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إلـى جــــانب األردن.وجــــاء فـي بــــيـــان
ـلـكـي الـسـعودي صـادر عن الـديـوان ا
ان (الـريـاض تـؤكـد وقوفـهـا الـتامّ إلى
جـــانب االردن الــشــقــيـق ومــســانــدته
الـكاملـة بكلّ إمكـاناتهـا لكل مـا يتخذه
ـــلـك من قـــرارات وإجـــراءات حلـــفظ ا
األمـن واالســتـــقـــرار ونــزع فـــتـــيل كل
مـحاولة للتأثير فيهما). كما اعلنت كل
من مـصر والبحرين وفـلسط ولبنان
والـكويت ومـجلس التـعاون اخلـليجي
الـتـضـامن مع االردن ومـسـاندته حتت
لك .  وقالت الدول في برقيات قـيادة ا
وتـصـريحـات رسمـية  لـزعـمائـها انـها
(تـؤيد وتدعم االجراءات الـتي يتخذها
االردن لـلحفاظ عـلى  امنه واستقراره
.( وانـها مع االردن ملكاً وقيادةً وشعباً
وأكّـــدت جــامـــعـــة الــدول الـــعــربـــيّــة
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(احلـكـومة اتـخذت اجـراءات جريـئة في
ال واالقتصاد والتنمية وهناك قـطاع ا
تـعــافي تـدريـجي لالقـتـصـاد الـعـراقي)
داعــيــا الــشــركــات االمــاراتــيــة ورجـال
األعــمـال الى (االسـتـثـمـار في الـعـراق 
وان هـناك اجراءات اتـخذت للـتقليل من
الـبـيـروقـراطـيـة وتـذلـيل الـعـقـبـات امام
الــشــركــات اخملـتــلــفـة). ووصـل رئـيس
الــــــوزراء الـى االمــــــارات امس وكــــــان
بـأســتـقـبـاله ابن زايـد في قـصـر الـوطن
وسـط تـــــرحــــيـب حـــــافل بـــــإطالق 21
اطالقـة مـدفـعـيـة . وكـان وزيـر الـصـحـة
حـسن مـحـمد الـتـميـمي قـد ناقش امس
االول مـع نظيـره االماراتي فـي ابوظبي
 افـاق الـتـعـاون الـصـحي بـ الـبـلدين
. واكــدت جلــنــة الــعالقـات الــشــقــيــقـ
ــانــيـة ان الــســلــطـة اخلــارجــيــة الـبــر
انية الى الـتشريعية ستبدأ بزيارات بر
الـعـديد من الـدول العـربـية الـتي أبرمت
فــيــهــا اتــفـاقــيــات بــغــيــة رعــايـة تــلك
ــا يــخـدم االتــفــاقـيــات وتــطــبـيــقــهـا 
ـصـالح الـعـلـيـا للـجـمـيع فـيـمـا اشار ا
نـائب اخر الى استعـداد مجلس النواب
لـتشريع اي قـوان حتتـاجها احلـكومة
وتـصب في مـصـلـحـة الـعـراق وتـطـبيق
ـبرمة مـع تلك الدول. وفي االتـفاقـيات ا
الـسـيـاق ذاته  تـعتـزم شـركـة اخلـطوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة بـدء تـسـييـر رحالت
مــبــاشــرة إلى الــعــاصــمــة اإلمــاراتــيـة
قـبل.وذكر أبـوظـبي في األول من ايـار ا
بـيـان لـلشـركـة تلـقـته (الـزمان) امس ان
(خــطـا مـبــاشـرا بـ بـغــداد وأبـوظـبي
سـيفتتح ذهابا وإيابا في األول من أيار

قبل).  ا
ونـاقش الكاظمي امس االول في بغداد
مـع نـائب رئـيـس االحتـاد الـســويـسـري
ـرافق له  اجـنـازيـو كـاسـيس والـوفد ا
ــشــتــرك والـعـالقـات ســبل الــتــعــاون ا
الـثنـائيـة ب العـراق وسويـسرا وآفاق
شـتركة ـصالح ا ا يـخدم ا تـعزيـزها 
و كــذلك خـطـوات إعـادة فــتح الـسـفـارة
الـسـويسـريـة ببـغـداد. وذكر بـيان امس
ان (الـلـقـاء بحـث طرق تـعـزيـز التـنـمـية
االقـتـصاديـة و اإلسـتثـمـارات األجنـبـية
في الـعـراق ودعم سـويسـرا لـلخـطوات
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يـواصل العراق حراكه الـدبلوماسي مع
دول اخلـــلــيج  لــتــدشــ مــرحــلــة من
الـتعاون الوثيق والشراكة البناءة التي
سـتـسـهم في تـطـويـر الـعالقات وتـعـزز
الـتكامل االقـتصادي مع احملـيط العربي
 حــــيـث القت زيــــارة رئــــيـس الـــوزراء
مـــصـــطــفى الـــكـــاظــمـي الى االمــارات
انيا وقـبلها الى السـعودية ترحيـبا بر
كــبــيـرا. ونــاقش الــكــاظـمي مـع رئـيس
االمـارات وحـاكم دبي حاكـم دبي محـمد
بن راشـد آل مـكتـوم العالقـات الثـنائـية
وســبل تـطــويـرهــا. وقـال بــيـان تـلــقـته
(الــزمــان) امس ان (اجلــانــبـ  بــحــثـا
الــعـالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــبــلــدين
شترك ومـناقشة سـبل تعزيز التـعاون ا
وتــطــويـر آلــيـاته فـي جـمــيع اجملـاالت
وذلـك في إطـــار زيـــارة رئــيـس الــوزراء
الــرسـمـيـة الى االمـارات ).  كـمـا نـاقش
الـكاظمي مع ولي عـهد ابو ظبي ونائب
ـسـلــحـة في الــقـائــد االعـلى لــلـقــوات ا
االمـــارات مــحـــمــد ابن زايــد  اوضــاع
ــنــطــقــة وعــودة الــعــراق لــلــعب دور ا
كـتب اإلعالمي لرئيس الـتهدئـة. وذكر ا
الـوزراء في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (الـكاظمي التقى ابن زايد  وذلك في
حيـث شـهد اطـار زيـارته الـى االمـارات 
الــلـقـاء بـحث الــعالقـات الـثــنـائـيـة بـ
شترك الـبلدين وتعزيز سـبل التعاون ا
فـي الـعـديـد مـن الـقـطــاعـات فـضال عن
ـنـطـقة مـنـاقـشـة مجـمل االوضـاع في ا
وعــودة الــعــراق لــلـعـب دوره احملـوري
ـهم في الـتهـدئـة واالستـقرار) واشـاد ا
ابن زايـد (بخـطوات احلكـومة العـراقية
االصالحـية والهادفـة لتطويـر اإلقتصاد
وحتـس بيئة االستثمار كما ثمن دور
الــعـراق في تــعـزيــز االمن واالســتـقـرار
ـنـطـقـة ونـهـجه لـسـيـاسـة الـتـهـدئـة بـا
واحلـــوار). والــتــقى الـــكــاظــمي خالل
مــجـــمــوعــة من الـــشــركــات الـــزيــارة  
االمـــاراتــيـــة ورجـــال األعــمـــال.  واكــد
الـكـاظـمي خالل االجـتـمـاع ان (الـعراق
مـر بـظـروف عـصيـبـة ومـعـقدة ادت الى
تـاخـر الـتـنـمـيـة واخلـدمات) مـبـيـنا ان
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الـــتي اتــخــذتـــهــا احلــكـــومــة في هــذا
ــا يـــؤكــد مــشـــاركــة أوسع اجلـــانب 
لـلقـطاع اخلاص وخـلق فرص استـثمار
ووظــــائف واعــــدة في ســــوق الــــعـــمل
الـــعــراقـــيــة) واضــاف ان (اجلــانــبــ
اســـتــــعـــرضـــا الـــتــــعـــاون في اجملـــال
اإلنـساني فـي ما يخـص ملف الـنازح
ـا وإعــادتــهم الى مــنـاطـق سـكــنــاهم 
يـعزز اجلهود الـرامية الى جتاوز اآلثار
الـتي خلّفها اإلرهاب). من جانبه  اثنى
كـاسـيس عـلى (الدور الـذي يـضـطلع به
نطقة الـعراق في بناء جـسور الثقة بـا
وهــو دور مــهم لــتــحــقــيق االســتــقـرار
ــنـطــقـة وتــعـزيـز الــسـلم االقــلـيــمي بـا

واإلزدهار فيها).
 كـما التقى وزير اخلارجية فؤاد حس
مع كــاسـيس الــعالقـات الــثـنـائــيـة بـ
بــغـداد وبـيــرن وسـبل تـرســيـخـهـا في
ُــشـتــرَك بـ إطــار تــعـزيــز الــتـعــاون ا
الـبـلـدين والـعـمل عـلى تـفعـيل الـلـجـنة
ـشتركة. وقال الـعراقـية- الـسويسرية ا
بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(اجلـــانـــبــــ وقـــعـــا مـــذكـــرة تـــفـــاهم
لـلمشاورات السياسيّة  وبحثا اوضاع
هـاجرين وطـالبي الـلجوء الـنازحـ وا
مـن بلـدان الـشـرق األوسط ومن بـيـنـها
الــعـراق) مــؤكـدين أنـه (من الـضـروري
إيـجـاد آليه مـحـددة للـحـوار بشـان هذه
الـــنــقـط وإطالق األمــوال الـــعــراقــــيــة

اجملمدة في البنوك السويسرية). 

 wL UN « b — ≠ ÊUL

قـوبلت االجراءات التي اتخذها االردن
وقـيادته  بـتـأييـد عربي ودولي واسع
مـن اجل احلـفـاظ علـى امن واسـتـقرار
الــــبـالد. واكــــدت وزارة اخلــــارجــــيـــة
الـعـراقيـة وقوف احلـكومـة إلى جانب
ـلك عـبـدالـله الـثـاني. األُردن بـقــيـادة ا
وذكـــرت الـــوزارة فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمــان) امس  ان (احلـكــومـة تــؤكـد
وقـــوفــهــا إلى جـــانب االردن بــقــيــادةِ
عـبدالله الثاني فـي أيّ خطوات تتخَذ
لــلـحـفــاظ عـلى أمن وإسـتــقـرار الـبالد
ا ورعـاية مـصالح الـشعب الـشقـيق 
يــــعـــزز حـــضــــوره عـــبــــر اإلرتـــكـــان
لإلجـراءات الـتي تـنـتهـي لبـسط هـيـبة
الـدولـة). وأبـدى رئيـس حكـومـة إقـليم

مصطفى الكاظمي
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كــردسـتـان مــسـرور الــبـارزاني دعـمه
ـلك االردن.وأعـرب الـبـارزاني الــكـامل 
في بـرقـية بـعـثهـا إلى الـعاهل األردني
عـن (دعم االقلـيم وتضـامنه الـكامل مع
ــــلك وجـــهـــوده في االردن وقـــرارات ا
حــفظ أمن واســتـقـرار الــبالد). وأعـلن
رئيس حتالف عراقيون عمار احلكيم
عـن تضـامـنه مع األحـداث األخـيرة في
األردن. وقـال احلـكيم في تـغريـدة على
سـتجدات تـويتـر (تابـعنا بـقلق بـالغ ا
ـــمــلــكــة األردنــيــة الــتـي شــهــدتــهــا ا
الـهاشـمـية الـشقـيقـة وفيـما نـعلن عن
ـملـكـة قـيـادة وشـعـبا تـضـامـنـنـا مع ا
ووقـوفنا الى جانبها في حتقيق األمن
واإلســتـقـرار وتـطـلــعـنـا الى إحـرازهـا
ـزيـد من التـقدم والـرفاهـيـة لشـعبـها ا
الـشقـيق).  وأكدت الـسعـودية وقـوفها
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مـــواقـــيت جـــديـــدة قـــبــيـل شـــهــر
رمـضــان.وقـال الــديـوان في بــيـان
تـابـعـته (الـزمـان) امس انه (تـقـرر
تشكيل جلنة عليا من علماء الفلك
والشـريعـة  تـستـنـد إلى ما يـتفق
ـراجـعة مع الـشـريـعـة اإلسالمـيـة 
وحتــديـــد مـــواقـــيت الـــصالة في
مؤكدا عمـوم محـافـظات الـعراق) 
ان (اللـجـنة سـتـكون مـسـؤولة عن
ــواقــيت ذلك عــلى ان تـــعــتــمـــد ا
اجلـــديـــدة في األول مـن الـــشـــهـــر

بارك).  ا
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ـرجع الـديـني عـلي تـوقع مـكـتب ا
الـــســـيـــســتـــانـي ان يـــكـــون يــوم
ـــوافق  14 نـــيـــســان األربــعـــاء ا
اجلـاري أول أيـام شـهـر رمـضان .
ــــرجع في بـــيـــان وقـــال مـــكـــتب ا
مقتضب انه (يـتوقع ان يكون يوم
ـوافق  14 من الـشـهـر األربـعـاء ا
اجلاري أول أيام شـهر رمـضان).
وأعـــلن ديـــوان الــــوقف الـــســـني
تــشــكــيل جلــنــة عــلــيــا لــتــحــديــد
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وســجــلـت الـوزارة  5368 اصــابــة
بــفـايـروس كــورونـا وشـفـاء 5303
حــاالت وبــواقع  33 وفــاة جــديــدة

في عموم احملافظات . 
وقف الوبـائي اليومي  واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (الــفـــحــوصــات الــتي اجــرتــهــا
مـالكـات الوزارة يـوم امـس االحد 
بــلـغت اكـثـر من  39عــيـنـة حلـاالت

مـشتبه اصابتها بالفايروس اذ 
رصـــد  5368 اصـــابـــة في عـــمــوم
الـــبالد) وتـــابع ان (الـــشــفـــاء بــلغ
 5303 حــــاالت وبـــواقع  33وفـــاة

جـــديــدة) مـــشــيــرا الى ان (8530
مــواطــنـا تــلــقـوا جــرعــات الـلــقـاح
ـــضــاد لـــلـــفــايـــروس في جـــمــيع ا
احملــافــظـات) وكــشــفت مــحـافــظـة
ــواطن مـخــيـر بـ بــغـداد عن أن ا
أخـــــذ لـــــقـــــاح ســـــيـــــنـــــوفـــــارم أو
أسـتــرازيـنـيـكـا مـؤكـدة بـلـوغ عـدد
مـــنــافــذ الـــلــقـــاح في الــبالد  660
بـيـنـهـا  127 فـي الـعـاصـمـة. وقـال
احملــافظ مـحــمـد جــابـر الـعــطـا في
ـقـبـلـة تــصـريح امس ان (اخلـطـة ا
لـــلــوقـــايــة من جـــائــحـــة كــورونــا
تـتضـمن تكـثيف اجلـهد الـتنـظيمي

من الـــقــائـــمــ عـــلى الـــتــلـــقــيح)
واضـاف ان (احملافظة اجرت جولة
مـيدانـية مع دائـرة صحـة الرصـافة
لـالطالع عــلى مـــوقف الــتـــلــقــيح)
وكـــشف الـــعــطـــا عن (وجــود 660
مـنفذاً تلقيحياً في البالد بينها 60
مــنــفــذا في الــرصــافـة) مــؤكــدا ان
(جـميع الـلقـاحات ستـكون مـتوفرة
) مـشددا عـلى (ضرورة لـلمـواطن
االلــتـزام بــالــشـروط الــوقـائــيـة من
اجلـائـحة وهي الـتـباعـد اجلـسدي
وعــدم االخــتالط والــتــعــقــيم). من
جـانبه  رد مـديـر عام دائـرة صـحة

بــغـداد الــكــرخ جـاسب احلــجـامي
عـلى رسائـل وردت من ملـقح عن
تـغـييـر موعـد اجلـرعة الـثـانيـة لهم
مـن شـهــر الى ثالثــة اشـهــر ومـدى
تــأثـيــرهـا في صــحـتـهم  قــائال ان
(موعد اجلرعة الثانية يعتمد على
ـراكز ـتوفـرة أو سـعـة ا الـكـمـيـة ا
وبـالـتـالي يـتم حتـديدهـا بـ شـهر
الـى ثالثـــــة اشــــهــــر) مـــــؤكــــدا ان
(مـــنـــظــمـــات الـــصـــحــة الـــدولـــيــة
واالوربـية مـا زالت تؤكد ان الـلقاح
بـجـرعتـ بيـنـهمـا اربـعة اسـابيع

الى ثالثة اشهر). 
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اتـــســعـت رقــعـــة الــتـــظـــاهــرات في
عـقب اقصاء حقوق مـحافظات عدة 
ـوازنة احملـاضـرين اجملـانـيـ في ا
بــعـــد اعــوام من الــعــمل بــاجملــان 
حـيث طـالب احملـتجـون بـتوظـيـفهم
بــشــكل رســمي وسـط مـخــاوف من
خـروج الـتـظـاهـرات عن الـسـيـطـرة
ـنـحـهم حـقـوقهم. ووعـود جـديـدة 
وشـهـدت مـحـافـظـات ذي قـار وبابل
ــــثــــنى والــــقـــادســــيـــة وديــــالى وا
والــــنـــجف  امـس تـــوافــــد مـــئـــات
احملــــاضـــرين اجملــــانـــيــــ الـــذين
حـاصروا مديـريات التـربية في هذه
احملــافـظـات مــطـالــبـ بـحــقـوقـهم
ـالـية وتـعـييـنـهم بعـقـود رسمـية ا
قـــبل أن يـــبـــدأ الـــعـــشـــرات مـــنـــهم
اعــتـصـامـات مـفــتـوحـة في عـدد من
احملـافظات شهدت نصب خيام أمام
ـديـريـات. وأكـد احملـاضرون مـقـار ا

ـاطلة كن الـسكـوت على  أنـه (ال 
ان بـشأن الـتثـبيت احلـكومـة والبـر
ومـنحنـا رواتب شهرية) مـتسائل
(كــــيـف لــــنــــا أن نــــواصل الــــعــــمل
بــاجملـان? ومـضى عـلى مــبـاشـرتـنـا
اكــــثـــر من مـــنـــذ  5اعـــوام وبـــعـــد
ـوازنــة لم يـتم تــضـمـ أي اقــرارا
مـخـصـصـات مالـيـة و هـذا احلال ال

ـبــنى ودخـلــوا لـلـمــديـريـة ســيـاج ا
ـؤدي اليها وقـاموا بقـطع الطريق ا
ــوظــفــ من مــزاولــة  ومــنـــعــوا ا
أعمالهم بعد أن سمحوا للمراجع
ـديـرية . بـحـسب شـهود ـغـادرة ا
عــيـان. ودعـا مــحـافظ الــنـجف لـؤي
ـــان الــــيـــاســـري  رئـــيــــسي الـــبـــر
ومــجـلس الــوزراء اليـجــاد احلـلـول
الـسـريـعـة واجلـذريـة ألنـصـاف هذه
الـشريـحة.وقال الـياسيـري في بيان
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس (لــقــد كـانت
احملـافظة سـباقة في موقـفها الداعم
لـلمـحاضرين  واجـرينـا العـديد من
الــلــقــاءات الــتــشــاوريــة بــحــضــور
ــثــلــيــهم  وهــيـــئــنــا كل الــســبل
الـالزمــة لـــتـــثـــبــيـت حــقـــوقـــهم في
ـوازنة بعد مفـاحتة وزارة التربية ا
ـعـنـية) مـؤكـدا (تـأيـيد واجلـهـات ا
ـشـروعـة ونـضـم صـوتـنا ـطـالب ا ا
ـطـالـبـة جـمـيع اجلـهـات لـصــوتـهم 
ــطــالب ـــعــنــيـــة لــتــحـــقــيق كـل ا ا
ـشـروعة  وسـوف نـعمل جـاهدين ا

مـع احلــكــومــة االحتـــاديــة من اجل
انـــصـــافـــهم) واضـــاف أن (هـــنـــاك
اتـــفـــاقـــا مـــشـــتـــركـــا بـــ جـــمـــيع
احملـــافــظــ بــهـــذا الــصــدد وتــمت
مــفـاحتــة رئـيـس اجلـمــهـوريــة قـبل
ــوازنــة اليــجــاد ــصـــادقــة عــلى ا ا
لف). فـيما احلـلول الـناجـعة لهـذا ا
أعـلن رئيـس حتالف عـراقيـون عمار
احلــكـيم عـن تـضــامـنه مع مــطـالب
احملــاضــريـن الــتــربــويــ بــاجملـان
ـالك الـدائم.وقـال وتــعـيـنــهم عـلى ا
احلــكـيم في تـغـريــدة عـلى تـويـتـر 
تـابـعـتـها (الـزمـان) امس (نـتـضامن
مـع شــــريـــــحـــــة احملـــــاضـــــرين في
ـشـروعـة الــبـاحـثـة عن مــطـالـبـهـم ا
ـــالـــيــة ـــوازنـــة ا اإلنـــصـــاف في ا
ونــؤكـد أحـقـيـة هــذه الـشـريـحـة في
ــطـالـبـة بـحـقــهـا سـلـمـيـا) داعـيـا ا
ــعــنــيــة الى (مــعــاجلــة اجلــهـــات ا
الـفقرات اخلـاصة بأصحـاب العقود
واألجــور الـيـومــيـة بـنـحــو يـنـصف

تضررين).  ا
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أكــد وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
عـــــدنــــــان درجـــــال أمـس األحـــــد
حرصه ودعمه للريـاضة العراقية
ـكـتب الـتـنـفـيـذي بـعـد انـتـخـاب ا
ــبـــيـــة الــوطـــنـــيــة لـــلــجـــنـــة االو

العراقية.
وجـــاء ذلـك خالل لــــقـــاء  درجـــال
كـتب التنـفيذي رئيس وأعضـاء ا
ــبـــيـــة الــوطـــنـــيــة لـــلــجـــنـــة األو
العراقية مـبينًا ان (الوزارة تقف
عـلى مـسـافـة واحـدة من اجلـمـيع
وسـتقـدم   الـدعم الـالزم لكـم قدر
تاحـة على الرغم من اإلمكانـات ا
الـظـرف االقـتـصـادي الـصـعب إذ
نـسعـى لتـهـيـئـة بـنى حتـتـيـة لكل
االلعـاب تتوافـر فيـها مـستـلزمات
ـبي وسـتـكون اعـداد الـبـطل األو
ــركــزيــة أســاســاً لــلــعــمل خالل ا
ــقــبـلــة كـونــهـا األهم). ـرحــلـة ا ا
وأضاف مخاطـباً احلضور ( باب
 الوزارة  مـفـتوح امـامـكم لـتلـبـية
مــــتــــطــــلــــبــــات إجنـــاح الــــعــــمل
الــريــاضي ونــحن في خــدمــتــكم

وخـدمــة ريــاضـة الــبــلـد ونــرجـو
وضــع خـــــــــــــــــطــط وبـــــــــــــــــرامـج
إستـراتـيجـيـة للـنهـوض بـالواقع
الـريـاضي والـسـعي السـتـقـطاب
كفاءات على مسـتوٍ عالٍ ومدرب
اجانب لـبنـاء قـاعدة رصـينـة لكل
ـقدم االلعـاب واستـثمـار الدعم ا
ؤسسـات الدولـية للـرياضة من ا
العـراقيـة وتسـخيـره خلدمـة هذه

االلعاب ورياضييها) .
وشــــدد درجــــال عـــــلى (ضــــرورة
دراسة مناهج االحتادات من قبل
جلـنـة فــنـيـة مـحـايــدة بـعـيـدًا عن
التـعقـيدات الـسابـقة وأن يتـمتع
اجلــمــيع بـــروح الــقــيــادة في كل
شـيء ويـــــكــــــونــــــوا عـــــلـى قـــــدر
ـعـنى الـكلـمـة  لكن سـؤولـية  ا
ـنع حـدوث اخلـطأ لـكن هـذا ال 
الـــذي  يــخـــطــأ ويـــعـــتــذر فـــهــذا
مـحـسـوب له) مـطــالـبًـا (بـتـهـيـئـة
قيـادات شبـابيـة ليـأخذوا دورهم
فـي قــــيــــادة الـــــبــــلــــد) .  وجــــدد
صـلحة الـعامة (الدعوة لـوضع ا
نصب أعـ اجلمـيع كونـها أكـبر
رحلة من الشخوص واألهم في ا

الــقـادمــة) داعـيًــا إلى (الــتــفـكــيـر
ـدى بـعـيد بأفـق واسع والنـظـر 
يدلل على الـتميـز والعمل بـعيدًا
عن السـياسـة كوّن الـرياضة ذات
قــيـــمـــة عــالـــيــة  وأنـــتم االن في
ـبي كأعـضاء ـشـهد األو مقـدمة ا
مــكـتـب تـنــفــيــذي ولــيس رؤسـاء
إحتـادات فـقـط اذا عـلـيــكم مـهـام
إضافـية يجـب أن تعوهـا). وختم
ـرحــلـة قـائـالً (عـلــيـنــا نــسـيــان ا
اضـيـة والـعمل عـلى تـصـحيح ا
ـرحـلــة الـســابـقـة كل سـلــبـيــات ا
الــتي ســجـــلت تــراجــعًــا كــبــيــراً
للريـاضة إداريـاً وفنيًـا في جميع
ـوسـســات الـريـاضــيـة والـبـدء ا
رحلة جديدة بيضاء بعيدة عن
التـكـتالت والتـخـندقـات والـعمل
بشكل مختلف يـشار إليه بالبنان
من جــمــيـع األوســاط وســنــضع
ايدينا مع بعض للنهوض بواقع
الرياضة واعـادة بناء الثـقة فيما
بينـنا وفق إرادة حقـيقيـة مُقدماً
الـتـهنـئـة والـتـمـنـيـات بـالـتـوفيق
والــنـجــاح لـلــمــكـتب الــتــنـفــيـذي

اجلديد) .

علي السيستاني

تـضامنها مع اإلجراءات التي اتّخذتها
ـملـكة الـقـيادة األردنـيّة لـصيـانة أمن ا
واحلــفـاظ عــلى اسـتـقــرارهـا في وقتٍ
شـدّد مـجلـس التـعـاون اخللـيـجي على
أنّـه يــــقـف إلى جــــانـب األردن ويــــدعم
اإلجــراءات الـتي اتّـخــذهـا حلـفظ أمـنه
واستقراره. وقال احمد أبو الغيط  في
لك عبد الله الثاني له بـيان امس ان (ا
مـكانـة مقـدّرة وعاليـة سواء بـ أبناء
ــســـتــوي الـــشــعـب األردني أو عـــلى ا
) الفـتاً إلى ان (اجلميع الـعربي عموماً
يـــعــرف إخالصـه ودوره الــكــبـــيــر في
خـدمـة الـقضـايـا الـعربـيّـة). من جـهته
اعــلن األمــ الـعــام جملــلس الـتــعـاون
لــدول اخلــلــيج الــعــربــيــة نــايف فالح
مـــبـــارك احلـــجـــرف (وقـــوف مــجـــلس
الـتـعـاون مع االردن الـشقـيق ودعـمـها

فـي كلّ مـا تـتخـذه مـن إجراءات حلـفظ
األمـن واالســتــقــرار) مـــشــيــرا الى ان
ــمــلــكــة األردنــيــة من أمن دول (أمـن ا
ّـا يـربط مـجـلس الـتـعـاون انـطالقًـا 
بـــ دول اجملــــلس واألردن من روابط
وثـــيـــقــة راســـخـــة قــوامـــهـــا األخــوة
ـصيـر الواحـد). وأعربت والـعقـيدة وا
وزارة اخلـارجـيـة األمريـكـية  عن دعم
ـتــحــدة الـكــامل لــلــعـاهل الــواليــات ا
األردنـي.وذكـرت اخلــارجـيــة في بــيـان
امـس أن (الـــــعــــــاهل األردنـي شـــــريك
ـتــحــدة ونــدعــمه بــشـكل لــلــواليــات ا
كـامل). فيمـا افادت احلكـومة األردنية
الـسيـطرة عـلى التحـركات الـتي قادها
األمـــيــر حـــمــزة وأشـــارت إلى تــورط
جــهــات خــارجـيــة.وقــال نـائـب رئـيس
ن الــــوزراء  وزيـــــر اخلــــارجــــيــــة أ
الـــــصــــفــــدي فـي تــــصـــــريح امس إن
ـدة (األجــهـزة األمـنـيـة رصـدت خالل ا
ــاضـيـة اتـصـاالت مـن األمـيـر حـمـزة ا
وآخـرين مع جـهات خـارجيـة) مشـيراً
ـشتركة إلى ان (رئـيس هيـئة األركان ا
الـتـقى باألمـير وطـلب منه الـتوقف عن
الـتحـركات التي تـستـهدف أمن البالد
اال أن األخـيـر رفض االسـتـجـابـة لـذلك
الـطـلب وتعـامل معـه بسـلبـية) مـبيـنا
ان (الــتـحـقــيـقـات األولــيـة أفـادت بـأن
األمـير حمزة كان على تـنسيق مستمر
مـع باسم عـوض الـله بـشـأن خـطواته

كـمـا رصـدت األجـهزة األمـنـيـة تواصل
شــخص لـه ارتــبــاطـات خــارجــيــة مع
زوجــــة األمـــيـــر ) وتــــابع ان (جـــهـــة
خــارجـيـة تـواصــلت مع زوجـة األمـيـر
حـمـزة لـكي تـنقـلـهم طـائـرة إلى خارج
األردن) مــــــؤكـــــدا (رصــــــد تـــــدخالت
واتـصـاالت مع جـهـات أجـنـبـيـة بـشأن
الـــتــوقـــيت األنـــسب لـــبــدء خـــطــوات
لــزعـزعـة اسـتـقـرار األردن) وتـابع انه
( الـسيطـرة بالكـامل على الـتحركات
التي قادها األمير حمزة ومحاصرتها
ـوقف داخل وهـنـاك جـهـود الحـتـواء ا
لـكن ال أحـد فـوق األســرة الـهـاشـمـيــة 
الـقانون) ومـضى الصفـدي الى القول
ان (هـنـاك حتقـيـقـات مكـثـفة اسـتـمرت
عــلى مـدى طـويل واألجــهـزة األمـنـيـة
أوصـت باتخـاذ إجراءات أمس االول 
وعـند اكتـمال التحـقيقـات سيتم كشف
كـل الـــتــــفــــاصـــيل  كــــمـــا بــــلغ عـــدد
االشـخـاص الـذين  اعـتـقـــــالـهم ب
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اطــلــقت وزارة الــصــحـة والــبــيــئـة
االسـتمـارة اخلاصـة بتـعيـ اطباء
االســـنـــان عـــبـــر صـــفـــحــتـــهـــا في

فيسبوك .
 وذكـرت الوزارة في بـيان مـقتضب
تلقته (الزمان) امس انه ( إطالق
الـرابط اجلـديد واخلـاص بالـتقد
عــلى اســتــمـارة الــتــعـيــ الطــبـاء
األســنـان وحـسب اجلـدول الـزمـني
الـــذي اعـــدته دائـــرة الـــتـــخـــطـــيط
ـــوارد في الـــوزارة). محمد جابر العطاوتــــنـــمـــيــــة ا

عبد الله الثاني

فــنـحـن نـطــالب ــكن أن يــســتــمــر
بــحــقــوقــنــا وقــوت أطــفــالــنــا ولن
نـــســـكـت عـــلى اســـتـــمـــرار الـــظـــلم
احلــــــكــــــومي ولـن نــــــتـــــراجـع عن
ـطـالب). الــتـظـاهــر حـتى حتـقــيق ا
فــــيــــمــــا هــــاجم عــــدد كــــبــــيــــر من
ـديريـة الـعـامة احملـاضـرين مـبـنى ا
حافـظة ديالى  وتسلقوا لـلتربية 
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يـحـضـون بـاهـتـمـام ورعـايـة الـهـجـرة وان
الــوزارة مـاضــيـة بـجــرد تـلك االســر ضـمن
قـاعدة  بـيـانات رصـينـة لتـسهـيل عودة من

يرغب منهم بالعودة طوعيا الى سوريا). 
…œuŽ qON ð

بـدوره وجه الرحمون بـ(تمديد مدة االقامة
من شـهـر الى ثالثـة  اشهـر كمـا اثـنى على
جـهـود احلـكومـة الـعراقـيـة بـاالنفـتـاح على
دول اجلـوار). كما بحثت جابرو مع وزيري
ـقداد واالدارة احملـلـية اخلـارجـيـة فيـصل ا
والـبـيئـة حسـ جمـيل مـخلـوف السـوري
كالً عـلى حدة لبحث اوضـاع العراقي في
سـوريا و النازح السوري داخل العراق

وتسهيل عودتهم.
 وقـال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان
ــقـداد اســتــعــرضــا الــعالقـات (جــابــرو وا
الـعـراقـيـة الـسـوريـة التي تـتـمـيـز بـعـمـقـها
الـتـاريـخي خـاصـة عـلى مـسـتـوى الـتـقارب
ودة والوئام بـ الشعبـ التي اتسمـت با
والـتشابه في طـبيعـة الظروف والسـيما في
ـقـداد ابـدى ا مــحـنـة الـنــزوح). من جـانـبـه
(اسـتـعــداد بالده لـلـتـعـاون والـتـنـسـيق مع
ـا يــخص الــعــراق في تــبــادل اخلــبــرات 
الــتـــعــاطي مع اغــاثـــة واعــادة الــنــازحــ

هاجرين).  وا
كـما ناقشت جابرو مع وزير االدارة احمللية
ـشـترك سـبل الـتـعـاون ا والـبـيـئـة الـسوري
بـ البلـدين في اجملاالت اخملتلـفة وايجاد
ــوجـودين عـلى طــرق خلـدمـة الـعــراقـيـ ا
االراضي الـسـوريـة والـنـازحـ الـسـوريـ
في الـعـراق). فيـما اعـلنت وزارة الـصنـاعـة
ـشـاركـة في مـعــرض حـلـب ـعــادن عن ا وا
الـدولـي لِـعــرض إمـكـانـيـاتـهــا الـصـنـاعـيـة
والـترويـج ملُنتجاتهـا الوطنيـة. وقال بيان
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ـهـجـرين ايـفان تـعـهـدت وزيـرة الـهجـرة وا
فـائـق جـابـرو لـلـمـغـتــربـ الـعـراقـيـ في
ســوريـا بـتــذل الـعـقــبـات الـتي تــواجـهـهم
وحتـمل الـوزارة تكـالـيف العـودة الـطوعـية
الى الـــبالد. وقــال بــيــان لـــلــوزارة تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (جـابـرو اسـتمـعت خالل
ـغـتـربة في ـجمـوعـة من االسـر ا لـقـائـهـا 
ــشـاكل الــتي يــواجـهــونـهـا ســوريـا الى ا
وبـــضـــمـــنـــهـــا احلـــصـــول عـــلى األقـــامـــة
ـسـتمـسكـات الـثبـوتيـة لـلمـواليـد اجلدد وا
وكـذلك اجلنسيـة وشهادة اجلنـسية وجواز
السفر) وابدت جابرو (استعدادها إليصال
تعلقة بهذا الغرض الى اجلهات الـطلبات ا
ـعنيـة في بغـداد) مؤكدة أنـها (ستـتعامل ا
بـشكل مباشـر مع بعض احلاالت اخلاصة)
مـشيرة الى ان (الوزارة ستتحمل التكاليف
ن يـرغب منـهم بالـعودة بـشكل طوعي الى
الـبالد اضافة الى تـقد الدعم لـتلك األسر
حـــال عـــودتـــهم وارســـال جلـــنـــة خـــاصـــة
سـتـمـسكـات الـثبـوتـيـة لهم). السـتـخـراج ا
كــمــا الــتـقت جــابــرو خالل الــزيــارة وزيـر
الـداخليـة السوري اللـواء محمـد الرحمون
ونــاقــشـا مــشــاكل الــعـراقــيــ هــنـاك ومن
ضـمنـها االقـامة وتـأشيـرات الدخـول. وذكر
الــبـــيــان ان (اجلــانــبــ نـــاقــشــا مــشــاكل
ــغــتــربـــ الــعــراقــيــ في ســوريــا ومن ا
ضــمــنـهــا االقــامــة وتـأشــيــرات الــدخـول)
واشـارت جـابـرو بحـسب الـبـيان الى (دعم
كل اجلــهـود اخلـاصــة بـالـعـودة الــطـوعـيـة
لـلـعـراقـيـ الى الـبالد) مـشـيـدة بـ (موقف
ســوريــا حــكــومــة وشــعــبــا ألحــتـضــانــهم
) وشـددت جابرو على إلخـوانهم العـراقي
ــوجـــودين في الـــعــراق ان (الـــســوريـــ ا
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{ عمان (أ ف ب)  –أكّد اجلـيش األردني مساء السـبت أنّ األخ غير الشـقيق للملك
األردني األمـيـر حـمـزة طُـلب مـنه الـتـوقّف عن حتـرّكـات تُـوظّـف السـتـهـداف اسـتـقرار
لـكي وشـخـصـيّة األردن بـعـد تـوقيف أشـخـاص عـدّة بـينـهم رئـيس سـابق لـلـديـوان ا

الكة. قريبة من العائلة ا
 وأظــهـــر مــقــطـع فــيــديــو نـــشــر عــبــر
اإلنـتـرنت انـتشـارًا كـثيـفًـا للـشـرطة في
مـنـطـقـة دابـوق غـرب الـعـاصـمـة عـمـان
وأعـلن مـصـدر ـلـكــيـة قــرب الـقـصـور ا
أمـــــــــــــــــــــــنـــي أردنــي م اء ال بــت فــي
تــصــريـحــات أوردتــهــا وكـالــة األنــبـاء
األردنــيّــة أنّـه بــعــد مــتــابــعــة أمــنــيّــة
واطـن األردني ّ اعـتقال ا حـثيثة 
الـشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم
عــوض الـــله وآخــرين أل بــاب أمــنــيّــة.
ـــصــدر أن الـــتـــحــقـــيق في وأضـــاف ا
ــــــوضــــــوع جـــــــارٍ دون مــــــزيــــــد من ا
الـتفاصيل. وشـغل عوض الله مناصب
ــلــكــــــي عـــدّة مــنــهـــا رئي الــديـــوان ا
ــلك عـام 2008-2007 ومــديــر مــكــتب ا
ال  2006 ووزيـر الـتـخـطـيـط ووزيـر ا
كما عمل مديرًا للدائرة االقتصاديّة في
ــلــكي الــهــاشــمـي واألمــيـر الــديــوان ا
حـمـزة هـو االبن األكـبـر لـلـملـك الراحل
ـلكة نور حـس من وجته األمـيركيّة ا
ـلك عبدالله وعالقـته الرسمـيّة بأخيه ا

تـمّت في إطار القـانون وبعد حتـقيقات
حـثيـثة اتـدعتـها مـشيـرًا إلى أن ال أحد
فــوق الــقــانــون ومــشــدّدًا عــلى أنّ أمن
األردن وا تقراره يتقدّم على أيّ اعتبار
يـــعـــاني األردن الــذي يـــضمّ نـــحــو 10
ماليــ نـســمـة أوضــاعًـا اقــتـصــاديّـة
صـعـبـة حـتّى قـبل جائـحـة كـوفـيد-19.
ونــقــلـت صــحــيــفــة واشــنــطن بــوست
األمـيـركـيّـة في وقت سـابق الـسـبت عن

مـسؤول في اال تـخبـارات األميـركيّة لم
تُ مّـه أنّ الـسلـطـات األردنـيّـة وضـعت
األمـيـر حـمزة بن احلـسـ قيـد اإلقـامة
اجلـبـريّـة واعـتـقـلت نـحو  20 مـسـؤوالً
أردنـيًـا في إطـار حتـقـيق حـول مـخطّط
ــلك. ونــقــلت عن مــسـؤول ا إلطــاحــة ا
تـخـباري كـبيـر أنّ اخلطـوة جاءت بـعد
ـلـكي بـأنه كـشـف مـا وصـفه الـديـوان ا
ـدى. ووفـقًـا مــؤامـرة مـعـقّـدة بــعـيـدة ا
ـؤامـرة عـلى األقلّ لـلـصـحـيـفـة تـضمّ ا
ـالـكـة وقادة فـردًا واحـدًا من الـعـائلـة ا
ـــؤســـســات عـــشـــائـــر وأعـــضـــاء في ا
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ـــتــحـــدّث بــاسم فـي واشــنـــطن قــال ا
اخلــارجــيّـة األمــيــركــيّـة نــيــد بـراي إنّ
واشــنــطن تــتــابع من كــثب الــتــقــاريـر
الـــواردة من األردن.أضــاف نــحن عــلى
ـلك عبد . ا ـسؤول أردنـيّ اتّـصال 
ـتـحـدة الــله شـريك رئي ي لـلــواليـات ا
وهــو يـحـظـى بـدعـمــنـا الـكــامل. وعـبّـر
األمـ الـعام لـلـجامـعـة العـربـيّة أحـمد
أبـو الـغيط في بـيان نُـشر عـلى صفـحة
اجلــامـعــة في في بــوك عن الـتــضـامن
الــتــامّ مع اإلجــراءات الـتـي اتّـخــذتــهـا
ـملـكة الـقـيادة األردنـيّة لـصـيانـة أمن ا

واحلــفـاظ عـلى اال تـقـرار  مــؤكّـداً ثـقـته
في حـكمة القيادة وحرصها على تأم
ا تـقرار البالد بالـتوا ي مع احترام الد
تـور والـقانـون. وأضـاف أبو الـغيط أنّ
ـلك عـبد الـله الـثاني له مـكـانة مـقدّرة ا
وعـاليـة واء ب أبـناء الـشعب األردني
أو عـلى الم تـوى الـعـربي عمـومـاً الفـتاً
إلـى أنّ اجلمـيع يـعرف إخالصه ودوره
الـكبـير في خدمـة القضـايا العـربيّة.من
جـهـته أكّد األمـ الـعام جملـل التـعاون
لــدول اخلـــلــيج الــعــربـــيــة نــايف فالح
مـبـارك احلجـرف وقـوف مجل الـتـعاون
ملكة األردنية الهاشمية الشقيقة مع ا
ودعـمها في كلّ مـا تتخذه من إجراءات
حلــــــفظ األمـن واال تـــــقــــــرار في األردن
الـشـقـيق. وأشـار احلـجرف إلى أنّ أمن

جــيّــدة وهــو قــريب مـن الــنــا وشــيـوخ
ــلك عــبــد الــله مّى الــعــشــائــر. وكــان ا
األمــيــر حم ة ولــيًــا لـعــهــده عـام 1999
بــنـاءً عــلى رغـبــة والـده الـراحـل لـكـنّه
ـــنــصب عــام  2004 و مّى نـــحّــاه عن ا
الحـقًـا ابنه األمـيـر حسـ وليًـا لـلعـهد.
مـن جــهـــته أكّـــد رئي هـــيـــئـــة األركــان
ــشـتــركـة في اجلـيـش األردني الـلـواء ا
الــركن يـو ف احلـنـيــطي في بـيـان عـدم
صـــحّـــة مـــا نـــشـــر من ادّعـــاءات حــول
اعـتقال ولي العهد ال ابق لكنّه أوضح
أنّـه طُــلب مــنـه الــتــوقّـف عن حتــرّكــات
ونـشاطات تُـوظّف ال تهداف أمن األردن
وا تــقـراره.وأشـار إلى أنّ هـذا جـاء في
إطـار حتـقيـقات شـامـلة مـشـتركـة قامت
بـهـا األجه ة األمـنـيّـة واعـتـقِـل نـتـيـجة
لـهـا الشـريف ح ن بن يـد وبام إبـراهيم
عــوض الـله وآخـرون. وقـال احلـنـيـطي
إنّ الـتحـقيـقات م تمـرّة وسيـتمّ الكشف
عن نــتـائـجـهـا بـكلّ شـفـافـيـة ووضـوح.
وأكّـــد أنّ كلّ اإلجــراءات الــتي اتّــخــذت

ملكة األردنية الهاشمية من أمن دول ا
ّا يـربط ب مـجل الـتعـاون انطالقًـا 
دول مـجل الـتـعـاون واألردن من روابط
وثـيقة را خة قـوامها األخوة والـعقيدة
ــصـيــر الـواحــد. وكـانـت ال عـوديـة وا
أكّـدت في وقت ابق وقـوفهـا إلى جانب
األردن.  وجــــاء فـي بـــيــــان صــــادر عن
ـمــلـكـة ـلــكي ال عـودي أنّ ا الــديـوان ا
مـلكة تـؤكّد وقـوفهـا التامّ إلى جـانب ا
األردنـية الهاشمـية الشقيـقة وم اندتها
الـكامـلة بـكلّ إمكـاناتـها لـكلّ ما يـتّخذه
ـــلك عــبــدالـــله الــثــانـي بن احلــســ ا
واألمير الح ين بن عبدالله الثاني ولي
الــعــهــد من قــرارات وإجــراءات حلــفظ
األمـن واال تـــــقــــــرار ون ع فـــــتـــــيـل كل

محاولة للتأثير فيهما.

لـلـوزارة تلـقتـه (الزمـان) امس ان (عددا من
ُـتخصصـة من بينها شـركاتها الـصناعية ا
ُـســتـلــزمـات شــركـات صــنــاعـة األدويــة وا
نـتـوجات الـغذائـية الـطـبيـة في سامـراء وا
والـصــنـاعـات الـكـهـربـائــيـة وااللـكـتـرونـيـة
والــشــركــة الـعــامــة لــلــسـمــنت الــعــراقــيـة
وبِـمُشاركة أكثر من 500 شـركة صناعية من
مُـخـتـلف الــدول شـاركت في مـعـرض حلب
الـدولي الـذي انطـلقت فـعالـياته امس االول
ـقـبل) وتـسـتـمـر الى غـايـة يـوم االربـعـاء ا
مـشـيـرا الى ان (مُـشـاركـة قـطـاعـات الوزارة
ــعـــرض تــأتي فـي إطــار تــوجه فـي هــذا ا
ُـــشــاركــة الـــصــنـــاعــة وحــرصـــهــا عـــلى ا
ــعـارض واحلــضــور الــفــاعل في جــمــيع ا
احملـلية والدولية لتعزيز اإلنتشار من خِالل
اإلعالن والـتــعـريف بـإمـكـانـيـات شـركـاتـهـا
وقُـدراتها اإلنتاجية والتصنيعية والترويج
لِــمُـنــتــجـاتــهــا احملـلــيــة وعـرض الــفُـرص
ُـتـاحــة لـديـهـا ــشـاريع االسـتــثـمـاريــة ا وا
ـــعــرفـــة واألراء مع إضـــافـــة إلى تـــبـــادُل ا
نـظيراتهـا من الشركات الـعربية واألجـنبية
ـعـرض) مـؤكـدا ان (هـذه الُـمــوجـودة في ا
ـشاركـة تعزز إمـكانـية فتح آفـاق للـتعاون ا
ُـشتـرك حيث قـامت شـركة أدوية والـعمل ا
ُـسـتـحـضـرات سـامــراء بِـعـرض األدويـة وا
الــطــبــيــة الـنــمــطــيــة الــتي  تــطــويــرهـا
ُـسـتحـضـرات اجلـديدة الـتي تُـنتج ألول وا
مــرة إضــافــة الى مــعــروضــات الــشــركــات
واد األخـرى من أنواع السمنت العراقي وا
ُـختـلـفـة وأنواع ُـنـتـجات الـكـهـربائـيـة ا وا
ُنتجـات) ُـنتجات الغـذائية وغيرهـا من ا ا
وتــابـع ان (أجــنــحـــة الــشــركـــات تــمــيــزت
بِـــمـــعـــروضــــاتـــهـــا وأســـالـــيب الـــعـــرض
ُـسـتـخدمـة اذ شـهـدت توافـد وزيـارة عدد ا
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يُـعـتـبـر الـضــبط اإلداري احـد الـصـور األسـاسـيـة لـلـتـدخل في شـؤون
واطن وذلـك من اجل حماية الـنظام الـعام من اي فعل من شأنه ان ا
ـة بـواســطـة عـنـاصـره األسـاسـيـة يُـعـرضه لـإلخالل وان لم يـكن جـر
تمـثلـة في احلفاظ عـلى الهدوء والـسكون في ومنـها السـكينـة العامـة ا
ـواطن وحـريــته وتـمـارس الــطـرق الـعــامـة وكل مـا يــؤثـر عـلى راحــة ا
اإلدارة ســلـطــتـهــا مـتـى مـا وجــدت ذلك ضـروريــاً حـتـى وان لم يـنص
الـقانـون عـلى إجـراء معـ ضـد هذا االنـتـهاك لـلـحـريات والـتي  تـمثل
السند االساسي والـشرعي لتلبـية حاجة اجملتـمع لالستقرار والسالم
ـا يــســمح لـلــجــمـيع مـن خالل تـنــظــيم نــشـاط االفــراد في اجملــتـمـع 

. واطن ارسة حقوقهم وحرياتهم واحلفاظ على مصالح ا
حيث انـتشرت مـعارض لـبيع السـيارات في عـدة مناطـق ومنهـا ما هو
نــظـامي وحـاصل عــلى مـوافــقـات رسـمــيـة واألخـرى بــدون مـوافـقـات
واغلبها تتخذ من واجهاتها اماكن لعرض هذه السيارات والتي تصل
ــا يـسـبب اربـاكـاً في حـركـة ـنـتـصف الـشـارع  في بـعض األحــيـان 
ـرور اضافـة الى تـواجد اصـحـاب هذه الـسـيارات مع رواد الـسيـر وا
ـعارض ووقـوفـهم في مـنـتصف الـطـريق او عـلى اجلـزرات الوسـطـية ا
تجول هذا من جانب ومن جانب اخر وجود هذه مع انتشار الباعة ا
ــواطـنـ ـا يـؤدي الـى اقالق راحـة ا ــعـارض في امــاكن سـكــنـيــة  ا
وتـعـرضهم لـلـمـضايـقـات اضـافـة الى عدم مـراعـاة الـشروط الـصـحـية

ُقرة من قبل وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا.  ا
تـنفذين عارض وروادهـا من ا ا هـو جدير بـالذكـر ان اغلب هـذه ا و
والــذين يـعـارضـون عــمل الـسـلــطـات اخملـتـصـة فـي تـنـفـيــذ واجـبـاتـهـا
ا يسبب ضرراً وبالتالي تكون مدعـاة للفوضى في الطرقات الـعامة 
ــصـلـحـة الــعـامـة والـتي هي مـن اخلـطـوط احلـمــراء الـتي تـعـكف في ا
الدولة جـاهدة على حتـقيقـها ومن ثم ال يجـوز لألفراد أن يـعارضوها
ـفهـومهـا للـمشروعـية والـتي ترتـبط ارتبـاطاً وثـيقاً والتي هي مـرادفة 
بـالـقـانـون وتالزمه بـقـيام الـدولـة الـقـانـونـيـة ومن هـنا
صار من الالزم ان يتم معاجلة ذلك وفقاً للسياقات
ـتـبعـة في الـدول األخرى احلـضاريـة الـتـنظـيـميـة ا

واطن وراحته.  ا يضمن سكينة ا و
{ لواء دكـتور

الدساتـير االردنـية النـافذة  والدسـاتير  الـعراقيـة النافـذة الى اليوم لم
تلغ االحتـاد الـعراقي االردني االحتـاد الـعربي الـهـاشمي الـذي حصل
سـنة 1958 بـعـد اعالن النـظـام اجلـمـهـوري في تـموز 1958 فـلم  تـلغه
الدسـاتيـر العـراقيه بدء من دسـتور  اجلـمهـوريه االولى جمـهوريـة عبد
لكي حـتى آخر دستور الكر قاسم سنة 1958 الذي اطاح باحلـكم ا
لسنة 2005 النافذ حـالياً مروراً بـدساتير  63 و 64 و68  و 70 ونظام
ـر احلـاكم االمريـكي والدسـتـور االنتـقالي 2004 و دستور 2005 برا
حـيث  لم يـرد  حكم  في هـذه الـدسـاتيـر مـا  يتـضـمن الـغاء الـدسـتور
الــعـــراقي االردنـي اي يــتـــضـــمن الـــغـــاء  االحتــاد االردنـي الــعـــراقي
اويـتـضمن حـكم يـشـيـر الى  االحتـاد العـربي بـأي شـكل من االشـكال
ـرسـوم بـعـد وصـوله اعالنه الـنـظـام ومـا اصـدره عـبـد الـكـر قـاسم 
ـلكي يوم 1958/7/14 باالنـسحاب من اجلمهـوري  واطاحـته بالنـظام ا
االحتاد الـهاشـمي العـراقي االردني ال قـيمه دسـتوريه له لـعدم تـضمن
اول دسـتـور بعـد اعالن اجلـمـهـوريه والـدسـاتيـر الالحـقه لم تـرد فـيـها
اشارة الى االنـسـحاب من االحتـاد او الـغاء االحتـاد اي ان الـدساتـير
العـراقيه التـي صدرت بعـد اعالن االحتاد االردني الـعراقي لم تـتطرق
الى هذا االحتاد واالمر ذاته يـقال عن الدساتـير االردنيه التي صدرت
بـعـد اعالن االحتــاد االردني الـعـراقي مـايــشـيـر الى الـغـاء االحتـاد او
ا ان االحتاد ورد في دستور الغاء الدستـور االحتادي ب البلـدين و
فالبد من الـغاءه بـدستور وهـذا ما  لم يـحصل من الـوجهه الـدستوريه
وان كانت الوجهه الواقعيه خالف ذلك ال سيما وان اجراات دستوريه
وقانـويه  اتخـاذها بـشأن دستـور االحتاد االردني الـعراقي  ذلك انه
في سنة 1958  اتخاذ اجراات دسـتوريه بشأن االحتـاد ب البلدين
حيث صدر بيان رسمي في 3/17 من هذه السنه يتـضمن اتفاق عمان
وبغداد على الصيغه النهائيه لـلدستور االحتادي  ب البلدين ليعرض
على مجلسي االمه في البلدين لتصديقه على وفق االصول الدستوريه
وعلى ضوء االتفاق ب االردن والعراق لقيام االحتاد بينهما في 2/14
من هـــذه الـــســنه 1958 وفي 7/3 من هـــذه الــســـنه وصـل وفــد اردني
خـاص الى بغـداد لـكتـابـة الـدستـور االحتـادي وقد  اعالن الـدسـتور
االحتــادي يـوم  3/19  من نــفـس الــســنه وفي 3/26 من نــفس الــســنه
صـادق مـجـلس االمه االردني بـاالجـمـاع عـلى الـدسـتور االحتـادي في
جـلسه مـشـتركه حـضـرها جـمـيع النـواب واالعـيان والـوزراء االردنـي
وفي نفس الـيوم صـوت مجـلس النـواب العـراقي على تـعديل الـدستور
لكي العراقي حول اقامة احتاد مع دول ا يتضمن تعديل الدستور ا
لك فيصل عربيه ويقصد بذلك االردن واية دولة عربيه اخرى  وتولى ا
حل  مــجـلـس الـنــواب الــعـراقي  وفي 5/5 من نـفـس الـســنه  اجـراء
انتخـابات جـديده جمللس الـنواب الـعراقي   يوم 5/10 من نفس السنه
ـوافـقـه عل االحتـاد الـعـربـي الـهـاشـمي وعــلى الـدسـتـور ثم حــصـلت ا

االحتـادي يـوم 5/13 من نــفس الـســنه وفي 5/19 من نــفس الــسـنه 
تشكـيل احلكومه االحتاديه حـكومه اردنيه عـراقيه برئاسـة نوري باشا
ـنــصــبـ االعــلى فـي االحتـاد فــبــمـوجب وهـكــذا تــولى الــعـراقــيــون ا
الدسـتـور االحتادي اصـبح ملـك العـراق رئيـساً لـالنحـاد ونوري بـاشا
ـنـاصب نـائب رئـيـسـاً لـوزراء االحتـاد وضـمت الـوزاره  ثالثـة ارنـيـ 
رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الشووءن اخلارجيه وثالثة وزراء
ـالـيه وشـووءن الـدفـاع هـم تـوفـيق الـسـويـدي عـراقــيـ لـلـخـارجـيـه  وا
وســامي فـتـاح وعــبـد الـكــر االزري  وبـعـد قــيـام عـبـد الــكـر قـاسم
بـأعالن اجلـمـهوريـة في 1958/7/14 وحـصـول مـا حـصل كـان وزيران
اردنـــيــان هــمــا ابــراهــيم هــاشم بـــاشــا نــائب رئــيس الــوزراء االردني

وسـلـيـمـان طــوقـان وزيـر الـدفـاع في بـغـداد حـيث 
سـحــبـهـمـا (سـحــلـهـمـا) في شــوارع بـغـداد كـمـا
حصل لنوري بـاشا واالمير عـبد االله ولم ينجوا
من ذلك سوى الوزيـر االردني خلـوصي اخليري

وزير االحتاد للشووءن اخلارجية.

بغداد
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تعقد الهـيئة االستشارية جمللس اخلبراء العـراقي جلسة حوار وتشاور   في قاعة نادي رجال
قبل االعمال الثـقافي ( فندق انتر) كرادة داخـل مدخل فرع جبار ابو الشـربت يوم اخلميس ا
وذلك في تـمـام الـسـاعـة الـرابـعه عـصـرا. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) أمس أن (احلـوار تـناول
شاركـة في االنتخابات واحلـكومة باإلضافـة إلى اختيار الـهيئة االستـشارية للدورة مـوضوع ا

ستجدات احمللية و اإلقليمية و الدولية). الثالثة كما يشمل احلوار موقف اجمللس من ا
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عبدالله الثاني بن احلس

هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـاديـة في مـحـافـظة
الــنــجف أمـــ مــخــزن لــلــتــجــهــيــزات
الـزراعية اختلس أكثر من   94 طناً من
مـادة زراعـية. وقـال بـيان لـلـهيـئة تـلـقته
(الـزمان) امس ان (فريق عـمل من مكتب
حتـقيق الـهـيئـة في احملافـظة تـمكن من
ضــبط أمــ مــخـزن الــرضــويــة الــتـابع
لـلـشركـة العـامـة للـتـجهـيـزات الزراعـية
لـقيامه باختالس كمـيات من مادة كسبة
مبيـنا ان (العـمليـة نفذت فـول الصويـا)
ـادة    315 من إســتــنــاداً إلى أحــكــام ا
قــانـون الــعـقــوبـات وذلك بــعـد الــرصـد
ـيداني للفريق نتيجة ورود معلومات ا
لـلمكتب عـبر صندوق الـشكاوى) وتابع
ان (الـتـحــقـيـقـات األولـيـة الـتي أجـراهـا
الــفـريق قـادت إلى إثــبـات وجـود نـقص
ــادة داخل اخملـزن تـبـلغ كــمـيـتـهـا في ا
مع  ضـبط أصل األوليـات التي  94 طـناً

تثبت ذلك).

ــدة عـامـ عـلى كل بـاحلــبس الـشـديـد 
ــة تـســلم مـبـلغ واحــد مـنـهــمـا عن جـر
مــالي من احــد الــتــجــار كــرشــا نــظــيــر
تـخــفـيض الـتـحـاسـب الـضـريـبي. وقـال
بــيــان جملـلـس الـقــضــاء االعــلى تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (مــحـكــمــة جــنــايـات
ـدانـ اثـن الـرصـافـة نـظـرت قضـيـة 

االول يـعـمل مـوظف في الـهـيـئـة الـعـامة
لــلـضـرائب الــذي اقـدم عـلى اخــذ مـبـالغ
مـقـداره ثـمانـيـة عـشـر ملـيـون ديـنار من
احــد الـتــجــار كـرشــا مــقـابل تــخــفـيض
الــتــحــاسـب الــضــريــبي دون حــضــوره
حـيث قضت عـقـب بـاالتـفاق مع احـد ا
احملـكمة باحلبس الشديد على كل واحد
) وأضـــاف ان ــــدة عـــامـــ مـــنــــهـــمـــا 
تحصـلة كافية (احملـكمة وجدت االدلـة ا
ـتـهـمـ وفـقـا الحـكام ومـقـنـعـة إلدانـة ا
ـعـدل بـالـقـرار الـقـرار  160 ثـانـيـا / 1 ا
 703 لــعـام 1983. فــيــمــا ضــبط مــكـتب

احملـامــ و احملـاسـبـ و الــصـحـفـيـ
و بــالــتــعـاون مع وإحتــاد احلــقــوقـيــ
حـيث ـانــيـة الـلــجـنــة الـقــانـونـيــة الـبــر
تـواصــلت الـنـقـابـات عــلى مـدار جـلـسـة
الـتــصـويت ألجل الـضــغط وتـأكـيـد عـدم

إقرارها). 
—UŁü« …—uDš

مــشــيــدا بـ(دور الــلـــجــنــة الــقــانــونــيــة
الــنـيـابــيـة لــتـفــهم مـدى خــطـورة اآلثـار
ـذكـورة) ـتـرتـبـة عـلى إقـرار الـفـقـرة ا ا
وضوع لم يـكن خاصاً مـؤكدا ان (هـذا ا
داعــيــاً اجلــمــيع إلى بــاحملــامــ فــقـط)
علومة واستقاء (تـوخي الدقّة في نقل ا
األخــبـار من مـصــادرهـا واإلبــتـعـاد عن
الـتـقصّـد في إثارة الـلـغط العـام).  فيـما
أصــدرت مـحــكــمـة جــنــايـات الــرصــافـة
اخملـتـصـة بـقضـايـا الـنـزاهـة في رئـاسة
مــحـكــمـة اســتـئــنــاف بـغــداد الـرصــافـة
ــدانـــ اثـــنــ االحتـــاديــة حـــكـــمـــ 
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شـدد رئيس القضـاء االعلى فائق زيدان
و نــقــيب احملـامــ الــعــراقـيــ ضــيـاء
الـسعـدي على دور احملامـ في الدفاع
عن حـقوق موكـليهم. وقـال بيان جمللس
الـقضاء االعـلى تلقـته (الزمان) امس ان
(اجلــانــبـ بــحــثـا خـالل الـلــقــاء الـذي
تـذلـيل العـقـبـات الـتي تواجه جـمـعـهمـا
ــارســـة مــهـــامــهم احملــامـــ أثــنـــاء 
وتـأكـيد ابـراز أهـميـة دورهم في الـدفاع
عن حــقــوق مــوكــلــيــهم). فــيــمــا كــشف
الــسـعـدي عن الــغـاء فـقــرة اإلسـتـحـواذ
ــــتـــــراكــــمــــة عــــلـى نــــصف األمـــــوال ا
واإليــرادات في مـيــزانــيـة الــنـقــابـات و
اإلحتــادات. وقــال الــســعــدي في بــيــان
ـان اعاد تـلـقته (الـزمـان) امس ان (البـر
ــادة 19 ضـــمـن قـــانــون الـــنـــظـــر فـي ا
بـعـد طـلب تــقـدمت به عـدد من ـوازنــة ا
الـنـقـابـات واإلحتـادات أبـرزهـا نـقـابـات
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 فائق زيدانضياء السعدي

ـسـؤولـ الـسـوريـ والـشـخـصـيات من ا
والـوفود الـرسمـية والشـركات من مُـختلف

الـبُلدان من بينهم وزيـر الصناعة السوري
ورئـيس احتاد الـغُرف الـتجـارية الـعراقـية

ورؤسـاء وأعضاء الغُرف الـتجارية ورجال
األعمال العراقييـن). 
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ســوقت  شــعــبــة االســمــاك في قــسم
ـائـيـة في مـديـريـة خـدمـات الـثـروة ا
زراعة الديـوانيـة اكثر من  180 طناً
من االسمـاك خالل كانـون الثاني من

العام اجلاري .
وقـال مـديـر زراعـة الـديـوانـيـة حـسن
مــــطـــــر الــــوائـــــلي لـ (الـــــزمــــان) ان
ـتـابـعــة مـسـتـمـرة بـ (الـتــعـاون وا
ـــديــريـــة زراعــة الكــات الـــفــنـــيــة  ا
الـديــوانـيـة ومـربي االســمـاك بـهـدف
الـوصــول الى االكـتــفـاء الــذاتي وقـد
ـنع صـيـد االسـمـاك اتـخـذنـا قـرارا 
لـألصــنـــاف الـــتي تـــشــمـل الــكـــطــان
والشبوط والبني وبيعها وتسويقها
ب احملـافـظات أبـتـداءً من منـتصف
شـهر شـبـاط ولغـايـة مـنتـصف شـهر
نـيـسان احلـالي تـزامـنـا مع بـدء يوم
الـــتــــكــــاثـــر فـي االنـــهــــار واالهـــوار
ـائــيـة كـافـة من اجل ـســطـحـات ا وا
تــتـمــة اعـداد الــثـروة الـســمـكــيـة في

الـبالد وحـسب خـطـة وزارة الـزراعـة
الى جـانب الـتعـاون والـتـنـسـيق ب
الكــات الـفـنـيــة لـلـمــديـريـة ومـربي ا
الثروة السمكية بهدف الوصول الى

االكتفاء الذاتي). 
واكـد ( نــحن في الــعـراق نــتـجه الى
تـقـنـيـات االسـتـزراع وطـرق الـتـربـية
احلديـثـة لزيـادة االنتـاج كـما ونـوعا
ـــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيــة واســـتـــغالل ا
والــبـشــريــة بـشــكل افــضل ومن بـ
ابــرز الـصــفـات احلـديــثـة لـألقـفـاص
الـعــائـمـة الــتي انـتـشــرت عـنـدنـا في
الـديـوانـيـة وافـضـيـتـها الـتـي تشـمل
السنـية واحلمـزة وسومر والـشامية
لــتـــســهم في رفــد الــســوق احملــلــيــة
بـأصـنـاف االسـمـاك عـلى مـدار الـعام
وبــأســعـار مــنــاســبـة وتــوفــر فـرص
ــربـــ وبـــاعــة الـــعـــمل لـــعــدد مـن ا
نح ديـرية  االسماك وقـد سارعت ا
اجـازة لـلمـربـ في مـخـتـلف مـناطق
ـكن اعـتـبـارهم لـتـربـية احملـافـظة و

االسماك في االقفاص الـعائمة احدى
وســائـل االســتــزراع لــلــحــفــاظ عــلى
ـــربــ الــثـــروة الــســـمــكـــيــة ودعم ا
لـــتــســـهـــيالت الـــقـــروض لـــتـــوفـــيــر
ــســتــلـزمــات الــتي تــشــمل اســعـار ا
االعالف والـلـقـاحـات وزيـادة االنـتاج

للنهوض باالقتصاد الوطني ).
و بحثـت الـشركـة العامـة للصـناعات
الــــفـــوالذيـــة إحــــدى شـــركـــات وزارة
عـادن التـعاون والـعمل الصـناعـة وا
ُـــشــــتـــرك مع الــــشـــركـــة الــــعـــامـــة ا
لــلـتــجـهــيــزات الـزراعــيـة وذلك خِالل
زيارة مُديـر عام الشـركة عـالء ناصـر
حـسـيـن ولِقـاء مُـديـرهـا الـعـام طالـب
ُـتقدم فيها الك ا جاسـب الكعبـي وا
حــــيث  الـــتـــبـــاحُث حـــولَ آلـــيـــات
الـتعـاون في مـجـال إنشـاء وتـصـميم
ُسـقـفات اخملـزنيـة وأنـواع الهـياكل ا
احلـديـدية وكـافـة األعـمـال احلـديـدية
فضالً عن تـصـميم وتـصنـيع عالمات

الداللـة .

وأكـــدَ مُــديــر عــام الــشــركــة الــعــامـة
لـلـصـنــاعـات الـفـوالذيـة ان  (شـركـته
ـاديـة تــمـتــلك جـمــيع اإلمـكــانـيــات ا
ــصـانع والــهــنـدســيـة  والــفــنـيــة وا
ُـــتــخـــصــصــة الـــتي تُــمـــثل وحــدة ا
صـنـاعـيـة مُـتـكـامـلـة تـؤهـلـهـا إلجناز

اكــد طـبــيب أمــريـكي أن الــتـبــول الـلــيـلي
ومــشــكـلــة الــقــلب واالحـتــشــاء الــدمـاغي
مـرتـبـطة بـبـعـضـهـا. وان  أكـثـر األعراض
شــيــوعًـا عــنــد األشـخــاص في مــنــتـصف
الـعـمـر وكـبــار الـسن هـو الـتـبـول الـلـيـلي
(االستـيقـاظ ليالً لـلتـبول).  بـسبب الـبول
اء الليلي  يـخاف كبـار السن من شرب ا
قبل الـنوم. واضـاف  (إنهم ال يـعرفون أن
ـاء قبـل النـوم  واالسـتيـقاظ عدم شـرب ا
اء في منتصف الليل للتبول دون شرب ا
هـــو ســـبب مـــهم الحـــتــشـــاء الـــدمــاغ في
الـــصــبــاح الــبــاكـــر لــدى األشــخــاص في

منتصف العمر وكبار السن).
في الـواقع  التـبول الـلـيلي لـيس مـشكـلة
ثـانة.  يـنـتج التـبـول اللـيلي عن ضعـف ا
فشل الـشيـخـوخة في وظـائف القـلب لدى
ن كــبـــار الــسن  وعـــدم قــدرة األذين األ
لــلـقــلب عـلـى امـتــصـاص الــدم من اجلـزء
الــسـفـلـي من اجلـسم.خالل الــنـهــار نـحن
جـــمـــيــعًـــا في وضـع الــوقـــوف  وســوف
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يــتـدفق الــدم.  إذا لم يـكن الــقـلـب جـيـدًا 
فإن حـجم دم القـلب غيـر كافٍ  وسـيزداد
الضغط عـلى اجلزء السـفلي من اجلسم 
لــذلـك يــعــاني األشــخــاص في مــنــتــصف
الــعــمــر وكـــبــار الــسن من وذمــة اجلــسم
السـفليـة خالل النـهار.  عـندما يـستـلقون
لـيالً  سـيتم تـخـفـيف الـضـغط عن اجلزء
الـسـفلي مـن اجلسم ويـتـراكم الـكـثـير من

اء في األنسجة. ا
ـــاء إلى الــدم.  إذا كـــان هــنــاك ويـــعــود ا
ـاء  سـتــعـمل الـكــلى بـجـد الــكـثـيــر من ا
ا ـثـانـة   ـاء وتـصـريـفه إلى ا لـفـصل ا

يسبب التبول الليلي.
 لـذلك  عـادة مــا يـسـتـغـرق األمـر حـوالي
ثالث أو أربـع ســاعــات بــعــد االســتــلــقـاء
لـلــنـوم من أجل الــنـهــوض والـذهـاب إلى

رحاض ألول مرة. ا
ـــاء في الــدم في  بـــعــد ذلك  يــســـتــمــر ا
الــزيـادة.  لــذلك بــعـد  3سـاعــات أخـرى 
ـرحـاض سـيـتـعـ عــلـيـهم الـذهـاب إلى ا

اذا يعـتبـر هذا سبـبًا مـهمًا مرة أخـرى.  
لالحــتـشــاء الـدمــاغي واحـتــشـاء عــضـلـة
الـقلب?  ألنه بـعـد الـتبـول مـرت أو ثالث
ــاء في الـدم بــشـكل كــبـيـر. مــرات  يـقل ا
اء من يسـتمـر اجلـسم أيضًـا في فقـدان ا

خالل التنفس.
ثم يبدأ الدم في أن يصبح سـميكًا ولزجًا
 ويـتـبـاطأ مـعـدل ضـربـات الـقـلب بـسبب
انـخـفـاض الـتـمـثـيل الـغـذائي في اجلـسم

أثناء النوم.
مع وجــود دم كــثـــيف وتــدفق دم بــطيء 
يتم منع تضيق األوعية الدموية بسهولة
... وهــذا هـو الــســبب في أن األشــخـاص
في منـتصـف العـمر وكـبار الـسن يعـانون

دائـــمًــا من احــتــشــاء عـــضــلــة الــقــلب أو
احـــتـــشـــاء دمـــاغي في الـــســـاعــة  5أو 6
وت صبـاحًـا. هـذا الوضع سـيـؤدي إلى ا

أثناء النوم.
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أول شيء يـجب إخـبـاره لـلـجـمـيع هـو أن
ـثـانـة  الـتـبــول الـلـيـلي لـيـس خـلالً في ا

ولكنه مشكلة في شيخوخة القلب.
 الـــشيء الـــثـــانـي الـــذي يـــجب إخـــبـــاره
للـجمـيع هـو أنه يجب عـليك شـرب بعض
ــاء الـدافئ قــبل الــذهـاب إلى الــفـراش  ا
اء الدافئ بعد ويجب عليك شرب بعض ا

االستيقاظ في منتصف الليل للتبول.
ال تــخـف من الــتــبــول الــلــيــلي  ألن عــدم

u‰∫ اطفال يعانون من التبول الليلي

القـادم الـيـهـا مـحـدود جـدا عـلى نـحو
دفع الـى مـــنـع الــــزراعــــة لـــلــــمــــوسم
ــقــبل في كـل مـدن ديــالى الـصــيــفي ا

ياه) . دون استثناء بسبب شحة ا
واشـار الـزركـوشـي  الى ان (مـعـانـاة
مـدن حـوض حــمـرين ومـنــهـا جـلـوالء
بـــدأت تـــبـــرز في عـــدم الـــقـــدرة عـــلى
ايصـال مـيـاه اخلـام حملـطـات االسـالة
ـنـاسيب ـستـمـر  بسـبب االنـحـسـار ا
ــغـذي  االسـاسـي لـهـا  نـهــر ديـالى ا
الفـتـا الى ان وضع ديــالى من نـاحـيـة
ياه صـعب جدا).شـف احتاد ديالى ا
اجلـــمـــعـــة عن صـــدور قـــرار رســـمي
ــوجــبه مــصــيـر مــحــصـول يـحــسم 

قبل. الشلب خالل موسم الصيف ا
فـيـمــا قـال رئــيس احتـاد اجلـمــعـيـات
الفالحـــيـة في ديالى رعد الـتمـــــيمي
ـــوقف انه ( بــــســـبـب ا لـ (الـــزمــــان) 

ــائي في ديــالى الــصــعب لــلــخــزين ا
ومحـدوديـة ايـرادات االنـهـر لـذا صدر
ـنع قـرار رسـمي من وزارة الــزراعـة 
اي زراعــــة حملـــــصــــول الـــــشـــــلب في
احملـــافــــظــــة خالل مــــوسم الــــصـــيف

قبل  والتشديد في هذا القرار) . ا
واضـاف الــتـمـيــمي ان (اي مــحـاولـة
لـزراعـة مـحــصـول الـشــلب سـيـعـرض
ـزارعـ الى عـقـوبات اخملالـفـ من ا
نع قانـونـية خـاصـة وان االجـراءات ا
واضحة والسباب موجـبة)  مبينا أن
ـــائي مـــعــقـــد جــدا  (مــوقـف ديــالى ا
ا تـشهـد اقـسى فتـرة جـفاف مـنذ ور
توفرة سنوات طويلة وفق القراءات ا
حـــــالـــــيـــــا) . ودعـــــا رئـــــيس احتـــــاد
اجلــمـــعــيـــات في ديــالـى كل مــزارعي
احملـافـظـة الى  (االلــتـزام بـالـضـوابط
والتـعـلـيـمـات الرسـمـيـة الـصادرة عن
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اكد الـنائـب عن محـافـظة ديـالى فرات
التميمي  أن أربع منـاطق سيداهمها
اجلـفـاف الـقـاسي في مـوسم الـصـيف
ـحـافـظــة ديـالى  مـبـيـنـا أن الـقـادم 
ــائـيــة بـدأت بــاتـخـاذ ـوارد ا وزارة ا

سلسلة اجراءات على االرض.
وقال التـميـمي  لــ ( الزمان ) امس ان
ـتـوفـرة لـديـنـا تـؤكـد ـؤشـرات ا (كل ا
ـا ال يـقـبل الـشك بـان ديـالى مـقـبـلـة
عـــلى جـــفــاف قـــاس جـــدا في مـــوسم
الصيف القادم خـاصة في ظل اسباب
متعددة ابـرزها قلة االمـطار والسيول
الــتي تــزيــد مـن كــمــيــة الــســدود الـ5
ابــرزهـــا حـــمـــرين   بـــاإلضــافـــة الى
عدالت انحسـار كبيـر وغيـر مسبـوق 

ياه في االنهر احلدودية) . تدفق ا
واضــاف الــتــمــيــمي ان ( 4 مـنــاطق
ســـيـــداهــمـــهـــا اجلـــفـــاف في مـــوسم
الصيـف القادم فـي ديالى بـشكل قاس
ـدن احلـدوديـة وابـروها مـنـدلي هي ا
وقـزانـيــة بـاإلضـافـة الـى حـوض نـهـر
ديـالـى والــذي يـكــون االكــثــر تــضـررا
بـاإلضــافــة الى مــدن حــوض حــمـرين
وصوال الى منـاطق بزايـز بعـقوبة اي
القاطع اجلنوبي للمحافظة وشرقها).
واشار عضو مـجلس النواب  الى ان
(اكثر من مليون و 200الف نسمة هم
ــتــضــررين من ازمــة اجلــفــاف عــدد ا
ـوارد ـقـبـلـة )  مـبـيـنـا أن  (وزارة ا ا
ائية بدأت باتـخاذ سلسلة اجراءات ا
عــلى االرض من تــأهـــيل وحــفــر ابــار
ارتوازيـة باإلضافـة الى ازالـة عشرات
التجاوزات على االنهر واجلداول).من
جـانـبه قـال  الـنـائب عن ديـالى مـضـر
الـكــروي لـ  (الــزمــان)  ان  (امـدادات

مـيـاه االنـهــر الـقـادمــة بـاجتـاه ديـالى
ومــنـهــا نــهــر ديــالى بــشـكـل رئـيــسي
انخفضت بـنسبة %60 في االشهر 3
ـاضــيــة واالنــخـفــاض مــسـتــمــر مـا ا
ـــيـــاه في احملــافـــظــة يــجـــعل وضع ا
صعب جـدا خـاصـة مع فقـدان بـحـيرة
حـرمـ اكـثـر من %50 من خـزيــنــهـا

االستراتيجي).
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واضاف  الـكروي ان (ديـالى ستـكون
في مقـدمة مـحافـظات الـعراق تـضررا
من ازمة اجلفاف وسط توقعات بانها
ستـكـون االعـنف مـنذ سـنـوات طـويـلة
ائـية بدأت وارد ا مؤكدا بـان وزارة ا
ــيـاه بــوضع حــلــول مــبــكــرة الزمــة ا
سـواء في مـنـاطق شـرق احملـافـظة او
بـعـقــوبـة  من اجـل تـخـفــيف من حـدة
توقعـة) .ودعا  عضو مجلس االزمة ا
النواب الى ضرورة دراسـة ملف مياه
ديـالى والـسـعي الى وضع حـلـول في
انــــصــــاف احملــــافـــــظــــة في االنــــهــــر
احلــدوديــة والــقـادمــة مـن كــردســتـان
لـتــفـادي كــوارث بــيـئــيـة خــاصـة وان
%60 من اهالي ديالى يعـتمدون على

الزراعة في تام مصادر رزقهم
ومن جــانب آخــر قــال مــديــر نــاحــيــة
الـــســــعـــديــــة احــــمـــد الــــزركـــوشي لـ
(الزمـان)  ان (بحـيرة حـمرين  تـشكل
اخلـزيـن االسـتــراتــيــجي لــلــمــيـاه في
ديـالى كـونـهـا تؤمـن حـاجة %80 من
مــنــاطـق احملــافــظـــة ســواء حملــطــات

زروعات ) . االسالة او سقي ا
واضـاف الــزركــوشي ان ( الـبــحــيـرة
فــقــدت حت االن %65 من خــزيــنــهــا
ائي وهو انـخفاض جـديد ومسـتمر ا
على مـدار الـوقت الن كـمـيـة االيرادات

ائية لتجاوز وارد ا وزارة الزراعة وا
ـيـاه في الـصـيف الـقادم محـنـة شح ا
مــؤكــدا بـــان الــشــلب مـن احملــاصــيل
الــتي  حتـــتــاج الـى مــيـــاه وفــيــرة ال
ـكن تــأمــيـنـه حـالــيــا في ظل االزمـة

تفاقمة حاليا).  ا
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وحـسم الــنـائـب عن مـحــافـظــة ديـالى
عبـد اخلـالق الـعـزاوي  اجلـدال حول
مصير مطار احملـافظة الدولي مؤكدا

أنه يحتاج الى قرار حكومي حاسم.
وقــال الـــعــزاوي لــ (الـــزمــان) مـــطــار
ديـــالى الـــدولي فـي اطـــراف نـــاحـــيــة
ــثل جتـربــة فـريـدة من ـنـصــوريـة  ا
ـنـطـقة نوعـهـا لـو حتـقـقت سـيحـول ا
بـرمــتــهــا الى وضع اخــر من نــاحــيـة
االنـتـعـاش االقـتـصـاديـة وامـتـصـاص
الــزخم عـــلى مــطـــار بــغـــداد الــدولي)

.واضـاف الـعـزاوي ان (فــكـرة انـشـاء
ـطـار ولــدت قـبل  10سـنـوات وكـان ا
شروع هناك خطـوات مهمـة في دفع ا
لالسـتـثـمـار في ظل وجـود 13 شـركة
بعـضـهـا اجنـبي وعـربي تـنـافس على
الظـفـر به اال ان ظـروف معـقـدة حالت
دون ذلك مــؤكـدا بــان تــمــويل الــدولـة
ـطـار صـعب جدا في شـروع انـشاء ا
ــكن ظل الــظــروف الــراهــنــة اال انه 
احياء فكرة استثماره من جديد اال ان
االمر يحتاج الى قـرار حكومي حاسم
في هـذا االجتـاه) .واشـار  الـعـزاوي 
الى ان (مشـروع مـطـار ديالى سـيـوفر
من 3-2 االف فــرصــة عــمل مــبــاشــرة
وغيـر مبـاشرة في سـنواته االولى من
العـمل بـاإلضـافـة الى عـائـدات كـبـيرة
ـــثل ان يــتـــحــول الـى نــافــذة كــونه 
ــنـطــقـة كـبــيــرة في الـشــحن اجلــوي 
الــــشــــرق االوسط ) .واعــــلن مــــكــــتب
مـــفــــوضـــيــــة حــــقـــوق االنــــســـان في
مـحـافـظـة ديــالى  عن ارتـفـاع حـاالت
االنتـحـار والـذي شـهـد الـعـام اجلاري
تسـجيل  10حاالت بـيـنهم مـنـتسـبان
ـكتب من القـوى األمـنيـة.وقـال مديـر ا
صالح مـــهـــدي لـ (الــزمـــان) امس ان
(ديــالى ســجــلت 10 حــاالت انــتــحـار
انـتـهت بـالـوفـاة خالل الـعـام اجلـاري
نتسبي القوى االمنية) . بينها اثنان 
واضـــــاف مــــهـــــدي  ان  (الـــــضـــــغط
شاكـل العائـلية النفـسي النـاجم عن ا
كانت الدافع االبرز وراء انتحار اغلب
ـــعــلــومـــات االولــيــة) احلــاالت وفق ا
ـكـتب إلـى أن (حاالت .وأشـار مديـر ا
االنتـحار التـزال تـسجل ارقـامـا عالـية
سـنـويــا في ديـالى خــاصـة لـشــريـحـة

الشباب من اعمار 30-18 سنة) .
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جمـيع األعمـال التي تُـكلف بـها بـدقة
وكــفــاءة عـالــيــة وبــوقت قـــــــــيـاسي
ــواصـــفـــات الـــقــيـــاســـيــة وضِــمـنَ ا
ُــعـتــمــدة وبـدوره أبــدى مُـديــر عـام ا
الـــشــركـــة الــعـــامـــة لــلـــتـــجــهـــيــزات
الــــزراعــــــــيــــة ارتــــيــــاحه وســــروره

ــاء قـد يــودي بـحـيــاتك. والـشيء شـرب ا
ـــارســة الـــثــالـث هــو أنه يـــجب عـــلــيك 
الرياضة أكثر في األوقات العادية لتقوية
وظـيـفـة الـقــلب.  إن جـسم اإلنـسـان لـيس
آلـة. سـوف تـبـلى اآللـة عـنـد اسـتـخـدامـها
بشكل متكرر  لكن جسم اإلنسان سيكون

عكس ذلك.
 ســوف يــصــبح أقـوى عــنــد اســتــخـدامه
بــشــكل مــتـكــرر.  ال تــأكل األطــعـمــة غــيـر
الــصـحــيــة  وخـاصــة األطـعــمـة الــغـنــيـة

قلية. بالنشا واألطعمة ا
ـقـال  فيـرجى إرسـاله  إذا أعـجـبك هـذا ا
إلى أصـدقائك في مـنـتصف الـعـمر وكـبار

السن.
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كما في عـالم االقتصـاد فأن اي مشـروع سياسي يـحمل معه بـذور فشله
ما الذي يؤدي الى تغلب بذرة كما يحمل بذور جناحه. لكن السؤال االهم
ــعــروف أن الــنــجـــاح عــلى الــفـــشل في أي مـــشــروع أقــتــصـــادي? من ا
ا يعمل في بـيئة محفـوفة باخملاطر. لذلك االقتصاد ال يعـمل في فراغ وا
فأن الـبـروفسـور هـاولي يقـول ان الـربح هـو عائـد اخملـاطرة.بـالـتالي كـلـما
هل ان االقـتـصاد هـو لـعـبة زادت اخملاطـرة زاد الـربح. لـكن الـسؤال هـنـا
مـقامـرة بـحـيث حتـدد عـوائـده نـسب اخملـاطـرة? اجلـواب هـو:نعـم الى حد
وال الى حد مـا. فـلـو لم يـتـضـمن اي مـشروع اقـتـصـادي مـخـاطـرة ما مـا
الصبح كل الـعالم اثـرياء واقـتـصاديـ كبـار. لكن من جـانب اخر فـان ما
قامر هو ان االول يـحاول دراسة اخملاطر للتقليل يز االقتصادي عن ا
ـقـامــر يـعـتـمــد احلـدس والـتـخــمـ اجملـرَدَين من اي فـي حـ ان ا مـنـهـا
عـقالنـيـة. وفـي احلـالـة االخـيـرة يــكـون احلظ -او مـا قـد يـســمـيه الـبـعض
بــالــقــدر او الــغــيـب أو مــا الى ذلك- هــو الــعــامـل احلــاسم في الــربح أو
اخلسـارة في حـ تـكـون دراسـة اجلـدوى واالدارة الـصحـيـحـة لـلـموارد
ــنـــاســبـــة هي الـــعــامـل احلــاسم فـي الــنـــجــاح او الـــفــشل والــقـــرارات ا

االقتصادي. 
وال تـخـتلـف السـيـاسـة عن االقـتـصـاد.فـأي مـشـروع سـيـاسي-كـمـشروع
العراق اجلديد او عراق ما بعد االحـتالل- يحمل في داخله بذور النجاح
او الفشل. والسياسـة كاالقتصاد أو االجـتماع او كأي منظـومة حياتية ال
ا في بيئات متباينة التعقيد والترابط. ال بل اني اجزم تعمل في فراغ وا
ان البـيـئة الـسـيـاسيـة اشـد تعـقـيدا مـن اي بيـئـة اقتـصـادية. وكـلـما زادت
الـبـيـئـة تــعـقـيـدا-كـمـا في حــالـتـنـا الـسـيـاســيـة- ازدادت نـسـبـة اخملـاطـرة
ـيز النجاح كن ان  وبالتالي نسب الـفشل او حتى عوائد الـنجاح. وما 
والـفـرق واضـح ب او الـفـشل هـو لـيس شـدة الـتـعـقـيـد بل دقـة الـتـرشـيد
االستـسالم لـلتـعـقيـد او تـقلـيـله بالـتـرشيـد. ولـعل واحدا من اهـم مكـونات
البيـئة السـياسيـة وأكثرهـا شيوعـا هو التـنافس اخلارجي والـداخلي على
وهذا مطابق تمامـا للتنافس االقتصادي الذي يؤثر كثيرا السلطة والنفوذ
كن ان توجد شاريع االقتصادية. فالـسياسة كاالقتصاد ال  في بيئات ا

دون تنافس. 
ومثلما ان غياب التـنافس اإلقتصادي يخلق االحتـكار فان غياب التنافس
ـيز االقـتـصادي السـيـاسي يخـلق الـطغـيـان والدكـتـاتوريـة. وكـما ان مـا 
ــقــامـر هــو الــرشـد والــعــقالنـيــة في الــتــخـطــيط واتــخـاذ احلـقــيــقي عن ا
يز السيـاسي احلقيقي عن سياسي فأن مـا  تابعـة والتصحيح القراروا

سؤولية.  الصدفة هو العقالنية وحتمل ا
فالسيـاسي احلقيقي يـعي طبيعـة البيئـة احمليطة ومـا تتضمـنه من مخاطر
وتـنـافس ويـبـني قـراراته عـلى اسـاس الـواقع واالمـكـانـات ال عـلى اسـاس
االماني والشـعارات. وبالـتالي فهـو يتحـمل مسؤولـية النجـاح والفشل وال

يحمِّلها للمؤامرة والقدر.
ـؤامـرة في االدب الـسـياسي له على هـذا االسـاس فـأن األكـثـار من لغـة ا
االول شـبـيه بـسـلــوك االحـتـكـار في االقـتـصـاد واحـد من احـتـمـالـ فــقط
عـنى اتخـاذه كـمبـرر للـقضـاء عـلى التـنافس الـسـياسي من خالل قـمعه
وقهره وصـوال الى احتكـار السلـطة وهذا سـلوك تقلـيدي لكل الـطغاة في

العالم. 
أما الثاني فهو السلوك التبريـري للتخلص من مسؤولية الفشل في ادارة
ـؤامـرات سـبـبـا لـلــفـشل بـدال من ان تـكـون تـلك فـيـتـم اتـخـاذ ا الـسـيـاسـة
ؤامرات) هو ؤامرات دليال على الفشل.أن الفشل في ادارة التنافس (ا ا
نُ به على الشعب.  فشل في السياسة يجب ان يتحمله السياسي وال 
ــؤامــرات فــمـــا حــاجــتــنـــا لــعــقالء وأذا كــانت الـــســيــاســة خـــالــيــة مـن ا
ولنـتـركهـا أذن للـسفـهاء لـيقـودونـا. واآلن وبعـد مئـوية تـأسيس يسـوسونـا

الدولـة في الـعـراق-بضـمـنـها االعـوام الـثـمانـيـة عـشر
األخـيـرة- اتـرك لـلـقـارىء الــنـجـيب ان يـجـيب عـلى
ـؤامرة ـقـال: هل ان لـغـة ا التـسـاؤل االهم لـهـذا ا
الـتـي سـادت الــعــقل الــسـيــاسي (ولالسـف حـتى
االجتـماعي) في الـعـراق كانت لـتـقريـر االستـبداد

أم لتبرير الفشل في قيادة البالد?

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6933 Monday 5/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6933 االثن  23 من شعبان  1442 هـ 5 من نيسان (ابريل) 2021م

-1-
ـؤلـفـ والـكُـتّـاب ويـذكـرون نـسـمعُ الـكـثـيـرين حـ يـتـحـدثـون عن بـعض ا

آراءهم يقولون :
" هذه مِنْ بناتِ أَفْكارِهِ "

ونراهم يؤنثون االفكار وال من معترضٍ أو مُخالف ..
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وقد قرأت بيتـيْن (ألحمد بن محمـد الشهاب احلجازي ت  875 هـ) يقول
فيهما :

قالوا : اذا لم يُخلفْ مَيّت ذَكَراً 
يُنْسَى فقلتُ لهم في بعضِ أشعاري 

ماتِ أُصيحابي سَتَذْكُرني  بَعْدَ ا
ا أخلّفُ مِنْ أوالدِ أفكاري 
(الضوء الالمع /ج2/130)

رّة االولى الـتي أجد وعدل عن تـأنيث االفـكار الى الـتـذكيـر وكانت هـذه ا
نحى . فيها مَنْ ينحو هذا ا

-3-
هم : وا

ـقدوره ان الـرجل اذا لم يـخـلّف ولـداً يُـذّكـرُ الـنـاس به بـعـد وفـاته  فـانّ 
متى مـا أعطى لـلـعلم والـفكـر والـثقـافة واألدب نـصـيبـا وافراً من عـمره ان

يكون من الكُتّاب الذين إنْ ماتوا فلن تموتَ كتُبُهم وأفكارهم .
بـثوثـة في ثنـايا بـحوثـهم ودراساتـهم ومؤلـفاتـهم تقـوم مقام انّ أفكـارهم ا

األوالد وزيادة ...
ـوت ذكـرهم وال ـوتـون جـسـديـا ولـكـنـهم لن  وأصـحـاب اآلثـار الـنـافـعة 

تنقطع اخبارهم  كما ال جتف ينابيع عطائهم .
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ا كـتبـه أحدهم وهـو يُعـلن اعتـزاله عَالَمَ الـكتـابة ولقـد استـغربتُ كـثيـراً 
سؤول ال يقرأون فما جدوى الكتابة اذن ? معلالً ذلك بانه يكتب ولكنَّ ا

ومنشأ االستغراب :
سـؤول اجلـهةَ الوحـيدَة التي يـريدهـا أنْ تقرأ مـا يكتب  وفي انه جعل ا

تابع ما فيه ..!! هذا من االستهانة بجمهور القراء وا
-5-

سـؤول الـذي يـقرأ ويـعـمل علـى تفـادي االخـطاء والـتـقـصيـرات يُـثبتُ انّ ا
ا يُـكتبُ بذلك وطـنيـتَهُ وإخالصَهُ لـوطنه وشـعبه  ومَنْ ال يـقـرأُ وال يبـالي 
فــهـــو من اخلـــاســرين فـي الــدنـــيــا واالخـــرة ذلك أنّه ال يُـــعــنـى االّ بــذاته
ـواطـنـ وآالمـهم  وبـعـيـداً عن ومـصـاحله ومـكـاسـبه بـعـيـداً عن هـمـوم ا
قراءة الواقع االجـتماعي بـكل تضـاريسه ناهـيك عَنْ غَض الطَرْف عَنْ كلِ

عاجلة االزمات اخلانقة الراهنة .. قترحات واحللول  ا
انه بذلك يظلمُ نفسَهُ قبل أنْ يظلمَ اآلخرين .

-6-
ـسؤولـ كافة بـعيـدين عن التـطلع الكـتشاف ومن غيـر الصحـيح اعتـبار ا

احلقيقة والوقوف على ما يجري ...
ومن هنا :

ـا طرحه بـعضُ الكُـتّاب مِنْ جند بـعضـهم يسـارع لالخذ 
ــا أَثَـارَهُ اخــرون مِنْ نـقــد ومـا ذكـروه من حـلـول و

عالج ...
وانْ كنّـا ال نـنـكـر أنهـم قلّـة بـالـقـياس الـى مَنْ طلّق
ـــتــابــعـــة مــنــذ جـــلس عــلـى الــكــرسي الــقــراءة وا

سحور ... ا

عبد اخلالق العزاويرعد التميمي
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هـنأ وزير التعـليم العالي والبـحث العلمي  نبيل
ـوصل وطـاقـمـها كـاظم عـبـد الـصـاحب جـامعـة ا
الـعــلـمي واإلداري وطـلـبـتـهــا بـالـذكـرى الـرابـعـة

واخلمس لتأسيسها.
ـنـاسـبــة فـرصـة لـنـا وقــال في كـلـمـته إن (هــذه ا
يـا وعلـميا جـميـعا أن نـستـحضـر تاريـخا أكـاد
ـنـصرم حـافال بـالـعـطاء مـنـذ سـتيـنـيـات القـرن ا
حــيث حلـظـة الــتـأسـيس وحــتى هـذه األيـام وأن
ؤسـسة التـعليـمية ـضي بتطـوير مسـار هذه ا
وتــقــو مــنــجــزهــا ورسم ســيــاســة الــتــنــافس
تـطلـبات العـلمـية ومعـايير والـنجـاح في ضوء ا
ـتـغــيـرات وتــذلـيل الـتــحـديـات اجلــودة وإدارة ا
والـظروف االستثـنائية).وأضاف أن (مـؤسساتنا
ـيـة والـوظـيـفـيـة الكـاتـهـا األكـاد الـتـعـلـيـمـيـة 
وطـلبـتهـا خاضت جتربـة ليس يـسيـرة في العام
ــاضي والــعــام احلــالي واشــتــرك اجلـمــيع في ا
عرفي سـؤوليـة واستمـرار التـحصـيل ا حتـمل ا
ــنـــظــمــات الـــدولــيــة ومـــراعــاة الــتـــواصل مع ا
ـالكـات اخملــتــصــة).وأوصى عــبــد الـصــاحب ( ا

ـوصل بـأن الــتـدريـسـيـة واإلداريـة فـي جـامـعـة ا
يـركـزوا جهـودهم وأبـحاثـهم في خدمـة مـحافـظة
نـينـوى والتكـامل مع مؤسـسات الـدولة لصـياغة
رسالة بلدنا العراق ومضمونها الوطني الشامل

تد على كامل األرض العراقية الطيبة). الذي 
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وفي ســيــاق مــنـفــصل أجــرى اجملــلس الــعـراقي
لالخـتــصـاصـات الـطـبـيـة امـتـحـانـاته الـنـهـائـيـة
احلـضورية لـطلبـة الدراسات الـعليـا في مختلف
الـتـخـصصـات.  وخـاض طـلبـة اجملـلس الـعراقي
ـباشرة في لالخـتصـاصات الـطبيـة االختـبارت ا
(34) تــخـصـصـا عـامـا و(14) تــخـصـصــا دقـيـقـا
و(19) زمـالـة.جتـدر االشـارة الى أن االمـتـحـانات
في اجملــلس الـعــراقي لالخــتـصـاصــات الـطــبـيـة
تـتـكـون من امـتـحان أولي وامـتـحـان نـهـائي لكل
تــخـصص ويــشـارك بــاالمـتــحـان األولي  طــلـبـة
ـرحـلة األولـى بعـد إكـمالـهم الـسنـة الـتدريـبـية ا
وأمــا االمـتـحــان الـنــهـائي فــيـشـتــرك فـيه طــلـبـة
ـرحلة األخيرة بعـد استيفاء متـطلبات الدراسة ا

والتدريب.

مضر الكروي

بــاإلمــكــانـيــــــــــات الــتي تــمــتـلــكــهـا
الشركة العامة  لـلصناعات الفوالذية
 مُــــعــــربــــاً عن أمــــله بِــــفــــتـح آفـــاق
لـــلــــــــــتــــعـــاون فـي اجملـــاالت الــــتي
تختص بِها الشركة لِدعم القطــــــــاع

الزراعـي) .    
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هي ظواهر التآكل : -أنهيار السالم
ي بــعـد حــرب اخلــلـيج1993 الــعــا
وأحــداث أيــلــول  2001- أحــتــكــار
الــثـروة في يــد فــئـة قــلـيــلـة مــقـابل
ي ـستوى العا أنتشـار الفقر على ا
ـــئــة من ســـكــان الـــعــالم أن 20 بــا
ـئـة من ثرواتهِ  يـحـتـكـرون  80 بـا
وأن الـعــالم األسالمـي كـان يــسـودهُ
رأسمالـية جتارية مـزدهرة لكن هذه
الرأسمـالية لم تسـتطع األنتقال إلى

رأسمالية صناعية .
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ـقــراطـيــة في مـعـظم - تــراجع الـد
الــدول  والـــكـــتـــاب يـــكـــذب وعــود
الــلــبــرالــيـــة ومــزاعــمــهــا وذلك ألن
مـنظـري الـرأسـمالـيـة يـدعون بـأنـها
ظـــواهــر عـــابـــرة  والــصـــحــيح أن
ا سيـطرة على رأ س ا القطـاعات ا
ل هـي األمـبـريـالــيـة الـرأســمـالـيـة -
وتــعــرض الـــعــالـم ألزمــات مـــالــيــة
مـتــكـررة تـعـكس أزمـة حـقـيـقـيـة في
ـي وهـــو فـــعال األقـــتــــصـــاد الـــعـــا
أنـحراف مـالي أدى إلى شـلل النـمو
والبنية األنتاجية وركود نسبي في

األنتاج .
- تراجع مـداخـيل الـعـمـال وأرتـفاع
زيـد من الهشاشة نسبة الـبطالة وا
األجـتماعـية وتعـميق الـفقر في دول
جنوب الكـرة األرضية  وأضمحالل
ثــروات الــكــوكـب بــشــكلٍ تــدريــجي
واضح فالـد ول الغنـية يسـكنها 15
ـئة من سـكـان الـعـالم تـسـتـحوذ بـا
ئة  م ثروات األرض . على 85 با
ـؤلف أن خالل الـعـقدين - ويـشـير ا
مـن الـقـرن الــعـشــرين بــدأ اخلـطـاب
النـيـولبـرالي بـالتـعثـر فـخالل بضع
سنـوات تـأكل أكـثريـات الـتجـمـعات
الـرأسـمـالــيـة وتـضـخــمت بـأنـهـيـار

األسطورة السوفيتية .
ــــؤلـف في الــــفــــصل -  ويــــقــــول ا
الـسـادس من الكـتـاب : ( ما نـشـهدهُ
الــيـــوم من عالمـــات مــؤشـــرة عــلى
تهالك الرأسمـالية وضرورة أنتهاج
األشـتـراكــيـة كـضـرورة مـوضـوعـيـة
لألنــسـانــيــة بــرمــتـهــا أن أنــتــهـاج
الـطـريق هو أنـتـقال طـويل ال مـجرد
بناء منـجزلألشتراكـية هنا وهناك 
وأولى ظــواهــر الـتــهـالـك : هي تـلك
ـدى للثورة الـعلمية اآلثارالـبعيدة ا
والتـقـنيـة اجلـارية  وثـاني ظـواهر
الــتـهـالك : أنهُ لم تـعــد األمـبـريـالـيـة
اجلــمــاعـيــة الـفــاعــلـة عــلى مــجـمل
ـتــابـعـة ي تـســمح  الـنــظـام الـعــا
الـتـطـور الـرأسـمـالي والـتـابع لـعـدة

األقتصـادي في بلدان العـرب بأتباع
النموذج الرأسمالي الغربي اآلن أي
أندمـاج في هـذا الـنظـام الـرأسـمالي
ـنـطـقـة يـؤدي إلى تــعـمـيق تـخـلف ا
.والـــذي دفــعــني أن أكـــتب عن هــذه
الــقـامـة الـشـامـخـة هـو خـبـر رحـيـله
فاجيء أنـدهشتُ وأنا أقـرأ مقالتهُ ا
ــنـشــورة عــلى صــفــحــات احلـوار ا
ـوسـومـة ب : مـرور مـئة ـتمـدن وا ا
عــام عــلـى رحــيل مـــاركس فــأخــذتُ
شهور " مـا بعد الرأسـمالية كتـابهُ ا
ـتـهـالـكـة " ألقـرأهُ لـلـمـرّة الـثـانـية  ا
ـرّة بـحـمـاس وأهـتـمـام ولـكن هـذه ا
ا لشعوري باألسى على شديدين ر
فــقـــدان أحــد أســـاطــ األقـــتــصــاد
الــــســــيـــاسـي .كــــتـــاب " مــــا بــــعـــد
ــتــهـالــكــة " تــألـيف الـرأســمــالــيـة ا
الــدكــتـور ســمـيــر أمــ هـو من أهم
مـؤلـفـات الـكـاتب وأكـثـرهـا رواجـاً 
وضح فـــيه نــظـــريــته وقـــانــونهُ في
مــوضـــوع  (الالمــتـــكــافيء) هــو أن
النظام األشتراكي هو الذي سيسود
الــعــالم بـعــد أنـهــيــار الـرأســمـالــيـة
ولــلــتـوضــيح أكــثــر يـقــول : ســتـتم
عـملـيـة األنـتقـال أنـطالقـاً من الـعالم
الثالث بصفـتهِ يشكل أطراف النظام
ي الـتي يـزداد فيه الـرأسـمـالي العـا
الفقر والبطـالة والبؤس ستقع فيها
حـتمـاً ثـورة أشتـراكـيـة ألن بلـدانـها
غيـر صناعـية وهنـا يناقض ماركس
الـذي يـؤكـد : كــلـمـا تـوســعت فـيـهـا
الـرأسمالـية أكثـر فأكثـر يكون حـتما
مـتطـور صنـاعيـاً. ووظف سمـير في
كتابه هذا أسـتثمار آرائه في اجملال
األقتصادي إلى اجملال الثقافي ح
يـجـعل ثـقـافـتنـا مـرنـة غـير مـنـغـلـقة
ـــكــنـــهــا أن تـــخــرجـــنــا مـن عــنق
الـزجـاجـة الـتي نـعـيـشـهـا اليـوم في
صــراعـات تــرقى لـلــحـروب األهــلـيـة
الـهـويـاتـية الـطـائـفـية فـهـو يـثـيرفي
الـكـتــاب مـوضـوعــا حـســاسـا قـابالً
لـلـجـدل والـتـصـادم الـذي هـو : ( فك
ـشـرقـية أرتـبـاط الـثقـافـة الـعـربيـة ا
ــرتـبـطــة بـالــدين األسالمي والـتي ا
تـعـتـبـر بـنـظـر الـنـاس مـقـدسة الـتي
تــــرفض كـل جـــديــــد وتــــنـــظــــر إلى
ا الثـقافـات األخـرى بأسـتـهجـان ر
أحـيــانـا تـتـهـم أصـحـاب هـذا الـرأي
بــالـكـفـر واألحلـاد  بــأعـتـقـادي أنـهـا
ثــورة أصالحــيــة لألمــيــ تــذكـرني
ـصـلح الـديـني الـسـوداني ( بـآراء ا
مــحــمـــود مــحــمــد طه ) الــذي أتــهم
بــالـكــفـر وأعــدم عــلى يـد الــنـمــيـري
بتـأيـيـد من األزهـر الـشـريف  وهذه

حتـولت الـكـثيـر من الـوحـدات السـيـاسـية الـتي نـسـميـهـا الدول
اليوم والتي أخذت بالتشـكل خالل القرن السابع عشر بعد ان
تـخلص الـكثـير مـنهـا من سيـطرة واستـعمـار الدول الـتي كانت
ي كالبرتغال واسبانيا ومن شهد السياسي العا تهيمن على ا
ـانــيـا ثم أمـريـكـا ثم فــرنـسـا وبـريــطـانـيـا وتـبــعـتـهـا ايـطــالـيـا وا
واإلحتـــاد الـــســـوفـــيـــتـي وان اخـــتـــلـــفت صـــور االســـتـــعـــمـــار
واالســتـحــواذ لــهـذه الــدول عــلى الــدول الـنــاشــئـة مـن احـتالل
عسكـري مباشر وتـبعية اقـتصادية او نـفوذ جيوسـتراتيجي او
ـهـم ان تـكـون هـذه الـدول اي الدول خـدمـات احلـاكم الـعـمـيل ا
الـنافـذة القـوية مـستـمرة بـفرض ارادتـها وسـيطـرتهـا على دول
ــر بــهـا الــعــالم والــتي أخــرى وان اخــتــلــفت الــظــروف الــتي 
ـناطق ـنـاطق مـنه واسـهـمت بـتـغـير جـغـرافـيـة هـذه ا عصـفت 

وخدودها السياسية...
فلم يتوقف احلال بـتمزيق التكـتالت السياسية والـتحالفات ب
ـخـتـلف مــسـمـيـات هـذه الـتـجــمـعـات بل اسـهـمت هـذه الـدول 
هيمـنة على دول التـغيرات بـتمزيق ذات الـدول واقصد الـدول ا

العالم االخرى....
فـمـصــيـر الـدولـة الــعـثـمـانــيـة والـرومـانـيــة ذهب بـاجتـاه االفـول
واالنتـهاء بـعد ان وصل احلـال بهـذه الدول الـكبيـرة الى الوهن
والـضـعف وهـذا مـايالزم مـنـطق اجلـغـرافـية الـسـيـاسـيـة لـلدول
بـكـونـها تـولـد وتنـشـأ وتـقوى لـتـضعف ثـم تمـوت لـتتـمـزق وهذا
مـاحـصل لـلـدولـة الـسـوفـيـتـيـة واالمـة الـيـوغـسالفـيـة وان كـانت
يـوغسالفيـا لم تكن بـحضـوة الدول الـكبـرى حتى تـسيـطر على
دول اخرى وجاء ذكـرها بكـونها كـانت دولة فاعـلة في خاصرة

اوربا وتتزعم دول البلقان...
لـكن مـاهـو الـسـبب في حــصـول هـذه الـتـغـيـرات الـهـائـلـة لـهـذه

كنها من االستمرارية??? الدول بحيث تنهار رغم وجود ما
انــهـا ارادة الـشــعـوب يـاســادة يـاكـرام الــتي هي أقـوى من اي
فـعل فـاعل وهي الـفـاعل الـوحيـد الـذي يـحـدث هذه الـتـغـريدات
الكـبيرة والـتي حتصل عـلى مراحل نحـو التـخلص  او مفـاجئة
عـندمـا تصل الـظروف الـتي يعـيشـها هـذا الشـعب او ذاك على

احملك وتصير االمور متجه نحو التغير...
فـالثـورة البـلشـفـية الـتي حصـلت عام  1917 والتي انـهت حكم
الـقـيـصر نـيـكـوالي الـثـاني وشـرع بـقـيـام جـمـهـوريـة الـسوفـيت
الــشــيـوعــيــة الـتي لـم تـتــمــاشى مع تــطـلــعــات الـشــعب او رغم
رسـوخـهـا ســبـعـون عـامــا وان كـانت عـمـالـة غــوربـاتـشـوف قـد
قاييس... وهنا كانت عجلت بتمزيق هذه الدولة العرمرم بكل ا
ارادة الـشـعـوب بـاديـة في انـهـاء هـذه احلـكـومـة والـتي هـيـمـنت
عـلى الـكـثـيـر من دول الـعـالم الـغـنـيـة والـفـقـيـرة عنـدمـا شـرعت
بـربطـها ضـمن فـلكـها االيـديولـوجي حـتى وصلت هـذه الهـيمـنة

شارف كوبا واالرجنت وشيلي... اقاصي العالم و
وهـكــذا حـصل مـع الـشــعب الـفــرنـسي يــوم اسـقط الــبـاســتـيل
ولــيـنــهي حــكم الـدكــتـاتــور نـابــلـيــون ولـيــهـذب ســلـوك فــرنـسـا
االسـتـعمـاري والـذي كـان باوضح صـوره عـنـدما نـادى ديـغول
بـضـرورة احــتـرام حـقـوق الــشـعـوب واســتـقالل دولـهــا لـتـبـقى
مـقـولته الـشـهيـرة االبـرز في هذا الـسـياق عـنـدما قـال اجلـزائر
جــزائـريــة بـعــد اصـرار احلــكـومــات الـفــرنـســيـة بــان اجلـزائـر
فرنـيسـة ويجب ان تـبقى.... انهـا ارادة الشـعوب الـتي ضبطت

سلوك رئيسها...
rJ  Ÿ«e «

وهكذا حال مصر عندما انـتزع شعبها احلكم من مبارك الذي
افسد وبعـدها انهت حكم االخـوان الذي اراد لشعـبها الدخول
ظلم وجتارب دول أخرى كتجربة شعب اوغندا الفقير بالنفق ا
ـسـتـبد عـيـدي امـ والـشـعب الـرومـاني ضد ضـد دكـتـاتـوره ا

جالده شاوشيسكو و.. و.. و..
ستبد وقد يحصل ان قوة خارجـية تسهم بالتـخلص من هذا ا
اي احلـاكم او احلـكومـة الـباغـية لـتـتوافق مـع تطـلعـات الـشعب
قـهور لـتبقى الـدولة مـستمـرة كما حـصل عنـدما زخف جيش ا
اريتريا مع شعب اثيوبيا لتتخلص من حاكمها اجملرم منغستو
هيال مـريام  1991 ولتـستـمر اثـيوبـيا بشـعبـها ويـنزوي احلاكم
وهـكـذا احلال مع شـعب الـعـراق الذي دخـلـته امـريكـا لـتـتوافق
مصلحة شـعبه مع ماتريد امـريكا وليسـقط نظام صدام حس
لـيـسـتمـر الـعـراق شعـبـا وارضـا كدولـة وهـكذا حـال الـسـوفيت
عدما تالقت مصـلحتهم باحـتالل افغانستان  1979 مع رغبات
الـشـعب االفـغـاني بـالـتـخـلـص من الـدكـتـاتـور حـفـيظ الـله امـ

لتبقي افغانستان بشعبها مستمرة بعنوان دولة... 
وقـد يـحصل الـعـكس عنـدمـا تقـوم دول بـالتـدخل حلـمايـة نـظام
احلـكم وبـالضـد من شعـوب هـذه الدول مـتـناسـ ان لـلشـعوب
القول الفصل بل هذه الشعـوب هي من تقرر مصيرها وجتربة
اجملـر (هــنـكــاريـا)  1956 عــنــدمـا اراد الــشـعب الــتــخـلص من
حـاكـمـها الـذي وهب الـدولـة لـلسـوفـيت بـاالرتبـاط االيـديـولوجي
فـدخـلت قـوات اجلـيش االحـمر لـتـمـنع حتـرر اجملـريـ من هذه
الــهــيــمــنــة مــتــنــاســ ان الــوقت اليــرحم حــاالت الــشــذوذ في
الـسـيـطـرة على مـقـدرات الـدول وهـذا ماحـصل عـنـدمـا حتررت
هـنـكـاريـا من شرنـقـتـهـا الشـيـوعـيـة عام  1991 وصار شـعـبـها
حرا...وهكذا حال الـشعب البوهيـمي في تشيكوسـلوفاكيا عام
 1968عنـدمـا قـرر الـشعـب التـحـرر من هـذه الـهـيمـنـة فـبـاغـتهم
الـسـوفـيت كـمـا حصـل مع جارتـهم هـنـكـاريـا لـكن الوقـت حفظ
لشعب تشيكوسلوفاكيا تطلعاته العام  1991 لتبقى استمرارية
هـذه الــدولـة بل احــتـرم شـعــبـهــا الـتـعــدد الـقــومي وهـكـذا راح
الـسـلــوفـاك في دولـة واجلـيك في دولـة لـضـرورة احـتـرام ارادة

الشعوب...
وجتــربـة الـصــ عـنــدمـا اقـتــحـمت كــوريـا الــتي اراد شـعــبـهـا

التحرر من استبداد عائلة كيم ايل سونغ عام 1950....
ومــاحــصل ويــحـصـل في الــعـراق االن هــو الــتــحـضــيــر نــحـو
ــا حــصل بــعــد احــتـالل امــريــكي بــغــيض وأداء الــتــخـــلص 

حكومي انحدر بالبالد وشعبها نحو احلضيض...
ويــقـيـنـا ان الــعـراقـيــ سـيـســتـفـيـقــون يـومـا وقــد نـال الـعـراق
الـتـخـلص من هـذه احلـكومـات وادائـهـا الـفـاشل بل االسـتقالل
من كل اشـكـال الـنـفـوذ ومـسـمـيـاته لـتـسـتـمـر الـدولـة الـعـراقـيـة
ارضا موحدة وشعب واحد وان تعددت فيه االقوام والعرقيات
ذاهب والتي سيزداد تماسكها بصهرها في بوتقة واالديان وا

العراق االمة...
ي عراقي { اكاد
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ـصري والـعربي هـكذا كـان األعالم ا
ـــفـــكــر والـــدولي يـــتـــغـــنى بـــهــذا ا
العـبقري الالمع  من مـواليد 1931
األسـكـندريـة  وحاصـل على شـهادة
الـدكــتــورا عـام  1956 من جــامــعـة
فكرين الكبار السوربون وهو أحد ا
الـذي أثـرى مـجـالهُ بـأجنـازاتهِ الـتي
تــزيـــد عــلى  30 مـــنـــجــز ســـتــظل
عالمات مضيـئة في ذاكرة التأريخ 
تـــرك ســـمــــيـــر أمـــ الــــعـــديـــد من
الدراسات والكتب العلمية والفكرية
الــتي تـــعــد كــمـــراجع أقــتـــصــاديــة
وعــلــمـيــة لـلــبــاحـثــ في الــشـؤون
األقــتـصـاديـة والـعـربـيـة مـنـهـا عـلى
ــثـال ال احلــصـر : مــا بـعـد ســبـيل ا
ـتـهـالـكـة  األقـتـصاد الـرأسـمـالـيـة ا
السياسي للتـنمية  في نقد اخلطاب
الــــعـــربي الـــراهن  ثـــورة مـــصـــر 
مـذكراتي القـوميـة وصراع الطـبقات
 أزمـة األمـبـريـالـيـة أزمـة بـنـيـويـة 
ـاديـة والــتـحـريـفـيـة  حـول الـدين ا
ــــكن أســــتــــخالص والــــدولــــة  و
جهـودهُ وعطاءاتهُ في مـنجز حتريك
جــمــود الــنــظـــريــات األقــتــصــاديــة
التقليدية ووضع حلول في تفكيكها
وتـــرويـــضـــهـــا خلـــدمـــة الـــفـــقـــراء
والكـادحـ في مـصـر والـعـالم  هو
مـــفــكـــر يـــســـتـــحق بـــجـــدارة لـــقب
ـــــاركــــــسي الــــــنـــــقــــــدي اجملـــــدد ا
ألنهُ يـدعــو في كـتـابهِ والـتــجـديـدي 
هـــذا إلى الـــتـــخـــلـص من تـــعـــريف
ة الرأسمالية بأنّها نيولبرالية معو
ــسـيــطــرة عـلى  وأن الـقــطــاعـات ا
ــال لـيــست تــمــثل أقــتــصـاد رأس ا
السوق بل تمثل رأسـمالية جتمعات
أحتكارات مالية  وكان أميناً ووفياً
لـلماديـة اجلدلـية بـيد أنّهُ  (حتامل )
عـلى الـتـجربـة الـسـوفيـتـيـة وبـشكل
عـــرضٍ فــلـــســفـي بــأنّـــهــا مـــجــرد (
رأســمـالـيــة دولـة ) أي أداةٍ دولــتـيـةٍ

للمجتمع. 
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وقــــد أخـــتــــلف شــــخـــصــــيــــاً مـــعهُ
ــاركــسـيــ مـعي والـكــثــيـرين من ا
عتقد ولكن ال مجال في تفـنيد هذا ا
ألن كل مـــرحـــلـــة تـــأريـــخـــيـــة لـــهــا
خـصـوصـيـتـهـا وتـفـرز تـنـاقـضـاتـها
وصـراعاتهـا وحتوّلْ قـواها  سـمير
أمـ تنـبـأ فـشل مـا يسـمى بـالـربيع
الـعـربي مبـاشرة بـعـد بدايـة أحداثهِ
مــســتــنــداً إلـى قــراءاته الــعــمــيــقــة
لـــلــــحـــركـــات األسـالمـــيـــة ودورهـــا
نطقـة  فهو أشتراكي السلـبي في ا
يــرى أســـتــحــالـــة حتــقــيـق الــنــمــو

ـيــة الألولى واحلـرب الـثـانـيـة الـعـا
والثورة البلشفية والثورة الصينية
وحركـات التـحرر الوطـني في بلدان

عدم األنحياز ( بادونغ ) .
- ويــرى أن أحــتــكــارات الـكــارتالت
الـرأسـمالـيـة قـد تغـوّلتْ تـمـامـاً على
ي لــســيــطــرتــهــا األقــتــصــاد الــعــا
الواسعة على اجلمـيع بأمتصاصها
فـائـض الـقــيــمـة طــفــيــلـيــاً لــصـالح
الـبورجوازيـة الكبـيرة أو ما سـماها
ب ( آألولـيغـارشيـة )والتي زادت من

هوة الفوارق الطبقية .
- ويــرى أن الـطــبــقـة الــرأســمـالــيـة
ــــركـــز مـــتـــمــــركـــزة حـــول الـــذات ا
ـــصـــلــحـــيـــة تـــشـــغل عالقـــاتـــهــا ا
اخلـــارجــيـــة خلــدمـــة مـــصــاحلـــهــا
وبــلــدانـهــا .وفي رؤى ســمـيــر أمـ

حسب نظـريته (التطـور الالمتكافئ)
البد من األشـتراكيـة أن تنتـصر على
الـــــرأســــمــــالـــــيــــة  آلن الـــــتــــوسع
الرأسمالي سيؤدي إلى فتيت الدول
بـأثارة النـعرات الهـوياتيـة التحـتية
للشـعوب وتفجـيرها عرقيـا وطائفيا
بـفعل الـضـغط الـثـقـافي الـغربي في
دفع الـــــــشــــــعــــــوب إلـى األنــــــغالق
والتعصب حلمايـة ذاتها وهويتها 
وذهب مــفــكــرون أبــعــد في نــظــريـة
الالمـتـكـافئ في اجملـال الـثـقـافي في
ـشــتـركــات احلـضــاريـة بـ أبــراز ا
الـــشـــعـــوب .ســمـــيـــر أمـــ مــفـــكك
الـــرأســمــالــيــة وصــاحب نــظــريــة (
الـتطـور الالمتـكافيء) الـتي صاغـها
اضي محاوالً في سبعينـات القرن ا
ـنــطـقـة الــعـربـيـة تــفـسـيـر تــخـلف ا
ومـنـهـا مـصـر ويـهـدف لـلـخـروج من
مـأزق اجلـمــود والـتـخـلف بـتـطـبـيق
فكر وبناء األشتراكيـة  ويستنتج ا
الـفــذ : أن الــنـظــام األشــتــراكي هـو
الـذي ســيـسـود الـعـالم بـعـد أنـهـيـار
الـرأسمـاليـة وستتم عـملـية األنـتقال
أنـــطالقــــاً من الـــعـــالـم الـــثـــالث أي
ي  ـركـز الرأسـمـالي الـعا أطـراف ا

ـــؤلف بـــعض أطـــراف ) . ويـــضع ا
ـوضوعيـة للوضع الراهن احللول ا
: أعـادة أيـجـاد تـنظـيـمـات مـنـاسـبة
ـــارســة وكـــافــيـــة من الـــعــمـــال  
ــقـــراطــيــة لـــهــا عالقـــة وطــيــدة د
ومـــؤثـــرة بــالـــتـــقــدم األجـــتـــمــاعي
وســـيــادة الــشــعـــوب  الــتــحــررمن
فايروس أسـطورة  تمجـيد الفرد بل
ـشارك ـطـلوب الـبـديل اجلمـاعي ا ا
الـفـعـلـي في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـية 
ـــرتـــبـــطــة ـــاط احلــيـــاة ا رفض أ
بـالرأسمـالية الـبطريـركية الـذكورية
تجـهة نحو والنـزعة األستهالكـية ا
تـدميـر الكـرة األرضيـة  التـحرر من
مـلف شـمـال األطـلـسي ذات الـنـزعـة
الزمـة لـهُ الـتي تـرغم الــعـسـكــريـة ا
الــشــعـوب بــقــبــول ( األبـرتــهــايـد )
لـلـتمـيـيـز العـنـصـري علـى الصـعـيد
ي  الـســيـادة الـوطــنـيـة عـلى الــعـا
الية والنقدية واألشراف األسواق ا
بـاشر على التـكنلوجـيا احلديثة  ا
تــغـيــيـر مــسـار أحــتـكــار ( مـنــظـمـة
ـيـة ) الـتي هي حتت الـتـجـارة العـا
الــســيـطــرة الـعــســكـريــة لـلــواليـات
ـيـة العـمال تـحـدة األمريـكـية  أ ا
والـــشـــعـــوب تــمـــثل الـــضـــمـــانــات
الــوحــيــدة ألعــادة بــنـاء عــالـم آخـر
ـقـراطي أفـضل مـتـعـدد األقـطـاب د
الــذي يـقـدم بـديال وحـيــدا لـبـربـريـة
ــتــهـالــكــة من أجل الــرأســمــالــيــة ا
أشتـراكية الـقرن الواحـد والعشرين
ــطــلب الــرئـيــسي الــضـروري هـو ا
عـقدة لـلـشعـوب في هذه الـظـروف ا
واآليــلـة إلـى الـتــهــالك وحـسب رأي
ــؤلف : يــجب أن يــصــبح الــهـدف ا
الــرئـــيــسي هــو الـــنــضــال من أجل
ـيـة من الـعـمـال تـأسـيـس جـبـهـة أ
ـــــواجـــــهـــــة زحف والـــــشـــــعـــــوب 
الرأسمالية األمـبريالية .لك اجملد يا
ـرحـوم ـتــألق ا ـبــدع وا مـفـكــرنـا ا
الــدكــتــور سـمــيــر أمــ    ونــدعـو
األهتـمام بنتـاجاته الفكـرية الغزيرة
وبــــالــــتــــالي إلى فــــهـم وضــــعــــنـــا
ــتــردي في الــعــراق األقــتــصــادي ا
شاكـلنا والـبحث عن حلـول ناجعـة 
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ــتـهـالـكـة- كـتـاب مــا بـعـد الـرأســمـالـيـة ا
الدكتور سمير أم

كــــتـــاب مـــذكـــراتي الـــقـــومـــيـــة وصـــراع
الطبقات-الدكتور سمير أم

ـال  –اجملـلـد األول –كـارل كـتـاب رأس ا
ماركس.

{ كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
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الديوانية

الـدكــتـورسـمـيـر أمـ مـفـكـر وعـالم
مـــصــري 1931- 2018 مـــاركــسي
مـنـذ أيام الـشـبـاب والـصـبـا  وهو
اركسية عالم مبدع في أستـيعاب ا
فـهـمـا عــمـيـقـاً  مــبـشـراً دومـاً بـأن
الـرأسـمالـيـة مـتهـالـكـة تسـيـر نـحو
الـــتــــهـــالـك والـــتــــفـــكـك وتـــفـــرض
ـنـا األشـتــراكـيـة نــفـســهـا عـلى عــا
الشـرق أوسطي  وأيـدهُ الكـثير من
عــــمـــالــــقــــة األقـــتــــصـــاد في آراءه
ـنــتـجـة وقــد أطـلق األقـتــصـاديــة ا
ـعــرفي الـواعـد ســمـيـر مــشـروعهُ ا
وضوع : (الـتراكم بـدراسة مـبكـرة 
ي) والذي وضّح على الصعيد العا
فـيه : أن الـرأسمـالـيـة تـنـتج مـراكز
مــتـطـورة وأطـرافـاً مــتـخـلـفـة  وإن
ـــراكـــز واألطــراف الـــعالقـــة بـــ ا
ـفــكـر عالقــة تـنــاحــريـة  ويــبـيّـن ا
ســــمــــيــــر : أن األنـــتــــقــــال صـــوب
األشتراكـية يبدأ من أطـراف النظام
الــرأســمـالـي  لـذا جنـح في عـرض
مشـروعه التـطور الالمتـكافئ أو ما
يـسمـيه بالـتبـادل الالمتـكافئ وآلنه

قراطية والثورة . -يؤمن بالد
سار الرئيسي - وهو ينتـمي إلى ا
ـاركـســيـة وهـو مـسـار في بــحـور ا
نــقــد األقـتــصــاد الــســيــاسي الـذي
جـربهُ مـاركـس بـدراسة واسـعـة في
كــتـابه ( بـؤس الـفـلــسـفـة  وكـتـاب
الـــرأســـمــال والبـــد أن تـــنـــتـــصــر
األشــتـراكــيــة عـلى الــرأســمـالــيـة 
أجـور  وكـتاب الـرأسـمال الـعـمل ا
جلداته الثالثـة  وكتاب نظريات

فائض القيمة ) .
- وقــــد نــــوّه ســـمــــيـــر أمــــ بـــأن
الـرأسمـالـية تـنـتج مـراكز مـتـطورة

وأطرافاً متخلفة .
ركز - وأن العالقة ب األطراف وا

عالقة تنافسية تناحرية بغيضة .
- وقد نـوّه سمـيـر بأن الـرأسـمالـية
بدأت تتأزم بنيـوياً في نهاية القرن
 19وكـان ردة الـفعل عـلـيهـا احلرب
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الـعلمـي)   والقنـاعة  الـتي تولدت
سـياسـيـا" لـدى الـرئـاسـات الثالث
وجـــمــاهــيـــريــا" لــدى الـــنــقــابــات
ــــتـــخـــصـــصـــ ـــيـــة وا األكـــاد
وأســاتـــذة اجلـــامــعـــات   بـــعــدم
جـدوى القـانـون وكـثـرة الـفـجوات
عـايير فـيه  التي ال تـستنـد الى ا
الـعـلـميـة  وتـتـعارض مع  األسس

يأ  .  عمول بها عا ا
…b  q UA

ـــشــاكل ثــالـــثــا" -  بـــالـــرغم من ا
متـعددة االجتاهـات في الدراسات
التي تـشرف علـيها وزارة الـتربية
 بدءا" من الروضـة وإلى الدراسة
ـتــوسـطـة .. إال أن االبــتـدائــيـة وا
ـعقـول في مـعدالت التـزايـد غيـر ا
تـخـرج طلـبـة الدراسـة اإلعـدادية 
حتــتــاج قــرارا" شــجــاعــا" إلعــادة
األمـــور إلى نـــصــابـــهـــا  بـــإعــادة
الـقيـمـة االعـتـباريـة ألهـمـية ووزن
ــــعــــدالت   الـــتـي أبـــرزت هـــذه ا
صـعــوبـات وانـعــكـاسـات ســلـبـيـة
عــلى نــوعــيــة مــدخالت الــتــعـلــيم
ـسـتوى  تـبرز الـعـالي .. وبذات ا
أهمية التأكيد على  تربية أطفالنا
من خـالل إشـاعــة  وتــرســيخ قــيم
احملــبـة والـتــسـامح والــتـصـافح 
واألهـم مـن كل ذلـك .. احـــــــتـــــــرام
ـعلم  وتبجـيله مثـلما كـنا  نفعل ا
في طفـولتنـا ..  وأن تهتم الوزارة
ــدارس بــتـــعــزيــز ثــقــة وإدارات ا
علم بدورهم األبوي والوطني ا
   بـــاعـــتـــمـــاد بــرامـج مـــدروســة
ــــيـــا" فـي مـــجـــال مــــعـــروفــــة عـــا
السياسات التعليمية والتربوية 
بالـتركـيـز على بـناء قـاعدة عـلمـية
جـديـدة قـوامـهـا الـفـئـات الـعـمـرية
ـكن أن ـعــلـمــ (  الــشـابــة من ا
تـــــكـــــون مـــــثـل هـــــذه الـــــبـــــرامج
إلـكـترونـية أو  حـضـورية بـحسب

احلاجة والظروف ) .
رابـعـا" -  نـوصي وزارة الـتـعـلـيم
العالـي والبحث العـلمي  بدراسة
ــقـتــرحـات فـي أدنـاه   لــضـمـان ا
تــــرصــــ وجــــودة مــــدخالتــــهــــا
ومخرجات مـؤسساتها التـعليمية

 وكما يأتي  :
  -1الـقــيـام  بــوضع خــطـة قــبـول
مـقــنـنـة في الـدراسـات اجلـامـعـيـة
قبلة األولية  للسنوات اخلمس ا
ــــقــــاعـــد ..  تــــضــــمـن حتــــديــــد ا
الــدراسـيـة بـالـشــكل الـذي يـضـمن
ـعاييـر الدوليـة  لقبول االلـتزام با
الطلبة في اجلامعات وفقا" لنسب
 ( طـــالب / تـــدريــــسي)  وحـــسب
التخصـصات العلمـية واإلنسانية

بــاجتــاه الـتــفــوق عـلـى الـزمالء ..
انـطالقـا" من قـول الـشـاعـر  :  وما
ـطالب بالـتمني ولـكن تؤخذ نيل ا
ـكن الـدنــيــا  غالبـا). أوال"   _ال 
ـنـظـومـة التـعـلـيـمـية في إصالح ا
الــعـراق   مـالـم حتـصل الـقــنـاعـة
ا نـظومـة السـياسـية .. و لـدى ا
ان) فـيها  مـجلس الـشعب  ( الـبر
  بأن الـتعليم مـؤسسة مسـتقلة 
ينبغي أن يـترك لها وضع اخلطط
والسـياسـات العـامـة التي تـعتـمد
ــعــايــيــر واألسس  الــعــلــمــيــة  ا
لضـمان جودة الـعمليـة التعلـيمية
وجـودة مـخـرجـاتـهـا  بـالـتـنـسـيق
والـتـعاون مـع وزارة التـخـطيط  (
وذلـك مــايــحــصل في جــمــيع دول
الـعـالم  بـنـسب مـتـفـاوتـة)..   وأن
يكون دور السياسي  والسيدات
ــانــيــ رقــابــيـا" والــســادة الــبــر
ا يضمن  احليلولة واشرافيا"  
دون حــصــول االنــحــرافــات الــتي

حصلت .
ثـــانـــيـــا" -  الـــعــمـل عـــلى إلـــغــاء
(الـــقـــانــون  20 لـــســـنــة 2020 /
قانـون أسس مـعـادلـة الـشـهادات)
ـا يــضـمن أو تــعـديـل فـقــراته   
الـقــيــمـة الــعـلــمــيـة واالعــتـبــاريـة
لــلـشــهـادات الــدراســيـة واأللــقـاب
الــعـلــمــيـة لــلــتــدريـســيــ  الـتي
يـنــبـغي أن ال يــتم حتــويـلــهـا إلى
فـــــئـــــات أخـــــرى العـالقـــــة لـــــهـــــا
ـستدام  في بـالتـواصل العـلمي ا
مجـال التـدريس  والبحث الـعلمي
ـدرســيـة وَمــجـمل والـنــشـاطــات ا
الـفـعـالـيـات الـعلـمـيـة  ( بـوصـفـها
تـمـثل حـقـوقا" مـكـتـسـبة   مـثـلـما
يــنــال الــعــســكــريــون تـدرجــا" في
احلـصول عـلى الـرتب الـعـسـكـرية
وال ينـبـغي منـحـها لـغـيرهم   ألن

ذلك ينال من هيبتها ) .
نــــتـــمـــنـى أن يـــحـــصـل ذلك خالل
ـقــبـلـة .. أو ــانـيــة ا الـدورة الــبـر
برفـض القـانـون من قـبل احملـكـمة
االحتــاديــة  بــنـــاءا" عــلى الــطــعن
ـقـدم من قـبل الـوزارة اخملـتـصـة ا
( وزارة التـعـلـيم الـعـالي والـبحث

( يــتـــطـــلب هــذا األمـــر تــعـــاونــا"
مـجتمعـيا"  ألجل مصـلحة الـطلبة
وضمـان جودة التـعليم عـلى نحو

عام) .
 -2تـرشـيـد القـبـول في الـدراسات
األولـية فـي اجلامـعات احلـكومـية
واألهــــلــــيــــة وإصــــدار  ضــــوابط
جــديـــدة  بـــحــيـث  يــكـــون احلــد
ــــــعــــــدل الـــــقــــــبــــــول في األدنـى 
ـسائـية الـدراسـات الصـباحـية وا
ــئـة  وهي غــيـر ال يـقل عن 60 بـا
ــعــدالت األقل  مــعــنـــيــة بــذوي ا
حــيث يـنـبـغي لــوزارة الـتـخـطـيط
والــقـطــاع اخلـاص تـوفــيـر فـرص
عـمل حلــمـلـة الـشـهـادة االعـداديـة
ــعــدالت األقل وتــأهــيــلــهم ذوي ا
ألعــمـــال ووظــائف تــتـــنــاسب مع

مستواهم  العلمي.
شترك ب خامسا" -  التـنسيق أ
ـان  لدراسة سبل احلكومـة والبر
حـذف الــعـنــاوين الـدخــيـلــة الـتي
طــرأت عـلـى ضـوابـط  وإجـراءات
الدراسات الـعليا  واتـخاذ القرار
ـنع أي شخص أو أيـة جـهة من
خـــارج وزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي
راجعتها أو مخاطبتها رسميا"
لــطـلــبــات ومـنــاشـدات ( حتت أي
عنوان أو ذريعة ) تخص احلاالت

اآلتية  :
طالبة    -  احلد رسميا"  ومنع ا
ــقــاعــد  لــلــدراسـات بــتــوســعــة ا
الــعـــلــيــا   خـــارج اخلــطط الــتي
تـضـعـهـا اجلـامـعـات  ( اسـتـنـادا"
ـاديـة والبـشـرية إلى إمـكانـاتـها ا
والــطـاقــة االســتـيــعـابــيـة)   بــعـد
مـــصـــادقـــة الـــوزارة اخملـــتـــصـــة

عليها.
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   -  إلــغـاء مــصـطــلح وإجـراءات
ـرقــنـة قــيـودهـم  ( تـرقـ عــودة ا
الـــقــيـــد - مــعــنـــاه إنــهـــاء عالقــة
الــطـــالب بــاجلـــامــعــة الـــتي كــان
يــدرس فــيــهــا  فــمــا هــو مــعــنى
ـقـاعـد الـدراسـية  إعـادتـهم إلى ا
مـا أدى زيـادة عـدد الـفـائـض من
حملة الشهادات العليا وتخفيض
مـستـوى جودة ونـوعيـة مثل هذه

الدراسات ) . 
ســـادســـا" -  قـــيـــام اجلـــامـــعــات
بـوضع خـطط الـقـبـول لـلـدراسات
العليا  وفقـا" المكانياتها (حسب
االخـــتــــصــــاصـــات الــــعــــلـــمــــيـــة
واالنسـانـيـة)  للـسـنـوات اخلمس
ـــكن تـــعـــديـــلـــهـــا ـــقـــبـــلـــة  (  ا
وتطويـرها سنـويا") .. مع مراعاة

مايأتي  :
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بغداد

-  يـكون التـقد للـمنافـسة على
مـقاعد الـدراسات العـليا ( الـقناة
الــــعـــامــــة)  مــــحــــصــــورا" بـــ
ــئــة  األوائل اخلـريـجـ  10 بــا
على الكليـات أو األقسام العلمية
ن مـضى  واليـسـمح بـالـتـقـد 
على تـخرجه أكـثر من 5 سنوات
(بـــســبـب تــقـــادم مــعـــلــومـــاتــهم

نسبيا).
   -   يخصص مـقعدين  (حسب
االخـــــتـــــصــــاص واحلـــــــــاجــــة)
لـلــتـقــد عـلى الــقـنــاة اخلـاصـة
ـعـدل تـنــافـسي اليـقل عن 65 و

ئة . با
   - يــخــصـص مــقــعــدا" واحـدا"
لـكل من أبـنـاء األسـاتـذة  (حسب
االخـتـصـاص واحلـاجـة) وألبـناء
ـعدل تـنافـسي اليقل األطـباء   

ئة أيضا" . عن 65 با
   - يــخــصص مـــقــعــدين لــذوي
الـشهداء والـسجنـاء السيـاسي

ـعـدل تـنــافـسي اليـقل عن 60 و
ئة . با

سـابـعـا" -  دعم وزارتي الـتـربـية
والـتعلـيم العـالي للطـلبة األوائل
ــــتـــفـــوقـــ فـي اجلـــامـــعـــات وا
ـــرشــحـــ عن طـــريق جلـــنــة وا
ـــبــادرة في رئـــاســة الــوزراء .. ا
وتسـهيل اجراءات ابـتعاثهم إلى
خـــارج الـــعـــراق فـي جـــامـــعـــات
رصــيــنـة ذات ســمــعــة عـلــمــيـة (
ـكن لـرئـاسـة مجـلـس الوزراء 
ــهــمـــة بــتــوفــيــر إســنـــاد هــذه ا
ـاليـة واللـوجـستـية ـتطـلبـات ا ا
من خالل الــســفـارات الــعــراقــيـة
وإصدار توجيهات لتسهيل عمل

الدوائر الثقافية) . 
ثــــامــــنـــــا" - إن من أهـم عــــوامل
ضــمـان جنـاح تـطـبــيق الـفـقـرات
أعـاله.. أن تـــــــكـــــــون هــــــــنـــــــالك
اســتــقاللــيــة لــوزارتي الــتــربــيـة
والتـعـليم الـعـالي   ومنح الـثـقة
لـلــحــكــومــة من قــبل الــكــيــانـات
لف الـسـيـاسـيـة  في إدارة هـذا ا
.. مع االحــــتــــفــــاظ  بـــأحــــقــــيـــة
ـتــابـعـة  اإلشــراف والـرقــابـة وا
ـــنـــطــقي لـــضـــمــان  الـــتـــوافق ا
طـلـوب ب اجلـهات والـتـكامـل ا
الـتشـريعـية واجلهـات التـنفـيذية
.. وصــوال" إلـى احلــالــة األفــضل
فـي ضـــمـــان جــــودة الـــتـــعــــلـــيم
واطـن في نيل فرص وحقوق ا
ــســاواة الــتــعــلــيـم  بــعــدالــة وا
والــتــكــافئ بــ فــئــات اجملـتــمع

العراقي . 
تــــاســـــعــــا"  - قــــيــــام أســــاتــــذة

ـدرسـ اجلـامـعـات الـعـراقـيـة وا
هتم من السيدات علم وا وا
والـسادة اخملـتـص واإلعالمـي
بــحـمــلــة اعالمــيــة واســعـة   من
خـالل وســـــــــائـل الـــــــــتــــــــــواصل
االجـــتـــمــــاعي والـــفــــضـــائـــيـــات
والـصحف والـبرامج الـتلـفازية ..
ـناشـدة العـوائل العـراقيـة بشأن
دعم سـمـعـة ومـكـانـة الـتعـلـيم في
الــــعــــراق وحث أبــــنــــاءهم عــــلى
ـنــافــســة الـشــريــفـة الــدراســة وا
ــا لــلـــتــفــوق عــلـى زمالئــهم ..  
يـســانــد خـطـط وزارتي الـتــربــيـة
والـتـعلـيم الـعـالي  بـحـيث تـكون
هـنـاك نـهـضـة مـجـتـمـعـية لـرفض
حــــالــــة الــــتــــراجع  والــــقــــبـــول
بـإجراءات الـتـصـحيح  لـتـحـس
مــســـارات الــتـــعــلــيـم واالعــتــزاز
بالشهادات الدراسية الوطنية . 
عــاشــرا" -  تــشــكــيـل مــجــمــوعـة
سـتشارين   مصـغرة في هيـئة ا
تــــــضم وزراء تــــــعـــــلـــــيـم ووكالء
ومـسـتــشـارين ســابـقـ  لــتـقـد
رؤى مـستـقبـليـة عن سبل تـطوير
واقع الـــــتــــعـــــلــــيم فـي الــــعــــراق
واالســـتــفـــادة من الـــتـــجــارب في
ـيــة الـرصــيـنـة اجلــامـعــات الـعــا
بــالـتــنـســيق مع قــيـادات وزارتي
الــتـربــيــة والـتــعـلــيم الــعـالي  أو
ــــهــــمـــة الـى ( اجملـــمع إنــــاطـــة ا
الـعـلـمـي الـعـراقي)  سـيــمـا بـعـد
إعــادة تـشــكــيل  أعـضــاءه  الـتي
يـجري الـعمـل عليـها حـاليـا" على
وفق الــــقـــــانــــون رقم 22 لــــعــــام
2015م. وفي اخلــتــام .. البــد من
اإلشادة  بـاجلهود الـتي تبذل من
الكات التـدريسـية والفـنية قـبل ا
ومــــوظــــفي وزارتي الــــتــــربــــيــــة
والـتــعـلــيم الـعــالي في مــواجـهـة
التحديات االستثنائية  والسيما
حتت وطأة الظروف العـامة للبلد
وجــــائـــحـــة فــــايـــروس كـــورونـــا
وانعكاساتها على اجملتمع بشكل
عـام   إال أنهم جمـيعـا" يستـشعر
كـانة ون أهـمـية  احلـفـاظ علـى  ا
ـتــمـيــزة لـلـتــعـلـيـم  في الـعـراق ا
وضـرورة أن تـكــون الـتـشـريـعـات
(القوانـ واألنظمة والتـعليمات)
مــحـفـزة عــلى الـتــفـوق واجلـدارة
لـــلـــحـــصـــول عــــلى الـــشـــهـــادات
الـــدراســـيـــة في إطـــار حـــالـــة من

ستحقة  . نافسة  ا ا
قاصد . الله والوطن من وراء ا

ستشار السابق لوزارة التعليم { ا
   العالي والبحث العلمي

تضمن ( اجلزء األول)  من مقالنا
الـــســابـق حتت نــفـس الــعـــنــوان
ــنـشــور في صــحــيـفــة الــزمـان (ا
الــــعــــدد  6929 يــــوم األربــــعــــاء
ـــــــــــــــوافـق 31/  3/  2021)  ا
ــاضي قــراءة نــقـــديــة مــتــأنـــيــة 
وحــاضـر الـتــعـلــيم في الـعـراق ..
وقد شخصنا األسباب اجلوهرية
( مـن وجــهــة نـــظــرنـــا) بــاجلــرأة
ـطـلــوبـة .. الـتـزامـنــا بـواجـبـنـا ا
الــوطـــني  وحـــرصــا" مـــنـــا عــلى
مــســتـقــبل الــتـعــلــيم في الــعـراق

ومستقبل أجياله  
ورغم الـعـديــد من اآلراء الـداعـمـة
التي تـلقيـناها  نـحاول اليوم أن
نقـدم حلـوال" ومـقتـرحـات تتـطلب
ــوضــوعــيــة الــنــظــر إلى األمــر 
ـشاكل وحـكـمة  قـبل أن تـتفـاعل ا
وتـتـداخـل مع بـعـضــهـا ( مـثــلـمـا
نــشـــهــد صــعـــوبــات جـــمــة عــلى
ـسـتـوى الـوطنـي  في مـعـاجلة ا
أخـطـاء سابـقـة  أدت إلى تـضـخم
اجلــهــاز اإلداري احلــكــومي  مــا
أعاق إمكانيـة منح فرص التعي
لـــلـــخـــريـــجـــ اجلـــدد وحـــمـــلــة

الشهادات العليا ) .
ــا تـقــدم  سـنــحـاول واسـتــنـادا" 
ـــقــتــرحـــات واحلــلــول تــقــد  ا
ـــمـــكـــنـــة عـــلى شـــكـل   حـــزمــة ا
مـتـرابـطـة من اإلجـراءات وآلـيـات
الـعــمل .. الـتي سـتــسـهم بال شك
ــنــظــومــة في حتــســـ  جــودة ا
الــتـعــلـيــمــيـة  وتــفـعــيل الـروابط
ـنطـقـيـة الـتي ينـبـغي أن تـسود ا
بــــ احلـــكــــومـــة والــــكـــيــــانـــات
الـــســـيـــاســـيـــة مـن جـــهـــة  وبــ
نظومـة التعليمـية  التي ينبغي ا
أن تـــقــود اجملـــتــمع إلـى احلــالــة
األفضل   بـاجتـاه تـعزيـز سـمـعة
ـؤسـسات  الـتـعـلـيـمـية ومـكـانـة ا
ورفع مـــــــســــــتــــــوى االعــــــتــــــداد
بـالـشهـادات الـعلـمـية  ( من خالل
جـــعــلــهــا  احلــلـم الــذي يــســعى
جــمـيع أبـنـاء الــوطن  لـلـحـصـول
عــلـيـه  لـكن بــاالجــتـهــاد و ســهـر
ــنـافــســة الــشــريــفـة الــلــيـالـي وا
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ــبــاراة آرســنــال بــثـالثــيــة دون رد في ا
الـتي احتـضنـهـا ملـعب اإلمارات في قـمة
لــــقــــاءات اجلـــولــــة رقم 30 من الــــدوري

متاز. اإلجنليزي ا
سـجل ثـالثـيـة لــيـفــربـول كل من ديــيـجـو
جـوتـا في الـدقـيـقـت (82 -64) ومـحـمد

صالح في الدقيقة (68).
وبتلك النتيـجة رفع ليفربول رصيده إلى
ـركـز اخلـامس 49 نــقـطـة لـيـرتـقي إلى ا
بـيــنـمــا جتـمـد رصــيـد آرسـنــال عـنـد 42

ركز التاسع. نقطة في ا
بـاراة لـصالح أتت احملـاولة األولـى في ا
ليـفربـول في الدقـيقة 11 بتـسديـدة قوية
من مـيلـنر من عـلى حـدود منـطقـة اجلزاء

مرت إلى جوار القائم.
وواصل ليفربول محاوالته بالتسديد من
ــنـطـقـة وأتـت الـتـصــويـبـة هـذه خـارج ا
رة من فابـينيو في الـدقيقة 14 وذهبت ا

أيضًا إلى جوار القائم.
وعــاد لـيــفـربـول لــلـظــهـور من جــديـد في
الدقـيقة 27 بعـدما أرسل مـيلـنر عـرضية
تابعهـا ماني برأسية ذهـبت ضعيفة في

يد لينو.
وتالعب فـيرمـينـو بـهولـدينج عـلى حدود
مــنـطـقـة اجلـزاء في الـدقـيـقـة 30 مـسددًا

بعدها كرة قوية مرت إلى جوار القائم.
وظهر آرسـنال هجوميًـا للمرة األولى في
ــبــاراة في الــدقـيــقـة 33 بــعــدمـا أرسل ا
أوبـامـياجن عـرضـية من اجلـانب األيـسر
ارتـقى لهـا بيـبي مـسددًا رأسـية ضـيعـفة

أمسك بها أليسون بسهولة.
وأهدر لـيفربول فـرصة محقـقة للـتسجيل
في الـدقيـقة 35 بعـد انـطالقة من أرنـولد
ـهـدًا بعـدهـا الـكرة ن  في اجلـانب األ
يـلـنـر الذي عـلى حـدود مـنطـقـة اجلـزاء 
سدد بدوره مـباشرة كرة مـرت بقليل إلى

جوار القائم.
وتـعـرض تـيـرني إلصـابـة في الكـاحل في
ـلـعب ويحل الدقـيـقة 45 لـيغـادر أرض ا
مـكـانه سـيدريك لـيـنتـهي بـعدهـا الـشوط

األول بالتعادل السلبي.
ودفع أرتيـتا بـورقته الـثانيـة في الدقـيقة
58 بـــــنـــــزول الـــــنـــــني عـــــلـى حـــــســــاب

سيبايوس.
وتـبــعه كــلـوب في الــدقـيــقـة 61 بـإجـراء
الـتـبـديل األول لـلــيـفـربـول بـنـزول جـوتـا

على حساب روبرتسون.
وأتت احملاولـة األولى في الشـوط الثاني
في الدقيقة 61 بتسديدة من سيدريك من

قـاتل إثـر تـمريـرة من لـوكـاس فاسـكـيز
تـعـامل مـعـها بـشـكل خـاطئ لـكـنه شتت
ــرمى في الـدقـيـقـة الــكـرة من عـلى خط ا

.61
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وسجل كاسيـميرو العب خط وسط ريال
مـدريـد الــهـدف الـثـاني فـي الـدقـيـقـة 70

لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل.
ـا في إضـافـة الـهـدف وجنـح كـر بـنـز
الــثـاني لــريــال مـدريــد في الــدقـيــقـة 73
حيث تلقى كـرة عرضية من فيـنيسيوس
جـونـيـور من الطـرف األيـسـر وسـدد كرة
رأسيـة على يـسار دميـتروفـيتش حارس

إيبار.
واسـتــمـرت مــحــاوالت العـبي إيــبـار في
الـتـقــدم لـتـقـلــيص الـفـارق لـكن دون أي
ـيرجني الـنقاط فـعاليـة تُذكـر ليـحصد ا
الــثالث ويــواصل مــشــواره فـي الــقــتـال

على اللقب.
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واصل لــــيــــفــــربــــول اســـــتــــفــــاقــــته في
يـرلـيج بـعـد تـغـلـبه عـلى مـضـيفه الـبـر

الـتسـلل. وعـاد أسيـنسـيـو للـتسـجيل في
الــدقــيــقــة 41 حــيث تــلــقى تــمــريــرة من
كــــاســـيــــمــــيـــرو لــــيـــنــــفـــرد بــــاحلـــارس
ــيــنه دمــيــتـــروفــيــتش وســدد أقــصى 

ليمنح التقدم للميرجني.
وحـاول ديـوب العب إيـبـار تـهـديـد مـرمى
ريال مدريد بتسديدة مُباغتة على حدود
مــنـطــقـة اجلــزاء لــكن احلـارس كــورتـوا

أمسك بها بسهولة في الدقيقة 44.
وانتـهى الشـوط األول بتـقدم ريـال مدريد

بهدف دون رد.
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ومع بـداية الـشوط الـثـاني سدد لـوكاس
ــ فــاســـكــيـــز كــرة يـــســاريــة أقـــصى 
احلـارس دمــيـتـروفــيـتش الــذي تـألق في

تشتيتها في الدقيقة 47.
ــا كــرة عـرضــيـة من وتــلـقى كــر بــنـز
ن عـبر زميله فـاسكيز داخل الطرف األ
مـنـطـقـة اجلزاء وسـدد كـرة رأسـيـة مرت

أعلى العارضة األفقية في الدقيقة 55.
وأنقذ كـورتوا حارس مـرمى ريال مدريد
فــريـقه من تــلـقي هــدف الـتــعـادل بــخـطـأ

الركينة في الدقيقة 3. 
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ـا كــرة عـرضــيـة من وتــلـقى كــر بـنــز
الـطـرف األيـسـر عـبـر زمـيـله مـارسـيـلـو
وسدد كرة رأسية في الشباك في الدقيقة
ـــبــــاراة ألـــغــــاه بـــداعي 5 لــــكن حـــكـم ا
باراة ركلة حرة التسلل.واحتسب حكم ا
لــريـال مــدريــد في الـدقــيــقـة 21 نــفــذهـا
مـاركو أسـينـسيـو الذي أرسل تـصويـبة
صاروخية اصـطدمت بالعـارضة األفقية
ــرمى إيـبـار.وانـطــلق بـوزو العب إيـبـار
ن وســدد كــرة قــويـة عــلى الــطــرف األ
ـن في الـدقـيـقة مـرت بـجـانب الـقـائم األ
31. وجنح ماركو أسينسيو في تسجيل
هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36
حـيث مرر لـوكـاس فاسـكيـز كـرة عرضـية
ن إلى إيـسـكـو أرضــيـة من الـطــرف األ
الــذي أرسـل تــمــريــرة بــيــنــيــة في عــمق
منطقة اجلزاء إلى أسينسيو الذي سدد

ب قدمي دميتروفيتش حارس إيبار.
ــبـاراة إلــغـاء الــهـدف بــعـد وقــرر حـكم ا
الــرجــوع إلى تـقــنــيـة الــفـيــديــو بـداعي
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حقق ريال مدريد انتصارًا ثـمينًا بنتيجة
(0-2) خالل مـــواجــهــة إيـــبــار في إطــار

منافسات اجلولة 29 من الليجا.
وســجل األهــداف لــريـال مــدريــد مــاركـو
ا أسيـنسيـو في الدقـيقة 41 وكر بـنز

في الدقيقة 73.
وبــهـــذا االنـــتــصـــار يــرفـع ريــال مـــدريــد
ـركـز الـثاني رصـيده إلى 63 نـقـطـة في ا
خــلف أتـلـتــيـكـو مـدريــد بـيـنـمــا يـتـجـمـد
ـركـز رصــيـد إيـبــار عـنـد 23 نــقـطــة في ا

الـ19.
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باراة كان في الدقيقة 2 أول تهديد في ا
حـيث ســدد ديـوب العب إيــبـار كــرة عـلى
ــنـــطــقــة جنح كــورتــوا حــارس حــدود ا

مرمى ريال مدريد في التصدي لها.
وجاء الـرد سريـعًا من ريـال مدريـد حيث
ـا تمـريرة بـاخلطأ من استـغل كر بـنز
بــوزو مـدافـع إيـبــار لـيــنــفـرد بــاحلـارس
دمــــيـــتـــروفــــيـــتـــــــــش الـــذي تــــألق في
الــتــصـدي لــتــسـديــدته وحــولـــــــــهـا إلى
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ـساعـد لفريق الـشرطـة حس عـبد الـواحد أن العبي فـريقه اسـتثمـروا جميع درب ا أكد ا
الفرص التي سنحت لهم أمام السماوة.

باراة وهذا يدل على تركيز وقال عبد الواحد في تصريح صحفي لم نهدر أي فرصة في ا
الالعبـ وتطبيقهم للواجبات بشكل تام وبالتالي خرجنا بفوز ثم و 3 نقاط أعادت الفريق
إلى الوصافة.وأضاف: الفوز سيكون دافعا معنويا قبل خوض مباريات دوري أبطال أسيا.
ولـفت إلى أن إدارة النـادي ستـتقـدم بطـلب للـهيـئة الـتطـبيـعيـة لتـأجيـل مبـاراة اجلولة 27 من
الدوري كي يغـادر الفريـق للبطـولة األسيـوية بجـاهزية تـامة وجتنب اإلصـابات قبـل مباريات

البطولة اآلسيوية.
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كـــشف مـــصـــدر ريــاضـي عن اعـــتــراض
ـــمـــتـــاز عـــلى 15من أنـــديـــة الـــدوري ا
النـظـام الداخـلي الحتاد كـرة القـدم قبل
اجــراء انــتــخــابــات اخلــاصــة بــرئــاسـة
صـدر في حديث صحفي االحتاد.وقال ا
ـمـتازة  ان  15 من بـ أنـدية الـدرجـة ا
اعتـرضوا عـلى النظـام الداخـلي اجلديد
لــــعـــام 2021 وطــــالـــبــــوا بــــأن جتـــرى
ـقـبـلـة الحتـاد كـرة الـقدم االنـتـخـابـات ا

وفق النظام الداخلي لعام 2017.
وبــ أن ســبب اعـــتــراض األنــديــة
يأتي حـول فـقرتـ في النـظام
الـداخـلـي اجلـديـد وهي عـدم
جـواز اجلــمـيع بـ مـهـمـتـ
ازدواجــيـة الــعـمل والــفـقـرة
الـــثـــانـــيــــة هي رفض إلـــزام
اإلدارة الــــعــــمـل بــــدورتــــ
انـتــخــابــيــتــ فـقـط.وأشـار
صدر إلى أن خمسة أندية ا

فقط تـضامـنت مع النظـام اجلديـد الفتا
ـــــثـــــلي االحتـــــاد اآلســـــيــــوي إلـى أن 
سيجتمعان بالهيئة العامة الحتاد الكرة

في فندق بابل بالعاصمة بغداد.
هذا ويواصل مـبعوثـا االحتاد اآلسيوي

ـسـافـة وصل عالء الــدين الـنـواب خـط الـنـهــايـة رغم بـعــد ا
ــلـوء وطـول الــطــريق لــيـرحل عـن دنـيــانــا الى عـالـم اخـر 
ـغفـرة بعد أن عـاش حياة حـافلة زيـنها بالـرحمة ومـفعم با
باألدب اجلـم واألخالق الرفـيـعة وزهـد قل نـظـيره فـالـنواب
رء ا يقدمه ا كان يـؤمن أن العمر ال يقاس بـعدد األيام بل 

من اعمال كانت جديرة باحترام الناس.
والـنـواب في احلــقـيـقـة ال يـنـتـمي الـى عـصـرنـا احلـالي فـهـو
رياضي قل نـظـيـره حـفر اسـمه في ذاكـرة الـسـباحـة عـنـدما
انش الـواقع بـ بريـطانـيا وفـرنسـا بزمن يـزيد قهـر بحـر ا
قلـيال عن خـمس عـشـرة سـاعـة متـواصـلـة عام 1957 كـأول
سـتحـيلة في ـغامـرة ا واخر عـراقي يقـدم على خـوض هذه ا
سافات الـطويلـة مثلمـا أحرز لقب الـعالم (كابري - سبـاق ا
نـابولي) عام 1957  وانـهي بطولة (صـيدا - بيروت ٦٠كم)

في العام نفسه سابحا 23 ساعة و24 دقيقة مستمرة.
ــــلك فـــيـــصـل الـــثـــاني كـــرمه ا
بــسـاعــة يـد ومــبــلغ كـبــيـر من
ـال في حسابات ذلك الزمن ا
ـــانش بـــعـــد عـــبــوره بـــحـــر ا
فـاستلم الهدية وتبرع بالنقود
الى احتـاد الـسـبـاحـة لـيـكون
ـوذجــا وقــدوة يــحــتـذى به ا
في ريــاضــة الــهــواة عــرض
عــلـــيه غـــيــر مــرة أن يـــتــولى
رئــاسـة احتــاده فـأبى إال ان
يــبـقى عـضــوا خـدمـة لــلـعـبـة
الـتي تـفانى فـيـهـا عـلى مدى

ـضيـئة شـعاره رحـمه الله أن الـعنـاوين ال تشرّف محـطاته ا
ناصب. الرجال بل الرجال هم الذين يشرّفون ا

الـنـواب كـان ريـاضـيـا مثـقـفـا حـصل عـلى شـهـادة احلـقوق
ـراكــز الــقـضــائـيــة حــتى وصل الى عــضـو في وتــدرج في ا
عرفة باالنتصارات الرياضية محكمة التمييز جمع العلم وا
فكـان متألقا على الصعيدين فهو من الرياضي القالئل في
ن حقـقوا إجنازا عـاليا في مـجال السـباحة بالد الرافـدين 

راتب. والوظيفة وبأعلى ا
وألن االمس حلم ال يـعـود نكـاد نعـتقـد أحيـانا بـان الريـاضة
ـر وكـأنـنـا شعب بـال ذاكرة فال الـعـراقـيـة مـصـابة بـالـزهـا
اكثـون في ثنايا الـتاريخ وب أولئك توجـد صلة ب هـؤالء ا
ـن ابــتــلى بــهم الــواقع فــســادهم.. جــهــلــهم.. الــطــارئــون 
تخـلفـهم يشعـرنا بـاالشمـئزاز حفـنة من الـلــــــوص وشذاذ
االفـاق حــولـوا الــريـاضـة الـى فـرجـة في ســاحـات الــقـضـاء
فنمت طبقة من احملام متخصصة في تصفية حساباتهم.
رحل الــنـواب وســتــبـقـى ذكـراه خــالــدة فـســيــرته الــوضـاءة
ســيــدونــهـا الــتــاريخ بــأحــرف من نــور تــاركـا ارثــا كــبــيـرا
ية ـطلـوب توثـيقـها بـإصدار من االكـاد واجنازات عـظيـمة ا
بـية يقص حكايته أو إطالق اسـمه على بطولة او شارع األو
او مـسـبح تـبـقـيه عـلى قـيـد الـوجدان
ــضي من والـــضــــــــمـــيــر فــمـن 
ـــكن هـــؤالء الـــعـــمــــالـــقـــــــــة ال 
تـعـويـضه في ظل قـيـادات حـالـية
الـــرهــان عـــلــيـــهــا اشــبـه بــلـــعــبــة

اليانصيب.
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أعـــلـن مـــديـــر عـــام دائـــرة شــؤون
األقــالــيم واحملـــافــظــات في وزارة
الـشـبـاب والـريــاضـة طـالب جـابـر
ُشـكلـة من قبل مـسلم أن الـلجـنة ا
وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجـال وبـالــتـعـاونِ مع مــحـافـظـة
البصرة واجلهات الساندة أكملت
جـمــيع اسـتـعــداداتـهـا الســتـقـبـال

الـوفــد الــضـيف. وذكــر مــسـلم في
بــيــان صــحــفي ان ذلك جــاء خالل
جتــواله والـلــجــنـة الــقــائـمــة عـلى
الزيـارة في مالعب مديـنة الـبصرة
ــرافق الــريــاضـــيــة والــفــنــادق وا
احلـيـويــة وفـنـدق الـســيف بـصـرة
گراند ميلينيوم الذي يعد من أكبر
الــفــنــادق عــلى مــســتــوى الــشـرق
ــنـــهــاج œ«bF∫ جانب من استعدادات وزارة الشباب في البصرةاألوسط. وأشــارَ إلـى أن ا «

عــلى حـدود
مـــــنــــــطــــــقـــــة

اجلـزاء أمـسك بـها
أليسون بنجاح.

وافـتتح لـيفـربول الـتسـجيل في
الدقيقة 64 بعدما أرسل أرنولد
عــرضــيـــة مــتــقــنــة من اجلــانب
ن تـابـعـهـا جـوتـا بـرأسـيـة األ
قــويــة اصـــطــدمت بـــيــد لـــيــنــو

وسكنت الشباك.
وأضاف ليفربـول الهدف الثاني
في الــدقــيــقـة 68 بــعــدمـا أرسل
فـابـيــنـيـو بـيـنــيـة لـصالح الـذي
ن انـــــــطـــــــلق فـي اجلـــــــانـب األ
وتـخـطى جـابـريل وسـدد من داخل
منطـقة اجلزاء كـرة أرضية مرت من

ب قدمي لينو وسكنت الشباك.
وانـفـتـحت شـهيـة صالح بـعـدهـا وحاول
تسجيل ثنائية بعدما سدد كرة من على
حـدود مــنـطـقــة اجلـزاء في الـدقــيـقـة 71

رمى. ذهبت بعيدًا عن ا
ـيـزة لصالح وأرسل فـيرمـيـنـو بـيـنـيـة 
في الدقيقة 74 لينفرد بلينو مسددًا كرة
اني في التصدي لها. تألق احلارس األ
ودفع أرتيتـا بورقته األخيـرة في الدقيقة
77 بــنــزول مــارتــيــنــيــلي عــلـى حــسـاب
أوبــامــيـــاجن في الــوقت الـــذي دفع فــيه

كلوب بفينالدوم بدلًا من فيرمينو.
وأطـلق لـيـفربـول رصـاصـة الرحـمـة على
آرسنال في الدقيقة 82 بتسجيل الهدف
الثالث بـعدما مـرر صالح كرة إلى ماني
داخل منـطقة اجلـزاء ليتـركها الـسنغالي
إلى جوتـا الذي سـدد مبـاشرة فـي شباك

لينو.
وعــقب الـهــدف دفع كـلـوب
بــويـلـيـامـز عـلى حـسـاب

كـاباك فـي الدقـيـقة 84
ولـم تـشــهــد الــدقـائق
الــتـــالــيـــة أي جــديــد
لـيـنتـهي الـلقـاء بـفوز
لــيـــفــربــول بـــثالثــيــة

نظيفة.
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بـيـة الوطـنـية الـعـراقيـة بـشخص رئـيـسهـا  عـقيل تـنـعى اللـجـنة الـبـارا
بية من كتب التنـفيذي وجميع منتسبي الـلجنة البارا حـميد واعضاء ا
رؤوسـاء احتادات والعب ومـدرب وموظف وتـعزي الوسط الرياضي
ـبيـة  رئيس احتـاد الصم ـكتـب التـنفـيذي لـلجـنة الـبارا بـوفاة عـضو ا

ـبي وعـضـو االحتـاد االســيـوي لـلـصم حـيـدر الــبـارا
مــجــيــد الـشــافي الـي انـتــقل الى جــوار ربه . وفي
ـبـية عن الـوقت الـذي تـعـبـر  فـيه الـلجـنـة الـبـارا
بـالـغ حـزنـهـا وشـديـد اسـفــهـا لـرحـيل الـشـافي
ـواساة فـانـهـا تـبـعث بـبـالـغ آيـات احلـزن وا
الى عـائلة الـفقيـد الذي سيـترك اثرا كـبيرا
فـي عمـلـه الذي اسـتـطـاع ان يـحـصل من
خـالله  لـلــعــراق عــلى مــنـصـب ضـمن

االحتاد االسيوي .
ـبـيـة وتــتـوجه الـلــجـنـة الـبــارا
الـعـراقـية بـالـدعـاء الى الـله عز
وجل بـان يتغمد الـفقيد بواسع
رحـمـته وان شـاء الـله ان يـكون
مـثواه اجلنـة ويلهم اهله وذويه

الـصبـر والسـلوان انه سـميع مـجيب
وانا لله وانا اليه راجعون.
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طــالب االحتــاد اإليــراني لــكــرة
الـــقـــدم من االحتـــاد اآلســـيــوي
رســمـــيــا بــســحب اســتــضــافــة
مـــبــاراة مـــلــحق دوري أبـــطــال

آسيا 2021 من السعودية.
وأحــــتج االحتـــاد اإليـــراني في
خــطـاب لـآلسـيـوي عـلى إقـامـة
ـلـحق ب نـادي فوالد مـباراة ا

اإليـراني والـع اإلمـاراتي في
الــــــــريــــــــاض لــــــــداعـي عــــــــدم
االســــتـــقــــرار األمـــنـي في هـــذا
الــبــلــد بــحــسب وكــالــة أنــبـاء

فارس.
وكـــان االحتــــاد اآلســـيـــوي قـــد
مــنح الـســعـوديــة اســتـضــافـة
اجملـموعـة الـثالـثـة التي تـشمل
ـــلـــحـق بـــ الـــعــ مـــبــاراة ا

احلــافل لــلــوفــد الــزائــر اسـتــوفى
جـــمـــيع الـــتـــحـــضــــــــــــيـــرات ال
سيـــــــــما في ظل اخلبرة الكبيرة
تـلكـهـا بفــــــــــعل تعـاملـنا الـتي 
ـــمــاثـــلــة ــســـبق مع الـــلـــجــان ا ا
لسنوات عدة وســـــــــتتم اإلجابة
ـتــــــــــوقـعة عن جـمـيع األسـئـلـة ا

لهم.
ــــا الشك فــــيه أن  مــــنــــوهًـــا ان 

الــبـصــرة الــيـوم لــيــست كــمـا هي
قـــبـــيل خـــمس ســـنـــوات وأكـــثــر 
واألهم أن اجلـــــــمـــــــيـع عـــــــلى أ
اجلــاهـزيــة لالســتـضــافــة وحتـمل
ـســـــــــــؤوليـة كـاملـة لـلبـطـولة  ا
وســبق أنَّ نـــظــمـــنـــا الــعـــديــد من
األنــشـطــة الــريـاضــيـة فـي مـديــنـة
البصرة الـفيحاء وأثـبتت جناحها

بشكلٍ كبير.

وفـوالد وسـتـقام في  10أبريل
2021.واستـند خـطاب االحتاد
اإليــراني في حــيــثـيــاته إلى أن
الـعـاصمـة الـسـعوديـة الـرياض
تـتـعـرض لـهـجـمـات صـاروخـية
في األونــة االخـيــرة وأن نـادي
فــوالد يـــســتـــشــعـــر الــقـــلق من
الـوضـع األمـني الــذي تــشــهـده

الرياض.

متازة اجتماعاتهما مع أندية الدرجة ا
قـبـل االجتـمـاع  بـاجلـمـعـيـة الـعـمـومـية
الحتـاد الــكــرة الـعــراقي لــلـتــوصل إلى
تــفـاهم حـول الـنـظــام الـداخـلي لالحتـاد

قبل اجراء االنتخابات.

W: احدى اجتماعات اندية كرة القدم b «

حــيـــدر الـــشــافي

شعار
االحتاد
االسيوي

ماركو أسينسيو
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أعــلـن مــنــظــمــو مــهـــرجــان غالســتــونــبــري
البريطاني األربعاء أن حفلة موسيقية كبيرة
ـقبل من دون جـمهور سـتقام في  22مـايو ا
يشـارك فـيهـا عـدد كبـيـر من الفـنـان مـنهم
فرقـة كولدبالي وتُنقَل مباشرة بعدما ألغي
هـرجان للـعام الثاني عـلى التوالي. وقالت ا
ــهــرجـان إمــيـلـي إيـفــيس إن بـ مـنــظِــمـة ا
شـاركـ في احلفـلـة التي تـقام بـالـصيـغة ا
االفـتـراضـيـة علـى مـدى خمـس ساعـات كلّ
من دامـون ألبـارن وجورجـا سميـث ومايكل
كــيـــوانـــوكـــا وفــرقـــتي هـــا ووولف ألـــيس
وآخــرين. وقــالت إيــفـــيس لـــبي بي سي إن
ـهــرجـان ولـكن من احلــفـلـة سـتــكـون مـثل ا
دون جــمــهـور  مــضــيـفــة أن احلــدث الـذي
أطــــلـق عــــلــــيـه اسم اليـف آت وورثي فــــارم
هرجان وقع لـذي يقام فـيه ا سـيصور في ا
عـادة وهو مزرعة في منطقة سومرست. في
جــنـوب غــرب إنــكــلـتــرا. وأوضــحت إمــيـلي
ـهـرجـان ـقــبـلـة من ا إيـفــيس أن الـنـسـخـة ا
ســـتـــقـــام ســـنــة  .2022ويُـــقـــام مـــهـــرجــان
غالســـتــونـــبــري عـــادةً في نــهـــايــة
يـونيـو ويسـتقطـب أكثر من
 200ألف شخص. وأعلن
نظمون في يناير عن ا
إلـغائه لـلـعام الـثاني
عـــــلى الـــــتـــــوالي
بـسـبب تـفـشي

الوباء.
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ـلحن العراقيـ يشرف على مهرجان االبداع شيخ ا
العـراقي الذي تقيـمه اللجـنة الثقـافية في نادي الـعلوية

قبل. اخلميس ا
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الــوجــيه في قــبــيــلــة الــيــاسـري
الــــعــــراقــــيــــة نــــعــــتـه االوســـاط
الــعـشـائـريــة واالجـتـمــاعـيـة اثـر
وفــاته في احــد مــســتــشــفــيـات
ـحـافظـة واسط نـتيـجة الـكوت 

مضاعفات فايروس كورونا.
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اخملــرج الــســوري يــعــرض له ضــمن درامــا رمــضــان
مسـلـسل (عـلى صـفـيح سـاخن) تـألـيف يـامن حـجلي

وعلي وجيه وبطولة أمل بوشوشة.
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الـشـاعـر العـراقي حتـتـفي به جـمـعيـة الـثـقافـة لـلـجـميع
وباصـداره االخير (ال..كما نريد) بجلسه تقام االربعاء

قبل يديرها الشاعر جاسم العلي. ا
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اخملــرج الـسـوري عــرض فـيــلـمه (دم الــنـخــيل) ضـمن
تـظـاهـرة أيــام الـسـيـنـمــا الـسـوريـة في قـصــر الـثـقـافـة

دينة السويداء.
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استـاذ العلوم الـسياسيـة في جامعة الـكوفة حتدث في
الــنـدوة الــتي اقــامـتــهــا اجلـمــعــيـة الــعــراقـيــة لــلـعــلـوم
السياسية فرع النجف بعنوان (التجربة السياسية في

العراق بعد  18 عاما على التغيير).
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الـــبـــاحـث الـــكـــاتب االردني حتـــدث في الـــنـــدوة الـــتي
اقامـتها جلنة فـلسط في رابطـة الكتاب األردني في

الذكرى اخلامسة واألربع لهبة يوم األرض.

 «—U¹

ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة تـؤدي شـارة مـسلـسل (اوالد الـعم) ا
ـرتـقب عرضه غـربي خملـرجه إبـراهيم الـشـكـيري  ا ا

وسم الرمضاني. في ا
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احـوالـهم الصـحـية واخلـدمـية الى
رئاسة الوزراء.

عـماد بـدوره كـشف وكـيل الوزارة ,
جـاسم عن عـزمـة عـلى زيـارة احلي
ـلـتـقى الـثـقافي حلـضـور افـتـتاح ا
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اكــد وزيــر الــثــقـــافــة والــســيــاحــة
واالثــــار حــــسـن نــــاظم,عـــــلى دعم
الــــوزارة لــــشــــريـــحــــة الــــشــــبـــاب
واستعدادها الدائـم للتعاون معهم

بنشاطاتهم الثقافية.
جاء ذلك خالل استقـباله لوفد ضم
ـــثـــقـــفــ واالدبـــاء من عـــدداً من ا
ـكتبه شبـاب منـطقـة حي النـصر 
ـقـر الـوزارة وبـحـضور الـرسـمي 
وكـيـل الـوزارة عـمـاد جـاسم. وبـ
نـــــاظم ان (الـــــوزارة ســـــتـــــشــــارك
ـلـتــقى الـثـقـافي في بـافـتـتــاحـيـة ا
احلي وستسهم برفـد مكتبته بعدد
ــــطــــبــــوعــــات من من الــــكـــــتب وا
اصــدارات الــوزارة كـمــا ســتـوصل
نـطـقة ومـا تعـانيه من مـناشـدات ا

تــــــــردي
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ـغــنـيــتـان دوا لـيــبـا وســيـلــيـست وكــاتـبـة تـصــدرت ا
األغـنـيــات والـشـاعـرة أرلــو بـاركس األربـعــاء قـائـمـة
وسيقى البوب الترشيحات جلوائز بريت البريطانية 
 إذ تُنافس كل منهن في ثالث فئات في هذه الدورة
الـتي تـبـرز فـيـهـا الـنـسـاء. وسـيـطـرت الـنـسـاء لـلـمرة
األولى على الـترشيـحات في فئة ألـبوم العام إذ أن
مـغـني الـراب جـيه هـاس هـو الـرجل الـوحـيـد من ب
ــتـــنـــافـــســ عـــلى هـــذه اجلـــائـــزة الــتـي تــعـــتـــبــر ا

األهــــــــــم. 
ـرشــحـ اخلــمـســة في هـذه الــفـئـة وتـضمّ الئــحـة ا
ـغـنـيـة الـبـريطـانـيـة الـبـالـغة  25 عـامـاً دوا لـيـبا عن ا
ألـبـومهـا فيـوتـشر نـوسـتاجلـيا وهي مـرشـحة أيـضاً
جلـائـزتَي أفـضل مـغـنـية وأفـضل أغـنـيـة مـنـفردة عن
فـيــزيــكل. وسـبـق لـلــمــغـنــيـة حــصــلت عـلـى خـمــسـة

ترشيحات العام  2018 وأربعة العام 2019. 
وهي تـتـقـاسم صـدارة الـتـرشيـحـات هـذه الـسـنة مع
مـغــنـيــة الـســول سـيـلــيـست وكــاتـبــة األغـنــيـات أرلـو
بـاركس. وشـكّــلت أرلـو بـاركس  20 عـامـاً الـلـنـدنـيـة
ذات األصــول الـفـرنــسـيـة والــنـيـجــيـريـة والــتـشـاديـة
اكتشاف سنة 2021   إذ أن ألبومها األول كوالبسد
إن صنـبيمز الـذي صدر في ينايـر الفائت قادها إلى
احلـصــول عـلى ثالث تــرشـيــحـات في فــئـات أفـضل

ـثـقـفي ومـبدعي والـذي سـيـعـنى 
ـنـطــقـة "الـتي تـفـتـقــرلـلـكـثـيـر من ا
ـواهب اخلـدمــات لـكــنـهــا غـنـيــة 
ادبـيـة وثـقـافـيـة البـد من االحـتـفـاء

بها". وفقا حلديثه.

ألــيـــوم وأفــضل فـــنــانـــة وأفــضـل فــنـــان واعــد. أمــا
سـيليست  26 عـاماً الفائزة فـي برنامج ساوند أوف
 2020 عـلى قنـاة بي بي سي  فرشـحت في الفـئات
الـثالث إيــاهـا. وفي مـقـابــلـهـا حـصـل ثـنـائي الـراب
غـنيـان يونغ تي أند بـاغزي ودي جـيه جويل كوري ا
على عـلى ثالثة ترشيـحات أيضاً. وكـانت ترشيحات
الـعـام الـفـائت تـعرضـت لالنتـقـادات بـسـبب طـابـعـها
الـذكــوري جـداً إذ لم تـتـضـمن أي امـرأة في فـئـتـ
. أمــا أفــضل ألــبــوم أو أفـــضل فــرقــة اخملــتــلــطــتــ
اجلـوائـز اخملـصـصــة لـلـفـنـانـ األجـانب  فـمن بـ
رشـح لهـا أريانا غـراندي وبيلـي إيليش وكاردي ا
بي ومايـلي سـايـرس وتـايلـور سـويـفت وفـرقة بي تي
إس الكـورية اجلـنوبـية. ويـقام احـتفـال توزيع جـوائز
بـريت هذه الـسـنـة وهـو احلـادي واألربـعون في 11
ـألـوف لي فـبـراير إذ ـقـبل بـدالً من مـوعده ا مـايـو ا
أرجئ كـغـيـره من احـتـفـاالت تـوزيع اجلـوائـز الـفـنـية
بـسبب جائـحة كـوفيد-19. ولم تـتضح بعـد الصـيغة
التي سـتُعتَمَـد لتنظـيم هذا االحتفـال الذي يقام عادة
في قــاعـة أو  2 أريـنــا الـلــنـدنـيــة إذ أن الـتــدابـيـر

احلكـومـية لم تـلـحظ السـمـاح بإعـادة فتح
ـــوســيـــقـــيــة إال قـــاعـــات احلـــفالت ا
اعــتــبــاراً من 17مــايــو اي بــعــد
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ضــــمن جـــلــــســـات احتــــاد االذاعـــيـــ
والتـلفزيـوني االسـتثنـائية الـتي تقام
اســبــوعــيــا عــلى قــاعــة مــركــز ثــقــافي
ـونتـير االحتاد بـبـغداد االحـتفـاء با
الــتــلـفــزيــوني خــضــر رشــيــد الــبـدري
لـلـحــديث عن مـشـواره الـفـني بـجـلـسـة
حضرها عدد من زمالئه وقدمها الفنان
ـوسـوي الذي قـائال (احملـتفى صـباح ا
بـهــا الـيــوم هـو خــريج كــلـيــة الـفــنـون
اجلـمـيلـة قـدم خالل مـشـواره الكـثر من
ثالث عـامـا وفي السـتيـنيـات عمل في
فــيــلم اجلـابـي ومـســلـسـل ابـو الــطـيب

ـفتوح تـنبي وعـمل ببـرنامج الـباب ا ا
الـذي اخـرجه اثـيـر عـبـد الـوهـاب كـذلك
عــمل الـعـديــد من احلـقـائـب االخـبـاريـة
ــصـورة مـنــهـا الـريـاضــة في اسـبـوع ا
وعــشـر دقــائق الـذي كــانت تــقـدمه امل
ـدرس وكذلك سـاهم بـعـمل الـعالم في ا
اربع وعـــــشـــــريـن ســـــاعـــــة واعـــــمــــال

اخـــــرى).
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وقــال احملــتــفى به (بــدايــتي كــانت في
الــــســــتــــيـــنــــيــــات ومن خـالل االذاعـــة
والتلـفزيـون ثم عملت في قـسم االخبار
والــبـرامـج الــسـيــاســيــة ثم فـي الـنــقل
اخلـــارجـي وبـــرزت من خالل بـــرنـــامج

الــفــنــانــ الــعــراقــيـ فـي احملــافــظـة
وتـخلـل احلفل تـكـر نخـبـة من فـناني
الـديوانـية اضـافة لـفقـرات فنـية عـديدة
وبـحـضـور نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـي
جبار جودي ونائبه النجمة آسيا كمال
ـالي لـلنـقـابـة اخملـرجـة رجاء واألمـ ا
كـاظم وبــحـضــور مــحـافظ الــديـوانــيـة
زهير الـشعالن ونخـبة طيـبة من جنوم
ــســرح في الــديـوانــيــة وكـربالء وذي ا
قــار.وأسـتـقـبـل مـحـافظ الــديـوانـيـة في
مــكـتــبه وفــد الـنـقــابـة وعــدد من جنـوم
سـرح في العـراق ودار احلديث حول ا
اهـميـة قـيام احلـكـومة احملـلـية بـتـقد
الـــدعم الالزم لـــلــفـــعــالـــيــات الـــفــنـــيــة

عـشــر دقــائق وهــو سـيــاسي تــوثــيـقي
واالن وبعد ان انـتهـيت من كتابـة كتاب
ـــعــرفــة الــذي وقــعــته وهــو يــنــابــيع ا
يـتــنــاول شـخــصـيــات فــكـريــة عـراقــيـة
وادبية وفنية احاول ان اوثق مسيرتي
ايـضــا في مـطـبـوع جــديـد سـاعـلن عـنه
ـعجـب بـالفـنان قريـبا وانـا من اشد ا
الـراحل يـوسف الـعـاني وكـذلك بـاسـعد
عـبـد الرزاق وقـد تـاثرت بـهـمـا كونـهـما
قدما جهدا مثابرا من اجمل خدمة الفن

وخدمة رسالتهما الفنية). 
الى ذلك اقيـمت غي محافـظة الديـوانية
فـعـالـيات احلـفل الـفـني اخلـاصـة بـيوم
ي التي نـظمها فـرع نقابة سرح الـعا ا

بغداد
œ«uł ezU

±∞ u¹œu²Ý q «uð „—U³

في الوقت الذي نبـارك فيه تالق وتواصل البـرنامج اجلماهيـري الكبير سـتديو عشرة
درس ام غسان كروان البد لي ان اقدم بطـاقات ملونـة مطرزة بالـورود للسيـدة امل ا
ـستـمعـ وبطـاقة للـزميل ـثالـية مع ا اذاعة بـغداد لـتواصـلهـا اجلاد لـتنـال لقب االم ا
ـتجـدد عالء محـسن وبطـاقة للـمخـرج والـفنـي يتـقدمـهم  جعـفر الـزبيدي اخملرج ا
تـابعـة اجلادة من ـستـقبـل اينـاس زاير وابـاء سعـدي التي بـدات وبفـعل ا ومذيـعات ا
ـها الرائـع وعفويـتها درس تـتقرب لـلمسـتمـع لتـنال االحـترام بتـقد قبل مـعلـمتهـا ا
سـتمع الكر ايكرفـون االذاعة الذي يؤهـلها ان تكـون متالقـة وتنال حب ا وعشقهـا 
وبطاقات ملونة الدارة االذاعة ومديرها الزميل عالء احلداد وكل اسرة ستديو عشرة
ذيعة اجملتـهدة هناء الداغستـاني التي شاركت تقد بعض  وبطاقة ملونـة لكل من ا
نـاسـبـة  وهنـا البـد ان اقدم بـطـاقتـ مـلـونتـ لـلمـذيـعة زوايـا البـرنـامج في ذكـرى ا
صباح عباس التي كانت اول صوت اعلن بدء بث ستـديو عشرة في مطلع تسعينيات
نصرم عندما اقترح معـلمنا الراحل مهند االنصاري الداعم االول وان يكون القرن ا
باشرة وقتها فقط برنامج جماهيري يـبث بطريقة التسـجيل لتعذر ومنع االتصـاالت ا
شـاركات عـبر بريـد الصـاحليـة وساعـيهـا الذي ياتـينـا باالف الـرسائل يـوميا تكـون ا

ولـنـا في هـذه حـكــايـات ومـفـارقـات عـاشـتـهـا وتـتـذكـرهـا اسـتـذاتـنـا
ـلـونـة ـرحـلـة والنـنـسـى الـبـطـاقـة ا ـدرس وكل من واكب تــلك ا ا
للـزميل الكـاتب احمـد هاتف الـذي اعد البـرنامج بـاحتـرافية في
بداية تاسيسه وبـطاقات ملونة ننـثرها للمسـتمع الكرام ولكل
من عــــمل وتــــواصـل مع ســــتــــديــــو عــــشـــرة وشــــكــــرا النــــكم

استذكرتمونا بوفاء . 
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اســـتــكـــمــاال حلـــوار ســابق لـــنــا من
ـطرب فـاضل عـواد  قال لـ الـفنـان ا
(الــزمـان) عـن االغـنــيــة الــتي تــعـد
تاريخـا في مسيرته الـغنائية  ان
(االغــنـيـة الـتي تـعـد تـاريـخـاً هي
اغـنـيـة عـلــيك اسـأل ويـلـومـني)
مـثــنـيــا عـلى هــذه االغـنــيـة من
خالل مــلــحـنــهــا نــاظم نــعـيم.
وبـشــأن االغـنــيـة الــثـنــائـيـة 
اوضح عواد (كانت لي اغـنية
مع الـفـنــانـة الـقــديـرة مـائـدة

نـزهت (عــشك الـكــاع) وهي بـطــاقـة دعـوة
البــــــنـــــــاء الـــــــعـــــــراق في الـــــــدفـــــــاع عن
بـلـدهم).مؤكـدا(ارفض تـكر اي مـؤسـسة
ـؤســســات لـكــونــهــا قـامت بــتــكـر مـن ا
فـنـانـ سـبـقـتـهم في الـغـنـاء ). مـتـسـائال
اذا لم يـتم تـكر الفـنان فـؤاد سالم ). (و
واضــاف عـواد (رشـحت لالنــتـخـابـات في
ـاضيـة ولم ينـتخـبني انـية ا الـدورة البـر
احــد عــلى الـرغم مـن اني فـنــان وابن هـذا
ـقيـتة الـتي طالت الـبلـد).وعن الـطائـفيـة ا
الـــشــــبـــاب  قـــال عـــواد (انـــبـــذ وبـــشـــدة
ئات قيـتة الي راح ضحيتها ا الطائفية ا

من الـشـباب ومـنـهم اشقـائي ابـراهيم
ونـوري وابن شـقـيـقـتي الـذي لم يـذكر
اسـمه).واضـاف عـواد (عنـدمـا احـضر
أ الى فرح مجلس الـفاحتة يتـحول ا
ـة واجلــمــيع يــتـذكــرون االغــاني الــقــد

ويرددونها مع انفسهم).
ويــعــد الــفــنـان فــاضـل عـواد مـن ابـرز
مطـربي االغـنـيـة الـسـمـعـيـة حـيث بزغ
جنـمه في اغـنـيـة الخبـر الجـفـيـة وكان
لهـا الصـدى الكـبير في سـماء الـشهرة
ونـقطـة انطالقه الـفنـان نحـو مسـيرته

الغنائية .

حـاول ان تـسـتـشـيـر احـد ذوى خـبـرة لـلـمـساعـدة في
تقد نصائح تساعدك بعملك.

qL(«

حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.

Ê«eO*«

ـشــاغل تـقــضي مــعـظم وقــتك خـلف الـيــوم مـكــتظ بــا
قابالت . كتب باجراء االتصاالت و ا ا

—u¦ «

ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من قـد تـفـشل عالقـتك 
االكتئاب .رقم احلظ .2

»dIF «

حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.

¡«“u'«

سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.

”uI «

ـسؤولـية .يوم حـول ان تكـون اكثـر قدرة عـلى حتمل ا
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.

Íb'«

تصرفاتـك تعطي انطبـاع جيد سيسـاعدك للتاهل الى
منصب مهم. 

bÝô«

رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ.4

Ë«b «

حاول ان جتـد اشياء مشتركة جتمعك مع من حتب و
ان تقوما بها معا..

¡«—cF «

ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ حـــاول ان ال تــتــدخل في ا
زمالء العمل.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـنـاسـب داخل الـشـكل ا
اعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
ـفــقــودة:(من الــكــلــمــة ا

اخمللوقات حرفان):
فــــيـــحـــاء  –ســـيـــدار –
عــــذراء- انــــصــــيــــاع –
رواسب  –سب  –مـعمل
–ريـان  –بـرج  –أداء  –
حزين  –فيلق  –نحيل.

 U×Oýdð vKŽ WOzU ½ …dDOÝ
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ـدني واحلـضـاري واسـتـعـادة الـوجه ا
للمـدينـة عن طريق الفن كـذلك مايخص
قــطع اراضي الـفــنـانـ في احملــافـظـة.
وعلى هامش تواجد نقيب الفنان في
محافـظة الديـوانية قـام بزيارة عـائلة

الفنـان الراحل حسـ العراقي
ــنــاسـبــة أربــعـيــنــيـة

الراحل.

دوا ليبا

فاضل عواد
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ــعــرض األول لـغــالــيـري يـقــام حــالــيـاً في مــركــز وافي / دبي ا
عرض خمـساً وعشـرين قطعـةً فنيّةً (ماسـتر بيس آرت) ويـضم ا
نادرة لـبيكاسـوعبارة عن صـحون مشغـولة بالـذهب والفضة هي
ثـمـرة تــعـاون بـ بــيـكـاســووصـائغ الـذهب والــفـضـة الــفـرنـسي
ـعــرض مـجــمـوعـةً من الــشـهــيـرفـرانــسـوا هـوغــو.  كـمــا يـضم ا
الـلـوحـات النـادرة لـفـنانـ من مـخـتلف الـعـصـور ومنـهـا لـوحات
تعـود للـقـرن التـاسع عـشر ولـوحات من الـفن احلـديث لرسـام

مـــــعـــــاصـــــرين
.كـــــمــــا يـــــضم
ــــــــــعــــــــــرض ا
لـــــــــــوحـــــــــــات
الــــفــــروســــيـــة
ورســـــومـــــات
الـفن الشعبي
ــــشــــاهـــد وا
األســطـــوريــة
واالنـطـبـاعـية
والــتــصــويــر
الـفـوتـغـرافي

. أيضـاً سـيـمـر الـزائـر عـلى لـوحـات تـمـثل  400 عـامـاً من الـفن
التـشكيلي وكلها تعطي الزائر فكرةً لتتبع تطورات هذا الفن عبر
الزمن وهـذه بحد ذاتها مـتعة ال تعـوض . كما أنه سيكـون ملهماً
ـهـتـمـ بــالـفـنـون وعـامـة الـنـاس . لــلـفـنـانـ واألدبـاء والـطــلـبـة ا
وغالـيري( مـاستـر بيـس ) هو شـركة مـقرهـا لنـدن ولهـا فرع في
عارض فـي شتى أنحـاء العالم والقت دبي  أقـامت العديـد من ا
معروضـات الغاليري النفيسة اإلقبال الكبير وتناولتها الصحافة
باإلشـادة واإلعـجاب . كـمـا أن في نيـة غـاليـري مـاستـر بيس أن
يقـيم خالل هذا العام مـعارض أخرى في دولة اإلمـارات العربية
ــتـحــدة خملــتـلف الــفـنــون كــالـرسم والــنـحـت وفـنــون الـزخــرفـة ا
عارض والتـصوير الفـوتغرافي  وفن الـتركيب  وسيـرافق هذه ا
مـحـاضــرات خلـبـراء ونــقـاد وفـنــانـ كـبــار  وسـيـفــسح مـجـال

تحدة شاركة لفناني دولة األمارات العربية ا ا
مـلـكة وكل ذلـك في إطار تـعـزيز الـروابط الـثقـافـية والـفـنيـة بـ ا
تـحدة . وقـد عـبرت مـجمـوعة تـحدة ودولـة اإلمارات الـعـربيـة ا ا
عرض في ـكان هـذا ا غالـيري مـاستـر بيس آرت عن ارتـياحـها 
مــركــز وافي لـكــونه صــرحـاً فــنـيــاً رائــعـاً مــسـتــوحى من فــنـون
ـة  إحـدى احلـضارات الـعـظـيـمة في ـصـرية الـقـد احلـضـارة ا
ـعــرض يـرحـب بـزواره الــكـرام يــومـيــًا من الـســاعـة الـتــاريخ . ا

العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً .

أرسلَ ليَ "حمودي" ضاغـطهم ومعلـوم أن ضاغطهم: أي
نـافسـيه طـلبَ صداقـةٍ  لتُـرفَعَ بيـننـا احلُجُب. قـبلتُ كائـد 
فوراً عـلى إنشـراحِ صـدرٍ وسعـةٍ وغزيـرٍ من الرحب. رغم
ن حــوله وقــائــدُ أنّ "حــمــودي" شــقـيٌّ غــيــرُ تــقيٍّ كــائــد 
لـلــصـخب ولـلـشــغب لـكـنّـهُ إخـتـارني صـاحــبـاً فـوق ركـامِ

ماعندهِ من كتلٍ جليفِ من الرفاقِ والصحب.
ومــادامَ "حـمــودي" إنــتـقــاني فــهـو ضــالــتي وألســكـبَنَّ في
وجدانهِ الكتب فإمّا أن تضغطَ كلماتي أذانَهُ ح إختالئهِ
مُـعتـكِـفـاً متـصـفـحاً بال نـططٍ وال وثب فـيـستـرخيَ بـخـطاهُ
ليـرميَهـا هونـاً على الـتُرب وإما أن تـضغطَ ثُـلمـاتُهُ لسانيَ
حــ إعـــتالئي مُــنــاكِـــفــاً مــتــنــفــحـــاً بال شــططٍ وال طــنب
فـأسـتـلـقي ك"بـهـلـولَ"بـغـداد في مـقـهىً عـلى ضَـحِكٍ وعـلى

طرب.
قـد جُبِـلَتِ الـنـفسُ عـلى تفـاخـرِ بـأنهـا الـذروةُ أو أنـها من
عـــالي الــرتـبِ وأنــهـــا من عــلـــيــةِ الـــقــومِ أو من حـــلــيــةِ
َ "الـنُـخَبِ". حقٌّ لـهـا ذاك حـتى ولـو كـانَ شـأنُـهـا دفـ
َ تــابـوتٍ من خـشب. فـتـرى ذوي جُبٍّ أو ذِكـرُهـا رهـ
"النُخَب" ما إنفـكوا مستـنكف من العـوامِ يُسَمُّونهم
أولي الــلــغــو و"الــصَـخـب" وقــد بـنـى " ذووالـنُــخَب"
برزخـاً يحـجرُ عنـهمُ هوامَ ذوي "الـصخب" رغم أنّ
العـوامَ في سَبَقٍ لـنيلِ تـصاهـرٍ أو تعـارفٍ أو حتى
ُـدعَـونَ: "أولوالـنُخَب". تالطفٍ مع عيـنـةٍ من أولئك ا
غـيــر أنَّ بــرزخَ "أولي الـنُــخَب" مــابـرحَ زاجــراً لـكل
ن سَوَلَّت إِمْتِزَاجٍ وهاجـراً لكل إِنْدِمَـاجٍ وفاجراً 
له نفسُهُ تـناوشَ طرفَ حـديثٍ مع لسانٍ من ألـسنةِ

"النُخَب". 
ـا  َ أهل"الـنُـخَـب" هـؤالء تـراهمُ يَـتَـمَــطَـوْنَ فـرحـ
ا يَـتَزَمَّلُ فهـمُهُمُ وما يَتَجَـمَّلُ قلـمُهُمُ وما كَـتَب أو
ا يَتَكَـمَّلُ سهمُهُمُ من درهمٍ ومن ذهب ذَهَب أو 
عَت من وتـناسـى القـومُ أنـهم كـيس من األنـبـاءِ تَـلَمـَّ
أولي احلُـقب. أنــبـاء سـيـطــمـرهـا الـطــمى والـفـنـاء

بشهورها موصول. ثمَّ إنّ هناك..
ا يَتَرَمَّلُ سقمُهُمُ  َ أهلُ "الصخَب" يَتَخَطَوْنَ تـرح
ا لُ همُّـهُمُ ومـا كـسب أو ـا يَـتَـحَمـَّ ومـا جَلَب أو 
يَتَـقَـمَّلُ وهمُـهُمُ من جـهلٍ ومن كـرب وتواسى الـقومُ
عَت من مـقـيمٍ ومُغـتَرب أنهم عـيس في الـبـيداء تَـجَمـَّ
اء على ظهورها محمول. عيس سيقتلها الظما وا

فال ذو "نـــخـبٍ" دنـــا فـــحـــنـــا عـــلى ذي "صـــخبٍ" وال
ذو"صخبٍ" رنا فسنا بذي "نخب".

كلٌّ مُصَنَّع من سرابِهِ
وكلٌّ مُقَنَّع بجلبابِهِ

وكلٌّ مُمَنَّع بخطابِهِ.
أنا..

 ما كـنتُ ولن أكـونَ من ذوي "نخبٍ" و مـا كـنتُ ولن أكونَ
من ذوي "صخبٍ" بيد أنّيَ مُغرَم وهـيمان ببعض ما حتتَ
الــلــغــوِ والـصــخبِ من حــكــمــةٍ ومن فــطـرةٍ نــبــذت عــبـادة

سبباتِ والسبب. ا
مـرحـباً  بـك "حـمودي" فـي رَهَطِ ربـطاتِ عـنقٍ
وأقالمِ ووَسَطِ نـــظــراتِ تـــمــلّقٍ وأحالمِ
ونَمَطِ عبراتِ تـخندقٍ وأعالمِ  وذاكَ هو

طُ "أولي النُخَب". رهطُ و وسط و 
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ــصـريــات في اجلــامـعـة أســتـاذة ا
تخصصة في األميركية بالقاهرة ا
الــتــحــنـيـط.وسـتُــعــرض كل مــنــهـا
مــــنـــفـــردة الـى جـــانب الــــتـــابـــوت
ـقابر اخلـاص بهـا بطـريقة تـشبه ا
ـدفونـة حتت األرض مع ـلـكـيـة ا ا
نــبــذة تــعــريـفــيــة عن كل مــلك وكل
ـرتـبطـة به.ويـقول الـقـطع األثـرية ا
ومياوات ألول حـواس "ستُعرض ا
مــرة بــطــريــقــة جــمــيــلــة ألغــراض
ثـــــــقــــــــافـــــــيـــــــة ولـــــــيـس مـن أجل
اإلثــارة".ويــضــيف "لن أنــسى أبـداً
عـــنـــدمـــا اصـــطـــحـــبـت (األمـــيــرة)
ـلكـة إليـزابيث مـارغريت شـقيـقة ا
ــتـحف .. أغـمـضت الــثـانـيـة إلى ا
عـيــنـيـهـا وهـربت".وإثـر الـضـربـات
ـوجــعـة الـتي تـلـقـتـهـا الـسـيـاحـة ا
ــصــريـة عــقب ثـورة  2011 الــتي ا
ـصـري حـسـني أطــاحت الـرئـيس ا
مـبارك تـسعى مـصر إلى اسـتعادة
مـاليـ الــزوار من خـالل الـتــرويج
ــتــاحـفــهـا اجلــديــدة ومن بــيـنــهـا

متحف احلضارة.

تحف من العام  1881 ولـم تغادر ا
ـصـري في ميـدان التـحـرير بـقلب ا
صرية منذ بداية القرن الـعاصمة ا
الـعـشرين.ومـنـذ خمـسـينـات الـقرن
ومـيات مـعروضة ـاضي كانـت ا ا
واحــدة بــجـانب األخــرى في قــاعـة
صـغيرة من دون شـرح كاف بجوار
ـومياوات كلّ في كـل منهـا.وأُقِلّت ا
ـفردهـا في غالف يـحـتوي عـربـة 
عـلى الـنـيـتـروجـ حـتى تـكـون في
ـاثـلـة لـتــلك الـتي تُـحـفظ ظــروف 
بـها حـاليـا داخل صنـاديق العرض
ـــــصـــــري.وزودت ـــــتـــــحـف ا فـي ا
ـومـيـاوات الــعـربـات الـتي نــقـلت ا
بــتــجـهــيــزات خـاصــة الســتـيــعـاب
ــتـحف الــقـومي الــصـدمــات.وفي ا
ــصــريـة ســتُــعـرض لــلــحـضــارة ا
ـوميـاوات داخل صناديق حـديثة ا
مـــزودة تــقــنـــيــات "لـــضــبط درجــة
احلـرارة ومـستـوى الـرطوبـة أكـثر
ـــوجــــودة في تــــقــــدمـــا مـن تـــلـك ا
" بـحـسب مـا قـالت ـتـحف الـقـد ا
لـوكالـة فرانس بـرس سلـمى إكرام

أزوالي الـتي حضرت االحتفال إلى
جـــانب الـــســيـــسي قــالـت إن نــقل
ـتـحـف الـقـومي ــومـيــاوات الى ا ا
صـرية هو "نـتاج عمل لـلحـضارة ا
طــويل لـلـحـفـاظ عـلــيـهـا وعـرضـهـا
بــشـكل أفــضل".وأضـافـت في بـيـان
ر تـاريخ احلضارة "أمـام أعيـننـا 
ــصـريــة".واكـتُـشــفت مـعــظم هـذه ا
ـومـيـاوات قـرب األقـصـر اعـتـبارا ا

الــتــاسع مـن األســرة الــفــرعــونــيـة
الـعشـرين (القـرن الثـاني عشـر قبل
ـــوكـب "الـــذهــــبي ــــيالد).وضـم ا ا
ـلك رمـسـيس الـثاني لـلـفـراعـنـة" ا
عروف على ـلكة حتشبـسوت ا وا
نــــطــــاق أوسـع بــــ اجلــــمــــهـــور.
وكـب موسيقـى عزفها وصـاحبت ا
ـديـرة فـنـانـون مـصـريـون.وكـانت ا
نـظـمـة اليـونـسـكو أودري الـعـامـة 

استغرقت قرابة  40 دقيقة.وأعلنت
الــسـلـطــات رسـمـيـا إغـالق مـحـطـة
ـتـرو السـبت اعتـبارا من الـثانـية ا
عـشرة ظـهرا حتى الـتاسعـة مساء.
يدان كذلك أمام السيارات وأغلق ا
ـصري ـشـاة.وقـال عـالم اآلثـار ا وا
زاهـي حواس لوكـالة فـرانس برس
وكب "الـعـالم كـله سـيـشـاهـد هـذا ا
ــلـكي.. ســتـكـون أربــعـون دقــيـقـة ا
هــــــامـــــــة في عــــــمـــــــر مــــــديــــــنــــــة
ـتـحف الـقـومي الـقـاهـرة".ويـفـتح ا
ـصـريـة وهــو مـبـنى لــلـحـضــارة ا
حـــديـث في مـــديـــنـــة الـــفـــســـطـــاط
ة نـطقـة مصـر القـد الـتاريـخيـة 
فـي جـنوب الـقـاهـرة أبـوابـه األحد
بـعدمـا فُتح جـزء منه عـــــام 2017 
لـكن اجلـمـهور لن يـتـمـكن من رؤية
ـلكـيـة اال اعتـبارا من ـومـياوات ا ا
الـــــثـــــامـن عـــــشـــــر من الـــــشـــــهـــــر
ـلك سـق وكب ا اجلـاري.وتـقـدم ا
رع من األسـرة الفرعـونية الـسابعة
عــشـر (الـقــرن الـسـادس عــشـر قـبل
ـلك رمـسـيس ــيالد) واخـتـتـمه ا ا

 22مــومــيـــاء فــرعــونــيــة بــيــنــهــا
مــومـيـاوات  18مــلـكـا و 4 مــلـكـات
أشـــــهــــرهـم رمـــــســــيـس الــــثـــــاني
وحــتـشــبـســوت.وتـقـدّمـت اخلـيـول
ــوكب عـنــد حتـرّكه وسط أضـواء ا
زرقــاء وبــيــضـاء مــبــهــرة من أمـام
ــــصــــري في مــــيــــدان ــــتــــحـف ا ا
الــتــحـريــر الـذي أعــيــد تـخــطــيـطه
ــنــاســبــة و وافــتـــتــاحه لــهــذه ا
ـسلة فرعـونية في وسطه تـزيينه 
أحـيـطت بـأربـعـة كـبـاش فـرعـونـيـة
نـقلت خصـيصاً من األقـصر.ونقلت
ـومياوات فوق عربات زيّنت على ا
الـطـراز الـفـرعونـي ونقـشت عـلـيـها
ـلـوك رســوم فـرعـونــيـة.ويـنـتــمي ا
ــلــكـات إلى األســر الــفـرعــونــيـة وا
ــمـتــدة من الـســابـعـة عــشـرة إلى ا
الـعـشرين.وبـدأت االحتـفالـية وسط
اجـراءات أمنية مشددة وأغلقت كل
ـــر بــهــا ـــنــاطق الـــتي  مـــداخل ا
وكب مسـافة سبعة ـوكب.وسار ا ا
ـتـحف الـقـومي كـيــلـومـتـرات إلى ا
ــصــريــة في رحــلــة لــلــحــضــارة ا

{ الــقـاهــرة-(أ ف ب) - في مـوكب
مـهيب نُقلت  22 مـومياء فـرعونيّة
ـتـحف مـلـكـيّـة مـسـاء الـسـبت من ا
ـصـري في ميـدان الـتحـرير وسط ا
ـــتــحف الـــقــومي الـــقــاهـــرة إلى "ا
صـرية" في الـفسـطاط لـلـحضـارة ا
جـنـوب الـعـاصـمة.وقـرابـة الـسـاعة
 20,30بــالــتــوقـيـت احملـلي (18,30
ـومـيـاوات إلى تـغ) وصل مـوكب ا
تـحف القومي مـقرها اجلـديد في ا
ــــصــــريــــة.ورافق لــــلــــحــــضــــارة ا
ـومـياوات  60دراجـة نـارية و150 ا
حـصانًا وفرقة مـوسيقيّة من وزارة
الـــدّفــاع حــسب الـــســلــطــات.وبُثّ
الـعـرض مـبـاشرةً عـلى الـتـلـفـزيون
ــصــري وعــبــر تـويــتــر. وتــصـدّر ا
هــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاغ
ـــلـــكـــيّــة ـــومـــيــاوات_ا #مـــوكب_ا
يّـة األكثـر سخـونة ـواضـيع العـا ا
عـلى الشـبكـة االجتـماعـيّة.وأطـلقت
ـدفـعـية  21طـلـقـة حتـية لـلـمـلوك ا
صري قـبل أن يستقبلهم الرئيس ا
وكب عـبد الفتـاح السيسي.وضمّ ا
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سبار ( 10سـنتيـمترات) من بـطن ا
ـــــريخ". واضــــاف أن إلـى ســــطح ا
"االخـتـبار الـتـالي: البـقـاء على قـيد
احلـيـاة في اللـيل".وأظهـرت صورة
مــصــاحــبــة لـلــتــغــريــدة الــروبـوت
روحية "برسفيرنس" مبتعداً عن ا
وهـو يـنـبغي أن يـبـتـعد في أقل من
 25 سـاعـة ما فـيه الـكافـيـة ليـفسح
اجملــال أمـام أشــعـة الـشــمس الـتي
ـروحــيـة لـتــولـيـد حتــتـاج إلـيــهـا ا
طــــاقــــتــــهــــا بــــواســــطــــة األلـــواح
الـشمـسيـة بحيث تـستـطيع تـدفئة
ريخ الباردة. نـفسها خالل لـيالي ا
وأمّــنت "إجنـيــنـيـويــتي" حـتى اآلن
تـغذيتهـا من طاقة العـربة اجلوالة
ولـكـنـهـا يـنـبـغي أن تـغـذي نـفـسـها
بـعـد اآلن.وأوضح كـبـيـر مـهـنـدسي
ـــريخ بــوب مـــشـــروع مــروحـــيـــة ا
بــاالرام أن "ثـــمــة مــبــرّداً صــغــيــراً
يـسمح بـاحلفاظ عـلى درجة حرارة
تــبــلغ نـحــو ســبع درجــات مـئــويـة
ــروحـيـة بـيـنـمـا تـنـخـفض داخل ا
ـريخ درجــات احلـرارة لــيالً عــلى ا

إلى درجة مئوية حتت الصفر".

جـداً والــتي تـشـبه طـائـرة مـسـيّـرة
كـــبــيــرة مــطـــويــة ومــثـــبــتــة حتت
الــروبــوت اجلــوال "بــرســفـيــرنس"
الـــذي هــبط عـــلى ســطـح الــكــوكب
األحـــمـــر في  18شـــبـــاط/فـــبـــرايــر
الـفـائت وبـقيت فـي موضـعـها إلى
ــــكـــان الـــذي أن بــــلغ الــــروبـــوت ا
يـــــــفـــــــتـــــــرض أن تــــــقـــــــلـع مـــــــنه
روحية.وفي تغريدة أخرى اشار ا
ـروحـية) اخملـتـبـر إلى أن "رحـلـة (ا
الــبــالــغـة  293 مــلــيــون مـيل (471
مــلـيــون كـيــلـومــتـر) انــتـهت بــهـذه
القفزة الصغيرة البالغة  4بوصات

{ واشـــنـــطن - (أ ف ب): أعـــلـــنت
وكـالـة الفـضـاء األميـركـية ("نـاسا")
أن مـــروحــــيـــة "إجنـــيـــنــــيـــويـــتي"
ـثـبـتـة حتت الـروبوت الـصـغـيـرة ا
اجلـوال "بـرسـفـيـرنس" الـذي وصل
فـي شــبــاط/قـــبــرايــر الـــفــائت إلى
ـــركـــبـــة ـــريـخ انـــفـــصـــلت عن ا ا
االســـاســـيـــة وبـــاتـت عـــلى ســـطح
الــكـــوكب األحــمــر.وغــرّد اخملــتــبــر
روحـية في ـسـؤول عن برنـامج ا ا
"نــاســا" مـســاء الــسـبت "مــروحــيـة
ــــريـخ عــــلى الــــســــطح!".وكــــانت ا
"إجنـينيويـتي" ذات الوزن اخلفيف
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أظـهـرت دراسـة في لـبـنـان أعـدهـا فـريق
من األطباء الـنفسي أن شـخصا ينهي
حــــيــــاته كل يــــومــــ ونــــصـف في ظل
أوضاع سياسية واقتصادية ومالية غير
مسـتـقـرّة تعـيـشـهـا البالد مـنـذ سـنوات.
واستندت الدراسة التي أعدها  7أطباء
نفـسي في لـبنان ونشـرت مؤخرا في
اجملـلــة اآلسـيــويـة لــلـطـب الـنــفـسي إلى
بيـانات قوى األمن الداخلي حول حاالت
ـمتدة من كانون االنتـحار خالل الفترة ا
الـثـاني  2008إلى كـانـون األول 2018.
وتــوصــلت الـــدراســة إلى أن شـــخــصــا
واحــدا في لــبــنـــان يــنــهي حـــيــاته عــبــر
االنتـحار كل يوم ونـصف مشيرة أنه

عـــلـى مــدى 11 عـــامــا حـــتى  2018 
إبـالغ قـــــوى األمـن عن  1366 حـــــالـــــة
انـتــحـار بـنــسـبـة  2.4 حـالـة لـكل 100
ألف نـسمـة في الـبالد. وأشارت إلى أن
عدد السكان في لبنان ارتفع من حوالي
 4.8 ماليـــ شــخص عــام  2008 إلى
 6.9 مالي في  2018 بـسـبب وصـول
مــئــات اآلالف من الالجــئـ الــســوريـ

ألراضي البالد.

عـــامًـــا) لالشـــتـــبـــاه في ارتـــكـــابه
ـة قـتـل. يـذكـر أن أولـغـا فازت جـر
ــســابـقــة مــلــكــة جــمـال مــؤخــرا 
مــحـلــيـة وقـيل إن ذلـك أمـر أغـضب
فـيـاتشـيـسالف بسـبب مـخاوفه من
أن تــسـتـخــدم الـلــقب جلـذب رجـال
آخـــرين. وُوصـــفت عالقـــة االثــنــ
بـأنـهـا مضـطـربة بـسـبب اخلالفات
ـتـكـررة وقـال أقـارب أولـغـا إنـهـا ا

بدت مضطربة مؤخرًا.

الـعــثـور عـلى مـلـكـة جـمـال روسـيـا
الـــســابـــقــة ( 33عـــامًــا) فـي غــابــة
مـغطاة بـالثلـوج في نوفودفـينسك
شـــــمــــال غــــربـي الــــبالد. وأفــــادت
صـحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن
أولــغــا وهي أم لــطـفــلــ لم تـرى
ـنزل قبل خـمسة أيام مـنذ غادرت ا
وأبـلغت عائلتها عن فقدها.واعتقل
شــريـــكــهــا الــذي لم يــعــرف ســوى
بــاسـمه األول فـيــاتـشـيـسالف (40
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أقـدم صديق ملكة اجلمال الروسية
أولـغا شليامينا على قتلها بطريقة
مـــروّعــة حـــيث  الـــعــثـــور عــلى
جـثـتهـا مشـوهة ومـغـطاة بـالثـلوج

دينة نوفودفينسك. في غابة 
ووفـقًـا لتـقـارير إعالمـيـة فقـد قطع
الـــصـــديـق الـــغـــيـــور رأس أولـــغــا
العـتـقـاده أن جنـاحـهـا سـيـقود إلى
مـــغــازلــة رجــال آخـــرين لــهــا. و
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بــنــظـريــات مــؤامــرة ومـنــاهــضـ
لــلــتــلــقــيح ومــنــاصــريـن لــلــيــمـ
ـــعــلـــومــات ـــتــطـــرف.وتــشـــكّل ا ا
ـضـلّـلـة حـول الـلـقـاحـات مـشـكـلـة ا
كـبـرى تـواجهـهـا حمالت الـتـصدي
لـلـفـيـروس وقـد فـاقـمـهـا االنـتـشار
الـــســريع عــلى وســـائل الــتــواصل
االجــتـمـاعي لــنـظـريــات مـؤامـرة ال
أسـاس لـهـا.وتـشـكل صـربـيـا مـثـاال
عـلى هذا األمر إذ تسعى احلكومة
جــاهــدة إلقــنــاع الــســكــان بــتـلــقي
ـتـوفـر مـنه نـحـو مـلـيـون الـلــقـاح ا
جـــــرعــــة تـــــتـــــراوح بــــ فـــــايــــزر
وأســتـرازيــنـيــكـا وســبـوتــنـيك-في

وسينوفارم. 

الــبـرازيل وتـشــيـلي إلى إغالق كل
احلـدود.وأوقـعـت جـائـحـة كـوفـيد-
 19أكـثر من  2,8 مـليون وفاة حول
ـفـروضـة الـعــالم وبـاتت الـقـيـود ا
عـــلى الـــتـــنـــقـل تـــثـــيـــر إحـــبـــاطــا
ــانـيـا احـتجّ اآلالف مــتـزايـدا.في أ
الـسـبت في شـتوتـغارت عـلى قـيود
احـــتــواء فــيــروس كــورونــا وسط
جـــدال مــــحـــمـــوم حـــول تـــشـــديـــد
الــتـدابــيـر فـي الـبالد الــتي تـشــهـد
مــــوجـــــة تــــفش ثــــالـــــثــــة.وبــــاتت
الــتـظـاهـرات ضـد تــدابـيـر احـتـواء
ـظاهـر االعـتـيـادية الـفـيـروس من ا
ـانيا وأحداثـا حتشد أعضاء في أ
ــتـطــرف ومــؤمــنـ في الــيــســار ا

ـرضى اجلدد: الـفراش السـتقـبال ا
"ال وقـت لــتــهــوئــة الـــســريــر".عــلى
ـقابـلة لألطـلسي تـخطّت الـضـفة ا
كــنــدا الـــتي تــشــهــد مــوجــة تــفش
جـديدة استدعت تشـديد القيود في
ــقــاطــعــات قــبــيل عــيــد عــدد مـن ا
الــفــصـح عــتــبــة مــلــيــون إصــابــة
بــكـوفــيـد-.19كــذلك خــفـتت رهــجـة
االحـتـفـاالت في أمـيـركـا الـالتـيـنـية
حـيث تشهد البـرازيل تفشيا واسع
الــنـــطــاق يــرجّح أن يــكــون ســبــبه
نـسـخـة فـيـروسـيـة مـتـحـوّرة أسرع
تـفـشيـا.دفع سـوء األوضاع الـبـيرو
إلـى فـــرض إغـالق خالل الــــعــــيـــد
وبـولـيـفـيـا إلى إغالق حـدودهـا مع

حـمالت الـتـلقـيح في بـلدان كـثـيرة
أجــبـر الــتـزايــد الـكــبـيــر في أعـداد
اإلصــابــات دوال عـدة من كــنـدا إلى
أوروبــا وأمـيــركـا الـالتـيــنـيــة عـلى
إعـادة فـرض قـيـود ال تـلـقى تـأيـيدا
شــعــبــيــا.وفــيــمــا احــتــفل الــبــابــا
فــرنـسـيس بــعـيـد الــفـصح بـقـداس
صـباحي تـشهـد إيطـاليـا في نـهاية
األســـبـــوع إغـالقـــا مـــشـــددا.وقـــبل
قـــــداس الــــفـــــصح وجّـه الــــبـــــابــــا
فـرنـسيس رسـالة أمل وجتـدد.وهو
قـــال فـي قـــداس الـــســـبت وفق مـــا
أورده مـوقع الـفـاتـيـكـان بـالـعـربـية
ـــمـــكن أن نـــبـــدأ من جـــديـــد "مـن ا
دائــــمًـــا ألنّ الــــله قـــادر بــــعـــد كلّ
إخـفـاقـاتـنـا أن يـبـعث فـيـنـا دائـًمـا
حـيـاة جـديـدة. حـتى بـ األنـقاض
في قـلوبنا وكل مـنا يعرف أنقاض
قــــلـــبه حــــتى بـــ األنــــقـــاض في
قـلـوبـنـا يـسـتـطـيع الـله أن يـصـنع
شــيــئًـا عــجـيــبًــا وهـو من حــطـام
ــدمــرة يُــعِــدُّ الــله إنــســانــيــتــنــا ا
تـاريخًـا جديدًا".في بـلجيـكا دخلت
قـيود مـشدّدة حـيّز التـنفـيذ وكذلك
في فـرنسـا حيث تسـابق السـلطات
الــــــوقـت الحـــــتــــــواء طــــــفــــــرة في
اإلصــابـات وضــعت مـســتـشــفـيـات
بــــــاريـس حتت وطــــــأة ضــــــغـــــوط
ـشددة كـبـيـرة.في وحـدة العـنـايـة ا
ـصـابـ بـكـوفـيـد-19 اخلـاصــة بـا
فـي مستـشفى أنتـوني اخلاصة في
جــنـــوب بــاريس ال تــبــقى األســرة
شــــاغـــرة ســـوى لــــوقت قــــصـــيـــر.
مرضة لويزا بينتو إلى وأشـارت ا
غـرفة شغرت يتم تنظيفها وجتهيز

{ رومـــــــا- (أ ف ب) - احـــــــتـــــــفل
ـسـيــحـيـ أمس مـاليـ ا
األحـــد بــعــيـــد الــفــصح
لـلمرة الـثانية في ظل
تـــدابـــيــر احـــتــواء
فــيـروس كـورونـا
فـي حـ تــسـعى
الـــــــــــــــــدول إلـى
الـسـيطـرة على
مـوجة جـديدة
مـن كــوفــيـد-
.19فـــــعـــــلى
الــــــرغـم من
تـــــــســــــارع
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قــــالت شــــركـــة  Lucasfilm إنــــهـــا
ـمــثـلـة جــيـنـا قــطـعت عالقــتـهـا بــا
The Man- كـارانو جنـمة مـسلسل
 dalorian الــتـابع لــسـلـســلـة حـرب
الــنــجــوم بــسـبـب تـصــريــحــاتــهـا
الـبــغـيـضـة عـبـر وسـائل الـتـواصل
االجتماعي. وأوضح متحدث باسم
شــركــة لــوكــاس فـيــلم األمــريــكــيـة
إلنـتـاج األفالم والـبـرامج في بـيان
له أن: جـينـا كارانو ال تـعمل حـاليا
لــدى الـشــركـة ولــيس هـنــاك خـطط
ـسـتـقـبل مـضـيـفا: ومع لـذلك في ا
ــنــشـورات الــتي تــقـوم ذلـك فـإن ا

ـشاركـتهـا على وسـائل التواصل
االجـتـمـاعي والـتـي تـشـوه سـمـعة
الـناس بنـاء على هويـتهم الثـقافية
والـديـنـيـة تـعـتـبـر بـغـيـضـة وغـيـر
مـقبولة. وكـثيرا ما تـسببت كارانو
 38 عـاما في إثـارة الغـضب بسبب
تـصريحاتها على وسائل التواصل
ــمــثــلـة االجــتــمــاعي. وتــصــدرت ا
األمـــريــــكـــيـــة وســـائـل الـــتـــواصل
االجــتــمـاعي في وقـت سـابق بــعـد
ــنـشــور عــلى مــوقع مــشــاركــتــهــا 
ـمكن إنـسـتـغرام جـاء فـيه أنه من ا
مــقــارنـة االخــتالفـات الــســيـاســيـة
ــعـامــلــة الـيــهـود في ــعــاصـرة  ا

انيا النازية. أ
كـما نقِل مـغني الراب فـي نيويورك
ستـشفى مساء "دي إم إكـس" إلى ا
اجلـمعـة بعـد إصابته بـنوبـة قلـبية
وكــــان ال يــــزال فـي حــــال حــــرجـــة
الــــســـبت عــــلى مـــا أفــــاد وكـــيـــله
احملــامي مــوراي ريــتـشــمــان.وقـال
ـثل مغـني الراب ريـتـشمـان الذي 
ــغـنـي اصـيب مــنـذ  25 عــامــا إن ا
"بـنوبـة قلـبية" و"دخل عـند الـساعة
 23,00 أمـس إلى مـسـتـشـفى وايت
بـلينـز" في ضواحي نيـويورك يقيم
ـغـني فــيـهـا.وأضـاف احملـامي أن ا
"ال يـــزال عـــلـى أجـــهـــزة اإلنـــعــاش

والــــعــــشـــريـن  بـــفــــضل عــــدد من
األغـــنــيــات نـــاجــحـــة وقــد أصــدر
ثـمـانـيـة ألـبـومـات كـان آخـرهـا عام
.2015وكــان غـالـبـاً يــواجه مـشـاكل
مع الـقـانون طـوال مسـيرته الـفنـية
بـــتــهم حـــيــازة اخملــدرات وإســاءة
مــعـــامــلــة احلــيــوانــات والــقــيــادة
اخلــطـرة وعـدم دفع نـفـقـة أو حـتى
الـتـظـاهـر بـأنه وكـيل فـدرالي. وفي
تــشـــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر 2017
اعـتـرف بـالـتـهـرب من دفع ضـرائب
بــقــيــمـة  1,7مــلــيــون دوالر. وحُـكم
دة عام وبدفع نحو عـليه بالسجن 

 2,3مليون دوالر.
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الــقــلــبي" مــعــربــاً عن قــلــقـه.وقـال
احملـامي إنه ال يـسـتطـيع تـأكيـد ما
أورده مــــــــــــــــــــــــــــوقـــع "تــي إم زي"
ــتــخــصص مـن أن مـغــنـي الـراب ا
ـــعـــروف أنه الــــبـــالغ  50 عــــامـــاً ا
يــعــاني مـشــاكل مــخـدرات تــنـاول
جــرعــة زائـدة.واشــار مـوقع "تي إم
زي" إلـى أن "دي إم إكـس" خـــــــضع
لـعالج لـتنـقـية جـسمـه من السـموم
عــام 2019. وكـــانت ذروة مــســيــرة
مــغــني الــراب  واسـمه احلــقــيـقي
إيـــــرل ســــيـــــمــــونـــــز  في أواخــــر
تـسعـينـات القرن الـعشـرين ومطلع
الـــعـــقــد األول مـن الــقـــرن احلــادي
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