمـور 60يــومـا إلى الــوزراء 
ــتـعـلــقـات اخلـاصــة بـالـصــنـاعـيـ وا

ومــنح إجـازات الــتـأســيس لـلــمـصـانع
اجلديدة بالشكل الذي يصب في خدمة
اجلـانبـ ويسـهم في تعزيـز الصـناعة

واالنتاج الوطني. 
وأسـتعرض اخلباز في مـؤتمر صحفي
ــلـفـات ـواضــيع وا مــشـتــرك مـجــمل ا
الـتي تـمت مـناقـشـتهـا مـؤكدا (أهـمـية
االســـتـــفـــادة من جتـــربـــة اإلقـــلـــيم في

اسـتــقـطـاب اإلسـتـثـمـارات الـصـنـاعـيـة
وكــيـفــيـة الــتـعــامل مـعــهـا واألســالـيب
ـايسهم في ـتبـعة بهـذا اخلصوص  ا
إحــيـاء الـصـنــاعـة الـعـراقــيـة وتـطـويـر
ــنــتــجــات احملــلــيــة وحتــســ األداء ا
ـؤســسـات والــشـركـات والــكـفــاءة في ا
الـــصـــنـــاعــيـــة) مـــشـــيـــرا إلى (رغـــبــة
الــــوزارتــــ في تــــعــــزيـــز الــــتــــعـــاون

الـصــنـاعي وفـتح آفـاق جـديـدة لـلـعـمل
ــــشــــتــــرك فـي مــــخــــتــــلف اجملــــاالت ا
الــصـنـاعــيـة).  ولـفت إلى أن (الــلـجـنـة
الــتي  االتـفـاق عــلى تـشـكـيــلـهـا بـ
الـطـرفـ سـتـبـاشر أعـمـالـهـا االسـبوع
الـقــادم لـتـحـديث وتـفـعـيل االتـفـاقـيـات
ركز واإلقـليم والتوصل الـسابقـة ب ا
إلى صــيـغـة نــهـائـيــة لـلـتــعـاون تـخـدم
الــطــرفــ مــشــيــرا إلى أن احلــكــومـة
سـتثـمرين الـعراقـية جـادة في تأمـ ا
وتـوفـيـر التـسـهـيالت الالزمـة للـحـاجة
إلى اسـتثمارات حقيقية وتوفير الدعم
الـالزم لـــلـــقــــطـــاع اخلــــاص) مـــؤكـــدا
عوقات (اسـتعداده لتذليل الصعاب وا
ودعم الـصناعيـ للنهوض بـالصناعة
نتج الـعراقية والـسعي لوضع بصـمة 
نتجات بـهوية وطنية عراقية ينافس ا

احمللية واإلقليمية). 
wŽUM  oO Mð

وتــــرأس اخلـــبــــاز  االجـــتـــمـــاع األول
ُـنـاقـشة جملـلس الـتـنـسـيق الـصـنـاعي 
ُدرجـة على جدول واضـيع ا عـدد من ا
أعــمــال اجملـلس ومــنــهـا عــرض مــهـام
مــجـلس الـتـنــسـيق الـصــنـاعي ومـهـام
الـسـكـرتـاريـة الـتنـفـيـذيـة وآلـيـة عرض
ــواضـــيع عــلى مــجــلـس الــتــنــســيق ا

ـــنـــاطـق مـــغـــريـــة األراضـي في تـــلـك ا
مـقـارنة بـغيـرها.ويـقول حـسون “سـعر
ــربع من األرض يــعــتــمـد عــلى ــتــر ا ا
ـــوقع ويـــتـــراوح بــ  100إلى 300 ا
ألـف ديــــــنــــــار (حــــــوالى 65 الـى 200
دوالر).”وشـــجع كل ذلك عـــلى تــســارع
ـكن رؤيـة شـاحـنـات حـركــة الـبـنـاء. و
نـاطق الواقعة عند وآلـيات تتنقل في ا
ـوصل حـيـث أقـيـمت مـدارس أطــراف ا
خـاصة ومحـال جتارية وعيـادات طبية
خـاصـة.ويـقول عـدي حـميـد وهـو بائع

ـــوصـل (الــعـــراق)-(أ ف ب) - يـــأمل ا
ســعـد جـرجــيس الـذي كــان يـسـكن في
وصل في ة في وسـط ا ـديـنـة الـقـد ا
بــيع مــنــزله الــذي بـات مــجــرد جـدران
بـاني هناك من مـتهـاوية كـما أغـلب ا
أجـل شـراء بـيت جـديـد في الـضـواحي
ـديـنة حـيث انـتـقل العـديـد من سـكان ا
تـــاركـــ وراءهم أمالكـــا من الـــصــعب
إيــجـاد من يـريــد اقـتـنــاءهـا.في صـيف
الـعام 2017 أقـيمـت احتـفاالت رسـمية
ـوصل الـتي كانت ـناسـبة “حتـرير ”ا
ثابة “عاصمة ”تـنظيم الدولة تـعتبر 
اإلسـالميـة الـذي احـتل ألكـثـر من ثالث
سـنوات مـساحـات واسعـة من العراق
دينة وجدوا أنفسهم بعد لـكن أهالي ا

ذلك وسط ركام منازلهم ومحالتهم.
ــلــكــون إمــكــانــات وحــتى الــيــوم ال 
إعــادة االعــمــار فــلم يــجــدوا مـفــراً من
جـــمع كلّ مـــا لــديـــهم من مـــال لــشــراء
ـوصل ومـحـاولة أراض عـلى أطـراف ا
تـشـيـيد مـنـازل هـناك.بـ هـؤالء سـعد
جرجيس (62 عـاما) الذي يسكن اليوم
مـع زوجـته وأطـفـاله األربــعـة في شـقـة
وصل على أستأجرها في حي شرق ا
اجلــانب اآلخـر من نـهـر دجـلـة. ويـقـول
لـفرانس برس “أحـاول منـذ أشهـر بيع
ـدمـر كقـطـعـة أرض على األقل بـيـتي ا
لـكن ال أحد يريد شراءه ألنه مع كل ما
حـوله مـن مـنـازل مـهـدم وتـفـوح مـنـها
ـــــوت روائـح كـــــريـــــهــــــة تـــــذكــــــر بـــــا
ة حيث ديـنة القـد والـدمار.”وتـمثل ا
تــقع مـنـارة احلـدبـاء واجلـامع األمـوي
وصل ومـنازل وعـقارات عتـيقـة قلب ا

وأقدم منطقة فيها وهي مركز محافظة
ـــــــــعــــــــروفــــــــة ب”أم نــــــــيـــــــــنــــــــوى ا
.”ويـضـيف الرجل أنه لم يـعد الـربيـع
ــديــنـة يــرغب بــالـعــودة لــلـعــيش في ا
ـة. “عـنـدمـا أتـفقـد الـبـيت تـقـفز الـقـد
أمــامـي مــشــاهــد الـــقــتل والــتـــفــجــيــر
واإلعـدامـات التي كـان داعش يـنفـذها”
هــنـاك. وتــقف هـذه الـذكــريـات ومــعـهـا
الــركـود االقـتـصــادي في الـعـراق جـراء
ـثل انــخــفـاض أســعــار الـنــفط الــذي 
يـزانـيـة البالد وراء ـورد الـرئـيسـي  ا
صـعـوبـة عـودة احلـيـاة الـطـبـيـعـيـة في
ــدن الـتـي حـررت من قــبــضـة جــمــيع ا
.ويـــتــابع جــرجـــيس بــألم اجلـــهــاديــ
واضح “بـيـتي الـذي اشـتـريتـه من قبل
بـسـت مـلـيون ديـنـار (حوالى 40 ألف
دوالر) ال يـسـاوي الـيـوم حـتى ربع هذا
نازل ـبلغ وينطبق هـذا على جميع ا ا
ــــديــــنـــة واحملــــال الــــتــــجــــاريــــة في ا
ـة.”ويـؤكـد مـاهـر الـنـقـيـب وهو الـقـد
صـاحب مـكتب لـبيع وشـراء العـقارات
ـــنـــازل في أن “انـــخـــفـــاض أســـعـــار ا
ة بنسبة تصل الى 50% ـدينة القد ا
ة لدى بسبب ما حتمله من ذكريات مؤ
أهـــــلــــهـــــا (…) دفــــعـــــهم لـــــلــــتـــــخــــلي
عـنـهـا.”ويـشـيـر إلى تـلـقـيه طـلـبـات من
ـة لشـراء عـقارات ديـنـة القـد سـكـان ا
ســكــنــيــة في أحــيــاء بــعــيــدة عن قــلب
اضي لكن ـدينة كانت أقل ثمنا في ا ا
الــبـنى الـتــحـتـيــة فـيـهــا اآلن أصـبـحت
أفــضل.ويـقــول الـنـقــيب إن من أسـبـاب
االنـخـفاض الـكـبيـر في أسـعار عـقارات
ـة أن “الــدولـة لم تـدفع ــديـنـة الـقـد ا
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الـــــصــــنـــــاعي وتـــــقـــــد مــــوجـــــز عن
االســتــراتـيــجــيــة الـصــنــاعــيـة لــغــايـة
2030ومـا اُجنز منهـا وأسباب احليود
ــعــوقـات الــتي ُــتــبــقي وا فـي إجنـاز ا
تعترض تنفيذها وعرض عن مُخرجات
جلـــنـــة األمــر الـــديــواني 204 لـــســـنــة
ُراجـعة االسـتراتيـجية ـعنـية  2019ا
الــصــنـاعــيـة وحتــديث الــرؤيــة لـغــايـة
ـسـتـشارين في 2050بـإشـراف هـيئـة ا
رئـاسة الوزراء وعرض مُـخرجات جلنة
األمـــر الـــديـــواني رقم 17  س لـــســـنــة
ــعـــنــيــة بــإعـــداد الــســيــاســة 2020وا
الــوطــنـيــة لألمن الــصـنــاعي بــإشـراف
مُـستـشاريـة األمن الوطـني وغيـرها من
ـواضيع و إتخـاذ عدد من القرارات ا
والــتـوصــيـات بــشــأنـهــا حـيث يــتـولى
اجملـــــلس اإلشــــراف عـــــلى تــــنـــــفــــيــــذ
الـسـتـراتـيجـيـة الـصنـاعـيـة في الـعراق
لــغـايـة عـام 2030إذ يــواجه االقـتـصـاد
الـعراقي حتـديات كبـيرة كونه اقـتصاد
ريـعي اُحـادي اجلـانـب يـعـتـمـد أسـاساً
ـا يـجـعـله عــلى اإليـرادات الـنـفـطــيـة 
عـرضــة لـتـقـلـبـات أسـعـار الـنـفط وهـذا
ـسـار يـسـتـدعي وقـفـة جـادة لـتـغـيـيـر ا
االقـتـصـادي والـصـنـاعي بـالـذات حيث
ُهمة أصبحت الصناعة من اخليارات ا

لـتــنـوع مـصـادر الـدخل وأحـد األعـمـدة
األســـاســيــة لالقـــتــصــاد الــقـــائم عــلى
ـعـرفة وأصـبح اسـتكـمـال القـيـمة في ا
الــصـنـاعــات الـوطـنـيــة وتـكـامــلـهـا مع
ية من سـمات االقتصاد الـصناعة الـعا
ُبررات أستدعت الناجح وان كل هذه ا
الـى ضـــرورة وضع اســـتـــراتـــيـــجـــيــة
صــنــاعــيــة لــغــرض حتــقــيق الــتــنــوع
ــطـلــوب في االقـتــصــاد .ونـقـل بـيـان ا
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس عـن اخلـــبــاز
تــــأكـــيـــده خـالل االجـــتـــمــــاع عـــلى ان
(الـصناعة العـراقية تعرضت الى ضرر
كـبـير مُـنـذ عام 2003) مُـشـيراً الى انه
(بـــات مـن الــضـــروري دعـم قـــطـــاعــات
الـصـنـاعة والـزراعـة والـتجـارة لـتـكون
روافد أساسية للدخل القومي العراقي
ـعـوقـات ـشــاكل وا مـن خالل حتـديـد ا
بــــشــــكل دقــــيـق وواضح وعــــرضــــهـــا
بــــوضـــوح وجـــرأة الفـــتــــاً الى انه من
أســبـاب جنـاح الـصـنـاعـة وضع اُسس
لـلمُنافسـة ووضع ستراتيجيـة حقيقية
وفـــاعــلـــة إلعــادة أحـــيــاء الـــصــنـــاعــة
الـعراقيـة) مُجدداً تـأكيده عـلى (أهمية
ُـــشـــتـــرك بـــ الـــعــــمل والـــتـــعــــاون ا
الـقـطـاعـ الـعـام واخلـاص لـلـنـهـوض

بالواقع الصناعي في البـالد).
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اطلق الـرئيس الـصيـني ش جـ بيـنغ عام 2013 مبـادرة احيـاء طريق
احلرير القد بحلة جديدة  تسميتها ب " طريق احلرير اجلديد " .

اجلدير بالذكر ان " طريق احلرير اجلـديد " القد يعود تأريخه الى نحو
ـيالد  ,ويـشــيـر االسـم الى شـبــكــة الـطــرق الـبــريـة الـقــرن الـثــاني قــبل ا
بطول والبحـرية الـتي ربطت بـ الص واوربـا مرورا بـالشرق االوسط  ,

يتعدى عشرة االف كيلومتر .
ـبادرة الـتي جاءت وكان الـرئيس الـصيـني تعـهد خالل الـقمـة اخلاصـة با
بعـنـوان " طـريق واحـد وحـزام واحد "  ,بتـخـصـيص حوالي 160 ملـيار
دوالر لــلــخــطـة  ,بــهــدف ان يـكــون الــطــريق طــريق لــلــسالم ولـم الـشــمل
والـتــجــارة احلـرة                 انـه مـشــروع صــيـني اثــار اجلــدل حـول
شـاريع البنـية التـحتية فـي العديد من العالم . فـهو يشـمل تمويل صـيني 
ـنتـجـات الصـينـيـة الى االسواق دول العـالم الـهدف مـنه تـسريع وصـول ا
في انحـاء العـالم . ومن اجل اجنـاحه مـولت الصـ مشـاريع بـناء الـطرق
وانئ وشـبـكـات السـكك احلـديـد في دول في افـريقـيـا واسـيا وامـيـركا وا
ـصـارف الـصـيـنـيـة . هـذا اجلـنـوبـيـة وحـتى في اوربـا وذلك بـتـمـويل من ا
التـمـويل الـصـيـني اشغل امـيـركـا واوربـا بالـديـون الـتي سـتـتحـمـلـها دول
الـعالـم الثـالث والـتي حـتـمـا سـتـجـد صـعوبـة في دفـعـهـا لـتـتـمـكن الـص
ـوقعـة تكـون مجـحفة ـقدرات هـذه الدول حـيث ان االتفـاقيات ا بالتـحكم 

في الكثير من االحيان .
مرات االتية : ويشمل طرق احلرير اجلديد على ا

ــتـد من غــربي الـصـ الى - اجلـسـر الــبـري االوراسي اجلــديـد الـذي 
روسيا الغربية .

ـتد من شـمـالي الـص الى ر الـصـ - مـنغـولـيا  –روسيـا الـذي   -
الشرق الروسي .

ـتـد من غربي ر الـص  –اسيـا الـوسطى  –اسيـا الـغـربيـة الـذي   -
الص الى تركيا .

ـتـد من جـنـوبي ر الـص  –شـبه جـزيـرة الـهــنـد الـصـيـنـيـة الــذي   -
الص الى سنغافورة .

تد من جنوب الص الى باكستان . ر الص  –باكستان الذي   -
ـتـد من جـنوبي ـار الذي  ر بـنغالديش  –الص  –الهـند  –ميـا  -

الص الى الهند .
تد من الـساحل الصيني عبر سنغافورة - طريق احلرير البحري الذي 

توسط . والهند باجتاه البحر االبيض ا
بـادرة سبق لهـا ان انظمت يذكر ان الـعديد من الـدول التي انظـمت الى ا
الى البـنك االسيـوي لالستـثمـار في الـبنى الـتحـتيـة التي اقـترحت الـص

تأسيسه في عام 2013.
ز ان االنتاج الصناعي الصيني الفائض يعد وتقول صحيفة نيويورك تا

بادرة . اهم الدوافع التي تقف خلف ا
ثال  ,تنتج الـص نحو 1,1 مليـار طن من الفوالذ سـنويا فعلى سـبيل ا
وهي كمـيـة تعـادل تـلك الـتي تنـتـجـها كل دول الـعـالم االخرى  ,ولكـنـها ال
تسـتـهـلك داخـلـيـا سوى 800 ملـيـون طن  حـيث الـفـائض سـيـصدر الى

دول العالم اخملتلفة .
كذلك أنشأت الص خط للسكك احلديد ب الص وصوال الى بريطانيا
واخـر الى تـركـيـا كـذلك فـهي تـخــطط لـبـنـاء شـبـكـات الـسـكك احلـديـد في
وانئ في الـدول اخملتلـفة في اميـركا اجلنـوبية اميركـا اجلنوبـية وتطـوير ا

وافريقيا واسيا          
اين العرب من طريق احلرير اجلديد 

ان طريق احلـريـر اجلديـد ال يشـمل اي دولـة عربـيـة على نـحـو رسمي من
ـذكورة اعاله عـلما ان الـص تـستـورد اكثر من % 40 من مساراتـها ا
نـفـطــهـا من الــدول الـعـربــيـة . وخــلـصت احـدى الــدراسـات الى احــتـمـال
حصول زيـادة في التـجارة في مصـر بنـسبة ال تـتجاوز %15 في مقابل
ـا في ذلـلك دول شـمـال تـأثـيـر شـبه مـعـدوم فـي بـقـيـة الـدول الـعـربـيـة  ,
افـريــقــيـا . ومع ذلك ســارعت الــدول الـعــربــيـة بــشـكل فــردي الى تــوقـيع
ـمكن اتفـاقـيـات لـلـتعـاون مع الـصـ لالسـتـفـادة من مشـاريـعـهـا . ومن ا
را جديد ب الص وأوربا من مستقبال ان ينظم العراق الى ان يكون 
خالل أنشـاء مـيـناء الـفـاو الـكبـيـر وربطه سـكـكـيا وعن الـطـريق الـبري مع
ــا يــوفـر ذلك اكــثــر من عـشــرة ايـام اوربـا عـن طـريق تــركـيــا وســوريـا 

لتوصيل البضائع .
ـتــحـدة والــصـ ــشـروع زاد من حــدة الـتــوتـر بــ الـواليــات ا ان هـذا ا
وخاصـة خالل الـسـنوات االربع من واليـة دونـالـد ترمب الـرئـيس الـسابق

ـتحدة وال نـعلـم ماذا ستـخبـئه والية الـرئيس للـواليات ا
اجلـديــد جـو بــايـدن من مــفـاجــات جـديــدة في هـذا
اجملال . عـلى الـرغم من ذلك فـأن الصـ مـاضيه
في عزمـهـا لتـطويـر طـريق احلريـر اجلـديد وجـعله
الـشـريـان احلـيـوي لـتـصديـر مـنـتـجـاتـهـا من جـهه

والسيطرة على العالم من جهة اخرى .

مـالبس مسـتـعـمـلة (42 عـامـا) اشـترى
قـطـعـة أرض مـنذ أكـثـر من عـام وتـمكن
مـن بناء منزلـه عليها “عـندما اشتريت

نطقة خالية ”تماما. األرض كانت ا
…b¹bł oÞUM

ولـفت حـميـد وهو أب خلـمـسة أطـفال
الى أن “ثـــمن مـــئــة مـــتــر مـــربع داخل
وصل يتراوح ب 15 الى 20 مليون ا
ديــنـار (أقل من  13500دوالر) بــيـنـمـا
ــنــاطق اجلــديــدة تـشــتــري بــهـذا في ا
ـبـلغ 200 مــتـر مـربع.”وتـدعـي دائرة ا

ـوصـل أن األراضي الـزراعـيـة بــلـديـة ا
غـير مخصصة لـلسكن لكن في العراق
حـيـث مـا زال هـناك 1,2 مـلـيـون نـازح
لم يــعــد أحــد يــعــيــر اهــتــمــامــا لــهــذا
وصل االعـتـبـار.ويؤكـد رئـيس بلـديـة ا
زهـــيــر األعــرجي أن “هـــنــاك خـــطــطــا
ـوصل (…) ولـبـنـاء لــتـوسـيع مـديـنــة ا
ضـواحي جـديـدة لكـنـهـا ما زالت “قـيد
الــــدراســـة رغم مـــرور أكــــثـــر من ثالث
ســـنـــوات عــلـى طــرد اجلـــهـــاديــ من

نطقة. ا
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تـعويضـات لألهالي ولم تـعد اخلدمات
الـعامـة وال بنـاء اجلسور ”بـ جانبي
ــديـنـة.في ظل هــذه الـظـروف أصـبح ا
بــيع مـنــازلـهم وعــقـاراتـهـم حـتى ولـو
بــربع قـيـمـتـهـا اخلــيـار الـوحـيـد أمـام

السكان.
i¹uFð  U³KÞ

وتـؤكـد سـلـطات احملـافـظـة أنـهـا قدمت
90 ألـف طلب تـعـويض بـيـنـهـا حوالى
50 ألــفــا عن أمـالك دمــرت وقــرابـة 40
ألـــفــا عن الـــضــحــايـــا لــكن حـــكــومــة
ــركــزيـة فـي بـغــداد الــتي تـعــاني من ا
ضـائقة مادية خانقـة لكن التعويضات
لـم تــشـمـل سـوى 2500 عــائــلــة حــتى
ـــقــــابـل حتـــولـت مـــنــــاطق اآلن. فـي ا
زراعــيــة تـــمــتــد عــلى أطــراف مــديــنــة
ـــوصل الــتي كــانـت مــركــزا جتــاريــا ا
أسـاسـيـا في الـشرق األوسـط يسـكـنـها
قـرابــة مـلـيـوني نـسـمـة إلى جتـمـعـات

سكنية متفرقة هنا وهناك.
وظـهـرت أحيـاء بـأسـماء بـيـنهـا زيـونة
والـفالح الثانية واجلمعيات تمر فيها
شـوارع مغطـاة باإلسمـنت وتمتـد فيها
أنابيب مياه شرب وتوجد فيها مكاتب
عــقـاريـة.ويـقـول يــونس حـسـون وهـو
صــاحـب مـكــتـب عــقـارات (56 عــامــا)
لــفــرانـس بـرس “عــمــلــيــة بـيع األرض
لـلسـكن سهـلة جدا وال تـستـغرق سوى
سـاعة أو ساعت فيما يتطلب بيع أو
ـة شــراء الــعــقــارات واألراضي الــقــد
إجـراءات روتينية مـعقدة ترهق الناس
ــنـاطق الــذين أصــبــحـوا يــفــضـلــون ا
اجلـديـدة.”إلـى ذلك تعـد أسـعـار شراء
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ضــبــطت هــيــئــة الــنــزاهــة االحتــاديـة
مــسـؤولــ  في شـركــة نـفط الــشـمـال
لـقيامهـما بالتالعب في تقـارير رسميَّةٍ
بــغــيـة صــرف أكـثــر من مـلــيـار ديــنـار
شــهـريـاً خالفــاً لـلـقــانـون. وأكَـدت يـان
تــلـقــته (الـزمـان) امـس ان (فـريق عـمل
ــكـتب حتـقـيق كـركـوك ضـبط رئـيس
شــعـبـة مـتـعـهـدي احلـمـايـة ومـسـؤول
وحـــدة الــتـــجــاوزات فـي شــركـــة نــفط
لـتالعـبهـمـا في تـقـاريـر زيارة الـشـمـال
مــواقـع مــتــعــهـدي حــمــايــة األنــابــيب
واآلبــار الـنـفـطـيـة بـغـيـة صـرف مـبـالغ

مالية بصورة مخالفة للقانون).
واضـــاف أن (الــشــركــة قــامت بــإبــرام
عـــقـــود مع أكـــثــر من 4 االف شـــخصٍ
بـاسم متعهدي احلماية لغرض حماية
األنابيب لقاء مبالغ يصل إلى أكثر من
مـليار و200 مـليون دينـار تُصرَف لهم
) وتابع ان (الـفـريق تـمكن في شـهـريـاً
عـــمـــلـــيـــة اخــرى خـالل انــتـــقـــاله إلى
ــديـريـة الــعـامـة لــتـربـيــة كـركـوك من ا
شروع عقد ضـبط األوليات اخلاصة 
ـديـريـة مـع الـشـركـة الـعـامـة أبــرمـته ا
حـيث ــكــائن  لــتــجـارة الــســيـارات وا
كـــشف عن شــبــهـــات فــســاد  تــمــثــلت
وعدم ُـباشـر بـاتـباع أسـلوب الـشراء ا
إعــداد دراســةٍ بــاحلــاجــة الــفــعــلــيـة)
مــؤكـدا ان (الـفـريق تـمــكن في هـمـلـيـة
ثـالـثـة ضـبط األولـيات اخلـاصـة بـعـقد
ُـبــرم بـ جتــهــيـز خــدمـة اإلنــتــرنت ا
كاتب رئـاسة جامعة كـركوك مع أحد ا
خالفـته تعـليمات األهـلية لـالشتبـاه 
األمــانـة الـعـامــة جملـلس الـوزراء الـتي
نــصت عـلى قـيـام الـدوائـر احلـكـومـيـة
بـالـتعـاقد مع وزارة االتـصاالت بـصدد
جتـــهــيــز خــدمــة اإلنـــتــرنت) ومــضى
الــــــبـــــيــــــان الى الــــــقـــــول ان (دائـــــرة
الـتحقيقات في الهـيئة نظمت محاضر
رسـمـيّـة بـالـعـمـلـيـات الـتي تـمـت وفـقاً
وعرضها رفقة ُـذكرات ضبط قضائـية
ـتـهمـ على قـاضي مـحكـمة حتـقيق ا
كـركـوك اخملـتـصَّـة بالـنـظـر في قـضـايا
الــــنـــزاهـــة الـــذي قـــرر تـــوقـــيف أحـــد
وإصدار ـتـهمـ في العـمـليـة األولى ا
ـتَّـهم الـثاني أمـر قـبضٍ وحتـر بحق ا
ــادة 340 مـن قــانـون وفــقــاً ألحــكــام ا

العقوبات). 
كــمــا أحــبــطـت الــنــزاهــة مُــحــاولــتـ
إلدخـــال حـــاويـــات حتـــتــوي مـــواد لم

ُـــــعــــــامــــــلـــــة يــــــصــــــرحْ بــــــهـــــا فـي ا
إضـافــة إلى عــجالتٍ غــيـر الــگــمـرگــيَّــة
مـسموحٍ بدخولهـا للعراق في ميناء أم

قصر. 
وذكـر الـبـيان ان (تـفـاصيل الـعـملـتَـت
الــلــتــ نـفــذَتــا من قــبل مالكــات عـمل
أفـادت بـأن مــديـريـة حتــقـيق الـبــصـرة
ُـديـريــة الـذي انــتـقل إلى فــريق عـمـل ا
حيث تمكَّن من ضبط 5 مـيناء أم قصـر
حــاويــات اتـضـح بـعــد الـفــحص أنــهـا
حتـتوي على مواد غيـر مُصرَّحٍ بها في
ُـعامـلة الـگمرگـيَّة  بـهدف الـتهرب من ا

الرسوم الكمركية).
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مـضـيـفـا ان (الـفـريق تـمـكّن في عـمـلـية
اخــرى من ضـبط حـاويـة في مـيـنـاء أم
قـصرٍ الشمـالي حتتوي على 4 عجالتٍ
مـخـتلـفـة كانـت مُعَـدة للـتـهريـب كونـها
ــســمــوح بــدخــوله إلى ُـــوديل ا دون ا
الفـتـا الى (تـنـظـيم مـحـضـري الــعـراق)
ضـبـط أصـولـيـ بـالـعـمـلـيـتـ الـلـت
ـوجب مـذكّـرت قـضـائـيــت نُـفـذَتـا 

وعـرضهمـا رفقة األولـيَّات على قـاضي
ُـختـصَّة  بـالنـظر مـحــكمـة التـحـقـيق ا
فـي قـــضـايــا الــنـــزاهــة في الــبـــصــرة
ُناسبة). التخاذ اإلجراءات القانونيَّة ا
وأكـد وزير الـنفـط احسـان عبـد اجلبار
اسـماعيل حرص العـراق على التعاون
ـية لـتـطـويـر قـطاع مـع الشـركـات الـعـا
ـا يـحـقـق االهداف الـنـفـط والـطـاقة و
واصـفاً الـعالقة ـستـقبـلـية  واخلـطط ا
مـع شركـة تـوتـال الـفرنـسـيـة بـالـشريك
ـهم والـتاريـخي التي تـمتـد معه  الى ا
اضي عندما شاركت في مـطلع القرن ا
تــطـويــر حـقل  بـابــا كـركــر في كـركـوك
ـذكـرة تـفاهم .جـاء ذلك خالل تـوقـيـعه 
مـع شــركــة تــوتــال تـــتــضــمن مــحــاور

شاريع كبرى واعدة . عديدة
ـذكـرة تأتي وقـال اسـمـاعيل ان (هـذه ا
ــبــاحــثـات تــتــويــجــاً لــسـلــســلــة من ا
والـــنــقــاشــات الــتـي بــدأت قــبل ســتــة
تــهــدف لــلــتــوصل الـى تــعـاون أشــهــر
مـــثــالي لــتــحــقــيق خــطط الــوزارة في
تـــــــــطــــــــويــــــــر قــــــــطــــــــاع الـــــــــنــــــــفط
وخـــصــوصــاً فـي مــشــاريع والـــطــاقــة
والــطــاقـة األســتــثــمـار االمــثل لــلــغـاز 

النظيفة والبنى التحتية وغيرها). 
وكـشـف اسمـاعـيل عـن (وضع اجلـهات
ـعنيـة في الوزارة اللـمسات النـهائية ا
ــشـتـرك مـع تـوتـال حملــاور الـتــعـاون ا

والــتــوصل الى صــيــغـة عــقــود حتـقق
شتـركة) .وأشار الى (الدعم االهـداف ا
الـكـبيـر الـذي تقـدمه احلـكومـة ورئيس
الـــوزراء لـــقـــطــاع الـــنـــفط والـــطـــاقــة
ـنـاسـبة والـتـوجـيـه بـتـوفـيـر الـبـيـئـة ا
ـيـة) .من جـانـبه لـعـمـل الـشركـات الـعـا
عـبـر الرئـيس التـنـفيـذي لشـركة تـوتال

الـنـفـطـيـة الـفرنـسـيـة بـاتـريك بـويـانيه
عـن سـعـادته بـهـذا الـتـعـاون مع وزارة
مؤكداً رغبة الـنفط وشركاتها الوطنية
ـزيد شـركـتـه وتـطلـعـهـا الـى حتقـيـق ا
مـن الـتـعـاون والـشـراكــة احلـقـيـقـة مع
الـعراق  مـعبـراً (عن أمله االنـتهاء من
صـيـاغة عـدد من العـقـود االستـثمـارية

ـواقع الـنـفـطـيـة والـغـازية احلـقـول وا
شاركة وكيل فـي محافظة البصرة. و
الـوزارة لشـؤون التوزيع حـامد يونس
ومـدير عام الدائرة االقـتصادية ومدير
عـام دائرة الدراسات والتخطيط وعدد
ـــســـؤولــــ في شـــركــــتي  نـــفط مـن ا

البصرة وغاز اجلنوب .

UOKLŽ ∫ لقطة من اجلو حلي زيونة الذي حتصل فيه عمليات بناء في الضاحية اجلنوبية للموصل

خالل الـفترة فـي قطـاع النفـط والطـاقة
ومنها اسـتثمار الغاز وحتويله ـقبلة ا

الى طاقة مفيدة وبكميات كبيرة). 
وكـــــان الــــوزيــــر يــــرافــــقه  الــــرئــــيس
الــتـنـفـيـذي لـشـركــة تـوتـال الـفـرنـسـيـة
ــرافق لـه ان قـام  يــوم امس والــوفــد ا
الـــثالثـــاء  بـــجــولـــة شـــمــلـت عــدد من
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دى متألِقُ وَجْهُ العراقِ على ا
كارمِ تَعْبَقُ وَرِمَالُهُ بِشَذا ا
فَجِبالُهُ كسُهْولِهِ وشِمالُهُ

ُعْرِقُ كَجَنُوبِهِ وَهُوَ األصيلُ ا
ـتدة بامـتداد حُدودِهِ اجلـغرافيـة تراها نعم انّ الـطِيبـةَ في العراقـي 
مـاثلـة في آبن الـسلـيمـانيـة كـما جتـدها في ابن الـكـاظمـية واالعـظمـية

دن العراقية االخرى  . وابن البصرة ونينوى وسائر ا
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وكاتب الـسطـور مفتـون بحب الـعراق وحُبّ أهله األطـياب الـذين غمروا
بِطِيبَتِهم مَنْ يحل في بالدهم حدّ التغني باخالقيتهم ومناقبيتهم ..

-3-
ونـحن نــكـتب بـ احلــ واحلـ عن مــظـاهـر الــطِـيَـبــة الـعـراقــيـةِ الـتي
تــنـعـكس في الـعـديـد من مـواقف أبــنـائه وتـضـيف أرقـامـا جـديـدة الى

روءات العراقية األصيلة . سجل ا
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واليوم وقفتُ على مَوْقِفٍ يَقْطُرُ نُبالً ومروءةً وطِيبةً لشابٍ جامعيٍّ طيبٍّ
من الـسـلـيمـانـية  هـزته االريـحـيةُ فـتـصدى لِـحالقـة االطـفال الـنـازح

اليها مجاناً ...
وهو يُخيّرهُم ليقوم بحالقتهم وِفَقَ الطَرْز الذي يختارونه

ورغم انّه يقول
(انّ التعامل معهم ليس سهال)

اال أنّ ذلك لم يُثنِهِ عَنْ مواصلةِ عَمَلِه جاداً مخلصاً وليس له من هدف
االّ إدخـال الـسـرور عـلى قـلـوب اولـئك الـصـغـار الـذين يـتـــــوقـون الى
ـظاهر وقـد يحـول الفــــقر بيـنهم وبـ ما يـتـــــوقون الظـهور بـأحسن ا

اليه .
ـزوجة بـالتـقدير انّ هذا الـشاب الـنبـيل حريُّ أنْ نـزجي اليه الـتحـيّة 
ا انـطوت علـيه نفـسه من طِيـبةٍ دَفَعَـتْه الى أنْ يبـاشر بـنفسه واالكبـار 

حالقة االطفال مجانا ليكون قدوة لغيره من الرجال ...
وجنـدد الـثـنـاء والـتـحـيـة لـكل الـعـراقـيـ الـطـيـبـ
الــذين حتــولــوا الى مــشــاريع انــســانــيـة نــافــعه
تـمـشي عـلى االرض بـقـدمـ وفـقـهم الـله تـعالى

وحفظهم جميعاً.
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صدرها.
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قصة قصيرة

ا موت) ا موت ...ظلت  (ظلت 
حــســرة الك بـلــدالل .. جــانه شـلــون يــاخـلق

الله.
اوالدهـا الصبـيان كانـوا يحزنـون ح يرون
امـهم تـمـارس (يـوغـاهـا ) اجلـنـوبـيـة نـشـيج
صـوتـهـا يقـطع قـلب اوالدهـا فـهي كالـكـاهـنة
ـرتـلـة) الـسـومـريـة .. (الـنـاديـتم /الـكـاهـنـة ا
حـــتى ان جــدار بــيـــتــهــا واصــوات اوالدهــا
الصغار ينوحون معها كأنه طقسهم اليومي

الغرائبي ...
وحـ تـضـرب االحـزان اطـنـابـها فـي قلب ام
غــالب ..يــشـتــد شـجن احملــنه عــنـد اجلــمـيع
فــتــصــوب وجــهــهــا نــحــو مـرقــده في وادي
الــسالم وتـخــاطـبه (ابـو غــالب اوالدك امـانه

ت .. وانت لم تمت)  _اخللف لم 
فتنعيه بصوتها الرخم قائلة... 
 ياحمال اخذني وياك ياحمال 

شـظـايــا احلـسـره كـتـلـتـني ..وگـلـوب الـبـشـر
تمثال

شي ...وعـدنه كـومة يـاحـمال ..احـنه كـبـار 
اطفال 

كل ليلة تمر تاخذ بقايا ...الروح 
وهـمـوم الـلـيـالي اثـقـال ..يـاحـمـال ..يـاحـمال
تـمضي االيام وتتعاقب السن ..تاخذ حرب
الـثمـان مع ايران قـدم احد اوالدها الـفقراء

 ...
ويــأخـذ احلـصـار الـتــسـعـيـني   الــكـثـيـر من
اطـفـالهِ ..كـلـمـا جـار علـيـهـا الـدهـر ..تـوسلت
ربــهــا بـــشــفــاعه كل الــغــربــاء واالولــيــاء ان

يخفف عنها الرب حسرتها 
وكــلـمـا كـبـر احــد اوالدهـا الـسـبــعه (عـلـلـته)
بــلـفــرح الـغــائب ودعت له مـثــلـمــا دعت لـكُل
الــعــراقـيــ بــلـفــرج...كــانت ام غــالب جتـود
..لـالخــرين رغم شح ذات الـــيــد وتــذلل وجع

سـبيعينه لم ينحني هامها .... وان انحنت
هـامتها للونـ ولفقد االحبه ... فهي كانت

قد ودعت ابا غالب 
قائلة ;

وين تريد ...العمر سبحة يسر 
    وانـــگـــطــعـت من االيـــد ...وين تـــريــد ام
غـالب ..كانت قد اجنـبت سبعـة...كانت عند
هـا او كما يقول رحـيل زوجها تشـد حياز
اهل الــعــزم كــانت (ســد مـســد) ...تــنــتـخي
بــالـواحـد االحـد ...وتــشـد بـطـنــهـا بـخـبـزة
اخلــيـرين ..رغم سـبـعــيـنـيـتــهـا لم تـفـقـد ام

غالب همتها ولم ترُخي شيلتها الحد..
ورغم حـاجـة السـبـعه من ابنـائهـا الـكثـيرة
لـكـنهـا  لم تطـلب عـوناً من احـد اال من الله
...وكـــانت حـــ تــفـــتـــر هــمـــتـــهــا تـــتــوزر
(بـجرغدها) او شـالها االسود لـتهزم خطار
الـعــوز ..فـخـريـة:كـانت فــخـر مـديـنـتـهـا..ام
غـالب كما يحـلو لها لن تسـمى كانت كثيراً

ماتمسك صورة ابو غالب مخاطبه اياه;
رأيت العُمر تبكيهِ الورودُ

              وتبكيهِ احملَنة واخلدودُ 
هي الساعاتُ تأخذنا سَريعاً 

              الى شيبً ترافقهُ العقودُ
فالخل يدوم والصديق

            والظل يدوم وال عودُ
كــانت ام غــالـب وجه اليــعــرف الـغــضب وال
يـــكــظم احلــقـــد وان عــز عـــلــيــهـــا الــبــعض

بالشماته فهي مثل العراق ..
يـدهـا مبـسوطـة لـلعـدو قبـل الصـديق ..فهي
ـقـبـلـ ام الــولـد ولـيس ام ولـد .. رفــضت ا

على يدها رغم صغر سنها ..
لم يخذلها ربها ح تدعوه ..فحاشى الله 
ولم تقبل عطايا اهلها ...والطيب ابداً

كـانت قد اعـدت اوالدها الـصغـار لتـدفع بهم
لـلحياة والعمل مع فقراء اهلها...في العراق
ومــااكــثـرهم ..كــانت قــد امـســكت بــغـالب ..

ودفعته للعمالة (عامل بناء)..
ـنـاديل ورحومي وداوود اخـذت به لـيـبـيع ا
ـدينه لـيـقف امام واحـدة من مـستـشـفيـات ا

اء ...  لبيع ا
كــانت تـودعـهم كـأم عــصـافـيـر تــطـلـقـهم من
قـفص البيت الى فضـاء احلياة وتسـتقبلهم
ـــا جــادت به حـــ يـــعــودون مـــحـــمــلـــ 
جـباههم كانهم فخاتي الكاظم وح ينتهي
ا تثمر من مـساءهم تاخذهم بيدهـا قانعه 
رزق حـالل...ام غـالب اليــعــرف اطـفــالــهـا لَم
تـنثر امهم شعرها (وتردح ) وحدها من كثر

حزنها وشكواها ..ح يغني داخل ..

ـسـتـشـري من كـل صوب ـهن ا قـريـبـاتـهـا وأ
بــســيب فــقـد حــبــيب او زوج او اب او حـ
يـخيم اجلوع بليـاليه الگشر الـلذين خطفتهم
احلـــــروب واحلـــــصــــارات ... فـــــهي عـــــرفت
بــكــبـريــائــهــا وهي التــطـلب مـن االخـرين ان
ـنوا عـليـها بـالشـفقه يـعطـفو عـليـها او ان 
فـتـقول عـنهـا صاحـبتـهـا ام حمـيد( تـريد من
االخــريـن اهالً  او جــيــران )االصــول ولــيس
احملــصـول فـاالصـول ان يــسـود احلب فـيـعم
الـــعـــراقــــيـــ اخلـــيـــر واحملـــصـــول زرعُ كُل
الـعـراقـيـ الـذي تـبـاهي به الـعـالـم وتـقـصد
الـسـتـر والـعـافـيه... تـكـرر الـفـقـيـرة ام غـالب
(الـسـنا بـنـات ابائـنـا االجاويـد) وهي التـريد
احملــبـة الـرديـئـة الــتي كـأنـهــا مـصـنـوعه في
الـص الـسبـعينـية ام غـالب مازالت بـاسقة
بــاشــطـة  نــادرة ...بــنت ابــوهـا فــقــد شـدت
وزرتــهـا حـ عــلـمت ان ابـنــهـا عـبــدالـله قـد
نـصب خيمة له في التحرير  مع التشريني
 ..وخـذالنه لها كونه غاب ولم يخبرها لكنها

علمت اخباره من ابنتا البكر غالب...
قالت حلفيدها علي; 

ه ...اخــذني لــعــمك ابــو حــيــدر  الــيـوم يــا
صورته عنت علية

 ونحبت بصوتها الشجي :
بـفـراگـهم جـمره بـدلـيـلي.... وافـرش صورهم

بنص شليلي ...
وابجيلهم ...وگفه على حيلي 

حـــ وصـــلت ام غـــالـب ..الى حـــيث جتـــمع
فــقـراء الـعـراق وطالبه وبــاعـته وشـبـابه من
اهل الـغـيـرة ..تـلـقـفـهـا اهل (الـتـكـاتك)كـأنـها
امـــيـــرة ســومـــريـــة ... واحـــاط بــهـــا حـــشــد
الـغـيـورين من فـقـراء وجـيـاع الـعـراق من كل
مـكـان ..وقــبـلـوا يـديـهـا لـقـد قـبـلـهـا اجلـمـيع

ه كلكم غالب وعبدالله)  وقالت (

غـــالب الـــعـــراق الـــذي كــان عـــقـــاب الـــعــرب
..ونــامـــوس غــيــرتــهم ال هــمه جــوع والبــرد
ـوت ابـدا... بـكم يـعـيش ...هـذا الـعـراق لن 
وبـكم يبقى ياعشاق احلـرية تصاعد صوتها

وتساقطت دموع اجلميع  . 
وين تريد جربت احلياة سن وسن 

خلصنه دمع والله دمع 
احنه نحب نبجي ذكرناك وبجينة 
وعطشانه الفصوص وباجر تطيح 

جربت احلياة سن وسن وضاعت سن 
انه وياك يبني والعراق مثل اطفال بلعيد 

راجيح  اجو حفاي من صوت ا
انه مـخـلص صبـر تدري اصـبـرنك بعـد بيش

اسألك ياعراق شوكت نرتاح?

4 غترب آسر عبـاس احليدري على رعاية وتـكر الطاقات الـشعرية واحياء وتـخليداً لذكرى الـشاعر حميّر حرصـاً من الصحفي واالعالمي العـراقي ا
اط على ان تصل في سابقة الشعرية لكل االعمار ومن جميع اال عموري وبالتعاون مع احتاد األدباء والكتاب في بابل أعلن عن انطالق ا حس ا

قبل وسينال الفائزون الثالثة األوائل  موعد اقصاه العاشر من آذار ا
اجلوائـز التـالية : الف دوالر األولى  750 دوالراً الثـانية  500 دوالر الـثالـثة اضـافة الى جـوائز تـقديـرية لـسبـعة نـصوص اخرى  مع اختـيار عـشرة نـصوص
ـسابقة فـي مطبوع ضـمن احتفـالية تلـيق باالبداع الـعراقي الرص  وستهـمل اللجـنة النصـوص التي حترض على تمتـلك حضورها  وسـتصدر فعـاليات ا
ؤهلـة شاكرين للجميع محـبتهم)  واضاف ان النصوص تصل شاركـة الفاعلة متمن الـفوز للنصوص ا بدعينا ا القبح والـكراهية واهابت جلنة اجلائـزة 

اسنجر ولالستفسار االتصال على  07722106256. الى صفحة الشاعر عبد االمير خليل مراد على ا
w(UB « rłUŠ dJý 

تنصّبْ .. تنصّبْ
فشكلكَ ينبئ  : انكَ 

ضبع 
 فرأسُكَ أفعى 

وذنبُكَ ثعلبْ!
××       

 تنصّبْ .. تنصّبْ 
فليسَ كمثلكَ فخّ 
بخبث سداسيْ 
 ولؤمٍ سياسيْ 

 يعودُ مُكعّبْ!
××       

تنصّبْ .. تنصّبْ 
دجاجُك نحل 

 دجاجي أجربْ!
××        

تنصّبْ .. تنصّبْ
ألني سفيه 

بكلّ سوادي 
 وكل عناديْ 

 وكلّ بياضيْ 
وكلّ افتراضيْ 

جعلتُكَ تعلو 
بعنفِ سحابيْ 

وتبقرُ بطنيْ 
بكلّ حرابيْ 

فضرعكَ يسمنُ 
ضرعيَ يُحلبْ!

××       
تنصّبْ .. تنصّبْ 

بأولَ يومٍ 
هرقتَ دمائي

وأولَ يومٍ 
أكلتَ مسائيْ 

فصبحيَ شؤم  
وصبحكَ كوكبْ 

وتدبغُ جلديْ 
 وجلدُكَ ( اشهبْ)

××       
تنصّبْ .. تنصّبْ 
أخذتْ  اخلالفةْ 
بلسعِ البعوضْ 

فصارتْ (سُالفةْ )
فزحلقتَ قرنا عنيدا
وعلقْتَ قرنكَ كوكبْ!

تنصّبْ .. تنصّبْ 
فأنتَ األميرْ 
وأنتَ الوزيرْ 
وكلُّ الفروع 
تؤدي إليكَ
فروعكَ تنمو

وفرعيَ يُصلَبْ!
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هنة شـعرت مؤخرا بتأنيب ضمير بأنـني ساهمت مع الكثير من زمالء ا
والــعـلـم بـعــدم تـنـاول مــوضـوعــات احلـيــاة لـلــقـار مـن وجـهــة نـفــسـيـة
ـتعـلـقة بـاكـتسـاب مهـارات الـطاقـة اإليـجابـية واجـتمـاعيـة خـاصة تـلك ا
واألمل والـسـعادة. فـقـد شـغلـنـاه لـسـنوات بـاحلـروب والـقـتل والتـهـجـير
ـاذج بشـرية ليـس في وجوهـهم نور الـله وال قطرة والـفقـر. وقدمـنا له 
دم من احلـياء والـوطنـية. بل هي قـبيـحة أقبـح من أوصاف الـشعراء في
الـقـبح. إنـه يـعـيـش يـومـيــا مع وجـوه ســيـاسـيــة كـاحلــة ال ضـمـيــر لـهـا
وظـيفـتـهـا تصْـدِيـر الـهمـوم واألحـزان والفـقـر لـلمـواطن ورفع هـرمـونات
ريـر واسـتنـفاد طـاقته الـكهـرومـغنـاطيـسيـة. فكل خـيبـة األمل واليـأس ا
ا يزيد من تشاؤمه ـانه  حتـد يواجهه ينسـحب من طاقته ومرونته وإ

انه. أكبر القتلة قاتل األمل.   ويأسه وحزنه وضعف إ
مـا فعلناه في وسائل اإلعالم هو قصف القار بـسلسلة من السلبيات.
ابـتـداء من قـتل مـعــنـويـاته في حب احلـيـاة ونــشـر الـفـواجع والـنـكـبـات
ستـقبل الستـنفاد ما تـبقى من طاقته واألحـزان إلى غلق منافـذ األمل با
اإليـجابية. صحيح إن الـكاتب عليه أن يعري الواقـع السياسي السلبي
ــقـابل عـلـيه إن يـزرع الـورد في ويـحـفـز الـقـار إلى الــتـغـيـيـر لـكـنه بـا
حـدائق الـواقع ويـبـشـر بـاألمـل واحلـيـاة لـكي يـعـيـنه عـلى فـهم احلـيـاة

نطق العلم ال بغيبيات األموات. بطريقة صحيحة 
سـأبدأ بتغيير بوصلة الكـتابة في زرع السعادة واألمل والصحة ثالوث
الـوجـود. مـسـتــثـمـرا مـا درسـته وتــعـلـمـته من احلــيـاة. ومـا قـمت به من
ــراكـز عــربـيــة ودولـيـة تـدريب عــلى صـنــاعـة مــهـارة الـســعـادة واألمل 
واجهة الـواقع وسلبياته. وسأعبد طريق القار وإجـراء تمارين حياتية 
الـعراقي بنصـائح العلم والـتجارب وشالالت احلـياة الصعـبة. وسأتركه
يـختـار مـا يحب مـن أفكـار لكـنـني لن أقـبل منه أن يـغـلق باب األمل من

أجل صحته وسعادته.
ـختلـف مسـتويـاته التـعلـيميـة وطبـقاته سـأكون صـريحـا بأن العـراقي 
االجـتمـاعية حـريص على تـعمـيق احلزن في داخـله حتى وهـو في نشوة
ـة في احلـيـاة مـا يـجـعل ـؤ الـفـرح. كـمـا لـديه من الـتـقـالـيـد الـقـاسـيـة وا
مـنـســوب األمل عـنــده يـنـخــفض إلى الــصـفـر. حــيث تـضــافـرت عـوامل
تـاريخـية واجـتمـاعيـة وسيـاسيـة على صـنع شخـصيـة العـراقي احلزيـنة
ة. مـثلـما هـناك كـابوس احلـاضر ـنقـسمـة على ذاتـها بـازدواجيـة مـؤ وا
ـتمـثل بسـاسة الـعـراق وما فـعلـوه بالـعبـاد واألرض من جرف اجلـمال ا
ـكب نفاياتـهم العفنـة لتشكل هـذه العوامل جباال واألمل واسـتبدالها 

من األحزان واليأس في احلياة العراقية.
بـشكل عام الـبيـئة الـعراقـية الـيوم بـظروفهـا الداخـليـة وتعـرية الـزمن لها
هي بـيئـة الطـاقة الـسلـبيـة. فالـعالقـات العـامة مـتوتـرة وانتـهازيـة وقائـمة
صالح. واجلميع مصابون باالكتئاب والظلم. والسياسة العراقية عـلى ا
جتـعل الناس في ظالم حياتي دامس بال أمل للـعيش في احلياة. القليل

غلقة. منهم من يخرج من هذه الدائرة ا
هـمة اإلنـسـانيـة لإلعالم يـكون أو ال يـكون. أن من هـنا تـبـدأ القـصـة وا
يـبدأ بـحـمالت تـوعويـة لـبث األمل في الـنفـوس وصـنع خـرائط سلـوكـية
وحـياتية تؤدي بالوصول به إلى طريق األمل. بـالتوازي مع يفعله ويتف
بـه لـصــنع الـكــوارث واألحـزان وابــتـكــار صـنــاعـة الــتـهــيـيج والــتـنــافـر
اجملـتـمـعي والـتـشـجـيع عـلى الـقـتل واالخـتـطـاف واالسـتـقـطـاب. وإبراز
الـوجوه القـبيحـة التي تـنشر الـرعب واخلوف والـيأس في نفـوس الناس

زيد من القبح. الذي يتحول إلى اكتئاب مزمن. فالقبح دائما ينتج ا
ـواطن الـعراقـي سيـربط األمل ـهـمـة صعـبـة ومـعـقـدة. وإن ا اعـرف إن ا
ر به العـراق منذ سنوات ويأمل اخلروج منه بـالوضع العصيب الذي 
ـستـمر بـأقل اخلسـائر. وأعـرف إن مـا يجـري في احليـاة هو الـتـفكـير ا
ستقـبل بظالمية عـراقية مـبتكرة دون أن يـكون معهـا مساحة لألمل. بـا
الــكل فـي الـظـالم مـعــا. لــكن الــبــحث مــسـتــمــر عــلى بــاب األمل لــرؤيـة
الـشـمس. األمل هـو إرادة الـبـحث الـذي لم نـكـتـشـفه بـعـد في مـعـرفـتـنـا
وحـواسنـا. هنـاك امل حتت األنقـاض. هناك امـل ب حنـايا كل الم ألم
وأمل. ال فــــرق بـــــ األلم واألمـل ســــوى إن الالم تـــــقــــدمـت في األولى

وتأخرت في الثانية.
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ال أريـد تـلطـيف حـالـة الواقـع. فالـشـعـور باإلحـبـاط واأللم مـنـطقي خالل
ـقـابل األمل هـو طـاقة هـذا الـوقت الـعصـيب من حـيـاة الـعـراقي. لكن بـا
إيـجابـية لـتـقويـة منـاعـته ضد الـظـلم واألحزان. فـاألمل هـو عمـليـة مـليـئة
ـقـاربـة أهدافـه جنـبـا إلى جـنب مع بـاإلثـارة يـنشـأ عـنـدمـا يـحـدد طـرقـا 
االسـتعـداد لـلـمثـابـرة عـلى الرغم من الـعـقـبات. فـاألمل أكـبـر من أن يتم
احلـلم به. أعـتـقد أن األمل يـفـتح األبـواب ويجـلب احلـلـول. واألمل يـبقي
اإلنـــســـان يـــتـــحـــرك لألمـــام حـــتى عـــنـــدمـــا تـــبـــدو األمـــور مـــيـــؤوســـا

منها.األشخاص اليائسون يتصرفون بطرق ميؤوس منها.
نـعم لـيس من الـسـهل الـتـغلب عـلى حتـديـات احلـيـاة وحتـقـيق أحالمـنا.
ـوارد احلـيـاة لـيـست مــتـكـافـئـة. لم نــولـد جـمـيـعـا بــنـفس الـدرجـة من ا
وتـختلف مـواهبنا وقـدراتنا من شـخص آلخر. والنـجاح يكون من خالل
الـتعامل مع حقيقـة ما هو موجود ولـيس ما نفضله أن يكـون.لكن علينا
بهج سار ا أال نـنظر إلى األسفل بل نـتطلع إلى األمام. الـتركيز عـلى ا
ؤلـم فقط ـسـار ا فـقط سـيـؤدي إلى إنـكـار الواقـع. كمـا الـتـركـيـز عـلى ا
سـيـؤدي إلى االكــتـئـاب. لــسـنـا بــحـاجـة إلـى الـنـظـر إلـى األسـفل. نـحن

بحاجة للنظر إلى األمام. هذا هو األمل. 
األ احلـيّة تتعلق باألمل أثناء الكوارث الكبرى أكثر من احلياة اليومية
الـعاديـة. واإلعالم هـناك يـنـشر أخـبـار الكـوارث واحلـروب مع صفـحات
الـسعادة واألمل وحب احلـياة. معـادلة مطـلوبة لـرفع منسـوب احملبة ب
الـبـشـر واحلـفـاظ عـلى مـعــنـويـات الـنـاس أثـنـاء األزمـات. لـذلك يـحـتـاج
ـواطن الـعراقي من الـنـخب اإلعالمـية والـثـقافـيـة إن يـختـرع له احلـياة ا
اجلـديدة وَيَعْـلَمهُ مـهارات التـعامل مع أزمـات احلزن واليـأس. ويفتح له
ـتفائلـة وباقات ورود احملبة. بـاب الرحمة الواسـعة باحلروف اجلـميلة ا
فـاحلب يـتـفـوق عـلى الــكـراهـيـة. واحلـيـاة حـركـة مــسـتـمـرة مـهـمـا بـدت
األشـياء قـاتـمة وكـئيـبـة. هنـاك جـمال في احلـيـاة وإال كيف يـكـون لديـنا

مساحة لألمل إذا لم تكن هناك كارثة.
 رسـالتي واضـحـة: سـأبدأ من األسـبـوع القـادم بـابتـكـار خريـطـة طريق
قاسات لألمل واحلب والـسعادة لآلخرين.  وتمرين حياتي من احلياة 
عاني إنسـانية يـبتـعد عن التـنظيـرات الفلـسفيـة والفكـرية لكـنه عميق بـا

يدانية والتجارب اإلنسانية.  العلمية والدراسات ا
مـا اكتبه هـو اعتذار لـلقار ليس ألنـني لم أقم بواجـبي الوطني لـتعرية
الـسلطة الـفاسدة التي قـتلت األمل والسعـادة في نفوس العـراقي فقد
قــمت بـهــا مـنـذ سـنــوات لـكن اخلـطــأ إنـنـا اخــتـزلـنــا احلـيـاة الــعـراقـيـة
باليوميات السياسية القاتمة واحلزينة. أجمل وأروع هندسة في العراق

أن تبني جسرا من األمل على نهر من اليأس. 
سـيكـون من السـهل جِـدا أن نخـتبئ حتت األغـطيـة ونـتمـنى أن يخـتفي
ـكـنـنــا حتـمل ذلك. لـكل مـنـا في داخـله الـقـدرة عـلى كل شيء لـكن ال 
تـوليد الـعطاء واألمل. إن مـهمتـنا هي إيجـاد تلك األدوات ومعـرفة كيـفية
استخدامها. علينا أن نبتكر مهارة تعلم األمل واإلرادة بالعلم لآلخرين.
مازلنا نعيش مع احلزن واليأس في الواقع. لكن األمل ما يزال يعيش.
ال تفقد األمل األمنيات أحيانا تتأخر بالقدوم.  إن من العسر يسرا. 

wðUO³ « dOCš ”U¹

اإلمارات

شهق الناس

©WOÝ«—œ W UŠ® U½Ë—u  W×zUł 

dſ«œ cIM

عمان

الفردانية واحلريـة الشخصية. كل
مجتـمع له ميزاته ومـساؤه حسب
قـيـم وفـلـســفـة الــفـرد. يــذكـر انـني
اجــــــريـت وفــــــريق الــــــبــــــحـث في
سـتقلـة وبالـتعاون مع مجـموعـة ا
الـبـروفـيـسـورة كـيـلـفـانـد(صـاحـبة
ـتــمـاســكـة نــظـريــة اجملـتــمـعــات ا
ــراخــيــة)من جــامــعــة مـريـالنـد وا
ـيـا بـحــثـا هـو االول مـن نـوعه عــا
لـقـياس اجملـتـمع الـعراقي. أسـتـند
الـبـحث الى مــسح شـامل لــعـيـنـة(
ـــثـــلـــة لــكـل افــراد  1500 فـــرد) 

مختلف شرائحه.  اجملتمع و
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كـمـا أجــريت الـدراسـة عــلى عـيـنـة
ـثـلـة) من حـوالي  300من (غـيـر 

الـنـخب الــعـراقـيــة أيـضـا. وقـد 
اســـتـــخـــدام الـــة قـــيـــاس نـــفـــسي
لـلتـعرف عـلى توجـهات الـعراقـي
ـــعـــايــيـــر االجــتـــمــاعـــيــة نـــحــو ا

وهي نشـرت مجـلة النـسيت الـطبيه
ــيــاَ بــحــثـا كــنت فــيه االشــهــر عــا
عـضــوا ضـمـن عـشــرة بـاحــثـ من
انــحـاء الــعـالـم عن تـأثــيـر طــبـيــعـة
اجملــتــمـــعــات وشــدة مــعـــايــيــرهــا
األجــتـــمــاعــيـــة عــلى االســتـــجــابــة
جلــــائــــحـــة كــــورونــــا(ادنــــاه رابط
الــدراســة بــاالنــكـلــيــزي). تــبــايـنت
الـبــلـدان في جــمـيع أنــحـاء الــعـالم
عـلى نـطـاق واسع في قـدرتـهـا على
احلـد من احلـاالت والـوفـيـات خالل

أزمـــــة. COVID-19.إن فـــــهـم مـــــا
يـفـسـر هـذا الـتــبـاين عـلى مـسـتـوى
كن أن يـسـاعد فـي معـاجلة الـدول 
سـتـقبـلـية. الـتـهديـدات اجلـماعـيـة ا
نـتـائج الـبحث تـظـهـر أن الدول ذات
اجملتـمـعـات الـتي تـتمـيـز بـالـتـماس
 Tightبشكل عام كانت أكثر جناحًا
تراخية من الدول ذات اجملتمعات ا
COVID- في الــتــعــامل معloose 
 19.   وقــــد ســـــجــــلت الــــدول ذات
ـســتـويـات الــعـالـيــة من الـتـراخي ا
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نـهــايـة الـعــقـد احلــالي مـا يــتـطـلب
تـخـفـيضًـا فـي االنـبـعـاثـات الـغـازية
لالحتـبـاس احلراري بـحدود 7,6%
تحدة. سنويًا وفـقًا لتقـارير األ ا
فقـد حذرت هذه األخـيرة من التـأثير
الضئيل الذي حققته دول العالم في
مـــســألــة االنـــخــفــاض الــفـــعــليّ في
انـــبــــعـــاثـــات غــــازات االحـــتـــبـــاس
احلراري بـسـبب اجلائـحة والـنقص
احلــاصل فـي تــأمــ مــســتــلــزمــات
مـكـافحـتـها. ولـيس خـافيًـا مـثل هذا
التـأثير عـلى مجمل الـفعالـيات بهذا
ــنـظــمـة الــدولـيـة الـصــدد مـا دفع ا
إلعـطــاء دفــعـة جــديـدة لـاللـتــزامـات
الــدولــيــة بــالــرغم من الــصــعــوبـات
ــشـــاكل الــتـي رافــقت تـــأثــيــرات وا
اجلائـحة. من هنـا يشيـرُ خبراء في
ـــــــتـــــــحـــــــدة إلـى ضــــــرورة األ ا
االســــتــــفـــادة مـن دروس جـــائــــحـــة
ـا يـنـتـظر كـورونـا لـلتـفـكـيـر مـلـيًّـا 
الكـوكب األرضي من مآسٍ وتـقلـبات
طـقـسـيـة ال تُـحـمدُ عـقـبـاهـا لألجـيال
الــقـادمــة الــتي لم تــولــد بــعـدُ. ومن
ضـــمن الـــتـــوصـــيـــات يـــرى هــؤالء
بـــضــرورة الـــتــفــكـــيــر في بـــرنــامج
"الـتـعـافي األخـضـر" الـذي ال مـنـاصَّ
مـنه لـتـفـادي الـكـارثـة قـبل وقـوعـها.
ولـعـلَّ من هـذه الــوســائل الــفـاعــلـة
ـبـاشـر تـوفـيـر مـسـتـلـزمـات الـدعم ا
والسخيّ للـبنى التحتـية وتخفيض
دعم الــوقـود األحــفــوري والــقــضـاء
على محطات الطاقة العاملة بالفحم
ـلــوث والـتــوجه نـحـو الــتـقــنـيـات ا
اخلـاليـة من انبـعـاثات الـغاز الـقاتل
بـــأنــواعه والـــتي تـــزايــدت بـــســبب
إهـــمـــال احلــــكـــومــــات وأصـــحـــاب
ـصــالح االحــتـكــاريــة الـكــبـرى في ا
الـعـالم لـوسـائل الصـنـاعـة واإلنـتاج
والتسويق بحثًا عن أرباح أعلى من
ا تـسبـبه وسائـلُهم دون االكتـراث 
من اضـــرارٍ عـــلى الــــبـــيـــئـــة وعـــلى
الـبــشـريــة جـمــعـاء. ومن شــأن هـذه
احلــلــول الــقـائــمــة عــلى مــا تــوفـره
الـطبـيـعة من وسـائل آمـنة عـبر دعم
زيــادة الــرقع اخلـضــراء عــوضًـا عن
الـــتــجـــريف الـــعـــشـــوائي لألراضي
ــسـاحــات اخلــضـراء واحلـقــول وا
ـــبـــتالة كـــمـــا يـــجـــري في بـالدنــا ا
بــســـاســة جـــهــلـــة في الـــتــخـــطــيط
االستراتيجي. وفي حالة اتباع هذه
ـمكن ـيًـا فـإنه من ا الـتـوصـيات عـا
ـئة من خـفض ما يـصل إلى  25 بـا
تـوقعة من اليوم لغاية االنبعاثات ا
ـعدّ عام  2030 بـحسب الـبـرنامج ا
ـنــظــمـة الــدولــيـة. وفي في دوائــر ا
األخــيـــر ال بـــدّ من اإلشـــارة إلى أنّ
تحدة للبيئة يخلص برنامج األ ا
إلى حـقـيقـة مـفـادُها أن "الـوبـاء هو
حتــذيـر يــوجـبُ عـلـى اجلــمـيـع تـركَ
ـدمرة بشكل عاجل. مسار التـنمية ا
فـــهــو مــحــرك األزمــات الـــكــوكــبــيــة
ـناخ وفقدان التنوع الثالث: تغير ا

البيولوجي والتلوث". 

اتفاقية باريس في العام 2017  من
صــدعٍ جــزئيّ أو اضــطــرابٍ شــكـليّ
وقع أميركا كدولة عظمى إالّ نظرًا 
أنّ اجملـتمع الـدوليّ مـضى قـدمًا في
ــنـاخـيـة من أنـشـطـته وفــعـالـيـاته ا
دون أن تــتـــأثــر إجـــراءات احلــفــاظ
عــلـى الــبــيــئــة كــمــا كــانت تــتــوقع
اإلدارة األمريـكية في حـينـها. وجاء
الـــعــام  2020  لـــيـــســـجلَ درجــات
حرارة ساخنة علـى غير العادة بعد
أن لـــوحظ تـــواري كـــتل جـــلـــيـــديــة
ضـــخــــمــــة من عــــلـى وجه الــــقـــارة
القطبـية الشمالـية حتديدًا ما شكّلَ
هـواجس جديـدة من تـصاعـدٍ جـديدٍ
َـا ــنــاخــيــة. وهــذا  لـلــمــشــكــلــة ا
انسـحبَ طبيـعيًـا على بلـدانٍ عديدة
ومنـها القـارة األوربية الـتي شهدت
صيفًا ساخـنًا بعض الشيء وبلدان
ـسـكـونـة غـيــرهـا في شـتى أرجـاء ا
الـتي عــانت من عـواصف ومـوجـات
جفـافٍ واجنرافات ثـلجيـة واضحة
تحدة ما حدا بـاألم العـام لأل ا
أنـتــونـيــو غـوتــيـرس كي يــعـلن عن
ـنـظـمـة الـدولـيـة ضـدّ هذه مـعـركـة ا
ضـرة ويـطالبَ الـظاهـرة الـكونـيـة ا
نـاخية الـسلـبية قـابلـة الضربـة ا
بـــضـــربـــة إيـــجـــابـــيـــة أكـــثـــر قـــوة
ــا اتــخــذته ومــعـــاجلــة مــشــيـــدًا 
ـــصــدر الـــصـــ وهي أكـــبـــر قـــوة 
االحـتـبـاس احلـراري في الـعـالم من
خطوات للتـخفيف من حدة األبخرة
تـصاعدة من مـصانعها والغازات ا
ومـعـامـلـهـا. فـالـصـ تـشـكل الـيـوم
ـكن الـتغـاضي عن العـبًـا مـهـمًـا ال 
ـئـة مـسـؤولــيـته الـتي تـبـلغ 28  بـا
من نـسبـة االنبـعـاثات احلـرارية في
العـالم بحـسب خبـراء ومهـتم في
مجال الـبيئة بـاعتمادهـا كثيرًا على
حرق الفحم. من هنا يكون التزامُها
بـبـنـود االتـفاقـيـة ضـرورة أسـاسـية
ـكـافـحة ي  إلجنـاح الـبـرنـامج الـعـا
الـغـازات واالنبـعـاثـات النـاجـمة عن
حــــرق الــــكـــاربــــون والــــغـــازات في
تنـامية سنة معاملـها ومصانـعها ا
بــعـد أخـرى. لـكن األمـلَ قـائم بـقـدرة
الـتـنـ الـصـيـنيّ عـلى الـتـعـامل مع
ـســألـة الــتي تــؤرّق أصـدقـاء هـذه ا
البيـئة النـظيفة فـي العالم من حيث
ما تـكتنـزه من قدرات مالـية وتقـنية
وبــشـــريــة هـــائــلـــة لــلـــتــعـــاطي مع
ــوضـوع. في ذات الـصــدد تـشـيـر ا
ــنــقـولــة عن ــعــلــومـات األولــيــة ا ا
ـبـادرة اجلـانـب الـفـرنـسي راعـيـة ا
واللولب الـفاعل في تقـريب وجهات
الــنـظــر في االتــفــاقـيــة إلى جــهـود
احلـكـومة الـفـرنسـيـة ببـلـوغ خفضٍ
قياسيّ في االنبعاثات احلرارية في
استراتيجيتها الوطنية بحلول عام
 2030إلى أدنى مـــســتـــوى مــتــاح.
وبـاألرقام اعـتمـادًا عـلى ما ورد في
تــقـاريــر مـعــهـد  ?Rexecodeوهـو
ــصـادر الــفــرنــسـيــة قــريــبـة أحــد ا
الصلة باحلكـومة فإنّ هذه األخيرة

ثـــروات بـــعض الـــدول من الـــنـــاجت
احملــلّي لــصـالـح حتــقـيـق تـقــدّمٍ في
حتــســ الــبــيــئــة وإنــضــاج فــكـرة
ـواطن قبل الـتـفكـير أهـميـة صـحة ا
في أيّ ربح أو خسـارة على حـساب
ذلك. فـمـســألـة الـتـحــوّل الـبـيـئيّ لن
ـــكـــنـــة من دون حتـــقـــيق تـــكـــون 
الــشيء الــكــثــيــر من هــذه اجلــهـود
اجلـمـاعـيــة الـتي تـتـطــلب انـحـيـازًا
إيـجـابـيًــا لـصـالح بـيــئـة آمـنـة شـبه
خــالـيـة من تـزايـد األبـخـرة الـغـازيـة

القاتلة للبشر والبيئة معًا.
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من هنا نستطيع فهم مقدار وأهمية
اتفـاقية بـاريس في حتقيق الـصحة
الــعــامــة لــلــجــمــيع بــشــرًا وأرضًـا
وسماءً ومـاءً وحيوانًـا وحشرةً وما
سواها من خليقة الله التي صنعها
ـــنـــفـــعـــة األرض والـــتـــمـــتع بـــهـــا
ــكـنـة في وبـخـيــراتـهـا بــأريـحـيـة 
حـالـة اسـتــخـدام مـا عـلــيـهـا بـرويّـة
وعقالنـية وحـكمـة كما أسـلفـنا. لذا
تــكـــمن الــقـــوّة الــكـــبــيـــرة في هــذه
ي حـول االتـفـاقـيـة بـاإلجــمـاع الـعـا
بنودها وأدواتها وأهدافها مدرك
ـسـؤولـيـة الـبـشـريـة وحـجم حـجم ا
ـتصاعدة على ناخية ا التحديـات ا
الــــســـــواء مــــا يــــجـــــعل األطــــراف
ناخ وصحة احلريصة على نقاوة ا
الــبـشــريـة وتـعــافي األرض تـسـعى
ـستـطاع بـاإلجراءات لاللتـزام قدر ا
ــتـخـذة ــقـتــرحـة أو ا الـضــروريـة ا
جماعيًا لـتحس البـيئة تالفيًا ألية
منغّـصات جانـبية وتـبديدًا أليّ قلق
ــا نـــالـــتـه هــذه مـــرتــقـب. ونـــظـــرًا 
االتـفاقـية من زخمٍ كـبيـرٍ متـزايدٍ من
دول ومـــنــظــمـــات وجــهـــات دولــيــة
أخــــرى ذات الـــعـالقــــة بــــشــــأن مـــا
تتعـرّض له البيـئة عمومًـا فقد جاء
تـصـريح الـنائب الـبـلـجيـكي فـيـليب
المـــبــــيــــرتس عن حــــزب اخلــــضـــر
ـشـارك حــالـيًـا الئـتالف والــرئـيس ا
اخلـــــــضــــــــر في االحتــــــــاد األوربي
مـتـنـاغمًـا مـع أهـمـيـة احـتـرام بـنود
ـدافــعـ عن ــشـرفــ وا وجـهـود ا
االتــفـاقــيــة الـتي نــالت زخــمَــهـا من
لـحة جـهود أعـضائـهـا ودعواتـهم ا
ا فيه في احلفاظ على بـيئة نظـيفة 
خــيــرُ األ والـــشــعــوب واألجــيــال

القادمة. 
بـاإلشـارة إلى مـا شكـلـته مـوضـوعة
انــســحــاب اإلدارة الــتــرامــبــيــة من

ـنـظـمـة الـدولـية. بل األعـضـاء في ا
ـشروع قـانـونًا مـلـزمًا يـتـحتم عُـدّ ا
في ضوئه تـقليل نـسبة االنـبعاثات
الــغــازيــة إلى أدنى مــســتــويــاتــهـا
بـــــــحـــــــسـب جـــــــهـــــــود كلّ دولـــــــة
ــالـيــة والـفــنـيّـة واسـتــعـداداتــهـا ا
ـائي والــتـقــنــيــة ومـســتــواهــا اإل
بااللتزام ببـنوده ما استطاعت إلى
. بـــالــتــأكـــيــد ال يــزال ذلك ســـبــيالً
ـناخي في أعلى درجاته التحدّي ا
ولـكــنه مــرهـون بــاألمل بـإمــكـانــيـة
حتـقـيق غـايـاته الــنـبـيـلـة في جـعل
بـيـئـة األرض أكـثـر صـحـيّـة لـلـبـشر
ـسـتـرزق من الـقـاطـن عـلـيـها وا
خـيـراتـهـا ومـا أكـثـرهـا بـعـقالنـية
ودرايـة وحـكــمـة وضــمـيـر حــفـاظًـا
عـلى الـصـحـة الــعـامـة ومـا عـلـيـهـا
وفيها من بشرٍ وحجرٍ ودبيبٍ وماءٍ
وهــواءٍ. لـــقـــد دأبت كلّ دولـــة عــلى
حتـديــد مـســاراتـهـا لــتـحــقـيق هـذا
الهدف الـكبيـر وأولُها فـرنسا على
رأس قــــائـــمــــة دول الـــغــــرب الـــتي
حـــرصت عـــلـى االلـــتـــزام بـــبـــنـــود
االتــفـــاقــيـــة بــكل قـــوة وعــقـالنــيــة
وعـــلــمـــيــة مـن أجل الـــوصــول إلى
هــدفــهــا مـع حــلــول الــعــام .2030
تبعة وبالرغم من كون االجراءات ا
لبلوغ الهدف األسـمى ليست سهلة
ومـفـروشـة بـالـورود إالّ أنّ الـرغـبة
ــتــقــدمــة الـــصــادقــة لــدى الـــدول ا
واطـنيها أوالً بتـأم بيئـة نظيـفة 
ولـــســـائـــر دول وشـــعـــوب الــعـــالم
بــالـــتـــالي هي الـــرهـــان الــكـــبـــيــر
ـنــاخـيـة اآلمــنـة الـتي لـلــبـوصـلــة ا
سـتـقـود الــعـالم لـتـحــقـيق الـهـدف.
وهـذا بطـبيـعة احلـال يجـري ضمن
بــرامج مـعــدّة لـهـذا الــغـرض حـيث
يـــتم تــقـــيـــيم الــتـــجــارب واألدوات
ّا واإلجـراءات عـلى مـدار الـسـنـة 
يـتـيح لـلجـهـات احلـكومـيـة والدول
عنـية باالطالع عـلى ما حتقق في ا
ـتقـدمة فـي مسـألة مـعاجلة الدول ا
االنـبــعــاثـات الــغـازيــة لالحـتــبـاس
ــرصـودة فــيـهــا دوريًـا. احلــراري ا
وهـذا يـتـطـلب من ضـمن اخلـطوات
ــتــخــذة الــتــوفــيقَ بــ ــهـــمــة ا ا
ـوّ اقتـصاديـات الدول الرغـبة في 
كن أو وطموحات كل دولة مع ما 
مــا تـصــبــو هــذه إلى حتــقـيــقه من
الناجت احملـلّي اإلجماليّ. وبطـبيعة
احلـــال قــــد تــــكـــلّـف بـــعـض هـــذه
الـــبـــرامج خــســـارات مـــعــيـــنــة في

COP21 حـقــقت اتــفــاقــيــة بـاريس
لـلـمـنـاخ مـنـذ اطالقـتـهـا قـبل خـمس
سنوات نتائج إيجابية متقدمة على
صـــعــيــد حتــســ الـــبــيــئــة وجــعل
األرض نـظـيـفـة وخـالـيـة نـسـبـيًـا من
ـتــصـاعـدة ـنـاخــيـة ا الـتـجــاوزات ا
ــيًــا بـــســبب تــزايـــد اخملــلــفــات عــا
واد الصناعية الناجمة عن تكدّس ا
ــضــرّة وذلك عــبــر الــكــاربـــونــيــة ا
ـعاجلتهـا بوسائل السعـي احلثيث 
التقـنية الـنظيفـة التي حتفظ للـبيئة
نـقـاوتـهـا نسـبـيًـا قـدر اإلمـكان. ومن
كانٍ أنّ االتـفاقيـة ماتزال األهميـة 
حــيـــة وقــائـــمــة وتـــتــفـــاعل مـــعــهــا
ــنـظـمـات اخملــتـلـفـة احلـكـومـات وا
ــتــحـدة وآخـرهــا عــودة الــواليـات ا
األمريكـية للـعمل بها في ظلّ اإلدارة
ـقراطيـة اجلديـدة والتي كانت الد
من ضـــمـن الـــقـــرارات األولـى الـــتي
وقّــعــهــا الــرئــيس جــو بــايــدن يــوم
تـنــصـيـبه رئــيـسًـا لــلـقـوة الــعـظـمى
األولى في العالم. وتمرُّ األيام ليعلن
"بـايـدن" الحــقًـا عـن قـرارات جــريـئـة
داعـــمـــة لـــلـــحـــدّ من االنـــبـــعـــاثـــات
احلــراريــة والــغــازيــة بــعــزم إدارته
ـنـاخ في تـنـظـيم قـمـة دولـيـة حـول ا
 22من نيـسان الـقادم من هـذا العام
ــصـادف ـنــاســبـة "يــوم األرض" وا
للذكـرى اخلامسة لـلتوقـيع على قمة
بـاريس لـلـمـنـاخ وفـق بـيـان لـلـبـيت
االبـــــيـض. وقــــد أرفـق قـــــراره هــــذا
بـتجـميـد منح الـتراخـيص للـتنـقيب
عن احملــروقــات من خـالل الــتــخــلي
تــــدريـــجــــا عن مـــصــــادر الـــطــــاقـــة
األحــفـــوريـــة بــهـــدف حتـــيــيـــد أثــر
الـكـربـون في قـطـاع الـطـاقـة بـحـلول
 2035والــتـوجه عــوضًـا عــنـهـا إلى
تاحة الـنظيفة األخرى من البدائل ا
تـجددة كالرياح وما موارد الطاقة ا

سواها.
ـيـة لــعلّ من أهـداف االتـفـاقـيـة الـعـا
صادقـة علـيها في 12  التي جـرت ا
كانون األول  2015والتوقيع عـليها
في  22نيـسان  2016 ودخلت حـيّز
التنفيذ في  4تشرين ثاني 2016   
  تــقــتــضي الــعــمل عــلى تــخـفــيض
ارتـــفـــاع درجــات حـــرارة فـي اجلــو
ـــقــدار  1,5درجــة مـــئـــويــة عـــبــر
الـتـخـفـيـف من االنـبـعـاثـات الـغـازية
ـناخ عـلى الـكرة الـتي تـعكّـر صفـو ا
األرضيـة. وقد عُـدّ هذا الـبرنامج من
ـشــاريع الـوطــنـيــة لـعــمـوم الـدول ا

قـد خـطـطت في تـوقــعـاتـهـا بـبـلـوغ
معـظم استراتـيجيـتها الوطـنية في
الـــتــقــلـــيل من انــبـــعــاثــات غــازات
االحــتـبــاس احلـراري بـحــلـول عـام
 2030 .فـاستـراتـيجـيتُـهـا تقـتضي
ــســتــوى بــلــوغ انــبــعــاث غــازي 
 310مــلــيــون طن فـي عـام 2030  
ــرصـود له 414   مــقـابـل احلـجم ا
ملـيون طن في الـعام 2019 . ولكن
كنًا إالّ إذا لن يكون هذا الطموح 
تــضـافــرت اجلــهــود لـبــلــوغه عــبـر
مــفـردات كــبـيــرة األهـمــيــة تـتــعـلّق
بــــتــــوفــــر الــــشـــروط الــــبــــشــــريـــة
ـالـيـة الــتي تـعـالج واإلمـكـانـيــات ا
جــنـبًــا إلى جــنب مــشــاكلَ الــركـود
االقــتـصــادي وتـأثــيـراته وربط ذلك
بــإتــاحـة مــســألــة جتـديــد الــطــاقـة
وإزالة الـكربون وحتـويل الصـناعة
ـسألـة تخـضـير الـكرة واالهـتمـام 
ـــســـتــطـــاع. ومــا األرضـــيـــة قــدر ا
ينطبق على فرنسا ينسحبُ أيضًا
ــــعــــنــــيـــة عــــلـى ســــائــــر الــــدول ا

وضوع.  با
لـــــــعـلَّ مـن ضـــــــمـن هـــــــذه األدوات
اجلــــوهــــريــــة في بــــلــــوغ أهــــداف
االتفاقـية أيضًـا االهتمام بـصناعة
الــســيــارات الــتـي تــشــكّل الــقــاسم
ـشـتـرك في تـصــاعـد االنـبـعـاثـات ا
الـغـازيـة بـسـبب مــا تـسـتـهـلـكه من
وقـود مـتنـوع ال يـخـلو من مـلـوثات
كاربـونية قـاتلـة. وهذا في األساس
مــا تـسـعى إلـيـه شـركـات رائـدة في
عـــالم الـــســـيـــارات لـــلـــتـــحـــول من
اســتـخـدام نـظــام الـوقـود احملـتـرق
بأنواعه إلى نظامٍ أكثر نظافة واقلّ
تــلـويــثًـا لــلـبــيــئـة. هــذا إلى جـانب
ـا يسـمّى بالـنيـتروج االهتـمام 
"األخـــضــر" والـــلـــجـــوء إلى أنــواع
أخــرى إلنــتـاج الــطــاقــة الـنــظــيــفـة
ـــبـــتـــكـــرة في تـــولـــيـــد الـــطـــاقــة ا
الــكــهــربــائــيــة كــالــريــاح واشــعــة
الـــشــــمس والــــقــــدرات الـــنــــوويـــة
لألغراض السلـمية وما في ذلك من
وسـائل نـظيـفـة غيـرهـا من تقـنـيات
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هــنــاك إشــارات بــحــصــول خــفضٍ
حـقــيـقيّ في االنـبـعـاثـات احلـراريـة
لثـاني أوكسيـد الكاربـون بحدود 7
ــئـة لــغـايــة الــســاعــة بــحـسب بــا
ــيـة. ولـكنّ كلّ مـصـادر بـحــثـيـة عـا
هــذه اجلـهـود بـحــسب مـصـادر في
ـتحـدة لم تـمـنع من ارتـفاع األ ا
مـلــحـوظٍ في درجـات حـرارة كـوكب
األرض بـــحــدود  3درجــات في ظلّ
جـــائــحـــة كــورونـــا الــتي عـــصــفت
بالعـالم وما يـزال تأثيـرُها واضحًا
عــلـى مــجــمل الــفــعــالــيــات لــلــدول
قاطبـة. وبحسب خـبراء دولي في
ــؤمَّل ضـمن مـجـال الــبـيــئـة فـإنّ ا
اسـتـراتـيـجـيـة اتـفـاقـيـة بـاريس أن
تـسـتمـرّ اجلـهـود اجلمـاعـية لـبـلوغ
حـدود  1,5درجــة مــئــويــة لــغــايــة

ـتـمـاسـكـة والـرخـوة. وعلـى الرغم ا
مـن ان الـــــــنـــــــتـــــــائـج الزالـت حتت
ــراجـعـة اال ان اجملـتــمع الـعـراقي ا
كـما يـبـدو هو من اجملـتـمعـات التي

تميل للتماسك عموما. 
ورغـم ان عــيـــنــة الـــنــخب أظـــهــرت
مـزيـجـا من (مـرتـخي-مـتـمـاسك) اال
انــهـا ايــا كــانت تـمــيل أكــثـر نــحـو

التماسك. 
وقد ظـهرت اخـتالفات واضـحة ب
الـــعــراقــيــ في درجـــة تــمــســكــهم
ــعـايـيـر االجــتـمـاعــيـة وبـحـسب بـا
ــــنــــطــــقـــة اجلــــنس والــــعــــمــــر وا

اجلغرافية والقومية.
مالحـــظــــة: قـــد التـــكـــون تـــرجـــمـــة
مــتـــراخي-مـــتــمــاسـك هي االفــضل
صـطـلحي   Tight-Looseوسبق
واســـتــخــدمت مــصـــطــلــحي مــرن-
مـــحــافـظ لــلـــتــعـــبــيـــر عن فـــحــوى

. صطلح ا
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األقـتتـال األهلي بـ قبـائل الهـوتو
والـتــوتـسي وهـكـذا دخـلت راونـدا
في مرحلة انتقالية استخدمت فيها
ـصــاحلــة والــعــدالـة أدوات أدارة ا
االنتقـالية واحلوار الوطـني بكفاءة
عـــالـــيـــة وبـــاشـــتــراك كـل االطــراف
ـــتــــنـــازعــــة ومـــا نـــتـج عن هـــذه ا
الـــعــمـــلـــيـــة هـــو حـــكـــومـــة قـــويــة
ؤسساستها الوطنية حتت هوية
موحدة هي الـهوية الـراوندية فقط
ولـيس الـهـويـات الـفـرعـيـة لـلـهـوتو
والـتوتـسي.  وسـاعد الـدور الـفاعل
ــــنـــظــــمــــات األغــــاثـــة الــــدولــــيـــة
ساعدات اخلارجية التي تلقتها وا
احلــكــومـــة بــتــيـــســيـــيــر عــمـــلــيــة
ـا كـان الـعامل ـصـاحلة ولـكن ر ا
ــنـهج األسـاسي في الــنـجــاح هـو ا
الـصارم الـذي اتبـعـته احلكـومة في
حتـــقــيق الـــعــدالـــة االجــتـــمــاعـــيــة
ومــحـاكـمـة مـرتـكـبي جـرائم األبـادة
اجلـمـاعيـة والـذي اعـتبـر نـوعاً من
عـايير الـدولية الديـكتاتـورية في ا
اال انه في الــنــهــايــة حــقـق الــهـدف
ــــنــــشــــود فـي جــــبــــر اخلــــواطـــر ا
وتــــضـــمـــيــــد جـــراح الـــضــــحـــايـــا
وتـعـويض اخلـسائـر لـكال الـطـرف

 . تنازع ا
وهـكـذا وبـعـد مـرور سـتـة وثالثون
عاماً على هذه الكـارثة البشرية ما

ـتكون من يزال اجملتـمع الراوندي ا
الـــعـــوائـل "اجلـــانـــيــــة" والـــعـــوائل
"الـضـحـيـة" تـعـيش جـنـباً الـى جنب
فـي سالم وتـــــــعــــــايـش وتــــــعــــــاون
اجـتـمــاعي واقـتـصــادي بـالـرغم من

اضي. حتديات ا
 ومــا يـســاعـد أيــضــاً في اسـتــمـرار
حتـقـيق الـسـلم اجملـتـمـعي هـذا هو
ان عــــمــــلــــيـــــة مــــطــــاردة اجلــــنــــاة
ومـحاكـمـتهم مـا تزال قـائـمة بـالرغم
مـن فـرار بــعــضـهـم الى دول اخـرى.
ـحــاكـمـة رجل فـقــد قـامت فـرنــسـا 
يــدعـى بــاســكـــال ســيـــمــبـــكــاجنــوا
بــالـســجن خـمــسـة وعــشـرون عــامـاً

لضلوعه في جرائم حرب األبادة. 
كـــمــا قــامت احلــكـــومــة الــراونــديــة
بـــاجــــراءات واصالحــــات كـــثــــيـــرة
اقـتـصــاديـة واجـتـمـاعــيـة وبـنـيـويـة
سـاعـدت في االنـتـعـاش االقـتـصادي
وارد والـنـمـو بـالـرغم من تـواضـع ا
الطـبيعـية لـلبلـد. وهاهي اليـوم تعد
من اكـثر الـدول االفريـقيـة تقـدماً في
مـؤشـرات الـتـنـمـيـة ومـسـتـوى دخل
وارد الفرد وفرص الـعمل وتنويع ا
األقـتـصـاديـة كاألسـتـثـمـار األجـنـبي
والـســيـاحـة وتــوفـيــر اخلـدمـات في
قطاع التعليم والصحة وتعزيز دور
ــرأة والـشـبــاب في ريـادة األعـمـال ا

شاريع الناشئة. وا
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فهل يستطـيع العراق ان يحقق ما
حـقــقـته راونــدا في سـتــة وثالثـ

عاماً? 
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لـــقـــد أضــــاع الـــعـــراق الـــفـــرصـــة
لــلـمــصـاحلــة الـوطــنـيــة الـشــامـلـة
وحتـقـيق العـدالـة االنتـقالـيـة ليس
مـرة واحـدة بل ثالث مـرات! أولـها
في مرحلة التغيير بعد عام 2003
وثـــانـــيـــة بــعـــد انـــتـــهـــاء احلــرب
الطائفية عام  2008 واخرها بعد
األنتصار العسكري على عصابات
مـا يـسـمى بـالـدولـة االسالمـيـة في
الـعـراق والـشـام (داعش) وحتـريـر
األراضي الـعـراقـيـة مـن قـبـضـتـها.
حــيث مـا تـزال الـكــثـيـر من األمـور
الـــعـــالــقـــة لم حتل بل بـــالـــعــكس
ـاضــيـة تــفـاقــمت عــبـر الــسـنــ ا
بسبب اجراءات وسـياسات افضل
ما يـقـال عـنهـا بـانـهـا ترقـيـعـية او

غير مدروسة. 
فـمـا يـزال الـعـراقـيـون يـعـانون من
غياب العدالة االجتـماعية وهيمنة
ـوارد االحــزاب االقـطــاعـيــة عـلى ا
االقـــتــصـــاديـــة لـــلــبـالد وتــفـــشي
الفـساد في جمـيع مفـاصل الدولة
والــفــقــر واجلــهل واحلــرمــان من
ـــاء اخلــــدمــــات األســـاســــيــــة كــــا
والــكـهــربـاء والــرعـايــة الـصــحـيـة

فـي غـــضـــون عـــقـــدين من الـــزمـــان
تــــمـــكــــنـت روانـــدا وهـي الــــدولـــة
األفـريـقـيـة الصـغـيـرة الـتـي شـهدت
واحـدة من أبـشع احلـروب األهـلـيـة
الــتـي راح ضــحــيــتــهــا مــا يــقــارب
ليون نسمة في تـسعينيات القرن ا
اضي من حتقيق اجنازات هائلة ا
فـي مــجــال األقــتــصــاد والــتــنــمــيـة
ـسـتـدامـة واالسـتـقـرار الـسـياسي ا
واألمـني. فـكيف تـمـكـنت رواندا من
الـــتــغـــلب عــلـى تــداعـــيــات احلــرب
األهــــلـــــيــــة واألوبـــــئــــة والـــــفــــقــــر
األقــتـصـادي? وهل يـتــمـكن الـعـراق
مـن االســــتــــفـــادة مـن الــــتــــجــــربـــة
الـــراونـــديــة لـــلـــخــروج مـن ازمــاته
الــــســــيـــاســــيــــة واألقــــتــــصــــاديـــة

واألجتماعية?
تعـرضت راوندا في عام  1994الى
حــرب اهـلــيــة جـرت فــيــهـا مــجـازر
دة مـئة وابـادة جمـاعيـة اسـتمـرت 

ـواطن الي من ا يوم كـما فقـد ا
مـــنــازلـــهم ووظـــائـــفـــهم ومـــصــادر
ؤسـسات مـعيـشـتهم جـراء تدمـيـر ا
واألجـهزة احلـكـوميـة وشـبه انهـيار
. وفي لـلـقـطـاع اخلاص الـهش أصالً
ـأسـاة أعـتـقـد الـكـثـير خـضم هـذه ا
ــراقـــبــ لــلــشــأن مـن احملــلــلــ وا
األفريقي بأن هذا الـبلد لن يستطيع
الـنهـوض على قـدميه مـرة اخرى اال
ـا بـعـد مـئـة عـام او أكـثـر! اال انه ر
مــــا حـــــدث بــــعــــد ذلـك كــــان أشــــبه
ـعــجـزة حـيث قــرر الـرئـيس بـول بـا
كــاغـامي ان يـبـدأ جتـربـة فـريـدة من
نـــوعـــهـــا في إعـــادة بـــنـــاء الـــدولــة
WOMÞË W(UB واطن الراوندي.  وا
أولى اخلـــطــــوات كـــانت عــــمـــلـــيـــة
مـصاحلـة وطنـية شـاملـة تأكـد فيـها
ان أسـبــاب الـنــزاع االســاسـيــة تـتم
مــعــاجلــتــهــا كــلــيــاً بــحــيث أعــطت
الـــضــمــانــات الـالزمــة لــعــدم عــودة

واالجــتـمــاعــيـة نــاهــيك عن تــفـشي
ـــنــظــمـــة واخلــروقــات ــة ا اجلـــر
تكـررة التي تـودي بحياة األمنـية ا
ــواطـــنـــ الـــعــراقـــ وتـــعــرض ا
ـصادرة من ـتلـكاتـهم لـلسـرقة وا
قـبل عـصابـات خـارجة عن الـقـانون
اومـجـمــوعـات مـسـلـحــة لـهـا صـفـة
شــبـه قــانــونــيــة هــذا اضــافــة الى

هجرين.  مشاكل النازح وا
ـفــاجـأة في تــشـرين حـتى جــاءت ا
وأستيقظ الوعي الشعبي 2019
مـن ســـبـــاته الـــطــــويل وارتـــفـــعت
ـطالـبة بـحقـوق الشعب األصوات ا
ـشـاكل واليـجـاد حـلـول لألزمـات وا
االجــتـمــاعـيــة واالقـتــصـاديــة الـتي
ـتعـاقـبة تـسـببـت بهـا احلـكومـات ا
مــنـذ ســقــوط نــظـام صــدام حــسـ
وحــــتى الــــيــــوم. وبــــعــــد عــــام من
االحـتـجاج يـدخل الـتـشريـنـيون في
ـنـظم مـرحــلـة الــعـمل الــسـيـاسـي ا
ومحاولة الوصول الى مراكز صنع
الـــقـــرار عن طـــريق االنـــتــخـــابــات.
وبــيــنــمــا يـــعــمــلــون عــلى تــقــويــة
احـــزابــهم الــفــتـــيــة يــســعــون الى
احلــصـــول عــلـى االدوات والــطــرق
الـنـاجـعـة لـتـحـقـيق هـدف الـتـغـيـير
احلـقــيـقي والــشـامل. فــهل يـا تـرى
يـنـظـرون الى الـتــجـربـة الـروانـديـة

لالستفادة منها?
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4. 99ضــعــفًــا حلــاالت االصــابــة و
8. 71ضـــعـــفًـــا حلــاالت الـــوفـــيــات
مقارنـة بالدول شديـدة التماسك.اي
ـتــمـاســكــة كـانت أكــثـر ان الــدول ا
ـتــراخــيـة  في جنـاحًــا من الــدول ا
الـتـعـامل مع  COVID-19 لـغـايـة
وقـت اجـراء الـبــحث في  أكــتـوبـر 
2020. وجــــــد أن اجملــــــمــــــوعـــــات
ـتــمـاسـكـة  tightتـتــعـاون بـشـكل ا
أســــرع بــــكـــثــــيــــر حتـت  تــــأثــــيـــر
الـــــتــــــهـــــديــــــدات اجلـــــمــــــاعـــــيـــــة

اخملـتـلـفة(كـالـوبـاء) ولديـهـا مـعدالت
تراخية بقاء أعلى من اجملمـوعات ا

  .loose 
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 جتدر األشارة الى أن وسم مـجتمع
مـــا انـه مـــتـــراخي او مـــتـــمـــاسك ال
يحمل داللـة اخالقية أو حـكم قيمي.
تـماسكة فاجملتـمعات ذات الثـقافة ا
او الــشــديــدة    Tightمـثـل الـصـ
انيا تتميز واليابان وسنغافورة وا
عـايـيـر اجـتـماعـيـة شـديـدة جتـبر
االفـــراد عــلى االنـــصــيـــاع لــهــا واال
تـــــــعــــــــرضـــــــوا لــــــــعـــــــقــــــــوبـــــــات
اجــتــمـــاعــيــة(ولــيــسـت قــانــونــيــة)
جتـــعــلـــهم مـــنــبـــوذين. في حــ ان
تـراخية   Looseمثل اجملتـمعـات ا
امــريـــكـــا والــبـــرازيل  واســـبــانـــيــا
والـيـونـان وفـرنـســا فـهي تـلك الـتي
عايـير االجتـماعية تتـميز بضـعف ا
ــــلـــــزمــــة لالفـــــراد والــــزيــــادة في ا
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اعلن اإلحتـاد اآلسيوي بـكرة الـقدم عن اسـتقـبال طلـبات الـدول الراغـبة بإسـتضـافة مـباريات دور
اجملموعات من دوري ابطال آسيـا . واوضح اإلحتاد االسيوي ان الدول الراغبـة باستضافة أكثر
ـدينة واحـدة لكل مجـموعة أو اجملـموعت كان  من مجمـوعة تقـد طلب أيضـاً شرط أن يكـون ا
أن توفـرت اإلمكـانيـة ومسـتوفـية لكـامل شـروط اإلحتاد اآلسـيوي. ذا و ستـقام بـنظـام التـجمع في

قبل بواقع مباراة كل  3أيام. دولة واحدة بالفترة من  14 لغاية  30 من شهر نيسان ا
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{ مدريـد- وكاالت: عـندمـا التـقى آرسنال
مع تشيلـسي في جولة الـبـوكسينج داي
اضي كان مـصير مـدربه ميكيل الشهـر ا
أرتـيتـا في مـهب الـريح بـعد سـلـسـلة من
الـنــتـائج اخملـيــبـة هـبـطت بــالـفـريق إلى
الـنصـف الثـاني من الـتـرتـيب. لـكن أمورا
كـثيـرة تـغيـرت بـعد ذلك وبـات اإلسـباني
دربـ عرضة لإلقالة في حاليا من أقل ا
يرليج.  فقد حقق آرسنال مجموعة البر
ـمـيــزة هـذا الـشـهـر وهـو من الـنــتـائج ا
بـاراة في غـاية األهـمـية مـقررة يـستـعـد 
مـســاء غـد الـســبت أمـام ضــيـفه صـاحب
ــركـز الــثــاني في الــدوري مـانــشـســتـر ا
يونـايـتد. ويـحتـل الفـريق اللـنـدني حالـيا
ـكــانـته ــركـز الــتـاسع الــذي ال يـلــيق  ا
بالـطـبع وقد يـقربه الـفـوز على يـونايـتد
ـؤهـلـة إلى دوري ـراكـز ا إن حتـقق من ا
األبـطـال شـريـطــة أن يـحـتـفظ بـالـعـوامل
التي سـاعدته عـلى النـهوض من كـبواته
وسم والتي نسـتعرض أبرزها في هذا ا
الـسـطـور الـتـالـيـة: الـرهـان عـلى الـشـباب
بعدما نفد صبر أرتيتا على بعض العبيه
اخملـــضــرمــ أو أصــحـــاب الــصــفــقــات
بـاهـظـة الـثــمن مـثل ويـلـيـان ونـيـكـوالس
بــيـــبي كــان لـــزامـــا عــلـــيه جتــربـــة أمــر
جموعة من الشباب مختلف فاستعان 
ــيــة الــنـادي. الــذين تــخــرجـوا فـي أكـاد
وبـــرز بــوكـــايــو ســـاكــا بــشـــكل الفت في
مـباريـات آرسـنـال األخيـرة واألمـر نـفسه
ينـطبق عـلى إميل سـميث رو. كـما اعـتمد
أرتـيـتا عـلى مـهـاجـمه البـرازيـلي الـعـائد
من اإلصـابة جـابـرييل مـارتـينـيـلي وهو
أمــر صـب في صــالح الــفـــريق.  وتــظــهــر
اإلحــصـــائـــيـــات أن مـــعــدل قـــطع العـــبي
ـــبــاراة آرســنـــال لـــلـــمـــســـافـــات خالل ا
متاز قبل الواحدة بالدوري اإلجنلـيزي ا
الـبـوكـسيـنج داي بلغ  110.3 كم قبل أن
يرتفع بعد هذا اليـوم وحتى هذه اللحظة
إلى  111.8 كم.  وفي مــقـارنــة أخـرى بـ
الــفــتـرتــ بـلـغ مـعــدل اسـتــعــادة العـبي
ــبــاراة الــواحــدة اجلــانــرز لــلــكــرة في ا
بالدوري قبل   26 كانون األول/ديـسمبر
ــئـة لـيـرتــفع بـعـد ذلك ـاضي  52.6 بـا ا
ئـة. وجـاءت مـشـاركة اليـوم إلى  61.2 بـا
ـثـابـة سـمـيـث رو عـلى وجه الـتـحــديـد 
نسمة هواء منعشة آلرسنال بعدما شغل
الـــــــــــشــــــــــاب دور رقـم  10 كـالعـب وسط
هجومي خـلف رأس احلربة.  ويـتمتع رو
البـالغ من الـعـمر  20 عامـا بـقدرة كـبـيرة
ـلــعب عــلى اجلــري في جــمــيع أنــحــاء ا
ــبــكــرة الــتي مــســتــفــيــدا من اخلــبــرة ا
اكـتسـبـهـا من فـتـرات اإلعـارة مع مع فرق

أخــرى خالل األعــوام الــثالثــة األخــيــرة.
ويــتــمـيــز الالعب الــشــاب أيـضــا بــقـدرة
فــائـقــة عـلى صــنـاعـة األهــداف وتـهــيـئـة
. لــكن ــهــاجـــمــ الـــكــرات أمــام زمالئـه ا
تــتـــبـــقى مــعـــرفـــة إذا مــا كـــان أرتــيـــتــا
ـركز سيـواصل االعـتمـاد عـليه فـي هذا ا
عـار من ريال أم سيـمنح العـبه اجلديـد ا
مـــدريـــد مــارتـن أوديــجـــارد فـــرصــة في

التشكيلة األساسية على حسابه. 
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حـــسن أرتــيــتـــا كــذلك من مـــســتــوى خط
دفاعه الـذي ارتـكب أخطـاء عـديدة خالل
ـوسـم احلـالـي. فـفي الــنـصـف األول من ا
الـفـتـرة مـا بـ الـفـوز عـلى بـرايـتـون 1-0
في أواخـر ديـســمـبـر/كـانـون أول وحـتى
االنـتـصـار أمام نـيـوكـاسل يـونـايـتـد هذا
الشهر حـافظ آرسنال على نـظافة شباكه
في  5مباريات مـتتالية لـلمرة األولى منذ
عام   2009 وسـاهمت عـودة بـابـلـو ماري
ــدفـعــجـيــة في الــتـقــلـيل من لــصـفــوف ا
الـهــفـوات الـدفـاعــيـة إلى جـانب قــتـالـيـة
الـظهـيـر األيـسر كـيـران تـيرني. ورغم أن
االثــنـــ ابــتـــعــدا عن صـــفــوف الـــفــريق
مؤخـرا بـسبب اإلصـابـة تمـكن الـبديالن
دافـيد لـويـز وسـيدريك سـواريس من ملء
الـــفــراغ دون مـــشـــكـــلـــة.  ويـــبـــقى روب
هولديـنج القائد احلـقيقي لـلخط اخللفي
ن في وقـت بـــــدأ فــــيـه الـــــظــــهـــــيـــــر األ
اإلسـبــاني هـكـتـور بــيـلـيـرين يــسـتـعـيـد
ـميـز. أيـام قلـيـلة تـفصـلـنا عن مـستـواه ا
انطالق بطولة كـأس العالم لألندية التي
تـستـضـيفـها قـطـر في الـفتـرة ب  4 و11
ــقـــبل والـــتي تــأجل فــبــرايـــر/شــبـــاط ا
انطالقـها بسـبب تفـشي فيـروس كورونا.
وتــضم الـبــطـولـة هــذه الـنــسـخـة  6 فرق
فـقط بــعـد انـسـحـاب بـطـل أوقـيـانـوسـيـا
أوكالنـد ســيـتي الـنـيـوزيالنــدي لـيـلـتـقي
ـضـيف لـلـبـطـولة ـثل الـبـلـد ا الـدحـيل 
ـصـري بــطل إفـريـقـيـا في الـدور األهـلي ا
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أسفـرت قرعـة البطـولة عن مـواجهـة قوية
لـلـفائـز بـ األهـلي والـدحـيل أمـام بـايرن
مـــيــــونخ في الــــدور نـــصـف الـــنــــهـــائي
ـلك األهلي خـبرات أكـبر من للـبطـولة. و
الـدحـيـل في الـبـطـولـة فــالـفـريق صـاحب
الـ 9 ألــقــاب إفــريـــقــيــة يــشـــارك لــلــمــرة
السادسة في تـاريخ البطـولة حيث حقق
ـركـز الـثـالث في نـسـخـة ـركـز ا من قـبل ا
 في الـيـابـان بـعـد إنـتـرنـاسـيـونـال 2006
الـبرازيـلي وبـرشلـونـة اإلسبـاني. كـما أن
دير الـفني لألهلي بيتـسو موسـيمـاني ا

ــدرب الـوحـيــد في الـبــطـولـة الـذي هـو ا
شـارك بـهـا من قـبل حـ قـاد صن داونـز
اجلـنــوب إفـريـقي. وبال شك يُــعـد بـايـرن
رشح األبـرز للتتويج بـالبطولة ميونخ ا
ثل للعرب رغم األحالم العربية بوجود 
ـبــاراة الــنــهــائــيــة وتــكــرار إجنـاز فـي ا
ـغربي والـعـ اإلماراتي بـلعب الرجـاء ا
ــركـز الـثــاني. ولـعب الــنـهـائي وحــصـد ا
الـرجـاء الـنـهــائي ضـد بـايـرن مـيـونخ في
وخسـر بثنـائيـة نظيـفة أمـا الع ?2013
اإلمـاراتي فـلـعب نـهـائي  2018 ضـد ريال

مدريد وخسر بنتيجة 4-1.
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ويـــضـع بــــايـــرن مــــيـــونـخ عـــيــــنه عــــلى
درب السداسـية التـاريخيـة حتت قيادة ا
هـــانـــز فــلـــيك والـــذي تـــوج مع الـــفــريق
انـيا بخـماسـيـة (البـوندسـليـجا كـأس أ
ـــاني دوري أبـــطــال كـــأس الـــســوبـــر األ
أوروبا كأس السوبر األوروبي) ويتبقى
فــقـط لــقب كــأس الــعـــالم لألنــديــة. وكــان
بـايـرن مــيـونخ قـد تـوج بــاخلـمـاسـيـة في

مـوسم  2013-2012 وفــشل في الــتــتـويج
بــالـــســداســيــة حــيث خــســر لــقب كــأس
ـــــاني ضــــد بــــوروســــيــــا الــــســــوبــــر األ
دورتــمــونــد. ويُــعــد بــرشــلــونــة الــفــريق
الـــــوحـــــيــــد فـي الـــــتــــاريـخ الـــــذي تــــوج
بالـسداسـية الـتاريـخيـة عام  2009 حتت
قيادة بيب جوارديوال بحصد (كأس ملك
إسـبـانـيا الـلـيـجـا دوري أبـطـال أوروبا
كـأس الـسـوبـر اإلسـبـاني كـأس الـسـوبـر
األوروبي وكــأس الـعــالم لألنــديــة). فـهل
ــمـثــلـ الــعـرب األهـلي أو يــنـجح أحـد ا
ـعــجــزة وإقــصـاء الــدحــيل في حتــقــيق ا
ـهــد أمـام الــبـايــرن أم يـكــون الـطــريق 
العمالق الـبافاري لكـسر الرقم الـكتالوني

الصامد.
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يعتقـد البرازيـلي ريفالدو جنم بـرشلونة
الــــســــابـق أن مــــجــــلـس إدارة الــــنــــادي
ـسـتـقيل بـرئـاسـة جـوسيب الـكـتالـوني ا
ماريـا بارتـوميـو أخطـأ بعـدم بيع الـقائد
األرجــنـتــيـني لــيـونــيل مــيـسي الــصـيف

ـاضي. وقـال ريـفـالـدو في تـصـريـحـات ا
نقـلتـها صـحيفـة ماركـا اإلسبـانيـة اليوم
اجلـمـعـة: مـجـلس اإلدارة الـسـابق أخـطـأ
بـعـدم بــيع مـيـسي.. كـان بــإمـكـانـهم فـعل
ــا فــعــله ريــال مـدريــد مع شيء مــشــابه 
كريستيانو رونالدو عندما باعوه مقابل
ـــؤلم 100 مـــلـــيـــون يــــورو. وتـــابع: من ا
لـــلــغــايـــة أن نــرى كــيف ســـيــرحل العب
بـحجم مـيـسي عن بـرشـلونـة مـجـانًا في
شاكل ر فيه النادي بالعديد من ا وقت 
الية.. بالنـسبة لي رحيل ميسي أمر ال ا
مــــفـــــر مــــنـه. ومع الـــــكــــشـف عن ديــــون
برشلونـة التي تبلغ  1.173 مليار يورو
فـــإن الــنــادي فـي وضع مــالي مـــحــفــوف
بــاخملــاطــر حـتـى أن الـبــعض أشــار إلى
اإلفالس كـنتـيجـة مـحتـملـة لـكن ريفـالدو
يـعتـقـد أن هنـاك أصـولًا قـابـلة لـلـبيع في
الـــفـــريق. وأوضح: بـــرحــــيل فـــيـــلـــيـــبي
ـكن لبرشـلونة االعـتماد على كوتيـنيو 
بلي وأنـطوان جريزمان حيث عثمان د
ستـقبل جيد.. يتمـتع كوتينيو يبشران 

بـــســـمـــعـــة طـــيــبـــة في
إجنــلــتــرا في حــ أن
األمور لم تـسـر عـلى ما
يــرام بـالــنــسـبــة له في
إســـــبــــانــــيـــــا. وخــــتم
ريــفـــالــدو: أتـــمــنى أن
أرى ريـــــــــكي بـــــــــويج
ـــزيــــد من يــــحـــظـى 
الشـهـرة حيث يُـظـهر
قيمـته عندمـا يشارك
فـــلـــديه شـــخـــصـــيــة
عظيمة.. إنه يذكرني
بتـشـافي الذي ظـهر
عــنـدمــا كــنت العــبًـا

في الفريق. 
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أفاد تقـرير صحفي
فــــــرنـــــسـي  بـــــأن
لـيـفـربـول يـتـصدر
سباق الـتعاقد مع
كــيـلــيــان مــبـابي
جنم بـاريس سان
جـــيـــرمـــان عـــلى
ريــــــال مــــــدريـــــد.
ويــــنـــتـــهـي عـــقـــد
مــــبـــابـي مع ســـان
جيرمـان في صيف
ويــــعـــتــــبـــر ?2022
هدفًا أولـيًا بالـنسبة
لـــلـــيـــفـــربـــول وريــال
مـــدريـــد في الـــصـــيف
ـــــــــقـــــــــبـل. وكــــــــــانت ا
الــتــوقــعــات تــشــيــر إلى
اقــتــراب الالعب من ريــال
مـدريـد بـنـاءً عـلى اهـتـمـام
ثنائي من فـلورنتـينو بـيريز
رئـــيس الـــنــادي وزيـن الــدين
ـدير الـفني ولـكن على زيدان ا
ما يـبـدو أن ليـفـربول يـنـوي قلب
الطاولـة. وبحـسب قناة قـنال بلس
الــفــرنـســيـة فــإن لــيـفــربـول جــاهـز

ـجرد لـلحـصـول على تـوقـيع مبـابي 
أن يــتـخــذ الالعب خـطــوة ويـعــلن قـراره
غادرة باريس سان جيرمان. في الوقت
ذاته يـعـاني ريال مـدريـد من أزمـة مـالـية
ضـخـمـة تـتــطـلب بـيع بـعض من جنـومه
لـلتـعـاقـد مع مـبابـي. وكشف الـتـقـرير أن
ـصـري لــيـفــربـول قــد يـضــحي بـنــجـمـه ا
مــــحــــمـــد صـالح من أجل ضـم مـــبــــابي.
ويـرتـبط صالح بـعـقـد مع لـيـفـربول حـتى
صيف 2023 ويبدو أن مـفاوضـات جتديد

عقده ال تسير بالشكل األفضل.
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وســــائـل االعالم اكــــدت بــــأن نــــادي
الـشـرطـة قــريب جـداً من ضم الالعب
مـحـمــد داود وهـذا مـا نـفـته االدارة .
كـما عـبـر الالعب الـسـابق للـمـنـتخب
الـوطــني عـلـي حـسـ رحــيـمـة امس
الـسبـت عن سعـادته في الـتـعـاقد مع

إدارة نـــــــــــــــــادي
الــصــنــاعـات
الـكـهــربـائـيـة
ليـكون ضمن
اجلهاز الفني

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــكــتب اإلعالمـي لــنـادي اكــد مــديــر ا
النفط جـمعة الـثامر ان مـهاجم نادي
الـنــفط مـحـمـد داود بــاقٍ مع فـريـقه
ـــوسم وتـــرفض االدارة خالل هــــذا ا
قـدمة له والالعب جـميع الـعـروض ا
من الفـرق اجلـماهـيـرية االخـرى. قال
ثامر ان ادارة الشرطة الوحيدة التي
فاوضات مع النفط من اجل دخلت 
ضـم الـنــجم مــحــمـد داوود ولــكــنــهـا

وصــــــلـت الـى طــــــريق
مــــســــدود بـــعــــد عـــدم
قـــبـــولـــهـــا بـــالـــشـــرط

.واضـــــاف ان الـــــنـــــفط ابـــــلغ
الـــشــرطـــة بــشـــرط االدارة وهــو 400
مـلـيـون ديـنـار عـراقي بـاالضـافـة الى
العــــبــــ اثـــنــــ . واوضح أن ادارة
النادي تعامل الالعب معاملة خاصة
كـونه ابن الــنـادي  مـبـيـنـاً ان هـنـاك
عدة عروض احتـرافية خارجـية لكنه
ـــانه فـــضل الـــبـــقـــاء مع الـــنـــفط ال
شـروع الـنادي. ذكـر أن العـديد من

WOÐdG « WIDM*« s  WK¼Q²*« ‚dHK  ÓUOM  Ó«dLðR  rOIð  UIÐU *«

W³ÝU;UÐ ¡«—Ëe « ÍœU½ VFK*  …cÒHM*« W dA « œÒbN¹ ‰Uł—œ
ـوعد وآلـية التـصفـيات التي على ا
سـتــنـطــلق الحـقــاً وتـؤهل 3 انـديـة
لـلـدوري العـام لـلـدرجة االولى
ــــــــقـــــــرر انــــــــطـالقـه في ا
اخلـامس والــعـشـرين
ـــــــقــــــبل من اذار ا
ـــــشـــــاركـــــة 28
فريقاَ من بغداد
ومـــــــخــــــتــــــلف
ـــــــــــنـــــــــــاطـق ا

االخرى.

عـشرة ظـهـرا في قاعـة االجـتمـاعات
قر االحتاد في العـاصمة بغداد.

وأكـــــــدَ عــــــضـــــــو جلـــــــنــــــة
ـــســابـــقــات مـــســؤول ا
ـنطـقـة الغـربـية جنم ا
االوسي ان االجـتـماع
ثلي اندية سيضم 
ـــوصل والـــفـــتـــوة ا
والــشــرقــاط والــعـلم
وديــالى واخلــالص
اضـافـة لـفـريـق من
االنــبــار بــعــد حــسم
ــبــاريــات. نــتــائـج ا
وبـــــــــــــــــيّــن االوسـي
الـــهــــدف من اقــــامـــة
االجتماع هو االتفاق

كتوبة من قبلهم وإن والتعهدات ا
الــوزيـر مــنـحــهم أكــثـر من فــرصـة.
تبدو تبريـرات الشركة غيـر منطقية
وغــيـر مــقـبــولــة خـصــوصـا مــبـرر
الـشــركـة بـأن الــعـمـال اإليــرانـيـيـ
خـــــرجــــــوا في إجــــــازة في األيـــــام
اضـية في الوقـت الذي تسـتطيع ا
فـيه الـشـركة أن تـسـتعـ بـالعـمـالة
ـتبقي العـراقيـة في إجناز الـعمل ا

على حدِّ قوله.
ــســابـقــات في كــمــا تــقــيم جلــنــة ا
ؤتمر الفني الهيئة التطبـيعية ا
ــتـأهــلـة من اخلـاص لــلـفــرق ا
ـنـطـقـة الـغربـيـة حملـافـظات ا
ـــــــوصل وصـالح الـــــــدين ا
وديـــالـى واألنـــبــــار وذلك
ـــوافق يـــوم الـــثـالثـــاء ا
قبل الثاني من شـباط ا
في الــســـاعــة الــثــانــيــة

ÊU e « ≠œ«bGÐ

هــدّد عـدنـان درجـال وزيـر الـشـبـاب
والـــريــاضـــة الـــعـــراقي الـــشـــركــة
ـشــروع مـلـعب ـنــفـذة  اإليـرانــيـة ا
نـــادي الــزوراء وسط الـــعــاصـــمــة
ــحـاســبــتـهــا وفق األطـر بــغـداد 
الـقـانـونيـة. انـفـجر درجـال غـاضـباً
ــلـــعب بــعـــد فــشل لـــدى دخــولـه ا
الــشـركــة في اإليــفـاء بــالــتـعــهـدات
كـتوبـة للجـانب العـراقي بإجناز ا
ـتـفق عـليـهـا سـابـقاً ولم ـراحل ا ا
يـقـتـنع الـوزيـر العـراقي بـتـبـريرات
الـشركـة بعـدم وجود عـدد كافٍ من
الـعـمـالـة اإليـرانـيـة في هـذا الوقت.
وقال شاكـر اجلبوري مـدير الدائرة
الــقــانـــونــيــة في وزارة الــشــبــاب
والريـاضة إن الـشركـة اإليرانـية
ـشروع حـسب ما هو لم تنـجز ا
مـتــفق عـلـيه رغم كـثـرة الـوعـود
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توج نـادي النجف بلقب بطولة أندية محافظة النجف
لـلــجـودو الــتي احــتـضــنـتــهـا قــاعـة مــنـتــدى الـغـري
الـنموذجي على مـدى ثالثة أيام. أكـد عضو االحتاد
ـركـزي لـلــجـودو عـلي نـظـار في بـيـان ان الـعـراقي ا
هـذه البـطـولـة تعـد االولى لـلـعام اجلـاري في مـنـهاج
ـركـزي بـرئـاسة عـدي الـربـيـعي  أنـشـطـة االحتـاد ا
مبـينا ان ثمانيـة أندية شاركت في منافـساتها لفئات
.   وأضاف تقدم األشـبال والناشئ والشـباب وا
ـركز الـثاني كـان من نـصيب نـادي التـضامن  ان ا
ـركـز الثـالث وجاء فـيمـا حصل نـادي الـكوفـة على ا
ـركـز اخلـامس ـشـخـاب رابـعــا والـكـرار بـا نـادي ا
الفـتا الى ان البـطولة كـشفت عن خامـات جديدة في
عــمـر الـزهـور من شـأنـهـا أن تـضــمن لـهـا مـسـتـقـبل
ـا واعــد عــلى الـبــســاط. أعـرب نــظـار عـن سـعــادته 
نتهـى الروعة تخص أفـرزته تلك البـطولة من أمـور 
اجلــانـب الــتــنــظــيــمـي واالداري فــضال عن اجلــانب
ـدربــ الــذين أكــدوا انـهـم عـلى الــفــني لالعــبــ وا
ــلــقـاة عــلى عــاتق ـســؤولــيــة ا مــســتـوى عــال مـن ا
ستـقبل القريب سيشهد ثورة اجلمـيع مختتما ان ا
كــبـيـرة عـلى الـبــسـاط من خالل مـا تـمــتـلـكه األنـديـة
الـنـجــفـيـة من طـاقـات رائـعـة لـلــفـئـات الـعـمـريـة الـتي

ستقبل اللعبة. نتوسم فيها كل اخلير 

لــــلـــــفـــــريق .وقـــــال الالعب الـــــدولي
ـدرب احلـالي انـا سـعـيد الـسـابق وا
كون مسيرتي التـدريبية قد بدات مع
النجم عـباس عبيد وشـقيقه حيدر
همة لن تكون سهلة عبيد ضيفا ان ا
ولــكن بــتـــكــاتف اجلــمـــيع ســيــكــون
الــصـنـاعــات الـكـهــربـائـيــة نـدا قـويـا
لــــلــــفـــــرق االخــــرى يــــذكــــر ان ادارة
الـصـناعـات الـكـهربـائـيـة قد تـعـاقدت
ــــتـــكـــون من مع اجلـــهــــاز الـــفـــني ا
االخـــوين عـــبـــاس وحـــيـــدر عـــبـــيـــد
بـاالضــافـة الى عـلي حــسـ رحـيـمـة
لــقــيــادة الــفــريق بــعــد اعــتــذار
ـــدرب الـــســـابـق عـــمــاد ا
عـودة عن الـتواصل
في قـيـادة الـفـريق
و انهاء الـعقد
مــــــــــــــــــــــــــــــعــه
بالتراضي.
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احدى منافسات اجلودو احمللية للفئات العمرية

ثل الشركة االيرانية من التلكؤ بالعمل درجال يحذر 

ÕuLÞ∫ الفرق تتصارع في طموحها خلطف كاس االندية

بوكايو ساكا
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وعــدد مـن مــدراء الـــوزارة بــيــوت
شـخـصـيات فـنـيـة وأدبيـة مـعـروفة
في احملـافــظـة. وأعـرب نـاظم خالل
لقائه أول مصورة فـوتوغرافية في
الـعـراق سمـيـرة مـزعل عن إعـجابه
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زار وزيــر الـــثــقــافـــة والــســـيــاحــة
واآلثـــار حـــسـن نـــاظم اخلـــمـــيس
ـاضي خالل جـولة فـي محـافـظة ا
ميسان  برفقة احملافظ علي دواي
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زارت (الــزمـان) امس الــسـبت
ــطــرب الـرائــد يـاس خــضـر ا
حـــــيث يــــرقـــــد عــــلى فــــراش
العافية  في احد مستشفيات
بـــغـــداد لالطـــمـــئـــنــان عـــلى
صحته بعد خضوعه لعملية
جـراحـيـة تــكـلـلت بــالـنـجـاح
وقــدمت لـه بـاقــة ورد بــاسم
اســـرة (الـــزمـــان). وبـــدوره
شكـر خضر اسـرة (الزمان)
على تفقدها له واالطمئنان
عــلى صـحـتـه. ومن جـانـبه
ـطـرب الـرائـد حـمـيـد مـنـصـور قـال ا
الــذي كـان في زيــارة خلـضــر (بـعـد ان
اطـــمـــأنــــنت عـــلـى صـــديـــقـي ورفـــيق
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(الزمان) تقدم باقة ورد إلى ياس خضر
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ــوت اجلـمــعــة خـبــيـر الــتـجــمـيل غـيب ا
مثل صري مـحمد الصـغير و أعـلن ا ا
أحمـد السـقـا  خبـروفاة الـصـغيـر والد
ـصرية مهـا الصغير زوجته اإلعالمية ا
متأثرا بإصابته بفايروس كورونا.ونشر
في صـــفـــحــــته اخلـــاصـــة عــــلى مـــوقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي صــورة حملــمـد
الصـغيـر وعـلق علـيهـا قـائال (توفى الى
رحــمـــة الــلـه حــمـــايــا وأبـــويــا الـــعــزيــز
السيـد/محمـد الصغـير. الرجـاء الدعاء
له بــالــرحــمــة). ونــعــاه الــسـيــنــاريــست
صـري تامـر حبـيب بحـزن كبـير كـما ا
وقع الـفن أنه (كـان يـحبه وأشار وفـقـا 
كثـيـرا وبـينـهم الـكـثيـر من الـذكـريات)
مـــــؤكـــــداً (أنه شـــــخـص لن يـــــعـــــوض
وإستطاع أن يـبني نفـسه ويحقق جناح
لم يــســـبق في مـــهــنـــته) وأكــد أن (كل
الوسط الفـني يحبـه وتعامل مـعه بشكل
أو بأخر) وطلب من اجلميع الدعاء له.

والتراثـية في احملافظـة). كما تابع
نـاظم جـولـته بــزيـارة بـيت الـسـيـد
حـسـ صــاحب مـالك أول مــكـتـبـة
ـدينـة مطـمـئنـاً على عـصريـة في ا
صـــحــــته و مـــقــــدمـــاً لـه عـــدداً من
مؤلـفاته لرفـد مكـتبته بـها. واطلع
نــاظم مـيـدانـيــاً خالل جـولـته عـلى
تــمــثـال عــالم الــفـيــزيـاء والــفــلـكي
وثـاني رئـيس جلـامـعة بـغـداد عـبد
اجلـبـار عـبـدالـله و جـدار الـشـهداء
ــنـشــأ بـالـتــعـاون بــ مـحــافـظـة ا
مـيــسـان ورابــطـة أدبــاء اجلـامــعـة
الـثـقــافـيـة مـبـديـاً إعــجـابه بـفـكـرة
اسـتــذكـار شـهــداء احملـافـظــة عـبـر

الفن.
وأشــار إلى ضــرورة تــغــيــيــر اسم
هـذا الـصرح العـطـائه رمزيـة أكـبر
مـضــيـفـاً أنـه (ال بـد من اســتـشـارة
الــــوزارة قـــــبل بــــنـــــاء أي مــــعــــلم
حـــــضـــــاري او اســــتـــــذكـــــاري في

بـأعمال الـفنـانة الـتي وثقت مـعالم
محافظة العمارة بكاميرتها مبيناً
أن (الـفـنـانـة من األسمـاء الـوطـنـية
الـكـبـيـرة الـتي عـمـلت عـلى تـوثـيق
ـــهــــمـــة الــــكــــثـــيــــر من األمــــاكـن ا

احملـافـظـة العـطـائـهم اآلراء الـفـنـية
واالستشارية ليـكَون صرحاً يحمل
ـيزاً وفق دراسـة الختـيار طابـعاً 
ـا يتالئم مكـان النـصب او اسمه 

مع مكانة احملافظة).
تاحف كمـا اكد ناظم  أن (دائـرة ا
في الهيئة العامة لآلثار والتراث
مـستـعـدة لتـقـد الدعم الالزم
ه ـكن تـقـد ـطـلـوب ومـا  وا
من معلومات وخبرات إلجناح
وإكمال مـتحف ميـسان ).واكد
نــــاظم خـالل زيـــارتـه مـــتــــحف
ميـسان على دعـم متحف مـيسان
ـمـكنـة مـبيـناً أنه بـكـافة اجلـهود ا
( االتـفــاق عـلى وضع الـلـمـسـات
األخــيـرة عـلـيه في األيـام الـقـادمـة
لـتـبدأ الـوزارة بـعدهـا بـتزويـد هذا
ـعروضات تـحف بقـطع اآلثار وا ا
ـهــمـة الـتي تــنـاسب عــراقـة هـذه ا

دينة وأصالتها). ا

وان واجب الـفنـية مـا يـستـحق الفـخر
الــــدولـــــة رعــــايـــــتــــهـم واالهــــتـــــمــــام
والتواصل معهم) متمنيا (للفنان بهم
القـدير يـاس الشـفاء الـعاجـل والعودة
مـعــافى الى اهـله وحـبـيه). كـمـا تـلـقى
خضراتـصاال هاتـفيا من وزير الـثقافة
واالثـــار والــــســـيـــاحــــة حـــسـن نـــاظم

لالطمئنان على صحته.
ــســتــشـــفى عــلى مــدار وتــســتــقــبـل ا
ســـاعــات الـــيــوم زوار مـن الــفـــنــانــ
والصحف ووسائل االعالم لالطمئنان
عــلى سالمـــة خــضــر وقــدمت قــنــاة
ـنـاسـبـة (الـشـرقـيــة) له الـتـهـانـي 
جتـاوزه محـنته الـصـحيـة واجرت
معه حديـثا سيبث قـريبا من على
الــقــنــاة كــمــا انــشــغــلت مــواقع

مــســيــرتي الــطــويــلــة ابــا مــازن الـذي
تـربطـنـي مـعه عالقـات عـائـلـيـة وفـنـية
ولم نفترق منذ زمن طويل سعدت بان
حـالـته الـصحـيـة جيـدة بـعـد ان خضع
لعـملـية حراحـية تـكللـت بالنـجاح وانا
ـسـتـشفى لم افـارقه خالل مـكـوثه في ا
واتواجد بشكل يومي بـجانبه متمنيا

ستشفى باسرع وقت).   ان يغادر ا
من جــهـتـهـا تــفـقـدت نــقـابـة الــفـنـانـ
طـرب الرائـد بوفـد ترأسه العـراقيـ ا
النقـيب جبارجودي وضم مـازن محمد
ــشـــهــداني واحــمــد مــصـــطــفى وطه ا
حـــمـــود. كــمـــا زاره مــســـتـــشــار االمن
الـقـومي قــاسم االعـرجي لالطالع عـلى
حالته الصحيـة واالطمئنان عليه واكد
االعـرجي ان (الـعراق فـيه من الـقـامات
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الفوتـوغرافي العـراقي ضيفته جـمعيـة العراقـية للـتصوير
اجلمعـة ضمن ندوات السيرة (من التمثيل الى التصوير)

عبر منصة (زووم).
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الـــتـــدريــسـي في كــلـــيـــة الــفـــنــون
اجلمـيلة بجامعـة بغداد قدم مساء
امس الـســبت عـبــر مـنــصـة كــلـيـة
الفـنون اجلـميـلة مـحاضـرة فكـرية
بعـنوان (االيـقـاعتـوجـرافي مفـهوم
ــــونـــتـــاج جــــديـــد لاليــــقـــاع في ا

السينيمائي وحركة الفن).
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الـبـاحث االردني صدر له كـتـاب (التـنـميـة الـسيـاسـية في
األردن وآفاق أدوار الـشـبـاب.. دراسة اسـتـطالعـية) عن
ـانية قـراطي العـربي ومقـره في العاصـمة اال ركز الـد ا
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اضي مكتبة عبد الروائية اللبنانية استضافتها االربعاء ا
احلـــمــيــد شـــومــان الــعــامـــة بــعــمــان فـي نــقــاش وحــوار
افــتـراضي حـول روايـتـهـا (بـريــد الـلـيل) احلـاصـلـة عـلى

ية للرواية العربية (البوكر) لعام 2019. اجلائزة العا
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ـقـيـم في عـمـان والــذي يـزور بـغـداد االعالمي الـعــراقي ا
هـذه االيـام يكـرمه مـجـلس أمنـاء شـبكـة االعالم الـعراقي

سيرته االبداعية. عصر اليوم االحد تثمينا 
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وت الـثالثاء عـضو مـجمع الـلغـة العـربيـة السـوري غيـبه ا
ــاضي عن  81 عـامـاً بــعـد أن كــرس حـيــاته في تـعــلـيم ا
العـربـيـة وعـلومـهـا لـطالب اجلامـعـات والـدراسات الـعـلـيا
ـعاجم.وهـو من موالـيد بـلدة والـتـعريب وتـأليف وحتـقيق ا

قطنا بريف دمشق.
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الـكـاتب الـعــراقي صـدر له عن دار درابـ لــلـكـتب كـتـاب
بعنـوان (القرآن والتأسـيس الصوتي للنـحو العربي) وهو

دراسة توثيقية في ضوء التراث واللسانيات.
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اخملرج الـسوري عرضت مـسرحيتـه (تعزيل) عـلى خشبة
دار األسـد لـلثـقـافـة في مديـنـة الالذقـية والـعـرض بـاكورة
وسيـقية بالتعاون ـسرحية وا أعمال جتـمع مدى للفنون ا

سرح. مع جمعية أصدقاء ا
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ـسرح والـتلـفزيون في السـينـما وا
واإلذاعـة واألعــمـال الـتي أخـرجـهـا
ـــــواقـف  وقـــــدم عــــــدد من واهـم ا
األغـانـي بـصــوته لــلـفــنــان الـراحل

سعدي احللي.
واحملــتــفى بـه حــصــد الــعــديــد من
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ـمثل أحـتـفى اجلمـهـور الـبابـلي بـا
ـســرحي والـسـيــنـمـائي واخملــرج ا
الــــفـــنــــان ســــامي قــــفـــطــــان خالل
أســـتــضـــافـــته من قـــبل فـــرع بــابل
بنقابة الـفنان العـراقي للحديث
عن مــسـيــرته األبــداعــيــة .وحتـدث
قــفــطــان عن ســيــرته الــشــخــصــيـة
ـحــافـظـة والـفــنـيــة قـائال (ولــدت 
واسط النـعمـانية  1942 ثم انتقـلنا
من مــديـنــتــنــا واسط الى احلــمـزة
الشرقي في محافظة الديوانية بعد
ذلك ارحتـلـنـا إلى الـعاصـمـة بـغداد
عـام  1956 وحـط بــنــا الــرحــال في
مـنــطـقــة الـســدة في بــغـداد ثم إلى
الــكــاظـــمــيــة والى شــارع الــكــفــاح
والـثـورة والــدي امـتــهن اخلــيـاطـة
وكــنت اســاعــدة في عــمــله) وأشـار
خالل حـديـثـة إلى مـسيـرته الـفـنـية

والفنـان محمـد حس عـبد الرحيم
فـــرقـــة مـــســــرح دار الـــسالم الـــتي
ــســـرحــيــات قـــدمت الــعــديـــد من ا
الــشـــعــبـــيــة مـــنــهـــا  ألف عـــافــيــة
وبـــــيــــــت احلـــــبـــــايـب وفـــــلــــوس

وعروس.

ـــثل اجلـــوائــــز مـــنــــهــــا أفـــضـل 
ـثل سـيـنـمائي مـسـرحي وأفـضل 
ـــثل عــربـي وشــارك في وأفـــضل 
أعمـال في التلـفزيـون العربي مـنها
ســقـوط اخلالفــة وأسس عـام 1987
مع الـفـنان الـراحل راسم اجلـمـيلي
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صرية وفاء عامر أنها تعرضت للتحرش مثلة ا اعلنت ا
حــيـث نــشـــرت ذلك عــبـــر صـــفــحـــتــهـــا اخلــاصـــة عــلى
(فـيـسـبـوك).ونـشــرت صـورة إلحـدى الـسـيـارات الـتي
طاردتـهـا بـهـدف فضح قـائـدهـا بـعدمـا حتـرش بـها
وعـمــا إذا كـانت قـد وعـلـقـت عـلـيــهـا: (مـتــحـرش)
ــتــحــرش من عــدمه قــدمت مــحــضــرا ضـد ا
أكــدت عــامــر أنـــهــا لم تــقـــدم أي مــحــاضــر
رسمـية قـائلـة: (مـاعمـلتش مـحضـر وصورة
العـربـيـة عـلى السـوشـيـال مـيديـا كـفـايـة بأنه
يتفضح). كما وجهت عامر التهنئة لوالدتها
ـنــاسـبـة عــيـد مــيالدهـا ونــشـرت صـورة
نـاسبـة على حـسابـها اخلاص لهمـا من ا
على موقع التواصل االجـتماعي وعلقت
علـيهـا بالقـول: (الغـاليـة كل سنـة وانتي

طيبة يا أمي ).
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إفادتهـا انها كانت خالل هاتـ السنت في عالقة
حمـيـمة مع اخملـرج شعـرت بانـهـا ملـزمة بـها نـظرا
ـهـنيـة.وحفـظت الـنيـابـة العـامة في الى عالقتـهـما ا
مثلة باريس هات الشكوي في  25شبـاط. لكنّ ا
مــا لــبـثـت أن تـقــدمت بــشــكـوى جــديــدة مع ادعـاء
ــدني وهــو مــســار يــتــيح تــعــيــ قــاض بــاحلق ا
بـصـورة شـبه تـلـقـائـيـة إلعـادة إطالق الـتـحـقـيـقات.
وأفــضت هــذه الــشــكــوى إلـى فــتح حتــقــيق في 2
تـشرين األول  2019 في تـهم االغتصـاب. وأبلغت
النيـابة العامة في باريس إلى الـقاضي معارضتها
إعـادة إطـالق الـتـحـقـيـقـات.وعـلى اثـر شـكـوى فـان
روي اتـهمـت ثمـاني نـسـاء مـخـرج (لـو غـران بـلو)
بـالـتـحـرش بــهن أو االعـتـداء عـلـيــهن جـنـسـيـاً في
شـهـادات أدل بـها لـ(مـيـديا بـار).وقد أقـر اخملرج
الـفـرنسـي في تـشرين األول  2019بـإقـامتـه عالقة
مع فـان روي لـكـنه رفض ادعــاءاتـهـا بـاالغـتـصـاب
قائال إنهـا "متخيلـة". وقال (هذه القـضية هي كذبة
ـرأة ولم من األلف إلى الــيـاء. لم أغــتـصب هــذه ا
أتعـد على أي أنثى في حياتي). وأضاف (لم أرفع
يدي عـلى امرأة ولم أهدد امرأة مـطلقا... لم أخدر
ـرأة مـثل مـا قـيل. إنـهـا كذبـة).وتـابع (خـنت هـذه ا
زوجـتـي وأوالدي. لم أخـنــهم مـرة واحــدة فـقط بل
حـصل هـذا األمـر مـرات عـدة خالل فـتـرة زواجـنـا

الذي استمر  20عاما).

ــــنـــتج { بــــاريس (أ ف ب) - أعــــطي اخملــــرج وا
الـسيـنمـائي الـفرنـسي لوك بـيـسون صـفة "(شـاهد
ساعدة)" بنـتيجة سمـاع قاضي التحقيق يتمتع بـا
مـثلـة البـلجـيكـية إفادتـه اإلثنـ في قضـية ادعـاء ا
الـهولـنديـة سانـد فـان روي أنه اغتـصبـها عـلى ما
قـال وكــيــله لـوكــالــة فـرانس بــرس.وتُـعــتــبَـر صــفـة
سـاعدة" بحسب الـنظام احلقوقي "شاهد يـتمتع با
تهم.وأكد الفرنـسي وسيطة ب صفتي الشاهد وا
احملـامي تييـري مارامـبير مـعلومـات نشـرتها مـجلة
"لوبـوان" في هذا الـصدد مـعتـبراً أن (هـذا القرار
يؤكد مـجدداً أن ال أسـاس للوقـائع" التي اتُـهم بها
لوك بـيسـون).وأشـار إلى أنه (يـأتي بعـد قرار أول
في شـباط  2019بحـفظ القضـية وطلـبات من نائب
للـمـدعي الـعام في الـنـيابـة الـعـامة في بـاريس بـعد
فـتح حتــقـيق قـضــائي).ولم يـتـسن لــوكـالـة فـرانس
برس احلـصول من أي مصدر قضـائي على تأكيد
مسـاء االثـن لـنـتيـجـة االستـجـواب األول لبـيـسون
في الـقـضـية.كـذلـك لم تـعـلّق فـان روي وال وكـيـلـها
احملامي فرانـسيس زبـينيه بـعد على الـقرار.وكانت
فـــان روي قـــدمت شــكـــوى في حـق بــيـــســون (60
) في  18 أيـار  2018 غـداة مــوعـد لـهـا مـعه عـامـاً
في فــنــدق "بــريـســتــول" الــفــخم في بــاريس.وبــعـد
شـهــرين ادعـت أنه اغـتــصــبــهـا واعــتــدى عـلــيــهـا
. وروت في جـــنـــســـيــــاً أربع مـــرات خـالل عـــامـــ

جتـــنب الـــصـــدام مـع األصـــدقـــاء وانــتـــبـه حلـــمـــايــة
مصاحلك.رقم احلظ .9
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تـسـيـطـر عـلى غـضـبـك وتـقـاوم اسـتـرجـاع الـذكـريـات
احلزينة.رقم احلظ.3
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راعي إحسـاس شريك احلياة خـاصة يومي اخلميس
واجلمعة.رقم احلظ 
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الوقت مثالي إلثبات ذاتك وللتعاون مع زمالء ورؤساء
العمل. 
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نـحك إصـراراً وتسـتطـيع أن تـخرج من حب الـعـمل 
كل احلروب منتصراً .
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حتـسـن تـنــظــيم أفــكــارك وأعــمــالك وتــتــخـذ مــواقف
إيجابية. يوم السعد االحد.
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وتـوظف جـهـودك في اجتاه سـلـيم. ال تـتـسرع في أي
قرار.

ÊUÞd «

ـغـامـرة في حتـافظ عــلى هـدوء أعـصـابك وتـتــجـنب ا
هنية. الية وا األمور ا

Íb'«

تـهـتم بـتـنـظيـم وقتك وأعـمـالك لـقـاءات رائـعـة وجـذابة
على كل األصعدة.
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ـنــحك مـزيـداً مـن الـثـقــة بـالـنــفس وتـشـارك بــرجك 
اجلميع بحب.
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ــا لـــديك من خـــبــرات. وتــعـــتــنيِ تــفـــيــد من حـــولك 
شاعر األهل واألقارب.
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حتـسن الـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرك.. تـربـطك بـاألصـدقـاء
تعة. نشاطات مهمة و
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Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
الالزمــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.

“U¹—…∫ وزير الثقافة يزور الفوتوغرافية سميرة مزعل
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فرع بابل لنقابة
الفنان يحتفي
بسامي قفطان
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ـية { وكاالت - أصـدرت الـنجـمـة العـا
سـيــلـيـنــا غـومــيـز أغـنــيـتــهـا اإلسـبــانـيـة
اكو) الـتي صورتها اجلديدة(بايال كـو
ـشـاركة على طـريـقة الـفـيديـو كـليب و
جنم الراب راو اجلانـدرو وتايني وذلك
على قناتها الرسمية على يوتيوب وهي
من ألبومها اإلسباني (ريفيليشن).
وكانت طرحت سيلـينا غوميز
مـــؤخــــرا أغــــنـــيــــتــــهـــا(دي
اونافيز)  باللغة اإلسبانية
وذلك عــــــلى قــــــنـــــاتـــــهـــــا
الرسـميـة عـلى يوتـيوب.
والــالفـت هــــــــــــــــــو أن
األغـــــنــــيـــــة حتـــــقق
رواجـا كــبــيــرا بـ

اجلمهور.

سيلينا
غوميز

ـتابـعة اخـبار الـتواصل االجـتمـاعي 
صـــــــــوت االرض مــــــــــنـــــــــذ دخــــــــــوله
ـســـــتـشــفى ولـغـايـة تـكــلل عـمـلـيـته ا
بالـنحـاح حيث قـدم جمـهوره الـتهاني
ـديـد بـالــسالمـة مــتـمــنـ له لــعـمــر ا

والـــــــصــــــــحـــــــة
الدائمة.

حميد منصور يطمئن على خضر

قاسم األعرجي يتفقد صوت األرض
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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

وسم االنتـخابي وسـوف تعاد االسـطوانات بـدأ ا
ـتعبـة مع وجوه مسـتهلـكة تظن انَّ الـعراقي من ا
دون ذاكـــرة كـــمــا ظنَّ بـــعـــضــهم انّـــهم من دون
كرامـة ألنـهم سايـروا الـفاشـلـ سنـوات عـدة قبل

أن ينتفضوا في انتفاضة الكرامة في تشرين.
ـتـناسـلـة  في هـذه االيام هي مـعـزوفة الـفـاشلـ ا
ــــاضي االســـود الــــذي من صـــنع الـــتــــبـــرؤ من ا
ايديهم و انـتقاد النـظام السيـاسي القائم بوصفه
لم يـعـد صاحلـاً وبه حاجـة أكـيدة لالصالح وهي
سـتوطن اطروحـة انتـقائـية المـتصـاص الغـضب ا

في النفوس .
الـــفـــاشــــلـــون الـــذيـن رآهم الـــعـــراقــــيـــون في كل
ــنـــاســبــات ـــواقف وا ـــســافــات وا االوضــاع وا
يـعـيـشـون طـوراً جـديـداً من االوهـام الـتي يـريدون
امــتــطــاءَهـا لــلــوصــول الـى الـســلــطــة من دون أن
ـاذا يــسـتـطـيع واحـد مـنــهم أن يـجـيب عن سـؤال 
يـريـد الـسلـطـة ? الـعراقـيـون يـعرفـون االجـابـة وقد
شـهــدوهــا وســبــروا أغــوارهــا ذلك انّ الــســلــطـة
وهـوم هي الـغنـيمة ـقصـودة في نظـر أولئك ا ا
الي الذين ال يـزال أطفالهم سـلوخة من جلـد ا ا
أمـام مـسـتـقبـل مجـهـول السـيـمـا إزاء ثـروة البالد
التي يجري تـبديدها على رواتب وامـتيازات فيما
ال أفق خلـطـة أو اســتـثـمـار في صـنـدوق لالجـيـال
التـي ستـولـد مـحـطـمـة ومـقـطـعـة اآلمـال حـ ترى
الـبالد صـفـر الــيـدين وحـطـامــاً خـارجـاً من أيـدي
سياسيـ تنفيذي وتـشريعي يتـناسلون الفساد

والرذائل السياسية الرخيصة.
جـــيل تـــشـــريـن نــزف فـي الـــشـــوارع واصـــطــاد
الـرصـاص احملـمي بـبــطـانـات الـسـلـطـة بـأنـواعـهـا
خـيرة شـبـابه لـكن اليـزال قادراً عـلى الـتـأثـير في
مـجريات الـوضع العراقي ولـن يستـطيع أحد في
ــقــبــلــة أن يــســتــخــدم اخملــدر الــتـعــاطــفي ــرة ا ا
. واالبتزازي ضدهم ليمر بقافلة جديدة للفاشل

مرارا ً
لتولغ َ في دمهم
ريب في الزمان ا

- هل حتب ?
دم َ الفقراء

من الباعة اجلالس
على الطرقات
لكي تصطفيهم

حبيبا ً

VO³Š

كلما حاولوا
زرع أمنية

أطفأتها  لتزرع َ
فصل َ دماء / نحيب

وت أيها ا
قل لي متى ?

ينتهي
فصل ايامنا الداميات

متى ?
وت ُ ايها ا
هل من

مُ
ج
ي

ب ?
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وحلّبت ُ
ضرع  َ العمر  ِ
حتى تيبّسا

فما نلت ُ منه 
غير َ ما بان َ أتعسا

فيا زمني 
ما أهون العمر َ

إن أتى
عليه زمان  

مثل َ ليل ٍ تعَسعَسا
تخبطت ُ فيه  

كغول ٍ 
عـــــلـى نَــــهـش ِ الـــــفــــؤاد ِ

تَمرّسا
متى ? يا إلهي

ينتهي  فصل ُ حزننا
متى?

إنه دهر 
على الناس ِ قد قسا.
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الشاعر.
 الى مزاحم عالوي

لم جراحك
ال تبك الذي رحال
وال تسل ْ شاكيا ً

مَن ْ
ُقال ? أدمع َ ا

ال تبكه  إنه يختال
منتصرا ً
حيّا ً حييا ً

شجاعا ًصامدا ًبطال ً
هذا امرؤ
قد تسامى
في مروءته

ولم يُذل ْ نفسه
للخائن وال
مد ّ اليدين

ن باعوا بالدهم ُ
ومن تخلوا

فكانوا للخنى مثال
طوبى له
ت لم 

بل مات من رحلت
عنه الكرامة

حتى عاش مُبتذال
هذا امرء

لم يغير جلده أبدا
كال  وما كان

إال شاعرا ً رجال
هذا مزاحم

يبقى خالدا أبدا ً
حتى وإن

عانق العلياء وارحتال.

 u*« WŠUÝ 

الضباع الضباع
لها مركن
للتآمر

بل للضباع ِ
سلوك غريب

جتيء
إلى ( ساحة الطيران)

صـــفــحـــة عـــرض الــفـــيـــزيــائي
األميـركي اإلسرائـيلي فـرضياته

َ جنــميّ  حـــول أول زائــر بـــ
رصــــــــــــــــده عـــــــــــــــلــى اإلطـالق
واسـتــكـشف مـسـألـة مـا إذا كـان
الـبشـر وحـدهم في الـكـون على

ما شرحت دار لوسوي.

على ذلك أن اجلدل يستمر لعدم
وجـود دلـيـل مـلـمـوس وأيـا كـان
االستنـتاج الذي سـيتم التوصل
إلــــيه حــــول أومــــوامــــوا فــــمن
الواضح أنه كـان وال يزال حـالة

شاذة في حد ذاته.
وفـي كــتــابه الـــذي يــقع في 272

ويبـلغ طول أومـواموا  400 متر
وعــــرضه  40 مـــــتــــراً ورصــــده
تـــلـــســكـــوب بـــان-ســـتــارز 1في
هـاواي  وكـانت سـرعـته عـالـيـة
ا يعني أن مصدره جنم جداً 
بـــعـــيــد وكـــان أول جـــسم يـــتم
اكتشافه يتأتى من نظام جنمي
آخر. ووصـف هذا جلـسم بـداية
بـأنه كويـكب ثم رجّـح فريق من
وكــالــة الــفــضــاء األوروبــيــة أن
يـكـون عـبـارة عن مـذنب مـقذوف

من نظام جنمي آخر.
لكن الفرضية لم تقنع آفي لوب
إذ اعتبـر أنها لم حتمل تـفسيرًا
ـفـرط لـهـذا اجلـسم لـلـتـسـارع ا
وال لكـونه لم يطـلق أي أثر (غاز
أو غـبــار) أثـنـاء مـروره بـالـقـرب
من الــشــمس وال لــشــكـلـه غــيـر
ـألـوف. وكــتب لـوب مع بـاحث ا
آخـر في جـامـعـة هـارفـارد مـقـاالً
فـي مــجـــلــة أســـتــروفـــيــزيـــكــال
جــورنـال لــيـتــرز اعـتـبــر فـيه أن
ـــكـن أن يـــكــون أومـــوامــوا ال 
سـوى مـسـبـار أطـلـقـته حـضـارة
فضـائيـة.  وأثارت فـرضيـة لوب
انتقـادات شديدة وكـتب تعلـيقاً

{ بــاريس- (أ ف ب)  –في عــام
أثــار مـــرور جــسم غــريب  2017
في مجـموعتـنا الشـمسيـة حيرة
عـلمـاء الفـلك واعـتبـره بعـضهم
إشــارة إلى وجـود حــيـاة خـارج
كــــوكب األرض وهي فـــرضـــيـــة
اثـــــارت جـــــدالً لـــــكـنّ الـــــعـــــالِم
ــعــروف آفي لـوب دافـع عـنــهـا ا
فـي كـتــاب نُـشــر اخلـمــيس عـلى

مستوى العالم.
وكتب آفي لوب وهو مدير قسم
عـلم الـفلـك في جامـعـة هـارفارد
عـلـى الـشـريط اإلعـالني األحـمـر
الـــذي غـــلـــفـت به دار لـــوســـوي
الفرنـسية لـلنشـر كتابه إذا كنت
عـلى حق فـهـذا أعـظم اكـتـشاف

في تاريخ البشرية.
وفي كتابه الذي يـؤكد فيه رصد
أول عـالمــة عـــلى وجــود حـــيــاة
ذكية خارج كوكب األرض يلقي
ـتــخــصـص في الــثــقـوب هــذا ا
الــسـوداء نـظــرة عـلى اكــتـشـاف
أومـــوامـــوا وهـــو جــــسم عـــلى
شـكل سـيـجـار عـبر مـجـمـوعـتـنا
الــشـمـســيـة بـأقــصى سـرعـة في

تشرين األول/أكتوبر 2017.

ــئـــة مــرة ألنــهـــا كــانت أجـــر أقل 
لحن كـوينسي امـرأة سوداء. أمـا ا
جـونــز الـذي نـعــاهـا بـعــد وفـاتـهـا
فـرأى أنـهـا مـهـدت الـطـريق ألجـيال
ـمـثالت كـأجنـيال بـاسيت عـدة من ا
وووبي غـــولــدبـــرغ وهــالـي بــيــري
وفـيـوال ديـفـيس ولـوبـيـتـا نـيـونـغو
الــتـي حــازت جــائـــزة أوســكــار عن
دورهـــا في  12 يـــيــرز إي ســـلــيف.
وولـدت سيـسيـلي تايـسون في حي
هـــــارلم فـي نــــيـــــويــــورك ألبـــــوين
مــهـــاجــريـن من مــنـــطــقـــة الــبـــحــر
هـنـية الـكـاريبي. وبـدأت حـياتـهـا ا
كــعـارضـة أزيــاء قـبل االنــتـقـال إلى

التمثيل.

بـسالم بعد ظهر اليوم دون حتديد
أسباب الوفاة.

ــمــثــلــة عــدداً مـن جــوائـز ونــالت ا
ي الــتــلــفــزيــونــيــة إضــافــة إلى إ
إحــدى جــوائــز تــوني اخملــصــصــة

سرحية. لألعمال ا
ومُـنِحَت الـنجـمة عام  2018 جـائزة
أوســــكــــار فــــخــــريــــة عن مــــجــــمل
ـهــنـيـة والــرمـز الـذي مــسـيـرتــهـا ا
مثل تـمثله للفنـان السود. وقال ا
واخملـرج تـايـلـر بيـري يـومـهـا إنـها
مـلـكـة بـالــنـسـبـة لـنـا جـمـيـعـاً نـحن

األميركي األفارقة.
وأضـاف كـان علـيهـا أن تـعمل بـجد
أكـثر بعشر مرات وأن حتصل على

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس- (أ ف ب) –
تـوفـيت سـيسـيـلي تايـسـون إحدى
ـثالت الـشـاشة األمـيـركـيات أبـرز 
من أصـل إفريـقي عـلى مدى جـيـل
ومن الــــوجـــوه الــــشـــهـــيــــرة عـــلى
ــســـرحــيــة خــشـــبــات بـــرودواي ا
عــــــن  96 عـــــامــــاً امـس وفق مــــا

أعلن مدير أعمالها.
وامـتدت مسيـرة سيسيـلي تايسون
ـهنـية أكـثر من  70عـامـاً وعرفـها ا
اجلـمهور خصـوصاً عند تـرشيحها
جلـائزة األوسـكار عن فيـلم ساوندر

عام 1973.
كـــذلـك تـــولّت أدواراً في أفالم عـــدة
مـنـهــا غـرين تـومـاتـو فـريـتـرز وذي
كـولـور أوف فـيـليـنـغـز وأخـيراً في
ـسلـسل التـلفـزيوني مـوردر حيث ا

أدت دور والدة البطلة الرئيسية.
ونـــشــــطت تـــايـــســــون في مـــجـــال
مـكـافـحـة العـنـصـريـة والـسعي إلى
الـعــدالـة االجـتــمـاعـيـة وغــالـبـاً مـا
رفــضت األدوار الـتي تــعـتـقــد أنـهـا
تـسـاهم في تـكـريـس الـكـلـيـشـيـهات
الــــعــــنــــصـــــريــــة مــــثل اخلــــدم أو

ومسات. ا
وقـال مديـر أعمالـها الري تـومسون
في بـــيــان أرســله لـــوكــالــة فــرانس
بـرس بـقـلـوب حـزيـنـة تـعـلن عـائـلـة
اآلنـسة سـيسيـلي تايـسون رحيـلها
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جـــمـع أو اســـتـــخــــدام الـــبـــيـــانـــات
. كـمـا الــشـخــصـيـة لــلـمــسـتــخـدمــ
تـــفـــرض الــقـــواعــد اجلـــديـــدة عــلى
سـتـخـدم الـتـطـبيـقـات طـلب إذن ا
لــتـتــبع أثـرهـم عـبـر الــشـبــكـة وهي
خـــاصــيــة أســـاســيــة لالســـتــهــداف
اإلعـالني. لكن ال خـيار أمـام مطوّري
الــــتـــطـــبــــيـــقــــات من الـــشــــبـــكـــات
االجــتـمــاعــيـة إلى ألــعـاب الــفـيــديـو
مـــرورا بــالـــتــجـــارة اإللــكـــتــرونـــيــة
ـهـنيـة سوى والـتـرفيه واخلـدمات ا
ـــتــجـــر آبل اإللـــكـــتــروني ـــرور  ا
ـسـتـخـدمـ لـبــلـوغ مـئـات ماليـ ا

حاملي أجهزة آي فون وآي باد.

ـصنّـعة لـهواتف آي فـون وشركات ا
كـبـرى عدة. وذكـرت ذي إنـفورمـيشن
اخلــمـيس أن الـشـبـكــة االجـتـمـاعـيـة
كتب مـحام الـعمالقـة استعـانت 
لـــتـــحــضـــيـــر مــلـف تــتـــهم فـــيه آبل
بــــاســتــغالل ســـلــطــتـــهــا في ســوق
الــهــواتف الــذكــيــة إلرغــام مــطـوري
الــتــطـــبــيــقــات عــلى اتــبــاع قــواعــد
مـتجرها اإللكتروني لـلتطبيقات (آب
ســــتـــور) من دون أن تــــســـري عـــلى
تـطبيقات آبل. وسيرغم آخر حتديث
ســتــطــرحه آبـل هــذا الــعــام لــنــظـام
تـــشـــغـــيــلـــهـــا آي أو أس مـــطــوّري
الـتطـبيـقات عـلى إظهـار شفـافية في

الـــثــاني اجلـــاري أنــهــا ســـتــعــرض
بــريـدجــرتــون مـوســمـاً ثــانــيـاً بــعـد
الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي حـققـه. وأفاد
تخصص أن مـوقع فليكس باترول ا
رتبة سلسل كان يحتل اخلميس ا ا
شاهَدات يـاً جلهة عـدد ا الـثالثـة عا
الــيـــومــيــة عــلـى نــتــفــلـــيــكس بــعــد
مـسـلـسـلي فـيت: ذي ويـنـكـس سـاغا
ولــوبــان. وحتـضّــر فــيــسـبــوك مــنـذ
أشــــهـــر مـــلــــفـــا إلطالق مـالحـــقـــات
قـضائـية في حق آبل بسـبب ما تراه
ـارســات مـانـعـة لـلـمـنـافـسـة وفق
مــــوقع ذي إنــــفـــورمــــيـــشـن في ظل
تــصـــاعــد الــتــوتـــر بــ اجملــمــوعــة

وال تـــــخــــضع اإلحـــــصــــاءات الــــتي
تـنشرها نـتفليـكس لتدقيق أي طرف
ــا هي احلــال في مــا ثــالـث خالفــاً 
ـــشــــاهـــدة في يــــتـــعـــلـق بـــنــــسب ا
ـسـلـسل الـتــلـفـزيـون الـتـقــلـيـدي. وا
مـقتبس من روايـات تاريخيـة ألفتها
جــولــيـا كــوين وتــدور أحــداثه عـام
 فـي إنـكـلـتـرا حـ كـان أمـيـر 1813
ويــلــز وصـيــاً عــلى الـعــرش بــسـبب
لك وهي حقبة شهدت عـجز والده ا
حـركة ثـقافيـة ناشطـة كانت من أبرز
وجــوهـهــا الـكـاتــبـتــان جـ أوسـ
ومــاري شــيــلي. ولـم يــكن مــفــاجــئـاً
إعـالن نــتــفــلـــيــكس في  21 كـــانــون

{ نـيويورك- سـان فرانسـيسكو -(أ
ف ب)  –أعـلنت منـصة نتـفليكس أن
 مـليون مشترك شاهدوا مسلسل 82
بــريـدجــرتـون األمـيــركي لـلــمـنــتـجـة
س مـنذ بـدء عرضه على شـوندا را
ـنـصة قـبل شهـر وهو رقم قـياسي ا
لـلمـشاهـدة في أربعـة أسابـيع. وكان
ــقـتــبس من مــســلــسل ذا ويـتــشــر ا
سـلـسـلـة روايات هـيـرويك فـانـتاسي
يـــســـتــحـــوذ حــتـى اآلن عــلـى الــرقم
الـقياسي للمشاهدة على مدى أربعة
أســـابــيـع إذ حــضــره  76 مـــلـــيــون
مـشتـرك في الشهـر األول بعـد توفره
نـصة فـي كانون األول 2019. عـلى ا
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تـوافق عــلى اسـتــخـدامه الــوكـالـة
الـتـنــظـيـمـيــة لألدويـة ومــنـتـجـات
الـرعـايـة الـصـحـيـة في بـريـطـانـيـا
الـتـي تــسـجـل أعــلى عــدد وفــيـات
نـاجـمـة عن الــفـيـروس في أوروبـا

(أكثر من  100ألف). 
وطـلـبت بــريـطــانـيـا  100 مـلـيـون
جـرعـة من هـذا الـلـقـاح سـتـصـبح
اليــ مــنــهــا مــتــاحـة عــشــرات ا

بحلول نهاية آذار/مارس.
ويــنـــتـــظـــر أن تـــعـــطي الـــوكـــالــة
األوروبـيـة لألدويـة قـرارهـا بـشـأن
هذا اللقـاح علمـاً أن أسترازيـنيكا
قــد أعــلــنـت أنــهــا لن تـــتــمــكن من
تــســلـــيم إال ربع اجلـــرعــات الــتي
اتـفق عـلـيـهــا مـسـبـقـاً مع االحتـاد
األوروبي فـي الـــــفـــــصـل األول من
الـعـام بـسـبب تـراجع اإلنـتـاجـيــة
في إحــــدى مــــواقع الــــتــــصـــنــــيع

األوروبية.
وأثــــــار ذلـك قــــــلـق دول االحتــــــاد

األوروبي. 
وتـقــول أســتــرازيــنــيــكــا إن األمـر
يـعـود إلى مـشـاكـل في اإلنـتـاجـيـة
في وحـدات الـتـصــنـيع األوروبـيـة
ولـواقع أن عــقـدهــا مع لــنـدن وقع
قبل ثالثـة أشهـر من توقـيع العـقد

مع االحتاد األوروبي.
وتؤكـد اجملـمـوعـة أنـهـا تـسـتـطيع
تــســلــيم  17 مــلــيــون جــرعــة إلى
االحتـاد األوروبي بـحـلــول نـهـايـة
شـبــاط/فــبـرايــر. وتــقـدر قــدرتــهـا
ـئة مـليون احلاليـة على اإلنـتاج 

جرعة في الشهر.

مـــحـــدودة جـــداً في مــــا يـــتـــعـــلق
ـتـقـدم فـي السن باألشـخـاص ا
معتبراً أنه يحتمل لذلك أن تفضل
بـعـض الـدول عــدم إعــطــائه لــتـلك

الفئة في الوقت احلالي.
وأكـد أيـضــاً أن لـقــاح مـجــمـوعـته
ـئة يؤمن حـمايـة بـنسـبة   100 با
من األشــــــكـــــال اخلـــــطــــــيـــــرة من
كوفيـــد- 19 ومن ضرورة الدخول

ستشفى عند اإلصابة. إلى ا
وقـال أيـضـاً إن الـلــقـاح قـادر عـلى
احلماية من الطفـرة التي اكتشفت
في إنكلترا ويعتقد أنها أكثر قدرة

على نقل العدوى.
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طور باحـثو جامـعة أكـسفورد إلى
جـانب مــجـمــوعـة أســتـرازيــنـيــكـا

البريطانية العمالقة هذا اللقاح.
وهـــو من نـــوع الـــلـــقـــاحـــات ذات
الـنـاقل الـفــيـروسي: يـعــتـمـد عـلى
فــيـــروس آخـــر (فـــيــروس غـــداني
مــــنــــتـــــشــــر عــــنـــــد حــــيــــوانــــات
الــشـــمــبـــانـــزي) جــرى إضـــعــافه
ــنع وتــعــديــله جــيــنــيــاً بــشــكل 
فـيـروس كــورونـا من الـتــكـاثـر في

جسم اإلنسان.
وشــبّـــهت طــريـــقــة هـــذا الــلـــقــاح
ــعــلـومــات اجلــيــنــيـة بـإيــصــال ا
هاجمة للخاليا وإعـطائها األمـر 
فيروس سارس-كوف-2  بـحصان

طروادة.
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لقاح أسـترازيـنيكـا هو ثـاني لقاح

ومـوديــرنــا وهي نـتــائج تــثــبـتت
منهـا مجـلة ذي النـسيت الـعلـمية.
لك اللـقاح آثـاراً جانبـية نادرة و
جـداً أصـابت مــريـضـاً واحـداً من
مـــتــطـــوعـــاً شـــاركـــوا في 23,754
التـجـارب وهي حـالـة من الـتـهاب
ــــســـتــــعــــرض وهـــو الـــنــــخــــاع ا
اضطراب عصبي نادر. بدقة أكثر
بلـغت فـاعلـية لـقـاح أستـرازيـنيـكا
ـتطـوع ـئة عـند ا نسـبة   90 با
الذين تـلـقـوا بـدايـةً نـصف جـرعة
ثم جرعة كاملـة بعد شهر من ذلك
ـئة فقـط عنـد مجـموعة لكن   62با
أخـرى أعـطـيت جـرعـتـ كـامـلـت
خالل شـهــر. وكــان إعـطــاء نـصف
جـرعــة لــلــمــتــطـوعــ في الــواقع
نـــــاجـم عـن خـــــطــــــأ ولـم يـــــتّــــــبع
الـبـروتــوكـول الــثـاني ســوى عـلى
مـــجــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مـــا أثــار
انتقادات وقلق دافعاً الشركة إلى

إجراء دراسات إضافية.
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ــانـيــتـ أثـارت وســيـلــتـا إعالم أ
شـكــوكـاً بــشـأن فــاعــلـيــة الـلــقـاح
ئة مؤكدتـ أنها ال تـتخطى  8 با
عـنــد الــلـذيـن تـفــوق أعــمـارهم 65
صنـعة تلك عاماً. ونـفت الشركـة ا
عـلومات وكـذلك فـعلت احلـكومة ا
ـانــيــة الــتي رأت أن وســيــلـتي األ
اإلعالم قـــد خــــلـــطــــتـــا بــــ عـــدة

بيانات.
ــــــديــــــر الــــــعـــــام مع ذلـك أقــــــر ا
لــلــمــجـــمــوعــة بــوجـــود بــيــانــات

{ لـــنـــدن(أ ف ب)  –في مــــا يـــلي
خـمس نــقــاط أســاسـيــة عن لــقـاح
ـضـاد أسـتـرازيـنـيـكـا/أكـسـفـورد ا
لـفـيــروس كـورونـا من انــخـفـاض
تـكـلـفـته مـقـارنـة بـلـقـاحـات أخـرى
وســهـــولــة تـــخــزيـــنه وتــطـــويــره
انـــطالقــــاً من فــــيـــروس يــــصـــيب
الـــشـــمـــبـــانـــزي في وقت تـــثـــيـــر
ــنـتــظــرة لـتــســلـيم الـتــأخــيـرات ا
جرعاته غضب االحتاد األوروبي.
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من إيــــــــجـــــــابــــــــيـــــــات لــــــــقـــــــاح
أسـتـرازيـنـيـكا/أكـسـفـورد تـكـلـفـته
ــنـــخــفـــضــة حـــيث يـــبــلـغ ثــمن ا
اجلـــرعــــة الـــواحـــدة  2,50 يــورو
تــقـــريــبـــاً مع اخـــتالفـــات حــسب
تـــكـــالــــيف اإلنـــتــــاج. وتـــعـــهـــدت
أستـرازينـيكـا بعـدم حتقـيق أرباح
من اللـقـاح. ويـسـهل كـذلك تـخزين
كن حفظه بدرجة هذا اللقاح إذ 
حـرارة الـثالجــة أي بـ درجـتـ
إلى ثمـاني مئـوية خالفـاً للـقاحي
موديرنا وفايزر/بايونتيك اللذين
ــدى يــجب تـــخــزيـــنــهـــمــا عـــلى ا
الطويل بدرجة حرارة متدنية جداً
(نــاقـص عــشـــرين حتت الـــصـــفــر
للقـاح موديـرنا وناقص  70للقاح

فايزر).
وتــســـهّل تــلـك الــعـــوامل الــقـــيــام

بعملية تلقيح واسعة النقاط.
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تـقـول أسـتــرازيـنـيـكــا إن لـقـاحـهـا
فعـال بـنـسـبة  70 مقـابل أكـثر من
ئة للقاحي فايزر/بايونيتك  90 با

ÎU¹dNý WŽdł ÊuOK  ±∞∞ œËbŠ w  ÃU²½ù« …—b

œ—uH √ UJOM¹“«d²Ý√ ÕUI  o Qð ‰uŠ WOÝUÝ√ ◊UI½ fLš

بــقــدر مــا يــشــهـده الــشــرق األوسط.
وضة وأوضح في بيـان أن أسبـوع ا
الــعـربي لــلــرجـال يــعـبّــر عن اتــسـاع
البس الرجالية إلى أبعد من نطاق ا
البس الـرسـمـيـة ومالبس الـشارع ا
ــهــد الـطــريق ألزيــاء أكــثــر جـرأة و

لرجال الشرق األوسط.
وفــيـمــا هـذا األســبــوع هـو األول من
نوعه لـلرجـال تشـهد دبي مـنذ 2015
ــوضـة الـعــربـيـة في إطـار أسـبـوع ا
سـعي اإلمـارة إلى فـرض نـفـسهـا في
ـوضـة الـقـطـاع إلى جـانب عـواصم ا
ـعـروفــة كـبـاريس ومــيالنـو ولـنـدن ا

ونيويورك.
وجتــــدر اإلشــــارة إلـى أن دبي وهي
إحـدى اإلمـارات الـســبع الـتي تـشـكل
ــتــحـدة دولــة اإلمــارات الــعــربــيــة ا
تـعـوّل إلى حـد كــبـيـر عـلى صـورتـهـا
كـعـنـوان أسـاسـي لـلـرفـاهـيـة سـعـيـاً
منها إلى تنويع اقتصادها والتحولّ
ـاليـة والـسـيـاحة مـركزاً لـلـخـدمـات ا
والــنـــقل. وبــلــغت مـــبــيــعــات قــطــاع
ـالبس فـي اإلمــــارات الـــــعــــربـــــيــــة ا
تـحدة  12,3 ملـيار دوالر عام 2018 ا
البس الـرجـالـيـة 53  حـيث شـكـلت ا
بـلغ إذ بـلغ حجم ئـة من هـذا ا في ا
مبـيـعـاتـها  6,2ملـيـارات دوالر وفـقًا

لغرفة جتارة وصناعة دبي.

{ دبي-(أ ف ب)  –انـــطـــلـق في دبي
أول أسبوع للـموضة الرجـالية وهو
حـدث غــيـر مــسـبـوق يــقـام بـصــيـغـة
افـتــراضـيـة حــصـراً بـسـبـب جـائـحـة
كـوفـيـد-  19 ويـشـمل عــرض مـقـاطع
مصوّرة ونقالَ حـيّاً لعروض تـقليدية

تُبث عبر اإلنترنت.
ويتـضـمن أول أسـبوع مـوضـة عربي
خـاص بـالــرجـال عـروضــاًَ لـنـحـو 15
مـــصـــمــمـــاً من اإلمـــارات الـــعــربـــيــة
ـتحـدة ولـبـنـان وإيران وبـريـطـانـيا ا

وفرنسا.
واسـتُهل االسـبـوع الـذي سـيُـبث نقل
حي ألنـشــطـته عـلى مــدى ثالثـة أيـام
عـبـر يوتـيـوب بـشـريط فـيـديـو مـساء
اخلــــمـــيـس جملـــمــــوعـــة دار أمــــاتـــو

يّة.  اإلماراتية التي حتولت عا
وظــهــر في الــشـريـط الـذي صُــوّر في
الـــصــحـــراء رجــال يـــرتــدون مالبس
بـيـضاء تـتـراوح بـ قـمـصـان الـتي
شـيـرت بـالـدانـتـيل وأزيـاء خـلـيـجـيـة

تقليدية.
وقـــــال مـــــحـــــمـــــد عـــــقـــــرة مـــــديـــــر
اإلسـتــراتـيــجـيــة في مـجــلس األزيـاء
ـثـل الـقــطـاع في 22 الـعــربي الــذي 
دولة العالم من حولنـا يتغير وكذلك
ـوضة وال يـشهد أي واقف جتاه ا ا
مـكــان آخـر تــغـيــيـراً فـي هـذا اجملـال
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