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طبعة العراق 

احمد غني اخلفاجي 
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ســجل الـعــراق ولـلــيـوم الــثـاني
على التوالي قفزة غير مسبوقة
بـعـدد إصـابات جـائـحـة كـورونا
في البالد االمر الـذي زاد القلق
بـ االوسـاط الــطـبــيـة نـتــيـجـة
االرتفاع الكبـير بحاالت العدوى
الــيــومــيــة فــيــمــا انــقــذت فــرق
ــدني  24 مـــصـــابــا الـــدفـــاع ا
بــاجلـائــحـة بــعـد تــسـرب دخـان
ــــركـــز الـــعــــزل الـــوبــــائي في
ـحــافـظـة مـسـتــشـفى احلــكـيم 
ـــــــوقف الـــــــنـــــــجـف. واوضـح ا
الوبـائي الـيومي  الذي اطـلعت
عـــلــيه (الـــزمــان) امس ان (عــدد
الـفــحـوصــات اخملـتــبـريــة الـتي
اجــرتــهــا مـالكــات الــوزارة يـوم
امس االربـعاء  بـلـغت اكـثر من

 49 الف عـيــنـة حلـاالت مـشـتـبه
اصــابـتــهـا بــالـفــايـروس  اذ 
رصــد  8331 إصـــابـــة مـــؤكـــدة
بـكــورونــا فـي عــمــوم الــعـراق 
وهو رقم لم يسجـله العراق منذ
تــــفـــشـي الــــوبـــاء فـي آذار عـــام
(2020 واضـــاف ان (الـــشـــفــاء
بــلغ  5020 حــالـــة وبــواقع 37
وقف الى وفاة جديدة) ولفت ا
ان ( 8525 شـــخـــصــــا تـــلـــقـــوا
نافذ جرعات لـقاح كورونـا في ا
نـتـشرة في بـغداد الـتلـقـيحـيـة ا
واحملافظات). وتلقت امرأة تبلغ
من الـــعـــمــر  95عـــامــا  لـــقــاح
الــفــايــروس فـي صــحــة بــغــداد
الكرخ. وذكـرت الدائـرة في بيان
تلـقـته (الزمـان) امس  ان (مـدير
عـام الـدائــرة جـاسب احلـجـامي
زار مـنـزل ام خـالـد الـتي جتـاوز
عمـرها 95 عاما  بـعد تـلـقيـحا

اجلرعة االولى من لـقاح كورونا
بـــكـل جنـــاح و بــــدون مــــشـــاكل
تــذكـر). وأصـيب وزيـر الــتـعـلـيم
الـعـالي والـبحث الـعـلـمي نـبيل
كاظم عبد الصحاب بالفايروس.
واطـلـعـت (الـزمـان) عـلى وثـيـقـة
صادرة من قسم مختـبر الصحة
ـركــزي (اثــبــتت اصــابــة عــبـد ا
الــصـاحـب بـكــورونـا). وأعــلـنت
الــوزارة  ان الـــوضع الــصــحي
في العـراق في مواجـهة كـورونا
مــا زال حتت الــســـيــطــرة.وقــال
ـتـحــدث بـاسم الـوزارة سـيف ا
الـــبـــدر فـي تـــصـــريح تـــابـــعـــته
(الـــــزمــــــان) امس ان (الــــــوضع
الصحي حتى االن ال يزال حتت
السـيطرة  والوزارة قادرة على
ـتزايدة التعـامل مع االصابات ا
في ظل وجـود اآلالف من االسرة
ـشـغـولـة) مـشـددا (مـبـدأ غـيـر ا

مؤكداً الوقـاية  وأخذ الـلـقاح) 
ان (جـــمــيـع الــلـــقـــاحــات آمـــنــة
وفـعـالــة ومن مـنـاشئ رصـيـنـة)
ــدارس وتــابـع ان (قــرارعــودة ا
مـرتبط بـقـرارات اللـجنـة الـعلـيا
لـلـصـحـة والسـالمة) ولفت الى
ان (الـــوزارة لـم تـــتـــفـــاجىء من
وكنـا متوقع زيادة االصابات 
حـدوث هـذا االرتـفـاع). وكـشـفت
خــلـــيــة األزمــة الـــنــيـــابــيــة عن
تفاصيل جديدة تتعلق بساعات
حـــظــر الـــتـــجـــوال خالل شـــهــر
رمـضــان. واكــد مــقـرر اخلــلــيـة
ـــوســـوي في تـــصــريح جــواد ا
امس ان (إجـراءات فـرض حـظـر
الـتـجــوال الـصـحي في رمـضـان
ستبقى كـما هي عليه) واضاف
ان (يــومي اجلـــمــعــة والـــســبت
حــظــراً شـــامالً لــلـــتــجــوال أمــا
اجلـزئي فـسـيـكـون بـعـد اإلفـطار

مبـاشرة) مشـددا على (ضرورة
ـــــواطـــــنــــ أكـــــثــــر الـــــتــــزام ا
باإلجـراءات الصحـية والتـباعد
االجـــتـــمــــاعي في ظـل الـــزيـــادة
الـنسـبـية في أعـداد اإلصـابات)
وتـــابع ان (الــــقـــوات األمـــنـــيـــة
مــطـــالــبـــة بــتــشـــديــد اجــراءات
الـسـالمــة والــصــحــة وااللــتـزام
بلبس الكمـامات). وفي محافظة
الــنـجف  تــمــكن رجــال الــدفـاع
ــدنـي من إنــقــاذ  24مـــصــابــاً ا
بــالـوبـاء  وعـدداً من الــعـامـلـ
ــراجـعــ في مــركـز الــشـفـاء وا
صاب الثاني واخلاص بعزل ا
بـاجلـائـحـة . وقـال مـديـر الـدفاع
ــدني في احملــافــظــة الــعــقــيــد ا
رشــيـد ثــابت في تــصـريح امس
ان (ثالثــة فــرق إطـفــاء وواحـدة
إنقاذ من رتل الطوار  تمكنت
من أخالء  24مــصـابــاً بـالــوبـاء

من الــراقـدين في مـركــز الـشـفـاء
الك الــثـــاني  وكـــذلـك أنــقـــاذ ا
الـطــبي والــتـمــريــضي وجــمـيع
ركز  راجع في ا العامل وا
بعد أن تلقينا مناشدة من دائرة
صحة احملافظة  بأنتشار دخان
كـثـيـف دون وجـود نـيـران داخل
مبنى الـعزل). بدوره  قدم مدير
عــام صــحــة احملـافــظــة رضـوان
الـكـنـدي (شـكـره ألبـطـال الـدفـاع
ا قـدموه دني في احملـافظـة   ا
من عــــمـــلـــيــــات إنـــقـــاذ وأخالء
لـلـمــركـز وســرعـة االسـتــجـابـة 
ــوقع ــصـابــ  حــيـث  نـقـل ا
عـزل آخـر  وبــعـد إعـادة تـأهـيل
ــركـز ومــعـرفــة سـبب أنــتـشـار ا
ـرضى الـدخـان  ســيـتم اعـادة ا
ركـز  حيث ننتـظر تقرير لهذا ا
ـعرفـة أسـباب األدلـة اجلـنائـيـة 

فاجئ). هذا احلادث ا
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بـــاشـــر امس مـــحــافـظ ذي قــار
اجلــديـد احـمـد غــني اخلـفـاجي
بعد مـهام عـملـه في احملافـظة  
صــدور قــرار تـكــلــيــفه من قــبل
رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى
الـــكــاظــمي  وكـــانت (الــزمــان)
الــصــحــيـــفــة الــوحـــيــدة الــتي
تــوقـــعت تــكــلـــيف اخلــفــاجي 
الـذي وقع عــلــيه االخــتــيـار من
ــــرشـــــحــــ االخــــرين . بــــ ا
ــسـؤولــيـة وتـولى اخلــفـاجي ا
ــؤقت خــلـفــا حملــافظ ذي قــار ا
عـبد الـغـني األسدي  بعـد لـقاء
جــمـعــهـمـا اول امس  اسـتــمـر
لـــســاعــات مــتـــأخــرة. بــحــسب
مــصـــادر. واكــد احملــافـظ بــعــد
صدور قرار تكـليفه في تصريح
لـ (الـشـرقـيـة) امس (اخلـائـفـون
اليــبـنـون وطـنًــا وسـاعـمل عـلى
حتــــــقــــــيق مــــــطــــــالب اهــــــالي
احملـافـظـة) مـؤكـدا   (الـعـمل
سـيــكـون مع فــريق اسـتــشـاري
لـــلــنــهــوض بـــواقع احملــافــظــة
والـشـروع بـتـطـويـرهـا قـريـبـا).
وكـــشف اخلـــفــاجـي عن خـــطــة
عمل  تتـكـون من ثالثة مـحاور
طــــارئــــة وعــــاجــــلــــة وخــــطـــة
دى ستركز متوسـطة وبعيـدة ا
بـشـكل مـتـوازي عـلى الـنـهوض
ــــــديـــــنــــــة اخلـــــدمي بــــــواقع ا
واســــتـــقــــرار األمن وتــــرســـيخ

السلم اجملتمعي. 
واحملـافظ اجلديـد هـو من تـولد
ذي قـــــار فـي االول من تـــــمـــــوز
عــــــــام 1970 وتــــــــخــــــــرج من
اعـدادية الـناصـريـة للـبنـ عام
1988. تــخـرج من كـلــيـة الـطب
جــامـعــة الـبــصـرة عـام  1994
وحــــصل عــــلـى اخــــتــــصــــاص
تـــقـــنـــيـــات الـــقـــلب واألوعـــيـــة
الدموية  كما درس في جـامعة
وتــخــرج ــاركــيــة  آرهــوز الــد
مــنـهــا عـام . 2014مــثل نـقــابـة
األطـــبـــاء في مـــجـــلـس ذي قــار
عـام  2005 االنــتــقــالـي األول 
وشــغـل مــديــر الــتـــخــطــيط في
دائــرة صـــحــة احملــافـــظــة عــام
 2006 ومــؤسس مــســاهم في
مـنـظــمـة نـور احلـريــة الـدولـيـة
لرعاية األيتام ومركز الناصرية
لـلـقـلب  اضـافـة الى مـشـاركـته

بنـشاطات مع مـنظمـات خيرية
كـمـا شـارك في دورة الـتـخـطيط
االستـراتيجي - وزارة الـتنـمية
البـريطـانيـة - بلـفاست ايـرلندا
عام  2006 الى جانـب العـديد
ــؤتــمــرات وورش الــعــمل من ا
و مؤلف داخل وخارج الـعـراق 
كـتـاب دلــيل تـرويـة الــقـلب عـام
 ? 2021وكــــتب الــــعــــديــــد من
ـقاالت الـعلـميـة واألجتـماعـية ا
الـعــامـة. كــان ضـابط عــسـكـري
بـرتـبـة رائد  خـرج من اجليش
عـــــام 2003 بـــــعـــــد االحـــــتالل
االمــريــكي وحتــول إلـى طـبــيب
مدني . واطلـعت (الزمان) امس
عــلى وثــيــقـة صــادرة عـن رائـد
جـوحي  مــديــر مــكـتـب رئـيس
الوزراء   جـاء فـيـهـا أنه (بـناء
ــصــلــحـة عــلـى مــقــتــضــيــات ا
الـــعــامـــة ولــغــرض الـــنــهــوض
بــــواقع ذي قــــار واســـتــــمـــرار
تـقـد اخلـدمـات لهـا وتـنـفـيذا
اسـتـنـاداً لــتـوجـيه الــكـاظـمي  
الى الــصالحـــيــات اخملــولــة له
ـــــــــــــادة  78من ـــــــــــــوجـب ا
الــــدســــتــــور تـــقــــرر تــــعــــيـــ

اخلــفـاجي مـحـافـظـا لـذي قـار).
كما اعلن في ذي قار عن اسماء
الـشـخصـيـات الـتي تالف مـنـها
مجلس احملـافظة  الذي يرتبط
مـــبــــاشــــرة بــــرئـــيـس الـــوزراء
ومـهــمـتـهم اســتـشــاريـة ولـيس
لههم صالحيات تنفيذية  وهم

كل من   عـبـد الـرضـا سـعود و
مــحـمـد هـادي حـسـ وصـبـري
الــــرمــــيض و هــــدام مــــوحــــان
وحــسـ االبــراهــيــمي. حــسب
تـعـلـيـمـات تـشـكـيل الـلـجـان في
االمـــــانـــــة الـــــعــــامـــــة جملـــــلس
الوزراء.فيـما باشر قـائد شرطة
احملـافـظة مـؤيـد فـرحان  مـهام
عـمـله خـلفـا لـلـواء عـودة سالم.
وقـال مـصـدر في تصـريح امس
ان (قـائـد الـشرطـة اجلـديـد عـقد
اجـتـمـاعـا مـشـتـركـا مع االسدي
بــعـد وصــولـه الى احملــافــظـة 
الطالعه عـلى قـادمـا من بـغـداد 
خـطـة الـعـمل اجلـديـدة من اجل
تــــعــــزيـــز الــــوضع االمــــني في
احملـــافـــظـــة) مــــشـــيـــرا الى ان
(الـطـرفـ بـحـثـا عـمل االجـهـزة
قبـلة وكيفية االمنية للـمرحلة ا
احلفـاظ على االستـقرار واعادة
الـثقـة بقـدرات االجهـزة االمنـية
وحـفظ هــيـبـة الـدولـة مع وضع
خـطــة عـامـة إلعـادة فـتح بـعض
ـنـشـاة والدوائـر احلـكـومـية). ا
واســـتــأنــفت مــديـــريــة تــربــيــة
احملـــافــظـــة الـــدوام بــعـــد قــرار
. تـعـيـ احملـاضـرين اجملـانـي
فـــيــــمـــا قــــطع الـــعــــشـــرات من
خريـجي االدارة واالقتـصاد في
ذي قــار شـارعــا حـيــويـا وسط
مـديـنـة الـنــاصـريـة لـلـمـطـالـبـة
بـتوفـيـر فرص عـمل لـهم. وأفاد
شهود عـيان بأن (الـعشرات من
خـــريــجي االدارة واالقـــتـــصــاد
ـعـاهـد الـفنـيـة اقـدمـوا على وا
ـؤدي الى صحة قطع الـشارع ا
ذي قــــار وسط الــــنــــاصــــريــــة
احــتــجــاجــا عــلى عــدم تــلــبــيـة
مـطـالـبـهم بـتـوفـيـر فـرص عـمل
مـنـاسبـة لـهم بالـقـطاعـ الـعام
واخلــــــــاص) مــــــــؤكـــــــــدين ان
تـظاهرين هـددوا بالتـصعيد (ا
في حــــال عــــدم االســـتــــجــــابـــة
ــطـــالـــبــهـم الــتي الـــســريـــعـــة 
تـتـلــخص بـتـوفــيـر فـرص عـمل
عـلى مالك صـحـة احملـافـظة من
خـالل درجـــــــــــــــات احلــــــــــــــذف

واالستحداث). 
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افــــتـــــتح عـــــصــــر امس  وزيــــرا
خــارجــيــة الــعــراق فــؤاد حــسـ

واالمــريــكي انـــتــوني بــلــيــنــكن 
اجلـــولــــة الـــثـــالـــثـــة من احلـــوار
الستراتيـجيّ العراقي- األمريكيّ
رئي. وقال عبر تـقنـية االتصـال ا
بــيــان لـلــوزارة تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (حـــــــســــــ اكـــــــد خالل
رئي  تطلع احلكومة االجتماع ا
لـتـعـزيـز الـعالقـات ذات االهـتـمام
ـشـتـرك بــ الـبـلـدين). بـدوره  ا
اشــار بــلـــيــنــكن الى ان (احلــوار
استـعرض الـتـقدم في الـعالقات 
وياتي تاكيداً لعالقة الشراكة ب
واضـاف ان (احلـكـومة الـبلـدين) 
الـعـراقـيـة مـاضـيـة إلرسـاء دعـائم
ـقــراطــيـةِ  كــونـهــا تــكـرس الــد
مـــــبــــاد الـــــدســــتـــــور من خالل
منهاجها) وتابع ان (العالقة ب
احلــكـــومــة االحتــاديـــة واإلقــلــيم
شــــهــــدت تــــطـــوراً بــــاجتــــاه حل
شـاكلِ الـعالـقة) مشـيرا الى ان ا
(الــعـــراقُ يــشــهــد انـــفــتــاحــاً في
عالقـاتـهِ ضـمنَ مــحـيـطـه الـعـربيّ
وجواره اإلسالميّ وعلى الصعيدِ
الــدولي) ومــضـى بــلــيـــنــكن الى
الـقــول ان (زيــارة قـداســة الـبــابـا
فـرنـسـيس االخـيـرة الى الـعراقَ 
تؤكـد انه بـوابة إقـليـمـية ودولـية
ألشـاعــة الــسالم). من جــانـبــهـا 
قـالـت مـصــادر دبـلــومـاســيـة  ان

(بـــغــداد حــريـــصــة عـــلى اجنــاح
فـاوضات في جولـتهـا الثـالثة  ا
والسيـما في مـا يتـعلق بـتقـليص
مـدة بـقـاء الـقـوات االمـريـكـيـة في
العـراق واخـتـصار مـهـمتـهـا على
الـــــتـــــدريب فـــــقط) مـــــؤكــــدة ان
ــفـاوض الــعــراقي يـســعى الى (ا
تـقـلــيص مـدة انـســحـاب الـقـوات
االمـريـكـيـة من ثالث سـنـوات الى
سـنـة ونـصف). من جـهـتـها قـالت
مــصــادر امـريــكــيــة ان (الــرئـيس
بايدن لن يضحي بسيادة العراق
 وان واشـنـطن جــادة في ايـجـاد
بــدائـل اليــران  في مـــا يـــتــعـــلق
بأعـتماد الـعراق عـليـها بـاحلثول
عــلى الــطــاقـة والــغــاز لــتــشــغـيل
مـحــطـاته الــكـهـربــائـيـة). وفــيـمـا
تضغط هذه االمـور على العراق 
فان واشـنطن مـن جانـبهـا تواجه
ضـغوطـا دولـيـة تتـعـلق بـالـعالقة
مع الـــصــ وتـــهــديـــدات كــوريــا
الــشــمــالــيــة الصــدقــاء الــواليــات
تحـدة في اسيا. ويـشكل اإلطار ا
الــــســــتـــراتــــيـــجـي بـــ بــــغـــداد
وواشــــنـــطـن اإلطـــار الــــعـــام في
طـبـيـعـة الـعالقـة بـ الـبـلديـن ما
بـــعـــد عــام .2003وبــرغـم مــضي
نـــحـــو  13عـــامـــاً عــــلى تـــوقـــيع
االتفـاقـيـة  فإن بـعض بـنـودها ال
تـــزال حــــتى اآلن مـــحـل ســـجـــال
وخالف بــ الــكـثــيــر من الــقـوى
الــســيـاســيــة. وتـســعى حــكــومـة
مصـطفى الـكاظمي  لتعـزيز أطر

الـتـعــاون مع واشـنـطـن وتـثـبـيت
مـســتــويـات الــعالقــة في جـوانب
األمن واالقتصـاد والتسـليح لكن
قــوى وأحــزاب حتـــاول تــوظــيف
احلوار لصالح أجندات خارجية.
وتـــوقـع رئـــيس حتـــالـف الـــفـــتح
هــــادي الـــعــــامــــري من الــــفـــريق
حتــقـــيق احملـــاور مع امـــريـــكــا  
السيادة وانهاء الوجود االجنبي
داخل الـبالد. ودعــا الـعـامـري في
تـصــريح امس الى (وضع جـدول
زمني مـحدد  النسـحـاب الـقوات
الـقـتالـيـة االجـنـبـيـة من الـعراق)
مــشــددا عـلـى (إعـادة الــســيــطـرة
الـعـراقـيـة عـلى االجـواء بـالـكـامل
وكـذلك الـقـواعـد اجلـوية فـي ع
االسد وحرير) واضاف (سنتابع

بــشــكل دقــيق مــخــرجــات جــولــة
وامـلــنـا كـبــيـر بـاحملـاور احلـوار 
الــــــعــــــراقـي من اجـل حتــــــقــــــيق
االسـتقـرار األمـني). فـيـمـا أعـلنت
احلكـومـة  تـأجيل إنـعـقاد الـقـمة
الــثـالثــيــة بــ الـــعــراق ومــصــر
واألردن لــلــمــرة الــثــانــيــة. وعــزا
تـحـدث باسم مـجـلس الوزراء  ا
وزيــر الــثــقــافـــة حــسن نــاظم في
تــصــريح امس (أســبــاب تــأجــيل
عـقـد الـقمـة الى طـلب األردن عـلى
خــلـفــيـة األحــداث الــتي شـهــدهـا
) ولــــفت الى ان االردن مــــؤخــــراً
(الـعـراق يقـف مع أمن واسـتـقرار
االردن). وكان الـكـاظمي قـد أعلن
عن تــأجـيل ـاضـي  في  25آذار ا
انــعـقــاد الـقــمــة الـثالثــيـة  وذلك
تـضــامـنـاً مع مــصـر بـعــد حـادثـة
الـقـطـارين في مـحـافـظـة سـوهـاج
وانهيار مـبنى سكني وجـسر قيد
ــــا خـــــلــــفت هــــذه االنــــشــــاء  
احلـــــوادث عــــشــــرات الــــقـــــتــــلى
واجلـــــــرحى. وأعـــــــلـن االردن عن
اعـتـقـاالت طــالت رئـيس الـديـوان
لكي األسبق باسم عوض الله ا
و 16آخـرين إثـر مـتـابـعـة أمـنـيـة
حــــثـــيـــثــــة. وقـــال نـــائـب رئـــيس
ن وزيـر اخلـارجـيـة  أ الـوزراء 
الصفـدي في مؤتمـر قبل ايام إن
(حتـقيـقـات أولـيـة أظـهـرت وجود
مــحـاوالت تــأمــريـة لــزعــزعـة أمن
ـواطـنـ ضد وجتيـيش ا البـالد 
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كـــشف وزيــر الـــعــمـل والــشــؤون
االجـتــمـاعــيـة عــادل الـركـابي أن
قـــانــون الــضـــمــان االجـــتــمــاعي
ســيــوفــر احلــمــايــة الــقــانــونــيـة
واالمـتيـازات لـلعـامـلـ بالـقـطاع
اخلاص فـيمـا رجح شمول 400
ألف أسرة جديدة بـراتب الرعاية
االجــتـمــاعـيــة.وقـال الــركـابي في
تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
إن (احلــكـومــة أنــصــفت الـوزارة
في مـوازنة الـعـام اجلـاري حيث
خـصــصت مــبـلغ  5تـريــلـيــونـات
و 600ملـيـار دينـار) واضاف ان
الـية النـيابيـة خفضت (اللجـنة ا
ـوازنة تـخـصـيـصـات الـوزارة بـا
وتابع الى نـحو  4تريـلـيـونات) 

ستقطعة من موازنة بالغ ا ان (ا
كــــانت مــــخــــصــــصــــة الــــوزارة 
لــلـشــرائح الــفـقــيـرة) مـؤكـدا ان
(الزيادة سـتكون من  25الى مئة
الف لراتب الرعاية االجـتماعية)
مــشـيــرا الى ان (مــلـيــونـا و400
الـف عــائـــلــة مـــشـــمــولـــة بــراتب
الــرعـايــة االجـتــمـاعــيـة وســيـتم
شـمول  400الف اسـرة جـديدة)
مــبــيـنــا ان (الــتــقـد عــلى راتب
الـرعــايـة سـيــكـون عـبــر الـبـوابـة
االلـكـتــرونـيـة) ومـضى الـركـابي
ــسـتــفـيــد الـذي الى الــقـول ان (ا
يــــثـــــبت عــــدم اســـــتــــحـــــقــــاقه 
سيـتعـرض لـلمـساءلـة القـانونـية
ـه عـــلى الـــرعـــايـــة بـــعـــد تـــقـــد
االجـــتـــمـــاعـــيـــة) الفـــتـــا الى ان
ـرحـلة ـتزوج لـغـايـة ا (الـطـالب ا

االعــداديــة مـــشــمــول بــالــراتب)
مــــضـــــيــــفـــــا ان (ذوي االعــــاقــــة
مشـمولـ باحلمـاية االجـتمـاعية
وكــــذلك بــــقــــانـــون  38اخلـــاص
ـتـفرغ  كـون الـقـانـون ـعـ ا بـا
ــعـ بــالــدرجـة  38حــدد راتب ا
العاشرة بواقع  170الف دينار)
واســتـطــرد بــالـقــول ان (الـوزارة
قــدمـت مــقــتــرحــا لـــتــعــديل نص
ــتــفــرغ لــيــصل ــعــ ا قــانــون ا
للـدرجة الـثامـنة) وبشـأن قانون
الـــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي قـــال
الركابي إن (القانون يوفر حماية
قـانــونـيـة لـلـعـامــلـ في الـقـطـاع
اخلــاص حـيث يــضــمن تـقــاعـدا
وتـأمــيـنـا صــحـيـا لـلــعـامـلـ في
ـيـز بـ الـقـطـاع وان الــقـانـون 
ـؤهالت الـتـحـصــيل الـدراسي وا

لــلـعــامــلـ بــالــقـطــاع اخلـاص).
وافتـتـح مـديـرا العـمل والـتدريب
ـــهـــني رائـــد جـــبـــار بـــاهض و ا
مــكـــتب الــوزيــر حــســام حــســ
مــــجــــمعَ األكــــشــــاك ــــثــــلــــ 
الــتـســويـقــيــة في نـاحــيـة فــايـدة
التـابعة حملـافظـة نيـنوى. واشار
بــاهـض خالل االفــتـــتــاح (ســعي
الوزارة اجلاد لتوفير فرص عمل
ـسـجـل لـلـبـاحـثـ عن الـعـمل ا
لــديـهــا ومـســانــدتـهم في إنــشـاء
مـشـاريـعـهم اخلـاصـة ضمـن هذه
اجملــمـعــات مع اعــطــاء اولـولــيـة
للباحث عن العمل) واضاف ان
(عــــــدد األكـــــشــــــاك فـي اجملــــــمع
الـــتــســـويــقي بـــلغ  ١٥٣ كـــشــكــاً
سـاحة ١٥ متـراً مربـعاً لـلكشك

الواحد). 

فؤاد حس 

اإلقليم ومـنهـا امتنـاع بغداد عن
إرسال مـسـتحـقـاته لثـالثة أشـهر
مــتـتــالــيـة خـالل الـعــام اجلـاري
لتـصـبح عشـرة أشهـر مـنذ الـعام
ـــــــاضي (2020 مـــــــؤكــــــدا ان ا

ـا  (الـقـانـون يُــلـزم الـطـرفـ 
االتـفــاق عـلــيه ونـريــد أن يـكـون
الـشـعب احلـكم في ذلك) مـشـددا
عـــــلـى الــــــقـــــول ان (مــــــســـــألـــــة
اسـتــقـطــاعـات نـســبـة من رواتب
ـــوظــــفــــ ومن يــــتـــقــــاضـــون ا
الـــرواتـب الـــتي جلـــأت إلـــيـــهـــا
جرد حكومة اإلقـليم ستنـتهي 
إيفـاء احلكـومة االحتـادية بـغداد
بالـتزامـاتها) وتطـرق البارزاني
إلى (قـــرار  688 الـــذي أصـــدره
مـجلـس األمن الـدولي عام 1991
وجبه فرض منـطقة حلظر و 
طيران النظام السابق في أجواء
كـردسـتـان اتــخـذ بـفـضل نـضـال
الــشــعـب وتــضــحــيــاته وبــهــدف
حمايـته من إبادة أخرى) مثـمنا
ــشـاركـ ـتــحـدة وا (دور األ ا

في تبني القرار).

الـــــــذي  االتـــــــفـــــــاق عـــــــلـــــــيه
والتـصويت لـصاحله في مـجلس
مـشـيـدا الـنــواب كـان مــتـوازنـاً) 
فاوض حلكومة (بجهود الوفـد ا
ـانية اإلقليم  وبدور الـكتل الـبر
الكردستانـية في مجلس النواب
كـمــا وجّه شـكـره إلـى الـرئـاسـات
الــــــثـالث وجـــــــمــــــيـع األطــــــراف
الـســيـاسـيـة فـي الـبالد ولـكل من
اسهم في تمرير القانون) وتابع
(نـحن مـلتـزمـون بـتنـفـيـذ مـا يقع
عـلـيـنـا من الـتـزامـات في تـطبـيق
قـابل نـنتـظر من وازنـة وفي ا ا
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة أن تـــفي
الفتا بالـتزامـاتهـا بهـذا الصدد) 
الى ان (هـــنــاك جــهــود حــثــيــثــة
إلعــداد مـســودة مــشـروع قــانـون
ــوازنــة اإلقـلــيم  اســتـنــاداً إلى
مــصـــادر الــدخل الـــثالثــة  وهي
سـتحـقات الـتي ترسـلهـا بغداد ا
ــوازنـــة والــعـــائــدات في إطـــار ا
الـــنــــفـــطــــيـــة والــــواردات غـــيـــر
النفـطية) واستعـرض البارزاني
(الــــصــــعـــوبــــات الـــتـي واجـــهت
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أكــــد رئـــيـس حــــكــــومـــة إقــــلــــيم
كردسـتـان مسـرور الـبارزاني أن
ــوازنــة االحتـاديــة كـان قــانـون ا
مـتـوازنـاً مـشـيراً إلـى أن اإلقلـيم
مسـتعد لـتنفـيذ الـقانون بـالكامل
وتنـتـظر من احلـكـومة االحتـادية
ـا عليـها من الـتزامات. أن تفي 
وقــال الـــبــارزاني خـالل مــؤتــمــر
صـحـفي  عـقب جــلـســة مـجـلس
وزراء االقلـيم  تـابـعـته (الـزمان)
ـــــوازنــــــة في امـس إن (إقــــــرار ا
ــــان االحتـــادي بـــرغم من الـــبـــر
كونه حقاً طبيـعياً وليس منجزاً
فإنه يعد مكـسباً مهمـاً للعراقي
ـواطــني االقـلــيم عـلى عــمـومــاً و
وجه اخلـــصــوص) وأضــاف ان
(االقــــلـــيم اســـتـــغـــرق وقـــتـــاً في
مـــفـــاوضــاتـه مع بـــغــداد بـــشــان
ــوازنــة وخــلُص إلـى نــتــيــجـة ا
ــــلف كــــان مــــفــــادهــــا أن هــــذا ا
ســـيــــاســــيـــاً ولــــيس فــــنــــيـــاً أو
اقـتـصـادياً) مـبيـنـا ان (الـقـانون
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W dF  ÊËœ XM¼«—
فـي نــــــــادي الــــــــفــــــــروســــــــيــــــــة في
ـلكي صـعدت ـنـصورخالل الـعهـد ا ا
الى غـرفـة مطـلة عـلى ساحـة السـباق
سؤل من حـيث كان هناك عدد من ا
الــشـركــة الـتي تــديـر الــسـبــاق وكـان
مـعهم امـ العاصـمة السـابق فخري
الـطبـقـجلي قـابلت عـددا منـهم وكذلك
الــطـبــقـجـلي واســتـفــسـرت عن امـور
الـسـبـاق واثنـاء احلـديث مـعهم دخل
رجل واخذ من كل واحد منهم فلوسا
ـا لــلـمـراهـنــة وفـهـمت انه ابــلـغـهم 
ســـمـــعـــتـه (اجلـــانص) وهي كـــلـــمـــة
(chance) االنـكـلـيـزيـة يـعـرفـهـا رواد
الـــســابق اي ان احلــصـــان ســيــفــوز
وهـذا ما حصل فـعال وعرض علي ان
اشــــــارك فــــــتــــــرددت النـي ال اعـــــرف
ــوضــوع وال اعــرف اخلــيــول فــهب ا
االخـرون وقـالوا ادفع ربع ديـنار ولن
تــخــسـر فــان احلــصـان الــذي راهــنـا
عـــلــيه ســيـــفــوز حــتــمـــا. دفــعت ربع
الـدينار بعـد االحلاح وواصلت عملي
ناقشة اكتب ما في االسـتفسارات وا
يـقـوله هـؤالء بيـنـمـا كان الـسـبـاق قد
بـدأ ومـا ان انـتـهى حـتى جـاء الرجل
حــامـال اربــاح الــفــائــزين واعــطــاني
ديـنـارين ونـصف اي 10 أضـعـاف ما

دفعته.
ــــرة االولى واالخــــيــــرة في كــــانـت ا
ـراهنة في سباق اخليل فقد كسبت ا
مـوضوعا نشـر في صفحة كـاملة كما

وانـا بعيـد عن الوطن ال ادري ان كان
ســبـاق اخلـيل (الـرايـسـز) مـا زال في
بــغـداد ام ان الـزمن طـواه كـمـا حـدث

للكثير من االمور السيئة واجليدة.
حــ بـــدات الــعــمل الــصــحــفي عــام
1956 قـــبل  65 عـــامـــا كـــان ســـبــاق
اخلـيل (الـرايـسـز) من مـعـالم احلـياة
في بـغـداد رغم ما يـسـببه مـن نكـبات
مــالـيـة لــلـمـراهـنــ الـذين يــحـلـمـون

بالثروة تاتيهم من حوافر اخليل.
wH×  Ÿu{u  sŽ Y×³ «

وكـصحـفي جديـد في عالـم الصـحافة
واضيع كـنت ابحث عن اجلديد في ا
الـتي تـنـاسب احليـاة في ذلك الـزمان

ها. وكان الرايسز من معا
وهــكـذا اقـدمت عــلى  اجـراء حتـقـيق
عـن هـذا الـعـالم الــذي كـنت اسـمع به
وتـمـنعـني تربـيـتي القـروية ان ادخل
فـيه. وبـعـد عـام من العـمل الـصـحفي
فـي صــحـــيــفـــة الــشـــعب اي في عــام
 1957ذهـبت الى الـرايـسز في مـحـلة
ـنصور حيث يقع (نادي الفروسية) ا
واجـريت حتـقـيـقـا صـحـفـيـا نـشر في

الصحيفة عن ذلك السباق,
لـم اكن اعــرف شــيــئـــا عن الــرايــســز
راهنـات التي سـوى ما أسـمعه عـن ا
خـربت الكثير من البيوت مثل القمار
لـكني ذهبت واعترف انني ربحت في
رهـــان عـــلى حـــصـــان لم اخـــتــره وال
اعـــرف شــيــئـــا عــنه لـــكن هــذا الــذي

حدث.
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اعـــلن وزيــر الــزراعـــة مــحــمــد كــر
اخلـــــفـــــاجـي عن صــــــدور قـــــرارٍ من
مــجــلس األمن الــوطـنـي بـالــســمـاح
باسـتيراد 50 ألف طن من الطـماطة
و50 ألف طن من مصنعات الدجاج
خالل شـهـر رمــضـان وقـال بـيـان ان
(هـــذا الــقــرار جـــاء لــلــتــخـــفــيف من
ارتفاع أسعـارهما وعـدم اثقال كاهل

ستهلك). ا
WLN  WOC

وكـــــان رئـــــيس مـــــجـــــلـس الــــوزراء
مصـطفى الـكاظـمي قال خالل جـلسة
مجـلس الوزراء الـتي عقـدت الثالثاء
اضي اضب انه (خالل االسـبـوع ا ا
نـبهت الى قـضـيـة مهـمـة هي ارتـفاع
واد الـغـذائـيـة وطـلبت من اسـعـار ا
وزارة الـــداخــــلــــيــــة وجـــهــــاز االمن
تابعة والتفتيش وخرجت الوطني ا
بــــنـــفــــسي الى االســــواق يـــجب ان
تـاجرين ـواطن من جشـع ا نحـمي ا
بـقــوت الـشـعب) وشــدد عـلى الـقـول
(لن نــسـمح لــلــمـزايــدين بـاســتـغالل

الظرف االقتصادي).
الى ذلك حـقـقت شـعـبـة االسـمـاك في
ــائــيــة في قـــسم خــدمــات الــثـــروة ا
مـديــريـة زراعـة الــديـوانـيــة تـسـويق
اكــــثــــر من  180طن مـن االســــمـــاك
خالل الشـهر االول من الـعام احلالي
وذكر ذلـك حسن مـطـر الوائـلي مـدير
زراعـــة الـــديـــوانـــيـــة لـ(الـــزمـــان) ان
ـتـابـعــة مـسـتـمـرة بـ (الـتــعـاون وا
ـــديــريـــة زراعــة الكــات الـــفــنـــيــة  ا

التربـية احلـديثة لـزيادة االنتـاج كما
وارد الـطبـيعـية ونوعـا واستـغالل ا
والــبـشــريــة بـشــكل افــضل ومن بـ
ابــرز الـصــفـات احلـديــثـة لـالقـفـاص
الـعــائـمـة الــتي انـتـشــرت عـنـدنـا في
الـديـوانـيـة واقـضـيـتـها الـتـي تشـمل
السنـية واحلمـزة وسومر والـشامية
لــتـــســهم في رفــد الــســوق احملــلــيــة
بـاصـنـاف االسـمـاك عـلى مـدار الـعام
وبــاســعـار مــنــاســبـة وتــوفــر فـرص
ــربـــ وبـــاعــة الـــعـــمل لـــعــدد مـن ا
نح ديـرية  االسماك وقـد سارعت ا
اجـازة لـلمـربـ في مـخـتـلف مـناطق
ـــكن اعــتــبـــارتــربــيــة احملــافــظــة و
االسماك في االقفاص العائمة احدى
وســـائل الســتـــزراع لــلــحـــفــاظ عــلى
ــربــ الـــثــروة الـــســمـــكــيــة ودعـم ا
لــتـــســـهـــيالت الـــقـــروض التـــوفـــيــر
ــســتـلــزمــات الـتـي تـشــمل اســعـار ا
االعالف والـلقـاحـات وزيـادة االنـتاج

للنهوض باالقتصاد الوطني).
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واجنـــزت االجــــهـــزة الـــزراعـــيـــة في
مـحــافـظـة الــديـوانـيـة خــطـة لـزراعـة
محصـولي احلنطـة والرز العـنبر في
مــنــاطـق زراعــة الــرز في احملــافــظــة
ـاضي وانــتـاج لــلـمــوسم الـزراعـي ا
كــمــيـــة كــبــيـــرة في مــجـــال الــثــروة
ــائـدة احلــيـوانــيـة  شــمــلت بـيض ا
والـعـسل الـطــبـيـعي وتـسـويق 180
الف طـن من االســـمـــاك خالل شـــهـــر

اضي. كانون الثاني ا
مـديـر زراعـة الـديـوانـيـة حـسن مـطـر
الـوائـلي لـ(الـزمـان) امس ان اجـهـزة

استـعمال الـسمـاد العـضوي بدال من
الــســمــاد الــكــيــمــيــاوي السـتــصالح
التربة وكذلك توزيع البذور احملسنة
ئة واالسمدة باسعـار مخفظة 75 با
ـوسـم الـزراعي االســبق وكـذلك عن ا
ـبـيـدات مـجـانا الـتي سـاهم تـوزيع ا
ئة في زيادة االنتاج بنسسبة 17 با
وسم الـزراعي االسبق واضاف عن ا
(لــقـــد  تــشــكـــيل حلـــنــة بـــرئــاســة
احملـافظ لـلـتـأكـيـد عـلى اسـتـثمـار في
مــجــال الــزراعــة وحــصــول مــوافــقـة

يــعــلـنــون اســمـاء اخلــيــول الـفــائـزة
ويــقـدمـون لـلـمـراهــنـ الـفـائـزين مـا
ربــحـوه وتـكـون حـصــتـهم مـراهـنـات

اخلاسرين
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من الـنـاحـية الـتـاريـخيـة فـان  سـباق
اخلــــــيــــــول الــــــرايــــــســــــز جــــــاء مع
الـبريطاني بـعد احتالل العراق عام

.1917
ويـــعـــود تــــاريخ تـــأســـيس اول نـــاد
لــلـــفــروســيــة مــنــظم الى عــام 1922
وبـذلك فـان الـعراق سـبق جـميع دول
ــنــطــقــة في هــذا اجملـال عـن طـريق ا
ـصــطـلــحـات االنــكـلــيــز وكـانت كـل ا
واالسـماء انـكلـيزيـة يتـداولهـا الناس
مــثل رايــسـز واجلــانص والــفـيــفـرت

واجلاكي وغيرها.
ـنصـور الـذي ذهـبت اليه امـا نـادي ا
فـقـد أفـتـتح  عام  1952 وكـان تـابـعا

نصور.  لشركة ا
كـــان ســبــاق اخلـــيل يــقـــام  في أيــام
اجلــمـــعــة واألحــد واألربــعــاء من كل
أسـبوع وكـان يعـطل مدة شـهرين في
الـــصــيف هـــمــا تــمـــوز واب ويــعــود

السباق بداية أيلول.

اذكــر مع هــذه الـصــور الـتي احــتـفظ
بـها منـذ ذلك الوقت اي قبل 64 عـاما
لـكـني فـقـدت نـسـخـة مـن الـعـدد الذي
نــشـــر فــيه الــتــحــقــيق واحــاول االن
االســتـــعــانــة بــالـــذاكــرة الــتي بــدات

رور الزمن. تضعف 
 dHOH « fOK³ « Êu

ــراهــنــات  تــكــتب عــلى مــا كــانـت  ا
يـسـمى الـتـوت (الـتـوت) اي الـشـاشة
ـوجـودة مـقـابل الــرقـمـيـة الـكـبــيـرة ا
ــدرجـات  وهـو أول تـوت رقـمي في ا
الــــشــــرق األوسـط بــــعــــد أن كــــانـــوا

يكتبون االرقام  بالطباشير. 
ــراهـنـات تــكـتب بــالـدراهم ( الـون) ا
لــلــفـائــز األول ســتــ درهـمــا لــلـربع
(الـبــلـيس) لــلـثـانـي والـثـالث ديــنـار 
سـتة دراهم  للـربع دينـار وخصوصا

.(Favorite) للفيفرت
ـراهـنـات تتم واذكـر ان الـكـثـيـر من ا
فـي شـوارع بـغـداد في ايــام الـسـبـاق
عـن طـــريق اشــــخـــاص لـــهـم خـــبـــرة
يــقـدمـون لـلـراغــبـ اسـمـاء اخلـيـول
ـشاركة في كل جـولة حسب صحف ا
ـضــمـار خــاصـة بــالــسـبــاق مـنــهــا ا
ونـشرة نادي الفروسـية وفي النهاية
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محمد كر اخلفاجي

الـديــوانـيــة ومـربي االسـمــاك بـهـدف
الــوصل الى االكــتـفــاء الــذاتي) وقـد
ـنع صـيـد االسـمـاك اتـخـذنـا قــراراً 
لالصـــنــاف الـــتي تـــشـــمل الـــكـــطــان
والشبوط والبني وبيعها وتسويقها
بـ احملافـظـات ابتـداء من مـنـتصف
شـهـر شبـاط ولـغـاية مـنـتـصف شـهر
نـيـسـان احلـالي تـزامـنـا مع بـدء يوم
الــــتــــكــــاثـــــر في االنــــهــــر واالهــــوار
ــائـيــة كـافـة من اجل ـســطـحـات ا وا
تــتـمــة اعـداد الــثــروة الـســمـكــيـة في
الـبالد وحـسـب خـطـة وزارة الـزراعـة
الى جـانب الـتـعـاون والـتـنـسيـق ب
الكـات الـفـنــيـة لـلـمـدريـريـة ومـربي ا
الثروة السمكـية بهدف الوصول الى
االكـتــفـاء الـذاتي واكــد مـديـر زراعـة
الـديـوانــيـة (نـحن في الــعـراق نـتـجه
الى تـــقـــنــــيـــات االســـتـــزراع وطـــرق
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ـراءاة في الـدين حـيث أصبح الـفـساد ـشروع اإلجـتـمـاعي جراء ا { تشـظى ا
متنا وأمست النزاهة هامشا...

الـسـياسـة أم الـكبـائـر; فهي إثم مـطـلق حتى لـو كـانت صاحلـة فـكيف والـعراق
يغرق في بحر من فساد?

ـشـروع اإلجـتـمـاعي.. وألن الـسـيـاسـة أم الـكـبــائـر فـأولى كـبـائـرهـا إجــهـاض ا
ـراءاة في الـدين حيـث أصبح الـفـسـاد مـتنـا وأمـست الـنـزاهة مـتـشـظيـا جـراء ا

هامشا...
تعددت وجـوه االنهيار لكننـا نطل عليها من بوابة الـتفاؤل بجيل يحاول اخلروج
ـأزق احمليـر الذي ـا ليـتفـوق على ا من جب يوسف لـيس ليـبـاع بثـمن بخس إ
جــعـهـلم يـدورون عــلى الـسـفـارات; يـطــرقـون أبـوابـهــا علّ مـلـحق ثـقــافي يـقـتـني

اعمارهم التي بددها الوطن.
فبعـد أن عاش العراقي في رغد السبعيـنيات وصدمته حرب الثمانـينيات مكتفيا
ا تـدره عليه أعماله.. االهلـية واحلكومية من مـال وشهرة "ريح وريحان وطيب
مقـام" نتـيجة تـكفل الـدولة بـإنسـانهـا.. داخل وخارج الـعراق صـار بعد 2003

يبحث عن فرصة للعيش الكفاف بتظاهرات أثبت الواقع ال جدواها...
كن أن تـعـود موقـرة لو عـني اجلالـسون عـلى دكة الـقرار شخـصيـة العـراقي 
ـتـخـرجـ في بـبـذل جـهـود مـنـظـمـة لـتـمـكـ سـوق الـعـمل من إسـتـيـعـاب زخم ا
ـواطنـة من حتت الـتراب الـكـليـات.. بـنوعـيـها احلـكومـيـة واالهلـيـة وإيقـاظ روح ا
الــذي غـطــاهــا نـتــيــجـة احلــروب و"احلــصـار  –الــعــقـوبــات الــدولـيــة" واالرهـاب
والـفـسـاد.. ظروف قـاسـيـة تـفـتت الـصـخـر وتذيـب الفـوالذ كـابـدهـا الـعـراقـيون;
يــواجـهـونـهــا بـلـعن إنــتـمـائـهـم الـوطـني.. مع األسف "نــزف الـبـكــاء دمـوع عـيـنك
فإستـعر.. عينا لغيرك دمـعها مدرار.. من ذا يعيرك عيـنه تبكي بها.. أرأيت عينا
للبـكاء تعار. لن تغيب الفرص; إذا سار العراق نحو مشاريع ضخمة يخطط لها
بتأمل مـيداني عليم; يبدأ بتساؤل معرفي تؤسس عليه نهضة إقتصادية عمالقة:
هل نحن دولـة متحضرة حتسن فيـها احلكومة إحتضـان الشعب وتعبئ طاقاته

لإلرتقاء? متكفلة بتفعيل الدستور وحتويله الى عمل ميداني?
اجلواب: أوال.. جـدية احلـكومـة في قـطع نزيف الـفسـاد كفـيل بـإلتـفاف الـشعب

حول الوطن.
ثـانيـا.. الشـفـافيـة اجلادة ولـيس الشـعـاراتيـة اخملادعـة تخـلق إرتـياحـا تفـاهمـيا
شاكل وسد الثغرات.. تعاونا ب الشعب واحلكومة. لتالفي االخطاء ومعاجلة ا
صـطلح الـسيـاسي "حكـومة وثالـثا.. تـرتبط بـثانـيا اخلـروج بالـعراق من طـوق ا
ضـد شـعـبـهـا" الـذي أسـست بــريـطـانـيـا دولـة الـعـراق عـلى أسـاسه يـوم 23 آب
1921 كي جتـنب جـيــشـهـا االصــطـدام بـعـشــائـر ثـورة الـعــشـرين مـرة أخـرى

منصبة حكومة منهم تقمعهم.
ورابعـا.. اإلستثـمار األقـصى لثروات الـبلـد وحتديث بنـيته الـصناعـية والـزراعية

الية واخلدمية واالستثمارية. والتجارية وا
خالصـة الـنــقـاط االربع تـفـضي بـنــا الى أن األمل بـالـله في الــسـمـاء والـتـفـاؤل
بــالـشــرفـاء عــلى االرض قـائم.. يـــــصل الـنــوايـا احلــسـنــة بـاآلمــال الـعــريـضـة
ـانـا بـالله والـتـخـطـيط الـسـليـم والتـنـفـيـذ اجلـدي الـدقـيق; إ
ووالًء للـوطن وتفـانـيا في تـطمـ حاجـة الـشعب; فـيتـخطى
الــعـقـبــات نـحـو "يــوتـوبـيـا  –جـنـة عــلى االرض" ويـنـعـتق
اجلمـيع من عبـودية الفـساد الى حريـة النزاهـة والصدق

بالدين والدنيا.

وزارة الزراعة للـمصادقة عـليها وقد
 رفـعـهـا الى الـهـيـئـة االسـتـشـاريـة
الصـالح 220 الــف دو وعــــــــــــــــدم
زراع كما  تشكيل جلنة اخرى ا
ــتـابــعــة حــمــلـة ــوافــقــة الــوزارة 
مــتــسـابــقي الــرواد وتــسـهــيل كــافـة
االجراءات امـامـها من خـالل النـافذة
الـواحــدة وهي خـطــة بـاسـتــحـصـال
مـوافــقـة الـدوائـر الـزراعــيـة تـتـحـقق
ـئة زيادة بـاالنتـاج تصل الى  50با

وسم الزراعي احلالي). با
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معارضة ثقافية

تـكررة لعـدد غيـر قليل من الـعواصم الـعربيـة شرقـا وغربا اتاحت لي زيـاراتي ا
شـهـد الـثـقـافي واالعالمي والـسـيـاسي فـيـهـا  ان أطـلع بـدقـة على وااللـتـقـاء بـا
صـورة الـعراق والـعـراقيـ في حـاضنـتـهم العـربـية الـتي مـازال بعـضـها اسـيرا

طية تكرست حتى صارت مسلمات  وقد اسهمت  لصور طائفية 
ـاكنـة االعالمـية الـثريـة للـدكـتاتـورية الـساقـطـة في ترسـيخـهـا بدء من الـتقـسيم ا
النـمطي الساذج القائم على شمـال كردي ووسط سني وجنوب شبعي حتى ان
احدهم شـارك معي ببرنامج تلفزيوني عن الوضع العراقي وقدموه حتت مسمى
( خـبـيـر بـالــشـأن الـعـراقي ) قـد قـال بـاحلــرف الـواحـد ان الـنـجف وكـربالء في
اقصى جـنوب العراق  وتتـسع دائرة اجلهل لتضع الـشمال واجلنوب في دائرة

اخليانة وتلقى تبعات احلروب والهزائم واحلصار والتجويع كلها عليهم.
واتذكـر اننا كنا مـدعوين في مهـرجان ثقافي في احـدى العواصم العـربية مطلع
التسـعينات وكان معنا الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي وفوجئنا بأحد االدباء
ـعـروفـ (والـذي عـاش بـبـغـداد اكـثـر من عـقـد كـامل )يـفـتـخـر بـاعـطـاء الـعـرب ا
الـدكـتـاتـور صدام نـصف شط الـعـرب لـلـجارة ايـران بـحـجة انـه رفض ان يذهب
لـلـسالم عـلى الـشـاه في اجـتـمـاع اجلـزائـر عـام 1975م  بل مـشى هـو خـطـوة
والشـاه خطوة وحـ سألنـاه عن ضياع نـصف شط العرب غـضب وازبد وارعد
ـة بـعد متـهـمـا ايانـا بـاخليـانـة مسـتـشهـدا بـاالنتـفـاضـة زاعمـا انـها سـبب الـهز
ـا اضـطـرنا الـى الـرد علـيه اجـتـيـاح الـكـويت وان كـانت قـد حـصـلت بـعـدهـا  

لتصحيح االمر فاتهمنا ( البياتي وأنا بالطائفية والعمالة) .
ولـلـتاريخ اذكـر انـني كنت مـدعـوا في اجتـماع ثـقـافي رسمي بـاجلـامعـة الـعربـية
بـعيـد سـقـوط الـدكـتـاتـوريـة عام 2003 بـأسابـيع وقـد حتـدثت مع الـسـيـد عـمرو
موسى عن ضـرورة التحرك الحتـضان العراقيـ وخصوصا شيـعة العراق قبل
فـوات االوان وقـلت له ان الـشـعب الـعـراقـي يـنـظـر بـريـبـة الى اجلـامـعـة الـعـربـيـة
ـعارضة العراقية سنوات حكم ودورها في دعم الـدكتاتورية وعدم اقترابها من ا
البعث لـكنها حتتضن اليوم رموز الطائفيـة بحجة معارضة االحتالل مستشهدا
بـاستـقـباله حلـارث الـضاري قـبـلهـا بـيومـ  فـزعم ان اجلامـعـة تسـتقـبل جـميع
الـعـراقـيـ وحتـمس  لـعـقـد مـؤتـمـر اقـتـرحـته عن حـوزة الـنـجف بـوصـفـهـا اقـدم
وارصن  جامـعة اسالمـية دافـعت عن القـضايـا العـربيـة يعـقد في مـقر اجلـامعة
ـا يــشـكل شـبـه اعـتـذار لـلــعـراقـيـ واشــارة لـعالقـة جــديـدة مـعـهم الـعــربـيـة 
ـكتبه ـناقـشة الـية الـتحـرك في اليـوم التـالي ولكـنني فـوجئت  وأعطاني مـوعدا 
ـوعـد انه اضـطـر لـلـسـفـر الى لـيـبـيـا ألن الـقـذافي غـاضب ويـريـد يـخـبـرني في ا
االنسـحاب من اجلامعة الـعربية  وانهم سـيتصلون بي فور عـودته ولم يتصلوا
ـان الـعـراقي عام طـبـعـا وقد ذكـرت الـسـيـد عمـرو مـوسى بـذلك عـنـدمـا زار البـر
2011 او  2012 فقال لي نقوم بذلك االن  فقلت له ان الوقت قد تأخر جدا.
ان التـقارب مع احلاضنة العربـية اليوم ضرورة ملـحة للطرف ولكن وفق اسس
صـحـيـحـة ولـيس من خالل الـنـظـر الـيـهم كـبـديل لـعالقـات الـعـراق االخرى الـتي
دفـعـنا الـتآمـر والتـخلي الـعـربي الى بعـضهـا اضطـرارا كـما انه لـيس بوسـعهم
تناقضة. استـغالل العالقات بالعراق في مزاداتـهم وجبهاتهم ووفق اجنـداتهم ا
وعلى الـعراقي ان يدركوا ان عليـهم ان ال يتنازلوا عن ثوابتهم الـوطنية مجاملة
النظمـة استخدمت االرهاب وتنظيمـاته لقتل التجربة العراقـية وفشلت بتضحيات

العراقي ودمائهم.
ان العالقـة مع العراق شرف لكل الدول العربية فهو اصل العروبة ومنبع  لغتها
وثقافـتها  واالنفتـاح العربي علـيه اليوم فرضه نصـره الكبير عـلى داعش لكننا

أزومة  وتفهما للحالة العربية ا
النـريـد اعـتـذارا عـربـيا مـن العـراقـيـ فـهـو اعـتـذار مـتـأخـر فـاقد
لـقـيـمته لـكـنـنا نـريـدهم ان يـعتـرفـوا بـأن العـروبـة تـبدا من
وصل وبغداد وهي حواضر العروبة الكـوفة والبصرة وا
احلقـيقـية وال يـنبـغي التـبرع بـها لـقومـيات ودول أخرى
عنـدها يندمل اجلرح جزئيا  وننظر واياهم الى مستقبل

مختلف.

ـديـريــة اتـخـذت عـلى عــاتـقـهـا دعم ا
ـــزراعــــ فـي زيـــادة الــــفـالحــــ وا
ـسـاحـات الـزراعـيـة في مـحصـولي ا
احلــنــطـة والــرز الــعـنــبــر حـيـث بـلغ
ـاضي بـحدود 236 ـوسم ا انتـاج ا
الف طن من احلنطـة واكثر من 155
الف دو من الرز لتصـبح احملافظة
هي االولـى في االنـــــتــــــاج لـــــهـــــذين
احملـــصــولــ فـي مــنــطـــقــة الــفــرات
االوسـط) واضــــــاف الـــــــوائــــــلي ان
ـــتـــحــقق جـــاء من خالل (االنـــتــاج ا

وإخفاء قسـري) خالل قمع تظاهرات
(ثـــورة أكـــتــوبـــر) وفق مـــا أعــلـــنــته
محامية تمثلها لوكالة فرانس برس.

و التقدّم بالشكـوى القضائية لدى
ـكـافـحة الـنيـابـة الـعامـة اخملـتـصة 
اجلرائـم ضد اإلنـسانـيـة في مـحكـمة
بــاريس وفق احملــامــيــة جـيــســيــكـا

فينال.
وجاء في بـيان أصـدرته احملامـية أن
عـائالت هـؤالء الــعـراقـيـ اخلـمـسـة
(أحـــدهم تـــعــرّض إلصـــابــة حـــرجــة
والـــثــاني مـــخــفـي قــســرا والـــثالثــة
الـبـاقـون قـضـوا تـعوّل عـلى احملـاكم
الفرنـسية بدءا بـاالعتراف بـصفتهم

ضحايا).
واعـتـبـار مـن تـشـرين األول/أكـتـوبـر
2019 تظاهـر مئـات العراقـي على
مــدى أشــهــر ضــد فـســاد الــســلــطـة.
والتـحرّك الـذي أطلـقت علـيه تسـمية
(ثورة أكـتـوبر) طـالب أيضـا بـتوفـير
اخلـــدمــــات الــــعــــامــــة والـــوظــــائف

. للعراقي
وأوضحت احملـامـية أنه (عـلى الرغم
من أن الدستور العـراقي يكفل حرية
الــتــعــبــيــر والــتــجـمّـع قــمـعـت هـذه
الـتـظـاهـرات مـنـذ الـبـدايـة بـوحـشـية
هـــائـــلــــة ثم أصـــبـح األمـــر مـــكـــررا
ـنـهـجا: إطـالق الرصـاص احلي و

رئـــيس الــوزراء الـــعــراقي الـــســابق
ــهــدي تــتّــهــمه فــيــهــا عــادل عــبــد ا
بـ(جـرائـم ضـد اإلنـســانـيــة وتـعـذيب

انـتـشار الـقـنـاصة اسـتـخـدام قـنابل
ــســيل لـــلــدمــوع وحتــطــيم الـــغــاز ا

اجلماجم من مسافة قريبة).
 وأشــــارت احملـــامــــيـــة إلـى (خـــطف
مـــتــظــاهــرين وتـــوقــيــفــات من دون
مـذكـرات قـضــائـيـة وأعـمـال تـعـذيب
والـعـديـد مـن االنـتـهـاكـات اخلـطـيـرة
حلــقـــوق اإلنــســـان الــتي وثّـــقــتـــهــا
ــتـحــدة غـلى يــونـامي بــعــثـة األ ا

العراق). 
WIŠUÝ WO³ Uſ

ووفق األرقــام الـرسـمــيـة قــتل نـحـو
600 شـــخـص وأصـــيب 30 ألـــفـــا
ـتظـاهرين غالـبيـتهم الـساحـقة من ا
مـنذ األول من تـشـرين األول/أكـتـوبر

 .2019
ويــتــواصل في بــغــداد وفـي جــنـوب
العـراق اغـتيـال الـنشـطـاء وخطـفهم
إال ان الـسلـطـات تشـدد عـلى أنـها لم
تـــــتـــــمــــكـن من حتـــــديـــــد هـــــويــــات
.وفي الـشـكـوى الـقـضـائـية الـفـاعـلـ
الـــواقــعـــة في 80 صـــفــحـــة وثّــقت
احملـــامـــيــــة (ضـــلـــوع الــــســـلـــطـــات
وخــصــوصـــا رئــيس الــوزراء) عــبــد
ــهـــدي الــقـــائــد األعـــلى لــلـــقــوات ا

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –تــــــقّــــــدمت
عــائالت خـمــســة عـراقــيـ الــثالثـاء
بـشــكـوى قـضــائـيــة في بـاريس ضـد

ــســلــحـة والــذي خــلــفه مــصــطـفى ا
الكاظمي في أيار/مايو 2020.

وأوضحت فـينـال أن (رئيس الوزراء
الــســابق لم يــتّـخــذ الــتـدابــيــر الـتي
ـنع هـذه يـخـوّله مـنـصـبه اتـخـاذهـا 
اجلـــرائم وتـــعــمّــد الـــدفع بـــاتّــجــاه
ا إرسـاء مـنـاخ إفالت من الـعـقـاب 
شــــجّع عــــلى تــــكـــرارهــــا) وهـــو (لم

يستعمل سلطته التأديبية).
 مضيفة أن أي تدابـير اتّخذت بقيت
من دون أهـــمــــيـــة تــــذكـــر مــــقـــارنـــة
ـرتكبـة.والشكوى بخطـورة األفعال ا
ــهـا في بـاريس نـظـرا الـتي  تـقـد
إلى اخـتـصــاص احملـاكم الـفـرنـسـيـة
فـي الــنــظــر فـي قــضــايــا الـــتــعــذيب
واإلخفـاءات القسـرية تـستنـد أيضا
ـــهـــدي أقـــام بــشـــكل إلـى أن عــبـــد ا
مـــتــقـــطّع في فـــرنــســـا خالل ثالثــ
ــدعــيــة. لـكــنه عــامــا وفق اجلــهــة ا

متواجد حاليا في العراق.
وفي تشـرين الثـاني/نوفـمبر 2019
أعلنت النيابة العامة السويدية فتح
حتـقـيـق بـحق وزيـر عـراقـي بـشـبـهـة
التـورط في (جـرائم ضـد اإلنسـانـية)
تظاهرين. على خلفية مقتل مئات ا

5 Š s ×
بيروت
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ــلك فـيــصل الــثـاني واالمــيـر وكــان ا
عـــبــد االله يـــحــضـــران الــكــثـــيــر من
الـسـبـاقات ولالمـيـر عبـد االله خـيول
تــشــارك في الــســبــاق وقــد تــفـوز او
تـخـسـر وهـنـاك شـخـصـيـات معـروفه
لــهــا عالقــة بـالــســبـاق مــراهــنـ او
أصــحـاب خـيـول ومــنـهم صـبـاح ابن
نـوري السعيد وعبد العزيز النجيفي
(اعـــتـــقـــد انه والـــد رئــيـس مــجـــلس
الـنـواب الـسـابق اسـامـة عـبـدالـعـزيز
ــــلك عـــددا من الـــنــــجـــيـــفي وكـــان 

اخليول).
امـا اجلوكـية الـذين يركـبون اخلـيول
فـي السـبـاق ولهـم دور كبـيـر في فوز
هــذا احلـصــان او ذاك فـان اشــهـرهم
فـي ذلك الـوقت يـدعى (مـنـفي) وداود

هــاشم وال اتــذكــر االســمــاء االخـرى.
وقــد نـــال (مــنــفي) بــطــوالت عــديــدة
جـــلـــبت إلـــيه شـــهـــرة واســـعـــة بــ

اجلمهور.
غـير ان النـادي قد  غلـقه بعد ثورة
 14تموز عام  1958ولم تشهد بغداد
ســــبـــــاقــــات لــــلــــخــــيـل اال في  عــــام
1978عـنـدمـا افتـتح نـادي الفـروسـية
بـ الغزالية و العامرية غربي بغداد
ـتـابـعـون لـسـبـاق اخليل ان ويـذكـر ا
عــدد اخلــيــول األصـيــلــة الـتـي كـانت
إســطـبالت الـنــادي تـضـمــهـا حـوالي
 6000حـــــــصــــــان قـــــــبل االحـــــــتالل
االمـــريـــكي  2003لـــكـن اإلســطـــبالت
تــعــرضت لــعـمــلــيـات نــهب و ســرقـة
واسـعـة بـسبب الـفـلتـان األمـني الذي

أعقب االحتالل .

لك فيصل الثانيمحسن حس في لقاء صحفي ا

هدي عادل عبد ا
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يـــزور رئـــيس اقـــلـــيم كـــردســـتـــان
نـيجـرفان الـبارزاني  بـغداد خالل
قبلة إلجراء اجتماعات مع االيام ا
سؤولـ واالستفـادة من الفرص ا
ــشــاكل.وقـال فالح ــتــاحـة حلل ا ا
مصطـفى  كبير مـستشاري رئيس
االقـــلــــيم فـي تـــصـــريـح تـــابــــعـــته
(الــزمــان) امس (نـحـن عـلـ اتــصـال
مع مــــكـــــتــــبي رئــــيــــسي الــــوزراء

واجلمهوريـة لتحديـد موعد لزيارة
الـبارزاني الى بـغـداد) مرجـحا ان
قبلة) (تكون الزيارة خالل االيام ا
واكــد مـصــطـفى ان (الــزيـارة دلـيل
عــلى حــرص رئــيس االقــلــيم عــلى
اســــتـــمـــرار احلــــوار مع االطـــراف
ـشاكل واالسـتفادة العـراقية حلل ا

تاحة).  من الفرص ا
في تـــطـــور  اكـــد الـــبـــارزاني  أن
ـــتــاح هــو أن اخلـــيــار الـــوحــيــد ا

نـخطـوا صوب مـسـتقـبل أفضل من
خالل التـالحم والتـشارك وبـاإلفادة
ــــــاضـي واحلـــــوار مـن جتــــــارب ا
والـتــفـاهم واالتــفـاق مع احلــكـومـة
االحتــــاديــــة  بـــــدعم ومــــشــــاركــــة

ومساعدة اجملتمع الدولي. 
ـناسبة حلول وقال رئيس االقليم 
الــذكــرى الـثـالثـ لــصــدور الــقـرار
ـناسـبة الدولي 688 انه (في هذه ا
نكـرر حتياتـنا وامتـناننـا للمـجتمع

الــدولي الـــذي اتــخــذ قـــبل ثالثــ
عــامـــا من الـــيـــوم قــراراً صـــائـــبــاً
وصحيحاً وأثـبت شعب كردستان
بـقـيـادة اجلبـهـة الـكردسـتـانـية أنه
فـي حـــــال تـــــوفـــــرت له احلـــــريـــــة
والــفــرصــة يـــســتــطـــيع أن يــقــدم

.( وذجاً جيداً ومتميزاً أ
داعـيــا اجملـتــمع الـدولـي (لـدعــمـنـا
ومـسـاعـدتـنـا عـلى اتـخـاذ خـطوات
أكـــبــر صـــوب مـــســـتــقـــبل أفـــضل
مشتـرك وآمن ومستقـر ومتقدم مع
ـنطقـة والعـالم لنـحمي الـعراق وا
مـعاً من خـالل الشـراكـة والتـعاون
الـقيم اإلنـسانـية الـسامـية والـعالم
ــتـقــدم ونـتـصــدى مـعــاً لـلــعـنف ا
والـتــطــرف واإلرهـاب). فــيـمــا عـاد
رئيـس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
الى بــغـــداد امس  بــعــد اخــتــتــام
زيارته الى االمارات التي استمرت

يوما واحدا. 
وقــال بـــيـــان لـــلـــمـــكـــتب االعالمي
لــرئـيس الــوزراء تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (الــكـاظــمي اجــتـمع خالل
زيــــارته الـى االمــــارات مع  نــــائب
رئـــيس الـــدولــة  رئـــيس مـــجــلس
الوزراء حاكم دبي مـحمد بن راشد
آل مـكـتـوم  وولي عـهـد أبـوظـبي 
نـــائب الـــقـــائـــد األعـــلى لـــلـــقــوات
سلحة محمد بن زايد آل نهيان  ا
حــــــيث  اســــــتــــــعــــــراض آخــــــر
ـستـجدات اإلقـليـمية التـطورات وا
والـدولــيـة والــتـطــرق إلى أهـمــيـة
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بـحث رئــيس مــجـلس الــقـضــاء االعـلى
فـائق زيـدان مع وزير الـعـمل والـشؤون
االجــتـــمــاعــيــة عــادل الــركــابي  االطــر
عـاجلة ظـاهرة التـسول في الـقانـونيـة 
الــبالد. وقــال بــيـان لــلــمـجــلس تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان (اجلــانـبــ نــاقــشـا
خالل الـلـقـاء الـذي جـمـعـهـمـا  اآللـيات
ـعــاجلـة ظـاهــرة الـتـسـول الــقـانـونــيـة 
ـعـاجلـتـها  ووضع احلـلـول الـعـمـلـيـة 
وبحث األطـر القانـونية لـضمان حـماية
األطـفال ورعـايـتهم). وأصـدرت مـحكـمة
حتقـيق احلـلة,اخملـتـصة بـنـظر قـضـايا
الــنــزاهـــة أكــثــر من 13 مـــذكــرة قــبض
واســتـقــدام بـحق مــحـافــظـ ســابـقـ
ومــــــــــدراء عــــــــــامـــــــــ خـالل ثـالثـــــــــة
اضيـة.وذكر البـيان ان (محـكمة أشهـرا
حتــقــيق الــنــزاهــة فـي احلــلــة أصـدرت
خالل مــنــتــصف كــانــون الـثــاني حــتى
ــاضــيــ  أكــثــر من 13 نــهــايــة آذار ا
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مـــــذكــــرة قــــبض واســـــتــــقــــدام طــــالت
مسـؤول كبارا عـن قضايا فـساد مالي
وإداري). واعـــلــنت مـــحــكــمـــة حتــقــيق
الــنـاصــريـة عن صــدور  أمــر بـالــقـبض
بـحق ضـابط في اجلـيش بـتـهـمـة مـقتل
ــــتـــظــــاهـــريـن في مـــديــــنـــة عــــدد من ا
الــنـاصــريـة.وقــال مـصــدر في تــصـريح
امس ان (مـحــكـمــة الـتــحـقــيق أصـدرت
أمراً بتـوقيف ضابط في اجلـيش برتبة
عقيـد وثالثة جنـود بتهـمة قتل عدد من

متظاهري الناصرية).
واضـاف ان (الــضـابط تـلـقى جـمـلـة من
ــوجـهـة بــحـقه الــدعـاوى الـقــضـائــيـة ا
ــتـهم بــقــتل ثالثــة مـتــظــاهـرين في ,وا

أحداث الناصرية). 
WOzUC  ÈËU œ

وافتتح رئيس محـكمة ديالى االحتادية
حــسـ كـاظم وسـمي وبـحـضـور نـواب
ـدعـي الـعـام اجملـلس دارا احملــكـمـة وا
لـلـقـضـاء في جـلـوالء.وأفـاد الـبـيـان بأن

(الـبنـاية اجلديـدة تضـم محاكـم البدءاة
واالحــوال الــشـــخــصــيــة والـــتــحــقــيق
واجلنح) واشار وسمي خالل االفتتاح
الى ان (اجمللس القضـاء يسعى اليجاد
مـحـاكم وأبـنـيــة تـلـيق بـهـيـبـة الـقـضـاء
ــواطن وتـســهم فـي تـقــد اخلــدمـة وا
القضائية باستخدام النظم االلكترونية

ميزة).  واالدارية والتحقيقية ا
فـيـمـا اكـدت هـيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية
صـدور حــكم حـضــوري بـاحلــبس عـلى
مديـر عام شـركة تابـعة  لـوزارة اإلعمار

سبق أن ضبطته متلبساً بالرشا. 
واوضح بـيان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (مـحــكـمـة جــنـايـات الــرصـافـة
اخملـتــصـة بــقـضـايــا الـنــزاهـة اصـدرت
ـدة عـام حـكـمـاً حـضوريـاً بـاحلـبـس 
بحق مدير عام إحدى الشركات التابعة
لـوزارة اإلعـمـار واإلسـكــان والـبـلـديـات
الـعــامـة) مــشــيـرا الى ان (احلــكم جـاء
على خلفية ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ
ــوافــقــة رشــا لــقــاء ا
عــــــــــــــلــى صــــــــــــــرف
مــســتـحــقــات مــالــيـة
ــشـــروع ســكـــني في

محافظة البصرة).
 مـبــيـنـا ان (احملـكـمـة
وبــعـد اطالعــهـا عـلى
ُـتـحـصـلة في األدلـة ا
الــقــضــيــة ومــحــضـر
الــــضــــبـط األصــــولي
الـذي نـظمـته مـديـرية
حتـقــيق الــهــيــئـة في
ــــبــــرزات بــــغــــداد وا
ــضــبــوطــة وصـلت ا
إلـى الـقـنـاعــة الـتـامـة
ــدان ـــقـــصـــريـــة ا
فــقــررت احلــكم عــلـيه
اســتـنــاداً إلى أحـكـام
الـــــقــــرار 160 لـــــعــــام
1983). كمـا اوضحت

ـكـلـف الـهـيـئـة ,تـفـاصـيل اسـتـجـابـة ا
ـالـيـة والـكـسب بـاإلفـصـاح عن الـذمـة ا
ـــشــروع لــعــام 2021 فــضالً عن غــيــر ا
نـتـائج تقـصّـيهـا مـلفي تـضـخم األموال
ـصــالح. وافـصــحت دائـرة وتـضــارب ا
الــوقــايــة فـي الــهــيــئــة عـن (تــفــاصــيل
ـالية هم ا سؤولـ عن ذ استـجابـة ا
لـلـمـدة مـا 4 كـانـون الـثـاني ولـغـايـة 25
ــاضـيـ  اخلـاصـة بـالـرئـاسـات اذار ا
الثالث والـسلـطة القـضائـية والوزارات
ــرتـبــطـة والــهـيــئـات واجلــهـات غــيـر ا
بوزارة فضالً عن احملافـظ وبحسب
ـادة 16 من قــانــونــهـا مـا تــضــمــنــته ا

عدل). النافذ رقم 30 لعام 2011 ا
مـؤكـدة ان (الـرئـاسـات الـثالث مـتـمـثـلة
برؤساء اجلمهورية والوزراء و مجلس
الــنــواب ونــائــبــيه ورئــيس الــســلــطـة
الــقـضــائـيـة ونــائـبـه ورئـيس احملــكـمـة
هم االحتـادية الـعلـيا أفـصحـوا عن ذ
الـيـة لـلـعـام اجلاري وبـنـسـبـة بـلغت ا
ائة).وأضافت ان (239 نائباً من مئة با
أعضـاء مجلس الـنواب للـدورة احلالية
ــالـيــة بـنــسـبـة ـهم ا أفــصـحــوا عن ذ

نيجرفان البارزاني 

مؤتـمراتهـا العـلميـة على استـلهام
ـواضـيـع الـتي تــعـالج الـقــضـايـا ا
اخملــتــلــفــة ومـا تــســفــر عــنــهـا من
تـــــداعــــــيــــــات وصـــــوال الـى وضع
معـاجلات حقـيقيـة وحلوال واقـعية
تـــــمــــنح الـــــرخــــاء واالســــتــــقــــرار
للمجـتمعات .من جـانبه عد معاون
الـعـمــيـد لـلـشـؤون الـعــلـمـيـة  عـلي

الـشـمـري ”خــطـوة اقـامــة مـؤتـمـرا
دوليـا مشـتركـا مع جامـعة عـجمان
بـانـهـا فـرصـة مــهـمـة عـلى صـعـيـد
عرفـة تسهم في االنفتاح العلم وا
ي في مـجـاالت واالنـدمــاج االكـاد
. البحث والتطبيق ب اجلامعت
بـدوره رحب عــمـيــد كـلــيـة االعالم
جـامــعـة عــجــمـان  حــسـام سالمه
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اعــلــنـت  وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والــبــحث الــعــلــمي ارتــفــاع أعـداد
الـبـحـوث الـعـراقـيـة من اجلـامـعات
والـكلـيات احلـكـوميـة واألهلـية في
ـيــة الى سـتـة ـســتـوعــبـات الـعــا ا
وسـتـ ألــفـا وسـبـعـمــئـة وتـسـعـة

وعشرين بحثا علميا.
ــنــشـورة في وحــسب الـبــيــانـات ا
ي فإن مـستـوعبـات سكـوبس العـا
اجلامعات احلـكومية حـققت لغاية
الــثـالث من نـيــسـان احلـالي نـشـرا
لــثالثــة وسـتــ ألــفـا وتــســعـمــئـة
وســبــعـة وخــمــسـ بــحــثـا فــيــمـا
نشرت اجلامعات والكليات األهلية
ألـفـ وسبـعـمئـة واثـن وسـبـع

بحثا.
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وقال وزير التعليم العالي والبحث
العـلمي  نبـيل كاظم عبـد الصاحب
في رسالته الى اجلامعات إن (هذه
الـــزيــــادة الـــواضــــحــــة في أعـــداد
يا ـنشورة عـا البـحوث العـراقية ا
تـعـزز مـوقع اجلـامــعـات الـعـراقـيـة
الــتي بـات صــعــودهــا مــؤشـرا في
ـيـة) مـؤكدا في التـصـنـيـفـات الـعـا
الــوقـت نــفــسه (ضـــرورة تــكــثــيف
ـا يتـناسب ـلف  االهـتمـام بـهذا ا
ــؤسـســات اجلــامـعــيـة وســمـعــة ا

احلكومية واألهلية في العراق).

وحـث عــــــبـــــد الــــــصــــــاحب عــــــلى
(االســـتــمـــرار واالرتــقــاء الـــنــوعي
بــالـبـحث الـعـلـمي وتـوسـيع دائـرة
شترك ألعضاء الهيئات اإلشراف ا
التـدريسـية في الـتعلـيم األهلي مع

اجلامعات احلكومية).
وعــقـــدت كــلــيــة االعالم بــجــامــعــة
بغداد اجتماعا الكترونيا مع عميد
كـلـيـة االعالم والـعـلـوم االنـسـانـيـة
بجـامعة عـجمـان االمارتيـة  حسام
عـلي سالمه لـبـحث امـكانـيـة اقـامة

مؤتمر علمي دولي مشترك.
وجــاء االجـتــمــاع الـتــنــسـيــقي مع
سالمه وبـــعض اعــضــاء الــهــيــئــة
التدريسية في جامعة عجمان على
هـــامـش االجـــتــــمـــاع االســــبـــوعي
جمللس كلية االعالم جامعة بغداد.
واشـار عـمـيـد الـكـلـيـة عـمـار طـاهر
الى  اهــمــيــة مــشــاركــة جــامــعــات
عـربـيـة واقلـيـميـة في مـؤتـمر كـلـية
االعالم الــســنــوي بــهــدف اضــفــاء
طـابع دولي عـلـيه فـضال عن كـونه
يــهــدف الى مالقــحــة االفــكــار بــ
البـاحث العـراقي ونـظرائهم في

نطقة . ا
واضاف ان  االزمات التي تعيشها
الــبــلــدان الــعــربــيــة واالقــلــيــمــيــة
والســـيــمـــا الـــعـــراق يــتـــطـــلب من
ــيـة الــبـاحــثــ والـنــوافــذ االكـاد
احلكوميـة واالهلية ان حترض في

بجهود عمادة اعالم بغداد لتوطيد
عـــرى الــتـــعـــاون مـع اجلـــامـــعــات
الـدولــيـة ومـنـهــا جـامـعــة عـجـمـان
ـيـة لـبــنـاء اســتـراتـيــجـيـات اكــاد
ومـــهــــنــــيـــة فـي مـــجــــاالت االعالم
احلــديث وتـسـاعـد عــلى الـنـهـوض

بواقع االعالم العربي.
جتدر االشـارة الى ان كلـية االعالم

بـغداد قـد عقـدت مؤتـمرهـا العـلمي
الـــثــالث عــشــر مـــحــلــيــا والــدولي
الـثـاني في اواخـر تـشـرين الـثاني
االعالم“حتـت عــــــــــــنـــــــــــوان 2020
والـسـيـاسـة واجملـتـمع مـن مـنـظور
الواقع.. صـراع سياسـة ام تكامل”

شاركة (14) دولة عربية .
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ـؤتـمـر حـيـنـهـا 69 ورقة ونــاقش ا
بحـثية لـ 85 باحث عـراقي وعربي
في ستة جلسـات رئيسة خُصصت
اجلـــــلـــــســـــة االولـى لـ اخلـــــطــــاب
الــــســـيـــاسـي في الـــفــــضـــائـــيـــات
وانعكاسه على اجلمهور والثانية
ـوضوعـية لـبحث الـبعـد االخالقي 
الصـحافة الـتقـليديـة وااللكتـرونية
في تـــرتــيب اولـــويــات اجلـــمــهــور
جتاه قضايا اجملـتمع اما اجللسة
الــثــالــثــة فــتــطــرقت لـ الــتــســويق
الــســيـــاسي واالجــتــمــاعي وبــنــاء
الصـورة والرابعـة تنـاولت خطاب
الـــكــراهـــيــة واالطـــر الــقـــانــونـــيــة
واالخالقـيــة لـعـمل وسـائل االعالم
فيمـا ركزت اخلامـسة على الـتربية
االعالمــيـة الــرقـمــيـة والــتـحــديـات
الـسـيـاسـيـة بـ االعالم الـتـقـلـيدي
واجلـديـد بـيـنمـا نـاقـشت اجلـلـسة
االخــــــــيـــــــــرة (االعالن وحـــــــــمالت
الــعالقــات الـعــامــة في الــتــسـويق

االجتماعي.

ŸUL∫ مجلس كلية االعالم ببغداد يجتمع لبحث اقامة مؤتمر علمي «
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الـتعـاون الدولي وتـنـسيق اجلـهود
وتــكــامـلــهـا فـي مـواجــهــة جـائــحـة
كـــورونــا  واحــتــواء تــداعــيــاتــهــا
االقـتـصـاديـة والــصـحـيـة عـلى دول
العـالم) وقدّم الـكاظـمي الشـكر إلى
(اإلمـارات وقـيـادتـهــا لـلـمـسـاعـدات
الـطـبـية الـتـي قـدمـتهـا إلـى الـعراق
ـــواجـــهـــة اجلـــائـــحـــة) وشـــعـــبه 
واضـــاف انه (جــرى خالل الــزيــارة
والـلـقـاءات الـرســمـيـة  بـحث آفـاق
التعاون ب البلدين الشقيق على
ستـويات وسبل تطويرها جميع ا
وتـــنــمـــيــتــهـــا خــدمـــة لــلــمـــصــالح
شتركة واالشادة بعمق العالقات ا
األخـــويـــة الـــتي جتـــمع الـــبـــلـــدين

) وتابع ان (االجتماعات الشقيق
شددت على أهـمية تطـوير وتعزيز
التعـاون في اجملاالت االقتـصادية
وتـنـمـيـة الـتجـارة وزيـادة الـتـبادل
الـــتــــجـــاري وتـــشـــجــــيع حـــركـــة
االسـتـثــمـار بـ الـبــلـدين ودعـوة
رجـال األعمـال من البـلـدين لتـبادل
الـــزيـــارات وتــــأســـيس مــــجـــلس
األعـــمـــال الــــعـــراقي ــ اإلمـــاراتي
وتــسـهـيل جــمـيع اإلجـراءات الـتي

تخدم مصلحة البلدين). 
مـــــؤكـــــدا ان (اإلمــــارات اعـــــلـــــنت
اسـتـثـمـارهـا مـبـلغ ثالثـة مـلـيارات
دوالر فـي الـعـراق  بـهــدف تـعـزيـز
الـــــــعـالقــــــات االقـــــــتــــــصـــــــاديــــــة
واالستثمارية وخلق فرص جديدة
لـلـتـعـاون والـشـراكـة ودفـع عـجـلة
الـنـمــو االقـتـصـادي واالجــتـمـاعي
والــــتــــنــــمـــوي لــــدعـم الـــــــشــــعب

العراقي). 
واشــار الـكــاظـمي خالل الــلـقـاءات
الى ان (العراق يثمن عاليا مبادرة
اإلمـــارات وإعــــادة بـــنــــاء مـــنـــارة
احلدبـاء وجـامع النـوري وعدد من
الـكـنــائس في مـحـافــظـة نـيـنـوى)
مــؤكـدا ان (الــزيـارة شــهـدت بـحث
الـــتــعـــاون األمــنـي والــعـــســكــري
ـــكــافـــحــة ـــعــلـــومــات  وتـــبــادل ا
اإلرهاب  واالتـــــفاق على توسيع
الـــتـــعـــاون فـي مـــجـــال الـــطـــاقـــة
والســــيــــمـــا مــــجــــاالت الـــطـــــاقـــة

النظيفة). 

ــئــة في مــا أفـصح 19 بــلـغت 74,2 بــا
ـئة ـهم بـنـسـبـة 82,6 بـا وزيـراً عن ذ
وكـانت نـســبـة إفـصــاح أعـضـاء كل من
احملـكـمـة االحتـاديــة ومـجـلس الـقـضـاء
ئة ومحكـمة التميـيز االحتادية مـئة با
فضالً عن إفـصاح رئيس االدعـاء العام
في وقتٍ بـلـغت نـسـبـة إفصـاح الـقـضاة
فون من ـكـلـَّ ـئـة أمـا ا كـلَّـف 95,5 بـا ا
غيـر القـضاة  فـكانت نسـبة إفـصاحهم

ئة).  94,4 با
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مشيرة الى ان (27 من رؤساء الهـيئات
ُـــرتـــبـــطـــة بــوزارةٍ واجلـــهـــات غـــيـــر ا
ــالــيــة فـي مـا ــهم ا أفــصــحــوا عن ذ
ـهم بنـسـبة أفصح 7 مُـحـافظـ عن ذ
ئـة).واوضـحت الـدائرة بـلغت 46,7  بـا
انه ( إحـالة مـلـفات 28 مكـلـفاً ظـهرت
بـــحـــقــــهم أدلـــة عن وجــــود اســـتـــغالل
مــــنــــصب أو تــــضـــــخم في األمــــوال ال
يـتـنـاسب مع مـواردهـم االعتـيـاديـة إلى
دائـرة الـتـحقـيـقـات في الهـيـئـة لألعوام
من 2021-2018  وان قـــضــــايــــاهم مـــا

زالت قيد التحقيق أو احملاكمة).
 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6936 Thursday 8/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6936 اخلميس  26 من شعبان  1442 هـ 8 من نيسان (ابريل) 2021م

ÊËbF  V U

بغداد

نبض القلم

سؤال طرحه مـفكرون كثـر منذ وقت مـبكر  وال يـزال يطرح وأجـابوا عليه
ـجـملـها مـتفـقـة على االسـباب  لـكن هذه اجابـات  مفـصلـة تـكاد تـكون  
االسـبـاب نـفـسـهـا لم تـكن عـائـقـا أمـام دول أخـرى لتـسـلـك طريـق الـتـطور
والـنـمـو  وتـكـون لـهـا جتـاربـهــا اخلـاصـة في الـبـنـاء احلـضـاري والـتـقـدم
ي االقـتــصـادي  والــسـيــاسي  ويـكــون لـهــا ثـقــلـهــا في االقـتــصـاد الــعـا
ـيـة  وتواصـل السـيـر بـوتـيـرة عالـيـة وخـطى سـريـعة ومـوازين القـوة الـعـا
لـلـوصـول الى مـرتـبـة الـدول الـتـي سـبـقـتـهـا في هـذا الـطـريق   في اوربـا
وامـريـكا والـيـابـان والـصـ   وقـد جتـاوزتـهـا في بـعض حـلـقـات الـتـطور
ـقارنة بـعد سنـوات إذا ما سارت ا تأخـذ مكانـها في سلم ا والنمـو  ور
تصـاعدة  بارقـام تشكل مـعجزات اقـتصاديـة تسجل على  وتيـرة النمـو ا

لها  .
اذا  تمكنت دول عديدة من بناء جتربة خاصة بها السؤال األزلي هو  .. 
 في ح تـراجع الـعرب كـثـيـرا  باسـتـثنـاءات قـليـلـة   بالـرغم من  تـشابه
ـا كـانوا أقل شـأنا من الظـروف السـيـاسيـة واالقتـصاديـة لـلطـرف   ور
العـرب   فـقد خـضـعوا الى االسـتـعـمار بـاشـكاله اخملـتـلفـة مـثلـمـا خضع
العـرب  وعاشـوا مأسـاة التـخلف ونـتائـجهـا السلـبيـة مثـلهم أيـضا  ومع
ذلك تمـيزوا من بـ جتارب الـعالم  كـلهـا  و حقـقوا جتـربة خاصـة بهم 
و غنية بالـدروس والعطاء وجـديرة بالدراسـة واالقتداء في حتقـيق نسبة 
اقتـصـادي عالـيـة تـتقـدم بـها عـلى  الـدولـة التي كـانت تـسـتعـمـرها سـابـقا

ثال. كالهند على سبيل ا
ـقـراطـيات بـسـبب كـثـافـتـها الـسـكـانـية فـالهـنـد - الـتي تـعـد من أكـبر الـد
وا ـيا في السـكان - وصـفت بانهـا  االسرع  العالـية   وهي الـثانيـة عا
يـا عـلى مـستـوى االقـتـصاد كـمـا كان رتـبـة اخلـامسـة عـا لتـحـتل  بـذلك ا

مخططا لها .
هـنـية ـؤسـسـة  (برايـس ووتر هـاوس كـوبـرز) للـخـدمـات ا ويتـوقع تـقـرير 
رتبـة الثـانية الدوليـة بعـنوان (الـعالم في عام 2050) صعود الـهنـد الى ا
ـرتـبة االولى ـتـحدة  بـعـد الـص الـتي سـتـحتل  ا لتـحل مـحل الـواليات ا

دة .. خالل تلك ا
قـاربات جتارب أخرى في افريـقيا  و جنوب شرق قارنات  وا وترد في ا

اسيا  وهي دول ال تختلف عن العرب في  الظروف التي مرت بها ..
ـتـصـاعدة من هـذا التـقـريـر وغيـره يـظـهر أن نـسـبـة الـنمـو االقـتـصادي  ا
ـقـبـلـة  سـتـغـيـر من  سـلم تـسـلـسـل اقـتـصـاديـات الـعـالم في الـسـنـوات ا
فتتراجع دول كانت متقدمة في السلم لتحل محلها دول أخرى كانت تاتي
ـسافات  مثل الهند والبـرازيل واندونيسيا وروسيا بعدها في التسلسل 
كسيك  وغيـرها  كما سيشـهد العالم  في  تـلك السنوات صعود دول وا
و شرق اسـيا ودول افـريقـية مثـل نيـجيريـا ورواندا  الـتي حقـقت مـعدل 

ائة  .. في بلغ ( 7,2) با
وتشكل  رواندا مـعجزة اقـتصادية افـريقيـة  جديرة باالقـتداء  في التـنمية
والـبــنــاء والـعــمل وتـنــوع االقــتـصــاد  واالسـتــثــمـار وقــد تـصــدرت الـدول

األفريقية  عام 2016 في إستقطاب رجال األعمال ..
رتـبة 14 في ـرتـبة 22 الى ا ويتـوقع الـتـقريـر  أن تـصـعد نـيـجـيريـا من ا
اقتـصـاديـات العـالم بـحـلـول عام 2050 وحتتل أعـلى نـسـبة في من رواد

تخصصة  .. االعمال في العالم  حسب التقارير ا
كن الرجوع الى  هذا التقرير  وتفاصيله الكثيرة في غوغل ) .. )

دول واعدة اقتصاديا ستصعد بوتيرة عالية  ومتسارعة  تتجاوز بها دول
مــتـقــدمــة  جتــعل الــعـالم أمــام تــســلـسـالت جـديــدة في ســلم االقــتــصـاد

والتطور..
ــرارة أين نـحن الـيـوم - ـيــة كـثـيـرة  تــدفـعـنـا الـى الـتـسـاؤل  جتـارب عـا

فرادى ومجتمع - من هذه التجارب  ..?..
ي  بـعــد ان أصـبـحت ومـا هي جتــاربـنـا اخلــاصـة في االقـتــصـاد  الـعــا

بلداننا طاردة الهلها  .. ?
وكيف  لها أن جتلب االستثمار من الغير ..? ..

لقد  انشغلت  بلدانـنا  أو شغلوها في قضـايا اخرى استنزفت الثروات 
بعسكـرة  اجملتمع و االمن وتـمكنوا من ( تـدويل االمن  الوطني لـدى كثير
من الـدول) حتت حـجـة مـحـاربـة االرهـاب الـذي  صـدر الـيـنـا لـيـكـون بـابـا
سـميات مفتـوحا دون اعتـراض  لدخول االجـانب ( باستـعمار جـديد  ) 
اخـرى كـثيـرة تـمس الـسـيـادة واالسـتـقالل والـقـرار الـوطـني  لـكـنـهـا تـبدو
(مـقـبـولــة ) واتـاحت الـفـرصــة لالجـنـبي لــبـنـاء قـواعـد وانــشـاء مـعـاهـدات
وحتالفات تسمح له باحلركة بحـرية  واشعال نار اخلالفات والنعرات ب
ابـنـاء الــبالد  لـيــطـيل من عــمـر بـقــــائه عـلى االرض بــدل االنـصـراف الى
التنمـية االقتـصادية والـبناء  في كل ميـادينه  واسعـاد الشعـوب بخدمات

مناسبة ..
ال بـد من االقـرار بـحـقـيـقـة وان كــانت مـرة  وهي ان الـعـرب  الـيـوم بـفـعل
ـا قـائـمـا بـذاته  (الـعالـم العـربي) وله الـتدخـالت اخلارجـيـة لم يـعـودوا عـا
نظـامه اخلـاص من خالل مـؤسـسـات قـومـيـة فاعـلـة كـمـا كـان في الـسابق
وفـقد  مـقـومـاته اخلـاصـة بـفـعل الـتـدخل االجـنـبي   يـريـدون له ان يـكون
ـنـطـقـة كـما ـا جديـدا  كـمـا لم يـعـد هـنـاك بـلـد (عـربي له ثـقـله) عـلى ا عـا
حصل  في الـسـابق مع دول عـربيـة معـروفـة بثـقـلهـا ودورهـا احملوري في
ـشـاكـلـهـا ـؤثـرة  ـا فـيه ا ـنـطـقـة والـعـالم     فـقـد  انـشــغـلت  الـدول  ا
الداخلية  وامنها الـوطني   وترك االمر لدول اقليمـية  ودولية كبرى لتكون
نـطـقـة الـتي حتـولت الى سـاحة صـراع بـيـنـهـا على الالعب الـرئيـس في ا
النـفـوذ   مع عـجز واضح جلـامـعـة الدول الـعـربـية فـي أن يكـون لـها دور
ـشـترك من خالل فاعل في هـذه احلـالـة   أو في تـفعـيل الـعـمل العـربي ا
مـيـثــاقـهـا واجملـالس  الــعـسـكـريــة واالقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعــيـة والـلـجـان

تخصصة النها مجموعة ارادات وليس ارادة واحدة .. ا
وهذا ما يعترف به اجلميع ..

خالصــة الـواقع الــيــوم يـلــخــصه ســؤال  تـهــكــمي أجــاب عـنه مـن طـرحه
بواقعية وتلك هي احلقيقة وهذا ما اشرت اليه  في مقال سابق ..

السـؤال هـو : ما هـو تـأثيـر العـرب عـلى الـعالم  مـقـارنة بـالدول الـتي تـعد
متـقـدمة  ?.. هل يـشـكل غيـابـهم  شيـئـا مؤثـرا عـلى العـالم ..? هل يـتوقف
االنتـرنـيت مـثال  او صـناعـة احلـاسـوب  أو  التـكـنـلوجـيـا عـمومـا أوعـلوم
الـفـضـاء والـذرة  والـهـاتف ومـصــانع الـسـيـارات  والـبـواخـر  والـطـائـرات
ـواصالت بــكل انـواعــهـا ويــعـود الــعـالم الى عــصـر الــبـغــال واجلـمـال وا
ـوت العالـم  من اجلوع لـتوقف مـعامل االغـذية واالدوية واحلمـير ? وهل 
في هـــذا الـــــبـــلـــد الــعـــربي او ذاك ? وهــــل يـــتـــراجع الــعـــلم و تـــنـــتــهي

االختراعات ?..
ـا يؤثـرون على صـناعـة وجتارة نعم .. لـيس لهم تـأثيـر في كل ذلك ..  ر
الـسالح  –كــمــا يـقــول - فــهم االكــثــر اســتــهالكــا له فـي احلـروب وقــتل

بعضهم البعض ..  
ويـتـسـاءل اخـر .. هل ال يـزال هـنـاك مـبـررالسـتـمـرار اجلـامـعـة الـعـربـيـة 
ـشترك   شـترك  وكل مـا كان يصـفونه ب (ا واتفاقـية الـدفاع العـربي ا

بعد أن حلت قوات التحالف محلها  ?!
وقـال أخر مـتـهـكـمـا أيـضـا .. حال الـعـرب   الـيـوم يـؤكـد جنـاحهـم في ما

فشل فيه انشتاين بنظريته النسبية بعودة الزمن الى الوراء .
ية ..? فكيف يكون للعرب دور مؤثر وتصـبح لهم جتربة ب التجارب العا

.. ومتى ??
ذلك هو السؤال االزلي ..

وتـلك مـهـمة لـيـست بـالـعـسـيـرة اذا مـا تـوفـرت االدارة  الـنـاجـحة واالرادة
الـقـويـة  وتـعـززت الـوحــدة الـوطـنـيـة  لـكل قـطــر واالسـتـقـرار الـذي يـجـلب

االستثمار ويحمي البناء من االنهيار والدمار  ..
000000000000
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ا كرهت لعبة الشطرجن .. (( طا
ــوت كل اجلـنـود ـاذا يـجب أن  فـأنـا ال أفــهم ... 

لك ?.. كي يحيا ا
وتون ليحيا الشعب ..! )) ال أرى ملوكا 

(غاندي ..) 
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u‰∫ رئيس الوزراء حلظة وصوله أبو ظبي Ë

مبنى مجلس القضاء االعلى

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء خالل لقائه وزير العمل
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الشرقية

{ طـهران (أ ف ب) - أعـلـنت إيران
امس األربعـاء أن سفيـنة تابـعة لها
تضررت بشكل طفيف جراء انفجار
اســتــهــدفــهــا فـي الــبــحــر األحــمــر
الثالثاء وسط تقارير صحافية عن
ضلـوع إسرائيل في الـعملـية ضمن
"رد" على اسـتهدافـات سابقـة لسفن
مرتـبطـة بالـدولة العـبريـة.ففي ح
أكدت وزارة اخلارجيـة اإليرانية أن
الــسـفــيـنــة "سـافــيـز" هي "جتــاريـة"
ومـــدنــيـــة الـــطــابع أوردت وكـــالــة
"تـــســـنــيـم" احملــلـــيـــة أنـــهــا كـــانت
ـسلـحة تـستـخدم من قـبل الـقوات ا
الحـة في في ســيـاق ضــمــان أمن ا
الـبــحـر األحـمـر.ويـأتي احلـادث في
ـتـزايـد في ظل أجـواء من الـتـوتـر ا
اجملـال الــبـحـري بــ اجلـمــهـوريـة
اإلسالمــيــة وعــدوتــهـا اإلقــلــيــمــيـة
اللدود إسرائيل بعد تبادل البلدين
ـاضي اتـهـامـات مــنـذ بـدايـة آذار ا
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ـــــتــــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
اخلـارجيـة اإليرانيـة سعـيد خـطيب
زاده في بيـان األربعاء إن انـفجارا
طـال "سـفـيـنـة جتـاريـة إيـرانـية" في
البحر األحـمر الثالثاء. وأوضح ان
اسـتـهـداف الـسـفـيـنـة "سـاويز" وقع
"قــرب سـواحل جــيــبــوتي الــثالثـاء
السـادس من نيـسان قـرابة الـساعة
الــســـادســة صــبـــاحــا بــالـــتــوقــيت
احملـــلي".وأكــد أن "احلــادث لم يــؤد
إلـى وقــــــــــــوع أي إصــــــــــــابـــــــــــات
عـرفة والـتحـقيـقـات الفـنيـة جاريـة 
ظروف احلادث ومصدره وستتخذ
بـالدنـــا كل االجـــراءات الالزمـــة من
خالل اجلـــهــات الـــدولــيـــة في هــذا
الــصــدد".وأفــاد أن إيــران ســبق أن
ـنــظـمـة الــدولـيـة أبـلــغت رسـمــيـا ا
لـلـمالحــة الـبـحـريــة الـتـابـعـة لأل

ــدنــيـة ـتــحــدة أن "الــســفــيــنــة ا ا
سـاويـز كــانت تـسـتـقــر في مـنـطـقـة
الـبحـر األحمـر وخـليج عـدم إلرساء
األمن الـبـحري عـلى طـول اخلـطوط
الحـــيــة".وأفـــاد خـــطــيب زاده أن ا
الــســفـيــنـة كــانت تــعـمل "كــمـحــطـة
لـــوجـــســتـــيـــة إليـــران في الـــبـــحــر
األحـــمــــر".وبـــدأت الـــتــــقـــاريـــر عن
استهداف سفينة إيرانية في البحر
األحــمـر بـالـتــوارد في وقت مـتـأخـر
ليل الـثالثـاء األربعاء.ونـقلـت وكالة
"تسـنيم" اإليرانـية أن احلادث "وقع
بسبب انـفجار ألـغام الصقـة بهيكل
راسـلها السـفينـة" وفق معلـومات 
ـــتــــخـــصـص بـــشــــؤون الـــدفـــاع. ا
وأشــارت الــوكــالــة عــلى مــوقــعــهـا
االلــكـــتـــروني الى أن الـــســـفــيـــنــة
"تــــتـــولـى مـــهــــمـــة اســــنـــاد قـــوات
الكـوماندوس اإليرانـية العـاملة في
حـمـاية الـسـفن التـجـارية االيـرانـية
ـاضـية" خالل الـسـنـوات القـلـيـلة ا
من دون تقد تفـاصيل.وذكر موقع
ــــتــــخــــصص "مــــارين تـــــرافــــيك" ا
الحة البحرية أن تابعة حركـة ا
الـسفـينـة "سـاويز" مـخصـصة لـنقل
الــبــضــائع وتـعــود مــلــكـيــتــهـا الى
الـشـركـة اإليـرانـية لـلـنـقل الـبـحري
و بـناؤهـا الـعام .1999وفي ح
لم تـوجه إيران أصـابع االتـهام إلى
أي طـــــرف حتــــدثـت صــــحـــــيــــفــــة
ــز" األمــيـركــيـة عن "نــيـويــورك تـا
مــسـؤولــيـة إسـرائــيل عـنه.وأوردت
الـــصــحـــيـــفــة أن الـــهـــجــوم نـــفــذه
"إسـرائـيـلـيـون" نـاقـلـة عن مـسؤول
أميـركي لم تـسمه قـوله إن تل أبيب
أبلغت واشنـطن أن "قواتها ضربت
الــســفــيــنــة قــرابــة الــســاعــة 7:30
بــــالـــــتــــوقــــيـت احملــــلي".وأضــــاف
ـسـؤول إن "اإلسـرائـيـلـيـ أفادوا ا
أن الـهــجـوم هــو رد عــلى هـجــمـات

إيــــرانــــيـــة ســــابــــقــــة ضــــد ســــفن
إسرائيلية وأن ساويز تضررت ما
ـياه".وسـبق إليران دون مـستـوى ا
أن أحملت الـى إمــــــكـــــان ضــــــلـــــوع
اسـرائـيل في عمـلـيـات طالت سـفـنا
لـهـا.وقـال خطـيب زاده في  15آذار
إن طــهــران تــدرس "كـل اخلــيـارات"
بعـد تعـرض سفيـنة الـشحن "إيران
شـهـركــرد" لـ"هـجـوم تــخـريـبي" في
ــتــحـدث ــتــوسط.وقـال ا الــبـحــر ا
باسم اخلـارجيـة حيـنهـا "نظرا إلى
مكـان (وقوع) الـتخـريب كل األمور
تـــدفع الى االعـــتـــقـــاد بـــأن نـــظـــام
احـــتالل الــــقـــدس (في إشـــارة الى
اسرائيل) يقف خلف هذه العملية".
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وأتـى ذلك بـعــد حــوالى أسـبــوعـ
مـن اتـــــــهــــــــام رئــــــــيـس الـــــــوزراء
االســرائــيـلي بــنـيــامــ نـتــنـيــاهـو
إليــــران بـــاســـتــــهـــداف ســـفــــيـــنـــة
اسـرائيـليـة في خلـيج عمـان أواخر
شــبــاط/فـــبــرايـــر وهــو مــا نـــفــته
ـــســـؤولــون طـــهـــران.ولم يـــعـــلق ا
اإلسـرائيـليـون على االنـفجـار الذي
اســـتـــهـــدف "ســاويـــز".لـــكن رام بن
ـسـؤول بــاراك الـنـائب احلــالي وا
ــــوســـاد" الــــســـابـق في جــــهــــاز "ا
اإلسـرائـيــلي قـال في تــصـريـحـات
إذاعـيـة "ال أعـرف مـا اذا كـانت هذه
ـعـلــومـات (اسـتــهـداف "سـاويـز") ا
صحيحة أم ال".وتابع "لكن في حال
صـحّت يـبـدو أن أحـدا مـا يـريد أن
) يدركـون أننا يـجعـلهم (اإليـرانيـ
نــعــرف أيــضــا كــيــفــيــة الــتــســبب
بـأضرار لـلسـفن أينـما كـان ويجب

عليهم أن يكونوا حذرين".
الـى ذلك يـــــــزور وزيــــــر الــــــدفــــــاع
األمـيــركي لــويــد أوسـ األســبـوع
ــقـــبل الـــدويــة الـــعـــبــريـــة حــيث ا
سيـلتـقي خصـوصاً رئـيس الوزراء

بــنـــيــامــ نـــتــانــيــاهـــو ونــظــيــره
اإلسرائـيلي بـيني غـانتس بـحسب
مـا أفـاد الــثالثـاء مـوقـع أكـسـيـوس
اإلخباري األميركي.وبذلك سيصبح
أوســـــ أول وزيــــر فـي إدارة جــــو
بـايــدن يـزور إسـرائــيل مـنــذ تـسـلّم
ــوقــراطي مــفــاتــيح الــرئــيس الــد
الـــبــــيت األبــــيض في  20كــــانـــون
الـثـانـي.ولم يـؤكّـد الـبـنـتـاغـون هذه
الـزيـارة عـلـمـاً بـأنّه يـحـيط تـنـقّالت
وزيـر الـدفاع في اخلـارج بـهـالة من
وقع الـسـريّـة لـدواعٍ أمنـيـة.ووفـقـاً 

تــــــــــرامـب في .2018ولـم تــــــــــخفِ
إسـرائـيل يــومـاً مـعـارضــتـهـا لـهـذا
االتـــفــاق الــذي أبــرم في  2015ب
طهران والـدول الكبـرى وقد دعمت
الدولة العـبرية النـهج الذي اعتمده
مـارسـة "ضغـوط قـصوى" تـرامب 
على طهران بعد قراره سحب بالده
من االتـفاق وإعـادة فـرضه عقـوبات
على اجلـمهـورية اإلسالمـية.وتـعهّد
بـــايـــدن إعـــادة بالده إلـى االتـــفــاق
بشـرط أن تعـود إيران أوالً لاللـتزام

بكافة مندرجاته.
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أكــسـيــوس فــإنّ الـوزيــر األمــيـركي
ســيـبـحث خالل زيــارته إلى الـدولـة
العبرية القضايـا اإلقليمية الشائكة
وفي مـقـدّمـهـا الــتـهـديـدات األمـنـيـة
التي تـواجههـا إسرائيل من كلّ من
إيــران ولــبــنــان وســوريــا.وتــشــعـر
إسرائيل بقلـق كبير من رغبة إدارة
بــايـدن في الـدخــول في مـفـاوضـات
جــديـدة مـع طـهــران إلعــادة إحــيـاء
االتــــفـــاق الـــنــــوي اإليـــراني الـــذي
تّحدة في انسحـبت منه الواليـات ا
عــهـــد الــرئـــيس الـــســابق دونـــالــد
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ـدينة الذكيـة    ان وثائق مزورة ال اساس لها من من عـيوب الناصرية    ا
ـسـؤوليـة  وتـصبح ـزيـنة بـاحلـزن وشرف ا احلـظوة  تـنـطلي عـلى ذاكـرتـها ا
عـنـاوين سـائـدة رغم انـهـا التـسـتـحق الـلـفظ   فـيـخـتـلط الـنـقـاء بـالـساذج  
شرف نخفض واالطاللـة باالختباء والفـرح بالغم   واالساسي ا والـعالي با
بـااللقـاب الـرخـيصـة     واال كـيف تـتحـول قـطـعة دومـنـيـو  لقـبـاً لـشخـصـية
نـذرت كل حيـاتهـا من اجل مـواقف نضـالـية مـفتـوحة  يـواسيً فـقراء تـوجهم
رض اخـاديد  في وجـوههم  لـيفـتكـوا بهم الـعوز ورسم اخلـوف واحلاجـة وا
عـلى هواهـم    بل ويجـعـلوا من دمـوع االطـفال اسـئـلةً حـائـرةً تعـيش مـعهم
اسـماالً واقداماً حافيةً واقالم رصاص باهته    او لقمة عيش اغنى موادها

رغيف من الذرة   او الشعير.
من اتـاح (للدوبارة) ذات النقاط االربعة ان تكون لقباً لرحلة بشرية  محتدمة
 وأيـة مـفـارقـة مـريـرة ان يـسـتـذكـر الـنـاس  سـيـاسـيـاً مـرهـونـا بـهـذا الـلـقب
(ابـراهــيم دوبــارة)  جملــرد انه كــان بــ احلـ واالخــر يــتــسـلـى في احـدى
دينة العباً يستـثمر  الوقت لتمرير تـعليمات تنظيـمية ايهاماً لشرطة مقـاهي ا

لغوم بالبالهة والتوحش  . االمن ا
زيـد من احلساسية عـلومات كان يـظهر ا  كـان ذكياً في التـمويه  وحسب ا
الزم له على ـفرطة حـ يكتـشف  غشاً في الـلعب عـلى مسمع الـشرطي ا ا

مقربة معينة  . 
ابـراهيم عبد الـوهاب النعـيمي الذي قضى وهـو يدافع عن القضـية التي نذر

حياته لها .
 هـناك اربع روايـات عن اسبـاب هذا الـلقب به   االول ان احلـزب الشـيوعي
ـعلـم ابراهـيم في الـنـاصـريـة موّل هـذا الـلـقب حلـمـايـة ابـراهـيم بـذريـعـة ان ا
مـنصـرف بـكل طـاقـته احليـاتـيـة الى لعـبـة (الـدومنـه) كلـيـاً  وال عالقـة له باي
تـوجه سياسي   وان ذلك جزء اساسي من خطة حمايته امنياً بذريعة ان ال
ديـنة وقـد بات  لـها مـشاغل لـديه سوى هـذه اللـعـبة الـتسـليـة الشـعبـيـة في ا

رواد و(ابطال) يحسبون على اكثر من اصابع اليدين االثن
 الـروايـة الثـانـيـة تـشي عـكس ذلك تـمـامـاً في تـبريـر هـذا الـلـقب مـفـادها ان
مـدينة النـاصرية التخـلو من كاره لـلحزب الشيـوعي    وألن ابراهيم كان
احـد كـوادر احلـزب فـأن من اولى فـرص الـتـشـهـيـر  ان يـصـنـعـوا نسـبـا ً له

تسقيطاً لهيبته    وليس هناك من سهولة سوى ربطه بهذا  النسب
 الـرواية الـثالـثة تـفيـد ان ابراهـيم كـان بارعـاً في اللـعب   يتـحدى اصـحاب
اخلـبرة في (الدومنه)  وكان يهزمهم اغلب االحيان ولذلك ظل اللقب يالحقه

توصيفاً لتلك البراعة   .
ــديـنـة  الــروايـة الــرابـعــة    لـقب دوبــارة خـبــطـة مـن خـبــطـات الــنـاصــريـة ا
ستـبعد ان االخـتصاص بـالسـخرية والـطرافة والـتضـاد   ولذلك ليـس من ا
يـكون نسب الـدوبارة ضمن واحـدة من تلك اخلبـطات    وهنـاك  العديد من
االلـقــاب جـبــار االسـود رغم  ان مالمــحه تـمــيل الى الـبــيـاض الــنـاصع  مع
احـمرار نسبي    او خالد (ابو نخروره)  او عطية ( ام الزوري) او مطشر

لومة)  او هندي ( اللندني)   او بريسم (ابو احليايه) (ابو 
عـلى اي حال  كان ابراهيم عبد الوهاب الـنعيمي واحداً من اعتى الشيوع
الصـقة ديـنة ا تـهديـداً  لشـيوخ و(سـراكـيل) عشـائر في مـحيـط وحواضـر ا
واقف  التي تصدى لـها   ويحسب لتحريضه الوسط الـفالحي الكثير من ا
فـيـها فـقـراء ألقـطـاعـيـ نـخرت ضـمـائـرهم نـزعـات الـتـسلـط وحتويـش الربح
واصـطـيـاد الفـتـيـات الـريـفـيـات اجلـمـيالت الـقـاصـرات  بـالـزواج مـتـفاخـرين
ـظـلومـة الـتي اغـنتـهـا الـعواصف بـفحـوالتـهم    ....  الـناصـريـة يـاللـمـدينـة ا
بـجلـة التي مازالت والـشخصـيات الـنادرة   يالـلمديـنة  الـسيدة الـعاشـقة ا
تـتقـاسمـهـا همـوم الـفقـر واحلـاجة الى ابـتسـامـة  تسـمـو يافـطـةً على بـوابات
دينـة صاحبة اكـبر (امتياز) فـي االهمال ونكران شـارع احلبوبي    ايتـها ا
عــراقي جلــمــيـلـك  اجــعـلـي من  رمــوزك  عــبـد احملــسن
الـسـعـدون  وفـهــد   وفـؤاد الـركـابي  وابـراهـيم  عـبـد
الـوهــاب الــنــعـيــمي وغــيــرهم . وغـيــرهم  ايــقــونـات
لـتطهـير ذاكرتك من احـزانها   فـهم منتـجعاتـها التي

ال تتصحر
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{ الــــقـــدس (أ ف ب) - دانت وزارة
ـغتـرب الفـلسـطيـنية اخلارجـية وا
في بـيان مـنع الشـرطـة اإلسرائـيلـية
انعـقاد لـقاء تشـاوري حول مـشاركة
فلسطيـنيي القدس الشـرقية احملتلة
قررة في االنتخابـات الفلسطـينية ا
ــقــبل واعـتــقــال عـدد من فـي أيـار ا
. واعتـبر بـيان الوزارة أن شـارك ا
ــنع "مــؤشــر خــطـيــر عــلى مــوقف ا
دولــــة االحـــتالل اجتــــاه مـــشـــاركـــة
الــقـــدس في االنـــتــخـــابــات (...) مــا
يـــــعــــنـي أنــــنـــــا أمــــام مـــــواجــــهــــة
قـــادمــة".وجـــاء في الـــبـــيـــان "تــدين
الـــوزارة بـــأقــسـى الــعـــبـــارات هــذا
ـــوقـــراطـــيـــة الـــعـــدوان عـــلى الـــد
الـفـلـسـطـيــنـيـة وتـعـتـبـره انـتـهـاكـا
لزمة وقعة وا فاضحا لالتفاقيات ا
".بـحـسب البـيان "حـاصرت لـلطـرف
قــوات االحـتالل (...) مــكـان انــعـقـاد
اللقاء في فندق اإلمبسادور في حي
الـــشـــيخ جـــراح وأغـــلـــقـت الـــطــرق
ــؤديــة إلــيـه".وأشــار الــبــيــان إلى ا
ـشارك وتـسليم "اعتـقال عدد من ا
آخـرين اســتـدعـاءات لــلـمــثـول أمـام
مــخــابــراتـهــا".تــنــظم االنــتــخــابـات
التشريـعية الفـلسطيـنية األولى منذ
ـقبل  15عـاما في  22أيـار/مـايـو ا
في حــ سـيــتم عــقــد االنـتــخــابـات
الرئـاسـية في  31تـموز/يـولـيو.ولم
تـــعــلن إســرائـــيل بــعــد ســـمــاحــهــا
بـانــعـقــاد االنــتـخــابـات في الــقـدس
الـشـرقـيـة التـي حتتـلـهـا مـنذ 1967
وقـد ضـمــتـهــا الحـقـا فـي خـطـوة لم
يـــــــعـــــــتـــــــرف بـــــــهــــــا اجملـــــــتـــــــمع
الـــــــــدولـي.ويـــــــــعـــــــــيش  300ألف
فـلـسـطيـني في الـقـدس التي يـعـتـبر
الفلسطـينيون الشطـر الشرقي منها
عــاصـمــة لـلــدولـة الــتي يـتــطـلــعـون
إلـيـهـا.وتـمـنع إسـرائـيـل أي مـظـاهر

سـيـادية لـلـسـلطـة الـفلـسـطيـنـية في
الـقدس الـشـرقيـة وتالحق من يـنظم

أي فعاليات باسمها.
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من جهتها قالت الشرطة " اقتياد
شـــخـــصــــ لـــلـــتـــحـــقــــيق وأطـــلق
سـراحـهـما فـي النـهـايـة" دون تـقد
مــزيــد مـن الــتــفــاصـــيل.أمــا رئــيس
ــدنـيـة الـهــيـئــة الـعــامـة لـلــشـؤون ا
نع حسـ الشيخ فـاعتبـر أن قرار ا
"خــــرق فـــاضـح لالتــــفـــاقــــيـــات".من

ـرشح عن قـائـمـة فتح جـانـبه أكد ا
في الــقـدس أشــرف األعـور اعــتـقـال
مـديـر مكـتب حـركـة فـتح في الـقدس
عــادل أبــو زنــيــد ومــديــر الــفــنـدق
وتــسـلــيم اسـتــدعــاءات لـلــتـحــقـيق
لـــســــبـــعــــة أشــــخـــاص من أبــــنـــاء
احلـركــة.وكـانت جلـنـة االنـتـخـابـات
ـركـزيـة الـفلـسـطـينـيـة أعـلـنت قبل ا
يـومـ عــبـر مـوقــعـهـا اإللــكـتـروني
قبول ترشيح  36قائمة لالنتخابات
التـشريـعيـة.وبحـسب األعور تـشمل

تـلـك الـقــوائم أســمــاء نــحــو ثالثـ
مــرشـحــا فــلـســطـيــنــيـا من الــقـدس
الـــشـــرقـــيـــة.وأكـــد األعـــور عـــلى أن
شاركة والترشح للفلسطيني "حق ا
في االنتخابات الفلسطينية وهو ما
يـكــفـله الـقـانـون الـدولي" عـلى غـرار
مـشـاركـتـهم في انـتخـابـات الـعـام
 1996و.2005وأضــــــــــــــــاف "أدلـى
ـواطـن اإلسـرائـيــلي بـصـوته أربع ا
مـرات خالل سـنتـ (...) نـؤكـد على
أن ال انتخابـات بدون القدس".ورأى

ـــرشح الـــفـــلـــســــطـــيـــني أن مـــنع ا
إســرائــيل إجــراء االنــتــخــابــات في
ـثل "ضـربــة لـلـعـالم الـذي الــقـدس 
ـوقراطـية وبـإسرائيل يتـغنى بـالد
ـوقــراطـيـة".وأشــار بـيـان كــدولـة د
اخلارجية الـفلسطينـية إلى مراسلة
ـــالــكي وزيــر اخلـــارجــيـــة ريــاض ا
"نـــظـــراءه وزراء خـــارجـــيـــة الـــدول
األعضاء في الـرباعيـة الدولية وإلى
تـحـدة طالـبهم األمـ العـام لأل ا
فيها بتحمل مـسؤولياتهم بالضغط

عـلى إسـرائيـل لتـمـكـ االنتـخـابات
التشريعية في القدس".

الـى ذلك أجـــــاز مــــجـــــلس الــــوزراء
الـسـوداني الـثالثـاء مـشـروع قـانون
يــلــغي قــانـون مــقــاطــعــة اســرائـيل
الــعـــائـــد الى الـــعــام  1958والــذي
اقــرته الـدول الـعـربـيـة وقـتـهـا.وقـال
اجملـلس في تـعـمـيم صـحـافي "اجاز
مــجـــلس الـــوزراء مــشـــروع قــانــون
بـالــغـاء قـانــون مـقــاطـعــة اسـرائـيل
لسـنة."1958ويسـري في الـسودان
"قـانــون مـقــاطـعــة إسـرائــيل لــسـنـة
 "1958والـــــذي يــــــحــــــظـــــر عــــــلى
الـــســودانـــيــ عـــقــد صــفـــقــات مع
اشـــخــاص يــحـــمــلــون اجلـــنــســيــة
لوكه لهم االسرائيـلية او شركـات 
ــنع الــتــبــادل الــتــجـاري مع كــمـا 
الــدولـة الـعـبـريـة واسـتـيـراد الـسـلع
ــصـــنـــعــة كـــلـــيــا او جـــزئـــيــا في ا

اسرائيل .
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ويـعــاقب مــخـالــفه بـالــسـجن عــشـر
ـالـيـة . وفي سـنــوات مع الـغـرامـة ا
اضي وقع السودان كانون الثاني ا
"اتـفـاقـيـة ابـراهـام" خالل زيـارة وفد
احلـكـومـة األمـيـركـيـة بـرئـاسـة وزير
اخلـزانة الـسابق سـتـيفن مـنوتـش

إلى اخلــرطــوم.وفي نــيــسـان 2020
الـتـقى عـبـد الفـتـاح الـبـرهـان رئيس
مــــجـــلـس الــــســـيــــادة االنــــتـــقــــالي
السوداني بنيامـ نتانياهو رئيس
الـوزراء االســرائـيـلي في الـعـاصـمـة
االوغـنديـة كـمبـاال.وفي كـانون االول
ــتــحـدة  2020شـطــبت الــواليــات ا
الـسـودان من قـائـمـة الـدول الـراعـية
لالرهــاب بـعـدمـا ادرجــته عـلى هـذه
الالئحة مـنذ عام  ?1993وذلك بعد
أن وافق الــسـودان أيـضــا عـلى بـدء

تطبيع العالقات مع إسرائيل.
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الـتـصـوير يـواجه عـقـوبة بـالـسجن
دة  18شـهـرا.ونـبـهت شـرطة دبي
إلى أن أي شــــخص يـــنـــشـــر مـــادة
إباحـية أو أي مـادة "تخالف اآلداب
الــعــامــة" يــواجه عــقــوبــة الـســجن
وغــرامـــة مــالـــيــة.وجـــاء في بـــيــان
الشرطـة أن "مثل هذه الـتصرفات ال
تـعــكس قــيم وأخالقــيــات اجملــتـمع
اإلمـــاراتـي".ويـــخـــضع جــــمـــيع من
يـعـيـشـون في اإلمـارات إلى قـوان
الـــبـالد فال تـــوجــد اســـتـــثـــنــاءات
لـلسـيـاح األجانب.وتـنـاولت وسائل
ـيـة قــضـايـا مـشـهـورة اإلعالم الـعـا
لـسـياح أجـانب تـعـرضوا لالعـتـقال
أثناء قضاء عطلة في اإلمارات.ففي
عــــام  2017حـــــكم عـــــلى ســـــيــــدة
دة عـام واحد بـريطـانيـة بـالسـجن 
ألنها أقامت عالقة جـنسية رضائية
مع رجـل خــــــارج إطـــــــار الــــــزواج.
وكــشــفت الــقـضــيــة بــعـدمــا بــلـغت
الـسيـدة السـلـطات عن الـرجل الذي

بعث لها رسائل تهديدية.

تـصـويــر نـسـاء عـاريــات في شـرفـة
ـقــبـوض أحـد الــبـيــوت.ومن بــ ا
عـلــيـهم  8نــسـاء روســيـات حـسب

القنصلية الروسية. 
d¹uBð WOKLŽ

وجهـة للمجموعة ووصفت التهم ا
بـأنـهـا "خـطيـرة".ويـعـاقـب الـقـانون
ـــدانـــ بــــالـــفـــحـش في األمـــاكن ا
الــعــامـــة بــالــســجن ســـتــة أشــهــر
وبــغـرامـة مـالــيـة تـصل إلى  5آالف
درهم إمـــــاراتي ( 981جـــــنــــيــــهــــا
استـرلـيـنـيـا).وجـرى تـصـويـر نـحو
 10نساء روسيات عاريات في حي
مارينا في دبي ولكن وسائل إعالم
روســـيــــة قـــالت إن  40شـــخــــصـــا
شــــــــاركـــــــــوا في عـــــــــمــــــــلـــــــــيــــــــة
ــعــنــيــ الـــتــصــويــر.وذكـــرت أن ا
اتــصــلـوا بــالـقــنـصــلـيــة الـروســيـة
ـسـاعـدتـهم ولـكن القـنـصـلـية ردت
بــــأنـــهــــا "ال تـــســـتــــطـــيـع فـــعل أي
شـيء".وجـاء في تــقـريـر وكــالـة ريـا
ـــــشــــرف عــــلى نــــوفـــــوســــتي أن ا

تــكــســاس فـي أوســ أنه طُــرد من
مـــســـكـــنه الـــطـــالـــبي فـي األشـــهــر
ـاضيـة بعدمـا قال إنـه يعتـزم قتل ا
عــــائــــلــــتـه.ولــــدى عــــودتـه إلى آلن
بـضـاحـيـة داالس الـشـمـالـيـة وجـد
شـقـيــقه تـنـويـر في حــالـة "اكـتـئـاب
وقـلق اجـتـمـاعي".وقـرر الـشـقـيـقـان
أخـيــرا قـتل الـعـائــلـة بـرمّــتـهـا قـبل
االنــتــحــار.وكــان تــنــويــر تــوحــيــد
اشـــتــرى أخـــيــرا سالحـــا بــصــورة
قانـونيـة وفق الشـرطة. وسـخر في
رسالته من التدابـير الرامية لضبط
عـمــلـيــات بـيع األســلـحــة قـائال إنه
كــــذب وأكـــــد عــــدم مــــعـــــانــــاته أي
اضــطـرابــات نــفـســيــة مـا ســمح له

باقتناء سالح.
الى ذلك ألــقت شـرطـة دبي الـقـبض
عـــلـى مــجـــمـــوعـــة من األشـــخــاص
بــتــهــمــة ارتــكــاب فــعل فــاحش في
مـكـان عــام بـعـد الـتــقـاطـهم صـورا
عـاريــة في الـشـارع.وأظـهـرت صـور
فــيـــديـــو عــلى اإلنـــتـــرنت الـــســبت

اتـفـاقـا مع شـقـيـقه تـنـويـر تـوحـيـد
( 21عـــامـــا) تـــبــــادال فـــيه الـــوعـــد
بـ"االنــتــحـــار بــعــد قــتل الـــعــائــلــة
برمّتها" على ما أفاد الناطق باسم
شـرطة آلن الـسرجـنت جـون فيـلتي
لـــوســـائل إعـالم مــحـــلـــيـــة.وجــرى
تـحدرين الـتعـريف عن الضـحايـا ا
مـن بــــنــــغالدش عـــــلى أنــــهم األب
تــوحــيـد اإلسالم ( 54عــامـا) واألم
إيــرين إسالم ( 56عــامــا) واجلــدة
ألطف الـنسا ( 77عامـا) والشقـيقة
التـوأم لفرحـان فرب تـوحيد (19
عـامــا).وكـان الـشـقــيـقـان يــعـانـيـان
اضـطـرابـات نـفـسـيـة مـنـذ سـنوات
وفق مـا أوضح فـرحـان تـوحـيد في
رســالـته الــتي نـشــرتـهــا صـحــيـفـة
"واشــــنـــطـن بــــوست".وقــــد عــــانى
فرحان نفسه االكتئاب منذ سنوات
تـوسطة كما رحلة ا التعلـيم في ا
تــــدهـــــورت حــــالــــتـه أخــــيــــرا رغم
قـدمة من العائلة.وروى ساعدة ا ا
ــعــلــومــاتــيــة في جــامــعـة طــالب ا

شرطة مديـنة آلن بعد تلـقيها بالغا
من أقــارب سـاورتـهم مـخـاوف بـعـد
نشر أحـد األشقاء رسـالة وداع عبر
إنستغرام غير أن احلادثة حصلت
عــلى األرجـح مــســاء الـــســبت وفق
الـسـلـطات.وأوضح فـرحـان تـوحـيد
( 19عــامـــا) في رســالــتـه أنه عــقــد

ـتـحدة) (أ { هـيـوسـ (الواليـات ا
ف ب) - قــتل شـقــيــقــان أربــعـة من
أفراد عـائلـتهم في تـكسـاس قبل أن
ــة ارتــكــبــاهـا يــنــتــحــرا فـي جــر
تــنــفــيــذا التــفــاق عــقــداه عــلـى مـا
أعـــلــنـت الــشـــرطـــة احملــلـــيـــة.وقــد
اكـتُـشفت اجلـثث االثـنـ من جانب
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إن الـعـقـيــدة تـمـثل الـركـن األسـاس واحملـور الـذي تـدور مـن حـوله الـبـنـاءات
الـفكـرية لـلـفرد واجملـتمع بـكلـيته وبـالتـالي فإنـهـا تعـد من أهم الكـليـات التي
رور عـليهـا مرور الكرام دون الـوقوف يـنبغي عـلى الباحث عـدم جتاوزها وا
عـلى جزئياتها بواقعية وحياد لـتشخيص نقاط القوة والضعف منها وكذلك
ـزاوجـة واإلذابة في ـشـتركـة ومـا لـها من إمـكـانـية ا إيـجاد مـكـامن الـنقـاط ا

صلحة العليا. واطنة وما تقتضيه ا بوتقة الوطنية والشعور العالي با
ـقـاهي الـذين يـضـعـون إن من الـبالهـة حـقـا مــا يـتـبـجح به بـعض مـرتــادي ا
ثقـفة" عنوة وافتراء بـان العقيدة ومـا يتبعها من أنـفسهم في خانة "الـطبقة ا
تـالزمات حتـد من الـقـيـمـة الـوطـنـيـة وتـودي بـهـا نـحـو الـهـاوية بـاعـتـبـار إن
ــكن اخـتــزالـهـا الــعـقــيـدة هي أوسـع من دائـرة حــدود الـوطن أي إنــهـا ال 
حـددات وضعية بـالنتيـجة فان صاحب الـعقيدة الـدينية ال يؤمن وتـقييـدها 
حـدودية الوطن وال يـقف عند حدوده بل انه يـعتقـد إن االرتباط إلى حـدما 
ـثـل الـوطن احلق بـغض الـنــظـر عن مـحـدوديـة الـعـقـائــدي الـروحي هـو من 
ـغالطة الـبلدان وحـجومهـا. وهذا طرح فـضفاض زائف ال يـخرج عن إطار ا
وعلى أحسن تقدير هو حق يراد به باطل...  إن حقيقة التصورات الذهنية
ـتـرسـخـة لـدى اإلنـسـان بـشكـل عام ال تـخـرج عن مـنظـوري إطـارين اثـن ا
فـقط; األول مـا يـتم اسـتقـاءه من تـخـرصـات ذهـنـيـة ضيـقـة تـعـتـمـد الـقراءات
تـغيـرات الواقع والـثانـية هـي ما يـتم استاللـها من خالل الـفرديـة اجملـافيـة 
ـثل احلـد ـتـغــيـرات وطـبــيـعـة الــتـفـاعل مـع الـواقع الـذي نــعـيـشه والــذي  ا
الـفاصل ب الشفافيـة واالنفتاح من جهة وب الضـبابية واالنغالق من جهة

أخرى.
ـتابع احلذق للـزعامات الديـنية التـي تمثل خط االعتـدال في التعامل مع إن ا
قضايا األمة بإطارها العام سيجد ودون إن يبذل أي جهد أو عناء إن أبهى
صـور ومصاديق االعـتدال والـوطنيـة "الشـيعيـة" على وجه اخلـصوص جتلت
ـســيـحـي "الـبــابـا" مع زعــيم الــتـشــيع "الـســيـد في الــلــقـاء األخــيـر لــلـرمــز ا
الـسـيـستـاني" والـتي دلت بـشـكل او بـأخـر عـلى مـدى االنـسـجـام العـالي في
تـبني وبـيـان حال األمـة لـيسـت العـراقـية فـحـسب بل األمة اإلنـسـانيـة بـشكل
عـام بـكـافة طـوائـفـها وقـومـيـاتـها وديـانـاتـها وقـد ظـهـر ذلك جـلـيا من خالل
مـناقـشـة قضـايـا العـراق دون ذكـر للـمـسمـيـات الديـنـية بل تـعـامل الطـرفان
بـروح إنـســانـيـة بــالـغـة فـي األهـمـيــة.. وإذا شـانـا الــتـوغل في إثــبـات الـروح
الـوطنية الـشيعية سـنجده قائـما متجـليا بالتـضحيات اجلـسيمة الـتي قدمها
عتنـق للمذهب اجلعفـري) ألخوتهم في احملافظات األخرى بـناء اجلنوب (ا
ـذاهب اخملـتـلـفة دون مـنـة عـلـيهم وهـذا وان درج في من أبـنـاء الـديـانات وا
قـاموس التضـحيات فـانه سيتخـطى حدود مفـهوم التضـحية بـجملته لـيتربع

على عرش اإليثار "وان كانت لهم به خصاصة".
إن الــبـــحـث في تـــفـــاصــيـل جـــدلــيـــة الـــعـــقـــيـــدة (الـــشــيـــعـــيـــة عـــلى  وجه
اخلـصوص)  والوطـنية وما يـتبعـهما من مـترتبات لـيس بالصـعبة الـعسيرة
ـعـبـئـة ـرن في قـراءاتـه ومـتـبـنـيـاته الــفـكـريـة الـغـيــر مـؤطـر وا عـلى احلـاذق ا
لـمـوس هـو خيـر دلـيل علـى إثبـات بـطالن االدعاء ـغـالـطات فـان الـواقع ا بـا
الـقائل; بـان أصحـاب العـقيـدة الديـنيـة ال يؤمـنون باالنـتمـاء الوطـني بـقدر ما
يـؤمـنـون بـاالنـتـمـاء الـعـقـدي الالمـحـدود وبـإمـكـانـنـا إسـقـاط ذلك عـلى واقع
الـعـراق الـسـياسي رغم مـا يـحـتويـه من إشكـاالت ومـطـبـات وتراجع إال انه
يـجسـد على حـد كبـيـر حجم قـدرته وقابـلـيته عـلى األنصـار في بـوتقـة وطنـية
ـتلكه من ـكون لـشيـعي" رغم ما  كـون األكبر "ا واحدة من خالل امـتنـاع ا
عـاصرة من إدارة قـراطيـة ا ـاني كبـير يـؤهله وفق الـنظـريات الـد تـمثـيل بر
ـفرده لـكونه صـاحب األغلـبية إال انه ومـع ذلك ال يجـد مناص دفـة احلكم 
من مـشاركـة اجلـميع بـشكـل مبـاشر في إدارة الـدولة وان أردنـا تـقـييم ذلك
فـهـوال يخـرج  إطالقـا عن مـعـيـار الـشـعـور الـعـالي بالـوطـنـيـة "الـشـيـعـية" ال
نأى عن اآلخرين ذهبية فحسب... ليس من الصواب العيش  الـقومية أو ا
ولـيـس من الـصــواب أيـضــا جتـاهل احلــجـوم وفــرض الـذات وان كــان ذلك
كـان حتقيقيه ـناسبات إال انه ومع ذلك مـن الصعب  مـشروعا في بعض ا
ـكونات إن اإلطـار العـام الذي ينـبغي عـلى اجلمـيع العمل وفق في ظـل بلد ا
مـقتـضـيـاته يـدور في فـلك الـوطـنـيـة (الـوطـنـيـة الشـيـعـة- الـسـنـيـة- الـكـردية
شترك األوحد ما ب جميع وغـيرها) فالرابط األعم وا
الـقـومـيـات والـطـوائف واألديـان هي الـوطـنـيـة الـتي ال
مـناص من التمـسك بها وتعـزيز أواصرها وخالفها

ستحل الفوضى ويتشتت اجلميع.   

نكوبة في هيوس العائلة ا
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مـساعي حثـيثة لـلتوسط في األزمة إال
أن تـأثـيـرهـا مـرتـبط بـتـجـاوب الـطرف

ساعي . اآلخر مع تلك ا
{ هـــنــــاك غـــمــــوض حــــول مـــوقف اإلدارة
األمـريـكـيـة اجلـديـدة من األزمـة حـيث يـبـدوا
ـوقف أقل تــشـددا جتـاه أثـيــوبـيـا من هــذا ا
اإلدارة الــسـابــقـة  فــمـا هــو تـقــديـرك لــهـذا

وقف ? ا
- مـوقف اإلدارة األمريكـية السـابقة لم
يـكن متشددا جتاه أثيـوبيا كما يتوهم
الـبــعض فـاالدارة الـسـابـقـة لم تـفـرض
عـقوبـات على أثيـوبيـا رغم انسحـابها
من مـفاوضات سد النهضة التي جرت
ــتـــحــدة أمــا مـــؤخــرا في الـــواليــات ا
ــقـراطــيـة فال بــالـنــســبـة لإلدارة الــد

كن أن ننسى أن بداية بناء سد 
الــنـــهــضــة  في عــصــر أوبــامــا أمــا
بـالنـسبة لإلدارة احلـاليـة فإن موقـفها
ـــصـــالح األمـــريــكـــيــة ألن يـــرتـــبط بــا
ـصـالح الــسـيـاسـة قــائـمـة عـلى لــغـة ا
خـــاصــة أن مــصـــر بــدأت تــســـتــعــيــد

نطقة . نفوذها في العالم وا
{ ومـا هي اخملـاطـر احملـتـمـلـة عـلى كال من
مـصـر والسـودان في حـالة إنـهـيار الـسد أو

استكمال بناءه وملئه ?
- مــا يــحــدث ســوف يــحــدث تــهــديـدا
صـري حـيث خـطـيـرا لألمن الـقـومـي ا
ســوف يــؤدي إلى تــوقـف الـعــديــد من
ـصانع بسـبب نقص الكـهرباء فضال ا
عن بـوار اآلالف األفـدنـة أمـا بـالـنـسـبـة

بغداد
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ال شك أن حراك تـشرين كان عالمة فـارقة في تاريخ السيـاسة العراقـية احلديثة
ومثل حتـوال مهمـا في التفـاعل الشـعبي مع القـضايا الـعامـة وإنقالبا أبـيضا من
غالـبية اجلـمهـور العـراقي على األحـزاب احلاكـمة وطريـقة إدارة الـدولة وتـداعيا
ـجمل الـعمـليـة السـياسـية الـعراقـية الـتي تشـكلت بـعد عام خـطيـرا كاد يـعصف 

.2003
ظـاهرات ما زلـنا نعـيش أحداثهـا وتداعيـاتها بعـد عام ونصف من إنـطالق تلك ا
فالبـعض عارضها إبتداء ألسـباب كثيرة منهـا فكرية وأخرى عقائـدية لكن غالبها
ـتـظـاهـرين واإلرتـبـاط احلـزبي ـفـاهـيم عـن ا سـيـاسـيـة وحـزبـيـة بــفـعل إخـتالف ا
والـسيـاسي مع الـسـلطـة آنـذاك بيـنـما إنـطـلـقت أمواج اجلـمـاهيـر بـصورة عـفـوية
ـسـتــشـري في ــزري وحـجم الــفـســاد ا رفــضـا لــلـواقع اإلقــتـصــادي واخلـدمي ا

مفاصل الدولة دون أن تكون هناك أجندة موحدة حتركهم.
على أرض الـواقع حققت تـلك التـظاهرات تـغيـيرا في احلكـومة الـعراقيـة نتج عنه
إشراك بـعض من يسـمون قادة احلـراك فيهـا لم حتقق نـسبيـا ما كـانت تطمح له
تـلك األمـواج الـبـشـريـة لـكـنـها مـا زالـت تـلـمـلم تـداعـيـات األحـداث السـابـقـة عـلى
اء من ثـقوب عدة سـتوى احمللـي والدولي محـاولة الـسيـر بقارب يـنضح إلـيه ا ا

وصوال الى شاطئ اإلنتخابات القادمة وإعالن نتائجها.
إنقسم حـراك تشرين الى جهات مـتعددة فالغـالبية إكتـفت بتغييـر احلكومة خوفا
ـظاهـرات من أحـداث قتل من تدهـور األوضـاع الى األسوء بـفـعل ما رافق تـلك ا
وعنف شوهـت صورتها وحـاولت إخراجهـا عن سلمـيتها بـينمـا إنقسـهم بعضهم
الـى جـمـاعــات مـتـعــددة تـقـودهـم إنـفـعــاالت شـخـصــيـة دون وضــوح في بـرنـامج
ســيــاسي أو أهــداف مـحــددة وبــقي بــعـضــهم يــجــول في الــشـــــوارع يــثــيــــــر
ال مـتلـكات العـامة حتـقيـقا لصـراعات حـزبيـة على ا الــــشغـب واإلعتداء عـلى ا

والسلطة.
كـان من إرهـاصـات احلراك الـتـشـريني تـشـكـيل أحزاب مـتـعـددة حتمل تـوجـهات
ـشاركة في القرار السياسي شاركـة في االنتخابات القادمة وا مختـلفة هدفهم ا
حـالـهم حـال األحزاب احلـالـيـة وبـالـتـأكـيـد لن يسـتـطـيـعـوا احلـصـول عـلى جـميع
ـثـلـون كل الـعـراقـيـ وكـذلك األحـزاب احلـالـيـة سـيـكـون لـهـا األصـوات فـهم ال 
النـصيب األكبر في التواجد في السلطة لذلك على التشريني أن يدركوا أنهم ال
ثلـون اجلمـيع وأنهم يـجب أن يكتـفوا عن مـهاجمـة األحزاب وجـمهورهـا ونعـتها

تنعوا عن وصفهم باجلوكرية. بالذيول كما على اآلخرين أن 
كنها وألن األحزاب التشرينية حديثة العهد وال تمتلك من اخلبرة السياسية ما 
ستقبل من احلصـول على موقع التـأثير في القرار الـسياسي وإدارة الدولـة في ا
ـا تـتضح أهـدافهـا وعـناويـنـها الى جـمـهور الـناخـبـ لغـاية الـقريـب على األقل و
ا تعـتمد على اخلطاب الشعبوي وردود الفعل اآلنية وعملية التسقيط لكل اآلن إ
ما مـوجود في السـاحة الـسياسـية صاحلـا كان أم طـاحلا ال بد لـهذا احلراك أن
يعمل عـلى إيجاد أحزاب وتيارات قريبة من توجهاتهم فالتغريد منفردا لن يحقق
ـنـشـودة والــعـمـلـيــة الـسـيـاســيـة في الـعــراق بـنـيت عــلى حتـالف كـتل االهــداف ا
وأحزاب مـتعددة حتمل أهداف مشـتركة.ال بد أن نفرق بـ حراك تشرين العفوي

ـظـاهـرات عـارمـة حــامـلـة مـطـالـبـة حـقـة هـدفـهـا الـذي خـرج 
االصالح اإلقـتصـادي والسيـاسي حضـيت بدعـم شعبي
وجـمــاهـيــري مـنــقــطع الـنــظــيـر وكــادت تـودي بــأحـزاب
الـسـلـطة احلـالـيـة لـو إسـتـمـرت عـلى وتيـرتـهـا الـسـلـمـية
والشـعـبيـة وبـ ما يـحـدث االن من صـراع ب جـهات
ـظاهرات ونـبقى ننـتظر الـنتائج سيـاسية ال عالقـة له با
ـظاهرات بـعد إعالن نـتائج االنتـخابات رجـوة من تلك ا ا

القادمة.
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ناورات الـتي أجرتهـا القوات أثـارت ا
ـصريـة والسودانـية الـتكهـنات حول ا
احـتماليـة اللجوء إلى احلـل العسكري
ألزمـة ســد الـنـهـضـة في ظل اسـتـمـرار
اجلــانب األثـيـوبي في مـوقـفه ورفـضه
ــبـادرات إليــجـاد حل ســلـمي يــحـفظ ا
ــائــيـــة لــكــافــة األطــراف  احلـــقــوق ا
ووسـط أجــواء الـــتـــوتـــر الـــتي تـــنــذر
بـأوخم الـعـواقب أدلى د. مـحمـد نـصر
عالم وزير الري السابق بحوار خاص
تـنــاول فـيه وجـهـة نـظـره حـول األزمـة

الراهنة وفيما يلي نص احلوار :
{ حتــدثت األنــبـــاء عن احــتــمــاالت حــدوث
نـزاع مـسلح بـ مصـر والـسودان من جـهة
وأثـــيــوبـــيــا من جـــهــة أخـــرى بــعـــد وصــول
ــفــاوضــات حــول ســد الــنــهــضــة لــطــريق ا

مسدود  فما هي احتماالت حدوث هذا ?
- األمـر احلـالي فـي مـنتـهـى اخلـطورة
لء ألن الـسـمـاح ألثـيـوبـيـا بـالـقـيام بـا
الـثـاني لـلـسـد سـوف يـؤدي إلى فرض
أثـيوبـيا لـشروطهـا على الـدولت دون
ـــصــر أن ـــكـن  تـــفـــاوض وإذا كـــان 
رحلـة الثانية دون تـستوعب تخـزين ا
حـــدوث مـــشـــاكل كـــبـــيـــرة فـــإن األمــر
ـرحـلـة الـثـالـثة سـيـزداد خـطـورة في ا
والـرابعة وسيعرض حياة  150مليون
مــواطن في كال من الـدولـتــ لـلـخـطـر
وبـالـتـالي فـإن الـتـحـركـات التـي قامت
بـها مصـر والسودان مـؤخرا تدل على

أن الـدولـتـ نـفـذ صـبـرهـمـا وبـالـتـالي
فــإن احلل الـعـسـكـري األن أصـبح أحـد
احلـلول الفيـر مستبـعدة وإن كان هناك
ـســتـوى اإلقــتـصـادي حتــركـات عــلى ا
ــنــاسب والــدولي واخــتــيــار الــبــديل ا
يتوقف على تقدير القيادة السياسية.
{ طـلب الـسـودان مؤخـرا تـدخل الـسـعـودية
لـــلــضـــغط عـــلى أثـــيـــوبـــيــا مـن خالل وجــود
استثـمارات لها في أثيـوبيا  فمـا مدى تاثير
ــوقف الــســعــودي عـــلى إمــكــانــيــة تــراجع ا

اثيوبيا ?
- بـالقطع فإن تـدخل كال من السعودية
ــــصــــري ـــــوقف ا واإلمـــــارات لــــدعم ا
والـسـوداني نظـرا لوجـود اسـتثـمارات
كــبـيـرة لـهـمـا فـي أثـيـوبـيـا إال أن األمـر
يـتـطـلب أيـضا تـدخل كـافـة الـدول التي
لـديـها مـصالـح بالـتحـرك لـلضـغط على

اجلانب األثيوبي .
{ وهل تعـتقـد أن إسرائـيل تقف وراء تـعنت
ـوقف االثـيوبي إلجـبار مـصـر على تـوصيل ا

مياه النيل إلسرائيل ?
- ال أعـتقد ذلك .. ألن مـصر ليـس لديها
د إسـرائيل فـائض مـائي حتى تـقـوم 
ياه كما أن مصر ليس لها حرية في بـا
هــذا الـــقــرار ألن األمــر مــرتــبط أيــضــا

وافقة دول حوض النيل .
كن أن تقوم به { وما تـقييمك للـدور الذي 
دولــة الــكـــونــغــو الـــرئــيس احلـــالي لإلحتــاد

األفريقي إليجاد حل لألزمة ?
- الـكــونـغـو دولـة صـديـقـة وخي تـبـذل
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ن يــســمــون كــمــا قـــام بــتــطــهــيــر اآلالف 
" وهم في األسـاس "بــالـعـامــلـ الـوهـمــيـ
ــرتـبـات مــوظـفــون وهـمــيـون في كــشـوف ا
ـسؤولـ الـذين يـعـتـبرون الـعـامـة وطـرد ا
فـــاســديـن أو ضــعـــيــفي األداء وفـي بــعض
األحـيـان كان يـتم ذلك عـلى الـهواء مـبـاشرة

على شاشة التلفزيون.
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وشـدد عــلى مـا اعـتـبـره إسـرافـا بـاهـظـا في
الــنــفــقــات حـيـث ألـغـى االحـتــفــاالت بــعــيـد
االســتـقالل ألول مـرة مـنـذ  54 عــامـا وبـدال
من ذلـك أمــر بـــحــمـــلــة تــنـــظــيـف عــام وقــد

اتسخت يداه بالتقاطه القمامة.
كـــمــا حــظـــر جــمـــيع الــرحالت اخلـــارجــيــة
. وقـد أدى ذلك إلى لـلــمـوظـفـ الـعـمـومـيـ
زيــادة اإلعـجـاب به داخل الــبالد وخـارجـهـا
إلـى حــــد أنه فـي عـــام 2017 دعــــا أســــتـــاذ
ــوذج الــرئـيس جــامــعي كـيــني إلى نــشـر 
الــتـنـزاني في إفـريــقـيـا وذلك خالل خـطـاب

ألقاه في جامعة دار السالم.
ولكن منذ البداية كان من الواضح أيضا أن
هـنـاك جـانـبا أكـثـر قـتامـة لـقـيـادته وهو أن
عــددا مـن مــبــادراته ســيــقــضي بــبطء عــلى

قراطي في البالد. الفضاء الد
فـفي يناير/كانون الثاني من عام 2016  أي
بـعـد شـهرين فـقط من واليـته أعـلنت إدارته
أن الـتلـفزيـون احلكومـي لن يبث اإلجراءات
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زارع تـوفي جون بومبـيه ماغافولي جنل ا
الــذي أصــبح رئــيـســا لــتـنــزانــيــا في عـام 
2015 عـن عمر يناهز 61 عـاما بعد أن بات
زعـيمـا مـثيـرا للـجدل بـسبب طـريقـة تعـامله

مع وباء فيروس كورونا.
وكـان ماغافولي قـد انتخب لواليـة ثانية في
ــــعـــارضـــة عـــام 2020 وسـط اتـــهــــامـــات ا

للحكومة بالتزوير والترهيب.
وقـبل أن يصـبح رئيسـا للـبالد  حصل على
لــقب "اجلـرافــة" لــقـيــادته بـرنــامـجــا لـبــنـاء
الطرق كوزير لألعمال والحقا تمت اإلشادة
ــنــاهض لــلــفــســاد وكــراهـيــته ــوقــفه ا به 

ال العام. الواضحة إلهدار ا
عارضة و اتـهامه أيضـا كرئيس بقـمع ا
وتـقلـيص بعض احلريـات ولكن بـعد وفاته
ـميزة سـتهـيمن على ذكـراه طريـقة تعـامله ا
مـع فـــــيـــــروس كــــــورونـــــا الــــــذي وصـــــفه

بـ"الشيطان".
عــنـدمـا وصـل كـوفـيـد 19 إلـى تـنـزانـيـا  لم
يـــؤمن الــرئــيـس الــراحل بــالـــتــزام الــنــاس
بـيــوتـهم فـقـد أرادهم أن يـدخـلـوا الـكـنـائس

ساجد للصالة. وا
وقـال ماغـافولي وهو مـسيـحي متدين  من
مـــذبح كــنـــيــســـة في الـــعــاصـــمــة دودومــا:
ـكنه أن "فـيـروس كورونـا هو شـيـطان فال 
ـسـيح ســوف يـحـتـرق يــعـيش في جـســد ا

على الفور".
ومـنذ يـونيو/حـزيران من عام 2020 عـندما
أعـلن أن البالد "خـالية من كـوفيد 19  سـخر
ـــســـؤولـــ الـــرئــــيس إلى جـــانـب كـــبـــار ا
احلـكومـي اآلخرين من فـعالـية الكـمامات
وشــكــكــوا في جنــاح اخــتــبــار الــفــيــروس
وأثـاروا غضب الدول اجملاورة التي فرضت

تدابير صحية للحد من الفيروس.
وقـد شهدت تـنزانيـا القلـيل من االختبارات
ا ولم يـتم وضع خطط لـبرنـامج التلـقيح 

ألوف. جعل البالد خارجة عن ا
ولـكن عندمـا أدى اليم الـدستوريـة رئيسا
فـي أكتوبر/تـشرين األول من عام  2015بدا
أن مـاغـافـولي هـو الـشـخص الـذي حتـتـاجه

تنزانيا كزعيم مؤثر ومعاد للفساد.
qLF « √b  ¢W «d'«

فـي الـيـوم األول من رئـاسـته بـعث بـرسـالـة
صـارخة مفادها أنه لن يـتسامح مع التغيب
ـزمن للموظفـ وعندما زار مكاتب وزارة ا
ــالـيـة سـأل عن مـكــان وجـود أولـئك الـذين ا

ليسوا في العمل.
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ــانـيــة عــلى الــهــواء وكـان الــتــبــريـر الــبــر
الرسمي هو تقليص النفقات.

ـثـابـة رقـابة ألن ـعارضـة ذلك  واعـتـبـرت ا
ـانـيـة كـان من الــبث احلي لإلجـراءات الـبــر
ـكن من خاللـها بـ الـطـرق القـلـيـلة الـتي 
مـــســاءلـــة احلــكـــومــة وعـــنـــدمــا خـــطــطت
ـــظــاهــرات ضـــد احلــظــر ردت ـــعــارضــة  ا

احلكومة بحظر جميع االحتجاجات.
ومـــثــال آخـــر عــلـى تــلك الـــرقــابـــة كــان رد
ــغـني مــاغـافـولـي عـلى أغـنــيـة عـام  2017 
الـراب الـتـنـزاني الشـهـيـر نـاي وا ميـتـيـغو
فـبـعد أقل من يـوم على إطالق األغـنيـة التي
اعـتبرت مـنتقدة له وجـد ميتيـغو نفسه في

حجز الشرطة.
ـعـارض وفـي عـام 2017 تــعـرض الــنـائـب ا
تــنـدو لـيـسـو الــذي تـرشح بـعـد 3 سـنـوات
ضــد مـــاغــافــولي لــلــرئـــاســة لــطــلق نــاري

وأصيب بجروح خطيرة خارج منزله.
ـحاولة قتله في ح واتـهم ليسو الدولة 
وجـهت إلـيه تـهـمـة بث خـطـاب كـراهـية ألنه
وصف الـــرئـــيـس بـــالـــديــكـــتـــاتـــور ونـــفت

احلكومة أي ضلوع لها في الهجوم.
كــمـــا قــالت مــنــظــمـــة الــعــفــو الــدولــيــة إن

الصحفي يخشون أن يتم استهدافهم.
WL { Vz«d{

واصــلت إدارة مــاغــوفــولي طـرح مــزيج من
الـتوجيهات اجلريئة وغير العادية وإدخال

قـوانـ جـديـدة تـهـدف إلى زيـادة اإليرادات
مـن شـــــركــــــات الــــــتــــــعــــــدين مــــــتــــــعـــــددة
اجلــنـســيـات.فــفي عـام 2017 تــلـقـت شـركـة
أكـاسيـا مايـننغ وهي شـركة تـابعـة للـشركة
الـكـنديـة األم باريـك غولـد فاتـورة ضـريبـية
خـيالـية بقـيمة  190مـليـار دوالر.وكجزء من
الـتــسـويـة مع احلـكـومـة الــتـنـزانـيـة وافـقت
بــاريك في الــنـهــايــة عـلى دفع 300 مــلــيـون
دوالر و تشكيل شركة تشغيل جديدة هي
تـويـغـا مـاينـرالس مع امـتالك احلـكـومة 16
ـشـترك كـمـا وافقت ـشروع ا ـئـة من ا في ا
بــاريك واحلـكـومـة الــتـنـزانـيــة عـلى تـقـاسم
ستقبـلية غير احملددة ـنافع االقتصاديـة ا ا

ناجم بالتساوي. من ا
ا في ذلـك منتـقدوه على ويـتفق اجلـميع 
أن مـاغافولي ساهم في تنمية تنزانيا حيث
اســتـثـمــر في الـعــديـد من مــشـاريع الـبــنـيـة
الــتـحـتـيـة الــكـبـيـرة مـثـل إنـشـاء خط سـكـة
حــديـــد قــيــاسي لــربط الـــبالد بــجــيــرانــهــا
اإلقــلـيــمـيــ وتــوسـيع الــطـرق الــسـريــعـة
الرئيسية وصناعة حافالت النقل السريع.
ا قلل من احلاجة كـما زاد إنتاج الكهرباء 
إلى تــرشــيـد الــطــاقـة.وأعــاد إحــيـاء شــركـة
الــطـيـران الــوطـنــيـة الـتـي تـديـرهــا الـدولـة

طيران تنزانيا.
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نــشـأ مــاغـافــولي في ظل حــكم نـيــريـري في

قـريـة في شـمـال غـرب مـنـطـقـة تـشـاتـو عـلى
شـاطئ بحيـرة فيكتـوريا ويقول إن خـلفيته
ـتواضعة ألهمت رغبته في العمل من أجل ا

الشعب التنزاني.
وقـــال خالل حــمــلـــته في عــام " :2015كــان
مـنزلـنا مسـقوفـا بالعـشب ومثل الـعديد من
ـاشية فضال عن األوالد  تـكليفي بـتربية ا

بيع احلليب واألسماك إلعالة أسرتي".
وأضـاف قــائال: "أعـرف مـا يـعـنـيه أن تـكـون
فــقــيــرا ســأعــمل جــاهــدا لــلــمــســاعــدة في

حتس رفاهية الناس".
وكــان مـاغــوفـولي يــعـتــبـر مـؤسـس الـدولـة

جوليوس نيريري ملهما له.
ــدة عـام ــدرســة عـمل مــاغــوفـولي  وبــعـد ا
كـمدرس لـلريـاضيات والـكيـميـاء في مدرسة
ثـانوية قبل العودة إلى مقـاعد التعليم وقد
عـمل لبضع سنـوات ككيمـيائي صناعي قبل
أن يـستـقيل في عام 1995 لـلتـرشح لـلمـقعد

اني في دائرته االنتخابية تشاتو. البر
ـاني تـقدم ـقـعد الـبـر وبـعـد أن شـغل ذلك ا
الــصـفـوف بــسـرعـة لــيـصــبح نـائـبــا لـوزيـر

األشغال العامة.
ــنـكـرين وفــاة رئـيس تــنـزانـيــا أحـد أبـرز ا

لفيروس كورونا بعد اختفاء غامض
ـسـاجد والـكـنائس ـاذا لم تـغـلق تنـزانـيا ا

رغم تفشي كورونا?
ـاذا تـرفض تـنـزانـيـا تـلـقـيـح سـكـانـهـا ضد

فيروس كورونا?
وتـقـول مـامـا آنـا عبـد الـله الـوزيـرة رفـيـعة
ـســتـوى في احلـكـومـة إن أسـلـوبه اجلـاد ا
الــذي يــركــز عـلـى الـكــفــاءة والــنــتــائج كـان
واضحا بسرعة وفي عامه األول في موقعه

جنح في بناء مسار طال انتظاره.
وبحلول عام 2015 أراد ماغوفولي الترشح
لـلـرئـاسـة ويقـال إنه كـان مـرشـحا تـوافـقـيا
عن حـزب تشامـا تشا مـابيندوزي (سي سي
دة 54 عـاما. وقد الـذي ظل في السـلطة  إم)
فـاز ماغـوفـولي في تلك االنـتخـابات بـنسـبة

ئة من األصوات. 58 في ا
وكـان قد فاز بـواليته الثـانية بـنسبة 84 في
ـعـارضـة ــئـة من األصـوات لـكن أحـزاب ا ا
الـرئيسـية نددت بالـنتيجـة ووصفتهـا بأنها
ـنـطـقـة مـزورة.وتـضـاءلت الـدعـوات لـقـادة ا
اآلخــرين حملــاكــاة أســلــوب مــاغـوفــولي إذ
عـارض الـسيـاسي واجه انـتقـادات من ا
ــدني والـدول الــغـربــيـة الـذين واجملــتـمع ا
ـعــارضـة ويــحـد من قــالـوا إنـه يـضــطـهــد ا

حرية الصحافة ويبتز الشركات األجنبية.

محمد نصر عالم
لـلـسـودان فـسـوف يـكون الـتـأثـيـر أكـثر
دمـارا حـيـث سـيـتـأثـر نـحو  20مـلـيـون
مـواطن بسـبب غرق مـساحات شـاسعة
مـن األراضي فضال عـن إنهـيـار الـعـديد

من السدود .
ـكن أن جتــد مـصـر الــبـدائل الـتي { وهل 

ـياه في حالة اسـتكمال تعوضـها عن نقص ا
بناء السد ?

كن أن جتـد مصر أن - الـبدائل الـتي 
ــيـاه في حــالـة تــعـوضــهـا عـن نـقص ا
كن أن تـكون اسـتـكمـال بنـاء السـد ال 
بـديـال عن نـقص مـيـاه الـنـيل فـالـكـمـيـة

كن احلـصول علـيها من حتـلية الـتي 
ـيـاه لـيـست كـافـيـة كـمـا أنـهـا مـكـلـفـة ا
وحـالـيـا تـلـجأ مـصـر إلى إعـادة تـكـرير
مـياه الصـرف وهو يحـدث في كثير من
دول الـــــعـــــالم إال أنـه لــــيـس الــــبـــــديل

ناسب فضال عن تكلفته العالية . ا

لقاح أسترازينيكا
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كن تفسير بـاريس- (أ ف ب) - كيف 
مـشـاكل الـدم اخلـطـيـرة والـنـادرة التي
ظــهــرت عــلى أشــخـاص تــلــقــوا لــقـاح
ـضاد لـكـوفـيد- ?19ال أسـتـرازيـنيـكـا ا
لحّ دون إجابة قبل يزال هذا السؤال ا
االجـــتــمــاع اجلــديـــد لــوكــالــة األدويــة

قبل. األوروبية األسبوع ا
{ ما الذي لوحظ? 

ــشـاكل الــتي لـوحـظـت عـلى بـعض - ا
من طـعّمـوا بلقـاح أسترازيـنيكـا ليست
تـخثرات عاديـة (تكوّن جلـطات دموية)
كــمـا  اإلبـالغ في الـبــدايـة ولــكـنــهـا
ظـاهـرة "غـير مـألـوفـة للـغـايـة" وفق ما
تـؤكد وكالة األدويـة الفرنسـية.ويتعلق
األمـر بـ"جـلـطـات فـي األوردة الـكـبـيرة
غـير مألـوفة في مكـان وقوعهـا (الدماغ
فـي األغـلـب ولــكن أيــضًــا في اجلــهـاز
ــكن أن تـقــتـرن بــنـقص الــهـضــمي) 
الــصـفـائح (الــدمـويـة) أو اضــطـرابـات

تــــــخـــــثـــــر" مـع حـــــدوث نـــــزيـف وفق
الــوكــالــة.وكــان مــعــهــد بــول إيـرلــيش
شـورة لـلـحـكـومة الـطـبي الـذي يـقـدم ا
ــانـيـة أول جـهـة أشــارت مـنـتـصف األ
آذار/مـــارس إلـى "تـــراكم الفت لـــشـــكل
مــحـدد من اخلـثـار الــوريـدي الـدمـاغي
شـديد الندرة مرتـبط بنقص الصفائح
الـدمـوية".ووفـقا لـلمـتـخصـص يـذكّر
ـنـتـشر ذلك بـظـاهـرة تـسـمى الـتخـثـر ا
داخـل األوعيـة.وأوضح مـؤخرا لـوكـالة
فــــرانس بــــرس أخـــصــــائي األمـــراض
ــعــديــة أوديل لــونـاي عــضــو جلــنـة ا
لـقاحات كوفيد التي أنـشأتها احلكومة
الـفرنسـية أنها "مـتالزمات استثـنائية
لـلــغـايـة تـظـهـر في حـاالت تـعـفن الـدم
كن اخلـطـيـرة" (الـتهـابـات شـديـدة) و

أن تؤدي إلى "جلطات ونزيف".
{ هل من رابط مع اللقاح? 

- أكــــدت وكـــالـــة األدويــــة األوروبـــيـــة

األربــعــاء أنه "لم يــتم إثــبـات أي صــلـة
كنة ويتم سـببية (مع اللقاح) لـكنها 
حـــالــيــا إجـــراء حتــلــيالت إضـــافــيــة".
وسـتـجتـمع الـوكـالة مـجـددا للـنـظر في
ـسـألـة ب 6 و9 نــيـسـان/أبـريل.لـكن ا
أصــدر مــخـتــصـون آخــرون في أنــحـاء
أوروبـا آراء أكثر قطعيّة.وصرّح أندريه
ي وهــو مـســؤول في مــسـتــشـفى هــو
أوســـلـــو الـــوطـــني يـــعـــمل عـــلـى هــذه
احلــاالت في تـصــريح لــتـلـفــزيـون "تي
في2 الـنـروجي في 27 آذار/مـارس أنه
ــا إذا كـان "يــجب أن نــوقف الـتــكـهن 
هــنـــاك ارتــبــاط أم ال. جــمــيع احلــاالت
ظـهرت عـليـها األعـراض بعـد ثالثة إلى
عــــــشــــــرة أيـــــام مـن تــــــلـــــقـي لــــــقـــــاح

أسترازينيكا. 
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لـم جنــد أي عــامل ســـبــبيّ آخــر".وقــال
ـسـؤول الـصـحي النـروجي شـتـايـنار ا
مــادسن لــفــرانـس بــرس "تــقــدّر وكــالـة
األدويــة الــنــروجــيــة أنه تــوجــد صــلــة
مـحتملـة باللقـاح".وأكدت وكالة األدوية
الــفـرنـسـيـة في 26 آذار/مـارس أن ذلك
احـتمال "نادر" بـناءً على "الطبـيعة غير
الـنـمـطيـة لـهـذه اجلـلطـات وأعـراضـها
ـتقارب تـشابـهة والوقت ا الـسريـرية ا

لظهورها".
{ ما هو حجم التهديد? 

- هــــذا هـــو الــــســـؤال األســــاسي.وفق
األرقــام الـتـي نـشــرتـهــا وكـالــة األدويـة
األوروبـية األربعاء أحصيت حتى اآلن
62 حـــالــة تــخـــثــر وريـــدي دمــاغي في
الــعـالم 44 مــنــهـا في 30 بــلــدا ضـمن
ـنقطة االقتصادية األوروبية (االحتاد ا
األوروبـي وأيـــــســـــلـــــنـــــدا والـــــنــــروج
ولـشـتنـشتـاين) على 9,2 مـليـون جرعة
لـقاح مستعملة.وسجلت 14 وفاة دون

أن تُــعــزى دائــمــا بــشـكـل مـوثــوق إلى
اجلــلــطــات غــيــر الــنــمــطــيــة وفق مــا
صرّحت مديرة الوكالة إمير كوك خالل
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي عـــبـــر االنـــتـــرنت
األربــعــاء.وأوضــحت الــوكــالـة أن تــلك
انـيا ـعـطيـات جـزئيّـة.وسـجلت فـي أ ا
 31حـالة يشتبه في إصابـتها بالتخثر
الـوريدي الدماغي (19 مـنها مصحوبة
بـانخفاض في عدد الـصفائح الدموية)
وتــسع حـاالت وفــاة وفق مـعــهـد بـول
ثل ذلك معدل حالة واحدة إيـرليش.و
لــــــكل 100 ألـف جـــــرعـــــة مـن لـــــقـــــاح
أسـتـرازيـنيـكـا (استـعـملت 2,8 مـلـيون
جـــرعــة).وأبـــلغ أيــضـــا عن حــاالت في
فــرنـسـا (12 بــيـنــهـا أربع وفــيـات من
أصل 1,9 مــلــيـون جــرعــة وفق وكــالـة
األدويـــة الــفـــرنــســـيــة) وفـي الــنــروج
(خـمس حاالت بـينهـا ثالث وفيات من
أصل 120 ألـف جـــــرعـــــة) وكـــــذلك في
ـتـحـدة التي ـملـكـة ا هـولـنـدا.أمـا في ا
تـستعمل لقاح أسترازينيكا على نطاق
واسـع أعـــلن الـــســـبت عن 30 حـــالـــة
بــيـــنــهــا ســبع وفــيــات من بــ 18,1
مـلـيون جـرعـة مسـتـعمـلـة.لكن كـمـا هو
احلـــــال مـع أي دواء فـــــإن مـــــعـــــرفــــة
إذ يـجب مـقــارنـتـهـا اخملــاطـر ال تـكــفي

نتج. بالفوائد التي يوفرها ا
وكــررت الـــوكــالــة األوروبــيــة لألدويــة
األربـعـاء مـوقفـهـا الذي أعـلـنته في 18
آذار/مــارس إثــر رصــد أولى احلـاالت
وقالت إن "فوائد لقاح أسترازينيكا في
الـوقاية من كوفيد-19 الذي يؤدي إلى
حـاالت االســتـشـفـاء والـوفـيـات تـفـوق

مخاطر اآلثار اجلانبية".
{ هل توجد عوامل خطر? 

- حــتـى اآلن ظـهــرت مــعــظـم احلـاالت
عـــلى أشـــخــاص دون سـن اخلــامـــســة

والــسـتـ وغــالـبـيــتـهم نــسـاء. لـكن ال
ــكـن اســتــخالص أي اســتــنــتــاج من
ذلك ألنـه قــد يــكــون نــتـيــجــة تــطــعــيم
الــشـبـاب به بــشـكل أســاسي في بـدايـة
حــمالت الـتـلــقـيح.إضــافـة إلى ذلك قـد
يـــكــون ارتــفــاع نـــســبــة الـــنــســاء بــ
ــبـلغ عـنـهـا مـرتـبـطـا بـكـثـرة احلـاالت ا
وظـف اسـتعـمـال اللـقاح في تـطعـيم ا
الــصـــحــيــ وهي فــئــة ذات أولــويــة
ويـــــكـــــثـــــر حـــــضـــــور الـــــنـــــســـــاء في
أوســـاطــهم.وتــعـــتــبــر وكـــالــة األدويــة
األوروبــــيـــة أنـه "حـــتـى اآلن لم حتـــدد
االخــتـبـارات أي عــوامل خـطـر مــعـيّـنـة
لـهذه احلـاالت النادرة جـدا مثل الـعمر
ـا في أو اجلـنس أو الـتـاريخ الـطـبي 
ذلـك مشـاكل جتلـط الدم".مع ذلك وبـعد
ـوجة األولى لتعليق اسـتعمال اللقاح ا
مـــنــتــصف آذار/مـــارس قــررت بــعض
الـــبــلـــدان عـــدم إعــطـــاء هـــذا الــلـــقــاح
انيا هي ألشـخاص دون سنّ معيـنة.وأ
آخـر الـدول الـتي قررت الـثالثـاء تقـيـيد
ن هم دون سنّ اســـتـــخـــدام الـــلــــقـــاح 
الـسـتـ فيـمـا عـلـقت كنـدا اسـتـخدامه
. ـن هم دون سنّ اخلامـسة واخلـمس
وكـانت قد سـبقتـهما فـرنسا (55 عـاما)

والسويد وفنلندا (65 عاما).
ـة الـفـيــروسـات في جـامـعـة وقــالت عـا
غـوته في فـرانكـفورت سانـدرا سيـسيك
في مـجـلة "سـاينس" "لـيس لديـنا لـقاح
واحـــد فــقط بل عــدة لـــقــاحــات. لــهــذا
الـــــســـــبب يـــــبـــــدو لي تـــــخـــــصـــــيص
أســـتـــرازيــنـــيـــكـــا لــكـــبـــار الــسـن أمــر
ـارك مـنـطـقي".واتـخـذت الـنـروج والـد
خــيـارا أكـثــر جـذريـة من خالل تــعـلـيق
اسـتـعـمـال لـقـاح أسـتـرازيـنـيـكـا بـشـكل

كامل في الوقت احلالي.
{ ما هي األسباب? 

- ال نـزال في مرحـلة الـفرضـيات وهذه
واحـــدة مـن الـــنـــقـــاط الــــتي يـــجب أن
تـوضحـها وكـالة األدويـة األوروبية.في
دراســة نُــشـرت عــلى اإلنــتـرنت في 28
آذار/مـارس لم يـتم تـقـييـمـهـا بـعد من
ـان عــلــمــاء آخــرين قــارن بــاحــثــون أ
ــسـألـة بــظـاهـرة أخـرى ــسـويـون ا و

معروفة.
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وقـال الباحـثون الذين قـادهم أندرياس
غــريـنـشــر (جـامـعــة غـرايـفــسـفـالـد) إن
ـرتبطـة بلقـاح أسترازيـنيكا الـظاهرة ا
"تـشبه سريريا ضعف الصفائح نتيجة

دواء هيبارين".
وضـعف الصفائح نتيـجة هيبارين هو
رد فــعل مـنـاعي غـيـر طــبـيـعي وشـديـد
رضى عـند ونـادر يـحدث لـدى بـعض ا
ــــضـــاد تــــلــــقي عــــقـــار هــــيــــبــــارين ا
لــلــتـخــثـر.وكــان فــريق في مــسـتــشـفى
أوســــلــــو الــــوطـــــني قــــد قــــدر في 18
ـــكن آذار/مــــارس أن تــــلك احلــــاالت 
تـفـســيـرهـا بـأنـهـا نـتـيـجـة "اسـتـجـابـة
مــنـاعــيــة قـويــة" جتـاه الــلـقــاح.بـدوره
يــعــتــبــر جتــمّع األطــبــاء والــبــاحــثـ
الـفرنـسيـ الذي يحـمل اسم "دوكوتي
دو الســـيـــونـس" (في صفّ الـــعـــلم) أن
احلــاالت نــاجتــة عن "رد فــعل مــنــاعي
شـــــــديــــــد" ويـــــــطـــــــرح فــــــرضـــــــيــــــة
مكن مـبتكرة.ويعتـبر التجمّع أنه من ا
أن تـــكـــون نـــقـــطـــة الـــبــدايـــة "احلـــقن
الـعـرضي لـلقـاح في وريـد في العـضـلة

الدالية" (في الكتف).
ويـــضــيف في مـــنــشــور عــلـى مــوقــعه
اإللـكـتـروني أنه "في ظـل وجود عـوامل
لم يـتم حتـديدهـا بالـكامل" فـإن "احلقن
الـــوريــدي الــعـــرضي(...) من شــأنه أن

يولد رد فعل مناعي متباين".
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األول نـيوز  – عـنـدما تُـشـاهـد فـيديـوهـات من لـبـنان تـصـوّر تـقسـيم الـبـشـر على
أساس عنـصري لبناني أو غير لبناني ويطـلب منك إبراز الهُوية للحصول على
عـلـبـة زيـت وكـيس أرُز ال تـلـطم فـقـط عـلى مـا وصـلت إلـيـه احلـال بل تـتـمـنى أن

تنشق األرض وتبلع ما على ظهرها من كراهية وعنصرية وخراب.
تتـواصل معي صبيـة فلسـطينيـة من مخيم في لـبنان حتـدثني عن األوضاع التي
يعـيشونـها في لـبنـان البـلد الذي أحـبوه خـاصة داخل اخملـيمـات فال تصدق أن
ـقـراطـيـة واحلـضـارة وبـاريـس الـعـرب فـيـها لـبـنـان بـلـد احلـريات والـثـقـافـة والـد

عقليات تمنع على البشر أهم حاجيات احلياة.
في لبنـان كثيرون بل األغلبية يـحبون فلسط ويتغـنون بها وقدموا الشهداء في

. سبيل عدالة قضيتها لكنهم ال يحبون الفلسطيني
ما يـحدث لـلفـلسـطيـني في لبـنان مـنذ سـنوات ال يـصدقه عـقل وال يدركه مـنطق
فـهـو مـدان حـتى تـثـبت بـراءته وعـلـيه أن يـعـيش في أوضـاع ال تـقـبـلـهـا الـقـوان
والـسـيــاسـة واإلنـسـانــيـة فـهـو مــحـروم من كل شيء حــتى وصل احلـرمـان إلى

الكرامة.
مـنـذ حلـظـة االنـقـسـام الذي شـهـده اجملـلـس النـيـابـي اللـبـنـانـي قبـل سـنـوات وهو
قراطي عبر وليد جنبالط إلعطاء ينـاقش مشروع القانون الذي قدمه اللقاء الـد
دنية فـالفلسـطينيـون على اختالف اجتاهـاتهم أخرجوا الفلـسطينـي حقوقـهم ا
أنـفــسـهم من دائـرة الـتـأثـر بـاألوضــاع الـلـبـنـانـيـة الـداخــلـيـة ورسـمـوا حلـركـتـهم
الـسيـاسـيـة خـطوطـا حُـمـرًا منـطـلـقـها الـعـيش حتت سـقف الـدولـة الـلبـنـانـية ذات
الـسـيــادة عـلى أراضــيـهــا رافـضــ في الـوقت نــفـسـه احملـاوالت احملـمــومـة من
ــدخل الــوحـيــد لــلـتــعــاطي مع احلــالـة بـعــضــهم العــتـبــار اجلــانب األمـنـي هـو ا

الفلسطينية في لبنان.
أيامهـا; اتهمـوا اخمليمـات بأنهـا أصبحت مـأوى جملموعـات عسكـرية غيـر لبنـانية
وغير فـلسطينية فالفلسطينيون لـيسوا مسؤول عن حماية احلدود اللبنانية ضد

تسلل األفراد واجلماعات.
ال أحد يـنكـر حق الدولـة اللـبنـانيـة في بـسط سيـادتهـا على كل شـبر من أرضـها
ا في ذلك اخملـيمات لكن ذلك ال يعـطيها احلق لـلتعامل مع كل فلـسطيني على
أنه مدان حـتى تثـبت براءته. وبـالتـالي ال يعطـيهـا احلق أن تفـرض على اخملـيمات
س كـرامـة حـصــارا أمـنــيـا تـمــارس من خالله إجــراءات فـيــهـا من اإلذالل مــا 

اإلنسان في الصميم.
أساوية? هل تذكرون مخيم نهر البارد وقصته ا

في حلـظـة غـياب أجـهـزة األمن الـلـبـنـانـية يـتم اخـتـطـاف كل اخملـيم بـنـاسه وبـيوت
الـزيـنـكـو من قـبل جـمـاعـة اطـلـقت عـلى نـفسـهـا فـتح اإلسالم فـعـاثت في األرض
فسـادا ما أوقع كارثة حقيـقية لسكـان اخمليم واحتاج اجليش الـلبناني إلى نحو
ثالثـة أشهر كي يُحكم قبضته على “جند االسالم ”وكـان سكان اخمليم الضحية

بعد أن  تدميره وتدمير ذكريات قاطنيه.
ــــســـؤولـــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــ أو حـــتى اآلن ال أحـــد من ا
الـفـلـسـطـيـنـيـ يـعــطي إجـابـات شـافـيـة بـشـأن مـصـيـر
ـمــولـ اخملــيم! وال أحــد من اجملـتــمع الــدًُولي ســوى ا
يسـأل! ولـيس مفـهومـا ألبـناء مـخيم نـهـر البـارد لِمَ هذا

السكوت والصمت حول مصير اخمليم.
الدا الله

صدر كتاب الغريبان ووضع اسمي كمؤلف له 
اعلن للرأي العام  احملترم انني لم اكتب هذا الكتاب 

وال اعرف احلكمة من وضع اسمي على غاافة ولم افتحه وال اعرف محتوياته.
حسن العلوي

[10:053/30م] حسن العلوي بيروت: بيان حول مكذوبات تنشر باسمي.
الرأي العام.احملترم .

ر يوم.دون ان يظهر كتاب اوتصريح.باسمي. ال
البـد.من جـهـة تـقـوم بـاحـتـرافـيـة الـتـزويـر هي من تـدبج

سطوره.
لكن الناس تعرف لغتي واسلوبي وافكاري .

عـرض عـلـبـنـا مـحـامـون ان يـقـيـمـوا دعـوات ضـد.هؤالء
زورين وسيتم ذلك من قبلهم مشكورين. ا
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االحتـاد في ذهـاب ربع نـهائي دوري
أبطال أوروبا.وسجل ثنـائية السيتي
كــيـفـ دي بـروين فـي الـدقـيـقـة (19)
وفيل فـودين في الدقـيقة (90) بيـنما
سجل هدف دورتموند الوحيد ماركو
رويس فـي الــدقــيــقــة (84) لــيـــتــأجل
احلــسـم لــلــقـــاء اإليــاب عــلـى مــلــعب
ســيـــجــنــال إيــدونـــا بــارك األســبــوع
ـــــقـــــبل.أتـت احملـــــاولـــــة األولى في ا
بـاراة لـصالح بـوروسيـا دورتمـوند ا
في الـدقيـقـة الثـامنـة وذلك بـتسـديدة
من بــيـلــيــنـجــهــام من داخل مــنـطــقـة
اجلزاء تصدى لها إديرسون.وافتتح
الـسيـتي التـسـجيل في الـدقيـقة (19)
حـ مرر مـحـرز لدي بـروين لـينـطلق
ــرر لــفــودين األخــيــر في الــعـــمق و
الذي أرسل عرضية لرياض ليمهدها
اجلزائري لكيفن ليسدد البلجيكي
كــرة أرضــيــة قــويــة ســكــنت
الــــــشــــــبــــــاك.وحــــــاول
دورتــمــونــد الــرد
في الدقـيـقة

مـرت أعـلى مـرمى كـورتوا
في الـــــدقــــيــــقــــة 77.وزاد
الــــــــضــــــــغط مـن العــــــــبي
ليفربول في آخر 10 دقائق
ســعـيًــا لــتــقــلــيص الــفـارق
وتراجع العبـو ريال مدريد
ــنـطــقــتـهم وجنــحـوا في
احلـفــاظ عــلى الــنـتــيــجـة

حتى صافرة النهاية.
w O « “u

تـغــلب مــانــشـســتــر ســيـتي
اإلجنـلـيزي بـصـعـوبـة على
ضـــــيــــفـه بــــوروســـــيــــا
اني دورتمـونـد األ
بـنتـيـجة (2-1)
على مـلعب

الـشـباك بـنـجاح. وكـاد أسـينـسـيو أن
يُضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43
حـيث اسـتـغل خـطـأ من كـابـاك مدافع
لــيـفــربــول وســدد الــكــرة بـ قــدمي
رمى أليسون لكنها مرت بعيدًا عن ا
لكي -2 لينتهي الشوط األول بتقدم ا
0.ومـع بــدايـة الــشــوط الــثــاني ومن
أول تــســـديــدة لـــلــريــدز عـــلى مــرمى
كــــورتـــوا جنـح مـــحــــمــــد صالح في
تــســجــيل الــهــدف األول لــفــريــقه في
الـــدقــيــقــة 51 بــعــدمــا اســـتــغل كــرة
ودريتش سددها جـوتا اصطـدمت 
ـــنــطــقـــة لــتـــصل أمــام أقــدام داخل ا
صالح.وسدد تـوني كروس العب خط
وسط ريال مدريد كرة صاروخية من
ــنــطــقــة مــرت أعــلى مــرمى خــارج ا
أليـسون بـيكـر في الدقـيقة 61.وجنح
فــيـنــيــسـيــوس في تــسـجــيل الــهـدف
الـثـالث لريـال مـدريـد في الدقـيـقة 65
حيث تـلقى تمـريرة أرضيـة من زميله
ـنـطـقـة وسدد من مـودريـتش داخل ا
ـــــــســــــة واحـــــــدة أســــــفـل يــــــســــــار
ا مـهاجم أليـسون.وأرسل كـر بنـز
ريـال مـدريـد تصـويـبـة أرضـية داخل
ــنـطــقــة لــكن ألــيــســون حـارس ا
مـرمـى لـيــفــربــول أمــسك بــهـا
بـســهــولـة فـي الـدقــيــقـة
71.وســـدد تــيــاجــو
ألــكــانــتــارا العب
لـيفـربـول كرة
قــــــويـــــة من
خــــــــــــــارج
ـنـطـقة ا
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حــقق ريـال مـدريـد انـتــصـارًا ثـمـيـنًـا
بـــنـــتـــيـــجـــة (1-3© خـالل مـــواجـــهـــة
لــيـــفـــربــول  في ذهـــاب ربع نـــهــائي
دوري أبـــطـــال أوروبـــا فـي مـــعـــقـــله
ألــفـريـدو دي سـتـيـفـانـو.ثالثـيـة ريـال
مــدريـد حـمـلت تـوقـيع فـيـنـيـسـيـوس
" في الـدقـيـقـت 27 جـونـيـور "هـدفـ
و65 ومـاركو أسـيـنسـيـو في الدقـيـقة
36 بيـنمـا سجل مـحمـد صالح هدف
ُـقرر لـيفـربـول في الدقـيـقة 51.ومن ا
أن تُــقـــام مــواجـــهــة اإليـــاب يــوم 14
أبــريل/نــيــســان احلـــالي في مــعــقل
ــلـكي الـريــدز "أنـفــيـلــد" عـلــمًـا بـأن ا
خــاض لـــقــاء الـــذهــاب وسـط غــيــاب
مـؤثـرة عـلى غـرار سـيـرجـيـو راموس
ورافـائــيل فـاران وإيــدين هـازارد.أول
بـاراة كان عبـر أصحاب تهـديد في ا
ــا األرض حـــيث أرسل كـــر بــنــز
تـــصــويـــبـــة أرضــيـــة بــ أحـــضــان
ألــيـسـون بـيـكـر حـارس لـيـفـربـول في

الدقيقة الثانية.
وطـالب لـوكـا مـودريـتش بـاحلـصـول
على خطـأ على حدود منـطقة اجلزاء

في الـدقـيـقة 11 بـعد الـتـحام
مع فـــــيـــــنــــالـــــدوم العب
الريدز.وأرسل مـيندي
كـــرة عـــرضـــيــة داخل
ـــنــــطـــقــــة وصـــلت ا
لـزمـيـله فيـنـيـسـيوس
جــونـيــور الـذي سـدد
كـــــرة رأســـــيـــــة مــــرت
بـــــجـــــانب الـــــقـــــائم في

الــــــدقـــــيــــــقـــــة 14.وســـــدد
كــاسـيــمـيــرو كـرة عــلى حـدود
ـ مــنـطــقــة اجلــزاء أقــصـى 
أليسون مرت بجانب القائم في
الدقـيقة 25.وجنح فيـنيـسيوس
في تـسجـيل هدف الـتـقدم لـريال
حـيث مــدريــد في الـدقــيــقـة 26  
تــلـــقى عــرضـــيــة مـن كــروس في
عـمق دفاع لـيـفربـول وسـدد أسفل

ـ ألـيـسـون.وأضـاع فـيـنـيـسـيوس
فـرصة تـسجـيل الـهدف الـثاني لـريال
مــدريـد في الـدقــيـقـة 32 حـيث تــلـقى
ـا وسـدد كرة قـوية تـمريـرة من بـنز
ارتطـمت بالدفـاع قبل أن تمـر بجانب
ن.وجنح أسـيــنـسـيـو في الـقــائم األ
تـسجـيل الهـدف الـثاني لـريال مـدريد
في الــدقـيــقـة 36  حـيـث أرسل تـوني
كروس كـرة في العـمق تعـامل مـعها
أرنــولـد بـشــكل سـاذج لـتــصل الـكـرة
أمـام أسيـنـسيـو الـذي أسكـنـها داخل

ÊU e « ≠œ«bG

ثل تلقت الـهيئة التطبيعية إخـطاراً رسمياً من احتاد غرب آسيا لكرة الـقدم يفيد باختيار 
شكلة حديثا. من العراق للعمل في اللجان ا

صـادقة على الـتنسـيب بإعادة تـشكيل جلـان احتاد غرب آسـيا لكـرة القدم بـاعتماد وتمت ا
ـســابـقـات و أحــمـد كــامل كـوجـر لــعـضـويــة جلـنـة اإلعالم حـسـ ســعـيـد لــرئـاسـة جلــنـة ا
والتسـويق ونعمة ضيدان لشغل عضوية اللجنة القانونية ووسام صليوة في جلنة التطوير

وقيس  محمد أسود لعضوية جلنة االنتخابات.
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ـــســـابـــقـــات في أجـــرت جلـــنـــة ا
الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـيـة قـرعة دوري
الشبـاب للموسم (2021-2020)
فـي مـقـر احتـاد الــكـرة بـحـضـور
عـضــو الـتـطــبـيـعــيـة  أسـعـد الزم
واألمــ الــعــام مــحــمــد فــرحــان
ـسـابقـات  حـيدر ورئـيس جلـنة ا

عوفي وأعضاء اللجنة.
وقالَ رئيسُ اللجـنة حيدر عوفي:

إن دوري الــشـبـاب سـيــنـطـلق في
الـــعــشـــرين من الـــشــهـــر احلــالي
شاركة  20  فريقا قسمت على
مجموعت حسب القرعة ضمت
اجملــمـــوعــة األولى نـــفط الــوسط
والـــديـــوانـــيـــة والـــكـــرخ وزاخــو
والـزوراء والطـلـبة والـنـفط ونفط
الــــبــــصـــــرة والــــقـــــوة اجلــــويــــة
والــســمــاوة وتــألــفت اجملــمــوعـة
ـيـنـاء وأمـانـة الـثـانـيـة من فـرق ا

بـغــداد ونــفط مــيـســان واحلـدود
والقاسم والصناعـات الكهربائية
والـــشــــرطـــة والــــنـــجـف وأربـــيل

والكهرباء.
: وستقام مباريات دوري وأضافَ
رحـلة الـشـباب بـطـريقـة الـدوري 
نـافـسـات على واحـدة وجتـرى ا
العب النظامـية وبدون جمهور ا
حــسـب قــرار الــلـــجــنـــة الــعـــلــيــا

للصحة والسالمة.

ـســابـقـات وأشـارَ رئـيسُ جلــنـة ا
إلى: ان الــدور األول لـلـمـجـمـوعـة
األولى سـيلـتقي فـيه نـفط الوسط
مع الـــديـــوانــيـــة والــكـــرخ يالعب
زاخــو والـزوراء يــواجه الــطــلــبـة
والـقـوة اجلـويـة يالعب الـسـماوة
والـنـفط يالقي نـفط الـبـصـرة أما
اجملــمــوعـــة الــثــانــيــة فـــتــنــطــلق
ـيـنـاء مـبـاريـاتـهـا بـلـقـاء يـجـمع ا
وبغداد ونفط مـيسان مع احلدود
والـــقــــاسم يـالقي الــــصـــنــــاعـــات
الـــكــهــربــائــيـــة والــنــجف يــواجه
أربيل والكهرباء يالعب الشرطة.
وفي سـياق مـنـفصل ظـمت جلـنة
سـابقـات في الهيـأة التـطبيـعية ا
قرعة حتديد مالعب دور الثمانية
لبـطولة الـكأس لـلموسم (2020-
2021) بـــــــحـــــــضـــــــور عـــــــضــــــو
الـتـطـبـيـعـيـة  أسـعـد الزم ورئيس
ـسـابـقات الـدكـتـور حـيدر جلـنـة ا

عوفي وأعضاء اللجنة.
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ـســابــقـات وقــالَ عـضــو جلــنــة ا
عــلي عـبــيس: إن الـقــرعـة أجـريت
ــــثـــــلي األنـــــديــــة بــــحـــــضـــــور 
ـــــــــــتــأهــلــة لــدور الــثــمــانــيـة ا
وأســـــــــــــــــفـــــــرت عن حتـــــــديــــــد
العـــــــــب فــجــاءت كــمــا يــلي: ا
مــــبـــــاراة الــــزوراء واحلــــدود في
مــلـعب الـشــعب الـدولي ومـبـاراة
زاخو والــــــــقوة اجلوية ستكون
في ملعب زاخو ويحتضن ملعب
ـيناء الشـعب مبـاراة الشـرطة وا
والكـرخ ونـفط البـصرة في مـلعب
ـــبـــاريــات الـــكـــرخ.وأضــافَ: ان ا
ســـتــجـــرى بــطـــريــقـــة خـــــــــروج
ـــغـــلــــوب من مــــبـــاراة واحـــدة ا
وســـتــــقــــام بـــدون جــــمـــهـــور مع
االلــتــزام بــضــوابط وتــعــلــيــمـات
الــلــــــــــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة
والســـــــــالمـة في خطـوةٍ تهدف
لــلـحــفــاظ عــلى سالمــة الالعــبـ

الكات التدريبية. وا

البصرة.
ـقـرر أن يــجـري الـوفـد جـوالت ومن ا
رافق خدمية وسياحية في تفتيشية 
ـؤتــمـرٍ صــحـفي الــبـصــرة تُـخــتـتـم 
مـــوسع في قــاعــة مــبـــنى مــحــافــظــة
الـبــصـرة لـتـكــتـمل مـهــمـة الـوفـد في
زيـــارته الــرســمــيـــة ويــقــدم تــقــريــره
الـنـهـائي فـيـمـا سـيـتم اتـخـاذ الـقرار
الــنــهـائي في االجــتــمـاع الــتــنـفــيـذي
لـرؤسـاء االحتادات اخلـلـيـجـيـة الذي
قرر إنعـقاده خالل شهـر نيسان من ا

احلالي.
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وأكـدَ  خــالـد احلـاج عــضـو الـلــجـنـة
وجودة في الـبصرة: أن اخلليـجيـة ا
معاييـر االحتادين الدولي واآلسيوي
تــــطـــبـق عــــلى جــــمــــيـع الـــدول و
تطبيقها على البحرين وكنت عضواً
العب ــنــشــآت  فـي جلــنــة تــقــيــيـم ا
باريات البحرين قبيل استـضافتها ا

الدولية.
جــــاءَ ذلك خالل جــــولــــة الــــلــــجــــنـــة
ـتـابـعـة مـلف ُـكـلـفــة  اخلـلــيـجـيـة ا

استـضـافة خـلـيجي  25في البـصرة
ـديـنــة الـريـاضـيـة يـرافـقـهم العب ا
مـــديـــر عــام دائـــرة شـــؤون األقـــالــيم
واحملافظات طالب جـابر ومدير عام
دائـرة الـتـربــيـة الـبـدنـيـة والـريـاضـة

أحمد عودة.
وأوضحَ احلــــاج: أن هـــذه الـــشـــروط
ــعـايــيـر وضــعت خلــدمـة الــلـعــبـة وا
واجلـمـهـور مـعـا وسـتكـون كـذلك مع
الـكـرة الـعراقـيـة ومـا شـاهـدنـاه يـعد
نشـآت الرياضية فضالً مفخرةً في ا
دينة الرياضية عن أرضية ومالعب ا
في البـصرة الـتي تسـتطـيع تضـييف

باريات الدولية. ا
الحـظات وأشـارَ إلى طـرح عـددٍ من ا
البسـيطة الـهدف منـها تقـو العمل
ــــــضـي في إلـى األفـــــــضل مـن أجـل ا
استضـافة مبـاريات ودورات أكبر من

كأس اخلليج.
 مـنوهـا إلى: ان الـعـراق يـسـتحق أن
ينظم بطوالت أكبر مستقبلًا ال سيما
ــقـــومـــات والـــبــنى ــتـــلك كـل ا انـه 

التحتية التي تؤهله لذلك.
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ـسؤولـ في الـرياضـة الـعراقـية , ـاذا بـات البـعض من ا ترى 
ـا يشـاء ويريد وان كـان كالمه فيه من أي كان مـنصـبه يتـكلم 
الـتـأثــيـر الـسـلــبي عـلى اجلــهـة الـتي يــقـصـدهــا أو يـكـشف عن
(اسرار) عـملها السيما بعد ان غاب الرادع الذي يحد من هذه
الظـاهرة التي استـشرت على مايـتضح وما نسـمعه ونشاهده ,
ولكن هـناك من يـعد ما يـحدث عـلى انه شئ من حريـة  التعـبير

!!
شخـصيا أفسر ينـقل ويتناقل ما يجب  ومـا يتفق عليه نوع من
الهـدم والتأثير السلـبي وحتقيق أهداف اخرى على انه نوع من
انواع ( عـدم األمـانة ) واحلـرص عـلى خـصوصـيـات االجتـماع

الذي كان يحضره أي شخص ينقله او يصرح به 
لذلك الـيوم نـحن نتعـامل مع مسـؤولي الريـاضة بكل مـفاصـلها
ونلـمس ب طيـات احاديثـهم سواء بشـكل شخصي او اعالمي
ـتـبـادلـة بـيـنـهم سـواء رؤوسـاء انـدية او انـهم يـفـتـقـدون لـلـثـقـة ا

احتادات او حتى جهات رياضية عليا في البالد
واغـلب مـشـاكل الريـاضـة ومـسؤولـيـهـا تكـثـر بـشكل كـبـيـر أيام
ـثال) انتـخابات االنتـخابات والحـظنا كـيف جرت (عـلى سبيل ا

بية !! اللجنة االو
اليـوم نحن عـلى موعـد قريب إلنـتخـابات االحتـاد العـراقي لكرة
الـقدم  في شهر حـزيران من العام اجلاري 2021 وهـذا يعني
وعـد اليفصلنا عنه سواء ( شهرين ) فكيف بأحد رؤوساء ان ا
االنديـة يظهـر على شاشـات الفـضائيـات ليعـلن النـتائج الكـاملة
لهـذه االنتخـابات التي لـم جتر بعد ويـختزل كل الـ ( 60) يـوما
الــفــاصـلــة بــ هــذا الـيــوم ونــحن في الــشـهــر الــرابع ومــوعـد

االنتخابات التي ستقام في الشهر السادس ! ?
هذا مـا كشـفه عضوا في الـهيـئة الـعامة إلحتـاد الكـرة العراقي
ـاضي ..(قـائال  االتـفاق عنـد انـتـهاء اجـتـمـاعـهم  االسبـوع ا
على نـتـائج االنـتخـابـات من االن وبـشكل نـهـائي)  قـبل ان ترى
االنـتـخـابات الـنـور والـتي  االتفـاق  فـيـها قـبل ان تـقـام فعـلـيا
قبلة التي سيـصبح في منصب رئيس االحتاد في االنتخابات ا
ــا سـيـحــدث مـا النــتـوقـعـه لـتـؤجل نـراهــا الزالت في االفق ور
بيـنما االتفـاق الذي سيشـهده صنـدوق االنتخابـات ستضع فيه
اوراق مــكـشــوفـة وتــمت قـرائــتـهــا قـبل ان تــتم كـتــابـتــهـا وهـذه
ا االن االوراق التـي  كـشـفـها لـيـس في يـوم االنـتـخـابـات وا
قـبل شـهـرين من اقـامـتـهـا  يـحـيث سـيـكـون حـسـب قـول عـضو
ـسـتـعـجـل) بـاعالنه عن الـتـشـكـيـلـة اجلـديـدة الـهـيـئـة الـعـامـة (ا
لالحتـاد وهي تضم  عدنان درجـال رئيسـا  والنائب األول علي

جبار والنائب الثاني فالن وهكذا اعضاء االحتاد !
لـست مـعـنيـا بـأسـمـاء الذيـن سيـتـقـلدون مـنـاضب احتـاد الـكرة
سـواء كان درجال او غيـره او جبار او غيـره ولكني ال أرى بان
مـا أعـلـنه عضـو الـهـيـئـة العـامـة صـحـيحـا  كـتـصـرف عـليه ان
يـكـون صـبورا وال يـعـلن التـشـكـيلـة االحتـادية حـتى اليـتـهم بانه
يريـد شق وتـدميـر وحدة الـهيـئـة العـامة لالحتـاد ومن ثم حتدث
فتـنة بـ أعضاء اجلـمعـية العـمومـية وهذا
األمـر يــجب ان يــكــون حــاضـرا في
تــــفــــكـــيــــر كل األعــــضــــاء الـــذين
إرتـضـوا ان يـعــلن عن تـشــكـيـلـة
االحتــــاد اجلــــديــــد الــــيــــوم دون
ـا بــاالتـفـاقـات .. انـتـخــابـات وا

الستم معي !!?
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أكـدَ رئــيس فـريق الــتـفـتـيـش بـالـوفـد
وجود في الـبصرة حاليا اخلليجي ا
حــمــيــد الــشــيــبــاني اعــتــمـاد ثـالثـة
مالعب كروية في البـصرة حال إقرار
الــبــطــولــة بــنــســخــتــهــا اخلــامــســة
والعشرين في الـبصرة.. جاء ذلك في
االجتماع الذي عـقد مع وزير الشباب
والريـاضة عـدنان درجـال  الذي زار
البـصـرة اليـوم يرافـقه رئـيس الهـيأة
الــتـطـبــيـعـيـة إيــاد بـنـيــان ومـحـافظ
ديـنة البـصـرة أسعـد العـيـداني في ا

الرياضية.
وأوضحَ الشـيباني: ان كـال من ملعب
البصرة الدولي سعة  65ألف متفرج
يـناء سـعة  30ألف متـفرج وملـعب ا
ـلـعـبـان الـرئـيـسـان لـلـبـطـولـة هـمـا ا
لعب الثانوي عشرة وسيتم اعتماد ا
آالف مـتفـرج مـلعـبـاً بـديالً فضالً عن

مالعب التدريب األخرى.
من جهـةٍ متـصلـة عبّـر أعضـاء الوفد
اخلـلـيـجي عـن ثـقـتـهم الـتـامـة بـقـدرة
الــعـــراق والــبــصــرة حتــديــداً عــلى
تــضـيــيف الـبــطـولــة بـأفــضل صـورة
ـكـنـة مـشــيـدين بـالـبـنى الـتـحـتـيـة
الـتي شـاهدوهـا خالل تـفـقـدهم ألكـثر
من مــوقع خــدمي وفــنــدقي وصــحي.
ــلـعب كــمـا عــبّــروا عن إعـجــابـهـم بـا
ـــديــنـــة الـــريــاضـــيــة الــرئـــيس في ا
ــتـنـوعـة حـيث احـتـفت ومـرافـقـاته ا
الـــلــوحــات االلــكــتــرونــيــة وأشــرطــة
لـعب كما اإلعالن بقدوم الـوفد إلى ا
وزعت الــزهــور من أطــفــال الــبــصـرة
بـينـهم في مـشاهـد احتـفـاليـة جـميـلة
جــرت عــلى األنــوار الــكــاشـفــة وسط
تواجد إعالمي كثيف لتغطية الزيارة
ـؤمل أن يــسـتــمـر الــتـفــقـديــة ومن ا
الـــوفـــد في جتـــوالـه بــعـــددٍ آخـــر من
ــرافق اخلــدمــيـة والــســيــاحــيـة في ا
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وأخـتــتمَ الـوفــدُ اخلـلــيـجيّ اخلـاص
نشآت الرياضية والسياحية بتفقد ا
في الـبصـرة برئـاسـة الدكـتـور حمـيد
ـــنــشــآت الـــشــيـــبــاني زيـــاراته إلى ا

ــديــنـة الـريــاضــيــة بـتــفــقــد مـلــعب ا
الرياضـية الثـانوي سعـة عشرة آالف
مــتـفــرج فـضـالً عن مالعب الــتـدريب

األربعة. 
العب وعــبّــر الــوفــدُ عن إعــجــابهِ بــا
وجــاهــزيـتــهــا مع تــســجـيـلِ عـددٍ من
الحـظـات االعتـيـاديـة بـشـأن مواقع ا

اإلعالمي والبوابات.
وقـــدمَ مــــديـــرُ عــــام دائـــرة األقــــالـــيم
واحملافظـات طالب جابـر شرحًا عن
أهم الـتــحـديـثـات وأعـمــال الـصـيـانـة
ـسـتـمرة. كـمـا قـدمَ مـديـرُ عـام دائرة ا
الـتربـيـة الـبـدنيـة أحـمـد عودة زامل
ـبــاريــات احملـلــيـة مــوجـزًا عـن أهم ا
ـديـنة والـدوليـة الـتي اسـتضـافـتـها ا

الرياضية ومعسكرات التدريب.
وثـمنَ أعـضـاءُ الـوفـد اخلـليـجي روح
ــرونــة الــكــبــيــرة الــتي الــتــعــاون وا
ســهــلـت مــهــمــتــهم عــلى أكــمل وجه
وعـكــست صـورة ايـجــابـيـة عن إدارة
الكــات وزارة ــلــفــات الــريــاضــيــة  ا
الـــشــــبـــاب والــــريـــاضــــة والـــهــــيـــأة
الـتـطـبـيـعـيـة واحلـكـومـة احملـلـيـة في
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جــوار الــقـائم ثـم أجـرى جــوارديـوال
الـتـبـديل األول لـلـسـيـتي فـي الـدقـيـقة
(59) بـنـزول جـيـسـوس عـلى حـسـاب
بــيــرنــاردو.وأهــدر الــسـيــتـي فــرصـة
محققة في الدقيقة (65) بعدما توغل
ـهــدًا الـكــرة إلى فـودين دي بــروين 
الذي سدد أرضية مباشرة تألق هيتز
في الـتصدي لـها وتـابعـها كـانسـيلو
بـــتــــســـديـــدة قــــويـــة مــــرت بـــجـــوار
الـقـائم.وأطـلق دي بـروين صـاروخـية
أرضيـة في الدقـيقة (76) مرت بـقليل
إلى جــوار الـقـائم وتــبـعه فـودين في
الـدقـيـقة (77) بـتـسديـدة تـصـدى لـها

حارس دورتموند بصعوبة.
وعـاد فــودين لــلــظــهـور مــســددًا كـرة
ـرمى في أرضـيـة ذهــبت بـعـيـدًا عن ا
الدقـيـقة (80) ثم جنح دورتمـوند في
تـعـديل الــنـتـيــجـة في الــدقـيـقـة (84)
بــعـــدمــا مــرر هــاالنـــد كــرة ســحــريــة
لـرويس ليـنـفرد بـإديـرسون ويـسجل

في الشباك.
وتـمـكن الـسيـتي من تـسـجـيل الـهدف
الـثاني فـي الدقـيـقة (90) بعـدمـا مرر
جـــونــدوجــان الــكــرة إلى فــودين إلى
جـواره داخل مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسدد
مـباشـرة في الـشبـاك لـينـتـهي اللـقاء

بفوز السيتي (2-1).
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(23) بــعــدمـا تــلــقـى رويس تــمــريـرة
بـيـنيـة انـفرد عـلى إثـرها بـإديـرسون
إال أنه لم يــتـمـكن مـن تـرويض الـكـرة
لـيـصـطـدم بـحـارس الـسـيـتي مـرتـكـبًا
مـخالـفة.وحتـصل الـسيـتي على ركـلة
جــزاء في الـدقــيـقـة (30) بـعــد إعـاقـة
تـشان لـرودريجـو إال أن احلـكم ألغى
الـركلـة بعـد العـودة إلى تـقنـية الـفار
والتي أظهرت عدم وجود أي احتكاك
ب الثـنائي.وكاد إديـرسون أن يكلف
الـسيـتي هدف الـتعـادل بعـدما تـأخر
في إبـعاد الـكرة لـيفـتكـها بـيلـينـجهام
ويــسـدد في الـشـبــاك اخلـالـيـة إال أن
ـباراة احـتـسب مـخالـفـة عـليه حـكم ا
في الـدقــيـقـة (38).وسـدد مـحـرز كـرة
أرضية من على حدود مـنطقة اجلزاء
في الدقيقة (1+45) اصطدمت بدفاع
دورتــمــونـد ووصــلـت ســهـلــة فـي يـد
احلارس لينتهي الشوط األول بتقدم
الـــســـيـــتي (0-1).وبـــدأ دورتـــمـــونـــد
الــشـوط الــثــاني بــقــوة بـعــدمــا مـرر
ـيــزة لـهــاالنـد الـذي داوود بـيــنـيــة 
تـفــوق عـلى ديـاز وانـفـرد بـإديـرسـون
في الدقـيقة (48) مسـددًا كرة أرضـية
تــألق حـارس الــسـيـتي في الــتـصـدي
لها.وظهر السيـتي بعدها في الدقيقة
(52)  بـتـسـديدة مـن فوديـن مرت إلى
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ديـر الـفـني لـريـال مـدريد رسـالـة إلى يـوفـنـتوس { مـدريـد- وكـاالت - وجه زين الـدين زيـدان ا
يرجني على ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. عقب فوز ا

ـباراة مع قنـاة "سكـاي سبورت إيـطاليـا" حيث كان يـتواجد وحتدث زيدان فـي تصريـحات عقب ا
في االسـتوديـو أسطـورة يوفـنتـوس وزميـله السابـق في البيـانكـونيـري أليـسانـدرو ديل بيـيرو الذي

طرح عليه عدة أسئلة عن ذكرياته في إيطاليا.
وسـأل ديـل بـيـررو زيـدان هل تـفــتـقـد إيـطــالـيـا أكـثـر أم ديـل بـيـيـرو فـأجــاب مـدرب ريـال مـدريـد:
"أفتـقدكـمـا معـا إيطـاليـا في قـلبي لـقد أمـضيت 5 سنـوات في تـورينـو وما يـزال يوفـنتـوس مهـمًا
بالـنسبـة لي".وعن إمكـانيـة عودته إلى يوفـنتـوس يومًـا ما قال زيـدان: "ال أعرف اآلن أنـا هنا في
سـتقبل سـنرى".جدير بـالذكر أن اسم زيدان ارتـبط بتدريب يـوفنتوس في ريال مـدريد ولكن في ا

أكثر من مناسبة خاصة منذ رحيل ماسيمليانو أليجري في عام 2019.
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{ واشـــــنــــطن) ,أ ف ب) - أعـــــلــــنت
ــتــحـدة أنــهــا تــفــكـر في الــواليــات ا
إجـراء مـحـادثـات مع حلـفـائـهـا حول
ـبـيـة مـسـألــة مـقـاطـعـة األلــعـاب األو
الـشـتـويـة في بـكـ الـعـام  2022في
وقت يـتـزايـد فـيه الـضـغط من جـانب
جمعـيات مدافعة عـن حقوق االنسان
.وقــال الــنـــاطق بــاسم وســـيــاســيـــ
وزارة اخلـــارجــيــة األمــيــركــيــة نــيــد
بــرايس "إنه أمــر نـرغـب بـالــطـبع في
ـعـرفـة بـحــثه" وذلك ردا عـلى سـؤال 
تـحـدة تفـكر مـا اذا كانت الـواليـات ا
فـي مـــــقـــــاطـــــعــــة مـــــشـــــتـــــركـــــة مع
حـلـفـائـهــا.وأضـاف "نـرى أن مـقـاربـة
منـسقـة لن تكـون فقط في مصـلحـتنا
ـا ايـضـا في مـصـلـحـة شـركـائـنا وا
وحلفائنا" بدون كشف موقف اإلدارة
ـــســألـــة.في وقت الحق حــول هـــذه ا
الـثالثــاء أوضح بـرايس في تـغـريـدة
"كـمـا قـلت لـيس لـدينـا إعالن لالدالء
ـبـيـة به حـول مـوضـوع األلـعـاب األو
. العام  2022ال يزال بـعيدا في بك

لــكـنــنـا ســنـواصـل الـتــشـاور بــشـكل
وثيق مع حلفائنا وشركائنا لتحديد
ـشـتـركـة ووضع مـقـاربة مـخـاوفـنـا ا
مـشــتـركـة حــيـال احلـزب الــشـيـوعي
الـصـيــني".وكـثـفت عــدة مـجـمـوعـات
نــــاشــــطـــــة وكــــذلك ســـــيــــاســــيــــون
جـــمـــهــوريـــون في اآلونـــة األخـــيــرة
الــدعــوات الـى مــقــاطــعــة أمــيــركــيـة
. ــــبـــــيــــة في بــــكــــ لـأللــــعــــاب األو
ويـســتـنــدون بـذلك جــزئـيــا الى عـدة
منـظمـات غير حـكومـية تتـهم الص
ـســلــمـ األويــغـور ال بــاضـطــهــاد ا
سـيـمــا عـبـر وضـعـهـم في مـخـيـمـات
يتـعرض فـيها أفـراد هذه اجملـموعة
بــحـسب إفـادات نـاجـ لـتـجـاوزات
مـخـتـلفـة.لم تـسـتبـعـد إدارة الـرئيس
األمـيـركي جــو بـايـدن أبــدا احـتـمـال
ـبيـة لكن بدون مقـاطعـة األلعاب األو
إعالن مـوقف حـازم.وكـانـت الـنـاطـقة
بــاسم الــبــيت األبــيض جــ ســاكي
أعـلـنت في شبـاط/فـبـراير أن اإلدارة
ســتــجــري مـــشــاورات مع الـــلــجــنــة

ــبـــيـــة األمــيـــركـــيــة حـــول هــذه األو
ــســألــة.من جـــهــتــهــا تــنــدد بــكــ ا
ـقاطـعة وترفض كل بالـدعوات الى ا
االتـــهـــامـــات بـــتـــعـــرض األويـــغـــور
ل"إبـادة" مــؤكـدة أن هــذه اخملـيــمـات
هي مـــراكـــز تـــدريب مـــهــنـي.وكــانت
ـتـحــدة قـاطـعت األلـعـاب الـواليـات ا
ــبـيـة في مــوسـكـو الـعـام 1980 األو
بــــعــــد اجـــــتــــيـــــاح قــــوات االحتــــاد
السوفياتي السابق أفغانستان فيما
ردت الـكـتـلـة الـسوفـيـاتـيـة بـعد أربع
ســنـــوات عــبـــر مــقـــاطــعـــة األلــعــاب

بية في لوس أجنليس. األو
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رور بية من ا وستُمـنع الشعلـة االو
فـي الــطــرق الــعــامـــة في مــحــافــظــة
أوســاكــا الـيــابــانـيــة نــظـرًا الرتــفـاع
حـاالت اإلصــابــة بـفــيـروس كــورونـا
ـسؤول إلى إعالن ا دفع ا فيـها 
حـالـة الــطـوار الـصـحــيـة وفق مـا
كــشف احلـــاكم االربــعـــاء.وســبق أن
اتُخذ قـرار بإبقـاء الشعلـة بعيدة عن

األنـــظــار في مـــديــنــة أوســـاكــا لــكن
إعـالن االربــعـــاء يــشـــمل احملــافـــظــة
بـأكـمــلـهـا.وقـال احلــاكم هـيـروفـومي
يوشيمورا أمـام اإلعالم "قرّرنا اليوم
ـقــيـمـ عـلى امـتـداد أن نـطـلب من ا
منطـقة أوساكا االمـتناع عن اخلروج
لــلــحــاالت غــيـــر الــضــروريــة وغــيــر
الــطــارئـة".وأشــار الى أن احملــادثـات
ـسؤول بـشأن إمكـانية قائـمة ب ا
مرور الشـعلة في طريق مـغلقة داخل
مــنــتــزه عـــوضًــا عن ذلك.وانــطــلــقت
ــبـيـاد طـوكـيـو مـسـيــرة الـشـعـلـة ألو
ــقــبل ــؤجل الى الــصـــيف ا 2020 ا
بسبب اجلـائحة في 25 آذار/مارس
قرر أن تمر في من فوكوشيما ومن ا
مـــحــــافــــظــــة أوســـاكــــا في 13 و14
نـيـسـان/أبــريل انـطالقًــا من مـديـنـة
ـــــديـــــنـــــة ســـــاكـــــاي وانـــــتـــــهـــــاء 
أوسـاكـا.وأقــيم حـفل إيـقــاد الـشـعـلـة
بغياب اجلماهير بسبب مخاوف من
تفرج ارتداء الوباء ويتع على ا
أقــنــعــة واقـــيــة واالصــطـــفــاف عــلى
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{ روما (أ ف ب) - منحت احلكومة
االيـطـالـيـة الـضوء االخـضـر من أجل
ــلـعب احلــضــور اجلـمــاهــيــري في ا
ــبي في الــعــاصــمــة رومـا خالل االو
مبـاريـات كأس أوروبـا في كرة الـقدم
ـقبل ؤجـلـة حـتى الصـيف ا 2020 ا
ـا فـيـهـا بـســبب فـيـروس كـورونــا 
ــبـاراة االفـتــتـاحـيــة وفق مـا أعـلن ا
االحتــــــاد احملـــــلي
لــــــلــــــعــــــبـــــة
الثـالثاء.من
ــــقـــرر أن ا
تسـتضيف

{ لـندن- وكـاالت - عـبر سـيـرجيـو راموس مـدافع وقـائد ريـال مـدريد عن مـشـاعره بـعد
فوز فريقه على ليفربول (1-3) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ـبـاراة بسـبب اإلصـابة لـكـنه تواجـد في مـدرجات ـشاركـة في ا ولم يـتـمكن رامـوس من ا
ملعب ألفريدو دي ستيفانو وكان يحمس زمالءه ويوجههم طوال اللقاء.

باراة: "غـاضب لعدم الـتواجد في وكتب الـنجم اإلسـباني عبـر حسابه عـلى "تويتـر" بعـد ا
لعب فخور برؤيتهم.. عظيم يا ريال مدريد" ا

وسم اجلاري ولم يتوصل لكي ينتهي بنهاية ا جدير بالذكر أن عقد راموس مع النادي ا
الطرفان التفاق حول التجديد حتى اآلن.

ة بفارق هدف على ملـعب أنفيلد معقل الريدز من أجل بلوغ يريـنجي الهز ويكفي ا
نصف النهائي.

االربـــعــاء لـــتــقـــد مـــقــتـــرحــاتـــهــا
الصحيـة للسـماح على االقل ألعداد
قـــلــيـــلـــة من اجلـــمـــاهــيـــر بـــدخــول
ــدن الــتي تــفـشل العب.وتــواجه ا ا
ـشجـع خـطر في ضمـان حـضور ا
ـبـاريات الـى مدن أخـرى.وقال نقل ا
مـدرب ايــطـالـيـا روبـرتــو مـانـشـيـني
مؤخـرًا إنـها سـتكـون "خـيبـة كبـيرة"
في حـال لم يلـعب مـنـتخب بالده في

روما.
ــاني لـكــرة الــقـدم وحث االحتــاد اال
السلطات الصـحية في ميونيخ على
ــشـجــعـ في الــسـمــاح بـحــضـور ا
ـبـاريـات كأس مـلـعب ألـيـانـز أريـنـا 
ؤجلة حتى الصيف أوروبا 2020 ا
ـقبل بـسـبب فـيروس كـورونـا قبل ا
ـوعــد الـنـهــائي لالحتـاد األوروبي ا
ـسـتـضـيـفـة احملـدّد (ويـفـا) لـلـمـدن ا

يوم االربعاء.
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ــاني قــال نـــائب رئــيـس االحتــاد اال
رايــنـر كـوخ لــوكـالـة ســيـد الـتــابـعـة
لفرانس بـرس "أدعو مـدينة مـيونيخ
وحكـومة بافـاريا اإلقـليمـية إلى بذل
كـل جـهــد لــتــقـدم ســيــنــاريــو صـلب
يـسمح عـلى األقل بـحـضـور جزئي
ـقرر للـمبـاريـات في ميـونيخ".ومن ا
ان تستـضيف مـيونيخ مـباريات في
ـانـيـا ـواجـهـات أ دور اجملـمـوعــات 
ضـد فـرنـسا ( 15حـزيـران/يـونـيو)
الــبــرتــغـال ( 19حــزيــران/يــونــيـو)
واجملـــر ( 23حــــزيــــران/يــــونــــيـــو)
بــاالضــافـة الـى ربع الــنـهــائي في 2
تـــمـــوز/يـــولــــيـــو.وفي آذار/مـــارس
ــــــاضي أوضـح رئــــــيـس ويــــــفـــــا ا
السلـوفيني ألكـسندر تشـيفيرين أنه
ال يريد إقامـة مباريات "داخل أبواب

موصدة" في كأس أوروبا.
ـنـوعة من لـكن اجلمـاهـيـر ال تزال 
ـبـاريـات في ملـعب الـيـانز حـضور ا
ارينـا التـابع لنـادي بايـرن ميـونيخ
مــــنــــذ آذار/مـــارس 2020 بــــســـبب

البروتوكول الصحي في بافاريا.
دن الـ12 ومـنح االحتـاد االوروبي ا
ــضــيــفـة حــتـى االربــعــاء لــتــقـد ا
مقـترحاتـها الصـحيـة للسـماح على
االقل ألعــداد قـلــيـلــة من اجلـمــاهـيـر
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جـنـبات الـطـرق مع جتـنب احلـشود
حـيث  حـظـر الصـراخ والـتـشـجيع
على ان يقتصـر االمر على التصفيق
ـوزعـة.اعــتـبـر واسـتــخـدام الـســلع ا
ناسب" أن يوشيمـورا أنه "من غير ا
تـمـر الـشـعـلـة في الـطـرق الـعـامة في
أوســـاكــا نـــظـــرًا إلمــكـــانـــيـــة جتــمع
احلــشـود "مــسـيــرة الـشــعـلــة جتـذب
احلــشـــود ألن الــنـــاس تــرغب في أن

تراها حتى لو اتخذنا إجراءات".
ويـأتي هـذا الـقـرار في أعـقـاب إعالن
حـــالـــة الــــطـــوار في أوســــاكـــا مع
ارتـــفــاع عـــدد االصـــابـــات مــا وضع
ـــرافق الـــصــحــيـــة احملــلـــيــة حتت ا
ـــــتــــوقـع أن يــــتم الــــضـــــغط ومن ا
اإلعالن في وقـت الحق االربــعــاء عن
رقـم قــــــــــــــــيــــــــــــــــاسـي فــي عـــــــــــــــدد
االصابات.ودخلت أجزاء من اليابان
في حـال طـوار مـرتبـطـة بـاحلد من
تــفــشي كــورونــا في وقت ســابق من
الـــعـــام احلـــالـي وكـــانت طـــوكـــيـــو
ـناطق احملـيـطة بـهـا آخر من رفع وا

جويل إمبيد
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ن قبل سـاعات عـصم األ إلـتـواء في ا
ـنتظـر حيث توجب من مـوعد الـلقاء ا
ــزيـــد من اجلــهــد عـــلى زمالئه بـــذل ا
فــبـرز دوريــان فـيـني - ســمـيث مع 23
نـــقــطـــة مــنـــهــا  5رمـــيـــات من خــارج
الــقـوس وجـايـلن بــرونـسـون من عـلى
مـقـاعـد الـبـدالء مع  20نـقـطـة.واضـاف
الـثنائي جوش ريتشاردسون  17وتيم
هــاردواي جـونـيـور  16نــقـطـة.سـيـطـر

ـــبـــاراة داالس عــــلى ا
مــنــذ الــبــدايــة

فــتــقـدم - 27
 25مع
نـــهـــايــة
الـــــــربع
االول
لــيــعــود
ويــــسج

ل 37
نـقطـة مقابل
نافسه في  27
الـــــــــــــــــــــــــــــــربـــع

ـدن التي العب.وتـواجه ا بـدخـول ا
شـجع تفشل فـي ضمان حـضور ا
ــــــــبــاريــات الى مــدن خــطـــر نــقل ا

أخرى.
دن الـ11 األخرى أكد وعلى غـرار ا
مـسـؤولـو مـيـونـيخ لـوكـالـة سـيد ان
بـافــاريــا ازالت الــعـقــبــة الـرســمــيـة
االولى وتـقـدّمت بـأفـكـار حـول قـبول
جزئـي للـجمـاهيـر قبل انـتهـاء مهـلة
ـديــنـة في االحتـاد االوروبي.قــالت ا
ـكن بـيـان الـثـالثـاء "أي سـيـنـاريـو 
ـطاف سـيـعتـمد تـنفـيذه في نـهـاية ا
عـــــلى اجلـــــائــــحـــــة الــــراهـــــنــــة في
حــزيـران/يــونـيــو أو تـمــوز/يـولــيـو

تواليا".
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واعـلـن مـانـشـسـتـر ســيـتي مـتـصـدر
متاز لكرة القدم الدوري االنكليزي ا
عن خسائر بلغت  126مليون جنيه
اســـتــرلـــيــني ( 175مــلـــيــون دوالر)
ــــــــوسم  2020-2019بـــــــــســــــــبب
تـداعـيـات جائـحـة فـيـروس كـورونا
إال أنه بــدا مـتــفـائال حــيـال حتــقـيق

وسم احلالي. أرباح اعتبارًا من ا
وتـراجـعت أربـاح سـيـتي في الـسـنة
ــــــالـــــــيـــــــة الــــــتـي انـــــــتــــــهـت في ا

بلي عثمان د

الـــثــالـث.وأكــد مـــدرب مــافـــريــكس ريك
كــاراليل أن فــريـقـه كـان مــصـمــمــا عـلى
ة التي تلقاها ـؤ الـفوز بعد اخلسارة ا
أمــــام يــــوتـــا  120 -101 فـي كــــانـــون

الثاني/يناير 2021. 
وقـال "الفارق هـو أننا فـرضنا اسـلوبنا
الـبدني أكثـر من السابق" مضـيفا "كان
ذلك قــبل سـنـوات ضـوئـيـة. كـنـا نـعـرف
أنه يـتـوجب عـلـيـنـا أن نـلـعب بـحـضور

أكبر الليلة".
وأثـــنـى كـــاراليل عـــلـى أداء فـــيـــني -
ســمـيـث الـذي اســتـعــاد مـســتـواه
بــعـدمــا غـاب عن  9 مــبــاريـات
ـــوسـم أثـــر اصــــابـــته هــــذا ا

بفيروس كورونا.
وحتــدث مـدرب مـافـريـكس عن
أهـــمـــيـــة الالعـب الــعـــائـــد إلى
ـالعب بــقــولـه "هــو جــزء مــهم ا

لفريقنا. 
احــتـجــنـا إلى اســلـوبه الــدفـاعي
رتدة وتسجيله والـتقاطه للكرات ا

للنقاط. 
قام بكل شيء هذه الليلة".

أســـســهــا هـــاري ومــيــغـن ووقــعت في
أيـلول/سبـتمبر الـفائت عقـدًا مع شبكة
"نـتـفــلـيـكس" الـعـمالقـة لـلـبث الـتـدفـقي
إلنــــتـــاج أفالم ومــــســـلـــسـالت "حتـــقق
".ولم يُــكـشَف عن قــيـمـة الــعـقـد جنــاحـاً
ـتـد سـنـوات عـدة ويـقـضي بأن الـذي 
تـــكــون هــذه األعـــمــال لـ"نـــتــفــلـــيــكس"

. حصرياً
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شاريع توقع أن يكون عدد من ا ومن ا
األخـرى قــيـد اإلعـداد بـيـنـهـا مـسـلـسل
وثــائـقي عن الــطـبـيــعـة وآخـر يــتـنـاول
نـساء طبعن التـاريخ لكن ميغن ماركل
الـــتي عـــرفت كـــمـــمــثـــلـــة بـــدورهــا في
"ســـــوتس" ال تــــعـــــتــــزم الـــــعــــودة إلى

الشاشة.
وقـال مدير احملتوى في "نتفليكس" تيد
ســــارانـــــدوس إن "من الــــواضح أن لـ+
يـزة جداً إنـفـيكـتـوس غيـمـز+ مكـانـة 
. واضاف "أنا سعيد في قلبَي" الزوج
بـأن يُعرّف مسلسلهما األول لنتفليكس
الـعـالم كـله بـها بـطـريـقة لم يـسـبق لـها
مــثــيـل".وكــان هــاري ومــيــغن أضــفــيــا
الـطـابع الـرسمـي على عالقـتـهـما خالل
دورة "إنـــفـــيـــكـــتــوس غـــيـــمـــز" الـــعــام

{ لــوس اجنــلــيس (أ ف ب) - يُــنــتج
األمــيـر هــاري مـســلـسالً وثــائـقــيـاً عن
مـسابـقة "إنفـيكتـوس غيـمز" الريـاضية
اخملـصصة لـلجنـود اجلرحى في إطار
عــقـد ذي قـيــمـة طـائـلــة وقـعه وزوجـته
مــــيــــغن مــــاركل الــــعــــام الــــفــــائت مع
"نـتـفـلـيـكس" وفق مـا  أعـلـنـت مـنـصة

البث التدفقي.
ويـتـولى هـاري الـذي خـدم في اجلـيش
الــبــريــطــاني فـي أفــغــانــســتــان وأقـام
مــسـابـقـة "إنــفـيـكـتــوس غـيـمـز" األولى
ـسلـسل بـعـنوان الـعـام  2014إنـتـاج ا
"هـارت أوف إنفيـكتوس" وسيـظهر فيه
سـلسل .ويـرافق ا عـلى الـشاشـة ايضـاً
ـشارك خالل اسـتعدادهم الـوثائقي ا
سـابـقة الـريـاضيـة لـلمـحـارب لـهـذه ا
ــعــوقـ الــتي تــقـام في اجلــرحى أو ا
ربـــــــــــــــــــــيــع  2022فــي الهـــــــــــــــــــــاي
بــهـولــنـدا.وأوضح هــاري في بـيـان إن
ـسلسل "سيفـتح نافذة على القصص ا
ــتــنـافــسـ وهم في ــؤثـرة لــهـؤالء ا ا
طــــريــــقــــهم إلـى هــــولــــنــــدا الــــســــنـــة
ـشـروع ـسـلـسل هـو ا ـقـبـلـة".وهـذا ا ا
الـــــــســــــــمـــــــعـي الـــــــبـــــــصـــــــري األول
لــشـركــة"آرتـشـويل بــروداكـشــنـز" الـتي
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مـلــيـون جـنـيه من الــدخل الـتـجـاري
بـفـضل مـسـاهـمـة كـبـيـرة من صـفـقة
الـرعـايـة اجلـديـدة مع شـركـة "بـوما"
للمستلزمات الرياضية. كما ارتفعت
تكالـيف األجور في النادي إلى 351

مليون جنيه إسترليني.
وقــــال رئــــيس الــــنــــادي اإلمــــاراتي
ـبارك "يظـهر نهـجنا طويل خلدون ا
األمد أننا ال نـعتمـد اآلن بشكل كامل
على تدفقات الـدخل التي كانت أكثر
عـــرضـــة لــتـــداعـــيـــات كـــوفـــيــد-19
ـستـمـرة" مـضيـفًـا "(لـدينـا) نـشاط ا
جتاري ذات قاعدة قـوية أساسًا مع
مـساهـم مـلـتزمـ وأصـول مهـمة
 بنـاؤه بعـنـاية عـلى مدى عـقد من
الـزمن وعـلى مـدى أكـثر مـن قرن في

التاريخ".
ــــســــار وال يــــزال ســـــيــــتـي عــــلـى ا
الصحيح نحو رباعـية تاريخية هذا
ـوسم حـيث يـسـيـر بـخـطى ثـابـتة ا
نحو لـقب ثالث في الـ"برمـيرليغ" في
اربـعـة مـواسم وال يـزال ينـافس في
دوري االبــطـال وبــلغ نـصف نــهـائي
الـــكـــأس احملـــلـــيــة ونـــهـــائـي كــأس
الـرابـطـة حـيث يـلـتـقي تـوتـنهـام في

وقت الحق من الشهر احلالي.

- وكاالت - كـشف تـقريـر صحـفي إسبـاني امس األربـعاء عن مـوقف الفـرنسي { برلـ
بـلي جنم برشلونة بـشأن جتديد عـقده في ظل العروض الكـبيرة التي يـتلقاها عـثمان د
قبل وسط أنباء تفيد برغبة ناديي وسم ا بلي في كامب نو بختام ا أخيرا.وينتهي عقد د

يوفنتوس ومانشستر يونايتد في ضمه.
ـبـلي يـعطي األولـويـة للـبـقاء في وبـحسـب صحـيـفة "مـونـدو ديبـورتـيفـو" اإلسـبانـيـة فإن د

قدم من النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى. برشلونة حيث ينتظر العرض ا
ـوسم تـبدو األفـضل مـنذ انـتـقاله من ـبلي مـسـتويـات هـائلـة مع بـرشلـونـة هذا ا ويقـدم د
نتخب الـفرنسي والتوهج بوروسـيا دورتموند في صيف 2017 وقاده ذلك للـعودة إلى ا
بلي يؤكدون أنه قرب من د في كامب نو إلى جوار لـيونيل ميسي.وأضاف التقرير أن ا
يعيش أفضل حلظاته مع برشلونة منذ وصوله وأنه يفكر جديًا في االستمرار مع الفريق.
بلي وأشار التقـرير إلى أن خوان البورتا رئيس النادي الكـتالوني يضع ملف جتديد د
نح ضـمن أولـويـاته في بـرشـلـونة إلى جـانب مـلف جتـديـد مـيـسي لكـنه لم يـتـحـرك بـعـد 

لك. الالعب الفرنسي مزيدا من التركيز على لقبي الليجا وكأس ا
ـبلـي فإن بـرشلـونة سـيبـيعه أمـا في حالـة حدوث أي مـتـغيـرات حتول دون جتـديد عـقد د
هـذا الـصــيف خـاصــة أن الالعب انــضم في صـيف 2017 مــقـابل 105 ماليـ يورو

وبالتالي لن يتركه البارسا يرحل مجانا.

{ باريس- وكاالت - شدد إيـدن تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند
ـواجهـة مع مـانشـستـر سيـتي بدور الـثمـانيـة لدوري ـؤقت على أن ا ا

أبطال أوروبا لم تُحسم بعد.
ـباراة لـكن تـيرزيـتش الذي وأشـاد غـوارديوال بـأداء دورتمـونـد بعـد ا
أدرك فريـقه التـعادل 1-1 قبل 6 دقـائق من الـنهـايـة وقبل أن يـسجل
ـتـصـدر الـدوري اإلجنـلــيـزي قـال إن فـريـقه فـيل فـودن هـدف الـفــوز 

سيكون مستعدا خلوض مواجهة قوية مقبلة.
وقـال تـيـرزيـتش: "أدلى بـيب بـبـعض الـكـلـمات الـلـطـيـفـة لي بـعـد نـهـاية
ـهــمـة لم حتــسم بـعـد". وأردف: "ســنـلـتــقي مـجـددا في ـبــاراة لـكن ا ا
ــنـافـسـة ـبـاراة وال تـزال ا غـضـون  8 أيـام. وصـلـنــا إلى مـنـتــصف ا

مفتوحة".
وأضـاف: "سـنـكـون مـسـتـعـدين لـبـذل قـصـارى جـهـدنـا لـقلـب الـنـتـيـجة

والوصول إلى الدور التالي".
كن وصنعنا خطورة عند نافس ألقل قدر  وأوضح: "قلصنا فرص ا
الـتـقــدم إلى األمـام. كــانت مـواجــهـة مـتــكـافــئـة لـذا نــحن مـحــبـطـون
بالنتيـجة في النهايـة".وأبدى ماركو رويس مهـاجم دورتموند إحباطه
نافس على من طريقة سـماح فريقه بدخـول هدف سيتي ليـحصل ا
ـانيـا.وقال رويس: "نـحن نشـعر بـاالنزعاج. أفضلـية قـبل اللـعب في أ
كن جتـنب استـقبـال الهـدف الثاني قـبل النـهايـة مبـاشرة... كان كان 
يجب منع الكرة العرضية. بصفة عامة أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة".

سابقة الرياضية .2017وتقام ا
الـدوليـة هذه الـتي تشـبه دورة األلعاب
ــوعـد ــبــيـة في الهــاي وكـان ا الــبـارا
ـقـرر لـهـا سـنة  2020لـكـنـهـا أرجئت ا
مـرت بسبب اجلائـحة وتقرر أن تقام

في ربيع 2022.

وانـــتــقل هــاري ومـــيــغن لــلـــعــيش في
كـاليفورنيا العام الفائت بعد أعالنهما
ـــلــكـــيــة االنـــســحـــاب من الـــعـــائــلـــة ا
الـبــريـطـانـيـة.وكـانت مــقـابـلـة أجـرتـهـا
اإلعالمـية األميـركية أوبـرا وينفري مع
الـزوجـ في آذار/مارس الـفـائت هزت

تـــــــــــــــــــــــــلــك
اإلجــــــــــراءات

21 فــــــــــــــــــي 
آذار/مـــــــارس.وكـــــــانت

هـنــاك حتـذيـرات من دخـول
اليابان في موجة رابعة من
انـتـشار الـفـيـروس رغم بدء
االســــتـــــعــــدادات لـأللــــعــــاب
ـرتقـبـة انطـالقتـها ـبـية ا األو

قبل. في 23  تموز/يوليو ا
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ـباراة االفـتـتـاحـية لـلـبـطـولة رومـا ا
الــتي ســتــقــام عــلى امــتــداد الــقـارة
العجوز في  11حزيران/يـونيو ب

ايطاليا وتركيا.
وتستضيف العاصمة أيضًا مبارتي
الـ"أزوري" االخــريـ في اجملــمــوعـة
االولى ضد سويـسرا وويلـز إضافة

الى مباراة في الدور ربع النهائي.
وقــال رئـــيس االحتـــاد غــابـــريـــيــلي
غــرافــيــنــا في بــيــان "إن اســتــعــداد
احلــكــومـــة اإليــطــالــيـــة (لــلــســمــاح
ـتـاز وهو بـاجلـمـاهيـر) هـو خـبـر 
أمـر جيـد لـلبـلـد بأسـره ولـيس فقط
لــــكـــرة الــــقــــدم".وأضــــاف أن وزيـــر
الصحة روبرتو سبيرانسا طلب من
الـلــجـنــة الـفــنـيــة والـصــحـيــة الـتي
تــســتــشــيــرهــا احلــكــومــة "أن جتـد
الـــطـــريــقـــة االفـــضل لـــلـــســـمــاح
ـــشـــجـــعـــ في بـــحـــضـــور ا

باريات". ا
WOMH « WM'«

وتـسـتـمـر الـبـطـولـة
الـــقـــاريــة حـــتى

11
تـمــوز/يـولــيـو
حـــيث يــلـــتــزم
االحتــــــــــــــــــــــاد
االوروبي لــلــعــبـة
ــشــروعه تــنــظــيم "ويــفــا" 
باريات في 12 مدينة هي ا
لــــنــــدن غالســــكــــو دبــــلن
أمـــســـتــردام كـــوبــنـــهــاغن
سـانت بـطـرسـبـورغ بـلـباو
ميـونـيخ بودابـست بـاكو
رومــــا وبــــوخــــارست.وفي
ـــــــــاضي آذار/مـــــــــارس ا
أوضح رئــــــيـس ويــــــفــــــا
الــسـلــوفـيــني ألـكــسـنـدر
تـشيـفـيـرين أنه ال يـريد
إقامـة مبـاريات "داخل
أبواب مـوصدة" في

كأس أوروبا.
ومـــنح االحتـــاد
ــدن الـــقـــاري ا

الـ12
ــــضـــيــــفـــة ا
حــــــــــــــــــــتـى

حـزيـران/يـونـيو 2020 بـنـسـبة 11
ـئـة لـتـصل الى 478,4 مـلـيون في ا
جنيه استـرليني علمًـا أن منافسات
ــــمـــتــــاز ودوري ابـــطـــال الـــدوري ا
ــا بــعـد الــفــتـرة اوروبــا اســتــمـرت 

احلسابية.
ــبــاريـات وســتُــدرج االيــرادات من ا
ا فيها األرباح من حقوق ؤجلة  ا
ــبـيــعـات مع الــبث الـتــلـفــزيـوني وا
ـقــبـلـة.وقـال ــالـيـة ا أرقــام الـسـنـة ا
ـديـر االســبـاني فــيـران ســوريـانــو ا
التـنـفيـذي لسـيتي أن "صـورة مالـية
أفــضـل لــســـنــوات كـــوفـــيــد ســـيــتم
ـهـا في نــهـايـة مـوسم /2020 تـقــد

." وسم 2021 عندما يدم دمج ا
ورغم خــوضه مـوســمًـا كــامال خـلف
أبـــواب مـــوصـــدة قــــال ســـيـــتي إن
"النـادي يتـوقع العـودة الفـورية الى
حتــــقـــيـق االربـــاح في 2020/2021
نــتــيـجــة لـتــداعـيــات كـوفــيـد االخف
ـــــوسم اضـــــافــــة ال وطــــأة عـــــلى ا
ـــــتــــأخـــــرة من /2019 االيــــرادات ا

 .2020
 تـعــويض خـسـارة 13,3 مـلــيـون
جنيه إسـترليني جـرّاء العائدات من
ــبــاريـات بــزيــادة قــدرهـا 20 أيــام ا

ـتـحدة) { لـوس اجنـيس (الـواليـات ا
(أ ف ب) - قـاد النجم السلوفيني لوكا
دونـتــشـيـتش فـريـقه داالس مـافـريـكس
ـنطـقة لـلفـوز على يـوتا جـاز متـصدر ا
الــغـربــيـة 103 - 111 بــتـســجـيـله 31
نـقـطـة مـعـوّضـاً غـيـاب زميـله الـالتفي
كــريـســتـابس بــورزيـنــغـيس لـإلصـابـة
ولـــيـــضع حـــداً لــســـلـــســـلــة مـن تــسع
انـتصـارات متتـالية لـضيفه في دوري
كــرة الــســلــة األمـيــركي لــلــمــحــتــرفـ

.وتألق دونـتشـيتش ( 22عـاما) اإلثـنـ
هــجــومـيــا أمـام جــاز الــسـاعي لــفـوزه
الــعــاشــر تــوالــيــا فــســجل  6رمــيــات
ثـالثـيـة من نـقـاطه الـ 31 وأضـاف إلى
ســـجــله 9 مـــتــابـــعــات و 8تـــمــريــرات
حـــاســـمـــة.وحـــقق مـــافـــريـــكـس فــوزه
اخلـامس تـوالـيـا وحـافظ عـلـى مـركزه
ـنـطـقــة الـغـربـيـة مع 28 الــسـابع في ا
فـــــوزاً مـــــقـــــابل  21خـــــســـــارة.ودخل
مـافريـكس اللقـاء على مـلعبه "أمـيركان
إراليــنـز سـنـتـر" مـدركــاً أهـمـيـة غـيـاب
العــبه الالتــفي بــورزيــنــغــيس بــسـبب

الــعـــرش الــبــريــطــاني وأحــدثت دويــاً
تحدة.  كبيراً في الواليات ا

ومـن أبـرز مــا قــاله هــاري وزوجــته أن
ـلكـية لـم يسـمّياه عـضواً في الـعائـلة ا
أبـدى "مخـاوف" إزاء لون بـشرة الـطفل
ـــنــتـــظــر خـالل حــمل مـــيــغـن مــاركل ا

هاري وميغن
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الوصـول الى الـله لـيس في مسـبـحة
وال محبس

وإقامـة الـعدل لـيس في خـطفـاً وقتالً
في مسدس 

لم تختلف وجه الكعبة
ولم يختلف الله خالقاً

بل اخـتــلـفـنـا بـطـريــقـة الـسـجـود لـله
عـــــــــــابدين

وكيف نفرق ب الفقير قديساً ورياء
احلاكم

ــــا اخــــتـــــلف عن االخـــــرين في لــــر
عـنـوي للـخـالق (الله) جل تعـريـفي ا
ـا أكــون اكـثـر بـعـداً عن جالله. ولـر
هـــؤالء الـــذين يـــصــفـــونه بـــالـــعــادل
ويــحـكـمــون بـقــانـون الــغـاب والـذين
يــصـفــونه بــالــكـر واكــثــرهم بـخالً
وطمعاً ويـصفونه باحلـكيم وهم قمة
فـي اجلــهل والـــتــخـــلف ويــصـــفــونه
بـــالـــرحـــيم وهم مـن ظـــلم انـــفــســـهم

واالخرين. 
WHK²  Ê«u «

لــعـلي اعــرف الـله بــالـوان مــخـتــلـفـة
واطـيـاف اكـثـر جـمـاالً وصـفـاة اقـرب
لي من تـلـك الـتي زرعـوهــا في عـقـلي
مـنــذ نـعـومـة اظـافــري- حـيـنـمـا كـان
يروي لـنا الـشيخ وهـو يقـلب بأوراق
زقة لكتيب صغير اسمه ( االسراء
ــعـــراج). وبــوجه عـــبــوس يــقص وا
عليـنا عـذاب القبـر ووحشة اول لـيلة
وكـيف يـأتـيك مـنـكـراً ونـكـير ويـصف
وت حـتى لـنـا الـعـذاب من حلـظـات ا
عـــروج الــروح الـى الــســـمـــاء. كــانت
سـاعــا ت أيــام ال تـنــسى من اخلـوف
والرعب الـذي زرعه في قـلبي وعـقلي
كـمـا هـو االمر والـشـعـور ذاته لـبـقـية

األطـفــال.  كـنـت ابـحث عن رب اكــثـر
سـهـولة االهـاً يـعـامـلـني كـاالبن وهو
ـــا ـــقــــام االب لـم اكن مــــقــــتـــنـع 
ـا كنت يتـحدثـون به عن (الله) ولـطا
مــشــاكــســاً في طــرح األســئــلـة عــلى
ـــشــايخ والـــســادة والــعـــلــمــاء في ا
ساجد وجتمعات احللقات الدينية ا
والــثـــقــافـــيــة واطـــرد مـــنــهـــا ألنــهم
يــعــتــبــرون أســالــتي كــفــراً واحلـاداً
واني جتــاوزت خـــطــوطي احلــمــراء
ويزداد عنـادي واصراري في البحث
عن الـــــلـه عـــــز وجـل هـــــذا اخلـــــالق
الـــعــظــيم عـــلى عــكس مـــا يــصــفــوه
ويرسموه في اذهـان وعقول األطفال

وهم في بداية حياتهم. 
كـنت اســأل عن أمـور فـيــهـا واقـعـيـة
وعقالنية واعتدال اكثر بكثير من ما
كانوا يفـكرون به ويتـحدثون به فهم
كـانوا يـلـقـون علـيـنـا ما يـحـتويه أي
كالم بــ غالفــ وكــنت ابــحث رغم
الــظــروف الــصــعــبــة وعــدم تــواجــد
التـطور احلـالي واالنتـرنيت وتـقنـية
الــهــواتف اجلــوالــة وغـيــرهــا فــكـان
الذ الـوحـيـد للـعـقـول الـبـاحـثة عن ا
وحدانية ووجدانية الله هي الرفوف
ـدينة ـ حيـنما كنا ـكتبات ا ة  القد
نشـتري قـطـعة من حالوة (الـدهيـنة)
ونغرق فيما ب اجمللدات ونشم تلك
الـرائــحـة الــتي تـفــوح من اجملـلـدات
ـصــفـر والـقـريب ـة والـورق ا الـقــد
لـلـبـني اكــثـر. فـكـنت اسـرح في عـالم
اخــر وارسم شـخــصــيـات الــقـصص
واســمع أصــواتـــهم واعــيش مــعــهم
وكان ورقه يـتقلـب من زمان الى اخر
ومن جــيل الى اخــر. ولـكــنـهــا كـانت

أيــام وحلــظـات فــيــهـا تــركــيــز عـالي
ـعـلومـة تـدخل الى الـدمـاغ بـعـيدا وا
ـشــتـتـات احلـالـيــة وبـعـيـدا عن عن ا
الـعــالم الـفــوضـوي وكــثـرة االزدحـام
الـــفــكــري وتـالطم األفــكـــار وفــوضى
العالم احلـالي األكثـر سرعة وتالطم.
كـــنت أرى الــكـــبــيــر وذات الـــشــيــبــة
مقدسـاً ومحتـرماً وكنت أرى األقارب
قطعة من جسدي وجلساء مع روحي
وكـنت اتـعـامل مع جـاري وكـأنه اخـاً
وابـــا وعــمــاً وخــالـــة واخت وســتــراً
وكنت اتبادل مـعهم اسراري واحترم
خـصـوصـيتـهم كـنـا نـحـتـسي الـشاي
ونـنـظـر الى سـفـرة الـصـبـاح بـعـد ان
تـكـمل امي لــنـا اخلـبـز احلـار بـتـنـور
ـشقـقة ـتعـبة وا ) من يديـها ا (الطـ
مـع مـــا مـــنه الـــله عـــلـــيـــنـــا من رزقه
احلالل دون ان نــــعــــتـــرض ودون ان
نطلب غيره وال نترك منه زياده لقلته
ولـيس لـكـثـرته ولـكـنـنـا كـنـا قـنـوع
راضـ غـيـر طـامـعـ بـالـكـثـيـر. كـنا
جنــلس نــنــتــظــر حــتى يــأتي ابــيــنـا
ويجـلس ويصـبح علـينـا ويضع األخ
األصـــغــر ســنـــاً عــلى فـــخــذه ويــبــدأ
اجلـمـيع في تـنـاول الـطـعـام اجلـمـيل
بـحـضـور جـمـيع افـراد الـعـائلـة وفي
تـــــلك الـــــلـــــحـــــظــــات يـــــصـــــرخ ابي
ه) مناديا امه التي نـسميها ه... )
في الــعـراق ( الــبـركــة في الــبـيت) ام
االب التي على جـبينهـا نورا ورحمة
وسالم وحــنــان  رغم تــعـب الــســنـ
وجتــاعـيــد وجـهــهــا وحـيــنـمــا تـأتي
ــمـيــز والـذي جتــلب رغـيف اخلــبـز ا
تــخـبــره بـيــدهـا وهــو خـبــزة واحـده
صـغـيره تـضـعـهـا في يـدي او امامي

كــعــبـاره (دالل ألنــني الــولـد الــبــكـر)
وجتـلس بــالـقـرب من والــدي ويـقـبل
يـدهـا وجـبـيـنـهـا ويـعـطـيـهـا الـلـقـمـة
ـقـدسـة بـوصف الـله األولى وتـأتي ا
لها االم بـكل بساطـة وتواضع جتهز
كل شـــيئ لــنــا وال جتــالــســنــا حــتى
تــتـأكــد ان اجلـمــيع قـد شــبع واكـمل
فـطــوره الـصــبـاحي. ثم نــتـوجه الى
مـدارســنـا وحــيـاتــنـا  –الـله كم كـان
احلـيـاة اكـثــر بـسـاطـة واكـثـر جـمـاال
واكــثــر صــدقــا ورقــيــا .كل هــذا كـان
واجـبـات امـنـا احلـنـونـة الـتي كـانت
تــعـمـل اكـثــر من أي مــوظف في اهم
دوائر الدولة فلها واجبات التعد وال
حتــــصى واألكـــثــــر غـــرابـــة لـم تـــكن
تشتكي من الـتعب وال من قلة الوقت
وال من اهـتـمـامــهـا بـنـا جـمـيـعـا رغم
زاجيـات فاألم كانت تعمل اختالف ا

وعلما اكبر واهم بكثير. 
" ما من أم عاطلة عن العمل. األمومة
في ذاتــهــا أشــرف األعـمــال."  بــيــيـر

منديس فرانس
ــاً اخــر ومــجــتــمــعـاً اجــمل كــان عــا
واخالقـيــات مـخـتـلـفــة تـمـامـاً....كـان
بــســاطـــة احلــيــاة رغم الــفــقــر ورغم
ــطـبـات الــصـعـوبــات والـعــقـبـات وا
التي مر بـها العراق وشـعبة ولـكنها
مـخـتــصـره مـنـظـمـه ومـلـونه بـالـوان
احلب واالحـتـرام والـوفـاء والـصـدق
ـان اخلـاص الـبـعـيـد والـعـطـاء واال
ــــغــــاالة واالزدواجـــــيــــة صالة عـن ا

وصيام وقراءة للقران. 
ي ذاك وأيـن ابـي وجــــــدي ايـن عـــــــا
وأين حـــرارة اخلـــبـــز -ايـن صـــفــوة
الـقـلوب وطـيـبـتـهـا اين صـدق الكالم
واحـتــرامه اين جـاري ومــحـبـته اين
صفاة النوايـا ورقي العقول اين كرم
الناس وتواضعـهم اين جمع العائلة
ـا فـيه اخليـر لهم. كل يوم وتـفـرقهم 
اين مــعــلــمي الــذي كــان الــطــبــشـور
يغطي حلـيته وستـرته وأين حانوت
ـا فـيه من طيب مدرسـتي الـبـسيط 
النفـوس. اين العـالم الذي كان يـغير
عــــبـــــاءته كـل اربع ســـــنـــــوات مــــره
وعـمامـته كل عـامـ لـيس فـقـراً فقط
ب ألنه يـقـدم من ماله ومـا من عـليه
الـلـه به جلـاره والــفـقـيــر ومن يـدخل
ــصـــلــ اين ـــؤذنــ وا داره. اين ا
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ــرائــ الــصــادقــ عــبــادة ولــيس ا
ـنـافـقـ اين الـقـريـبـ علـى االمة وا
ولـــــــيـس الـــــــذيـن فـي قـــــــصــــــــورهم
وحـصـونـهم مـنـعـزل ايـن من كـانوا
مـعـنـا في الـبـاصـات يـصـعدون لـيس
الــذيـن نــراهم في جــكـــســاراتــهم مع
حمايـاتهم يـتبخـترون اين عـمر الذي
تزوج من بـنت عـلي واجنبـوا عثـمان
وزيـنب وعبـاس لـيس الـذين مـزقـونا
بــاسم ســنــيــاً وشــيــعي اين مـن كـان
يـصــلي والـدمــوع عـلى خــديه خـوفـا
وحــبــاً وتـقــربــا وصـدقــا لــيس الـذي
مــســخت وجــوهــهم لــكــثــر فـســادهم
وابـــتـــعـــادهم من الـــلـه وعــبـــاده اين
ــنـا الــقــد فـوالــله ســئــمت هـذا عــا
ــا ال ـــلـيء  الـــعـــالـم الــفـــوضـــوي ا
نــحـتــاجه من طـعــام وشـراب وعــطـر
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كـنـا نـعـرف الـعـالم من عـلـمه واالمـام
ـيـز ـانـه وفـهـمه وكـنـا  من كـثـرة ا
ب هذا وذاك ونعلم من هو الصادق
والكـاذب لقـلة الـكاذبـ وكنـا نحـترم
الـكـبـيـر ونـعـطف عـلى الـصـغـيـر كـنا
نصـلي سويـة ونعـيش سويـة النفرق
بـ األديــان ونـتـوجه لـقــبـلـة واحـده
سـيح أهلـنا والـصابـئة كنـا نعـتبـر ا
احبتـنا وااليـزيدية سـنجارنـا والكرد
ـتــعـالي جــبــالـنــا وكـنــا ال نـحــتــرم ا
ـتـواضع لـسـنـا كـمـا كـانـوا ونـرفع ا
وازين وصار العالم أكثر فاختلفت ا
مادياً وقاسياً وتمـزقت حلمة العائلة
وقـــدســيــة االب والــذي كـــنــا نــصــفه
بــعــمـود الــبــيت والـعــائــلـة ذاك االله
قـدسة كـلمـاته االب الذي األرضي وا
كــان يــرفـع صــوته حــيــنــمــا يــصــلي
لـيـقـول لنـا انـتم مـحـمـيـون بـدعواتي
وتــواصـــلي مع اخلــالـق رحــمك الــله
ابي وطـيب ثـراك ولــيـتـني واالخـرين
من فــقــدوا ابــاً يــدركــون انـكـم ذاكـرة
احلـاضـر ولن نـســتـطـيع الـوفـاء لـكم
مهـمـا قدمـنـا.  "لعـلي افي تـلك األبوة
حــقــهـــا وأن كــان ال يــوفي بــكــيل وال
وزني- فأعـظم مـجـدي كان ان لي اب
وأكــبــر فــخــري كـان قــولك ذا ابــني."

إيليا أبو ماضي
جــدي ابي ----هـنــيــئـا لــكم رحــلـتم
وانـتـم سـعـداء رغم شــقـائـكـم رحـلـتم
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خاطب أحد الدبلوماسي األمـريكي احلاضرين في حفل توقيع
وقـعـ علـيهـا قـائال لهم بـأنكم اتفـاقـية سـايـكس بيـكو 1916م ا
ثلي بـريطانيـا وفرنسـا والداعم لـهما من الروس (أي كل من 
نطقة ا وقـعتم على حروب ومأسي شـعوب تلك ا ) إ واإليطالي
الـتي ضـميـتـموهـا إلى كـيانـات بعـيـدة عن رغبـاتـهم وطمـوحـاتهم
ـكـونـات غـيـر الـعـربـيـة والـفـارسـيـة والـتـركـية وكـان يـؤشـر عـلى ا
خـاصـة الـكورد الـذين مـزّقـوا وطنـهم الـكـبـير وقـسـمـوه على أربع
دول هي تركيا والعراق وسوريا وإيران لكي تتأرجح كوردستان
الـقضـيـة والوطن بـ الـتاريخ واجلـغرافـيـة في مثـلث الـنيـران ب
بـقـايـا ثالث إمـبـراطـوريات سـبق وأن حـكـمت الـكـثـيـر من شـعوب
الــعــالم ودوله وحــيــنــمــا شــاخت وغــابت عــنــهـا الــشــمس حــتى
اضمـحـلت حتولت إلى دويالت تـتقـاتل من أجل إعـادة أمجـادها
التي ذهبت أدراج الرياح تاركةً مثلثاً لنيرانٍ مشتعلة حتى يومنا
هـذا وقـودهـا مـكـونـات قـومـيـة وديـنـيـة ومـذهـبـيـة أكـبـرهـا أرضاً
وشـعــبـاً الــكــورد الـذين لـم تـبــرد بـنــدقــيـتــهم من أجل رفض ذلك
التـقسـيم واالحتـواء وحتقيق أهـدافهم الـتي ألغـتها تـلك االتفـاقية
سيـئة الـصيت وتسـببت في صـراعات وحـروب ما تزال مـشتـعلة

في كل من سوريا وإيران وتركيا.
وقـد صـدق ذلك الـدبـلومـاسي األمـريـكي في تـنـبـؤاته الـتي أكّـدها
بـعــد أكــثـر من 62 عــامــاً مـســتــشـار األمـن الـقــومي األمــريـكي
زبـيـغـنـيو بـريـجـنـسكي فـي إدارة الرئـيس األسـبق جـيـمي كـارتر
حـيـث كـنت اسـتـمع حلـوار صـحــفي له حتـدث حـيـنـذاك عن أزمـة
الشرق األوسط مشيراً إلى مـناطق مؤهلة لاللتـهاب الشديد غير
ـعـروفـة آنـذاك بـ الـعـرب وإسـرائـيل أو بـ مـراكـز الـسـخـونـة ا
تركيـا واليونان أو حـتى ب الهـند والباكـستان بعـيداً إلى حدٍّ ما
مـن الـشـرق األوسط وحـيـنــمـا طـلب مـنه مــحـاوره أن يـحـدد تـلك
ــنـاطـق قــال له اذهب إلى اخلــارطــة وضع إصــبــعك فـي مــركـز ا
الـتـقـاء بـقــــــايـا ثالث إمـبـراطــوريـات شـرقـيـة حـكـمت مـسـاحـات
واســعــة من كــوكـبــنـا األرضـي وكـان لــهـا ســيــطـرة وســطـوة في
حـيـنهـا وانـا أسـتمع لـذلك احلـوار سـارعتُ إلى أطـلس مدرسي
ـكـتـبـة حـيـنـهــا وسـبـقت الـصـحـفي إلى حـيث كـان عـلى طــرف ا
الـتقـاء تـلك اإلمبـراطـوريات وبـقايـاهـا اليـوم في مـثلث يـعرف اآلن

ثلث العراقي التركي اإليراني الساخن حد َّ االتقاد.  با
 لقد انتهت حقبة اإلمبراطوريـات الكالسيكية بسقوط إمبراطورية
آل عـثـمـان لـكي تـبـدأ حـقـبـة أخـرى من دول الـقـبـائل والـعـشـائـر
وحتـديداً بـعد مـعـاهدة سـايكس بـيـكو ومن ثم لـوزان التي أرست
خـارطـة تـلك الـدول إلى يـومـنـا هـذا عـلى أنـقـاض مـعـاهـدة سـيـفر
ن قامت وعلى حسـاب الكورد واألرمن والـفلسطـينيـ وغيرهم 
ريضة وخالل على أشالئهم هذه الـدول وبقايا إمـبراطورياتـها ا
أكـثــر من قــرن من الـزمــان ســالت بــحـور من الــدمــاء في حـروب
الـوجـود والــبـقــاء والـصـراع عــلى األرض والـثــروات خـاضــتـهـا
أنـظــمـة تـلك الــدول من بـقــايـا اإلمــبـراطـوريــات مع مـكــونـات تـلك
اإلمــبــراطــوريــات الــتي عــمــلت عــلـى إذابـتــهــا فـي بــوتــقــة الـدول
نـظومة وقومـياتهـا السـائدة وإصرارهـا على إعادة احلـياة لـتلك ا
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ــسـتــمـيت وتــرلـيــونـات وخالل عــشـرات الــسـنــ من الـصــراع ا
ـعـاق والـعـديد الـدوالرات من األمـوال ومالي من الـضـحـايا وا
ــــفــــاتـــيـح الــــســــريـــة من احلــــروب من أجـل احلــــصــــول عـــلـى ا
لإلمـبـراطوريـات احلـديثـة وهي خـفـايا وخـبـايا األسـلـحة الـنـووية
الـتي تـعـتـقد هـذه الـبـقـايـا إن امـتالكـهـا سـيـعـيـد إلـيـهـا مـا فقـدته
وسيمـنحها صـفة العـضوية في النـادي النووي ومهـمة (إخصاء)
ـلة واحـدة باالجتاه اآلخرين من حـولهـا فلم تـتقدم هـذه الدول أ
الـصـحـيح بل عـلى الـعكـس تقـهـقـرت إلى الـوراء وهي تـظنُّ إنـها
ـا حـــقـقت انـتـصـارات وهـمـيـة بـاهـرة كـانـتـصـارات (قـادسـيـة إ
ـعارك واحلـواسم) هنا فـي هذا اجلزء من صدام واألنـفال وأم ا
الـبقـايا اإلمبـراطوريـة وما يـقابـلهـا من الطـرف اآلخر إلـى الشرق
في إيران التي انـتهجت طرقـاً دينيـة للوصول إلى الـنادي النووي
ـالي من الـبـشر الـذين مـا زالوا عـلى حـساب تـقـهقـر عـشرات ا
ُيسـتخـدَمون كفـئران جتـارب لدى هذه األنـظمـة النوويـة جداً وما
يـجـري في آســيـا الـصـغــرى الـتي أصـبــحت تُـسـمى بــعـد تـقـز
ـة بـعـضـويـة الـنادي اإلمبـراطـوريـة الـعـثـمـانيـة بـدولـة تـركـيـا احلا
األوروبي الذي سـينـقلـها إلى مسـتوى أكـثر حتـضراً كمـا تعـتقد
يـدلل عـلى فــشل اجتـاهـاتـهـا الـقــمـعـيـة مع مـكــونـاتـهـا وأعـراقـهـا

لتهب?. ثلث ا وبالذات ما يحصل بالقرب من ا
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أال تــكـفي مــائـة عــام من الـصــراعـات الــعـبــثـيــة عـبــرة حلـكــامـهـا
ـكـونـات األصـغـر وأنــظـمـتـهـا الـتي لم تـنــجح في إبـادة أو إذابـة ا
صالح َّ تصنـيعهـا  عدداً مـثل الكورد أو احـتوائهم في دويـالت 
استعماريـة ليس إال حقاً أنه سؤال يخـتزن آالم وويالت عاشتها
ا فـيها الـغالـبية الـتي فقـدت فرصاً ذهـبية ـنطقـة  شعـوب هذه ا
لالنـتــقـال إلى مــسـتــوى أكـثــر رقـيـاً وازدهــاراً ولـعلَّ فـي جتـربـة
الــعـراق ومـا حـصل فــيه من صـراعـات وحـروب ومــا أنـتـجـته من
تشرذم وتـقهقـر في بلد يُـعتبر من الـبلدان الـغنيـة جداً في العالم
درس بــلـيغ لـتـركـيـا وإيـران وســوريـا الخـتـصـار واخـتـزال الـزمن
واخلسائـر والركون إلى حلـول حضارية وسـلمية لصـراعاتها مع
الكـورد ألن اإلصـرار على اخلـيار اآلخـر لن جتـني منه إال مـزيد
من الـتقـهـقر والـتخـلف والـدمار وضـياع فـرصة ذهـبـية وتـاريخـية
لتطور شعوبها التي تأن من الفقر والعوز واخلوف في ظل أنظمة
رثّة تسخر إمكانـيات دولها إلبقائها في دفـة السلطة على حساب

السكان الغالبية منهم واألقلية.
ـسـتـشـار األمريـكي زبـيـغـنـيو ـلـتـهب كمـا قـال ا ـثـلث ا حقـاً أنه ا
بـريجـنسـكي يأن حتت سـياط أنـظـمة تـعيش أحالم يـقظـتهـا على
عذابـات الشـعوب وحـقوق اإلنـسان في الـعيش بـحريـة واستقالل
وسالم بعـد أن فشـلت وهي في أوج عظـمتـها من أن حتـافظ على
ثلث مفتاح هِدايتها وإعادة ومتها فهل سيكون هذا ا بقائها ود
ا يجعلها تـتحرر من عقلية التسلط واالحتواء ترتيب األوضاع 
ام ســتـتــبع عــقـلــيــة مـوظــفـ من الــدرجــة الـثــالـثــة في الــهـيــئـات
الـدبـلـومـاســيـة في كل من بـريـطــانـيـا وفـرنـســا الـلـذان وقـعـا تـلك

االتفاقية على خلفية استعمارية محضة.

ـانــكم ولـكـني ومن اتـقـيــاء مـا قل ا
مـــعي نـــعـــيش عــــالم الـــغـــاب عـــالم
الـــوحـــوش عـــالم الـــنــفـــاق والـــغــدر
واجلـاهــلـيـة قــد عـادت لـنـا فــاخـتـلط
ـال احلـالل بـاحلــرام وفـقـد بــيـنــنـا ا
الـــنــاس بــيـــنــهم االحـــتــرام وحــسن
الـكالم وراحت جـمـعـة االهل وتـقاتل
ـيراث وصار فـيهم من األبنـاء على ا
هو مجـرما ومن هو مـعتقل...والدين
صار يبكي وينـوح ويشتكي والقران
تمـزق ليس مـن كثـرة القـراءة فيه بل
سـاجد ضـلت تصدح لتـركنا إيـاه وا
بصـوت االذان بال مـصـل والـقـلوب
كتبات قد قست والعقول جتمدت وا
فـرغت والـشـوارع قـد ازدحـمت وكـثر
الـعــالم غـربه فـي الـوطن واســتـحـكم
الزنـديق الـدني عـلى النـزيه الـشريق
وصـار يـلـبس الـعمـامـة من ال دين له
ويـــلــتــحي مـن يــريــد إخـــفــاء جــرمه
وفـســاده وصـار يــتـحـلـى بـاحملـابس
كــافـــراً ويــســبح بــاسـم الــله فــاجــراً
وطـاغيـة وكـافـر صار عـدلـهم بـقتـلـنا

نا.  هم غير عا وظلمنا وصار عا
" ال عالقة لي بـنـواياك احلـسنـة ح
تــكــون أفــعــالك ســيــئــة وال شــأن لي
بجميل روحك مـا دام لسانك مؤذياً."
جنيـب محـفوظ حـيـنهـا ادرك بـانهم
أجـساد مـيـتـة تقـود قـلـوبهم ابـالـسة
الشيـطان ويـحركهم الـطمع واجلشع
كـفـروا بـالـلـه رغم ادعـائـهم بـعـبـادته
وجعلوا من أموال الـسحت قبلة لهم
يـســجـدون لــهـا انــهم في واد ونـحن
ـاً يـعتـقدون ان الـوصول في واد. عا
سـبحة واحملبس الى الله فيه عـبر ا
ويـــحــــكــــمـــون الــــعـــالـم في الــــقـــتل
سـدس. وأصبـحنـا في مجـتمع ال وا
يهـمه اجلـيـاع والفـقـراء وال ينـظرون
ن ال املك كسوة وال قوت بل يهمهم
مـقاعـدهم الـسيـاسـية وخـزائـنهم من
ال السـحت واحلرام. اصبـحنا في ا
ـــرأة بــوقح مـــجـــتــمع يـــنــظـــر الى ا
الشهوانية وليس بقداسة اإلنسانية
واصــبـحـنــا في مـجـتــمع يـعــبـد الـله

كافراا ويسجد للشيطان عابدا.
كما قالة جالل ماهر " مجتمع اليهمه
اجلــائع اال اذا كـــان نــاخــبــــــــا...وال
يهمه العــــاري اال اذا كانت امرأة." 
{ خبير بالشؤون السياسية الدولية
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بيزوت

الـعـنف بــسـبب الـتــعـصّب وولـيـده
التطرّف.

ولــكن كـيـسـنـجـر يـزجّ إسم روسـيـا
ــتّــهــمــة أســـاسًــا بــاالخــتــراقــات ا
ـنـظـومة األمن ـة "اجلديـدة"  الـقـد
األمـــــريــــكي واألمـــــر ال يــــتـــــعــــلّق
البـسات اخلاصـة باإلنتـخابات با
ـــســـؤولـــيّـــتـــهـــا فـي تـــدهــور بل 
العالقات الـدولية وهو وإن يـعتبر
الـصـ خــصـمًـا عـنـيــداً ومـنـافـسًـا
ــتــحــدة إال أنّه قــويّــاً لــلــواليــات ا
ــيّــزهــا عن روســيـا ويــعــتــبــرهـا
ـهمّـة لالستـقرار الـركيـزة الثـانـية ا
ي آخـــذًا بـــعــ اإلعـــتـــبــار الــعـــا
"التعدّدية اآلسيوية" وموقع الص
ــاضــيــهـا فــيــهــا الــتي تــظلّ حتـنّ 
اإلمبراطوري كمـا يقول; ولذلك فإنّ
تـأسيس شـراكة مـتـينـة ب الـغرب
( (واشــنـطـن) وبـ الــشــرق (بــكـ

الـــعـــشــريـن إضــافـــة إلى خـــبــرته
ـيّـة وهـو دعوة الـعـمـلـيّة واألكـاد
لــلــتــشــاركــيّــة بــدلًــا من األُحــاديّــة
الــقـطــبــيّــة ومن أهم سِــمــات هـذه
ـرونـة واحـتـرام اإلسـتـراتـيـجـيـة ا
ــشــتــركــة والــســيـادة ــعــايــيــر ا ا
الـوطنـيـة واخلصـوصـيّة إال أنّه ال
يـنسى الـتحـدّيـات التي تـواجهـها
سـتشـرية مـنذ وأهـمّهـا الفـوضى ا
مــطـلع الـقـرن احلـادي والـعـشـرين
وانـتـشـار أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل
التي تشـكّل عنصـر تهديد مـستمر
فــضــلًــا عن أعــمــال إبـادة وجــرائم
ــكــنًـا جــســيــمــة حــيث لـم يــعُــد 
الـسّـيـطـرة عـلى الـصـراعـات بـفـعل
الــتــطــوّر الــتــكــنــولـوجـي الـهــائل
وبــــــــروز قــوى إرهـابــيـة عــصـيّـة
عــــلى أيّ قــــيـــــــــــود وأيّ نــــظـــام
نـــاهـــيـك عن تـــــــــــفـــشّي ظـــواهـــر

ــــتـــحـــدة أمـــام تـــقـف الـــواليـــات ا
مــنـعـطف حـاسم وجـديـد بـعـد فـوز
جو بايـدن باإلنتـخابات الـرئاسية
وهــــو الـــذي مــــا فــــتئ يــــكــــرّر أنّه
سينهي "االنكفـاء الترامبي" ويعيد
أمــيــركـا إلى مــكـانــتــهـا الــقـيــاديّـة
ــيًّــا بــالــتـــعــاون مع حــلــفــائه عــا

. األوروبي
ووفـقًا لــهنـري كيـسنـجر في كـتابه
"تـأمالت حـول طالئع األ ومـسار
الـــتــاريخ" 2016 فـــإنّ ذلـك يــعـــني
إقــامــة نــظــام دولي جــديــد يـجــمع
كن لـ "القوّة والشرعيّة" في آن و
واشنطن أن تلعب فيه دورًا رياديًّا
عــلى أسـاس شــراكـات وحتــالـفـات

محدّدة األهداف.
وتــلك اجــتــهـاداتٍ مــكــثّـفــة ألفــكـار
"الثعلب العـجوز" الذي يُعتبر أهمّ
وزير خارجيـة أمريكي خالل القرن
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بغداد

الفترة من تغيـير سعر الصرف حتى
ـوازنـة ونـتـائج ذلك الـتـقيـيم اقـرار ا
وتــأثــيـره عــلى عــدد االصــوات الـتي
تــســـعى احلــصـــول عــلـــيــهـــا ضــمن
الــســبــــــــــاق االنــتــخــابي فـي فــتـرة
حــرجـة قـد تــنـطـوي عــلى مـتــغـيـرات

كثيرة.
ـــكن تــــصـــنــــيف مــــواقف الــــكـــتل
واالحـزاب من تـغـيـيـر سـعـر الـصرف

باالتي:
W×¹d   U½öŽ«

1- كتل واحزاب اعلنت صراحة انها
تقف الى جانب تـغيير سـعر الصرف
وتتـبـنى ذلك التـغـييـر بقـوة واصرار
الى ان كــسـبت الــرهـان وحتـقـق لـهـا

وازنة. ذلك يوم اقرار ا
2- كتل واحزاب اعلنت صراحة انها
ضــــــد قــــــرار رفع ســــــعــــــر الــــــدوالر
ـوقف وعـبرت واستـمـرت عـلى هذا ا

ــتــأثـرة ــؤثـرة وا والــشــخـصــيــات ا
بــالــتــصــويت عــلـى قــانــون مــوازنـة
ـثابـة الـتأطـير  2021والتي كـانت 
الــــرســـمي لـــســـعـــر صـــرف الـــدوالر
اجلـــديــد والـــذي وضع حــدا لـــلــشــد
ـواقف ولي واجلـذب ولـعـبة فـرض ا
االذرع التي سبقت عمـلية التصويت
ليـنـتبه اجلـميـع بعـد ذلك الى موقف
جديد فيه استعراض لنتائج ذلك من
اربــاح وخـســائــر عـلى مــســتـوى كل
ــــعــــركــــة حــــزب وكــــتــــلــــة ضــــمن ا

االنتخابية القادمة.
تـوقع ان عدد انتـهى التـنـويه ومن ا
كبير سيشكلـون علينا بان هذا ليس
بــتـــنـــويه النه يـــفـــتـــرض ان يـــكــون
مــخـتـصــر جـدا ولــكن نـحن قــصـدنـا

ذلك.
نــعــود الى مــوضـوع تــقــيــيم الــكـتل
واقـفها خالل واالحزاب السـياسـية 

ـــقـــال ال يـــهـــدف تــــنـــويه: ان هـــذا ا
مـنــاقـشـة تـغـيـيــر سـعـر الـصـرف من
ــالـــيــة واالقــتـــصــاديــة الــنــاحـــيــة ا
ـتـرتـبـة عـليه واسـبـاب ذلك واالثار ا
رغـم تــخـــصـــصــنـــا في هـــذا اجملــال
ولديـنا الـكالم الـكثـير عـنه وكذلك ال
ــواقف اخلـــفــيــة ــقـــال ا يـــتــنـــاول ا
ـــعـــلـــنـــة لـــلـــكـــتل واالحـــزاب في وا
الساحة العراقية بعد قرار رفع سعر
صرف الدوالر وقد يـكون هناك مرور
ا يحتاجه واقف  سريع على تلك ا
قـال وفق سيـاق احلديث ان هدف ا
قـال باختـصار شـديد هو اسـتقراء ا
ـسـتـقـبل الـقـريب وبـالـتـحـديـد قـبل ا
حـلول شـهـر تـشـرين االول من الـعام
ــــــوعــــــد احملـــــدد احلــــــالي وهــــــو ا
لالنـتخـابـات ويـكون هـذا االسـتـقراء
بــرسم ســيـنــاريـوهــات مـتــوقـعــة قـد
تـــــســــلـــــمــــهـــــا الــــكـــــتل واالحــــزاب

يرغبـون لهـا حتقيق مـكسب اخر في
وقف. هذا ا

الـسـيـنـاريـو الـثـاني: ان الـكـتل الـتي
اعلـنت بـشكل صـريح انـها ضـد قرار
رفع سـعـر الـدوالر ولن تـصـوت عـلى
ـوازنــة بـدون الــعـودة الى الــسـعـر ا
القد ولـكنهـا كما ذكـرنا قد صوتت
للموازنة بسعـرها اجلديد وقد يكون
ذلك نــتـيـجــة لـضـغــوط او مـغـريـات
ـوازنـة تـشـعـر ولـكـنـهــا بـعـد اقـرار ا
بــاحلـرج الـشــديـد النــهـا في جــلـسـة
التـصويت قـد تـخلت عن مـطالـباتـها
الـسـابـقـة بـاعـادة السـعـر الى سـابق
ــطــالــبـة عــهــده وكـذلـك تـخــلت عن ا
بـتـخــفـيض حـصـة اقــلـيم كـردسـتـان
وتـــشـــديـــد الــشـــروط عـــلــيـه وكــذلك
انــــصــــاف مـــــحــــافــــظـــــات الــــوسط
ـوقـف سـوف واجلــنــوب وان هــذا ا
يـكون تـأثـيـره سـلبي انـتـخـابـيا رغم
ا حصـلوا عليه ـتوقعـة  كاسب ا ا
قبيل جلسة الـتصويت من امتيازات
التـبـاعـهـم احلـالـيـ واجلـدد. وامـام
ــــوقف ســــيـــعــــمـــلــــون عـــلى هـــذا ا
ـركـزي اسـتــجـواب مـحــافظ الـبــنك ا
واحلـصـول عـلـى قـرار بـاعـادة سـعـر
الصرف او تقـليل نسـبة الزيادة وان
لم يتـحقق ذلك يـعمـلون عـلى اعفاءه
وهنا نـتوقع ان تنـضم اليهم اطراف
ــوازنـة اخــرى صــوتت الى جــانـب ا
ولكنهم ينظرون للمستقبل القريب.
الـسيـنـاريو الـثـالث: ان الـكتـلـة التي
وقــفت بــقـــوة الى جــانب رفع ســعــر

عــنـه من خالل مـــقـــاطـــعـــة جـــلـــســة
وازنة. التصويت على ا

3- كــتل واحــزاب اصــدرت بــيــانـات
واطلقت تصريحات انها ترفض رفع
سعر الدوالر وشددت انها لن توافق
ـوازنـة وفق الــسـعــر اجلـديـد عـلـى ا
لــلــدوالر ولــكــنــهــا وافــقت وصــوتت

لصاحله.
4- كـتــلـة او تـيـار لم يــصـرح كـثـيـرا
ضد او مع رفع سعر الـدوالر ولكنهم
ا يـعني ذلك ـوازنة  صوتـوا على ا
موافقتهم على الـسعر اجلديد ولكن
ـبـني عـلى الـتـجـارب يـقـول الـواقع ا
انهم سـوف ال يقـفون عـند هـذا احلد
الن تــغــيــيــر ســعــر الــصــرف يــعــني

انتخابيا شيء مهم لديهم.
وعــــــلـى ضــــــوء مــــــا تــــــقــــــدم فــــــان
ــتــوقـعــة تــكـون الــســيـنــاريــوهـات ا

بالشكل االتي:
الــســيـنــاريــو االول: ان الــكـتـل الـتي
رفــضت تـغــيــيـر ســعـر الــصـرف ولم
حتـــضــر جــلـــســة الــتــصـــويت عــلى
ــوازنـــة ســوف تــطـــعن بــذلك لــدى ا
احملــكــمـــة االحتــاديــة وقــد ال حتــقق
شيء ولـكــنـهـا سـوف تـســتـمـر بـهـذا
كاسب التي وقف وفقا لرؤيتها وا ا
تـتـوقع حتــقـيـقـهـا انـتـخـابـيـا فـانـهـا
سوف تـلـجأ الى اسـتـجواب مـحافظ
ـركـزي وانـهـا غـيـر مـقـتـنـعة الـبـنك ا
بــاجــوبــته مــقــدمــا وســتــعــمل عــلى
اقصاءه من منصـبه ونتوقع انها لن
تــفــلح بــذلك وحــدهـا الن االخــرين ال

الدوالر  تشـعر بداخـلها انـها االقرب
ــعــانــاة الــشـعـب الـكــبــيــرة بــسـبب
ارتفـاع االسعـار  نتـيجـة لذلك وانـها
قد حـقـقت مـكسـبـها بـفرض االرادة 
ـوقف وبــذلك تــرى ان االسـتــمــرار 
الــــداعـم لـــــرفع الـــــدوالر وارتـــــفــــاع
االســـعـــار قــد يـــكـــلـــفـــهــا الـــكـــثـــيــر
ـتــوقع ان والــســيــنــاريــو الــفـرعـي ا
تخرج تظاهرة مليونية تطلب برجاء
من نـواب تـلك الـكـتـلـة الـضـغط عـلى
احلـكـومـة بـاعـادة سـعـر الـصـرف او
ـالـية ـعـلن ان وزارة ا تـقـلـيـله (الن ا
هـي صــاحـــبـــة الـــقــرار) وســـتـــكــون
ــثــابـة اســتــجــابـة احلــكــومـة لــهم 
االنــتــصــار لــلـشــعب وعــودة تــايــيـد
اجلـمـاهـيـر لـهم.الـسـيـنـاريـو الـرابع:
هــنــاك شــخـــصــيــة مــؤثـــرة تــشــعــر
تـظاهرين ـيل للـفقـراء وا بداخـلها ا
ولـلـشعب بـصـورة عـامـة ونـتوقع ان
تـــبـــادر شـــخـــصـــيــــا ( او بـــدعم من
شخـصيـة اخرى حتـرص دائما ان ال
ؤثر) بالضغط شهـد ا تكون خارج ا
ــــركــــزي عــــلى مـــــحــــافظ الــــبـــــنك ا
ـالــيـة ــثـلــة بــوزارة ا واحلــكـومــة 
بالعودة الى الـسعر القـد او تقليل

السعر اجلديد للدوالر.
ـــــــــا يـــــــــعـــــــــزز فـــــــــرص تـــــــــلك و
الــسـيــنــاريـوهــات وخــاصـة الــثـالث
والـرابع مـنـهـا ان مـبـررات الـتـغـيـيـر
ـكن ايـجـادها بـسـرعة مـوجودة او 
وفي مقـدمـتهـا ارتفـاع اسـعار الـنفط

او استغالل مناسبات معينة.

سيؤدي إلى اإلمساك بدفّة القيادة
كمـا يحرم مـوسكـو منهـا بحيث لم

تعُد منافسًا فاعلًا.
وإذا كان صلح ويستفاليا (1648)
قد أنهى حـربًا دامت أكثر من 100
عــام في أوروبـا وأخـرى اســتـمـرّت
30 عــامًــا حــتى وضــعت أوزارهــا
عـبـر نـظام جـديـد يـحتـرم الـسـيادة
ـذهــبـيـة ويـضع حــدًا لـلـنــزاعـات ا
ــشــتــركـة ــصــالـح ا ويــعــتــرف بــا
ـتـبـادلـة; فإنَّ كـسـيـنـجر ـنـافع ا وا
يـعـتـبـر هـذا الـنـظـام مـا زال قـائـمًا
ــيّـتـ عـلى الــرغم من حـربــ عـا

حـــيـث ظلّ مــــبـــدأ عــــدم الــــتـــدخل
بالشؤون الداخلية يحكمها بل أنّ
منـظومة ويسـتفالـيا ما تـزال قابلة
ي ـسـتـوى الـعا لـلـتـطـبـيق عـلى ا
فـلم يعُـد مقـبولًـا غياب نـظام دولي
مـسـتقّـر حـيث بـات من الـضروري
ي جديد حسب رأيه خلق نظام عا
ا بدأي القوّة والشرعيّة و وفقًا 
أنّ واشـــنـــطن ســـاهـــمـت بـــدورهــا
ــيّــتــ اإليــجــابـي في حــربــ عــا
وفيمـا بعد في احلـرب الباردة ضد
االحتاد السـوفياتي فـإنّه ال سبيل
ــنــشــود إلّــا اإلعـــتــراف بــدورهــا ا
ومـسـؤولـيّـتــهـا في حتـسـ حـيـاة
البشـر وإيجاد رابـطة جتمع الدول
الــفــاعــلـة في إطــار نــظــام تــعـدّدي

تشاركي.
ولـــكن مـــاذا عن الـــشـــرق األوسط
وحتـديـدًا مـوقع العـرب ومـكـانـتهم
من هــــذا الـــنــــظـــام? وهــــو ســـؤال
سـيــكـون مــطـروحًــا أمـام الــرئـيس

بـــايـــدن بــعـــد انـــقـــضــاء الـــفـــتــرة
الترامبيّة العـسيرة فهل سيستمر
بـايدن في سـياسـة ترامب الـشرق-
أوســـــطــــيّـــــة? أم أنّه ســـــيــــســـــعى
ا هو يعلن لتصحـيح مسارها طـا
عن خـــلل تــــلك الـــســـيـــاســـة عـــلى
ـــســــتـــوى الــــدولي واألمــــريـــكي ا
الـالتــيــني واألوروبـي نــاهــيك عن
الــسـيــاسـة الـداخــلـيــة كي تــظـهـر
ــتـــحــدة بـــصــورتـــهــا الــواليـــات ا
األمـريـكيـة احلقـيـقيّـة ال بـصورتـها
ـتـطـرّفـة الـشـعـبـويّـة الـعـنـصـريّـة ا
التي عرفها العالم في عهد ترامب?
وهو سؤال مفصليّ لثالث قضايا:
أوّلــــهـــا: مــــوقــــفه من الــــقـــضــــيـــة
الـفلـسـطيـنيـة وحلّ الـدولتـ الذي
غضّ الـطـرف عـنه الـرئـيس دونـالد
تـرامب فـهل سـيعـيـد مـوقف باراك
أوبـامـا وقـبله جـورج دبـلـيـو بوش
وقبلهما بيل كلينتون أم ماذا بعد
نـــقل الـــســـفـــارة األمـــريــكـــيـــة إلى

القدس?
oÐUÝ ŸËdA

وثانيها - هل سـيستيقظ مشروعه
الـسـابق إزاء الـفـيـدرالـيّـات الثالث
الــطـائــفـيــة - اإلثـنــيـة في الــعـراق
والـــذي أقــرّه الــكــونـــغــرس الــعــام
2007 أم ســيــغطُّ في نــوم عــمـيق
عــلــمًــا بــأنّـه جتــنّب احلــديث عــنه

خالل الفترة السابقة?
وثــالـثــهـا - مــاذا سـيــكـون مــوقـفه
لف الـنووي اإليراني بخـصوص ا
الـذي يُعـتـبر واحـدًا من الـتحـديّات
الــكـبـرى الـتي ســتـواجه واشـنـطن

فـي مـنـطــقـة الـشــرق األوسط? فـهل
ســتـواصل الــضـغط عــلى إيـران أم
كــمــا تــرغب األخــيــرة الـعــودة إلى
اإلتـفـاق مع أنّ بـايـدن يـريـد إدراج
الصواريخ البالستيّة ضمن تعديل
االتفاق? وبقدر السعي للبحث عن
حلّ سيـاسي في اليـمن فـإنّ بايدن
كـان حريـصـاً باحلـديث عن ضـمان

ملكة العربية السعودية. أمن ا
وألنّ الشرق األوسط منطقة صراع
وتنافس وعـانت كثيـرًا بسبب عدم
التوصل إلى حـلول سلمـيّة وعادلة
لـلـقضـيّة الـفـلسـطيـنـية نـاهيك عن
اندالع بؤر توتّرٍ جديدة في العراق
وسـوريـا والـيـمن ولـبـنـان إضـافـة
ـكن أن يـسـتـمرّ إلى لـيـبـيـا فـإنّه 
حــلـبــةً لـلــصـراع ومــسـرحًــا لـرسم
ي اخلرائط ومنطقـةً للتنافس العا
احملمـوم حسب كيـسنجـر ال سيّما
إذا لم يـجـد حـلـولًـا نـاجعـة في ظلّ
ي اجلــديــد فــمـاذا الــنــظــام الــعــا

سيفعل بايدن? 
هل سـيـختـار طـريق الـتشـاركـيّة أم
يــســـتــمـــرّ في طــريق الـــقــطـــبــيّــة?
ويـــتــــوقف عــــلى اخـــتــــيـــاره هـــذا
مــسـتــقــبل الــصـراع وآفــاقه فــإمّـا
اسـتـمـرار احلال عـلى مـا هـو عـليه
أو تدهـوره لـدرجة تـؤدي إلى تآكل
دوله أو اخــتــيــار حـلــول ســلــمــيّـة
وتـنـمـويّــة تُـسـهم فـي دعم الـنـظـام

نشود? ا
نُـــــشــــرت فـي جــــريـــــدة اخلــــلـــــيج
(اإلمــاراتــيـــة) يــوم األربــعــاء /7/4

.2021

بغداد
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خالد الشطري.. شاعر الوطن والفقراء

تعرض عمل غـرافيتي معـروض في كوريا اجلنـوبية للـتخريب من قبل
ـوضـوعـة أمـام الـقـطـعـة الـفـنـيـة زوجـ اعـتـقـدا أن الـفـرش والـطالء ا

مخصصة الستخدام الزوار.
ـعــرض في سـيــول لـوكــالـة رويــتـرز لألنــبـاء "لــقـد اعـتــقـدا أنه وقـال رئــيس ا

مسموح لهما فعل ذلك كفن تشاركي وارتكبا خطأ".
ـوظـفـون ضـربـات فـرشاة جـديـدة حـددت لـقـطـات كـامـيرات وبـعدمـا رصـد ا
راقبة الـشخص اللـذين قاما بالـعمل عن طريق اخلـطأ وهما رجل وامرأة ا

في العشرينيات من العمر.
عـرض إلى نـصب سـيـاج صـغيـر أمـام أعـمـال الغـرافـيـتي مع الفـتات احلادث دفـع ا

نوع اللمس إضافية كتب عليها "

رسالة سيئول
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كــمــا فـعل انه تــرك الــدراســة مـبــكــرا
بــيــكــاســـو ومــبــدعــون كــثــر وجــدوا
ــــــســــــتــــــوى ــــــدارس لــــــيـــــــست  ا
فغادروها ليـبحثوا هم عما مواهبـهم
ــعــرفـي ويــطــور يـــشــبع شـــغــفــهـم ا
ابداعهم في مدرسة احلياة حيث هي
دارس التي تـصـنع الـشاعـر ولـيس ا

وال اجلامعات.
صـري عـبد بـيـنه والشـاعـر ا وخـالد 
شـــبه كـــبـــيـــر. الـــرحـــمن األبــــنـــودي
وكالهما فكالهما وقفا مع شعبيهما 
ــتــازان بـحــرارة األنــفـعــال وصـدق
ـــشــــاعـــر في جتــــســـيـــد مــــعـــانـــاة ا
قهورين لكن  األبنودي سجن ستة ا
فيما خـالد سجن سنوات أشهر فـقط
واألبـنــودي حـظي بــالـتــكـر وعـاش
فيـمـا خالـد عاش حـياة ـتعـة حـياة 
قـاسـيــة ولم يـكـرمه  حــكّـام يـعـرفـونه

عرفة.  حق ا
œÒdH²  dŽUýÆÆb Uš

 مــا تـــفــرد به خـــالــد انه كـــتب ثــاني
مــوشح بـــالــوطن الــعـــربي من مــقــام
.. حـيـرتـني با الالمي (أجفـوة أم داللُ
ـوسـيـقـار روحي غـزالُ) الـذي حلـنه ا
اخلــــمـــــاش وادته فــــرقـــــة األنــــشــــاد
واعـتمـد مـادة دراسيـة لكل العـراقـية 
وفــقـا ـوســيــقى بــالـعــراق مــعــاهــد ا
لـــنـــجــله الـــكـــاتب والـــشــاعـــر ولـــيــد

الشطري.
وانه كـــان يـــجــيـــد األرجتـــال.فـــحــ
ســالــته طــالــبــة جــاءت تــأخــذ عــنـده
ـحــله أمـام مـبـنى صـورة شـمــسـيه 
ان كـــان هـــو نــــفـــسه وزارة الـــدفــــاع
الــشـاعــر الــذي وصـفه اســتــاذهـا في
ـغـبون بـدع ا مـحـاضـرته بالـشـاعـر ا

اجابها ارجتاال: 
(نعـم أنا ياحلـوة الضفـيرة .. نعم أنا

الشاعر ياصغيرة
ــعــدم غــيــر اني .. أمــتــلك نــعم أنــا ا

اخلزائن الكبيرة
 أعـيـش الـعــمـر لـلــقـوافـي .. أكـتــبـهـا

بأدمعي الغزيرة
(.......

ـاضي كـنــا في سـتـيـنــيـات الـقـرن ا
عـصبـة من الـشـباب تـضم ابن أكـبر
وابن رجل دين تــاجـر في الــشــطـرة
وابن فالّح يـجيـد قراءة " بـارز فيـها
األبـوذيه" وشـاب اسـمـر صـار فـيـما
بـعد شاعـرا غنـائيا مـشهورا..(زامل
وأنـا. وعــصـرا كــنـا سـعــيـد فــتــاح)
نـتـمـشى ب(كـورنـيش) الـشـطـرة من
مقهى عبـيد الى قصر احلاج خيون
ـلك فـيـصل الـعـبــيـد (الـذي خـصـه ا
لـنـعـبر الـثـاني بـزيـارة في قـصـره) 
جـسـرا صغـيـرا ونـعـود في األجتاه
ــــعــــاكس..وكــــانـت (احلــــلـــوات ) ا
يتـمـش ايـضا ويـتـهادين كـاسراب
احلـمـام  فـنخـص بعـضـهن بـنـظرة
( وشحده ) اليتعدى من طرف الع

حدوده.
 كـان زامل وأنــا نـتــبـارى بــارجتـال
دارمي حـــ نـــرى فــتـــاة جـــمــيـــلــة
ـــرات أغـــلـــبه وكـــنـت في بـــعـض ا
ـرات يغلبـني..فعلق أحدهم واكثر ا
أن زامل اشـطـر مـنك فـأجـاب..هـناك
من هو اشعر مني واجمل ارجتاال.
 ظــهــر الــيــوم الـثــاني  اخــذني الى
مـــصـــور كــــان اكـــبـــر من كــــلـــيـــنـــا
عــمــرا..قــال هــذا الــذي قــلت لك انه
اشـعر مـني..فكـان (خالـد) الذي قرن

دينته. اسمه بالشطري حبا 
سأله:وشسمه احللو?..يقصدني.

+ قاسم
نظر لي وارجتل دارمي:

 زمل حــلـــو وحــبــاب     بس قــاسم
احلى.

وتـدور األيـام فــاذا بي ارى (خـالـدا)
في مبنى األذاعة والتلفزيون.أخذته
باألحـضان وجـلسـنا في (كـافتـريا )

األذاعة.
- شجابك لبغداد ابو علي?

+ جـــــابــــــني األقـــــوى مـــــنـي..وانت
شجابك?

انا اعمل مذيعا باذاعة بغداد
+ معقوله! شـيوعي ..وسجنك حزب

البعث..وخاليك مذيع!
 وفهمت انه يعـمل مشرفا لغويا مع
انـه لم يــــــحـــــصل عــــــلى شـــــهـــــادة
ومـعه جـمـيل اخلـاصكي األعـداديـة 
الـــذي كــان ضـــريــرا..يــدخل مـــعــنــا
األســـتــديــو ويــصــحح لــلــذي يــقــرأ
تــــــقـــــريـــــرا اخــــــبـــــاريـــــا او مـــــادة

اعالمية..قواعديا ولفظيا.
ومن طـريف ما حصل انـنا كنـا ستة
جالـسـ بغـرفة في الـقـسم الثـقافي
الــــذي كـــــان يــــتـــــرأسه الـــــشــــاعــــر
(الــــعـــمــــارتــــلـي) حــــسب الــــشــــيخ
جعفر.نظرت للجالس واندهشت:
+ ولكم تدرون احنه الكاعدين بنص

األذاعة..كلنا ناصريه!
زهـير كـان بيـنـنا  طـالب الـقرغـولي 
الدجيـلي(رئيس حترير اشـهر مجلة

في حينها ..األذاعة والتلفزيون)
..وخالد الشطري. حس نعمه

السجن واحلرية
 من خبرتي الشـخصية استطيع ان
اقــول مـــقــولــة( ال تــعـــرف حــقــيــقــة
احلـــــريــــــة مـــــا لم تــــــعش خـــــبـــــرة
وذجا الـسجن)..وخالـد الشطـري ا

لـهـا بــوصـفه شـاعــرا.فـهـو فــهـو قـد
خـــبـــره في اقـــسى امــاكـــنه..(نـــقــرة
الـسلمـان ) التي امـضى فيهـا عام
وســــجن الــــكـــوت مـع الـــصــــحـــفي
والــشــاعـر الــغــنــائي وابن مــديــنـته
زهــيــر الــدجـــيــلي  وســجن بــغــداد
ــركـزي..وانــتـهى فـي الـعـام 1992 ا
الى اعتـقاله في األمن العامـة بتهمة
وخرج التـهـجم على رئـيس الـنظـام 
منها فاقد الذاكرة ليغادر الدنيا بعد

اقل من ثالثة اشهر .
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  كـان لـلشـعـر مـهرجـانـات تـقام زمن
اجلمهورية األولى يصدح فيها كبار
الـشـعــراء بـقـصــائـد في حب الـوطن
والــنـاس .وكـان خــالـد قـد شـارك في
مـهــرجـان شــعـري كـبــيـر فـي بـغـداد
وبـعـد ان الـقى قـصـائده  اعـجب به
اجلــواهــري فــقــال له (أتــطــلع الــيك
يــاشـــطـــري مـــبــدعـــا ومن خـالئــفي
فـيـما ـنـتظـرين)..وكـان كـمـا تـطـلع ا
وصــفه الـدكــتـور مــحـمــد حـسـ آل
ـظــلـوم نــقـديـا يــاسـ  بـالــشـاعــر ا
وقــرائــيــا ولم يــعط حــقه حــتى اآلن
دراسة وكـشـفـا ووقوفـا عـلى ابداعه
اجلـمــيل ..وتـعــدت شـهــرته الـعـراق
ـوسـيـقـار الـعـربي فـاروق لـيـصـفه ا
الـشـرنـوبي بـأنـه من أبـرز الـشـعـراء

العرب.
بــوصف الـراحل  وخـالــد الـشــطـري
عــريـان الــسـيــد خـلف..ولــد شـاعـرا
وهذا صـحي..فـالشـعـر موهـبة تـولد
ومن مـؤشـرات ابداعه مع صاحـبـها

ـــعــنى انه والــشـــاعــر نـــبي زمــانه
ـــا ســـيـــحــدث فـــيـــقـــوله يـــتـــنـــبـــأ 
شعرا..ففي األلفية الثانية قال خالد:
(حــيــوا احلـســ عــدو كل مــنـافق ..
باع الضمير بزرقة الدينار).وقال في

ولد النبوي: مناسبة ا
(حــاشــاك أن تـــرضى وانت مـــحــمــد
..شعب يصاد وواحد يتصيد)..وهذا
مــا حــصل لــلــعــراقــيــ في األلــفــيـة
حيث باع كثيرون ضمائرهم الثالثة 
لـيارات بـيـنهم من يـدّعون ونهـبـوا ا
. ان جدهم محمدا وامامهم احلس
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ا نـشر في (الزمـان) فان دولة  وفـقا 
األخ مصـطفى الـكاظـمي وجهّ مكـتبه
ــتـــابـــعـــة مـــلف الـــشـــاعـــر خـــالــد
بادرة توقفت ألنه ال الشطري.ولكن ا
تـوجـد وثـائق او كـتب تـؤيـد أنه كان
سـجـيــنـا سـيـاسـيـا بـرغم مـراجـعـات
جنــــــــــلـه وآخــــــــــريـن اجلــــــــــهــــــــــات
لـيـمـنح راتـبـا وقـطـعة أرض ـعـنيـة ا
وآخـرين ســجـنـاء ـنــاسـبـة..انــا (بــا
سـيـاسـيـ  ولم نـحـصل عـلى قـطـعة

أرض).
 ولنـقل لـنعـفي السـيـد الكـاظمي من
منح الـراحل راتبا وقـطعة أرض ألنه
طلوبه التي ستمسكات ا تلك ا ال 
تـــخـــوله وال تـــســاءله..ولـــكن خـــالــد
شـاعـرا كـبـيـرا كـتب قـصائـد في حب
الـوطن والـنــاس وغـنى له مــطـربـون
اغــــــــنـــــــــيــــــــات بــــــــحـب بــــــــغــــــــداد
والـــعــــراق..ومــــســـتــــمـــســــكـــاتــــهـــا
ن مــوثـقــة..أفال يــسـتــحق الـتــكـر 
غــنـى لـلــوطـن والــنـاس?.ألـم تــصـدح
مائدة نزهت بأغنية (هذا انا الوطن)
ومــهــنـد مــحـسـن بـقــصــيـدة بــغـداد
وانـــوار عــــبــــد الــــوهــــاب وفــــاضل
لـتزم الـكبـير لـطفي عواد..والـفنـان ا
ابــو شـنـاق الــذي أشـجـانــا وابـكـانـا
بـقصـيـدة خـالد (مـا لـلـمديـنـة أغـلقت

ابوابها)..
اال يكـفي هـذا يادولـة رئـيس الوزراء
ويامعالي وزير الثقافة لتكر شاعر

ـدينـته الـشطـرة ولـوطنه فـيه تكـر 
العـراق ولكل من وقف بوجه الـطغاة
..هيـهات منّا مجـسدا مقولـة احلس

الذّلة?!
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اعجـبنـي اهل مديـنة احلـلة بـنحـتهم
تــمــثــاال لــشــاعــر مـديــنــتــهم (مــوفق
مـــحــمـــد) ونــصـــبه فـي مــكـــان بــارز
لــيـعــيش مـوفق هــذا الـتــكـر وهـو
حي..وكـان عـلى اهـلــنـا في الـشـطـرة
اقـامــة تـمـثــال خلـالــد مـنـذ زمن.ومع
مـــا تـــزال الــــفـــرصـــة قـــائـــمـــة ذلك 
يـكـون فيـهـا األحتاد بـتـشكـيل جلـنة 
الــــــعـــــام لـألدبـــــاء والـــــكــــــتـــــاب في

تـقــوم بــتــوجــيه الــدعـوة الــعــراق
لـلـتـبـرعات مـن اهلـنـا في الـشـطرة
ومــــــحـــــــبــــــيه فـي داخـل الــــــوطن
وخــارجه. واقـتـرح ان يــتم نـصـبه
مـــقـــابل مـــقـــهى عـــبـــيـــد في رأس
اجلــــــــســـــــر الــــــــذي يــــــــتــــــــوسط
ــــديــــنه..يــــكــــتب حتــــتـه بـــيــــته ا

الشعري:
االرض أرضـي والــــتــــراب تــــرابي

فعالم تسلب من يدي أتعابي)
لــيــكــون رمــزا لــكـل من لم يــحــني
ولـــتـــتــبـــاهى به رأسه لـــطـــاغـــيــة
الشطـرة..مديـنة الـفنـان واألدباء

ناضل  والشعراء. وا
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لــشـاعـر مــبـدع يـعـرف تــأثـيـر ( األنـا)
وخطـورتهـا على الـنص الشـعري اذا
لـم يــتم اســـتــعـــمــالـــهــا اســـتــعـــمــاال
ابــداعــيــــــا خــاصـا( (3لـكـن الـشــاعـر
ابدع فعال في استخدامها استخداما

فنيا راقيا.
rKJ²  dOL{

ـعجم ـكن تـعريف»األنا «حـسب ا و
العربي بأنه ضمـير متكلم قائم بذاته
ولــذاته وال يــنــازعه أو يـشــاركه في
ذاتـيـته وبـصـفـته آخـر فـهـو مـستـقل
عن غـيره وان كان مـنتجـاً له وناجتاً
عن عالقته به واألنا في هذه احلالة
مــتـــقــلص في مـــســاحــتـه مــســكــون
بــنـزعــته الــفـرديــة وقـابع في مــكـانه
وزمـانـه ولـكــنه مــتـوسّع فـي عالقـته
بــالــضـمــائــر األخــرى و بـهــا حــركـة

. وسكوناً

هـل طــغـــيـــان (األنـــا) و(الــذات) في
الــــنص ومـــا لــــهـــمـــا مـن ســـلـــطـــة
ـــقـــدورهــمـــا أن يـــغـــرقــا أنــويـــة
ا التي  ر الـقصيـدة في الغـنائيـة?
اتــهــمــهــا بــعــضــهم بــاخلــطــابــيــة
لتـحل محل بـاشـرة والتـقريـريـة وا
أجــــواء درامــــيــــة ذات شــــحــــنـــات
دينـاميـكيـة لها الـقدرة عـلى تفـجير
الــلـــغـــة فـي الـــقــصـــيـــدة بـــدال من
انــتــشـالــهــا واخـراجــهــا من قــمـقم
ان ((الشعر الذات وقـوقعات (األنـا)
الــعــربي احلــديث قــد أدرك قــصـور
الــشــعــر الــغــنــائي عن اســتــيــعـاب
جتــربـته االنــسـانــيـة االدبـيــة الـتي
بـــدأت تـــمـــيل عـــلـى الـــشـــمـــولـــيــة
والــــكـــونــــيـــة))(  (1وتـــمــــثل األنـــا
الـشاعرة ــــ بـوصفـها فاعال شـعريا
نــائـــبـــا عـن الـــشــاعـــر فـي مـــيــدان
ركـز البؤري العمـلية الـشعـرية ـــ ا
الــذي يــجب الــســـاس واجلــوهــري
فــحـصه ومــعـايــنـته وتــأويـله حـ
يــتــعــلـق األمــر بــأي اجــراء قــرائي
يغـامر باقـتحام الـقصيدة( ? (2انها
األسـئـلة شـعـريـة األسـئـلـة عـنـدما
يـــقــتـــحم الـــشــاعـــر عـــبــد اجلـــبــار
اجلــبـــوري بـــراءة الــنص بـــاجتــاه

يوتوبيا اجلسد مباشرة:
((جائحتي أنتِ والنساءُ هلَاك كنتُ

أمشيْ
اءِ قَلبي شيْ على ا و

وظّلي يَسبقُني
وكنتِ جائحَتي

والنساءُ هلَاك
أعرفُ سوفَ أبْقى

وسوف أشْقى 
اءِ وحْدي وسوفَ أمشيْ على ا

يــــأخــــذُني الــــبـــــحــــرُ من يَــــدي الى
يُجرجرُني من قصيدَتي البَحر

فـينبلجُ مـن ب نِهدّيـكِ ذلك الصباحُ
)) الذي كُنْتِهِ

وتــبــرز (األنــا) في جــدلــيــة احلــوار
الــســـاخـن(اعــرف/ ابـــقى/ اشـــقى/
ــضــخــمـة في كـنــته) وتــبــرز(األنـا)ا
مواضع كثيـرة من القصيدة وبشكل
ـكن تــغـيـيب بـحــيث  الفـت لـلـنــظـر
االصــوات االخـــرى في الـــقــصـــيــدة
حتت(ســلــطــة األنــا الــشــاعــرة) مع
قدرة ( األنا) على الدخول في عالم (

اآلخر:أنت) الى حد التماهي:
((وتبكي ب يديكِ الغيومُ
وتلمعُ ب مقلتيكِ الشموسُ

وكنتِ جائحَتي
كـنتُ أنا والـبـحـرُ جنلسُ عـلى ضـفة

البحَّر
كنتُ أُلوحُ لكِ بقصيدَتي

َ لي بشالكِ األحمر وتُلوح
شالُكِ الذي مَزَّقْتُهُ الريح

ألنَّ الـليـلَ لمْ يـتمَّ نوَرَه ألـلـيلُ يـطـولُ
لي

وفرحَ اآلخرون
هكذا جمعْتنا اجلوائحُ والنوائح))
زيد والاجد مبررا في اخلوض في ا
من(أنــات)أو(أنـوات) الــشــاعـر عــبـد
اجلــبــار اجلـبــوري ـــــــ كـمــا يـحــلـو

لـلـنـاقـد أ.د. مـحـمـد صـابـر عـبـيد ان
فالشك ان هذا العدد يسـميهـا ـــــــــ 
الــكـبــيـر من مــتـعــلـقــات (أنـا : عــبـد
اجلـبـار)وهي بـالتـمـام والـكـمال((20
مـرة ذكـرت فيـهـا مـتعـلـقـات األنا من
فــــعـل واسم ومـــــصـــــدر واضـــــافــــة
وغــيــرهـا) وهــذا رقم كــبــيـر نــســبـة

فـفي شــعــريـة اخلــطــاب يـبــدو األنـا
كـــامـــنـــا فـي ســـيـــاقـــات عـالئـــقـــيّـــة
بـاآلخــر(الـضــمـيــر) مـثـل مـا يــظـهـر
اآلخـر(الضـمير) في عالقـات سيـاقيّة
مـع األنــا في اخلــطــاب ذاته. واألنــا
هـنـا يـقــوم بـدور مـحـوري مـتـحـفـز
بـكـونه ذاتــاً مـركـزيـة يـتـحـدد بـعـده
اجلــغـــرافي في أضـــيق حــاالته ان
شخصـية الشـاعر منـدمجة انـدماجا

رأة): كليا بشخصية ( اآلخر: ا
(( كنتُ أحلمُ أنْ أموتَ ب يديّها

وأتـشبثُ بذيـلِ عباءتِـها ح تـلتقي
النجوم

ـوتُ ألنـهــا تـمــيـمـةُ فـيــهـربُ مِـنـي ا
الروحْ

تــــلــــقــــفــــتكِ وتــــعــــويــــذةُ الــــزمـــانْ
أخذتكِ الى بالدٍ الرياحُ

ليستْ لها سـماء وال قمرْ ليستْ لها

أجنم والغيوم وال شجرْ
أنتِ)) كأنّها الرَّدى َدى بالد وسْعُ ا
فاألنـا هي مركز الهـوية الواعية في
ح أن الذات هي الشخصية الكلية
بجـوانبـها الـشعـورية والالشـعورية
كــافـة وحتــتــوي عـلى »األنـا «الـتي
هي دائـــــرة صــــغــــرى في الــــدائــــرة
الـكـبرى (الـذات); فـالـذات كلٌّ ومـركزٌّ
فـي آن تــتـــحــدَّد في ضـــوء تــوقـــهــا

الدائم إلى اآلخر وفق ليفيناس.
وقـــد نــقــرأ الــذات مـن وجــهــة نــظــر
ســيـــمــيــائــيــة إذ إن »كل ذات جتــد
نــفـســهـا في مــوضع تـســاؤل ألنـهـا
تـــفـــتح ثـــغـــرة داخل الـــدال أيـــنـــمــا
تموضع «والـذاتَ السيـميـائية هي :
»عـنـدمـا توضع الـذات الـسـيمـيـائـية
ــكن في اخلــطــاب تــتّــبع مــســارا 
ـتكـلـمة في ـسار الـذات ا تـشـبيـهه 
الـــتــحـــلــيـل الــنـــفــسي.«إن الــعــالم
كن أن يكونا وبالتالي اإلنسان ال 
إال إذا أُوال بــــواســـطــــة الــــعالمـــات

فبـحسب العـالم األميركي »بيرس?«
ـا يــحـويه مـن أشـيـاء فــإن الـعــالم 
وكـائــنـات هـو عـبـارة عـن مـنـظـومـة
سيمـيائـية كمـا أن اإلنسـان بوصفه
الكائـن الوحيد الذي يـنتج العالقات
ويـكتـشفـها ويـتداولهـا وينـقلـها إلى
ـكن عـدّه الـعالمـة الـكـبـرى غـيـره 
وهذه العالقـات والعالمات هي التي
جتـــعـل من اإلنـــســـان إنـــســـانــا أي
تصنع هـويته اإلنسـانيـة والثقـافية
وجتــعـــله مــتــمــيـــزا عن الــكــائــنــات
وضوعات األخرى هذا شيء من وا
انــســانــيــة الــشـــاعــر عــبــد اجلــبــار

اجلبوري:
(( وماءُ الكالم أنتِ جائحَتي
سيدةُ احلزنِ ومَعْنى الغَرام

ـوتُ إلــيكِ وأنتِ كــيفَ يــســبِــقُـنـي ا
مَعي

وأنتِ جنمةُ وكيفَ تدركُني اجلوائحُ
جوائحي

وشَـــجنُ أيـــامْي وحَـــتفُ نَـــوائـــحِي 
َطر ثقالتِ با ا

قــــلتُ لـكِ جــــائـــحَــــتـي أنتِ وأنتِ
الكْ ا

وكلُّ الــــنـــــســــاءِ بــــعــــدكِ جــــوائح
...(( وهَالكْ

في اخلـتـام يـجــدر بـنـا الـتـسـاؤل
هـل الــنـص األنــوي هـــو جـــحــود
لـدور ( األنــا االخـر) و( اآلخـر) في
بـــنــاء الــقـــصــيـــدة وهل صــوت (
األنــا) عـنــدمـا يــرتــفع عـلـى بـقــيـة
اصـــوات اخلـــطـــاب يــضـــعف من
امـكانـيـة القـصـيدة ان تـتـحول من
نص ذاتي الى نص عـام مـشـتـرك
وهل بــامــكــان ( الــذات) ان تــقــود
سفينة القصيدة بآمان نحو (قوة
ابــداع) تـدفــعـهــا من احملـلــيـة الى
ــيـة ام سـتــجـنح بـهــا نـحـو الـعـا

فاجآت?. هاوية ا
WÐUł« dOš

لـقـد اجـابت قـصـيـدة الـشـاعـرعـبـد
اجلـبار اجلبـوري (اجلائحـة) خير
اجـابـة عـلى هـذه األسئـلـة عـنـدما
اثـبــتت أن بـامـكـان الـنص األنـوي
ان يــــنــــطـــلـق الى عــــالم ( اآلخـــر)
ويـؤسس له أوجـاعه اخلـاصة ثم
يـؤسس نـصـوص شــعـريـة مـائـزة
رائية لها قوة ابداع تؤهلها فعال
الى االبـــــحـــــارفي جلـج عـــــارمــــة
وتــــتـــجـــاوزهـــا بــــسالم بـــاجتـــاه

مرافىء االبداع.
راجع صادر وا الهوامش وا

 .1بـنــيـة الــقـصـيــدة في شــعـر عـز
د.فـــــيـــــصل ـــــنـــــاصــــرة الـــــدين ا
وزارة الــــثـــقـــافـــة الـــقــــصـــيـــري 
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تمضي االيام يبقى عالق في اذهاننا قصيدة اجلواهري

حــيــيت ســفــحك عن بــعــد فــحــيــيــنـي يــادجــلــة اخلــيــر يـاأم
البـساتـيني حـتى يرسـخ وفي صمـيم القـلب فاجـعة سـبايـكر

وبكاء دجلة على ابناء الوطن
قـبل عــامـ من االن فــوجـعـنــا بـدجــلـة اخلــيـر تـعــتـضن من
ائها الـعذب يوم مأساوي االطفـال مااستطـاعت لتكتب لنـا 
للـعراقـي الذين جنـو من احلرب ولم يـكونوا يـنوون الـهجرة
هم بـكـل بـساطـة احلـيـاة ذهـبـوا الـى نزهـة...يـوم الـعـبـارة لم
ـضي كــبـاقي االيــام االعـيـاد كــمـا ســلـفـنــاه اوجـعــنـا عـام
2019 فـي يوم 3/21  كـانت دجـلـة بـقـمـة زهـوها بـكـل قوة
رسوب سريعة اجلـريان كان ايام عيد من شبـابها مرتفعـة ا
ام الـربـيـعـ كــانت الـعـوائل حتـتـفل من مــعـشـوقـتـهـا دجـلـة
ـعـتـدل في مـتـزهات لـيـعـانـقـون اخلـضار الـزاهي مع اجلـو ا
وصل احلـدبـاء لم يكـون هـناك بـقعى اال اسـتـغلت جلـلوس ا
او الـــلــعب ووسط ضـــحــكــات االطــفــال وتـــأمالت الــشــبــاب
وجتـوالت بـ هـنـا وهـنـاك جاءت دعـوة جـمـيـلـة لـلـتـنقـل على
عبـارة بوسط نهر دجلة واالحتفـاالت بيوم عيد الشجرة التي
تخـلع بها ثوب االبـيض وترتدي اخلضار وتـرقص اغصانها
وتـعــيـد حـيــاتـهـا من جــديـد لـكـن ابى الـقـدر ان تــرتـدي لـون
احلـداد عــلى من غــرق .. أعــلن مــجــلس مــحــافـظــة نــيــنـوى
(شـمـالي الـعـراق) الـيـوم وصـول عـدد ضـحـايـا حـادثـة غرق
وصل إلى  103 قـتلى. في ديـنة ا الـعبّارة في نـهر دجلـة 
وصل في احـتجـاجات ئـات من أبنـاء ا غضـون ذلك خـرج ا
ـسـؤولـ عـلى مـا أسـمـوه الــتـقـصـيـر من قـبل احلـكـومـة وا

واستشراء الفساد الذي تسبب في الكارثة.
وقال عـضو مـجلس مـحافـظة نـينـوى غزوان الداوودي إنه ال
زال هنـاك نحو خمس مفقودا مشيرا إلى أن العدد الكلي
الذي كان على م العبارة قبيل غرقها نحو مئتي شخص.
ـحـافـظــة نـيـنـوى إن ـدنـي  من جـهــته قـال مـديــر الـدفـاع ا
عمـليات البحث في النهر ما زالت مـستمرة مضيفا أن فرق
ـدنـي تـمـكـنت -في وقت مـتـأخـر من تـلك الـلـيـة من الـدفـاع ا

انتشال ست جثث.
وكانت وزارة الـصـحة الـعـراقـية أعـلـنت  أن عدد الـقـتلى في

حادث غرق العبارة ارتفع إلى مئة.
وفي صـبــاح ذلك الـيـوم قــبل عـامـ تــظـاهـر عــدد كـبـيـر من
ـوصل مطالـب السـلطات بـاتخاذ إجـراءات حازمة أهالي ا
سـؤول ـتسـببـ في احلـادث واتهـموا احلـكومـة وا ضد ا

بالتقصير..
تظاهرون في وجه زيارة الرئيس العراقي برهم كمـا احتج ا
ستجدات. صالح الذي قدم لتفقد احلادث واالطالع على ا
ـوكب الرئـيس شعارات تـظاهـرون الذين أحـاطوا  وردد ا
سؤولـية عن غرق فسـدين ا تنـدد بفسـاد السلـطة وحتـمّل ا

العبارة.
وســبق ذلك تـظـاهــر األهـالي في وجه مــحـافظ نـيــنـوى نـوفل
ــكـان حــادث غـرق الــعـبـارة الـعــاكـوب الــذي قـدم صـبــاحـا 

دينة. شمالي ا
ـتظاهـرون بسـيارة احملافظ ورددوا هـتافات تـتهمه وأحاط ا
ـسؤولـيـة عن احلادث كـما قـام بعض بالـتقـصـير وحتـمله ا

هاجمة سيارة احملافظ وحتطيم زجاجها. احملتج 
وقال مـراسل اجلزيـرة إن حالـة من الغضب الـشعـبي تسود
ـديـنـة وإن األهـالي يـحـمّـلـون الـسـلـطات جـمـيع األوسـاط بـا

سؤولية. ا
ـهدي وفي وقـتهـا أعلن رئـيس الوزراء الـعـراقي عادل عـبد ا
احلـداد ثالثة أيـام اعتـبـارا من أمس اخلمـيس وطـالب عقب
ـوصل لـتـفقـد احلـادث بتـحـقيق فـوري يـكشفُ عن وصوله ا

سؤول في غضون  24ساعة.. ا
ـاثلـة كتلك والتـقطت عـدسات قنـاة اجلزيـرة صورا لـعبارة 
ــوصـل وأوضح مــراسل الــتي غـــرقت في نـــهــر دجـــلــة بـــا
اجلزيـرة أمـيـر فـنـدي من أمام مـوقع احلـادث أن هـذا الـنوع
من العـبارات تبـلغ حمولـته القصـوى خمسـ شخصا وأن

. واجهة أي طوار إمكاناتها بسيطة وغير مجهزة 
ـتحدة في الـعراق احلادث من جانـبهـا وصفت بعـثة األ ا
ـأسـاة الـرهـيـبـة" علـمـا بـأن آخـر حـادث غـرق يـعود إلى بـ"ا
مارس/آذار  2013حـ غرقت عبـارة مطـعم في نهـر دجلة

ا أسفر عن خمسة قتلى. في بغداد 
    وأعـلـن الـقـضـاء الـعــراقي مـسـاء أمس أنه أمــر بـتـوقـيف
تسـعة مسـؤول مـعنيـ باحلـادث وأصدر مذكـرات توقيف
ـدينـة السـياحـية...ونـتهى ذلك الـيوم بحق مـالكي الـعبـارة وا

الكئيب
بعـناق دجـلة بـشراسه وذهب شـهداء الـى اجلنـة النهـا هناك
اجمـل ..وكل عام في مثل هذا اليوم ترتدي الشجرة احلداد
وتنـتـكس االعيـاد وتـخجل دجـلـة منـمـا حدث وهـنـا ندرت ان

دجلة
بـدات تـشـاطـرنـا مـصـائـبـنـا واصـبـحت شـاهد
ر عـيان تدون بـذكريـاتهـا كل ويالت التي 
بــهــاونــكــتــفي بــأن نــقــول حــدثت مــأســاة
ويسـتمر عشقنا حلبـيبة الفرات بنوارسها

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ـــهـــام ـــكن أن يـــقـــوم  أو إظـــهـــار أنـه 
كنه احلصول اجلـميع بأقل تكلفـة حتى 
عـلى فرص الـغيـر  ويظـهر هـذا الشخص
دائــمـا فـي الـتــجـمــعـات وجتــده يـتــحـدث
بـســرعـة  ويـعـرض أن يـقـوم بـتـنـفـيـذ أي

مهمة من أجل التقرب إلى الرؤساء.
2- نــــقــــد اآلخــــريـن: يــــقــــوم الــــشــــخص
الــوصـولي يـنـقــد زمالئه أو احملـيـطـ به
ـقـصرين ـظهـر ا دائـمـا  حـتى يظـهـروا 
ـظهر أفضل أمـام الرؤساء  ويـظهر هو 

منهم.
3- يـتـحـدث كثـيـراً عن نـفسه: جتـد دائـما
الـشخص الوصولي يـقاطع اآلخرين أثناء
احلــديث  ويـقــوم في الـغــالب بـالــتـحـدث
كـثــيـرا عن نـفـسه وعن إجنـازاته وقـدراته
ـشـكالت  وال يـسـتـمع إلى فـي حل كـافة ا
زمـالئه  بل دائـمــا يــحـاول إيــجـاد نــقـاط

ضعف اآلخرين.
4- شعاره دائما الغاية تبرر الوسيلة.

5- يــبــيح الــشـخـص الـوصــولي لــنــفـسه
اســتـخــدام جـمــيع الـوســائل إلعالء أعـلى

راكز وإن كان على حساب اآلخرين. ا
6- ال يـدخّرون جـهدا إلثـبات تـفوّقهم وإن

داسوا على زمالئهم في العمل.
7- ال يـهـتم الـشـخص الـوصـولي بـالـعمل

اجلماعي.
8- يـعـتـبر أن الـغـايـة تـبرر الـوسـيـلة وأن
الــنـجـاح في الــوصـول هـو الــذي يـكـسـبه
ـــكــــانـــة ــــنـــحـه ا احــــتـــرام اآلخــــرين و

االجتماعية التي يريد حتقيقها.
9 - يـــــشــــعـــــر الـــــشــــخـص الــــوصـــــولي
واالنـتهـازي دائمـا بانه مـهدد ومـستـهدف

من اآلخرين.
10- يـتصـرف الشـخص االنتـهازي بدافع
إثــبـات قـدراته لــنـفـسـه قـبل سـواه  وذلك

لشعوره بعدم الثقة أوال وأخيرا.
ـيل دائما الـشخص الوصولي إلى  -11
االسـتـئــثـار بـكل شيء والـفـشل بـالـنـسـبـة

إليه ال يوجد في قاموسه.
12- يـتـمتع الـوصولي عـادة بذكـاء خارق
وهـــو يـــحـــسن اخـــتـــيـــار ضــحـــايـــاه من
ــنــافــســة الــضـــعــفــاء الــذين يــخـــافــون ا
والــتـحـدي فـيــفـضـلـون االنــسـحـاب حـتى

تاحة. يحصل هو على فرصهم ا
13- ذلـك الشـخـص عـادة مـا يتـقـرب مـنك
لـــكـي يـــدخل إلى قـــلـــبـك ويـــوهـــمك بـــأنه
ــنـافق األفــضل مــعـتــمـدا عــلى أســلـوبه ا
رغــبـة في اسـتــمـالـتك إلى جــانـبه واألخـذ
مـــنك ولـــيـس إعــطـــائـك  ولــو داس عـــلى

باد فال يهمه األمر. األخالق وا
ــا ال ــدح  ــبــالـــغــة بـــا 14- اإلطـــراء وا
يـستحق أحـد صفات الـشخص الوصولي
 وانـــتـــقـــاص اآلخـــرين وخـــصـــومـــتـــهم
وبـــــغــــضــــهـم  والــــتـــــحــــريـض ضــــدهم

واالستعالء عليهم.
ـغـامـرة 15- يـهــابـون الـطـمـوح وركـوب ا

والدخول في اي منافسة.
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تـعـتـبر أحـد الـشـخـصيـات الـتي تـبدو في
ظـاهـرها كـشخـصـية مـحبـة وودودة ولكن
ـكـر في بــاطـنـهــا بـداخـلـهــا الـكـثــيـر من ا
والــنــفــاق  وفي الــغـالـب يـتـم كـشـف تـلك
الــشـخــصــيـة بــعـد أن تــكــون وصـلت إلى
أهــدافـهــا من أخــذ دون عـطــاء  وفي هـذا
ـقال نشرح لك الـعالمات التي تكشف لك ا
صاحب الشخصية االنتهازية الوصولية.

الشخصية الوصولية:
كـلمة الوصـولية هي كلمـة فرنسية األصل
تــعــنـي جــريًــا أو عــدوًا  وهي تــدل عــلى
سـلوك شـخصـية اإلنـسان في تـكريسه كل
نـشاطاته االجتمـاعية من أجل الترقي إلى
منصب ما أو الوصول إلى وظيفة محددة
 ولـــكـن يـــكـــون صـــاحب الـــشـــخـــصـــيـــة
الـوصولـية على غـير اسـتعداد لـتنـفيذ أي
ـعروضـة عـليه  ويـعتـبر ـتـطلـبات ا من ا
ذلك أحـد أشكـال األنانيـة في مجـال العمل

الوظيفي.
حتليل الشخصية االنتهازية الوصولية:
يـتــسم أصـحـاب الـشـخـصـيـة الـوصـولـيـة
بـأنهم يبـيحون ألنفـسهم استـخدام جميع
ـراكـز  الــوسـائل من أجل إعــتالء أعـلى ا
وان كــــان ذلك عــــلى حـــســــاب اآلخـــرين 
ويــتــسم هــؤالء األشــخــاص فـي الــبــدايـة
ظـهر الـطيبـة واالحتـرام بقدر بـالظـهور 
كـبـيـر حـتى يـتم الـوثوق بـهم  فـتـجـعـلـنا
نــتــســاهل مـعــهم فـي الـكــثــيــر من األمـور
ـنحهم كل مـا لدينا  وفي الـغالب تبدأ و

هـذه الشخصـية بالضـعف حتى تقوى مع
مرور الوقت.
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فـي عــلم الـــنــفـس  تــعـــريف الـــشــخص
الـوصـولي عـلى أنه الشـخص الـذي يضع
ــقــدمـة دون تــردد أو شــعـور نــفــسه في ا
بــالـذنب  كـمـا يـقـوم بــالـتـمـلق الـدائم من
أجـل الـوصــول إلى أهــدافه  وقـد حــذرنـا
ـرض اخلـطـيـر  الـقـران الـكـر من هـذا ا
وخــصص لـلــمـنـافــقـ سـورة كــامـلـة هي
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تـــتـــواجـــد الـــشـــخـــصـــيـــة االنـــتـــهـــازيــة
والـوصـوليـة حـولنـا دائـما طـوال الوقت 
هنـية  وتزداد في حـياتـنا الشـخصيـة وا
بــشــكـل أكــبــر في الــعــمل  حــيث يــهــدف
طـــمـــوح الـــعـــامـــلـــ إلى الـــوصـــول إلى
مـناصب أعلى إلى جعل أصحاب النفوس
ـحـاولة الـقـفـز على الـضـعـيفـة يـقـومون 
حـــــقــــوق اآلخـــــريـن واالســــتـــــيالء عـــــلى
إجنـــازاتـــهم  فـــتـــكـــون اخلــطـــوة األولى
لـتنفيذ ذلك عن طريق انتهاز كافة الفرص
كن أن تتاح لـهم بشكل مشروع أو الـتي 
غـيـر مـشـروع  وتتـواجـد لـهـذا الـنوع من
الـشـخـصـيـات عـدة عالمـات وصـفـات تـدل

على صفاتهم الوصولية مثل:
ـــهـــام: يــظـــهـــر الـــشــخص  -1اكـــتـــنــاز ا
الـوصـولي االنـتـهـازي عـلى أنه يـسـتـطيع
الـقيام بكل شيء وحده وبدون دافع مادي

ــمــارسـة االنــتــهــازيــة هي الــسـيــاســة وا
الـواعـية لالسـتفـادة األنانـية من الـظروف
ــبــاد أو - مع االهـــتــمــام الــضــئـــيل بــا
الــعــواقب الــتي ســتــعــود عــلى اآلخــرين.
وأفــعـال الـشـخص االنــتـهـازي هي أفـعـال
نــفــعـيــة حتــركـهــا بــشـكل أســاسي دوافع
ـصطلح ـصلـحة الشـخصـية. وينـطبق ا ا
عـلى البشر والـكائنات احلـية واجلماعات
ــؤسـســات واألسـالـيب والــسـلــوكـيـات وا

والتوجهات.
و الــوصـولي: هــو اإلنـسـان الــذي يـسـعى
لــتــحــقــيق أهــدافه والــوصــول لــغــايــاته
ومـــصـــاحلـه ولـــو كـــانت عـــلى حـــســـاب
اآلخــرين بــاســتــخــدام جــمـيـع الـوســائل
نحطة والدنيئة حتى لو وضع القذرة وا
يــده بـيــد الــشـيــطـان وشــعــاره الـقــاعـدة

اليهودية" الغاية تبرر الوسيلة ".
وهــو انــســان عــد الــضــمــيــر  مــتــلـون
كـــاحلــربـــاء جتـــده في الــصـــفــوف األول
ن مصـلحـته مـعه  وقد يـقتل من يـصـفق 
دافع أجل سـيده فهـو العبـد اخمللص له ا
باد ـانا منـه  عـنه وطبـعا ذلك لـيس إ
ونـزاهـة سـيده بل ألن مـصـلحـته تـقـتضي
ذلك فـهـو ال يـستـطـيع الـعيش بـ الـناس
ـسـؤول أو دون حــمـايـة له من قــبل هـذا ا
ذاك وبــنــفس الـوقـت جتـده اول من يــنـدد
ويـشهر به عندمـا يفقد سيـده منصبه هذا
ـتـملـق وحسب هـو ابن الـوقت اإلنـسـان ا
مـا يـسـمى بـالـعـراقي الـلـوكي )أو الـلـكـلك
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ـوروث الـشــعـبي عن اإلنـسـان قــصه من ا
ـــنـــافق بـــاسـم الــلـــكـــلك أو الـــوصـــولي ا

اللوكي( بالعامية الدارجة )
ــعـروف أن طـائــر الـلـقــلق كـان يـأتي من ا
الـعـراق في أيـام الشـتـاء فيـبـني اعـشاشه
فـوق أمـاكن مـرتـفعه مـثل مـأذنـة جامع أو
باني اخلربة برج كنيسة أو فوق بعض ا
ـرتـفعه وهـو طـائر مـسالـم يحب الـهدوء ا
ويـتـجـنب الـضوضـاء ويـقـال ان احـد هذه
الـطيور احملبة للعـزلة والتفرد اختار برج
ا كـنـيـسة في بـغـداد لـيبـني عـشه فـوقه 
ا لشماس الـكنيسة سـبب ازعاجا مستـد
فــاشـتـكـى أمـره لـلــقس اذا انه كـلــمـا قـرع
أجـراس الـكـنـيـسـة تـسـاقـطت عـليـه القش
تيبـسه فاوصاه القس وفـضالت الطائـر ا
ـلحها بـأن يأخذ قـطعة من كـبد اجلمل و
بـــصــورة حـــســـنه وحلم اجلـــمل يـــســبب
الـعـطش ويـسـتـحـرم الـيـهـود اكلـه ويضع
بـجـواره كـأس خـمـرمـعـتـقه فـعـنـدما يـأكل
الـلـقـلق من كـبـد اجلـمـل يـعطـش فـيـضـطر
لــشــرب اخلـمــر فــيــسـكــر ويــصــبح ثــقـيل
احلـركه وغيـر قادر عـلى الطيـران فيـصعد
إلـيه الـشـمـاس فـيـمـسـكه اتـبـع الـشـماس

الـتعليمات وصعد إليه وامسكه من رقبته
وســحب ســكــ وســأله فــهــمــني انت من
يــامــلــة يـهــودي اشــلـون تــاكل حلـم جـمل
نــــصـــراني اشــــلـــون اذررك عـل نـــاقـــوس
الــكــنـيــسه مــســلم اشــلــون تـشــرب خــمـر
فـــهــمــني من يـــامــلــة انت ..هـــذه الــقــصه
اشـتهرت أيام زمان ب الناس باسم لكلك
ـتلـوني ومن الـكنـيسـة وهي تقـول لكل ا
ال يــشــبه قــوله فـعــله وصــار بــعـد ذلك أن
أطـلق الـبـغـداديـون صـفـة الـلكـلك عـلى كل
شـخص متلـون ال يتطـابق قوله مع فعله .

فالكلك الملة له  
ــنــافــقــون أو أي كــان االنــتــهــازيــون أو ا
ـتــسـلــقـة  ال اســمـهم فــهم كــالـنــبـاتــات ا
تــســتـطــيع أن تــشق طـريــقــهـا إلى عــنـان
الــسـمـاء إال اعـتـمـادا عــلى غـيـرهـا  فـهي
تــرتـفـع مع األشـجــار الـعــالـيــة والـنــخـيل
الـباسقة وتقصـر مع األشجار القصيرة 
وتـعيش على األرض إذا لم جتد ما ترتفع

عليه  ولذلك سميت ايضاً بالطفيليات .
إنـهم أناس مـحترفـون يظـهرون في أماكن
وأوقــات الـــفــوز لــيـــخــطــفــوا الـــنــجــاح 
.. األضـواء من أصحاب اجلـهد احلقـيقي
نافق ليس له شخصية ثابتة مـنافقون وا
وال مـباد أو قيم مهزوم من الداخل نشأ
ــراوغــة كــاذب عــلـى الــكــذب واخلــداع وا
الــلـهــجـة مـتــأرجح يـتــمـايل عــلى حـسب
مـصاحله الشخصية ال يهمه اذا ذّل نفسه
في سبيل ان يصل لهدفه من صفاته

ــتـاز بـحـلــو وعـذب الـكالم لــيـقـنـعك أنه 
بـأنه صـادق وقـادرعلـى القـيـام بأي شيء
تـطـلــبه مـنه يـتـمـلق امـامك ويـسـايـرك من
فـــيــأخـــذ بــأطــرابك اجـل هــدف في رأسه 
ـعـسـول وحتـى يصل بـالـكالم اجلـمـيل وا
الى الـسمع والطـاعة حتى كـأنك لتقول ان
ــثـالي وفي هــذا االنــسـان هــو االنـســان ا
ـــعــســـول الــذي من خـــضم هـــذا الــكالم ا
ـمـكن ان يـسـتـمـر لفـتـرات طـويـلـة تـكون ا
انـت قــد اعــتــقـــدت ان هــذا االنــســان هــو
االنـــســـان الـــوفـي اخملـــلص احملب ولـــكن
ـنسـابة بـهدوء من حتت ـياه ا فـجــأة وكا
بـيتك يـتسـلل لقـلبك بـطلب مـاخطط له من

البداية
قـال تعالى : (يُخَادِعُـونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَمَـا يَخْدَعُـونَ إِلَّا أَنْفُـسَهُمْ وَمَا يَـشْعُرُونَ .
فِـي قُـلُــوبِــهِمْ مَــرَض فَــزَادَهُـمُ الـلَّـهُ مَــرَضًـا
وَلَـهُمْ عَذَاب أَلِيم بَِمـا كَانُوا يَكْذِبُونَ . وَإِذَا
قِـيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِـدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
نَـحْنُ مُـصْلِـحُـونَ .أَلَا إِنَّـهُمْ هُمُ الْـمُفْـسِدُونَ
) : (صدق الـله العظيم ) وَلَـكِنْ لَا يَشْـعُرُونَ

سورة البقرة
فــاالنـتــهـازي أحــد الــشـخــصـيــات الـغــيـر
مــحـبـبـة والـتي ظــهـرت في مـجـتــمـعـاتـنـا
ـاضـيـة  فهي الـعـربـيـة خالل الـسنـوات ا

وبعد صمت طويل 
تتأوه وظهرها  الى احلائط 

وبنفس عميق مؤلم
تزفر  عينها  الدمع 

في قارورة  الليل احملكمة 
تهمس  لسراب وجه .... ! 

عتادة بعد ان اكتملت الشمس دورتها ا
على رأس وحدتي 

أحتسيت فنجان شاي الزجنبيل 

ثم فنجانا  اخر   واخر 
حتى احترق  لسان هذياني

هززت رأسي كدرويش اثمله الدوران 
اجتر  احالمي الصدئة 

واشبك اصابع  الوعود اخلشنة
اضمها الى صدري 
ومن خلف االسيجة 

يتوه نظري  ليصل الى حاويات القمامة 
في الركن الضيق في ذلك الشارع 

تتسلق من حولها الزنابق
يتكأ  على ميالنها 
بائع ادوية احلشرات 
غمر  العرق قميصه 
هل كان فقيرا  ? 
هل كان محتاال ! 

كم هو ربحه  ! دينار ديناران ! 
ياترى  كم طفال  فوق حتدب ظهره ! 
وماذا   لو   جلست بأناقتي بجانبه! 

  دون اشمئزاز 
اعود   الى  السكون الذي لن اناله ابدا 

  اهذي 
اين هي اخلـــــمــــســــ عــــام ! وبـــــأسم من

سُجلت!
بأسم ... 

الوطن..... الذي ضاجعه الكالب 
والتهموا بكارة اجياله ! 

الــعـــشق ....الــذي  غــفـى عــلى االرصــفــة
وحتت نقاب العاهرات ! 

شي مرحا الرجل.... الذي 
اسمه زخرف في هوية الضحية ! 

اظن ان راسي زاره النعاس 
وانا اخط تلك الكلمات على السقف 

انقلبت تعبا على جنبيّ حاورت الوسادة 
اين اجد ديانة منقرضة 

ــــداد ونـــــبي لي وحـــــدي ذو جــــنــــاحــــ 
 الشتاءات 
ال اتباع له  

لم يصاب قلبه باجلرب !!!
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هـكـذا يـجب أن نـخـتــار الـتـعـلـيم ثم الـبـنـاء واالسـتـثـمـار اوال
الـتـعـلـم في الـصـغـر كـالــنـقش عـلى احلـجــر مـاذا تـعـلم هـذا
اجليل اجلـديد احلديث جيل الـتطور واالنفتـاح جيل السرعة
والكـمبيـوتر انه اجليل احلـديث ٢٠٢١ قرون عديـده مرت بنا
وحكـايـات وحروب ولم نـصل إلى هكـذا أوضـاع متـشعـبة ال
ـعـاهـد واجلـامعـات مع األسف جنـد لهـا مـخـرج طالب في ا
يـتـلـفـظ بـألـفـاظ مـخــزيـة الـبـعض ولـيـس الـكل واالغـلب اكـيـد
والسـبب بعض الطالب مسيطـر على البعض اي انها عدوى
ســوقـيـه وهـنــاك اكــيـد بــطل او زعــيم الــطالب او الـصف او
ـ يــســار عـدم الــكالس او الــقـاعـه والـكل تــســمع كالمـه 
احلضـور او عـدم االلـتزام غـيـاب حـضـور وال توجـد مـراقـبة
الحظات يجب حقيقيه مع األسف وكثير من االنتقادات او ا
االخـذ بـهـا هـنا يـجب أن يـكـون االسـتـاذ ذو شخـصـيـة قـوية
ــتــكـــرر وتــضــيـــيع الــوقت بـــالــكالم الــزائف ــزح ا ولــيـس ا
واحملـاضــرة قـائــمـة وعــدم فـهم شي الــطالب واالخـذ بــنـظـر
درس قـدوة وليس مزحه او عـد الشخـصيه هنا االعتـبار ا
سـوف يـسـتـغل من قـبـل البـعـض والـشخـصـيه لـيـس صراخ
ـا الكـلمه الـطيـبة مع الـشدة والـدرس درس بكل وضرب وإ
فـاهيم هنا سوف نبني بلدا وأبناء ذوات عقل وفهم ونضج ا
ـستـمر اجملتـمع تغـير ومـفهـوم احلريـة كذلك ويـجب الوعي ا
وان احلريه لـيست كما يفهـمها العراقيـون يظن البعض انها
وديالت الـتي ال تتناسب مع البس الفاضـحة او ا بـارتداء ا
مجـتمعـنا اكيـد والتجـميل وصرف األمـوال وركب السيارات
احلديـثه خطـأ ثم خطأ االتـزان واحترام الـوقت والعقل الـنير
والـثـقـافـة الـعـامـة واالسـالـيب احملـتـرمه كـلـهـا تـطور والـوعي
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بـعد انـتـهاء حـقـبـة النـظـام الدكـتـاتوري
الـــســابق ظــهــرت الـــيــنــا قــوى االسالم
الـــســــيـــاسـي ومـــعــــظم. احــــزاب هـــذه

القوى. 
هي مـن اهم اســـبــاب  تـــشـــضي وحــدة
البالد والعباد حيث قامت بالعزف على
وتـــر طـــائــفي واســـتـــطــاعـت من خالله
شاعر البسطاء وتسبب ذلك التالعب 
واجلمـيع يـعلم بـزرع فـتته طـائـفيـة ب
ابناء الدين الواحـد العراق االن بحاجة

ليس فقط الى نهضة عمرانية 
بل بـحـاجة الى نـهـضـة فـكريـة لـتـخلص

ــلـوثـة الــتي هي دخــيـلـة من االفــكـار ا
عـلى الـفـكـر الـعراقـي يجـب عزل الـدين
عن السـياسـة والدولـة ويكـون الشـعار
الـدين لـله والـوطن جلـميـع مع تـشريع
قانـون جتر الـطائـفيـة ومحـاسبة كل
ذهب من يتـحدث بـها والـغاء فـقرات ا
مــن بــــــــــــــــــــعــض الــــــــــــــــــــدوائــــــــــــــــــــر
احلــكــومــيـــة بــالــبالد من اجل وحــدة
البالد والعبـاد ولو استـمر احلال على
مـاهـو عـلــيه االن سـوف نـفـقـد الـهـويـة
الــعــراقــيــة ونــصـبـح لـيـس فـقـط دولـة
مـكـونــات بل دولـة قـبــائل ايـضـا بـرغم

دعـاة الـهـوية الـعـراقـيـة والـذين يـنادون
بها هم فئة قليلة جدا 

ـــــكــــون واالخــــريـن يــــنـــــادون بـــــأسم ا
فـقط ويدافـعـون عنـه بكل قـوة وبـسبب
ذلك فقـد الـعراق هـويته نـتـمنى الـعودة

الى الهوية العراقية 
ـطـالب كـافـة ابـنـاء الشـعب ـطـالـبـة  وا
الــعــراقـي مع االبــتــعــاد كل الــبــعــد عن
ـكونـات من اجل اعادة احلديث بـأسم ا

شمل اللحمة الوطنية بالبالد 
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دائـمـا مـا كـنـا نـعـتـقـد بـان احلـروب هي
حـروب عاديـة تـنـشب بـسـبب احتالل او
صراعات داخـلية او تـدخل خارجي لكن
بالـفترة االخـيرة بـدأ بعض الـذين كانوا
ا شـاهدوه وهذا سيـاسيـ بالـصحـوة 
ـصـارعـة االمريـكي مـا اعـتـرف به جنم ا
ومــحـــافظ واليـــة مــيـــنــيـــســـوتــا ورجل
الـبحـريـة سابـقـا جيـسي فـينـتـورا حيث
اعتـرف بـان كل احلروب تـتـعلق بـالـنفط
ـــؤســســـات حــيث قـــال كــان والـــدين وا
الـنـازيــون في الـسـابق مــتـديـنـون وهـذا
ــا يـــجـــعل الـــديـن عــامـال مـــهــمـــا في
احلــروب وابــسط مــثــال حـرب فــيــتــنـام
كانت دينـية اذ ان الرئـيس االمريكي في
وقــتــهــا قــام بــأرسـال  100فــيــتــنــامي

مـــســـيـــحي الى اجلـــنـــوب لـــتـــشـــكـــيل
احلكـومـة وعنـدمـا لم يقـبل اجلـنوبـي
بــهــؤالء الـــشــخــصـــيــات الـــقــادمــة من
ــقــاومـة الــشــمـال قــامــوا بــتــشــكــيـل ا
الـفـيــتـنـامـيــة لـذلك ارجع واقـول ان كل
احلـروب الـتي نــشـبت كـان لـهـا اسـاس
ديني واكـيـد ال ننـسى االعـمال الـكبـيرة
الــتي حتــصل جــراء هــذه احلـروب الن
احلـــروب بـــحــد ذاتـــهــا هـي صــفـــقــات
مـربحه جـدا لـبـعض الـشركـات الـكـبرى
واكــثـر هــذه الـشــركـات حتــتـاج الى ان
تكـون في الشـرق االوسط حـتى تتـمكن
من احلـصـول عـلى الـنـفط ..وهـنـاك في
افـغـانـسـتـان اكتـشـفـوا مـادة الـلـيـثـيوم
والـذي يـقدر سـعـرة حـوالي الف مـلـيار

دوالر والليثيـوم يستخدم في تـكنلوجيا
الـهـواتف واحلواسـيب وايـضـا صـنـاعة
الـسيـارات الـكهـربـائـية وهـذا كـان سبب
تـواجد االمـريـكان في افـغـانسـتـان كذلك
تــواجـد االمــريـكــان في الـعــراق وبـعض
الــدول الــعــربــيــة ودائــمــا مــا نــرى بـان
االمــريـكـان عــنـد قـراءتــهم لـلــدولـة الـتي
تريـد الـسيـطرة عـليـهـا وهي غيـر فقـيرة
تــسـيـطـر عـلــيـهـا  لـكن الـدولــة الـفـقـيـرة
جتدها ال تهـتم بها اطالقا ألنـها ال تملك
الــنــفط وال تــهــتم بــالــدين وهــنــا مــربط
الـفـرس حـيث جـعـلت الـعراق خـلـيط من
الـنفط والـدين والـشـركـات التـي تتالعب

بأموال وحق العراقي .. 
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لم يــكن قــصــدي مـنــافــسـة احملــلــلـ
الـســيـاســ في الـتــصـريــحـات الـتي
َ ح وآخر عـنهيـبة الدولة تطلق بـ
 أنـــا مـــواطن بـــســيـط ال أغــامـــر في
االحــــتــــكــــاك مـع الــــســــاســــة وال مع
شـخوص أكـثـر مني وزنـاً خـاصة في
مــوضـوع الــوطن فــهم بــكل بــســاطـة
يــسـتــطـيــعـون أن يــطـرحــوني أرضـا
حـيث أسـبقـمـني في مـسكِ اخلـاصرة

أو الرقبة ..
مـنْ يسـتـطيع أن يـنـكـر هيـبـة الكـعـبة
ـشـرفة عـنـدمـا يسيء أحـد احلـجاج ا
أو من الـعـمـال فـي داخـلـهـا فـاالساءة
طبعا ترّد على صـاحبها ال على مكان

احلدث ابداً. 
ــسيء الـذي يــســكن مــنـطــقـة كــذلك ا
ـكـان له مــكـانـته بـ بـاقي مـاحـيث ا

ناطق . ا
وكــلـــنــا نـــعــلم أن اجلـــاه والــهـــيــبــة
والــكــرامــة هي رزق مـن الــله تــعــالى
ـن يــشـــاء ونـــعــرف جـــيــدا أن يـــهب 
لـلـوطن له شــأن كـبـيــر لـدى اجملـتـمع
فـــهـــو مـــكـــرم مـــعـــزز وإن كــثـــر فـــيه
سـيـئون حـيث مكـانة ـتجـاوزون وا ا
كن ألي فرد الوطن حـقيقـة ثابتـة ال 

ساس بها .  ا
قبل الوصـول إلى هيبـة الدولة عـلينا
مـعـرفـة سـلـوكـيـة الـفـرد داخل الـدولة
ثـلة بالوطن بل ال دولة من فالدولة 
دون وطـنٍ وال وطـن من دون دولـــــــة 
ا إن الـدولة تـشتـمل على مـختلف و
ؤسسات والهيئات والشرائح فهذه ا
تمثـل تركيبـة بنيويـة لتكمل بـها بناء
الــدولــة داخل الــوطـن لــيــقف الــوطن
ثـابتـاً عـلـيـهـا فَـلَـو تـصـورنـا أن الذي

ذكــرنــاهـــا مــبــنــيـــة من خــراســانــات
ـكن لـلـمرء ـسـلح ال  والـكـونـكـريت ا
أن يـسـتـطـيع تــهـد هـذه الـدعـامـات
كن القول الكونكريتيـة لصالبتها و
ثل الـعراقي (يـنطح راسه بـاحلايط ا
ـــسيء يــضـــرب رأسه بــهــذه ) فــإنّ ا
الـــكـــتـل اجلـــبـــارة وهـي الـــدولـــة أي

الوطن .
من هنا نسـتطيع أن نقـتنع بإن الفرد
ــسـيء هــو الــذي يــسـيء لــكــرامــته ا
س هـيــبـة وعــزته وهـيــبـته عــنـدمــا
الدولة والوطن بسوء وال تتأثر هيبة

الدولة بشيء.
تـواضع أن ال يـجـوز نتـعدى فـرأيي ا
بــالـوصف والــتـوصــيف عــلى هـيــبـة
الـدولــة الـثـابـتــة ونـتـرك الــذيـتـجـاوز
عـلـيـهـا في حـ نسـتـطـيع ان نـسمي
ـــسيء ) عـــد الـــهـــيـــبـــة أو ذلـك ( ا
سـقطت كـرامتـه وعزتـهعـندمـا جتاوز

على الوطن .

فــــاألرض هي األرض الــــتي يـــســــيـــر
عـلـيهـا شـتى أنـواع من الكـائـنات فال
يـنـقص كــرامـتـهـا من يــدوس عـلـيـهـا
فـهي حـقـيـقـة ثـابتـة حتـمـلُ وتتـحـمل
اجلـــمــيع . فـــاعــتــقـــد أن مَنْ يــقــول (
ـساس بـهـيبـة الدولـة ) فـهو تـعبـير ا
ــا قــيـمــة الــدولــة بــحـجم خــاطئ طــا
الوطن لـكن بعض احملـلل يـحاولون
التـعبـير عن اإلسـاءة للـهيـبة في ح
أن قـــيـــمـــة ووزن الــــدولـــة كـــالـــوطن
ــكن لــلــفـرد أن ــعــادلــة ثــابـتــة ال 
ينتقص منها أو شطبها من الوجود.
عــلـى الــذي يــذكــر هــيــبــة الــدولــة أن
سيء لـلوطن فـالوطن يـتذكـر كرامـة ا
مــعــزز مــكــرم شـئــنــا أم أبــيــنـا .. وال
نـنـسى الفـرق بـ احلـكومـة والـدولة
واطن الذي يتجاوز عليهما معناه فا
أنه أساء إلى نفسه ولـيس على هيبة

الدولة .
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الـله تعـالى خلق الـعقل نـاشئـا لدى
اإلنــــســــان ( الـــرضــــيـع) يـــتــــطـــور
تـدريــجــيـا بــعــد والدته خــاصـة في
الـسـنـتـ األولى أو الـثالث األولى
فــفي أول ســنـتــ من حــيــاته لـديه
الـرضـاعـة الـطـبــيـعـيـة لـيـتـزود ذلك
الك الــــصـــغـــيــــر من حــــنـــان امه ا
وعطفها ثم بالتالي تكتمل وصالته
العـصـبيـة الـدماغـيـة باإلضـافة إلى
مــايـعــرض له من جتــارب حـيــاتـيـة
تـزيد من عـمق التـفكـير لـديه وتدفع
ـــنـــطق عـــقـــله نــــحـــو مـــزيـــد مـن ا

واالستنتاج. 
كـثــيــرا مـاكــنت أســأل نـفــسي مـاذا
سيحدث لو خلـقنا الله تعالى بقلب
دون عـــقل! والــعــكـس كــذلك كــيف
سـنـتـصـرف اذا غـضـبـنـا تـكـلـمـنـا
حـزنا واجهـنا احليـاة بالـقلب فقط
ـشاعـر حب كره بـتلك الـكتـلة من ا
غــضب... الخ مــا هــو الــرادع لــتـلك
ـشاعـر لـو تدفـقت دون ذلك القـائد ا
ـشـاعـر احلـكـيم (الـعـقل) عـلـمـيـا ا
واألحــاســيـس يــتم الـــتــحــكـم بــهــا
بـواسـطة غـدد مخـتـلفـة في اجلسم
لــــكن الـــــعــــقـل ذلك الـــــشيء األصم
اخلــالي من ذرة مــشــاعــر والـواقف
كــأنه عـســكــري شــديــد الـتــزمت لن
يـبـرح مـكـانه حـتى يـطـبق الـقـانـون

ولو على نفسه. 
ان الــله خـــلق اإلنــســان بــكــتــلــة من
ـشـاعـر فـيـتـعـامل مـعـها  وهـو في ا
ــهــد  بـتــفـكــيـر بــسـيـط بـعــيـد عن ا
ــنــطق واالســتـدالل ولــيس ادل من ا
نـقـاء قـلـبه وصـفـاء سـريـرته انك اذا
ماصـرخت عليه لوجـدته بعد هـنيهة
يـعود لـيلعـب معك!! تلـك االحاسيس
تـصـقـل بـتـجــارب احلـيـاة الــيـومـيـة
حتى يصل إلى اوج عقله في مرحلة
الـشـبـاب (( والـتي اعـتـبـرهـا الـقـرآن
رحـلـة من )) فـي هـذه ا سـن األربعـ
احلياة يكـون العقل غالـبا هو القائد
ــرشــد بـيــنــمــا يــنـحــســر تــأثــيـر وا
شاعـر والقلب بنـسبة كبيـرة لكنها ا
تـبـقى روح اإلنــسـانـيـة عــنـد الـبـشـر
والـطـاقـة الـتي يـتـحـرك بـها وبـدونه
تــصــبح احلـــيــاة جــامـــدة كــقــانــون

رياضيات. 
ا سبق ذكره نستنتج ان الوالدين
ربـى يسـتـطـيع توجـيه مـشـاعر أو ا
الطفل توجيها دقيقا لكون عقله غير
راجـح لـذلك نــســتـطــيع أن نــؤكـد ان
ــو احلـب والــعــاطــفــة هي أســاس 
الـعـقل وأكـتــمـال نـضـجـه فـكـمـا قـال
بـاســكــال (( لـلــقــلب دالئل ويــراهـ

نطق)).  اليفهمها ا
½Â“UŠ —u - بغداد

اهيج  بالشعر
اهدا بالنار
قلمي وطني

وكلماتي غرف
بال جدار

اكره احلواجز
اغضب

من ساعات االنتظار
ارـ الشمس في الليل

والنجوم في منتصف النهار
وطني ..بحر من االسماك
محشية بالسموم والعار

امشي
على مساميراالحداث
اجمع اشالء القلم
وارواح االناث
الاجد معاني
خللود االتقان
الارى سبال

تمسح وجه االرض
وعيون االوطان

اجهل لسان العصر
وتاريخ االدمان
انظف وجه االيام
بحروف االكرام
كلماتي منهمكة

لالمان
والسالم
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الـتـدريـسي في قـسم الـلـغـة الـعـربـيـة وادابـهـا بـجـامـعة
ــلـتــقى اصــفــهــان االيــرانــيــة ضــيــفه امس االربــعــاء ا
الثـقافي لـلدكـتورة زيـنب عبـدالكـر اخلفـاجي بجـلسة
ــقـــبــلـــة..هل هي ـــيـــة ا عـــنـــوانــهـــا (احلـــضــارة الـــعــا

اسالمية?).
w¦¹b(« À—UŠ

عـرض جمـاعي بعـنوان التـشكـيلـي العـراقي يشـارك 
(روحـانـيـات) الـذي يـقـام في كـالـيري رؤى 32لـلـفـنون

اعتبارا من الـ 12من الشهر اجلاري.
 ·U Ž bL×

 u½U−FÐ v OŽ

التـشكـيـلي السـوري الراحل  اسـتذكـار مسـيرته في
ــعـرض اقـيـم في صـالـة الـذكــرى الـتـاســعـة لـرحــيـله 
هــيــشـون لــلــفـنــون بــعـنــوان (حتــيـة إلـى هـيــشـون 8).

sŽ ÀÒb×²ð wÐ
UNłË“ l  UNKLŽ الـســيـنــمـا األمــريـكــيـة في  24تـشـرين

الثاني عام 2021.
وجتسد سـلمى في الفيـلم دور صديقة
باتريزيـا ريجياني سـاحرة حُكم عليه
ــدة 25 عـــامــاً فـي أعــقــاب بـــالــســـجن 

لوس اجنلوس  –وكاالت - في مفاجأة
غـيـر متـوقـعة إنـضـمت النـجـمة سـلمى
حــايك إلـى الــنــجــمـة لــيــدي غــاغــا في
بـطـولـة فـيلم(مـنـزل غـوتشي) لـلـمـخرج
ـقرر عـرضه بصاالت ريدلي سـكوت وا

ة محاكمة ماوريـتزيو غوتشي في جر
الـقـتل عام 1998 بـزعم تـنـظـيم عـمـلـية

ال. القتل مقابل رقم كبير من ا
ويحكي الفيلم قصـة شخصية باتريزيا
اوريـتزيو ريجـياني الزوجـة السابـقة 
غـوتشي الـتي أخـفقت بـعد أقل
من عام من بيـع إمبراطورية
أزيــــاء غــــوتـــــشي جملــــمــــوعــــة

إستثمارية بعد وفاة زوجها.
ويـــشــارك في بـــطــولــة الـــفــيــلم
ي آيـرونز آل بـاتـشيـنو جـير
جـاك هـيـوسـ وجــاريـد لـيـتـو
وكــتب الــســيـنــاريــو روبــيــرتـو
بـانتـيفـيغـنا إسـتناداً إلـى كتاب
غـــيـــر خــيـــالي مـن عــام 2000.

كتبته سارة جاي فوردن.
الى ذلـك أحــــــــتـــــــفــــــــلت كــــــــيم
كـــارداشـــيـــان بـــتـــصـــنـــيـــفـــهــا
مـلـيـارديـرة عـلـى طـريـقـتـهـا من
خالل إظـــهـــار مــــفـــاتـــنـــهـــا في

البيكيني. 

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - لم تــوفــر مـغــنـيــة الـراب
كاردي بـي احلائـزة عـلى جـائـزة (غـرامي) أي تـفـاصيل
ـعجـب حول مشـبعـة باحلـيويـة عنـدما انـفتحـت أمام ا
ـروية لـلـعـمل مع زوجـهـا أوفست ألول القـصـة غـيـر ا
مرة. باإلضافة إلى الكشف عن أن قرارها بالظهور
ـغنيـة البالغـة من العمر 28 كان تلقـائيًا حتدثت ا
عامًا عن حميـمية العالقـة بعد التـعاون بنجاح في
االســتــوديــو. وأضـــافت: (ال أريــد أن أروي هــذه
ـزيـفـة الرومـانـسـيـة واحلرج القـصـة الـغـريبـة وا
ـــرة عـــنـــدمــا كـــنت في لـــكــنـــني أتـــذكـــر هــذه ا
االستوديو مع أوفست وكان يـؤدي أغنية وأثناء
أدائه األغنـيـة  ظل يـنظـر إلي ويـبـتسـم  بيـنـما
كان يؤلـف األغنيـة ثم قلـت له "أريد أن أشارك
األغنية). وتابعت انهمـا أقاما عالقة حميمة من
بـعــد اإلنــتــهــاء من اغـنــيــتــهـمــا (ام يــايــا) عـام

.2017

كـشفت فـوربس الـشرق األوسط طـرب الـفلـسـطيـني  ا
ــوســيـقى عن كــونه ضـمـن قـائــمــة مــشــاهـيــر جنــوم ا
العـرب األكـثـر استـمـاعًا فـي الشـرق األوسط وشـمال

Æ2020 إفريقيا عام

قيم في تونس شارك في معرض التـشكيلي العراقي ا
األزرق الثـاني الذي أقـامـته الرابـطة الـتـونسـية لـلفـنون

غاربية .  التشكيلة بدار الثقافة ابن خلدون ا

الـشــاعــر الـصــيــدالني الـعــراقي نــعــاه االحتـاد الــعـام
لألدبــاء والـكـتّـاب في الــعـراق الـشـاعـر بــعـد ان غـيـبه

وت الثالثاء في مدينته الديوانية. ا

وزيـر الثقـافة االردني اكـد خالل لقـائه رئيـس وأعضاء
الهـيئـة اإلدارية لـنقـابة الـفنـان األردنـي عـلى أهمـية
هن اإلبـداعيـة وعلى دور النـقـابة ودورهـا في تنـظيـم ا
ــثل الــقــوة الــنــاعــمــة فـي بــنـاءات أي الــفــنــان الــذي 

مجتمع. 
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ي الــعـراقي شـارك في االكـاد
الـندوة التي نظمها بيت احلكمة
بـــالـــتــعـــاون مـع كــلـــيـــة االعالم
ـــعــنـــونــة بـــجــامـــعــة بـــغــداد وا

(االعالم وادارة االزمات).

كاردي بي

وأجـزاء كـثيـرة من أوروبـا الـغـربـية.
ـبـيـعـات في كـانت أكـثـر من نـصف ا
.وقــال جـــيف غــولـــدســتــ الـــصــ

رئـــيس الــتــوزيـع احملــلي لـــلــشــركــة
ـنـتـجـة (وورنـر بـروس) الـذي قـدّم ا
ــــــشــــــارك ـــــــنــــــتـج ا األرقــــــام مـع ا

{ لــنــدن -وكــاالت - ســجل الــفــيــلم
الهوليوودي "غودزيال يواجه كونغ"
ـيـا جـديـدا ألفالم رقـمــا قـيـاسـيـا عــا
عــصـر الــوبــاء.وجتــاوزت اإليـرادات
385 ملـيون دوالر منـذ االفتـتاح قبل
.وجاء العـرض القوي على أسبوعـ
ـســتــمــرة عـلى الــرغم من الــقــيــود ا
احلــضــور في الــعــديــد من األمــاكن
ا أعاد األمل إلـى صناعـة تضررت

من فيروس كورونا.
وفاقت اإليـرادات مـبلغ 48.5 ملـيون
دوالر الذي جـلبه الـفيـلم خالل األيام
اخلـــــمـــــســــة األولـى من عـــــرضه في
ــتــحــدة أول ظـهــور في الــواليــات ا
نـــهــايــة األســـبــوع لــفــيـــلم غــودزيال
الـسـابق. وبـشـكل عـام حـقق الـفيـلم
أكـثــر من 236 مــلــيــون دوالر خـارج
تـحدة على الرغم من أنه الواليات ا
لم يــطــلق بــعــد في بــعـض األسـواق
الـرئـيـسـيـة مـثل الـيـابـان والبـرازيل

على الـرغم من أن الفـيلم كـان متـاحا
للبث عـبر خـدمة إتش بي أو ماكس.
وذكــرت آي مـاكس أنه  بــيع أكــثـر
من ألف عــرض فـي دور الــســيــنــمـا
فــيــمــا وصف الــرئــيـس الــتــنــفــيـذي
ريــتش جــلـفــونـد الــفـيــلم بــأنه "رمـز
ـسـرحـية لـلـقوة الـدائـمـة للـتـجـربة ا
لـــصـــنـــاعـــة األفالم الـــرائـــجـــة".وفي
ــتـحــدة بـلــغت إيـرادات الــواليـات ا
(غــودزيال ضــد كــونغ) أكــثــر من 32
مــلـــيـــون دوالر في عـــطـــلــة نـــهـــايــة
األسبـوع االفتتـاحيـة وهو مـا يقرب
مـن ضـــــعف مـــــا حـــــدث فـي وونــــدر
وومــــــان: 1984 والـــــــذي كـــــــان في
الـســابق أكـبـر افــتـتـاح لــفـيـلم خالل
حقبة الوبـاء.وفي األسابيع األخيرة
سُـمح بإعـادة فـتح دور الـسيـنـما في
األســواق الـرئــيـســيــة في نـيــويـورك
ولـــوس أجنــــلـــوس مع قـــيـــود عـــلى

احلضور ألول مرة منذ الوباء.

(ليجنـديري إنترتـاينمنت) "األرقام ال
تـكــذب من الـواضـح أنه أيـنــمـا كـان
اجلمهور مستعدا للعودة بأمان إلى
ـــســرح فــقـــد فــعــلـــوا ذلك ونــحن ا
سعـداء بالـنتـائج".كمـا رحب مشـغلو
السـيـنمـا باألداء في شـبـاك التـذاكر

احليـاة  وهي اآلن تعيـش مع ولدها في
باكسـتان  بـعد ذلك تزوج من ابـنة خاله
وأجنـبت له بــنـتـاً اآلن عــمـرهـا 16 سـنه

وتعيش مع أمها في هولندا مع بنتها.
WO³Mł«  UG

ـواطن مـاجـد حـصل عـلى اإلقـامـة في وا
هولنـدا مع منحـة جنسـية سويـدية وهو
يجـيـد التـحدث خلـمسـة لـغات أجـنبـية 
جاء للـعراق قـبل ثمانـية سـنوات وكانت
ـــتـــلك ـــاديــــة جـــيـــدة كـــونه  أمـــوره ا
اسواق سوپـر ماركت في هولـندا  وكان
كــر الــنــفـس يــســاعــد أخــوته وابــنــاء
عمومته مادياً من خالل حتويلة حواالت
مـالـيـة لـهم مـن هـنـاك وحـسب طـلـبـاتـهم
ــتـكــرره مـنـه) وأشـار اخلــالـدي (عــنـد ا
مكـوث ماجـد عـند أحـد أخوته بـالبـصرة
(حــيـكت ضــدة) مـؤامــرة يــقـودهــا أخـيه
األكــبــر حــازم الــذي قــام بـتــوقــيع أخــيه
ــبــلغ  300 مــاجــد عــلى (كــومــبــيــاله) 
مــلــيـون ديــنــار عــراقي  بــحـجــة عــقـار 
وتــطـــور األمــر وأصــبح مـــاجــد مــشــرداً
بالشـوارع بعـد أن قام أخيه األكـبر حازم
بـحجـز جـواز سفـره وهـويـته السـويـدية
لـكن أخـيـهم األصـغـر وطـرده من الـبـيت 
جلبة لبيته الصغير وبقى عنده أكثر من
خـمــسـة أشــهـر  بـعــدهـا أخــيه األصـغـر
أعتذر منه كون شقته صغيره وإمكانيته

عيشة معا ماجد ادية التسمح لهم با ا
غادر بيت أخيه الـصغير وبـقى بالشارع
يــــتـــســـكع حــــتى أن أنـــتـــشــــله ( فـــريق
ؤقت في متحابون ) ووفروا له السكن ا
ــدعــو أبـا بــيت أحــد أعــضـاء الــفــريق ا
ـعــيـشــة مـاجـد ) حــنـ  الـذي تــكـفـل 
واوضح اخلالدي (ذهبنا لبيت أبا حن
وأخـذنا مـاجـد بـعد أن بـقى عـنـدهم عدة
اشـهر  وهـو مـشـكـور بعـمـلـة اإلنـساني
الــذي أســتــضــاف مــاجــد وأصــبح أحــد
أفـراد عـائــلـته  انـا قـمت بــالـتـعـاون مع
تابـعة حالة فريق تراحـموا اإلنسـاني 
مــاجــد  بـعــد عــرضـة عــلى عــدة أطــبـاء
لــفـحــصه حـتى حــصـلــنـا عــلى مــوافـقـة
ـسـنـ في احملـافـظــة بـإيـوائه فـي دار ا
مـدينـة الـبـصـرة  وقـبل الـذهـاب به لدار
ــســنــ اصــطــحــبت مــاجــد لــلــســوق ا
البس ومـايحتاجه  ثم احملليـة لشراء ا
أخـذته لــصـالـون احلالقــة حلالقـة شـعـر
رأسه وذقـــنه  ثم أخـــذته بـــجــولـه عــلى
ضفاف شط العرب وجـلسنا قرب نصب

الشاعـر الكـبير بـدر شاكر الـسياب 
وحـــاورتـه عن مـــا مـــر بـه من قـــصه
ة وتـناولنـا الطعـام معا في أحد مؤ
مطاعم البصرة) .الفـتاً (الى أننا بعد
حصولنا على مـوافقة إيواء ماجد في
ـسنـ   نـقـله الى هـنـاك وكان دار ا

ونـشـرت عـلى صـفـحتـهـا اخلـاصـة على
مـوقع الــتـواصل االجــتـمــاعي صـورهـا
تزامناً مع تـسميتهـا مليارديرة من قبل

(فوربس).
ــرتـبـة 2674 في قــائـمـة وحتــتل كـيم ا
ليارديرات وهي األكبر على (فوربس) ا

اإلطالق. 
ويــعـتــبــر كــاني ويــست هـو 1750 في
القائمـة بصافي ثروة  1.8مليار دوالر.
لـيار وتـقـدر ثروة كـيم الـصافـيـة اآلن 
دوالر لـديـهـا حـصة 225 مـلـيون دوالر
ا في "(سـكمس) وغـيرهـا من األعمـال 
في ذلك (كي كي دابـلـيـو بـيوتي ) و(كي
كي دبــلـــيــو فــركــنس)ويــذكــر أنه تــمت
إضـافـة األخت الــصـغـيــرة كـايـلي  23
ـلـيـارديـرات فـي عام عـامًـا إلـى قـائـمة ا

.2019
ويـأتي ذلـك في الـوقت الـذي يـعـمل فـيه
فــريـق أخت كــيـم بــجــد إلزالـــة كل آثــار
صورة "غيـر مصرح بـها" لكـلوي ظهرت

على وسائل التواصل االجتماعي.
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حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا

qL(«

حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.

Ê«eO*«

حتى تستطيع التقدم خطوة لألمام حاول أن تصحح
اضية. أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ 9.

»dIF «

يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.

¡«“u'«

ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3

”uI «

زيد من حتى تـتحسن عالقـتك بزمالء الـعمل جتـنب ا
شاكل. اخلالفات وا

ÊUÞd «

الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.

bÝô«

حـاول أن تـتـخـلص مـن وزنك الـزائـد من خالل اتـبـاع
ارسة الرياضية. نظام غذائى و

Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.

¡«—cF «

ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .

 u(«
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5- االبراج

ة ثلة مصرية قد 6- لقب 

ساحات اخملططة لزراعة العلف  -7

8-ا لتقاليد واالعراف

عمان
wz«d U « bO−

eAM¹ t½«
ويلي من اصحاب الصنعة الواحدة .الني هكذا اقف على ضفاف كثير من
الـفــنـون واعـاف زخـارف الـدنــيـا فـثـمــة من يـنـصــحـني ان ابـقى مــتـمـسـكـا
ـدا رجلي عـلى قدر ما بـاالطراف .. وتـرك االعمـاق والبقـاء عنـد احلواف 

لدي من حلاف ..!
مامن مرة حاورت مطربا اال وانبرى له  انداده بتهمة النشاز او النشوز .

عني فاذا:  ولقد راق لي الوقوف على الفرق ب ا
الـنُـشــوز مـصـطـلح في الــقـرآن الـكـر يـدور مــعـنـاه في الـلـغــة عـلى الـعـلـو
ــرتـفع مـن األرض وأنـشـزتُ ــكـان ا واالرتــفـاع ومـنـه الـنــشَـز والـنــشْـز: ا
ـعـنى احلـسي لـلـداللة عـلى الـشيء إذا رفـعـته عن مـكـانه. واسـتـعـيـر هـذا ا
رأة أو الرجل من أداء حق رأة أو الرجل واستعالئهما أو امتناع ا تـرفع ا

الزوج/ الزوجة أو إساءة العشرة .
عتاد: وسيقي نشَز الشَّيءُ خرَج عن ا ا يراد في القصد عند ا ور

نَـشَزَ الشيءُ نَشْـزًا ونُشوزًا: ارتفع نَشَـزَتِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَـا : تَمَرَّدَتْ عَلَيْهِ
اِسْـتَـعْصَتْ أَبْـغَـضَتْهُ نَـشَـزَ الـزَّوْجُ عَلَى امْـرََأتِهِ أَوْ مِـنْهَـا : أَسَـاءَ عِشْـرَتَـهَا

جَفَاهَا آذَاها
ـطرب معي اليكف الـهاتف عن الرنـ والتعقـيب والطن  وعـقب كل ظهور 
حـتى إني تقصيت طيفا من حصاد تعريفـات (اليود مطلقيها ذكر اسمائهم
) بـ بغـداد وملـبورن وهـولـندا ومـصر ثم كـندا..وهي عـلى النـحو الـتالي :
الـنغمة النشاز ايا كانت فهي  خـارجة عن اللحن احملدد في نظام موسيقي

مع .
ــقـــام اي اخل بــالـــنــغم فـــانــحــرف عـن ســلــمـه بــحــيث  نــشـــز في قــراءة ا

التستسيغه االذن...
يحدث هذا عند قراءة القرآن إذا كان القاريء يجهل النغم .

 الـنشـاز او النـشوز  –احـيانـا يـصل الى حد خـدش االذن النهـا تنـقلك من
استماع اجلمال الى االنحدار ; ومنهم من يفتقد السيطرة على التون حتى

نهاية االغنية .
تـهـم بـارتكـابه ثم يـضيف : الـنشـاز هـو السـخف بـعيـنه ..يـضيف أحـد ا
ألوف جتيْ بالفكر ثم الصوت .عندنا سلم موسيقي   عندما اخلـروج عن ا
تـغني بيات  وحتـول على الرست عادي  لـكنك ح تغـني بطريقة الهي ربع
تـون والنـصف تـون ; فهـذا يـسـمونه الـزحف ; انت تـزحف عـلى الـنغم دون
درايـة واحسـاس بـطريـقة التـتقـبـلهـا االذن والسـمع والـنظـر ان ترسم لـوحة

سخيفة .اي شي سخيف هو نشاز السخف هو النشاز...
طرب عن مطرب آخر : لقد اسعدني جدا اطربني من االعماق !  قلت 

ا توقعته : خلينا ساكت ..لو تدري كم نشز !!  فرد علي 
بعد حلقة ساد فيها الغناء على احلوار قالت لي على اخلاص :   

قابل يـغني واي غناء ? أنا لو في مكانك كنت نـنظر اليك خالل البرنامج وا
ان ) سـاغني معه... اطرب ...اندمج ...ادندن ...ابتسم (وذلك اضعف اال

اذا ...وجهك متجهم ...وكأنه لم يحرك فيك ساكنا?!
فـأرد عليها مبدال كلمة بـاخرى من شعر مظفرالنواب وانا

اغني بربع صوت ياس خضر  :
خــاف انـــشــز من اكــلك .. آنـه احــبك آنه مــامش ..
ـيــزان ذهب وتـغش واحــبك يـا ــامش ولـلــمـامـش 
عــــــــذر .. عـــــــــذريـن .. يـــــــــا شـــــــــنـــــــــهـي واحـــــــــبك 

1 - مدينة تركية
2 - من مشتقات احلليب

3- حيوان بري

4- حركات مفيدة للجسم

اكــتب مـرادف ومــعــاني الـكــلــمـات بــشـكل
رأسي من اعلى الى اسفل مـرورا بالدائرة
الـتي ضمـنهـا حتصل عـلى حروف الـكلـمة

طلوبة:(ساحل اوربي شهير): ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـصــري مــحـمــد إمـام ــمــثل ا نــشـر ا
ـصـريـة هـنـا ـمـثـلـة ا صـورة له مع ا
الـــزاهـــد عـــلى صــفـــحـــته اخلـــاصــة
سـلسـلهـما تشـويـقا مـنه للـجمـهـور 

قبل (النمر). الرمضاني ا
وعـــــــلّـق إمـــــــام عـــــــلى الـــــــصـــــــورة
ـنـتـظـر.. أنـا وهـنـا بـالـقـول(الــلـقـاء ا
الزاهـد مع بعض ألول مـرة.. إن شاء
الــله قـصـتــنـا تـعــجـبـكم جــدًا كـمـان

أســبـوع عــلى قـنــوات احلـيــاة وأبـو
سـلسـل من بطـولـة محـمد ظبـي). وا
إمــام هـنــا الــزاهـد مــحـمــد ريـاض
نــرمـ الـفــقي بــيـومي فــؤاد خـالـد
أنور مـحـمود حـافظ والء الـشريف
محـمد مـهران أحـمد حالوة حـجاج
عـبــد الـعـظـيم أحــمـد حالوة أحـمـد
عـبـد الـله مـحـمـود ومـؤمن نـور. من
تأليف محمد صالح العزب وإخراج

شيرين عادل.

dLMK  ÃÒËd¹ ÂU ≈

بـواسـطـة كـرسـي مـتـحـرك  وهي ارمـلـة
ولم تـــنـــجـب ذريه لـــهـــا  لــديـــهـــا راتب
تقاعـدي حصـلت عليـة بعد وفـاة زوجها
.وعنها قال اخلالدي (هذه السيدة كانت
تــمـلك مــبــلـغــاً قـدره  12مــلـيــون ديــنـار
جمـعته من راتـبهـا التـقاعـدي  لكن اآلن
ــال بـــعــد وزعت هــذا التــمـــلك شئ من ا
بلغ بـلغ على أقـاربهـا حتى نـفذ هـذا ا ا
بأكمله) .مضيفاً (جـئنا لهذه السيدة في
بيت أبـا لـؤي  أبن عمـتهـا وسـألتـها هل
ـسـنات  تـرغـبـ أن تـعـيـشـ في دار ا
وهذا الكالم كان بحضور أخيها .. فكان
ردهــــــا نــــــعم أريــــــد أن أعـــــيـش في دار

سنات ألجل راحتي).  ا
وفي خـــتــام احلـــلــــــــقـــة كــانت
هــــــنــــــاك مــــــنـــــاشـــــدة
ركزية للحكـومة ا
بــــــبــــــنــــــاء دور
لـلــمـســنـ في
جــــــــــــمــــــــــــيـع
احملــافــظــات 
كــــــــــــــــــــون كـل
مـحـافـظة تـضم
داراً واحـــــــــــــدة
لـــــلــــمـــــســــنــــ 
وأعــداد الـــراغــبــ

و…

باسـتـقبـالنـا مديـر الـدار منـتصـر  الذي
رحب بـفـريق عــمل الـبـرنـامج و قـبـول

.( سن ماجد نزيالً في دار ا
WOLÝ—  «¡«dł«

غتـرب العراقي بعد أن أنـتهت مـشكلـة ا
من هـولـنـدا مـاجـد .. كـان لبـرنـامج(كالم
االنـاس) وقــفـة مع ســيـدة كـبــيـرة الـسن
ــــســــنـــات ــــكــــوث فـي دار ا حتــــتــــاج ا
بالبصـرة أيضاً  وعلى مـدى أربعة أيام
أجنزت اإلجـراءات الرسـمـية ألجل قـبول
إيـواء سـيــدة كـبـيــرة من مـوالـيـد 1952
هذه السـيدة تـعيش في بيت يـعود ألحد
أقــاربـهـا  ومــعـهــا أخـيــهـا وهــو أيـضـاً
كبـيـربـالسـن وعمـره نـاهز الـ 55 عاماً 

هـذه الــسـيـدة من ذوي
االحــتــيــاجــات
اخلــــــــاصـــــــة
ومــــقــــعــــده
تـــــتــــــنـــــقل

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ …dB³ «
يتلقى بـرنامج ( كالم النـاس ) على قناة
ناشـدات اإلنسانية (الشرقية) عـشرات ا
إليــــواء بــــعـض اآلبــــاء أو األمــــهـــات أو
اإلخــوان الـــكــبــار في ظــاهـــرة ســلــبــيــة
اسـتـفــحـلت بـاآلونـة األخــيـرة في عـمـوم

احملـافـظـات .. والـكـثـيـر مـنـهـا أسـبـابـها
مادية أو إجـتمـاعية .وعن ذلك قـال مقدم
الــبــرنــامج عــلي اخلــالــدي لـ( الــزمـان )
(يــوم بـعــد آخــر نــتـلــقى مــنــاشـدات من
مـواطـنــ عن بـعض الـعــوائل يـقـومـون
بـطــرد آبـائـهم أو أمــهـاتــهم أو أخـوتـهم
وأخــواتــهـم  لــعــدة أســبــاب
ــــادي أهـــــمـــــهـــــا اجلــــانـب ا
والـــــــبـــــــعـض ألجـل إرضــــــاء
زوجـــــاتـــــهم وغـــــيـــــرهـــــا من
احلـــاالت) .مــــضـــيـــفـــاً (آخـــر
مناشدة تلقيناها من البصرة
ناشـدة بعثها لنا الفيحاء  ا
أحـد اإلخوه الـنـاشـطـ وهو
رئـيس فـريق تـراحـمـوا  عـلي
اإلمــارة  تـــوجــهــنـــا لــزيــارة
واطن ماجـد أبا حازم الذي ا
كــــان يـــعــــيش في هــــولـــنـــدا
ـديــنـة أمــسـتــردام مـنـذ 11
ـواطن عــامـاً  وقــصــة هــذا ا
ــة حـــقـــاً .. كــون مـــاجــد مـــؤ
عراقي تولد  1960البصرة 
غـــادر الــعـــراق الى هــولـــنــدا
ــــره األولى من وتــــزوج في ا
سيده باكسـتانية واجنبت له
ولـداً واآلن عـمـره  41 سـنة 
وأنقطـع عنهـا بسـبب مشاغل
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ضــــــــدَّ األبــــــــاطـــــــــيلِ شـــــــــــــاعتْ
واخلرافاتِ 

نفضتَ أنتَ غباراً قد تراكمُ إذْ 
ساراتِ غطّى احلقـائقَ في شتى ا
الدينُ ليس نصوصاً ال حِراكَ بها 
فاالرضُ يُسعِدُها هَدْيُ السمواتِ 

×××
تــــمـــضـي الـــعــــهــــود وال تُـــنــــسى

مصيبتُنا 
( بــــالــــصـــــدرِ ) فــــهـي عــــلى رأسِ

ُصيباتِ  ا
ذكراكَ ح تُطِلّ اليوم حتسبُنا 

مــا خــافَ بـــطــشــا من الــطــاغــوت
مُدّرعاً 

عزَمْ النبي في دحر الضالالتِ 
َ عـنْ ظُــلمٍ وعنْ لمْ يُــغـــمضْ الــعــ

زُمرٍ 
شنّت على الدينِ غاراتٍ وغاراتِ 

كانت مفاداتُه الكبرى هُويتَه 
فاداةِ  أكرمْ به مِنْ عظيم في ا

×××
مَنْ للغوامِض يجلوها بِحنْكَتِهِ 

ويُلبسُ احللّ أثواباً قَشِيباتِ 
مَنْ للشريعة يدعونا ِلنُصْرَتِها 

◊«— ì uMJð

Âö « b³Ž #U
fatihabdulsalam@hotmail.com

سـنــأتي الى انــتــخـابــات جـديــدة بــعـد شــهـور ويــعـود
احلـديث عن تـشكـيل حكـومة تـكـنوقـراط  اعتـقادا من
بــعــضـهـم انـهــا حتــمل اســمـا المــعــا مــغـريــا مــخـدرا
للشارع الذي اختبر كل التكنو….راط في خالل ثماني
عشرة سنة والـنتائج متشابـهة ومتراجعة الى الوراء.
وسـبب االخفـاق في اية حـكومـة حتمل لـقب تكـنوقراط
حقـيـقة وصـدقـاً او زوراً وبهـتـانـاً يرجع الى عـامـل 
الــــعــــامل االول انـــهـم وزراء تـــكــــنـــوقــــراط االحـــزاب
يـــخــضــعــون لــتــرشـــيــحــاتــهم ومـن ثم لــنــفــوذهم وان
الشـهـادات والعـنـاوين العـلـميـة برغم صـحـة اغلـبـيتـها
الـعــظـمى إال أنّــهـا لـذر الــرمـاد في الــعـيـون ومن اجل
ضيق. والعامل الثاني عبور نفس السفينة من نفس ا
انـهم أعـضاء حـكومـة ليس لـهم من حـقائـبهم الـوزارية
سوى العنوان واالجتمـاعات الرسمية واالمتيازات في
ح ان عتاة االحزاب قد رسخوا وجودهم وجذورهم
ـصـائـر الـوزارات وتضع في احللـقـات الـتي تـمـسك 
ـفروض عليه سار ا اي وزير من دون أن يشـعر في ا
مع تــرك هـامـش شـكــلي لــقـرارات ال تــقـدم وال تــؤخـر
شــيــئــا وهــذه احلــلــقـات تــبــدأ مـن وكـيــلـي الـوزارات
سهم أي تغيير حتى زمن الى مديرين عامّ ال  ا
ـا هو اآلن لـو انقـلب العـراق رأساً عـلى عقب أكـثرَ 
مـقلـوب. نزوالً عـند مـديري دوائـر لهم مـفعـول سحري
مـؤثـر في قـرارات جـمــيع الـوزارات يـحـتـمـون بالفـتـة
تراكـمة وينخـدع الوزير اجلديد انهم خبـرة الوزارة ا
ـقوالت مـتـداولة في اروقـة وزارته التـي غالـباً يـأتيـها
خــالي الـذهن عن شــؤونـهــا واخـتـصــاصـهــا ويـطـوي
سـنواته كـمـا يـفـعل غـيره يـقـضي سـنـةً من عـمره في
احلـقـيبـة مـزهواً بـعـنـوانه وبريق صـوره في الـصحف
وسنةً في حساب نقاط الربح واخلسارة والتوفيق ب
متـناقضات مـا حوله وسنةً ثـالثة في اعـادة النظر في
التـحالـفات الـتي تـمهـد النتـخـابات جـديدة أمّـا السـنة

إنْ وجدت فهي للريح. الرابعة 
ـؤهـل لـيـتـجـاوز الـبـلد لـعـبـة الـتـكـنوقـراط بـحـثـاً عن ا
لــقــيــادة وزارات من خـالل شــروط االنـتــمــاء الــوطــني
والـنزاهـة التي ال تـختـرق واالنفتـاح على اخلـبرات من
اجل تـوظيـفها ال تـصفـيتهـا وقمـعهـا وغلق االبواب في

وجهها.
لقـد لـعبـوا لـعبـتـهم السـيـاسيـة اخلـادعة لـلـشعب حتت
مـظـلـة التـكـنـوقـراط أكـثـر من مـرة وال أظن أنَّ الـلـعـبة

ستستمر الى أجل مفتوح.
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ــمـلـكـة { بـاري ســانت ادمـونـدز (ا
ـــتـــحـــدة) (أ ف ب) : تـــواجه دارة ا
ـشـيـدة كـنـتـويل هـول الـتـاريـخـيـة ا
خالل حكم أسرة تيودور لبريطانيا
خطرا وجوديا شأنها في ذلك شأن
مبـانِ تاريـخيـة كثـيرة اضـطرت إلى
إقـفـال أبـوابـهـا مع فـرض اجـراءات
اإلغالق عقب تفشي جائحة كوفيد-
شـهور بـأبراجه قرب نـزل ا 19. وا
مـنــطـقــة بـاري سـانـت ادمـونـدز في
شــرق بـريـطــانـيــا صـمــد عـلى مـدى
450 عــامـا تــخـلــلـتــهـا الــكـثــيـر من

االضطـرابـات التـاريـخيـة لـكنه اآلن
بـحــاجـة مـاسـة الى أعــمـال صـيـانـة
ـكن تـأمـ تـكــلـفـتـهـا ضـروريــة ال 
الية نـزل ا بسبب تراجـع عائدات ا

منذ بدء اجلائحة. 
ـــالــيــة ـــصــاعب ا وفي وجـه هــذه ا
ــتــنـامــيــة لم يـكـن امـام أصــحـاب ا
ــبــاني الــتــاريـخــيــة مــثل بــاتـريك ا
فيـلـيبس الـذي اشتـرى كـنتـويل عام
 1971ســـوى مــنــاشـــدة احلــكــومــة
ـنـازل الــسـمـاح لــهم بــإعـادة فـتـح ا

أمام الزوار في اسرع وقت.  

ان نتـمـكن من دخـوله وإلقـاء نـظرة
ــكــنـنــا أن نــعـلم مــدى خــطـورة ال 
ـنـزل الـتـاريـخي كـان األمـر). مـالك ا
واضحا في انتقـاده خطط احلكومة
بـإعـادة فـتح االقـتـصـاد قـائال انـهم

سار اخلطأ). (يتبعون ا
بـاني الـتاريـخـية وشـبّه فيـلـيبـس ا
بــقـطـاع الــضـيـافــة مـعـتــبـرا (نـحن

جميعا نعاني بال أي داع).
كـشــفت احلـكـومــة الـبـريــطـانـيـة في
شــبـاط/فـبــرايـر عن خــطـة وصــفـهـا
رئـيس الــوزراء بـوريس جــونـسـون
بــأنـهــا (حـذرة لـكـن ال عـودة عــنـهـا)

للخروج من إغالق وطني ثالث.
ــنــازل الــتــاريــخــيـة ومع ذلـك فـإن ا
وقطاعات أخرى تـطالب بأجوبة عن
سبب اضطرارها الى االنتظار حتى
أيار/مايو لـفتح أجزاء من أعـمالها
وحتى حزيران/يونيو إلعادة الفتح
قرر إعادة فتح بالكامل بينـما من ا
متـاجر الـتجـزئة غـير األسـاسية في

12 نيسان/أبريل.
نـازل التـاريخـية وتطـالب جمـعيـة ا
الـتي تـمـثل  1500مـنـزل احلـكـومـة
بــضــمــان الـــتــزامــهــا بـــالــنــصــائح
الــعــلـمــيــة دون فــرض أعـبــاء غــيـر
نازل. ضرورية على اصـحاب هذه ا
وقـــال جــيـــمـس بـــروبـــيـــرت مـــديــر
اجلمـعية لـلتسـويق والتـنميـة (انها
أعــمــال حــيــويــة  وعــلــيــهــا تــأمــ
مساهمات مادية حيوية ايضا). 

وأضاف “لم نـقـل إنه يـجب عــلـيـكم
السماح لـهذه األعمـال بأن تفتح في
12 نـــيــســـان/أبــريـل بل قــلـــنــا هل
بـــامــكــانـــكم الــنــظـــر في هــذا االمــر
والتأكد مـن أن كل شيء يجري على
نطقية.” ضوء النصائح العلمية ا
ويترتب على أعـضاء جمعـية مالكي
ـنـازل الـتــاريـخـيـة أعـمـال صـيـانـة ا
وتـرمـيم بــقـيـمـة  1,4 مـلـيــار جـنـيه

ــنــاســبــات والــزوار. لــكن القــامـــة ا
غـيـاب أي مـصــدر مـالي في األشـهـر
اضـيـة يعـني تـعلـيق أعـمال الـ 12ا
أساسـية مـثل صيـانة حـائط خندق
ـنـزل يـبـلغ طـوله 731 مـائي حـول ا
مــتـرا. وقــال فـيــلـيــبس إن مـحــاولـة
إصالح حائـط اخلنـدق الـذي تداعى
في مــنــطــقــة حـســاســة هــو (كــارثـة

طلق) في غياب التمويل. با
وأضـاف (هـذا اجلــزء بـشـكل خـاص
ا مـشيـدا في القرن يدعم مـبنى قـد
اخلـامس عـشــر) الفـتـا الى انه (قـبل

وقال احملامي العـريق السابق الذي
نزل لعقود إنه تولى عملية تـرميم ا
اضطر لـلتقـشف الى أقصى احلدود
ـالـيـة لـلـمـنزل ـوارد ا بـعـد تـراجع ا
ئة في عام 2020 بعد عدل 90 با
ان بــلـــغت 1,5 مـــلــيـــون جـــنــيه (2

مليون دوالر) عام 2019.
وأضــاف لــفــرانس بــرس (مــحــاولـة
ـــنـــزل بـــدون عـــائــدات إدارة هـــذا ا
تشـكل عبـئا هـائال جدا (مـشيرا الى
نزل أن معظم األموال الـتي يدرها ا
الــتــاريـخـي جـاءت من اســتــئــجـاره

اسـتـرلـيـني لـعام 2019 مـنـها 400
مـلـيـون جـنـيه ألعـمـال طـارئـة وهـو
مــبـلـغ يـتــوقع بــروبـيــرت أن يــرتـفع

خالل اجلائحة.
ـنـازل الـتـاريـخـية تـواجه وقـال إن ا
(تراكم أزمة العـفن الذي يعشش في
نازل بسبب الرطوبة) . الكثير من ا
ــشــكـلــة تــصـيب وأضــاف أن هـذه ا
(مــنـازل تـاريــخـيــة هـامـة جــدا تـعـد
جزءا من تـراثنـا الوطـني ومفـتوحة

أمام العموم). 
ــنــازل الـــتــاريــخــيــة في ولـــيــست ا
بــريـطــانــيـا وحــدهــا من يــدفع ثـمن
اجلـائـحــة بل ايـضـا 34400 عامل
نازل ويواجه 3 يوظفهم أصـحاب ا
آالف مــــنـــهم اآلن خــــطـــر الـــصـــرف
الــتـــعــســفي عــلـى الــرغم من خــطــة
ــســاعــدات احلــكــومــيــة لــلــعــمــال ا
ـتضـررين.  عـاشت عـائلـة تـشـارلز ا
ـقــاطـعـة كـورتــيـنــاي اإليـرل ال19 
ديـــفـــون في قـــلــعـــة بـــاودرهــام في
جـنــوب غـرب بـريــطـانـيــا مـنـذ 600
ـكن مـقـارنـة عـام. وفي حـ أنه ال 
تداعيات أزمة كوفيد باألضرار التي
أصابت القلعة خالل احلرب األهلية
في بــريــطــانـيــا في الــقــرن الــسـابع
ــيـاه عــشـر يــقـول كــورتـيــنـاي إن ا
أحلــقت اضــرارا بــالــســقف وصــلت

الى نقطة “مرحلة أزمة تقريبا.”
لـــكن مــؤســســات تـــعــنى بــالــتــراث
الوطني مثل “هيستوريك انغالند”
ـنـازل من خالل سـاعـدت أصـحـاب ا
تمويل الصيانة في فترة الشتاء ما
ـــشــــاكل وتـــراكم حــــد من تـــفــــاقم ا

ادية. األعباء ا
وقال كورتـيناي إن شـركة باودرهام
سـتـعيـد فـتح حـدائـقـها “بأسـرع ما
كـنـنا ذلك ?”مشـيـرا الى أن عددا
ــنـازل الـتــاريـخـيـة قـلــيال جـدا من ا

تملك فائضا ماليا.

مِنْ فْــرطِ تـقــصِــيـرِنــا أشــبـاهَ
أمواتِ 

كم مِـنْ دعّيٍّ بـــــزيفِ الــــقــــولِ
منتسبٍ 

اليك وهو أخو غِلٍّ وإعْنَاتِ 
ال الصدقُ مُلْتَمِع ال العدلُ متَبَّع 
ال الــــشــــمـلُ مُــــجْــــتــــمِـع في وَسْطِ

أشتاتِ 
وأين مــــنك رجــــال بـــات

خَيرّهُم 
ال يـســتـجــيبُ لـغــيـرِ

الِ والذاتِ? ا

فـي الــــذكـــــرى احلـــــاديــــة واالربـــــعــــ
ـرجـع االسالمي الـكـبـيـر السـتـشـهـاد ا
االمـام الــشـهــيـد الــسـيــد مـحــمـد بــاقـر

الصدر 

للباقرِ الصدرِ في دنيا الرساالتِ 
مالحم لم تَزَلْ أمَّ الفتوحاتِ

أخـالقُـه الـــــشــــــمـس شـــــعّـتْ وهي
مُرسِلِة 

للناس من نورها أسنى االضاءاتِ
االبتكارات والتجديد طابعه

وفي العلوم له ابداعهُ الذاتي 
وضمّخ الفكرّ لكنْ بالدماء زكتْ 

إنَّ الشهادة عنوانُ البطوالتِ 


	p1.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	p7
	p8 عمود طويل.shf
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11.shf
	pp12.shf

