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وخـــروجــــهـــا عن اخلـــدمـــة. وقـــال
وجــهـاء الـقــريـة ان (الــعـشـرات من
اهــالي ام احلـجـول قــطـعـوا طـريق
نـاصـريـة - بـصرة احـتـجـاجـا على
انــقــطــاع الـتــيــار الــكــهـربــائي عن
بــرغم الـــقـــريــة مـــنـــذ ثالثـــة ايـــام 
مـطــالـبـة دائـرة تـوزيع كـهـربـاء ذي
ــشــكــلـة) مــؤكــدين ان قــار بــحل ا
ســبـبه انــهــيـار (ســقــوط احملـولــة 
تآكلة) واشاروا اعـمدة الكهرباء ا
الـى ان (اهـالي الــقــريــة لم يــجـدوا
سـبيال سوى قطع الـطريق الرئيس
الــرابط بـ الـنـاصــريـة والـبـصـرة
لـالســتـــمـــاع الى شـــكـــواهم بـــرغم
الـنداءات اخلـطيـة والشـفويـة التي
دير تـوزيع كهرباء قـدمها االهـالي 
احملـافظة  لـكن دون جدوى). واكد
احملـافظ احـمـد غـني اخلـفـاجي ان
رئــيس مـجــلس الـوزراء مــصـطـفى
الـكاظمي وجه بارسال الوزراء الى
مــــحـــافــــظــــة ذي قـــار لــــتــــلـــبــــيـــة
االحـتـيـاجـات. وذكـر اخلـفـاجي في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
(وصــلـتــنـا تـعــزيـزات امــنـيــة بـعـد
نا طـلبا للـقائد العـام للقوات تـقد
سلحة) مبينا ان (الكاظمي يقيم ا
الــــوضع في احملــــافـــظـــة ومــــهـــتم
بـوضعها وهـناك تغييـرات مرتقبة
فـي الـقــيـادات االمــنـيـة) وتــابع ان
(هـــنـــاك لــقـــاءات اجـــراهـــا رئــيس
خـــصــصت الـــوزراء مع الــوزارات 
ـناقشـة احتياجـات ذي قار وهناك
ــــســـــتــــوى جـــــديــــة لـالرتــــقـــــاء 
احملـافـظـة) مــشـيـرا الى ان (هـنـاك
تــواصال مــســتــمــرا مع احلــكــومـة
ــركــزيـــة الــتي وجــهت بــتــوفــيــر ا
احــتـــيــاجــات احملــافــظــة في االمن
واخلــــدمـــات). وكـــلف الــــكـــاظـــمي
قائداً الـفريق الـركن سـعد حـربيـة 
لـــــــعــــــمـــــــلـــــــيــــــات ســـــــومـــــــر في

احملـافـظـة.وبحـسب بـيان مـقـتضب
ــــــــكـــــــتـب اإلعـالمي صــــــــادر عن ا
لــلـمــحـافـظ  فـأن (الــكـاظــمي كـلف
حـربيـة قائـدا للعـملـيات بـناءً على
طـــلب احملـــافــظـــة).  وقــدم عـــضــو
اجملــلس االسـتـشــاري لـلـمــحـافـظـة
صـبري حامـد الرميض  اسـتقالته
قـال إلـى رئـيس الــوزراء ألســبــاب 
عـنـهـا تـتـعـلق بـعـودة احملـاصـصـة
احلــزبــيــة بــأســوأ صــورهــا وعـدم
ـــقــتـــرحـــات  طــرحـــهــا األخـــذ 
ــعـاجلــة االنـفالت األمــني اخملـزي
الـذي تـعـاني مـنـه احملـافـظـة. وكان

اخلـــفـــاجي قـــد عـــزا قـــبـل يـــومــ
اسـباب توتر اوضـاع احملافظة الى
الـصراع االقـتصـادي الذي تـمارسه
بــعض االطـراف الـتي لـم يـسـمـهـا 
بـالـدفع نـحـو التـصـعـيد لـلـحـصول
عـلـى مكـاسـب شـخـصـية  وصـفـهـا

(بالدنيئة).
 وفـي مـيـسـان  نــظم مـوظــفـو فـرع
تــوزيع كــهــربــاء احملــافــظـة وقــفــة
ــسـلـسل احــتـجــاجـيـة اســتـنــكـارا 
األعـــتـــداءات و الــتـــجـــاوزات عــلى
ـنـتـسـب الـتي حتـدث بـ احل ا
واآلخـر  اخرها االعتداء على منزل
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ــدنـي ثالثــة أخـــمـــدت فــرق الـــدفـــاع ا
حـرائق في مـحـافـظـات بـغـداد واألنـبار
وصالح الــدين.وذكـر بــيـان لــلـمــديـريـة
تـلقته (الزمـان) امس ان (مفارز االطفاء
ـحـافـظـة صالح في مــركـز الـشـرقــاط 
الدين  تـمكنت من إخـماد حريق أندلع
بــكـازيــنـو بـســبب أعـقــاب الـســكـائـر)
ــديـريــة في بـغـداد واضــاف ان (فـرق ا
اسـتـطاعت اخـمـاد حريق أنـدلع بـثالثة
ــواد الــغـذائــيـة مــحــال لـبــيع وخـزن ا
ـنـزليـة وسط سـوق ناجت عن تـماس وا
كــــهـــربـــائي) ولـــفـت الى ان (مالكـــات
دني في االنبار كافحت حريق الـدفاع ا
ـساحة 15 بـحقل حملـصول احلنـطة 
ــا فـي مــنــطــقــة دغــيــمه بــقــضــاء دو
الــقـائم) واشــار الى ان (فــرق االطـفـاء
تــمــكـنت من الــســيـطــرة عــلى احلـريق
ـــنــدلـــعــة بـــعــد وإخـــمــاد الـــنــيـــران ا

مـحاصرتهـا وتطويقـها من محاور عدة
واحلـد من توسعها وانتشارها وانقاذ
خـمـس دوا من احملـصـول وبدون اي
أضـــرار بــشـــريــة) مـــؤكـــدا ان (ســبب
احلــريق كــان بــفـعل فــاعل). وتــمــكـنت
مـفـارز وكـالـة االسـتـخـبـارات من الـقاء
الـقـبض عـلى مـتهـمـ اثـن يـتـاجران
ـزيـفـة في محـافـظـة كربالء. بـالـعـملـة ا
وذكر بيان للوكالة تلقته (الزمان) امس
تـهم ـفارز ألـقت القبض عـلى ا ان (ا

خالل كــمـ مـحـكم وبــحـوزتـهـمـا 12
جـمـيعـهـا مزيـفة). الـفاً و 800 دوالر 
وكــــشـــفت قــــيـــادة شـــرطــــة بـــابل عن
ــة قـتل ارتـكــبـهـا أحـد مالبــسـات جـر
األشــخـاص بـحق زوجــته. وقـال مـديـر
قـسم مـكـافـحـة إجـرام القـيـادة الـعـمـيد
مــحــمـد حــسـ جــايع أنه (بــعـد ورود
مـعـلومـات بوجـود جـثة داخل الـطبـابة
الـعـدلـيـة في بـابل تـعـود المـرأة فـارقت
احلـياة بواسـطة قطـعة قمـاش مربوطة

ــروحـة الــسـقــفــيـة بــحــسب أقـوال بــا
ذويــهــا ولــلــشك احلــاصل عــلى أنــهـا
ـة جـنائـيـة بـفعل فـاعل أمـر قـائد جـر
شـرطـة احملـافظـة الـلـواء علي الـشـمري
بـتشكيـل فريق عمل للـتعمق بالـتحقيق
ومـعرفـة االسبـاب احلقيـقيـة للـحادثة)
مــبـيــنـا ان (فــريـقــا امـنــيـا بــالـتــعـاون
والـتنسيق مع الـسلطة الـقضائية جنح
ــة وإلـقـاء فـي كـشف مالبــسـات اجلـر
الـقـبض علـى زوج اجملنى عـلـيهـا الذي
ـة اعــتـرف صــراحــة بـارتــكـابه اجلــر
والــتـخــلص من زوجــته بـســبب عالقـة
غـرامية كانت تربـطه بفتاة أخرى). الى
ذلك  ألـقت مـفارز جـهاز األمن الـوطني
الــقـبض عــلى اثـنــ من الـدواعش في
األنـبـار.واوضح بـيـان امس انه (ووفق
مـعـلومـات استـخـباريـة دقيـقـة تمـكنت
مـفارز اجلهاز في احملافظة بعد تكثيف
وافقات يداني واستـحصال ا اجلـهد ا
الــقــضـائــيــة من اإلطــاحـة بــأثــنـ من

عـنـاصر داعش يـعـمالن بـديوان اجلـند
ا يـسمى والية الـفرات) مؤكدا الـتابع 
ـتـهـمـ اعـتـرفـا بـشن الـهـجـمات ان (ا
والــتـــصــدي لألجــهــزة األمــنــيــة خالل

عـمـلـيـات الـتـحـريـر وقـد جـرى تـدوين
أقــوالـهـمـا أصــولـيـا وإحـالــتـهـمـا الى
اجلـهـات الـقـضـائيـة اخملـتـصـة التـخاذ

االجراءات الالزمة بحقهما). 
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اضي .وطالب مـدير الـفرع األحـد ا
ــوظـفـون خالل الـوقـفـة اجلـهـات ا
احلـكـومـيـة و األمـنـيـة بـ(وضع حد
الـى تــلك األعـــتــداءات الـــتي بــدأت
تــــتـــطـــور الـى حـــد وصـــلـت بـــهـــا
نـازل وترويع العوائل اسـتهداف ا
واالطــفــال  بــعــد مــا كــانـت اثــنـاء
تــاديــة الــواجــبــات بــحــجـة نــقص
الـطـاقة الـكـهربـائـية) مـحـذرين من
(أســتــمـرار تــلك االعــتــداءات الـتي
تـمثل إسـاءة لكل الـعامـل في هذا
الـقطـاع اخلدمي) واشاروا الى ان
(اجلـهود التي يبـذلوها إستـثنائية

نـظـمة  صـيـني يُـدرج على قـائـمـة ا
ــوافــقــة عــلى الــلــقــاح الـذي بــعــد ا
ـدعـومة تـنـتـجه شـركـة سيـنـوفـارم ا

من الدولة.
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وتـابع ان ( اكثر من  22الف شخص
ــضـاد في تــلــقى جـرعــات الــلـقــاح ا
ــنـــتــشــرة بــغــداد مـــراكــز الــوزارة ا
واحملـافـظـات). وقرر مـجـلس الوزراء
وظفـ بنسبة 50 عـلى إبقاء دوام ا
ـــتـــحـــدث بـــأسم ـــئــة. وقـــال ا فـي ا
اجملـلس  وزيـر الـثـقافـة حـسن ناظم
خـالل مـــــؤتــــمـــــره االســـــبـــــوعي ان
(اجملــــلس قــــرر االبـــقــــاء عـــلى دوام
ــئــة ــوظــفــ بــنــســبــة  50 فـي ا ا
واسـتـئـنـاف دوام الـدراسـات الـعـلـيا
بــواقع ثـالثــة ايـام فـي االسـبــوع مع
مـراعـاة اجـراءات الـتبـاعـد والـوقـائة
مـن اجلـائـحــة). وحـســمت الـوزارة 
خــطــورة مــرض الــفــطـر األســود في
مـــدى إمـــكـــانـــيــة حتـــوله الـى وبــاء
كــجــائــحــة كــورونــا.وقــالت عــضــو
الــفــريق الـطــبي اإلعالمـي الـســانـدة

لـلـوزارة ربى فالح في تـصريح امس
أن (مـــرض الــفـــطـــر األســود ال يـــعــد
جـائـحـة وبـائـيـة عـلى غـرار كـورونا)
واضــــــافـت إنه (مـن ابــــــرز أعـــــراض
ــرض ارتـــفـــاع درجــة اإلصـــابـــة بـــا
حــــرارة اجلـــــسم يــــصــــاحـــــبه رشح
بـــاإلضــــافـــة إلى ســـعــــال فـــضال عن
أعــــراض أخـــرى) مــــشــــيـــرة الى ان
مكن أن يكون دوائياً أو (عالجه من ا
ــرض) جـــراحــيــاً فـي حــال تــفـــاقم ا
ـرض مــؤكــدة انه (في حــال أصــاب ا
فـــســيــتــســبب اجلــهـــاز الــتــنــفــسي 
بــالـتــهـاب الــرئـة واجلــيـوب األنــفـيـة
وإذا مــا تـفـاقم أكــثـر دون عالج فـمن
ــمــكن أن يــصـيـب الـعــ واجلــهـاز ا
الــعــصــبي وحــتى الــدمـاغ) ومــضت
قـالح الى الـــقــول ان (الـــتـــشــخـــيص
ــبـــكــر لــلــمــرض يـــزيــد من نــســبــة ا

الـــتـــشــافي مـــنه). وســـجل الـــعــراق
ــرض ـاضي أول وفـــاة  االثــنــ ا
الـــفــطــر األســود الـــذي انــتــشــر في
ـاضـيـة بـشـكل كـبـيـر في األسـابـيع ا
الــهـنــد. وأوضح مـصــدر طـبي أنخل
الــرجل الـذي تـوفى يـبــلغ من الـعـمـر
 51عـامـاً ويقـطن محـافظـة ذي قار).
وحــتى اآلن ســجـلت أربع إصــابـات
صابون أخـرى بهذا الداء ويخضع ا
لــلـــعالج في إحــدى مـــســتــشــفــيــات
الـناصرية  لكن هنـاك غموضا بشأن
ـرعب اجلـديـد فـي الـعراق . ـرض ا ا
ــرض وهـو غــيـر مــعـدٍ وبــدأ هـذا ا
بـاالنتـشار والسـيمـا  ب من تـعافوا
مـن كـــورونــا فـي الـــهـــنــد وهـــو داء
ـئـة من ــيت يـودي بــحـيـاة  50بــا
ــصــابــ فــيه خـالل أيــام قــلــيــلـة. ا
ــصــابـــون بــداء الــســكــري ويـــعــد ا

 w U d « r U  ≠ W d UM «

اغـلق متظـاهرو الناصـرية جسري
الـــنـــصــر والـــزيـــتــون بـــاالطــارات
ـشتـعلة  لـلمطـالبة بـفرض عمل ا
االمــر الــذي دفع رئـيـس احلـكــومـة
بـناء على طلب احملافظ احمد غني
اخلـفـاجي الـى تـعـيـ قـائـد جـديد
ـوافـقة لـعـملـيات سـومر  وكـذلك ا
عـــلى ارســـال تـــعـــزيــزات امـــنـــيــة
ـعاجلة حالة التوتر التي تعيشها
احملــافـظـة مـنـذ ايـام. ووصل وزيـر
ي يـرافقه الـداخـلـية عـثـمان الـغـا
ــشـتـركـة نــائب قـائـد الـعــمـلـيـات ا
الـفريق الـركن عبـد االمير الـشمري
لـالطالع علـى الوضع الـى ذي قار 
األمــني بـعــد زيـارتـهــمـا مـحــافـظـة
الــــبــــصـــرة.وأفــــادت مــــصـــادر ان
ي ألـغى مؤتـمره الـصحفي (الـغا
ــقـررعــقـده فـي ديـوان احملــافـظـة ا
بـسـبب مـنع دخـوله من قـبل بعض
) مـؤكدين ان (احملـتج احملـتج
نع جتـمعـوا في مدينـة الناصـرية 
دخـول الـوزيـر لـلـمـديـنـة) عـلى حـد
ي الى ذي قــولـــهم. ووصل الــغــا
قار بعد انهاء زيارته في البصرة 
الـــتي أعــلـن خاللــهـــا ارســال قــوة
خـــاصــة لـــتــأمـــ مــيـــنــاء الـــفــاو
واعـــتـــقـــال مـــثـــيـــري الـــنـــزاعـــات
الــعـشـائـريـة فـي احملـافـظـة .واقـدم
العشرات من احملتج على اغالق
جـسـري الـنصـر وشـهداء الـزيـتون
بـاالطارات احملتـرقة ومنـعوا مرور
ـركـبات. وبـحسب شـهود عـيان  ا
فـأن (مــطـالب احملـتـجـ تـضـمـنت

نـاعة األكـثر عـرضة وضـعف جهـاز ا
لـإلصـابـة بـه. ويـنــتج مـرض الــفـطـر
األسـود عن كائنـات تُسمى العـفنيات
ـــكن أن تـــدخل اجلــسـم عن طــريق
الـــتــنــفـس أو إصــابــات فـي اجلــلــد.
وحـتى اآلن ال تزال أعـداد اإلصابات
الـيومية بكورونـا في العراق مرتفعة
 بـــيــنــمـــا ال يــزال حــظـــر الــتــجــول
اجلـزئي سـاريـاً في البالد. الى ذلك 
أن بالده أكــد رئـيس تـركـمــانـسـتـان 
الـــشــديـــدة االنــغالق لم تـــســجل أي
إصـابـة بـكـورونـا منـذ بـدء اجلـائـحة
.وقــــال قــــربـــان قــــولي بــــردي خالل
مـقـابـلـة متـلـفـزة  إنه (بـفـضل الـعمل
رض الـذي قمـنا به لـم يرصـد هذا ا
إلـى اآلن في تركـمانـسـتان). واعـلنت
بــريـطــانـيــا عـدم تــسـجـيـل أيـة وفـاة
إضـافيـة بالفـايروس خالل الـساعات

ـاضـيـة لـكن الـسـلـطـات الـصـحـيـة ا
أبــــدت قـــلــــقـــهــــا من ارتــــفـــاع عـــدد
ـتـحـور دلـتا. ـرتـبـطـة  اإلصـابـات ا
ـية  وأجـازت مـنـظمـة الـصـحة الـعـا
االسـتخـدام الطـار للقـاح سيـنوفاك
ضاد لـلجائحة . وأوصت الـصيني ا
نـظـمة جلـنـة خبـراء الـلقـاحـات في ا
فـي بــيـــان امس بـ(اســـتــخـــدام هــذا
الــلـقـاح الـذي يـعــطى عـلى جـرعـتـ
تــفــصل بــيــنــهــمــا مــدة تــراوح بــ
أسـبوع وأربعة اسابيع جلميع من
جتـــــاوزو  18عـــــامـــــا). واتـــــخــــذت
اجملــمــوعــة االســتــشــاريــة الــفــنــيــة
لـلمنظمة  القرار بعد مراجعة أحدث
الـبــيـانـات الـسـريـريـة بـشـأن سالمـة
لـقاح سـينوفـاك وفعـاليته بـاإلضافة
ـارسـات الــتـصـنــيع اخلـاصـة إلـى 
بــالــشـــركــة.وهــذا يــعــد ثــاني لــقــاح

WH∫ موظفو كهرباء ميسان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بحمايتهم من االعتداءات Ë

ومـنقطـعة النـظير في ظل األوضاع
ـتمثـلة بارتـفاع درجات احلـالية  ا
احلـــــرارة  فــــضالً عـن إنــــتــــشــــار
كــورونـا). كـمـا نــظم الـعـشـرات من
تــظـاهــرة أمــام مـدخل الــعــاطـلــ 
الـشـركـة الـعـامة لـلـحـديـد والـصلب
للـمطـالبـة بتـوظيـفهم في الـبصـرة 
وتـنـفـيـذ أوامـر سـابـقـة بـتـعـيـينـهم
عــلى مالك الــشــركـة. وقــال شــهـود
ـتــظــاهـرين احــتــجـوا عــيــان ان (ا
لـلـمطـالـبـة بالـتـعيـيـنات  وقـطـعوا
ـؤدي إلى الشـركـة ومنع الـطـريق ا

 .( وظف دخول ا
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أكـدت احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيا  ان
عـمل مـجـالس احملـافـظات بـعـد انـتـهاء
دورتــهـا االنـتـخــابـيـة مــخـالف الحـكـام
الــدسـتــور وارادة الـشـعب مــؤكـدة انه
اليــجـوز الــغـاؤهــا.وذكـر بـيــان جملـلس
الـقضاء االعلى تـلقته (الزمان) امس ان
(احملـكـمـة اصدرت قـرارهـا في الـدعوى
تضمن ان 155 /احتادية /2019وا
وجــود مــجـالس احملــافـظــات حــقـيــقـة
كـن جتاوزها  وبـالـتالي دسـتوريـة ال
اليـجـوز لـلـسلـطـة الـتـشريـعـيـة تـشريع
قــانـون يــتـضــمن الــغـاء تــلك اجملـالس
لــتــعــارض ذلك مع احــكــام الــدســتـور
ــوقــراطــيــة والــتــداول ومــبــاد الــد
الـسلمي لـلسلـطة اال ان استـمرار عمل
نتخبـة سواء كانت مجالس اجملـالس ا
وطـنـية او هـيئـات مـحلـية بـعـد انتـهاء
ـثل خـرقـا حلق دورتـهـا االنـتـخـابـيـة 
الــشــعب فـي الــتــصـويـت واالنــتــخـاب
والــتــرشـيح وجتــاوز الرادة الــنـاخب)
ـدة احملددة لعـمل مجالس مـؤكدا ان (ا
كن احملـافظات واجب التقـييد بها وال
جتـــاوزهــا  الن ذلـك من حق الـــشـــعب

ـارس من قبله باالنتخابات الدورية و
ـبـاشـرة) مـشـيـرا الى ان (مـا ورد في ا
ـادة اوال من قـانون الـفـقـرة ثـالـثـا من ا
رقم  27 لـسنة  2019 الـتـعديل الـثاني
لـقـانـون انـتـخـاب مـجـالس احملـافـظات
واالقـــضــيــة رقم  12لـــســنــة  2018 ال
يــعـني الــغـاء وجـود اجملــالس كـهــيـئـة
ا وقف استمرار وا مـحلية دستـورية 
ـدة عــمل تــلك اجملــالس لــتــجــاوزهــا ا
ـثل ذلك الـعودة الى احملـددة لـها  اذ 
ارادة الـشــعب في جتـديـد انـتـخـابـهـا)
مـــبـــيـــنـــا ان (احملــافـظ هـــو الــرئـــيس
الـتـنـفيـذي االعـلى في احملـافظـة ويـلزم
بـاتـباع الـسـياسـة الـعامـة للـدولـة التي
يــرســمـهــا مــجـلس الــوزراء ويــخـضع
الشـرافه  وان تـصـريـف االعمـال يـجب
رافق ان يـفـهم في اطـار ضـمان سـيـر ا
ـا يـضـمن الــعـامـة وعـدم تـعــطـيـلـهــا 
تــقــد اخلــدمــات لــلــجـمــهــور في ظل
الــسـيـاســة الـعــامـة لـلــدولـة والــرقـابـة
ـانـيـة واالداريـة الـتي تـقـتـضـيـها الـبـر
الـالمركـزية االدارية) وتـابع الـبيان ان
(اجملـالس تـعد هـيئـات ادارية ومـحلـية
ـالية يـعهـد اليهـا تنفـيذ الـصالحيات ا
واالداريــة فـقط ضـمن مــبـدأ االمـركـزيـة

ارسة االداريـة ولم يخولها الـدستور 
الـصالحـيات الـتـشريـعـية). في غـضون
ذلك  أفــاد مـصــدر  بـصــدور حـكــمـ
بـــاحلــبس بـــحق نـــائب مــديـــر مــطــار
ـصدر الـنـجف الـسابق ج .ع .ع.وقـال ا
ان (حــكــمــ صــدرا بــاحلــبـس أربــعـا
سـنوات بحق نـائب مدير مـطار النجف
الـسـابق) وأضـاف أن (الـقـرار جاء عن
ـة الرشا بـعقد الـقضـية اخلاصـة بجر
ــطــار ومــدة احلــكم اربع إســتــثــمــار ا
ســنــوات و حــكــمه بــأربـع ســنـوات
ـدرج اجلـديـد أخـرى عن قـضـيـة عـقـد ا
ـطار). وتمـكنت دائـرة التحـقيقات في ا
في هــيـئــة الـنـزاهــة الـعـامــة من ضـبط
ــثـنى مــســتـنــدات صــرف في صـحــة ا
لــشـراء أجـهـزة طــبـيـة تــســـــبت بـهـدر
ـال.  وأفـادت الدائـرة في بـيان تـلـقته ا
(الزمان) امس ان (فريق عملٍ من مكتب
ـثــنى تـمـكن من حتــقـيق الـهـيــئـة في ا
ضـبط مستنـدي صرف في دائرة صحة
ــسـتـنـد احملــافـظـة) مــشـيـرا إلى أن (ا
األول كـان لـشـراء جهـاز غـسالـة جلـهاز
الــنــاظــور بــكـلــفه  99 مــلــيــون ديــنـار
برم وإيـداعه في اخملازن خالفاً للعقد ا
الـذي تضـمن تـنصـيبه وتـشغـيله خالل

ـسـتـند ) مـضـيـفـا (اما ا مـدة 90 يـومـاً
الــصـرف الـثـاني  فــكـان لـشـراء جـهـاز
نـشـافـة جلـهـاز الـنـاظـور و بـكـلـفة 99 
مــلــيــونـاً و 500 الـف ديـنــار إذ قـادت
الـتحقيقـات األولية أن خزن اجلهاز في
ــبــرم) اخملــازن كــان خالفــاً لــلــعــقــد ا
ولفتت إلى أن (عمليات الشراء وطريقة
ــال خـــزن األجــهـــزة أدت إلى هـــدر بــا
الـعام إذ تـسبب ذلك بـاندثـار األجهزة
تمثلة بعدم صلحة ا فـضالً عن فوات ا
دة). وضبطت اسـتخدامها طيـلة هذه ا
ـتهـمـ بابـتزاز مالكـات الـهيـئـة أحد ا
ـســتــفــيــدين من شــبــكـة ومــســاومــة ا
احلـمـاية االجـتمـاعـيّة. وذكـر البـيان ان
(فـريق عـمل تابعٍ جنـح في ضبط مـتهم
يـــعــمـل مــوظـــفــاً في دائـــرة الــرعـــايــة
وفـق أحكام االجـتمـاعيـة في احملافـظة 
ــادة 307) واضـــاف ان (عــمـــلــيــات ا
تابـعة والتقصي قادت إلى الـتحري وا
ــتــهم يــقــوم بــتــأخــيــر مـعــامالت أن ا
ـستـحـقـاتهم في ـواطـنـ اخلاصـة  ا
شـبكة احلـماية االجـتماعيـة وتعطـيلها
بــغـيـة ابـتـزازهـم وإجـبـارهم عـلى دفع
مـبـالغ مـالـيـة إلكـمـال مـعـامـلـة الـصرف

اخلاصة بهم). 
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اجلـويـة الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل هـزتـ أرضـيـت في كل مـن محـافـظـتي ديالى
ودهوك. وقالت الـهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهزة األولى بقوة 3.1
ضـربت حـدود قـصـر شـيـرين في إيـران الـتي تـبـعد  11 كـلـيـومتـرا عـن قـضاء
خـانق ) واضـاف ان (قـوة الـهـزة الـثـانـيـة بـلغت  3.0  ووقـعت عـلى احلدود
الــتـركـيـة وتـبـعـد  73 كـيـلـومـتـرا عن دهـوك  ولـم تـرد تـقـاريـر بـشـان االضـرار
ان يكون طـقس اليوم اخلـميس صحوا ). وتوقعت الـهيئـة  الناجـمة عن الهزتـ
وانـخفـاض درجـات احلرارة. وذكـر الـبيـان ان (طـقس اليـوم اخلـميس سـيـكون
ــنـاطق كــافــة صـحــوا ودرجـات احلــرارة تــنـخــفض قــلـيال  حـيـث تـكـون في ا
الـعـظــمى في بـغـداد  43مـئـويـة) وتـابع ان (طــقس يـوم غـد اجلــمـعـة ســيـكـون

صحوا الى غائم جزئيا  وال تغير بدرجات احلرارة). 
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بـحث رئـيس مجـلس الـوزراء مصـطفى
الـــكــاظــمي خالل اتـــصــال هــاتــفي مع
نـظـيره الـبلـجـيكي الـكـسانـدر دي كرو
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين أوجه الــتـعـاون ا
وتـعزيز العالقات الثـانئية مع بروكسل
ودول اإلحتاد األوربي.وذكر بيان تلقته
(الـزمان) امس ان (الكاظمي شدد خالل
االتـصـال عـلى اهمـيـة تـقويـة الـعالقات
ـشـتـركـة مع بـلـجـيـكـا كـونـهـا حتـظى ا
بــأهـمــيــة مـتــمـيــزة لـدى الــعـراق وان
احلـكومة مؤمنة بضرورة تطويرها في
اجملــاالت الـســيـاســيـة و االقــتـصــاديـة
وكـذلك الـعـسكـريـة واالمـنيـة الن خـطر
اإلرهـاب ما زال يـشكل تهـديدا مشـتركاً
ويـجب أن يواجه بـجهد مـوحد من قبل
كـل قوى اخلير واإلستـقرار في العالم).
مـن جـانــبه اعــرب دي كــرو عن (تــطـلع
بـالده لزيارة الـكاظمي في اقـرب فرصة
ــكــنـة) مــشــيــرا الى (دعم بــروكـسل
لـلحكومة العراقـية وجهودها في مجال
اإلصـالح اإلقــتـصــادي وفـي مــحــاربـة
اإلرهـاب) وتــابع ان (مـوقف حــكـومـته
ـسانـد للـعراق في مـكافـحة االرهاب  ا
شترك) مشيرا ينبع من مبدأ االلتزام ا
الى ان (حــكـومـته تـؤيــد فـرض سـلـطـة
الـدولـة وإجـراءاتهـا الـرامـيـة الى بسط
سـيادة القانـون كما ابدى دعم بـلجيكا
ي إلرسـال بــعـثـة إسـنـاد لــلـتـوجه األ
تـرافـق تـنـفـيـذ اإلنـتـخــابـات الـنـيـابـيـة
ــبـكـرة) مــؤكـدا (رغـبـة حــكـومـته في ا
ـا ــســاعــدة إلجنــاح اإلنــتــخــابــات  ا
ـعـبّـر احلـقيـقي عن يـضـمن أن تـكـون ا
إرادة الـــشــعب). وجـــددت اســتـــرالــيــا
دعــمــهـا االمــني لــلــعـراق. وقــال بــيـان
لـوزارة اخلارجيـة تلقـته (الزمان) امس
ان (الـوزيـر فؤاد حـسـ اجرى اتـصاال

هـاتـفـيـا بـنظـيـرته أالسـتـرالـيـة ماريس
بـاين وبـحث اجلانـبان ضـرورة تعـزيز
الـعالقـات الثـنـائيّـة واالرتـقاء بـها إلى
مـا يُـلبّي طـموح الـشعـب الـصديـق 
اضـــافــــة الى الـــتـــطــــرق الى عـــدد من
الــقـضـايــا اإلقـلـيـمــيّـة والـدولــيّـة الـتي
ـشـترك مع تـأكـيد حتـظى بـاالهـتمـام ا
ضـرورة الـعمـل من أجل خفض الـتـوتر
ـنطـقة وجتنُّب وحتـقيق الـتهـدئة في ا
الــــتــــصـــعــــيــــد الــــذي لن يــــخـــدم أيّ
طـــرف).وأعــــرب حـــســـ عن (شـــكـــره
ـواقفهـا الداعمة لـلحُكُـومة األستـرالية 
لـــلــعـــراق في حـــربه ضـــدّ عــصـــابــات
داعش) داعــيـاً إلى (أهـمّــيـة اسـتـمـرار
الــدعم إلى حــ الـقــضـاء عــلى الـفــكـر
الـذي أنتج هـذه اجلمـاعات اإلرهـابيّة)
بــدورهــا  بــاين أن (أســتــرالــيــا تـدعم
الــعــراق في جــمـيـع اجملـاالت ومــنــهـا
ـناطق احملررة األمـني وإعادة اعـمار ا
وأن حُـكُومـتهـا وقفت إلى جـانب بغداد

في حربها ضد تنظيم داعش). 

مصطفى الكاظمي
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اعـــلــــنت وزارة الــــتـــربــــيـــة امس
االربـــــــعــــــاء اجلـــــــدول اخلــــــاص
بـاالمتـحـانـات الـوزاريـة لـلـدراسة
االبــتــدائــيــة لــلــعــــــــام الــدراسي
 2021 – 2020 اخلــــــارجــــــيــــــون
ــــؤهــــلــــ مـن االمــــتــــحــــانـــات ا
الــتـمــهـيــدي ومــحـو االمــيــة فـقط

الدور األول.
وقـالت الـوزارة في بـيـان صحـفي
إن (االمـتــحـانـات ســتـنــطـلق يـوم
ـوافق  13حـزيــران لــعـام األحـد ا
 2021 وتستمر لغاية يوم االثن

وافق  21 من الشهر ذاته). ا
وأضـاف الــبــيـان أن (االمــتــحـان
يــبــدأ عــنـــد الــســاعــة الــســابــعــة

صـبـاحـاً حـسب الـتـوقـيت احملـلي
ديـنة بـغـداد اما في حـال وجود
عــــطـــــلــــة رســــمـــــيــــة خالل أيــــام
االمـتحـانـات فـيـنـقل امـتـحان ذلك
الـــيـــوم الـى الـــيـــوم الـــذي يـــلـــيه
وبــــــنــــــفـس تــــــرتــــــيب اجلــــــدول

االمتحاني احملدد).
وينـطـلق جـدول االمتـحـانـات يوم
ـــادة الــلـــغــة الـــعــربـــيــة االحــد 
لـلــدراسـتــ الـعــربـيــة والـكــرديـة
ويــــوم الــــثالثــــاء مـــادة الــــلــــغـــة
االنــكــلــيــزيــة لــلــدراســتــ ويــوم
اخلـــمــيـس  مــادة الـــريـــاضـــيــات
لـلــدراســتــ ويـوم الــســبت مـادة
العـلـوم لـلـدراستـ ويـوم االثـن
مــادة الــلـغــة الــكــرديــة لــلــدراسـة

الكردية.
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كـشــفت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة عن
تـفاصيل جديدة خاصة في ما يعرف
ــــرض الـــفــــطـــر االســـود  ومـــدى
إمـكـانـيـة حتـوله الـى وبـاء كـجـائـحة
كـــورونــا. وســـجــلت الــوزارة 4583
اصــابـة مــؤكــدة بـفــايـروس كــورونـا
وشـــفــاء  4311 حـــالـــة وبــواقع 31
ـــــوقف وفـــــاة جـــــديـــــدة. واوضـح ا
الـوبائي اليومي  الـذي اطلعت عليه
(الـــــــــزمــــــــان) امـس الـى ان (عــــــــدد
الـفحوصـات التي اجرتـها مخـتبرات
الــصـحــة الـعــامـة لــعـيـنــات مـشــتـبه
اصابتها بالفايروس بلغت  46الفا 
اذ  تـــســـجـــيل  4583اصـــابـــة في
عـموم احملافظات) مـبينا ان (الشفاء
بلغ  4311وبواقع  31وفـاة جديدة)

تــوفــيــر فـرص عــمل و وظــائف في
الـدوائر احلكـومية  كون مـعظمهم
ـعـاهــد والـكـلـيـات). من خــريـجي ا
وواصل خـريجـو الكلـيات الـساندة
ـعـاهد االسالمـيـة في احملافـظة وا
لليوم إغالق مبنى تربية احملافظة 
الــثـالث عـلـى الـتـوالي احــتـجـاجـا
عـلى استبعادهم مـن التعاقد ضمن
.ورفع دفـعات احملاضرين اجملاني
الفـتات يـطـالبـون فيـها احملـتـجون 
الـشـمول بـإجراءات الـتـعاقـد اسوة
بـــأقـــرانـــهم احملـــاضـــرين واطالق
درجـات احلذف واالستحداث وعدم
حـــصــرهــا لــفـــئــة مــعـــنــيــة. واكــد
ــتـظــاهـرون (اسـتــمـرارهم بــغـلق ا
ــديـريــة حلـ تــلـبــيـة مــطـالــبـهم ا

بالتعاقد). 
وأحـتج الـعـشـرات من أهـالـي قـرية
أم احلـجول بـالنـاصريـة بعـد ثالثة
أيـام من إنقـطاع الـتيـار الكـهربائي
نـتـيجـة لسـقـوط محـولة كـهـربائـية

ي عثمان الغا
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حسن ناظم
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وقــال فـرحـمـانـدبــور إنه لم يـكن هـنـاك
"حــادث جـوي أو تـصــادم" مـشـيـرا إلى
أن مـزيـدا من الـتـفـاصـيل سـتـعـلن بـعد
ـوقع الــتـحـقـيـقـات عــلى مـا جـاء في ا
االلــكـتـروني لـلـتــلـفـزيـون الـرسـمي.وال
تـزال القـوات اجلويـة اإليرانـية تـعتـمد

فـي شـــكل كــــبـــيــــر عـــلـى طـــائـــرات 
شــراؤهــا قــبل الــثــورة اإلسالمــيــة في
الــعـام 1979 فــيـمــا تــتـزايــد صـعــوبـة
شـــراء قــطع غــيـــار إلجــراء عــمـــلــيــات
الـصيـانة بـفعل سـنوات مـن العـقوبات

الدولية.
عـلى صـعيـد اخر دعـا الـرئيس الـتركي
رجـب طــــيّب أردوغــــان الـــــثالثــــاء إلى
عـالقة شـراكة بـ بالده وكلّ من مـصر
ودول اخلـلــيج الـعـربـيـة تـنـطـوي "ربح
مــتـبـادل" في وقـت تـسـعى فــيه أنـقـرة
إلى تــطـبـيع عالقـاتـهـا مع مـنـافـسـيـهـا
.وقـال أردوغـان في مـقـابـلة اإلقـلـيـمـي
مع قـــنــاة "تي آر تي" الــتـــلــفــزيــونــيــة
احلـكـوميـة "نـريد االسـتـفادة الـقـصوى
مـن فرص التعاون مـع مصر وحتس
تبادل". عالقاتنا على أساس الربح ا
وأضـاف "هـذا يـنطـبق أيـضـاً على دول
اخلـــلـــيج" الـــعـــربــيـــة في إشـــارة إلى

الـــســعــوديــة واإلمــارات الـــتي تــتّــسم
الـعـالقـات بـيـنـهـا وبــ تـركـيـا بـتـوتّـر
شـديد.وبعد أزمة دبلـوماسية استمرت
سنوات عدّة ب تركيا والدول العربية
الــثالث قــادت أنـقــرة مـؤخّــراً جـهـوداً
دبـلـوماسـيـة حثـيـثة إلصالح عـالقاتـها
مـع الـــــــــعــــــــواصـم الـــــــــثـالث بــــــــدءاً
بـالقاهـرة.ووصلت العالقـات ب أنقرة
والـقـاهرة إلـى ما يـشـبه القـطـيعـة مـنذ
ـصـري في 2013 إثـر أطــاح اجلـيش ا
انــتـفـاضـة شــعـبـيــة بـالـرئـيـس مـحـمـد
مـرسي الـذي رشّـحتـه جمـاعـة اإلخوان
ـسلم ودعمته بعد فوزه تركيا.وفي ا
مــطـــلع أيــار/مــايــو الــفــائت زار وفــد
تـركي كـبيـر القـاهـرة إلجراء مـباحـثات
هي األعـلى مـسـتـوى ب الـبـلـدين مـنذ
2013. وفي مــقــابـلــته الــتـلــفــزيـونــيـة
حـرص أردوغان عـلى القـول "أنا أعرف
صري جيّداً وأحبّه. عالقاتنا الشعب ا

ونـــظــرا إلى الــعـــقــوبــات األمـــيــركــيــة
ـفروضة عـلى إيران في عهـد الرئيس ا
الــســابق دونــالـد تــرامب من أجل جلم
صــادرات الــنــفط اإليــرانــيــة تــعــتــمـد
طـهران التـكتم الشـديد علـى صادراتها
الــنـفـطـيــة بـاجتـاه عـدد قــلـيل جـدا من

الزبائن ال يزالون يشترون نفطها.
ولـقي طيـاران إيرانـيان مـصرعـهما في
حـادث في قـاعـدة عـسـكـريـة في جـنوب
غــــرب الــــبالد عــــلى مــــا أفـــاد اإلعالم
الـــرســمي امس .وقـــال حــاكم مـــديــنــة
ديــــزفـــول عــــلي فـــرحــــمـــانــــدبـــور في
تـصريـحات نـقلتـها وكـالة ارنـا لألنباء
إنّ احلــادث وقع قــبل إقالع طــائـرة من
طراز اف- 5كـانا يستـقالنها من قاعدة
ـديـنة نـفـسهـا.وأغلـقت الـسلـطات في ا
عـرفة الـقاعـدة فيـما جتـري حتقـيقـات 
ســبب احلــادث الــذي وصف مـبــدئــيـا

بأنه "تقني".
وقــال فـرحـمـانـدبــور إنه لم يـكن هـنـاك
"حــادث جـوي أو تـصــادم" مـشـيـرا إلى
أن مـزيـدا من الـتـفـاصـيل سـتـعـلن بـعد
ـوقع الــتـحـقـيـقـات عــلى مـا جـاء في ا
االلــكـتـروني لـلـتــلـفـزيـون الـرسـمي.وال
تـزال القـوات اجلويـة اإليرانـية تـعتـمد

فـي شـــكل كــــبـــيــــر عـــلـى طـــائـــرات 
شــراؤهــا قــبل الــثــورة اإلسالمــيــة في
الــعـام 1979 فــيـمــا تــتـزايــد صـعــوبـة
شـــراء قــطع غــيـــار إلجــراء عــمـــلــيــات
الـصيـانة بـفعل سـنوات مـن العـقوبات

الدولية.
ولـقي طيـاران إيرانـيان مـصرعـهما في
حـادث في قـاعـدة عـسـكـريـة في جـنوب
غــــرب الــــبالد عــــلى مــــا أفـــاد اإلعالم
الـــرســمي امس .وقـــال حــاكم مـــديــنــة
ديــــزفـــول عــــلي فـــرحــــمـــانــــدبـــور في
تـصريـحات نـقلتـها وكـالة ارنـا لألنباء
إنّ احلــادث وقع قــبل إقالع طــائـرة من
طراز اف-5 كـانا يستـقالنها من قاعدة
ـديـنة نـفـسهـا.وأغلـقت الـسلـطات في ا
عـرفة الـقاعـدة فيـما جتـري حتقـيقـات 
ســبب احلــادث الــذي وصف مـبــدئــيـا

بأنه "تقني".
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الــثـقــافـيــة قـويــة لــلـغــايـة".لــكنّ طـريق
ـصـاحلـة بـ تـركـيـا ومـصـر ال يـبدو ا
أنّه سـيـكون سـهالً بـسبب الـكمّ الـكبـير
ـلـفّـات الـتي تسـمّم الـعالقـات ب من ا
الــبـلــدين.وإلى جــانب اتّـهــام أردوغـان
صـري عبد الفـتاح السيسي لـلرئيس ا
بـأنّه "انـقالبي" أصبـحت تركـيا قـاعدة
ـســلـمـ خــلـفـيــة لـقـيــادات اإلخـوان ا
الـذين فـرّوا من مصـر. وتـتواجه أنـقرة
ــلف والــقــاهــرة كــذلك عــلى صــعــيــد ا

الليبي.
WzbNð ‰uBŠ

وتــتـزامن بـدايـة االنــفـراج في الـعالقـة
بـ أنقرة والـقاهرة مع حصـول تهدئة
في الـعالقـات بـ مصـر وقطـر حـليف
ـنـطــقـة.وتـأتي تــركـيـا الــرئـيـسـي في ا
بـادرة االنفتاح التركي في وقت تسعى
فـــيه أنـــقــرة لـــلـــخـــروج من عــزلـــتـــهــا
ـتوسط حيث الـدبلـوماسيـة في شرق ا
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كشف وزيـر الـدفاع جـمـعة عـناد عن
تـــفــاصـــيل مــلـف فــســاد فـي اطــعــام
اجليش.وقال عناد في تصريح امس
إنه ( إحـالــة أكـثــر من ألف ضـابط
في اجلــيش لـلـتــحـقـيق بــتـهم فـسـاد

مشروع طعام اجلنود).
واضــاف ان (الـفــسـاد يــتم من خالل
قــيــام بــعض الــضــبــاط بــاســتــبـدال
الــطـعــام من اجلــيـد إلـى الـرديء في

األفواج).
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وأشــار إلى أن (الــقـوات األمــريــكــيـة
بـعـد 2003 ارتـكــبت أخـطـاء كــثـيـرة
بحق اجليش ومنها اعـتماد االكتفاء
ــــلف الــــطـــعــــام من خالل الــــذاتي 
اقــتـطــاع مــبـلغ  115ألف ديــنـار من
راتب اجلندي وبعدها تشكلت جلنة
في كل فـوج تـضم ضـبـاط من الـفوج
ذاته لغرض تسويق الطعام للجنود
لــكن حــصــلت إســاءة وفــســاد بــذلك
ـلف حــيث يـبـقى لــدى آمـر الـفـوج ا
مــبـــلغ 35 إلى 40 مـــلــيـــون ديــنــار
ئة). ونسبة الفساد تصل إلى 80 با
رئـيس والــتــقى الــوزيــر اول امس  ,
هـيئـة االركـان االردنيـة الـلـواء الركن
يــوسـف أحــمــد احلــنــيــطي والــوفــد

الستقبال الدورات التدريبية لتطوير
هارات القتالية).  ا

الى ذلك  ,اكد رئـيس مجـلس النواب
محـمـد احلـلـبوسي ,اهـميـة مـوصـلة
احلــوار الــسـتــراتــيـجي بــ بــغـداد
ـا يــســهم في حتــقـيق وواشــنـطـن 

التنمية واالستقرار.
وذكر بـيان تـلـقته (الـزمان) امس انه
(احلــلــبـــوسي اســـتــقــبـل الــســـفــيــر
االمـريـكي لـدى بغـداد مـاثـيـو تـولر ,
وجـرى خالل الـلـقـاء بحـث العـالقات
الثنائيـة  وتعزيز استـمرار التعاون
األمــــــنـي ومــــــواصـــــــلــــــة احلــــــوار
الــسـتـراتــيـجي بــ الـبــلـدين ودعم
ـــا الـــعــــراق في اجملـــاالت كـــافـــة و
يــــســـهـم في حتــــقـــيق الــــتــــنـــمــــيـــة

واالستقرار).
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مـــشــــيــــرا الى ان (الــــلــــقـــاء نــــاقش
بـكـرة وتأكـيـد اهمـية االنـتخـابـات ا
ضـــمــان نـــزاهــتـــهــا وتــوفـــيــر األمن
االنـــتـــخـــابـي خلـــلق بــــيـــئـــة آمـــنـــة
ومــســتــقــرة من أجـل حــمــايـة إرادة
ـثليهم كذلك الناخبـ في اختيار 
ضـرورة قـرار جتـديــد تـكـلـيف بـعـثـة
ـــســـاعــدة الـــعــراق ـــتـــحــدة  األ ا
ودورهـــــــا فـي الـــــــرقـــــــابــــــــة عـــــــلى

شارك في احملافل التي l¹“uð∫ وزعت مؤسسة كربالء اخليرية برئاسة الشيخ جمال الوكيل 130 لوحة قرآنية ب ا

اقامتها خالل شهر رمضان وبلغ عددها ستة في ارجاء احملافظة

{ طـهران (أ ف ب) - أعـلنت البـحرية
اإليــرانــيـة امس األربــعــاء أن سـفــيــنـة
إمــداد غـرقت في خــلـيج عـمــان بـعـدمـا
كـافـحت فـرق االطفـاء لـسـاعات طـويـلة

حريقا اندلع الثالثاء على متنها.
وقـالت الـبحـرية في بـيان إنه  إجالء
طـاقم سـفيـنـة "خرج" قـبل غرقـهـا قبـالة
ميناء جاسك في جنوب إيران.وأضاف
الـــبــيـــان أن احلـــريق انــدلـع "في أحــد
أنــــظــــمــــة" الــــســــفـــيــــنــــة من دون أي
تـوضيحـات أخرى.وجاء في الـبيان أن
فــرق االطــفـاء كــافــحت "عــلى مـدى 20
ســاعـة" احلــريق بـعــد إجالء الــبـحـارة
إلـى الـشـاطئ "لــكن نـظـرا إلـى انـتـشـار
احلـريق فشـلت عمـليـة انقاذ الـسفـينة

خرج التي غرقت قرب جاسك".
ـوضـوعـة في وأضــاف ان الـسـفـيـنــة ا
اخلـــدمــة مــنــذ عـــقــود عــدة أجــرت في
ياه األيـام األخيرة "مهـمة تدريب" في ا
الـــدولـــيــة.في 2020 قـــتل  19بـــحــارا
إيـرانيا خالل مـناورات بعـدما أصيبت

سفينة حربية بنيران صديقة.
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فـي نـيــســان/أبــريل أعــلــنت إيـران أن
"ســفـيــنــة جتـاريــة" إيـرانــيـة تــعـرضت
الضـرار في الـبحـر األحـمر فـي انفـجار
لم حتــدد طــبــيـعــته.وذكــرت صـحــيــفـة
ـز يـومـهـا أن الـسـفـيـنـة نـيـويـورك تـا
اسـتهدفت بهجوم "انتقامي" إسرائيلي
بـعد "هـجمات سـابقة إليـران على سفن

إسرائيلية".
وأعـلـنت احلـكـومـة اإليـرانـيـة قـبل أيام
اجنــــاز مــــشـــروع خـط األنـــابــــيب إلى
جــاسك وأن كــمـيــات من الـنــفط نــقـلت
ـيــنـاء.وتـهـدف إيـران عــبـره إلى هـذا ا
إلـى تــــصـــــديــــر الـــــنـــــفط من جـــــاسك
الخـتـصار الـرحلـة بـأيام قـليـلـة مقـارنة
ــطل عـلى مع مــيــنـاء خــرج الـنــفـطي ا
اخلـليج وما يـسمح للسـفن الصهاريج
أبــضــا بـتــجــنب مــضـيق هــرمــز الـذي
يـشـهـد تـوتـرا اسـتـراتـيـجـيـا قـويـا ب
ـتحـدة الـتي تـنـشر إيـران والـواليـات ا

نطقة. سفنا حربية كثيرة في ا
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رافق له  ,وبـحثـا تـطـوير الـتـعاون ا
ـــشــتـــرك في مــحـــاربــة عـــصــابــات ا

داعش. 
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (احلنـيـطي نقل فـي مسـتهل
لك عـبـد الله الـثاني اللـقـاء حتيـات ا
بذولة للوزير وأثـنى على اجلهـود ا
من قبل اجليش في محاربة داعش).
واضـاف ان (الـلــقـاء بـحِث أُطـر آفـاق
الــتـعــاون والـتـنــسـيـق بـ الـبــلـدين
الـشـقـيـقـ في مـجـال تـبـادل خـبرات
ـعلـومـات االسـتـخـبـارية الـتـدريب وا
ومسكِ احلدود  ,بهـدف دعم اجلهود
الــرامــيــة الى مــكــافــحــة داعش). من
جـهــته ,رحب رئــيس أركــان اجلـيش
عبـد االمير يـار الله بـالوفد االردني
ــتـيــنــة الـتي مُــشــيـداً بـ(الــعالقــات ا

.( تربط البلدين الشقيق
وثمن يارالـله (الدور الكـبير لـلممـلكة
الهاشـميـة في تقد الـدعم واالسناد
ــســتــوى لــقــواتــنــا األمــنــيــة عــلى ا

التدريبي).
مـن جــانـــبـه اعــرب احلـــنـــيـــطي عن
شكـره للـجـانب العـراقي على حـفاوة
ملكة في االستقبال مؤكداً (حرص ا
تــقــد كل أنــواع الــتــعــاون والــدعم
لــلــجـــيش الـــعــراقي وجـــاهــزيـــتــهــا

عمان

أدّى اكـتشـاف حقـول ضخـمة من الـغاز
الـطــبـيـعي في الـسـنـوات األخـيـرة إلى
ــطــلّــة عــلى هـذه شــراكــة بــ الـدول ا
ــنـطــقـة الــبــحـريــة تـرى أنــقـرة أنّــهـا ا
مـجحـفة بـحقّهـا.كمـا تسـعى أنقرة إلى
حتـسـ عالقـاتـها بـكلّ من الـسـعـودية
واإلمـارات الـلتـ تبـاعد بـينـهمـا وب
تـركيا ملفـات عديدة أحدها الوضع في
لـيـبـيـا حـيث كـان حـتى األمس الـقريب
يـدور نـزاع مـسـلّح بـ طـرف يـسـيـطـر
عـلى العاصمة طرابـلس وتدعمه تركيا
وطـــرف يــســـيــطـــر عــلى شـــرق الــبالد
وتــــدعــــمـه اإلمــــارات والــــســــعــــوديـــة
بــــاإلضــــافـــة إلـى مـــصــــر .كـــذلـك فـــإنّ
الـعالقـات ب أنـقـرة والريـاض ال تزال
ـــة اغـــتـــيـــال مـــأزومـــة بـــســـبب جـــر
ـعـارض الـسعـودي جـمال خـاشـقجي ا
في قـنـصـلـيـة بالده فـي اسطـنـبـول في

.2018
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االنتخـابات لتـعزيز الـثقة بـالعمـلية
االنتـخابـيـة من أجل ضمـان مشـاركة
ـرتقب).من واسعـة في االستـحقاق ا
ــتــحــدث بــاسم جــهـــة اخــرى أفــاد ا
حــكـومــة إقـلــيم كـردســتـان جــوتـيـار
عادل بـإبالغ تـركيـا رسمـيـاً بإنـهاء
ناطق احلدودية قطع األشجار في ا

داعـــــــيــــــا حــــــزب
الـــــــعــــــمـــــــال إلى
احـــتــرام ســـيــادة
الـعـراق وإالقـلـيم.
وقـــــــال عــــــــاد في
بــــــيـــــــان امس أن
(وجـود مــسـلـحي
احلزب في إالقليم
ــــــــــــنــــــــــــاطـق وا
احلدودية ,تسبب
بــدخــول الــقــوات
الـتـركــيـة وانـدالع
ــواجـــهــات بــ ا
داعـيـا , ( الـطـرف
احلـــــــــــــــــــزب الـى
(احــتــرام ســيـادة
أراضي الــــعــــراق
وإالقلـيم). واعرب
احلـــــكـــــومـــــة في
وقـــــــــــــت عـــــــــــــن

استيائها إزاء قطع األشجار وإحلاق
الضرر بطبيعة إالقليم  ,واصفةً إياه

قبول. تصرفا غير ا
وتــواصل تـركـيــا عـمــلـيــات الـقـصف
دفعي للـمناطق احلدودية اجلوي وا
في االقــلـيم  حــيث قــصف الـطــيـران
الــتــركي جــبل كــورة جــار فـي حـدود

او فـصــله أو تـركه اخلــدمـة أو الـذي
قدم استـقالته و لـديه خدمة تـقاعدية
ال تقل عن  20عاما وان ال يـقل عمره
عن  50عــــامـــا) ,وتــــابع انـه (بــــعـــد
صــدور الــقــانــون  26جــرى تــعــديل
ادة  13الـتي اشــتـرطت مـنح نص ا
ن لديه وظف الـراتب الـتقـاعـدي  ا
خـدمـة تـقـاعديـة ال تـقل عن  15عـاما
وبعـمـر ال يقل عن 45 عامـا على ان
يـسـري هـذا الــتـعـديل عـلى احملـالـ
الى الـــتـــقـــاعـــد بــعـــد تـــاريـخ اقــرار
ـادة 18 الـقـانـون ,اسـتـنــادا لـنص ا
اال في حــالــة الــوفــاة بــعــد االول من
كـانـون الـثـاني عـام 2014 ومـكـافـأة
نـهــايـة اخلــدمـة ,فـأنه يــسـري بــأثـر
رجــــــعـي اســــــتــــــنــــــادا لــــــلــــــمــــــادة
21/تــاســعـــاً/ب من قــانــون تــعــديل

وحد). قانون التقاعد ا
ـعهـد الـقضـائي محـاضرات  ونظم ا
لعدد خاصـة بقواعـد اللـغة العـربية ,
من الـقـضـاة واعـضـاء االدعـاء الـعام
في رئاسات االستئـناف.وذكر البيان
أن (احملــــاضــــرات الـــــتي قـــــدمــــهــــا
ي حـــسـن زهــراو ,شـــمـــلت االكـــاد
محـاكم االسـتـنئـاف كـافة) ,الفتا إلى
أن (احملاضـرات ستسـتمـر اسبـوعيا
وبــواقـع خــمــســة عــشــر مــرشــحــا),

وأضاف أن (العدد الكـلي للمرشح
من قضاة وأعضـاء االدعاء العام من
رئــــاســـــات اســــتـــــئــــنـــــاف بــــغــــداد

واحملـافــظــات بـلغ  461مـرشــحـا 
تـــقـــســـيـــمـــهم عـــلى شـــكـل دفـــعــات
أســبـوعـيــة سـتـسـتــمـر حـتـى نـهـايـة
الـعـام اجلـاري). فـيـمـا اطلـقت وزارة
الـــــعــــدل ســــراح 279 نــــزيالً خالل

اضي.  الشهر ا
Õ«dÝ ‚öÞ«

وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (دائـــرة اإلصالح الــتـــابــعــة
لـلـوزارة ,أطـلــقت سـراح 279 نـزيالً
ـــاضـي واتــــخـــاذ خالل الــــشــــهــــر ا
التدابير واإلجراءات التي من شأنها
تــســريع وتــيــرة حــركــة الــتــســفــيــر
وتــــأمــــ الـــنــــزالء إمــــام احملـــاكم),
واضــــاف ان (مالكــــات الـــدائــــرة في
الــتــسـفــيـر ونــقل الــنــزالء والـلــجـان
الــقــانـونــيــة واآللـيــات واحلــراسـات
والـــطــوار ,تـــعـــمل بـــشــكـل يــومي
ولــسـاعــات تــعـدت الــدوام الــرسـمي
,بغية متابعة القضايا والدعاوى مع
اجلـهـات الـقــضـائـيـة واجلـهـات ذات
الـعالقـة لـلـتـسريـع بإجـراءات إطالق
سـراح الـنـزالء وحــرصـا مـنـهـا عـلى

إتمام العمل بالشكل األمثل).
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معارضة ثقافية

واطـن الـذين تلقـوا لقاح اصبنـا جمـيعا بـصدمة غـير مـعقولـة بعـد اعالن عدد ا
كـورونـا مـؤخرا  في الـعـراق  فبـعـد كل الـذي سمـعـناه وشـاهـدنـاه من حث على

التلقيح فقد كان العدد 600000 فقط يوم امس في اعلى االحصاءات .
كـيف نزعـم وتزعم نـخبـنا بـالوعي االسـتثـنائي لـشـعبـنا الـعراقي وثـقافـته ومحـبته

للعلم وتكون هذه نتيجتنا في اول اختبار حقيقي ?
زمـنة واخلطـيرة ان يعزف عن كيف لـبلد ابـتلي بنسب مـتصاعـدة من االمراض ا

رضى اوال ? تلقي العالج جلائحة تهدد حياة ا
كيف نـسمع احصائيات وبيانات عن استـجابات مبشرة بعضها يصل الى 700

تواضعة ? الف متلق للقاح بيوم ثم نفاجا بهذه النتائج ا
من يضحك على من ? 

واطن الى مزايدات مضحكة التمتلك من احلقيقة شيئا ? وهل حتولت حيوات ا
واطن العراقي بالطب والعلم  وهل مازال واالخطـر من كل ذلك هو مدى قناعة ا

مواطننا في القرون الوسطى من االستجابة للخرافة والتجهيل والعته ?
واين هي مصـداقية وسائل االعالم العراقيـة لدى مواطنها وهو اليـصدق بياناتها
الطبية وال بيانات وزارة الصحة وخلية االزمة اال في فقرة العطل والغاء الدوام .
تعلـقة بالـثقافة كمـا اعلن امام ضمـيري انني سـأراجع قناعـاتي ا

عرفي وتفوقنا به عربيا. وعشق الكتاب وتطورنا ا
فالـتلقـيح ضد كورونـا  اختبـار حقيـقي للمـعرفة والوعي 

فهل جنحنا به ?
انني اشك ..

يـكـاد يــكـون شـهـر حـزيـران ـ يـونــيـو شـهـرا مـلـيــئـا بـاألحـداث مـا زال في ذاكـرة
ـا شهده من أحـداث ما زالت مطبـوعة في الذاكرة من العراقـي والعـرب عموما; 
فـرط تداعـياتـهـا ومسـار توجـهـاتهـا على جـمـيع األصعـدة. وحصـيـلة مـا جرى في
ـاضـيـة تـبـرز طـبـيـعـة الـتـحـوالت الـتي شـهـر حـزيـران مـن أحـداث خالل الـعـقـود ا
ـنـاسب أن نـسـلط األضـواء عـلـيـهـا لألجـيـال الـتي لم ـنـطـقـة من ا شـهـدتـهـا دول ا
تشهـد تلك األحداث وخواتيمها. والفاحت من شـهر حزيران كان عراقيا عندما أمَّم
الـعراق نفطه عام  1972ليـحرر اقتصاده وثـروته من ربقة الشركـات االحتكارية
فـيــمـا كــانت نـهــايـته في الــثالثـ مــنه عـام 1920 انــدالع ثــورة الـعــشــرين ضـد
ـكـونـات العـراقـيـة من أجل سـيـادة الـعراق االحـتالل األجـنـبي التـي توحـدت فـيه ا
وحـريته. وإذا كـان فـاحت شهـر حزيـران ـ يونـيـو وخواتـيمه عـراقـيا فـإن ما شـهدته
األيـام ما بـ الـتـاريـخ كـان مـصـريا انـعـكـست تـداعيـاته عـلى مـجـمل األوضاع
العـربـية جـرَّاء تـداعيـات عدوان اخلـامس من حـزيران 1967 عـلى مـصر والـعالم
العربي بـسبب هذه النكسـة التي أصابت مصر ودول اجلوار الـعربي من نتائجها
ـنطـقـة األمر الـذي دفع الـرئيس الـراحل جـمال الـكارثـيـة على مـيـزان الـصراع بـا
له عـبـد الــنـاصـر إلـى تـقـد اســتـقـالــته في الـتــاسع من حـزيــران ـ يـونـيــو وحتـمـُّ
ـة التي قـوبـلت برفض شـعـوب مصـر والـدول العـربـية والـتـمسك مـسؤولـيـة الهـز
بقيـادته الذي استـجاب لهـذا النـداء وعاد متـعهدا بـإزالة آثار نـكسة حـزيران وما
ـوت أدركه في الـثـامن والـعـشــرين من شـهـر سـبـتـمـبـر ـ أيـلـول فــته غـيـر أن ا خـلـَّ
ـسـار األحداث فـفي الـسابع 1970. وتـزامن مع هـذه الـتداعـيات حـدث مـرتبط 
ـفـاعـل الـنـووي من حـزيــران ـ يـونــيـو 1981 أقـدمت إســرائـيـل بـالـعــدوان عـلـى ا
العـراقي اخملصص لألغـراض السـلمـية الـذي أدانه العـالم ومجـلس األمن الدولي
طـالبـة بالـتعـويض جـرَّاء هذا الـعمل. وعـلى الرغم من أن الـذي مـنح العـراق حق ا
كان العراق لم يـرد واكتفى بـالتأكيـد على حقه بالـرد على إسرائيل في الـزمان وا
احملددين حـيث حانت الفرصة للـعراق في التاسع عشر من كـانون الثاني ـ يناير
1991 خالل اندالع حـرب اخلليج الثانيـة بإقدامه على استهـداف إسرائيل بنحو
نـاسب ونحن نـرصد األحـداث التي شـهدهـا شهـر حزيران 39 صاروخـا. ومن ا
ــاضـيـة أن نــتـوقف عـنــد مـا جــرى في الـعـاشــر مـنه عـام 2014 خالل الــعـقـود ا
باحـتالل (داعش) محافـظات نيـنوى واألنبار وصالح الـدين وديالى ووصوله إلى
تخـوم بغداد بعد عجز اجليش العراقي عن وقف (زحف داعش) وهو األمر الذي
تـحـدة األميـركيـة لوقف اسـتـدعى تشـكيل حتـالف دولي حملـاربته قـادته الواليـات ا
ـنطـقة الـعربـية حـيث هزم (داعش) 2017. نـعم كان شـهر خطـره على الـعراق وا
شهد سياسي مغاير حزيران ـ يـونيو شهرا اكتظ بأحداث خطيرة رسمت مالمح 
ـا كان عـلـيه قـبل تـلك الـتـحوالت الـتي تـسـبـبت في تـراجع اآلمال واألمـنـيـات بـغد
ـا نعيشه اآلن حيث تعاقبت تلك األحداث على مر أفضل 
الــســنـ لــتــضـيع الــفــرص الـتي لـم تـســتــغل إلعـادة رسم
مستقبل آمن من اخلوف وخطاب الكراهية والعنف تسوده

العدالة ويحكمه القانون.

حتـتل القـدس عبـر الـتاريخ مـكانـة عـظيـمة بـاعـتبـارها أرضـا مقـدسـة فهي مـحور
احلديث وشغـل السياسـة الشاغل تـتميـز القدس بـالتقـدس عن مدن األرض فقد
كـرمـها الـله وتـشـرفت بـنـزول نـور الـهـدى صـلى الـله عـليـه وسلـم مع جـبريـل على
أرضهـا وأمامته األنبياء في صخرتهـا ومعراجه إلى سماوات العالء منها وهي
ة ـنـشـر.. الـقـدس مـديـنـة مـبـاركـة مـشـرفـة مـقـدسـة فهـي كـر أرض  احملـشـر وا
شريفة مباركة لها مكانتها وقدرُها في قلب كل مسلم غيور على دينه وتراث أمته
فـهي أرض اإلســراء والـنـبـوات الـتي بــاركـهـا الـله وبــارك حـولـهـا وجـعــلـهـا مـهـبط
الرسـاالت وموطن األنـبيـاء. . لقـد نص اإلسالم على تـبريك مـدينـة القـدس وجاءت
ـتـعـددة تـذكـر هـذا الـتـبـريـك الـذي كـان قـبل ظـهـور اإلسالم وقـبل إسـراء اآليـات ا
الـنبي صـلى الله عـليه وسلـم غليـها أي قـبل ارتباطـها بـالعقـيدة اإلسالمـية ثم جاء
بـاركـتهـا ومكـانتـها في الـعقـيدة اإلسالمـية.. ذكـرها في الـقرآن بـالتـبريك تـقريـرا 
القدس أمـانة تسلَّمهـا وحافظ عليها األنـبياء السابقـون. قد قرر من سبع سماوات
ـعــارج حـيث أعـلن عن إسالمـيـتـهـا ـعـجـزة اإلسـراء وا ـديـنـة  بـإسـالمـيـة هـذه ا
 وكان لـهـذه العـقـيـدة الدور الـكـبيـر في حتـقـيق عدد من ـانـيـاً روحـياً وعـقـدياً وإ
ـان فاألقصى هو االنتـصارات والدفاع عن األقـصى هو دفاع عن الـعقيدة واإل

عراج بقوله تعالى:   عجزة اإلسراء وا جزء من العقيدة ألنه مرتبط 
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا منَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)

تهن األقصى حجـر الزاويـة في التمـك والعـزة ومسـيرة التـحريـر فاألمة الـتي 
هج وأرواح خيرة أبنائها لهي في عصرها دون أن تسيجه بضلوعها وتذود عنه 
أمـة ذلـيلـة ولن يـشـرق فـجرهـا مـادام فـجـر األقصى وشـمـسه في أفـول.. الـقدس
عـاصـمـة أبـديـة للـدولـة الـفـلـسـطـيـنيـة يـدافع الـفـلـسـطـنـيـون عن قـدسهـم وأرضهم
باركـة ويقدمون كل الغالي والنـفيس من أجل حريتها وكرامـتها. يقدمون الغالي ا
واجـهة ـقدسـة بـا والـثمـ رخـيصـا من أجـلهـا ويـتجـلى ذلك في غـليـان األرض ا
اليـ حول قـاومة وتـقد الـشهـداء عـلى أرضهـا. واليزال هـناك ا واسـتبـسـال ا
ـانا والـقدس لـيس مجرد ن يـعتـبر حتـرير فـلسـط والقـدس عقـيدة وإ الـعالم 
ية بل هي قـضية إسالمية والدفاع عن قضيـة تدخل في معادالت السيـاسية العا
الــقـدس وفـلـسـطـ وبـذل كـل مـا يُـسـتـطـاع من جــهـد ومـال ووقت وحـركـة وعـمل
سلم أمانة ـبارك وإعادته حلوزة ا سجد األقصى ا لتحـرير القدس الشريف وا
يــنـبـغي اســتـردادهـا الــقـدس الــيـوم شـغل األمــة الـشـاغـل تـرزح حتت االحـتالل
وتسـتغيث فهي شرف مـدنس وعرض مهان وكرامـة منتهكة وهي
قضيـة القضايا بالنسبة للـمسلم حول العالم. لن يتنازل
ـســلـمــون عن الـقــدس في يـوم مـن األيـام وإن مــقـاومـة ا
لـتحـريـر الـقـدس تـذكـرنـا هـذه العـقـيـدة والـتي سـتـسـتـمر

ألجيال حتى أن  يحقق الله احلق ويزهق الباطل. 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

الفـئة حـدد مجـلس الـقـضـاء االعلى ,
ـشــمـولـة بـأحـكـام قــانـون الـتـقـاعـد ا

عدل رقم  26لسنة 2019. ا
وقـــال اجملـــلـس في بــــيـــان تـــلــــقـــته
عـلومات (الزمان) امس انه (بـشأن ا
الــتـي تــتــداولــهــا مــواقع الــتــواصل
تقاعدين االجتماعي بشأن شريحة ا
ادة  13من قانون وآلية شمـولهم با
ـوحد رقم 9 لسـنة 2014 التـقـاعـد ا
عدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019 ا
من عـــــدمه نـــــؤكـــــد ان صـالحـــــيــــة
الـــتــشــريع وتــعـــديل الــقــوانــ هــو
,ضـمن اخـتــصـاص مـجـلس الـنـواب
ــــؤســــســـــات احلــــكــــومــــيــــة ,وان ا
ــعــنــيـــة كــافــة مــلــزمــة واجلــهــات ا
بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل
ــادة  18من واضح) ,واضــاف ان (ا
ـعدل نصت على ان قانون التـقاعد ا
يــنـــفــذ مـن تــاريخ  31كــانــون االول
عـاغم  2019ويــنــشــر في اجلــريــدة
الرسمية ,أي ان يطبق فقط على من
احيل الى التقاعد بعد هذا التاريخ 
ــادة  13اشـــتـــرطت قـــبل ولـــكـــون ا
تـعـديـلـهـا بـالـقانـون رقم  26من قبل
مجلس النواب  ,منح راتبا تـقاعديا
للـموظف الـذي  عزله من الـوظيـفة

UI¡∫  رئيس مجلس النواب خالل لقائه السفير االمريكي لدى بغداد     

نــاحـيـة شــيالدزي الـتــابـعـة لــقـضـاء
حافظة دهوك. العمادية 

 وقــال شــهــود عــيــان ان (الــطــيــران
الــــتـــركي قــــصف جـــبـل كـــورة جـــار
الــــواقع بــــ نــــاحــــيـــتـي ديــــرلـــوك
ـــنــاطق وشـــيالدزي والـــقــريـب من ا

اآلهلة بالسكان). 

رجب طيب ازدوغان
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بغداد

الـــكــتــاب إضـــافــة إلى نـــوري عــبــد
الــرزاق وحــســ ســلــطــان وبــاقــر
ابـراهــيم وعـدنــان عـبّــاس ومـهـدي
احلافظ ومـاجد عـبد الـرضا وخـالد
الــسـالم وآخــرين.  اضــطــر بــعــدهــا
للـسفر إلـى لندن كالجـىء منذ أوائل
الــتـسـعــيـنــيـات حــتى وفـاته في 13
أيـــار/مـــايـــو عـــام 2000. وفي عـــام
أصـــــدر كـــــتــــابـه الـــــنـــــقــــدي 1997
ي "مقوضات النظام االشتراكي العا

ي اجلديد". وتوجّهات النظام العا
وتـــــوقّف الـــــبــــاحـث عـــــنــــد عـالقــــة
الشيوعي العـرب القيادي ومنهم
عـامر عـبـدالله بـاالحتـاد السـوفـيتي
فكان كغيره يـحجّ الى الكرمل ألخذ
الـتـعـلـيـمـات والـتـوجـيـهـات في هـذه
القـضـية أو تـلك والـتي تخـص البـلد
نـفـسه  وهـذه األمـور أخـذت طـابـعـاً
يـة الـثـانـية. أكـبـر بعـد احلـرب الـعـا
ويــذهب إلى الـقــول كـان عــامـر عــبـد
ـان بـاالحتاد يًّـا وشـديد اإل اللـه أ
السوفيـتي ودوره وال غرو أن يتأثر
بتعلـيماتهم الـتي يسميـها نصائح
فــهم مَن قــالــوا بـضــرورة اســتـبــقـاء
الـزعـيم عـبــد الـكـر قـاسم وهم مَن
شــجــعـوا عــلى الــتــحـالـف مع حـزب
الــبــعث الــعــربي االشــتــراكي الــعـام
ــنــاصب  1973 وقــبـل ذلك قــبـــول ا
الوزاريـة العام 1972 ألن البعث في
نــظــرهم يـنــتــهج ســيـاســة نــفـطــيـة
صـحــيـحــة وقـام بـبــعض اخلـطـوات
ـكن االتفاق مـعهم أما التقـدمية و
بقية القضايـا فهي مجرد "تفاصيل"
انه بدأ يتزعـزع نتيجة فقده لكن إ
لــبـوصــلـة الــتـحـلــيل إثــر اخلـطـوات
ــــــتـــــســــــارعــــــة الـــــتـي أعـــــقــــــبت ا
الــبـــريـــســـتـــرويـــكـــا وصــعـــود جنم
غــــــوربــــــاشـــــوف 1985 (انــــــتــــــهى

االقتباس).
كان عامـر عبد عـندما يُـسأل عن هذه
األمور في جلـساته  اخلاصـة يقول:
ـفـروض أن نسـتـمع الى رأي  كـان ا
السوفيـات وأن نتخذ مـواقفنا نحن
الـشيـوعـيـ العـراقـيـ وفق ظروف
الــبــلـد وطــبــيــعـة اجملــتــمع والــنـهج
اركسي الليـنيني وأن نستمع الى ا
رأي كـوادر وقواعـد احلـزب لـتـجنب

الوقوع في أخطاء فادحة.
ـواقف عـامـر عـبد ـؤلف  ويـشـيـد ا
الـله الـعروبـيـة إضـافـة إلى  مـواقفه
الوطـنيـة من االتفـاقيـات اجلائرة مع
البريطاني وفـيما بعد مع الواليات
ـــتـــحــــدة ووقـــوفه  ضـــد األحالف ا
الــعـــســكــريــة كــحــلف بــغــداد الــتي
تعكس مواقف احلزب وتوجّهاته في
تــلك الــفـتــرة الـصــعـبــة الــتي كـوّنت

رصيده التاريخي.
وقـد قــيّم الـدكـتــور شـعـبــان كـبـاحث

عاش حقـبة مـهمّة من تـاريخ احلركة
الـشـيـوعـيـة ومـواقف احلـزب بقـوله:
يـة عامـر عبـد الله على الـرغم من أ
الـطافـحـة  لـكن حـسه الـعـروبي كان
شـــديـــداً  وبــقـــدر حــســـاســيـــته من
التـميز ضـد القـوميات األخـرى  فقد
شــعـر بـالـتــمـيـيــز ضـد الـشــيـوعـيـ
العـرب في احلزب فـي الثـمانـينـيات
وفي أحـد األيــام عـدّد لي أسـمـاء 11
ــنــظــمــات ومــســؤولــيـات مــســؤوالً 
حزبية  كان  9 منهم من الكرد ليس
ــقـدرة. فـقـد كـان بـســبب الـكـفـاءة وا
بعضهم أقل جدارة من رفاق آخرين.
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ــانه ويــضــيف: وعــلـى الــرغم من إ
بــحــقــوق الــشــعب الــكــردي ودفــاعه
عـــنــهـــا إالّ أنه لم يـــرتضِ مـــا دعــاه
ســيـــاســة "الـــتــكـــريــد" الـــتي ســبق
حلس سـلطان أن حتـدّث عنهـا منذ

وقت مبكّر.
وهـو اجتـاه سـاد فـي الـثـمـانـيـنـيـات
وعـــارضـــته جـــمــــهـــرة واســـعـــة من
مالكــات احلـزب نـظــراً لـنـزعــته غـيـر
الـعـقالنـيـة والـتـمـيـيـزيـة والـوالئـيـة
خــصـوصــاً في ظل الــضـربــات الـتي
وجّهت للـكادر في القـسم العربي من
الــعــراق وارتــفــاع رصــيــد الــكــفــاح
ـــســلح في كــردســـتــان وعــســكــرة ا
احلـزب حــيـنـهـا هـيــمـنت الـقـيـادات
الكردية علـى مالكاته األساسية  مع
نــــزوع انــــعــــزالـي في ظـل بــــيــــئــــة
محـدودة ووالءات أو انـحـيازات مع
هذا الفـريق الكـردي أو ذاك وهو ما
دفع احلزب ثمنه غـالياً في معارك لم
يــكن لـه مـصــلــحــة فــيـهــا  الســيــمـا
مجزرة بشتاشان الشهيرة التي راح
ضحيـتهـا نحو 60 شيوعـياً على يد
االحتاد الوطني الكردستاني بزعامة
جـالل الــطـــالـــبـــاني ونـــاوشـــيــروان

مصطفى.(انتهى االقتباس).
وهـــذه األمـــور الـــتي وردت فـي هــذا
الـــنص المـــســهـــا وعـــاشــهـــا كــوادر
ورفــاق احلــزب وكـــان من نــتــائــجه
الواضحة للعيان هيمنة أحدهم على
مـالـيــة احلـزب واإلعالم في اخلـارج
ــقـدراته عــبـر وسـائل ال والـتــحـكم 
يـجمـعـها جـامع مع قـيم الـشيـوعـية
إضـــافــة إلى الـــتــخـــبط الــســـيــاسي
والـعـشـوائيـة في الـتـحـالـفـات خارج
الــــوطـن من جــــوقـــــد الى جــــود إلى
اجلبـهة الكـردستانـية إلى حتـالفات
ئات ـا كلف احلزب ا أخرى هشّة 
من الــكـوادر واألعــضــاء احلـزبــيـ

وكل هذه األمور سادت في ظل قيادة
عزيز محمد التي لم تكن تمتلك احلد
ــســؤولــيـة األدنى مـن الــشــعــور بــا
وتـعـمل عـلـى تـصـحـيح األوضـاع بل
تركت احلبل على الغارب وانشغلت

عنـدما يـكـتب الدكـتور عـبد احلـس
ـوســوم "عـامـر شـعــبـان في كــتـابه ا
عبد الله النار ومرارة األمل  - فصل
ســــــاخـن من فـــــــصــــــول احلــــــركــــــة
ـا يـدل عــلى الـوفـاء الـشــيـوعـيــة" إ
وحـمـيـمـيـة الـرفـقـة التـي ارتـبط بـها

كرفيق ومناضل ومفكرين. 
فقـد قـضى عامـر عـبدالـله عـقوداً من
الزمن في احلزب الشيوعي العراقي
الذي انتسب إليه بعد إعدام يوسف
سلـمان (فـهد) ورفـاقه حسـ محـمد
الــشــبــيــبي (صــارم)  ومــحــمــد زكي
بــــســـيم (حـــازم ) ويــــهـــودا صـــديق
وساسون دالل. لم يكن كتاب دكتور
شــعــبــان في أدب الــســيـرة بـل كـان
أبـعــد من ذلك حتـلــيـلـيـاً وتــسـاؤلـيـاً
ونـقديـاً تـوقّف فـيه عنـد الـعـديد من
تـاريخ احلركـة الـشـيـوعـية من خالل

عامر عبدالله.
ولــكي نــعــطي الــقــارىء الــكــر من
األجيال الـشابة والـتي ليست لـديها
معرفة بـ عامر عبدالله من العراقي
والـــعـــرب نــدون هـــهـــنـــا حملــات من

تاريخه.
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ولـد عــامـر عـبــد الـله عـام  1924في
مـــديــنـــة عـــانــة  –الـــعــراق وأكـــمل
دراســته األولــيــة فــيــهــا والـتــحق 
ــلك فــيــصل بــعـد جنــاحه بــكــلــيــة ا
ــرتـــبــة األولـى في لــواء الـــدلــيم بـــا
(األنـبـار ) وطـرد مـن الـكـلـيـة بـسـبب
نشاطه السيـاسي. وعند تخرجه من
الــثــانـويــة وفــيــمــا بــعــد مـن كــلــيـة
احلـقـوق سـاهـم في تـأسـيس حـزب
الشعـب برئاسـة عزيـز شريف وعمل
صــحـفــيــا في جـريــدة الــوطن الـتي

يصدرها .
ومن عــــام  1952ولـــــغــــايــــة 1958
إختفى (طوعيا) في العراق وأصبح

متفرغا للعمل احلزبي السري.
وكـمـا يـقـول شـعـبـان أصـبح عـضـواً
ـــكـــتب الـــســـيـــاسي لـــلـــحــزب في ا
الـــشـــيــوعـي الــعـــراقي. وشـــارك في
التـحـضيـر لـلكـونفــــــــــرنس الـثاني
وأعــد تــقــريــره األســاسي في ضــوء
ــــؤتــــمــــر الــــعــــشـــريـن لــــلــــحـــزب ا
الشيـــــــــوعي السوفـيتي بالتعاون

مع سالم عادل 1956.
وفي العام 1957 سافـر إلى االحتاد
الـسـوفـيـتي والـصـ لـضـمان الـدعم
لثورة تموز (يوليو) وحتضيراً لها .
وكـان صـلـة الـوصل مع عـبـد الـكـر

قاسم بواسطة (رشيد مطلق).
ومن عـــــام 1964 – 1961 درس في
ـدرسـة احلزبـيـة في مـوسـكـو بـعد ا
أن عــوقب بــتــنــحــيــته من عــضــويـة
ـكتب السياسي  ركزية وا اللجنـة ا
بعد محـاسبة كتلـة األربعة التي كان
أحد أبرز قادتها وهم  إضافة إليه :
زكـي خـــيـــري وبـــهـــاء الـــدين نـــوري

ومحمد حس أبو العيس.
وفي الــــعــــام  1965عــــاد ســــراً إلى
الـعـراق عبـر الـكـويت لـلـمـشـاركة في
إعـادة  بـناء احلـزب الـشـيـوعي بـعد
انــقالب 8 شـــبـــاط/فـــبـــرايــر 1963

الدموي .
وفي عـــام 1972 إخــــتـــيـــر مـن قـــبل
احلـــزب الــشــيــوعـي لــيــكــون وزيــراً
لـلـدولة  وكـان ذلك تـمـهـيـدا لـتـوقيع
مــيــثــاق الـــعــمل الــوطــني مع حــزب
الـبـعث وتـأسيـس اجلبـهـة الـوطـنـية
والقوميـة  التقـدمية  (تمـوز/يوليو
 من1978). وقد اسـتـقـال عام 1973
الـوزارة عـلى خـلفـيـة اشـتـداد حـمـلة
الحــقـات ضـد احلــزب الـشــيـوعي ا

وغادر العراق.
ومن عــــام 1980 عــــاش في دمــــشق
حيث بدأت بوادر اخلالف بينه وب
مــجـــمــوعــة كـــبــيـــرة من الـــقــيــادات
ــتـــقــدمـــة مع الــقـــيــادة والــكـــوادر ا
الـرسمـيـة لـلحـزب الـشـيـوعي وكتب
عـدة رســائل ومـذكــرات إلى الـلــجـنـة
ــركـــزيــة وإلى احلــزب الـــشــيــوعي ا
الـــســوفــيــتي ونــشــرت الــصــحــافــة
وقف من بعضها في حينه بسبب ا
احلرب العـراقية  –اإليرانيـة وهوّية
احلــــــزب وأســــــالـــــــيب الــــــكــــــفــــــاح
والـتحـالـفات وإجـراءات الـقـمع التي
تـعـرض لـها الـكـثـيـر وأجـواء الـتـآمر
ــؤتــمــر الــرابع الــتي تـــكــرّست في ا
حـــيث  فــصـل الــعـــديــد من 1985
كــــــــوادر وقـــــــيــــــــادات احلـــــــزب او
استبـعادها أو تـهميـشها أو عـزلها
ن فــيــهم كـاتـب الـســطــور ومـؤلف

بقضايا جانبية
وارتــــيــــاحــــات
شـــــخــــصـــــيــــة
وخـــــــــوّلـت مَن
ـهامها يقوم 
في ظل نزعات
الــــكــــراهــــيـــة
وتــــصــــفــــيــــة
احلـــســـابــات
ونــــــــــــــــــــهــج
الـــــتـــــفـــــريط
وجــــــــــــــــــمـع
الــبــطــانــات
ومــــسّــــاحي
اجلـــــــــــــوخ
ولــــــــــــــــذلـك
عانى عـامر
عـــبــــدالـــله
والـــعـــديــد
من الـرفـاق

ال سيّمـا من كبار السن
أمـــثـــال: زكي خـــيـــري وحـــســ

ســلــطــان وثـــابت حــبــيب الــعــاني
والــكــثــيــر من الــقــيــادات والــكـوادر
تـقـدمة وجلـان االخـتصـاص الذين ا

أصبحوا عملياً خارج احلزب.
تـعـرّض عـامــر عـبـدالـله إلى حـمالت
داخلـية وهـو في سـلم القـيادة األول
فـتـارة بـالـيـمـيـنـيـة وأخـرى بـالـبذخ
وثالثة بـالتعاون مع الـبعث ورابعة
بـالـتـسـيب والـليـبـرالـيـة عـلـمـاً بأنه
اركـسي في فكـرين ا يعتـبر أحـد ا
تـلك كفاءات العالـم العربي وكـان 
عــديــدة مــثل الـتــرجــمــة والـكــتــابـة
وحـــسـن اإلدارة خـــصـــوصـــاً حـــ
أصبح وزيـراً وباعـتراف الـبعـثي

لــكن تـمــيّـزه وكــفـاءاته ومــواهـبه لم
تــقــدّر في احلــزب الــشــيــوعـي. فــقـد
عـاش فيه وكـأنه خـارجه بـسـبب ما

لقي من عسفٍ وضغطٍ وتنحيات.
ــؤتــمــر الــرابـع لــلــحــزب قـال وفي ا
السكرتـير العام عـزيز محمـد: "جئنا
لــيـلــغي نــصـفــنـا االخــر". وكـان ذلك
تتـويـجاً حلـملـة الـتهـميش واإلبـعاد
الناعـمة الـتي استمـرت منذ الـهجرة
اجلـــمــــاعـــيــــة واســـتــــغالل ظـــروف

الشيوعي القاسية.
وقــد جتــمّــعت آراء ووجــهــات نــظـر
الـــعـــديــد من قـــادة وكـــوادر احلــزب
حـول الـكـثـير مـن األمور الـتي كـانت
سائدة آنذاك ومنها احلرب العراقية
اإليرانـية و الـنضـال من أجل وقفـها
ألنــهــا حـــرقت األخــضــر والــيــابس
وأدّت  إلـى إزهــــــاق أرواح مــــــئـــــات

. األلوف من البشر من الطرف
وبــــعـــد اجــــتـــيــــاح إيـــران األراضي
العراقية أصبحت قضية الدفاع عن
الــوطن مـــســألـــة مــلـــحّــة وشـــديــدة

q _« …—«d Ë —UM « ÆÆ tK « b  d U

بغداد

ÊËbF  V U

نبض القلم

ÆÆ ÕËd « u

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 6982 Thursday 3/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6982 اخلميس 22 من شوال 1442 هـ 3 من حزيران (يونيو) 2021م

احلـساسـيـة لـدى الـشيـوعـيـ الذين
ـــعـــهـــودة عُـــرفـــوا بـــوطـــنـــيـــتـــهم ا
ـقـولـة مؤسـس احلزب وتـمـسّـكـهم 
يــوسف سـلــمـان: "عــنـدمـا أصــبـحت
ا شيـوعياً أصـبحت أكـثر وطنـيةً. 
حـــدا بـ "زكي خـــيــري" لـــرفع شـــعــار
عروفة الدفاع عن الوطن بكتاباته ا
وقد  الـرّد عـليه في مـجـلة الـثقـافة
اجلديـدة بـتكـليف أحـدهم لـلنـيل منه
واستصغار مواقفه. وفي تلك الفترة
ــنـبـر" وأعـرب الــعـديـد من صـدرت "ا
الـــرفــاق عن مـــوقــفــهـم الــواضح من
إدانــة اســتــمــرار احلــرب ودعــوتــهم
لـــلـــدفـــاع عن الـــوطن. ومن بـــيـــنــهم
الــشــاعــر الــكــبــيــر ســعـدي يــوسف
ونخـبة من مثـقفي احلـزب منـتقدين
ائع لقـيادة احلزب وهو ما وقف ا ا
أثــار جــداالت واســعــة داخل قــواعـد
احلــزب وأنــصــاره خـصــوصــاً بــعـد

احتالل الفاو.
وقـد نـشـر البـاحث الـدكـتـور شـعـبان
ــذكـــرات الــتي وجّـــهــهــا عـــدداً من ا
بعض قادة احلـزب لتصـحيح نهجه
ومـنهم: عـامـر عـبد الـله ونـوري عـبد
الـــرزاق وبـــاقــر إبـــراهـــيم وحـــســ
ســلـــطـــان وعـــدنـــان عـــبّــاس ولـــكن
لألسف لم تــلقَ هـذه الــدعـوات األذن
الصـاغيـة.يعتـبر كـتاب الـدكتـور عبد
احلسـ شـعبـان عن عـامر عـبـد الله
وثـــيـــقــة مـــهــمّـــة وجــزءًا مـن تــاريخ
ـا لها احلركة الـشيوعـية العـراقية 
كن وما علـيها وهـو جهد ثـم ال 
عرفة تاريخ احلركة االستغناء عنه 
الـوطـنـية والـشـيـوعـيـة كـمـرجع رفد
ــكــتــبــة الــعــراقــيــة فــيه كــالــعــادة ا

والعربية.

 تعريف مـوجز ظل عـالقا في الـذهن من أيام الـدراسة والوعي بـالقراءة
(االنسان حيـوان ناطق)  لكن احلـياة والقـراءة علمـتنا أيـضا أن النطق
والـكالم  والـلـسـان وحـتـى الـعـقل لـيس وحـدهـا كـافــيـة لـتـثـبت إنـسـانـيـة

االنسان واختالفه عن الكائنات االخرى ..
كل اخمللوقات تنطق .. القرد يـنطق كلمات والببغـاء تقلد فتنطق والديك
يـصـيح والـعـصـفـور يـزقـزق واالسـد يـزأر واحلـصان يـصـهـل واحلـمار

ينهق والكلب ينبح  ..
وكل هذه االصوات نطق وكالم .. 

والطبيـعة وما علـيها تتـكلم أيضـا  كل بلغته اخلـاصة  تعبـر عن وضعها
وتكون مفهـومة  فتراها تـتغيرأحوالـها والوانها حسـب الفصول االربعة 
وهي لغـة تنـطق وتعـبر(أتـاك الربـيع الطـلق  يخـتال ضـاحكـا.. من احلسن

حتى كاد أن يتكلما)  ..
كان   والزمان ..  واالحجار وإن وصفت باجلـماد لكنـها  حتكي  قصـة ا
وقس عليهـا كل ما في الكـون من البحار واالنـهار في غضـبها وفيـضانها

وجفافها  وهذه كلها  (لغات) (تعبر عن احلال ..)
يز االنسان عن احليوان والكائنات االخرى .. والعقل  كذلك وحده ال 

ال اجملرم إنسان عاقل  لـه عقل  والفاسد لـه عقل   واللص - سارق ا
الـــعـــام واخلـــاص له عــــقل    وقس عـــلـى  إجـــرام هـــؤالء  كل االعـــمـــال

االجرامية والالخالقية التي يرتكبها إنسان ذو عقل ..
... اذاً

ليس العقل  وال  النطق وحده كافيا للداللة على االنسان وحسن خلقه ..
فـمـا هـو الـشـيء الـذي يـجـعل االنـســان مـتـمـيـزا عـن الـكـائـنـات االخـرى 

ونشعر بانسانيته  ويتميز حتى على أخر من فصيلته ??
إنه الضمير ..

هو صوت الـروح الذي يعـلو على صـوت القلب ..وصـوت اجلسد (االهواء
والعواطف) .. يرتقي باالنسان ليصل الى إنسانيته ..

يقـول  الـفيـلـسوف الـفـرنسـي روسو (لـوال الـضمـيـر ما شـعـرت بشيء في
نفسي يرفعني فوق البهائم) ..

من كالمه نسـتشف أن الـضمـير فـوق العقـل - على أهـميتـه -  الن العقل
قد يقـدم على فعل شيء يـكتشـف  فيمـا بعد من خالل الـرقيب (الضـمير)

أنه خطأ ويلحق ضررا بالذات أو االخر  وعليه  يجب تغييره فورا ..  
فاجلاني قد يكتشف خطأه وقبح فعله وتأثيره السلبي على االخر  فيشعر
بالـندم ويـسلم نـفـسه للـشرطـة ويعـترف بـجـرمه  اذا ما إسـتيـقظ ضمـيره

وفاق من سباته ..
إذا جنح  الضـمـير في هـذا الـقرار فـهو حـي أو يقظ أو انـتـابته (صـحوة)
كـمـا هــو دارج في االسـتـخــدام   وإن فـشل وخـضع لــلـقـلب  فــهـو مـيت

كن أن حتكم على االنسان بانه فقد انسانيته .. وبذلك 
فالعقل قد يعرضنا للخطأ  لكن الضمير احلي يصحح اخلطأ ...

وهنـا تـظهـر قـوة الـضمـيـر فـهو احلـاكم   وله قـانـونه االخالقي اخلاص 
وهو مقياس االنسان  وموجهه  كذلك ..

الضميرهو صوت الله في االنسان كما يقول فكتور هوجو.. أو هو صوت
تلك هذا  الصوت ثل الـبولندي .. وهذا ما يـجعل من  الروح كما يقول ا
ا في خـلقه .. ويـعيش في سالم داخلي  نقيـا .. سخيـا في عطـائه  كر
وحالـة هـدوء وسكـيـنة ..خلـصـها مـثل انـكلـيـزي بعـبـارة موجـزة (الـضمـير

الهادىء ينام في الرعد ..) .
الـضـمــيـر هــو  دسـتـور االنــســـــــان وقـانــونه  ويـتـــــقـدم عـلى  الــقـانـون

الرسمي ....
إمتـحن أحد الـعلـماء تالمـيذه فـطلب أن يـذبح كل واحد مـنهم  دجـاجة في
مـكــان ال يـراه فـيـه أحـد .. وبـعــد مـدة دخل الــتالمـيــذ  وكل واحـد مــنـهم
يحمل في يده دجاجة مذبوحة عدا واحـدا منهم  وكان شابا صغيرا فقد

دخل متاخرا  وبيده دجاجة حية فضحك التالميذ منه ..
ـاذا لـم يـذبح الـدجــاجـة في مــكـان ال يــراه فـيه أحـد .. سـأله االســتـاذ... 
أجاب : - وهـل هنـاك مـكـان ال يـوجد فـيه الـله .. لـقـد بـحـثت عن مـكان لم
يراني الله فـيه فلم أجـد ..فكـان موضع اشادة واحـترام االسـتاذ النه كان
يـعرف الـله جـيـدا وهـو الـرقـيب علـيه وهـو مـوجـود سـبـحـانه في كل مـكان
..هذا هو الـضمـير .. وهـو الرقيب والـرادع لالنسـان من ارتكـاب االعمال

شينة والضارة .. ا
اذاً ..

الضـمـيـر صوت داخـلي يـنـطـلق من االعـماق .. هـو صـوت  الـله .. صوت
اجملتمع فينا وقوته داخلنا  يوجه االنسـان ليكون فعله إنسانيا وينعكس
على اخلارج بفعل متميز مفيد للفرد واجملتمع .. وبذلك يكون االنسان قد

حقق إنسانيته بفعل يتحكم به الضميرقبل العقل  ..
فاذا كان الـــــضميـر على هـــذه الـدرجة من االهــــمية .. فـهل من تعريف

له ?..  
كن رؤيته ? وهل 

كن زراعته كما تزرع اعضاء االنسان االخرى عند تلفها ? وهل 
الضـمـيـر عضـو مـهم يـضبط حـركـة االنسـان لـتـتوافق مـع ما هـو صـحيح

انسانيا ..
لقـد جنح االطـباء في زراعـة أعضـاء عـديدة  من جـسم  االنـسان كـالـكلـية
ا فيها الوجه  وتغيير مالمحه والكبد والقلب  وإصالح أعضاء أخرى 
االصلـية بعـملـيات جتـميل يـبدو فـيهـا  االنسـان على غـير خـلقتـه التي ولد
عليـها  وعمل أقـنعة  حـسب الطلـب والرغبـة  لكنـهم لم  ولن يتمـكنوا من
ـوت زراعـة ضـمـيــر  في االنـسـان .. الن الــضـمـيـر عــضـو خـاص  هـو 

وت االنسان  .
كن بيعه او التبرع به .. ولذلك ال 

ـكن أن  تستـدل عليه كن رؤيـته بالـع اجملردة ..  وال  الضمـير ..  ال 
بادق اجهرة الـسونار واالشعـة ..فهو مضـمر كما هو فـي اللغة لكـنه يعبر
ـكن أن  تـعرفه ـتكـلم او اخملـاطب او الغـائب .. و عن االنسـان بـصيـغـة ا
جيـدا  من أثـره .. فـتـعـرف أن هـذا االنسـان ضـمـيـره  حي وأخـر ميت او
في اجـازة  مـن الـفــعل .. أو االجنــاز .. والـتــصـرف والــســلـوك واالخالق
وعالقته مع نفـسه واالخر..  في  امـانته في صدقه ..  في عـهده ووعده 
ن هـو ـسـاعـدة والــعـون  ـه ا وادائه لـلـواجـب بـتـفـان واخـالص وفي تـقـد

بحاجة اليها  ..هو شعلة من العطاء .
 الضـمائـر تتـشابه  في الـوصف العـام واالثر الـذي تتـركه من خالل عمل
مـعـ  لـكــنـهـا تـخــتـلف من انـســان الخـر    كـمـا هي  بــصـمـة االبـهـام 

وتشكل له هوية خاصة  وعالمة يتميز  بها مدى حياته ..
ـلكون عيوناً يرون بها البشر جميعا يشـتركون بيولوجيا  في الوصف  
 واذاناً يسمعون بها وألسناً ينطقون بها  .. لكنهم مختلفون في الضمائر
.. ترى ضـمـيـرا حيـا يـتـجسـد بـفـعل اخليـر واخـر مـيتـا  مـليء بـالكـراهـية

واالنتقام وان كان حيا في اعضائه البيولوجية ..
ال الـعـام يشـترك مع االنـسان فـي االعضـاء البـيوجلـية الفـاسد وسـارق ا
ويختلف في الضمير .. النه يفـتقرالى  الرقيب وغاب صوت الله واجملتمع
في داخله  .. ومن يفقد هـذا الصوت ياتي دور الـقانون لينـزل العقاب فيه
ارس اجملتـمع دوره كذلك فـيحـكم علـيه بالعـزل واالقصـاء  والتـهميش و 

وعدم االحترام ..
بـاخـتـصـار اذا غـاب الـقـانـون الداخـلـي (الـضـميـر) يـصـبـح لزامـا تـطـبـيق
القـانـون الـعـام  (اخلارجـي) بكل حـزم وقـوة  بال اسـتـنـثنـاءات مع كل من

باع ضميره ..
واالنتـخابـات فرصـة ثمـينـة النزال حـكم الضـميـرفي الفـاسد ومن لم يـقدم

كاسب .. نصب للحصول على ا شيئا للبالد والعباد أويستغل ا
وهـنـا  يـظـهــر دور الـضـمـيـر ويـصــبح  حـاجـة وطـنـيــة وانـسـانـيـة من اجل
النهـوض بالبالد وتـوفير مـتطلـبات حيـاة  الناس .. ولن يـتحقق ذلك ان لم

ستحقه .. يذهب الصوت 
قراطي..  مارسة االنتخابية قد حققت هدفها الد وعندها تكون ا
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لــو خــيــروني بــ زوال الــطــغــاة أو زوال الــعــبــيـد
الخــتــرت بال تــردد زوال الـــعــبــيــد  الن الــعــبــيــد
يصـنـعـون الـطـواغـيت وال يـبـنـون االوطان ... (ابن

خلدون ..)

WO uOA « W d(« a —U  s  s U  qB

غالف الكتاب

bO — bOL  ¡U — ≠ œ«bG

نـظـم كـرسي الـيــونـسـكــو لـلـحـوار و
ـعـهـد الـفـرنـسي في بـغـداد الـنـدوة ا
(zoom)  اإللـكـتـرونـيـة عـبـر مـنـصـة
ـصـادف 20 عـصــر يـوم اخلــمـيـس ا
أيـار 2021 وضــيّف فـيــهــا اخلـبــيـر
الـفرنـسي الـبروفـيـسـور محـمـد علي
أمــيــر مــعـزّي لــيــتــحــدث عن مــؤَلـفه
ـوسـوم (الْـقُـرْآن كـمـا يـراهُ الـكـبـيــر ا
ـــشــــاركـــة األســــتـــاذ ُـــؤَرِخــــون)  ا
ـتمـرس الـدكـتـور عبـد األمـيـر زاهد ا
من جــامــعــة الـكــوفــة وأدار الــنـدوة
األب أمـيــر جـيــجي. اسـتــهل الـنـدوة
الـدكـتـور عالء شـطـنـان مـدير كـرسي
الـيونـسـكو لـلـحوار والـتـدريسي في
كلية اللغات بكلمة ترحيبية وتقد
نبـذة مخـتـصرة عن الـسيـرة الذاتـية
للخبير الفرنسي البروفيسور محمد
عـــلي أمـــيـــر مـــعـــزّي والـــذي حتــدث
ـوسـوم بـدوره عـن مـؤلـفه الــكـبـيــر ا
ُــــؤَرِخـــون) (الْــــقُـــرْآن كــــمــــا يــــراهُ ا
والصادر في سنة 2019 في باريس

حيث قال:
«bK  W ö

هــو مــوســوعــة من ثالثــة مــجــلـدات
وعــبـــارة عن دراســة تــأريـــخــيــة عن
وسوعة من القرآن الكر وتتألف ا
ـا يـقرب من 4000 ثالثـة مجـلـدات 
صـفـحــة وشـارك فـيه 30 بـاحـثـاً من
دول الـــعـــالـم تـــقــــوم بـــتـــلــــخـــيص
الـدراسـات الـعلـمـيـة عن الـقـرآن مـنذ
الــقـــرن الـــتـــاسع عـــشــر وتـــعـــززهــا
ـعـاصـرة ويـقـدم اجلزء بـاألبـحـاث ا
األول (وهــو مـجــلـد واحــد يــزيـد عن
 1000صـفــحـة) عـرضــاَ لـلـســيـاقـات
الـتـأريـخـيـة واجلـغـرافـيـة والـديـنـيـة
لـنــزول الـقـرآن أمـا اجلــزء الـثـاني (
الذي يقع في مجلدين ) فهو نقد أول
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وحتـلـيل مـتـسـلـسل يـتـنـاول اآليـات
آيـة بعـد أخـرى جملـمل سـور الـقرآن
الـــبـــالغ عـــددهــا  114ســورة وفـــقــاً
لــلــمـنــاهج الــلـغــويـة والــتــاريـخــيـة
ـــعـــطـــيـــات بـــصـــرف الـــنـــظـــر عن ا

قارنات العقدية".  التقليدية وا
وأضاف الـعالمـة " ينـظر إلى الـقرآن
ـوســوعـة كــمـا نــظـرت له في هــذه ا
أدقّ الـتـفـاسـيـر اإلسالمـيـة بـوصـفـة
وثـيقـة تـأريخـيـة وأدبـية وديـنـية من
القرن الـسادس والسـابع متجذرة
بــعــمق في الــتــقــالــيـد الــتــوحــيــديـة
ــسـيــحـيـة الــسـابــقـة (الــيـهــوديـة وا
ـالـوية ..الخ ـسـحـيـة ا والـيـهـودية ا
(مـــشـــيـــراً إلى بـــدايـــات الـــدراســات
العلميـة للقرآن وتفـسيره في القرون

اضية". ا
ـــؤلـــفــات وأكــد الـــبـــاحث "كـــتـــبت ا
اإلسالمـيـة في ظل احلـروب األهـلـيـة
ـسـلــمـ لـغـايـة الـعـام الـثـالث بـ ا
ـــؤلـــفـــون كــانـــوا من لــلـــهـــجـــرة وا
مجمـوعات متـناحرة وبالـتالي كانت
كل مــــجــــمــــوعـــة تــــكــــتب فــــكــــرهـــا
وأيدولـوجيـتهـا فكـان البد من قراءة
صادر من نظـرة نقدية واعية هذه ا
وفي مـعــرض دراسـة أصــول الـقـرآن
ـــــصــــادر غـــــيــــر البــــد مـن إدمــــاج ا
ـــصــادر ـــعـــاصـــرة (ا اإلسـالمـــيـــة ا
ـسـيـحيـة  اإلثـيـوبـية) الـيـهوديـة  ا
ومـا إلى ذلك من األصـول بـاإلضـافة
إلـى مــاكــتب بــالــلــغــات اإلغــريــقــيــة
والسريانيـة والعبرية وغـيرها لهذا
أبــقــيـــنــا عــلـى هــاتــ الـــقــاعــدتــ
نـهجـيـت مع إدمـاجهـا في دراسة ا
ــــصـــادر أصــــول اإلسالم الن هـــذه ا
تـعـطي مـعلـومـات غـايـة في األهـمـية

صادر اإلسالمية ."  الجندها في ا
من جـــانـــبه أبـــدى الـــبـــروفـــيـــســور

الــدكـــتــور عــبــد األمــيــر كــاظم زاهــد
رئــيـس قــسم الــقــانــون في جــامــعــة
اإلمـام الــصـادق مالحــظـاتـه بـعـد أن
نظمي وجه حتياته لوزير الثـقافة و
الــنـدوة قــائالً : " لم يـكن مــسـمــوحـا
قبل القـرن السادس عـشر او السابع
عــــشــــر فـي الــــعــــالـم األوربي نــــقــــد
قـدسة لـكن بـعد عـصر النـصـوص ا
ـستـنيـرين على التـنويـر وانتـصار ا
الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة بـدت هـنـاك
دراســات في عـمــلـيــة حتـلــيل الـنص
ــــقــــدس في الــــعــــهــــديـن الــــقـــد ا
واجلديد وهذا الـتحليل إتـخذ مناح
ـنهج متـعددة مـنـها إعـتمـاده على ا
نهـج السيـميائي الفيـلولـوجي او ا
الذي يعـتمـد على موضـوعة الدالالت
وربط الـنـصوص الـديـنـيـة بـالـتأريخ

االجتماعي".
وأكــد "هــذه الـقــراءة اجلــديــدة الـتي

نــشـأت في أوربــا في حتــلــيل بـعض
طاً من ـقدسة أنـتجت  النصوص ا
الدراسـة نـطلـق علـيـها اآلن الـدراسة
احلــداثـــيــة ألنـــهــا جـــاءت نــتـــيــجــة
احلــداثـة ومــا بـعــد احلـداثــة وهـذه
الـــدراســات تـــفــهم وفـق مــعـــطــيــات
خـــاصـــة مـــســـتــــلـــة من الـــنـــمـــوذج
احلـضـاري الـغـربي ولـيسـت دراسة
حتـــديــثــيــة تالحـظ مــســألــة حــاجــة
ـعـاصـر إلى تـأويل جـديد اجملـتـمع ا
ـقـدسـة فـهـذه الـقـراءة لـلـنـصـوص ا
ــقــدســة تــفـــتــرض أن الــنــصــوص ا
لـيـست ذات طـبيـعـة إلـهـيـة واليـفهم
ـنـزّل لـهـا أي من مـعـنـاهـا من ذات ا
ا تعـاملها مـعاملة مصادر دينـية أ
الــنـصـوص الــتي يـنـتــجـهـا الــبـشـر
وهــذه بـالــنـســبـة لــلـعــهـدين الــقـد
ــكــنه ولــكن بــالــنــســبـة واجلــديــد 
لــلــقـرآن فــيه مــشـكــلـة ألن الــعــهـدين

شعار اليونسكو

ــ قـد كــتـبــا بـعــد نـزولــهـمـا الــقـد
بـقـرون أما مـوضـوع الـقـرآن الـكر
ـعـنى في عـهـد فـقـد كـتب بــالـلـفظ وا
سألة مختلفة تماماً النبي ( ص)  فا

من حيث النشأة".
وعقب زاهد على ما قدمه البرفيسور
ـــعــزي بــعــد أن ثــمّـن الــنــيــة الــتي ا
تــســعى الى إفــتــتـاح مــعــهــد عــلـمي

للعلوم اإلسالمية في فرنسا".
تلك كفاءات مشيراً الى أن العـراق 
كثيرة تـستطـيع ان تدخل ضمن هذه
الــــشـــراكـــات ال ســـيـــمـــا عن طـــريق
ــوجـودة في كــراسي الــيــونـســكــو ا
جــامـعــتي بــغـداد والــكــوفـة مــؤيـداً
ـســلـمـ ـعــزي بـأن ا مـاحتــدث به ا
األوائل لم يكونوا عـلى نظرة واحدة
للقرآن فكل له منهجه الصوفية لها
ـعـتـزلـة لـهـا مـنـهـجـها مـنـهـجـهـا وا
والــشــيـــعــة اإلســمـــاعــيــلـــيــة الــذين
يـفـسـرون الـقرآن تـفـسـيـراً فـلـسـفـياً
والــشـيـعــة األمـامــيـة الــذين تـتـراوح
تفسيراتهم ب الـتمسك بالنصوص
الــــواردة عن االئــــمــــة والــــواردة من

سائل العملية". ا
 مـــشـــيــراً إلى مـــواطن الـــشـــبه بــ
ـفاهـيم واألفـكـار في القـرآن الـكر ا
ــــقــــدســــة في الــــتـــوراة والـــكــــتب ا
واإلجنــيل فـكـل األديـان تــنــطـلق من
مـــعـــ واحـــد وإن الـــقـــرآن الـــكــر
احـتـوى جمـيع األديـان فـهـو مـهـيمن
على كل الـفـضائل األسـاسـية والـقيم
الــديــنــيــة والــروحــيــة مــنـــــــــذ بــدء

اخلليقة ."
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ـــعـــزّي من إن الفـــتـــاً إلى مـــا قـــاله ا
صادر اإلسالميـة التي أسمهت في ا
عــمـلـيــة بـنــاء الـتــأريخ الـتــأسـيـسي
للقرآن الكر لـيست ذات مصداقية

ألن هـنـاك أساطـيـر كـثـيـرة ولـوجود
احلـــروب الــبــيــنــيـــة الــتي ســمــاهــا
باألهـليـة كـون الكـثيـر من األساطـير
التي جاءت ضمن التحليل والتأويل
أكـــثــرهــا مـن اإلســرائــلـــيــات ولــذلك
عـمـلـيـة الـتـخـلص مـنـهـا في تـفـسـير
القرآن الكر مسأله مهمة للتخلص
من هـذا اخلـطـر الـداهم عـلى تـشويه
معالم الـقران أما بالـنسبـة للحروب
والصراع بـ النبي مـحمد وأتـباعة
من جــهــة وبـ قــريش ال أســمـيــهـا
ا هي إعادة تأسيس حرباً أهلية إ
وتـنـظـيم لـلـحـيـاة من جـهـة الـعـقـيدة
والـــنـــظـم واألخالق وبـــالـــتـــالي هم
ليسو مختلف على مسائل وجودية
بــقــدر مــاهم مــخــتــلــفــ عـلـى رؤيـة

للكون واحلياة ".
ـــصــادر أهــمـــيـــة االســـتـــفـــادة من ا

سيحية واليهودية  ا
ـعـزي أيـد زاهــد رأي الـبــرفـيـســور ا
ـسـيـحـية ـصـادر ا بـاإلسـتـفادة من ا
والـيهـوديـة الـتي تـنيـر مـسـألـة جمع
الـــقـــرآن وفـــهـم اآليـــات وتـــفـــســـيـــر
ــوجـــودة في غـــايــة الــتـــبــايـــنـــات ا
األهـمـيـة عـلى شـرط ان تتـخـلص من
الــعـقـد الــتـوراتـيــة والـنــزعـات الـتي
سببتها عملـية الفتوحات اإلسالمية
ـسـيحـي وما رد بـه العـالم لـلـعـالم ا
ـسـيحي مـن حروب صـلـيـبـيـة على ا

سلم . ا
هـذا ويعـد الـكـتاب هـو الـنـتاج األول
من نــــوعـه في الــــعـــــالم بــــالــــلــــغــــة
الفرنســـية والذي يسـعى إلى تلبية
مــتــطــلـــبــات الــبــحــــــــــث الــعــلــمي
ــدنــيـة والــســيــاســيـة واحلــاجــات ا
العميـقة وتعد هـذه الندوة أول لقاء
عــراقي مع الــبــرفــيـســور الــفــرنـسي

عزي . ا
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سـتشـفى البيـطري في ديالى أعلن ا
ـواجـهة  تـشكـيل 27 فـرقـة جـوالـة 
مـــرض  احلـــمـى الـــقالعـــيـــة  الـــتي
تـــعـــتـــبــر أشـــرس أمـــراض الـــثــروة

احليوانية داخل احملافظة.
ــســتــشــفى مــحــمــود وقـــال مــديــر ا
الــــــشــــــمــــــري لــ ( الــــــزمــــــان )  إن
ـسـتــشـفى شـكل 27 فـرقـة جـوالـة (ا
تـنـتـشـر في 20 قـضـاء ونـواحي في
ديالى للـبدء بحـملة واسـعة تسـتمر
 4أســــابــــيـع ابــــتــــداء من االول من
عاجلة مرض احلمى حزيران القام 
ــثل احــد اخــطـر الــقالعــيــة الــذي 
االمراض الـفتاكـة للـثروة احليـوانية

خاصـــة االبقار واجلاموس) .
واضـــاف الـــشـــمــري ان  (احلـــمـــلــة
تـهـدف لـتــطـعـيم اكـثـر من 168 الف
راس من االبـقــار واكـثـر من 20 الف
راس من اجلــامــوس )  مــؤكــدا بـان
(الــلــقـاحــات  تــامـيــنــهـا من خالل

ـيـة و تـوفـيـر اكـثر من مـنـاشى عا
17 الف جــرعــة مــجــانــيــة حتــســبـا
ـاشـيـة لـوجـود اعـداد اضـافـيـة من ا

واجلاموس.

واشــــار الى انـه  ( تـــوفــــيــــر عـــدة
السـالمة الـشخـصـية لـلـمشـارك في
احلـــمــلــة لــضــمـــان عــدم اصــابــتــهم
باألمـراض الـوبائـية ومـنـها كـورونا
نـاطق اثـنـاء عـمـلـيـات الـتـنقـل بـ ا
الــزراعـيــة إلكـمــال مـفــردات احلـمــلـة
الـــتي ســـتـــكـــون مــجـــانـــيــة دون اي

مقابل).
ومن جــانـب آخــر قــال مــديــر مــكــتب
مـفوضـيـة حقـوق االنـسـان في ديالى
ان (فريق صالح مهدي لـ  (الـزمان ) 
ميداني زار نـاحية مـندلي واطلع عن
كــثب عــلى تـداعــيــات ازمـة اجلــفـاف
الـقـاس الـتي بـدأت تزحـف علـى قرى
متـناثـرة الفـتا الى ان وضع بـعضـها
صعب جـدا خاصـة مع وصولـها الى
مرحلة العطش القاتل كما في منطقة

طحماية) .
واضـاف مـهــدي  ان  (بـعض الـقـرى
هـــددت بــالـــنــزوح الـــقــســـري اذا مــا
استمرت مـرحلة الـعطش القاتل دون

اي حــــلــــول   مـــؤكــــدا بــــان بـــعض
ـنـاطق   حــفـر آبـار فـيـهـا إلنـقـاذ ا
االهــــالي وتــــامـــ احلــــد االدنى من
ـيــاه لـكن الـوضع تــفـاقم الن اغـلب ا
االسـر تـعـتــمـد عـلى الـزراعـة الـتي ال
ــيـــاه لــهــا من خالل ــكـن تــامــ ا
االبـار مـا يـجـعل تـلك الـعوائـل بدون

مصادر رزق ) .
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واشـار الى ان (هـنـاك تـقـيـيم جتـريه
ـفـوضـيــة حـالـيـا لـلـمـنـاطق االكـثـر ا
تـضـررا من ازمــة اجلـفـاف والـسـعي
الى بيان الكارثة احملتملة لها اذا ما
استـمـرت االوضـاع على حـالـها دون

اي حلول تلوح باألفق) .
وفي قـضـاء بعـقـوبـة مـركز مـحـافـظة
ديـالى قال مـديـر اعالم صـحـة ديالى
فــــارس الــــعــــزاوي لـ (الــــزمـــان) ان
ــعـدالتــهـا حـوادث (هــنـاك ارتـفــاعـا 
الــســـيــر حـــيث تــســـتــقـــبل ردهــات
طوار مستـشفى بعـقوبة التـعليمي فارس العزاوي

لوحـدها من 150 - 100 شخـصا) .
واضــــاف الــــعــــزاوي  ان  (حـــوادث
الدراجات النارية في ارتفاع مستمر
ـــصـــابـــ تـــكــون حـــيـث ان اغـــلب ا
اصـابـتـهم حــرجـة جـدا واغـلـبـهم من

 . ( راهق الصبية وا
ودعت نــاحـيـة كـنــعـان في مــحـافـظـة
ديالى  الى انـتشار احلـشد الـشعبي
مع شــريـط زراعي بــطــول 60 كم مع
ـــواجـــهــــة خـــطـــر اخلاليـــا بـــغـــداد 

النائمة.
وقال مدير الناحية مهدي الشمري لـ
ان (الـشـريط الـزراعي ب (الزمـان ) 
ديـالى وبــغـداد ضـمن حــدود نـاحـيـة
كنـعان او ما يـعرف بـالبـزايز وصوال
الى الــنــهـروان يــعــاني من حتــديـات
امنية بدأت تثير قلق الراي العام في
اآلونــــة االخــــيـــرة بــــســــبـب تــــكـــرار
اخلروقـات الناجـمة عن نـشاط خاليا
داعـش االرهـــابي الـــنـــائـــمـــة والـــتي
حتـــاول زعــزعـــة االمن واالســتـــقــرار

الداخلي ب فترة واخرى ) .
واضاف الشمري ان (60 كم2 تمتد
من ديـــالـى بـــاجتــــاه بـــغــــداد غـــيـــر
ــســوكـة اي انــهــا فـارغــة وتــشـكل
بـــيــــئـــة لـــنــــشـــاط داعـش االرهـــابي
وخالياه النائـمة التي تبحث عن اي
مـــاوى لالخــتــبــاء ونـــقــطــة انــطالق
ـنـاطق االمنـة ب فـترة الستـهداف ا
واخـرى داعــيـا الى انـتــشـار احلـشـد
الشـعبي باعـتبـارع قوة فـعالة او اي
قــوة امـنــيـة تــسـهم في اعــادة مـسك
مناطق بـدأت تشـكل حتدي امني في

اآلونة االخيرة ) .
واشــــــار الى ان ( مـــــلـف الـــــشـــــريط
الــزراعي بـ ديــالى وبــغــداد ضـمن
حدود كـنعـان يجب االنـتبـاه له نظرا
ـشـهـد االمـني الـعام خلـطورتـه على 
وامكانـية ان يجذب الـيه الفارين من
ـنــاطق ويــتــحـول الــيــبـؤرة بــقــيــة ا
ســــــاخــنـة لـلـتــنـظـيم تــهـدد مـنـاطق

واسعة ومترامية) .
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ـــــرقـم (٦٤٦٨٠٠ فــي  فـــــقـــــد الـــــوصـــل ا
٢٠٢١/٥/٥) الــصـادر مـن مـديــريه بــلــديـة
©w U  t ?H  bF? واطن ® الـعمـارة باسم ا
ــبـلـغ (١١٠٠٠٠٠) مـلــيــون ومــائـة الف و
ـزايــده كـشك رقم (٩١/ب) ديـنــار خـاص 
الـعـمـارات اجلـديده فـعـلى من يـعـثـر عـليه

تسليمه إلى جهة اإلصدار.
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(S5A) رقـمة بـرم مـعكم عـلى قـطعـة االرض ا استـنـادا الى العـقد االسـتـثمـاري ا
الـواقعة في منطـقة احلرة في خور الزبـير  ولعدم قيـامكم بتسديـد ما بذمتكم من
مـبالغ مالـية لصالح هـيئتـنا تقرر فـسخ عقدكم االسـتثماري ويـحق لكم االعتراض
على قرار الفسخ خالل مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او اعتباركم

. متبلغ وجملهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفت محليت
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{ كــــابـــول - ا ف ب: ســـتــــعـــيـــد
القـوات االمريكـية في افغـانستان
قاعدة باغرام األمريكية األكبر في
أفغانـستان الى اجلـيش االفغاني
"بحلول  20  حزيران" في مرحلة
جــديـدة لالنــسـحــاب الــسـريع من
الـبالد وفق مـا ذكـر مـصـدر امني
افـــغــاني لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس
ـسـؤول األفـغاني الـثالثـاء.وقـال ا
الذي طلب عدم الكشف عن هويته
ـقـرر أن تــسـتــغـرق عـمــلـيـة "مـن ا
االسـتعـادة حـوالى عشـرين يـوماً
لــكن قــد تـــطــول هــذه الــفــتــرة أو
تــقـصــر".وبـالــتـوازي تــوجه وفـد
حـكـومي أفـغـاني مـؤلف من سـتـة
إلى ثمانيـة اشخاص إلى الدوحة
تـوقع استـئناف امس حيـث من ا
احلـوار مع طـالـبـان حـول تـقـاسم
مـحـتـمل لـلـسـلـطـة رغم مـواصـلـة
القتال وفق ما أكد مصدر رسمي
طالباً عدم الكشف عن هويته.بعد
ان  حتـديـده في االول من أيـار
أمـر الرئـيس األمريـكي جو بـايدن
بــإتــمــام ســحب جــمــيع اجلــنــود
بحلول  11 أيلول أي في الذكرى
الـسـنـوية لـهـجمـات الـعام 2001
لـــكن الـــعـــمــلـــيـــة جتـــري بــشـــكل
مــتــســارع.وتــشــكل إعــادة قــاعـدة
باغرام التي كانت تؤوي ما يزيد
عن  30 ألـف جــــــنــــــدي ومــــــدني
أمـــــريـــــكـي ومن قــــــوات احلـــــلف
األطـلـسـي خالل ذروة الـعـمــلـيـات
عالمة الـعـسكـريـة في عام 2011 
فارقة.وأكّـد متحـدّث باسم القوات
االمــريـكــيــة رافــضــاً الــكــشف عن
هـــويـــته لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
"سـنــعـيـد قـاعــدة بـاغـرام اجلـويـة
لــكـن لــيس لــدي أي تــفــاصــيل أو
جــــدول زمــــني حــــول ذلك".بــــعـــد
عـشرين عـاماً من بـدء تدخـلها في
تـــشـــرين األول/2001  حتـــتـــفظ
ـتـحـدة بـنـحـو 2,500 الـواليـات ا
جــنــدي مـتــمــركــزين في األراضي
ـــــــرجّح األفــــــغـــــــانــــــيـــــــة ومن ا

انسحابهم خالل الصيف.

وتـعـدّ قاعـدة بـاغـرام الـعـسـكـرية
الـواقـعـة عـلى بـعد  50 كم شـمال
شـرق كـابـول في مـقـاطـعـة باروان
وبنـاها السوفـيات عندمـا احتلّوا
البالد (1979-1989)أكـبر قـاعدة
أمريكية في أفغـانستان.كما كانت
قــاعـــدة بــاغــرام مــركـــز اعــتــقــال
وتـعرّضت غـالـباً لـلتـنديـد من قبل
مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة الــتي
حتــدّثت عن "مــراكــز تــعــذيب" في
مـستـودعـاتهـا.وتعـثّر احلـوار ب
األطـراف االفـغـانـيـة الـذي بـدأ في
ـقـرّر أن يـواكب أيـلـول وكـان من ا
االنـــســحــاب األمـــريــكي اجلــاري
"بــــوتــــيـــرة ثــــابــــتــــة" بــــحــــسب
الــبـــنـــتـــاغـــون.والــتـــقى وفـــد من
احلـكــومـة االفـغـانــيـة ومن حـركـة
طـــالــــبـــان في  14 أيــــار واتـــفق
الـــــطــــرفـــــان عـــــلى "مـــــواصـــــلــــة
احملـادثـات" في قـطــر بـعـد شـهـور

من التعثر. 
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وأكـدت فوزيـة كـوفي وهي إحدى
الـنسـاء القـالئل اللـواتي يضـمّهن
الوفـد في تغـريدة الـثالثاء توجّه
رة آمل الوفـد إلى الدوحـة "هذه ا
في الـتوصل إلى نتـيجـة معـقولة
ـفـاوضـات إلنـهـاء مـبـنـيــة عـلى ا
مـعـاناة شـعـبي" داعيـة إلى "مـزيد
من اإلرادة والـــــصــــــدق في هـــــذه
احملـــادثــــات".  ودعـت الــــواليـــات
ــتــحـدة واألوربــيــون في مــطـلع ا
أيــار الــطــرفـــ إلى اســتــئــنــاف
احلــــوار بـــشــــكل "فـــوري" و "دون

شروط مسبقة". 
وحــذّرا مـن اســتـــخــدام طـــالــبــان
"عـملـية انسـحاب الـقوات كـذريعة
لـــتــعــلــيق عــمــلـــيــة الــسالم".لــكن
ــــتـــمـــرّدون مـــيـــدانــــيـــاً واصل ا
هـجـمـاتـهم ال سيّـمـا في اجلـنوب
وفي محـيط كابـول حيث احـتلّوا
عـدة مـناطـق وأحـيـانـاً دون قـتال
ـا أدى إلى امـام جــيش مـنــهك 
. وفـقا دنـي فـرار عشـرات آالف ا

تحدة. لأل ا
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هل العروبة "هوّية" أم حركة قومية? هو سؤال غالباً ما يُحدث التباساً لدى
عني الذين ال يـفرّقون ب العروبة ـتلقّي بل وفي بعض األحيان لـدى ا ا
شـترك األساس والـقومـية. وإذا كانـت اللغـة والثـقافـة والتـاريخ والعـيش ا
في الـهوّيـة فـإن القـوميـة فـعل سيـاسي له بـرنامج ذو شـحـنة أيـديـولوجـية
. وقـد تـكـوّنت احلـركة ويـزداد األمـر تكـريـسـاً حـ تـنشئ نـظـامـاً سـيـاسيـاً
الـقومية العـربية في نهـاية القرن الـتاسع كرَدّ فعلٍ دفـاعي عن الهوّية ضد
سـياسـات التـتريك الـتي اتبـعتـها الـدولـة العـثمـانيـة وفيـما بـعد وقـفت ضد

سياسات االستعمار الغربي. 
ـؤرخ عبد وبـالعودة لـلتـاريخ فإن العـروبة ولـغتـها سبـقت اإلسالم حسب ا
الـعزيز الدوري وح جـاء اإلسالم ترسّخت العروبـة ألن لغة القرآن كانت
عـربـية ويـذهب مـحـمـد عـابـد اجلـابـري لـلقـول بـثـنـائـيـة الـعـروبة واإلسالم
والـعربي هو من يصـبح عروبياً بـنزوعه إلى الوحدة الـثقافيـة وبالعودة إلى
ستعربة يجمـعهم اللسان. أما العروبة الـتاريخ فالعرب العاربة أو العـرب ا
شتركة من تبادل فـهي امتداد حضاري تاريخي ورابـطة تتصل بالثقـافة ا
ـكن ـعـرفـة واألدب والــفن والـعـلم والــتـراث وهي رابـطـة مــوضـوعـيـة ال  ا

إنكارها وليس لها بعداً أيديولوجياُ أو أنها برسم السياسة.
ووجـهـة النـظـر هـذه دعـوة السـتـنـهـاض الـعروبـة الـثـقـافـيـة مـقـابل "الـعـروبة
تعصّبة على الطـريقة البسماركية لعـدم واقعيتها وتخلّفها العـرقية" أي ا
تجدّدة واإلنسانية نفتحة وا وأخـذت حتلّ محلّها فكرة العروبة اجلامعـة وا
ـضادّة لهـا حيث اكـتسـبت فكرة واحلـضارية وتـتقـلّص األفكـار القومـية ا
ثالية. وبحسب الياس مرقص الـعروبة بُعداً واقعياً بعيداً عن الطـوباويات ا

فاألمة لغة قومية (أساس الهوّية العربية) وتاريخها هو تناضد طبقات.
نـظور فالـعروبـة رابطة وجـدانيـة وشعوريـة وإنسـانية جـامعة ووفـقاً لهـذا ا
عنى سُـكونية بل مـتطوّرة وحـركيّة وهي ليـست كاملة وهي لـيست ثابتـة 
أو نـهائـيـة بل هي مـتفـاعـلة مع مـحـيطـهـا في اإلضافـة واحلـذف والتـطـوير
كنها أن تعـزل نفسها عمّا والتـغيير كونهـا حيوية ومعاصرة وراهـنة وال 

يجري حولها وفي العالم أجمع.
عـنى فالعـروبة لـيست سرمـدية وتمـاميّـة ومقفـلة مثل بـركة راكدة وبـهذا ا
بل هي عـلى العـكس من ذلك أرخـبيل مـفتـوح تتـفاعل مع غـيرهـا وتؤثـر فيه
وتـتأثر به ارتـباطاً بـالتطـورات الكونـية واألمر يـنطبق عـلى جميع الـهوّيات.
وهـكـذا فـإن أمـر اخـتالفـهـا لـيس مـفـتـعالً وإنّـمـا واقـعي يـرتـبط بـاحلـداثة
ـواطـنـة واحلـقوق اإلنـسـانـيـة  الـتي هي نـتـاج تـطـور مـنـذ أمـرؤ القـيس وا
ـتنبي وابـن خلدون وصـوالً إلى جبـران خلـيل جبـران وطه حس مـروراً با

ومحمد مهدي اجلواهري.
W ËdF « “u —

ــعـتــمــد بن عـبــاد وابن طــفـيل وابـن بـاجــة وابن حـزم وفي األنـدلـس كـان ا
وعـباس بن فرناس رمـزاً للعـروبة في صعودهـا وانفتـاحها على مـا حولها
مـثـلـما كـانت فـي نهـايـات الـقـرن الـتـاسع عـشـر وبـدايـات الـقـرن الـعشـرين
تـأكـيـداً عـلى خــصـوصـيـتـهـا ووجــودهـا الـثـقـافي عـبــر جـورج أنـطـونـيـوس
وشـكيب إرسالن ورشيد رضـا وآل البستاني وأمـ الريحاني وصوالً إلى
ســـاطع احلُـــصَـــري اســـتـــمـــراراً لـــلــومـــضـــات األولى حلـــركـــة اإلصالح
وإرهـاصات النـهضة الـتي ابتـدأت مع جمال الـدين األفغـاني ومحمـد عبده
وعـبد الرحمن الـكواكبي ورفاعـة الطهطاوي وخـير الدين التـونسي والشيخ
مــحـمــد حـســ الـنــائـيــني حــيث ظل سـؤال الــنـهــضـة مــطـروحــاً بـركــنَـيه
ـطلوب هـو إعادة اكتـشاف عنـاصر القوة : احلـرية والتنـمية وا األسـاسي
في الـعروبة وجتديدها وأنسنتها وحتصينها بالتنوّع وقبول اآلخر واإلقرار
بـالتـعدديـة واحلق في االختالف وهـو ما أخـفقت احلـركة الـقومـية الـعربـية

من بلوغه في مرحلتها األولى ما بعد االستقالالت العربية.
ومـنذ عـصـر الـنـهضـة حـتى يـومـنـا هذا سـادت تـيـارات فـكريـة وسـيـاسـية
عـديدة قومية وإسالمية ويسارية صعوداً وهبوطاً لكنها لم تستطع إجناز
مـشروع يتمتع بـأركان هوّية مـنفتحة ومـتماسكـة في اآلن ولعلّ ما يحسب
ا لـ مـركز دراسات الوحـدة العربـية ومؤسسه الـراحل خير الـدين حسيب 
ثقف والباحث له من عـقلية رؤيويّة مستقبلية هو جمعه كوكبة المعة من ا
ـتـخـصـص الـعـرب لـبـلـورة اخلـطـوط الـعـريـضـة لــ مـشـروع نـهـضوي وا
عـربي مستقبلي جديـد أساسه التحرّر السيـاسي في مواجهة االستعمار
سـتـقـلة في مـواجـهـة التـبـعـيـة والتـخـلّف والـوحدة الـعـربـية في والـتنـمـيـة ا
ــوقـراطــيــة في مـواجــهــة االسـتــبــداد والـعــدالـة مــواجــهـة الــتــفـتت والــد
االجـتـمـاعـيـة في مـواجـهــة االسـتـغالل والـتـجـدّد احلـضـاري في مـواجـهـة

. التغريب وتوظيف التراث إيجابياً
ومن الـقضايا احلساسة التي تواجه العروبة موقفها من القوميات األخرى
والـتـنوع الـثـقـافي في مـجـتـمـعـاتـنا فـخـطـاب الـتـعـصّب الـذي حـمل شـفرة
أيديولوجية قاد إلى التطرّف وح أصبح األخير فعالً وسلوكاً حتوّل إلى
عـنف وح ضرب عشـوائياً صـار إرهاباً ومقـابل التعـصّب واالضطهاد
كـان رد الفعل ضيق األفق واالنعزالية القومية. األمر الذي يحتم االعتراف
بـاآلخـر واإلقـرار بـالـشـراكـة بـدالً من اإلقـصـاء والـتـهـمـيش وإعـادة الـنـظر
ـواطـنة وقف من اجملـمـوعـات العـرقـية والـديـنيـة والـلـغويـة عـلى أساس ا بـا
ـقفع وابن سينا والفارابي وابن ولـيس العرق وإال سيكون اجلاحظ وابن ا
رشـد وأبـو نؤاس وقـبل ذلك سـيـبـويه ونـفطـويه وبـشّـار بن بُـرد وصوالً إلى

قامات معاصرة خارج دائرة العروبة. 
ـا اللغة فلـيس النسب والـعصبـية القبـلية هي الـتي تقوم عـليها الـعروبة وإ

شترك. والثقافة والتاريخ والعيش ا
الـعروبـة احلـضـاريـة هـوّيـة ثـقـافـيـة لـغويـة مـنـفـتـحـة عـلى الـتـنـوّع والـتفـاعل
والـتـجـدّد ولــذلك فـهي مـشــروع لم يـنـجـز بــعـد حـسب قـســطـنـطـ زريق

ثل روح األمة. وانتاجه يحتاج إلى وعي جديد وحامل اجتماعي جديد 
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فـصــائل الـعــمل الــفـلــسـطــيـني وأي
جتــاوز او تـمـاهـل عـنـهــا يـعـني ذلك

هروب عن استحقاقات الشعب .
ـــعـــروف إن الـــعـــدو غــدار وان من ا
الـــدول الـــدعـــمـــة له تـــشـــتـــغل بـــكل
الـوســائل لــتــخــريب الــعالقــات بـ
الـفــصـائل الـفــلـســطـيـنــيـة  وهـؤالء
يحاولون بكل الوسائل االجهاز على
االنـــتــــصـــار وخـــلـق الـــفــــرقـــة بـــ
دافع بالدم عن فلسط من جهة ا
ـشتـغلـون بالـسيـاسة الـتراجـعية وا
من جـهـة أخـرى  هـذا الوضـع يجب
ان تـــنــــتـــبـه له قـــيــــادة الـــســــلـــطـــة
الــفــلــسـطــيــنــيــة  وتـبــادر بــاتــخـاذ

خطوات وحدوية فعلية .
كان اخمللصون لفلسط ومقاومتها
يتمـنون للـرئيس عبـاس ابومازن أن
يـذهب لـغـزة يـحـيي شـعـبـهـا ويـعـقد
اتفـاق الشـراكة والـوحدة الـوطنـية 
وإذا تعـذر ذلك بحـكم مواقف الـكيان
اإلســـرائـــيـــلي الـــعـــنـــصـــري  فـــمن
ــكــان أن يـبــاشــر عــلى الــضــرورة 
قــاعـدة ذهـاب مـرحــلـة وقـدوم أخـرى
ســجــلــهــا الـــشــعب الــفــلـــســطــيــني
ـسـجد ومـقاومـته وكـانت الـقدس وا
األقــصى والــشـيـخ جـراح عــنـوانــهـا

ومركز شعلتها . 

نظمة التحرير الفلسطينية والعمل 
مـثل الـشرعي الـوحـيد بـاعـتبـارهـا ا
لـلـشعـب الفـلـسطـيـني ومـعتـرف بـها
ــيـــا  والــبـــحث اجلـــدي إلجــراء عـــا
االنـــتـــخـــابــــات وحتـــقـــيق اجملـــلس

التشريعي .
إن القيـادة الفلـسطيـنية في الـسلطة
يتوجب عليها أن ال تنفرد بالقرارات
ـقـاومة وتـتـشـاور مع كافـة اطـراف ا
وباخلـصـوص قيـادة غزة احملـاصرة
تـلك الـقيـادة الـتي جنـحت في وحدة
ـوقف في الـقــرار الـقـتــالي ووحـدة ا
ـواجهـة فغـزة مع الضـفة الـغربـية ا
والـشـعب الـفـلـسطـيـني في األراضي
احملـــــتــــلـــــة عــــام 1948 تـــــوحــــدوا
وتظافروا مع الـقدس والشيخ جراح
ـؤثـرة في  هـذه الــقـوى الـفـاعـلـة وا
الـصـراع مع العـدو الـصـهـيوني هي
قــاعـــدة االنــطـالق واالتــفـــاق في كل
خــطـوط الــعــمل ومـســارات احلـديث

عن كل القضايا .
إن السلطة الفلسطينية تخطأ إذا لم
تــوظف هــذا االنــتـصــار في حتــقـيق
نــقالت نـوعـيـة في مــسـيـرة الـوحـدة
ـشــتـركـة  إن الـوطـنــيـة والـقــيـادة ا
ـعركـة غيـرت ولو نـسـبيـاً في كثـير ا
يـة والعـربية من مواقف الـدول العـا

ــعـادالت  وهي مــعــركـة تــغــيــيــر ا
ولــكن يـبـقى الـســؤال هل تـسـتـفـيـد
مـنـهـا الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة  في
جتـذيـر مـواقفـهـا وتـغيـيـر اخلـطاب
عاجلات  ومنها االتفاقات التي وا

اضرت بالقضية ونفعت العدو.
ـرحـلة أن تـسـتـفـيد ـهم في هـذه ا ا
كل األطراف الفلسطينية  وتشتغل
االن ولـيس غــداً عـلى بـرنـامج عـمل
مشـترك بالـضرورة يـسبقه تـشكيل
حكـومة وحـدة وطنيـة تشـترك فـيها
ا فيهم شـخصيات كافة األطـراف 
هجر  ويتم العمل من فلسطينيو ا
بشـكل أساسي عـلى إعادة االعـتبار

ـا ابـهر الـعـالم وخيب والـسكـ  
ـطـبـعـ والواهـمـ بـاخـتـفاء ظن ا

القضية الفلسطينية. 
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لــقــد كــانت هــذه الــقــضــيــة جــوهــر
االنـتمـاء الـعـروبي وعنـوان االلـتزام
اإلسالمـي  وكـــانت الــــتـــظـــاهـــرات
الــكــبــرى في الــعــواصم األوروبــيــة
وامـــــريــــكــــا والـــــدول الــــعـــــربــــيــــة
واالسـالمــيـــة خــيـــر تـــعــبـــيـــر عــلى
اخـــتـــراق اجلـــمــاهـــيـــر لـــلــمـــواقف
االسـتــعـمــاريــة الـداعــمـة إلســرائـيل
تخوفة من هذا الكيان  ولألنظمة ا
إنــهـا بــحق مـعــركـة الــنـصـر االتي 

مـا بــعــد مـعــركــة الـقــدس والــشـيخ
جـراح  لـيس كـمـا كـان قـبـلـها  في
قاوم في عـركة كان قـرار ا هذه ا
غزة باإلجماع  وكان االنتصار لكل
الــشــعب الــفــلــســطــيــني والــعــربي
وانصار احلرية والسالم في العالم
عركة وألول مرة يتوحد  في هذه ا
اجلهـد الفـلسـطيـني داخل فلـسط
احملـتــلـة عـام 1948وفــلـســطـيــنـيـو
الـضفـة الغـربيـة وقطـاع غزة  إنـها
عـركة الـباسـلة بـحق تمـكنت هـذه ا
أن حتقق نـوعا مـا من توازن الردع
وان تنجز وحدة النـضال ب حملة
الـــــسـالح وحـــــامـــــلـي احلـــــجـــــارة

ـطبع  كـما إنـها حـاصـرت الفـكر ا
مع إســــرائـــيل  وهـــنــــا يـــتـــوجب
التـركيـز على فك احلـصار عن غزة
احملـــاصـــرة ألكـــثــر من 14عـــامــا 
وحتـقــيق االعـمـار مـا دمـره الـعـدو
الـــصــــهــــيـــونـي  فـــهــــذا الــــعـــدو
االسـتـعــمـاري الـعــنـصـري بــعـدمـا
فــشل في حتــقـيق نــصـر عــسـكـري
اســــتـــهـــدف األطـــفـــال والـــنـــســـاء
ـــدنـــيـــ والــبـــنى ـــواطـــنــ ا وا
التحتية وبيـوت الناس  فاالنتباه

له واجب وطني ملح .
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إن الـوحـدة الـوطـنـيـة وحـكـومـتـها
ــشـتـركـة واجـب وطـني مـركـزي  ا
ـمـاطـلة والـتـعــــــــطيل فـسـيـاسة ا
في حتــقــيق ذلـك يــضــر بــشـــــــكل
واضـح بـقـضـيـة فــلـسـطـ ورغـبـة
الــشـــعب .لــقــد شـــهــدت الــســاحــة
الـفلـسطـينـية الـعديـد من اللـقاءات
إذ كانت في الـقاهـرة او بيروت أو
الـضــفــة الــغــربــيـة دون ان حتــقق
نتـائج مقـبولة  فـهذه الـدماء التي
سـالت في الــقـدس والـشـيخ جـراح
وغـزة ومــدن فـلـسـطـ عـام 1948
هي الــبـصــمــة االصــيـلــة لــتــوقـيع
اتــفـــاقــات الـــشــراكــة بـــ جــمــيع
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الــتــابــعــة الـى كــبــيــر االشــقــيـاء

(عدي) النجل االكبر للطاغية .
وجـــاء الـــســـؤال عــــلى الـــنـــحـــو

التالي :
" مــا رأيُ الـــشــرعِ في مَنْ يـــبــني
جـوامـعَ ويـتـركُ اهلَ بـيـتِه فـقـراءَ

محتاج جائع ? "
وكان السؤال يتضمن التعريض
بـالـطـاغـيـة الـذي عَـمَـدَ الـى بـناء
اجلوامع الـضخـمة ابّـان اشتداد
الــــــضــــــيـق واحلــــــصــــــار عــــــلى
ـــواطــنــ الــعـــراقــيــ الــذين ا
فــــتـــكت بــــهم نــــيـــران احلــــاجـــة
والــــفــــاقــــة وأذاقــــهم احلــــصــــار
كــؤوس الـعـذاب فــجـاء اجلـواب
من الشيخ الـعباسـي بعدم جواز
ذلـك  حـيث أنَّ اشــبــاع حــاجـات
األهل مقـدمة على بـناء اجلوامع

.
أجــاب الـــشـــيـخ الــســـائـل بـــهــذا

-1-
لم يـكـن يـجـرأُ مـعظـم الـعـراقـي
ـا يعـتمل في علـى أنْ يبـوحوا 
نـفـوسـهم مِنْ آالمٍ ازاء مـا يـرونه
مـن مــظـــالم الــطـــاغــيـــة اجلــبــار
ــقــبــور واجــهــزته الــقــمــعــيــة ا
الـشـهيـرة بـأسالـيـبهـا الـوحشـية

اجلــــــواب غــــــافالً عــــــمــــــا كـــــان
يستـبطِنُه الـسؤال مِنْ جتريحٍ (

للقائد الضرورة ) .
فما كـان من قناة الـشباب االّ أنْ
عـمدت الى إلـغاءِ هـذا البـرنامج
مـضـافــا الى مـا تـلـقّـاه الـديـنيّ 
الــشــيخ الــعــبــاسي من تــوبــيخ

وتقريع .
ــــواطنُ الـى هــــذا احلــــد كــــان ا
العراقيُّ محروماً مِنْ ابداء رأيه
فــيـمــا يـدور حــوله من أحـداث 
فـــقـــد فُـــرض عـــلـــيه أنْ يـــســـمع
ويـطــيع دون أنْ يــنــبس بــبـنت
شَــفَــةٍ في مــا يــقــوله او يــفـعــله

احلاكم بأمره ...
-3-

ـواطن العراقي اليوم فليعرف ا
نـعـمةَ احلـريّـة في التـعـبيـر عـما
يريد ولـيكنْ عادالً ومـنصفا في

أحكامه .

w «—b « ÊU “ s b « nO  

بغداد

 WO O «d ù« …œUOI «
. لتوضيح التحديات مسبقاً

rKF «  ÎU œU

اخــــيـــراً البــــد من اإلشــــارة إلى أن
الـقـادة االسـتراتـيـجـيـون هم احملور
الــرئــيـــسي لــلــتـــعــلم الــتـــنــظــيــمي
واســتــنــبــاط الــعـبــر والــدروس من
خـالل تـــعــــزيــــز ثـــقــــافــــة الـــبــــحث
والـتـقـصي عـن الـتـجـارب الـنـاجـحة
وغيـر الـنـاجـحـة لـتحـديـد أسـبـابـها
ومـســبــبـاتــهـا وعــدم تـكــرارهـا. مع
الـتـركـيـز علـى تطـويـر قـدرة وكـفاءة
ــؤســسـة فــريق الــعـمـل وأعـضــاء ا
واكبة عجلة بشكل دوري ومستمر 
الـتطـور الـتي تسـيـر بسـرعـة كبـيرة
ــنــا احلــديث مــواجــهــةً كل في عــا
العقبات والتحديات الزمكانية. 

ـا سـبق فــلـعـله من وأســتـخالصــاً 
ـفـيـد أن نـنـوه في اخلـتـام الى إن ا
أهـميـة دور الـقائـد االسـتراتـيجي ال
تـتركـز في الـقـدرة على الـتـعامل مع
ــعــوقــات الـــيــومــيــة فــحــسب بل ا
الـقدرة عـلى التـعامل مع الـتحـديات
ستـعصية شـكالت ا سـتقبلـية وا ا
أوما يطلق عليها باللغة اإلجنليزية

 Wicked Problems 
والـتي تـتطـلب مـهـارات وإمكـانـيات
قيادية ومواصـفات وسمات مؤثرة
ـــؤســـســـة وتـــنـــفـــيــذ لـــتـــوجـــيه ا
ـنـاسبـة لـلـتـعـبـيرعن التـغـيـيـرات ا
الـرؤى االسـتــراتـيــجـيـة ومــواجـهـة
الـــتــحــديــات في بــيـــئــة عــمل غــيــر
واضــحــة و مــوضــوعــات شــائــكــة
تــتـأثــر بــعـوامـل وأحـداث داخــلــيـة

وخارجية.

{ بـــاحث فـي شـــؤون الـــســـيـــاســة
اخلارجية واالمن الدولي

عـــــدم وضــــوح الـــــرؤيــــة وغـــــيــــاب
عـلومات الـكاملـة. وغالبـاً ما يجب ا
عـلـيه الــقـيـام بـذلك بــسـرعـة خالفـاً
لـتـوجـهـات الـقادة االسـتـراتـيـجـيون
الـذين يـسعـون لـلبـحث عن خـيارات
مـتـعـددة ذات أبــعـاد اسـتـراتــيـجـيـة
وفق عملية مُنضبطة مُنظمة توازن
بـ الـدقـة والـسـرعـة اخـذين بـنـظر
االعـتـبــار االهـداف قــريـبـة وبــعـيـدة
ـــدى. وفي ســـبـــيل ومـــتــــوســـطـــة ا
حتقـيق ذلك فهنـاك أهمـية لصـياغة
الـقـرارات عـن طـريق حث وتـشـجـيع
فـريق العـمل عـلى حتـديد اخلـيارات
تـوفـرة وتـفكـيك الـقرارات األخـرى ا
الـكــبـيــرة و تـقــسـيــمـهــا إلى أجـزاء
اصــغـر لـفـهم أوسـع. بـاإلضـافـة إلى
دى البعيد مُعايرة  القرارات ذات ا
ـدى الـقـريب قـبــالـة الـقـرارات ذات ا

توسط. وا
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أن أهـــمــــيـــة أن يـــتــــمـــتع الــــقـــائـــد
االسـتــراتـيــجي بـقــدرة عـالـيــة عـلى
تـــوقع الــتـــهــديــدات واســـتــكــشــاف
الـــفــرص وحتـــديــد مـــكــامـن الــقــوة
والــــضــــعف تــــكــــمن فـي تــــطــــويـــر
إمـكـانــيـاته الـتــحـلـيــلـيـة و وقـدراته
اإلستشـرافية لـيتحـدد بشكل واضح
اجتـاه وشـكل الـطـريق الـذي البد أن
ــؤســـســـة وفـــقـــا لــتـــلك تـــســـلــكـه ا
ــعـــطــيـــات وتــمـــاشــيـــاً مع تـــلــكم ا

التوقعات. 
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مـن الــبــديـــهي أن يــتـــمــتع الـــقــائــد
االستراتـيجي بالـقدرة علـى التعرف
عـلى احلــقـائق وتــفـســيـر وتــرجـمـة

ـــســؤولـــيـــة واالســتـــعــداد حتـــمل ا
ؤسـسة لـلسـعي لـتحـقـيق أهـداف ا
بـاإلضــافــة الى احلــرص والــكــفـاءة
واألخالص هي مـجـمـوعـة الـعوامل
الـــتـي حتـــدد شــــكل الــــعالقــــة بـــ
رؤوس ومدى وضوح الرئيس وا
ـــهــــام و الـــتـــوجـــهـــات الـــرؤيـــة وا
ــواجــهــة الــضــغــوط الــتــشــاركــيــة 
ــعـوقــات واتـخــاذ الـقـرارات ذات وا
الطابع االسـتراتيـجي والتي تصب
ؤسسة في صالح تطور العمل في ا

وحتس االداء. 
وفي هـذا اإلطـار ومن أجل تـسـلـيط
الـضـوء بـشـكل أكـبـر عـلـى الـصـفات
ــهـارات الـتي البــد أن تـتـوفـر في وا
ــــهـــام الــــقــــيـــادة مـن يـــضــــطــــلع 
اإلسـتـراتيـجـية سـنـتنـاول أدنـاه ما
خَــــلُــــصَـت له عــــدد مـن الــــدراســـات
ــتــخــصـصــة فـي هـذا والــبــحــوث ا

اجملال وكما يلي:
«—«dI « –U ≈ ¢ ÎôË√

ُـضطـربة قد في األوقات الـصعـبة ا
يــضـطــر صــانع الــقــرار إلى اتــخـاذ
إجــراءات وقــرارات صــعــبــة في ظل

عـــلى حتــــديـــد مـــســــارات الـــعـــمل
ـستـقبـليـة واجتاهـاتهـا وحتفـيز ا
األعــضـاء وفــريق الـعـمـل عـلى بـذل
اجلــهـود لــلــمـضـي نـحــو حتــقـيق
ـسـارات ـرسـومـة وفق ا األهـداف ا
ُـعـدَّة. حـيث يـسـعى واالجتـاهــات ا
الـقـادة اإلستـراتـيـجيـون إلى إلـهام
اآلخـرين وحـثهم وتـشـجيـعـهم على
ساهـمة في اتخـاذ القرارات التي ا
ؤسـسة توفـر فرص اكـبر لـنجـاح ا
ـدى الـبـعـيـد بـفـعـالـيـة اكـبر عـلى ا

وكلف اقل. 
 تتحدد مهام القادة وفعالية األداء
على عوامل تتعلق بالقادة أنفسهم
من جـانب و بـالـفـريق الـذي يـعـمل
ــعــيــتــهم من جــانب آخــر. حــيث
تــشــيــر بــعض الــدراســات إلى أن;
طموح القائد وسـماته الشخصية
وفــلـــســفـــته الـــقــيـــاديــة وعـالقــته
ـرؤوسيه و مـدى ثـقـته بهم هي
تـعلقة مجمـوعة العوامل الـذاتية ا

بالـقائـد نفـسه. وتمـاشيـاً مع ما 
ذكـره فــأن الــسـمــات الـشــخـصــيـة
ألعـــضـــاء الــفـــريق والـــقـــدرة عــلى

قـبل ان تـصـبح قـائـداً فـأن الـنـجاح
يـدور حـول تـنـمـيـة نـفـسك وعـنـدما
تــصــبح قــائـدا فــإن الــنــجــاح يـدور
حـــول تــــنـــمــــيـــة اآلخــــرين". "جـــاك
ـقـولـة أعاله بـشـكل ويـلـش" تُـبـ ا
دقيق دور القيادة اإلستراتيجية في
ـسارات الـواجب اتـبـاعـها حتـديـد ا
ضي قدماً إلقناع اآلخرين بأهـمية ا
نــحــو حتــقــيق األهــداف و تــعــزيــز
مــــرتـــــكــــزات االمن والـــــرفــــاهــــيــــة

واالستقرار. 
ا ال شك فيه أن اجملتمع عادةً ما
يــحـتـاج إلى تـفـسـيـر مـا يـجـري من
حـوله بـرويةِ و رؤيـة واضـحـة. ففي
الـوقت الـذي يُعـتـقـد فيه بـأن مـعظم
الــقـادة لــديـهم اســتــراتـيــجـيــة مـا 
شكالت واجهـة التحـديات وحل ا
فإنه غـالباً مـا يحـصلُ لبسُ في فهم
إطـار عـمـل الـقـيـادة اإلسـتـراتـيـجـية
ووصفها بأنهـا خطة عمل أو مجرد
فكرة عن كيفية تنفيذ السياسات أو

هام والواجبات.  تأدية ا
تُعرَّف الـقيادة اإلستـراتيجيـة بأنها
ـسـؤول األعلى لـلـمـؤسـسة " قـدرة ا

ــعــلــومــات ومن ثم ــعــطــيــات وا ا
إعــادة الـتــفــكـيــر بــهـا لـإلسـتــعـداد
ستقبلية. االمر آلثارها وعواقبها ا
الــذي يــتــطــلب الــعــمل عــلى وضع
قـائـمة حتـوي عـدد من الـتفـسـيرات
طروحة مع احملتملـة للفرضـيات ا
ــعـــلــومـــات واألدلــة الـــبــحث عـن ا
ـفقـودة الـتي ال تؤكـد او تـقلل من ا

فرص جناح تلك الفرضية.
  nOJ « ¢ ÎUF «—

عـلى الــقـادة االســتـراتــيـجــيـون أن
يـكـونوا دبـلـومـاسيـون بـارعون في
إيـجـاد أرضـيـة مـشـتـركـة لـوجـهـات
الـنـظـر اخملـتـلــفـة لـكـسب الـتـأيـيـد
وحتـقـيق االهـداف اإلسـتـراتـيـجـيـة
ـــا يـــضــــمن حتــــقـــيق مــــصـــالح
ؤسسة. وبطـبيعة احلال فإن ذلك ا
يـتـطــلب كـفــاءة وقـدرة عــلى إتـقـان
اســــتـــراتــــيــــجـــيــــات الـــتــــفـــاوض
والـتــواصل الــفـعــال وبـنــاء الـثــقـة

تبادلة. ا
Íb « ¢ ÎU U

عـــــــادة مـــــــا يـــــــطـــــــرح الـــــــقـــــــادة
االسـتـراتــيـجــيـون تــسـاؤالت عـدة
ويــضـعــون فــرضــيــات تُــجـادل في
طبـيعـة الوضع الـراهن وما يـترتب
نـاقشة علـيه من خطط وسيـاسات 
فـــرضـــيـــات اآلخـــريـن وتـــشـــجـــيع
احلــوار اإليــجـــابي الــفــعــال بــعــد
التدقيق والتفكير والنظر في زوايا
مــــخـــتــــلـــفــــة ألصل الـــطــــروحـــات
واإلشـكــالـيــات بـصــبـر وشــجـاعـة
وحـكمـة وعقل مـنـفتح. مع الـتركـيز
ـــشـــكــلـــة بــدالً من عـــلى أســـبــاب ا
أعـــراضـــهـــا وفــسـح اجملـــال أمــام
ـعارضـ للـمسـاهمة الرافـض وا
في عــــمـــلـــيــــة اتـــخــــاذ الـــقـــرارات

في التعذيب واإلبادة ...
-2-

ومـع ذلـك كـــــــلّـه كــــــــان بــــــــعض
األذكـيـاء يـبـتـكـر االسـلـوب الذي
ُوجِع لـلـحاكم يُـعلـنُ فيه نَـقْـدَه ا
ا يُخزيه الظالم ويـبوح عَلَنـاً 
ويُــــعــــريـه دون أنْ يــــتــــعــــرض

ثال البارز في هذا للمساءلة وا
ضـمار هـو السـؤال الذي قدّمه ا
أحــدُ هـؤالء الـعـراقــيـ االذكـيـاء
الى الشيخ عبد الـغفار العباسي
الــــذي كـــان لـه بـــرنــــامج خـــاص
ـــؤمـن) عــــلى قــــنـــاة يــــســـمـى (ا
تـلـفــزيـون الـشـبـاب تــلك الـقـنـاة

ولــكنّ االنــصــاف أصــبح نـادراً 
أمّـا لـغـةُ الـطعـن والهـمـز والـلـمز
والـتــجــريح واالســاءة واالتــهـام

فهي اللغة الطاغية ..!!
ومن هــنــا تـــعــمــقت اخلالفــات 
نافس وكثرت العداوات  وعدّ ا

خصماً ..!!
وكل ذلك يُشكّل خـروجاً صريحا
عــلى قـواعـد الـتـعـايش الـسـلـمي
ومـــــا تــــقــــتـــــضــــيـه األخــــوة من
مـواضــعــات ولـيــاقــات في طـرق
الـــــتـــــعـــــامـل والـــــتـــــعـــــاطـي مع

األشخاص واألشياء..
صـــحــــيح ان الـــنــــاس لـــيـــســـوا
الئـــكـــة وصـــحـــيح أيـــضــاً انّ
االنــــســــان بــــأخالقـه وســــيــــرته
الــنــقــيــة فــكــيف يُــضــيّع الــعــقل
ويـفـلت الـزمـام لـصـالـح الـغـرائز
واالنــــفــــعــــاالت الــــبـــعــــيــــدة عن

االنضباط ?
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ـــــادة الـــــطالب عـــــلـى اطـالع عـــــلى ا
طلوبه من خالل برنامج اليوتيوب  ا
وكمـا قالت زيـنب سمـير طـالبـة  كلـية
الـلــغـات بـجـامـعـة بــغـداد الى كـونـهـا
واد مـتعـلـمه لـغة جـديـدة الى شـرح ا
بشكل مفـصل والكتابـة على السبورة
ـكن تـعـلـيـمـهم لـغـة جـديده حـيث ال 
فـقط باإلسـتـمـاع مع حدوث االنـقـطاع
في الصوت بسبب ضعف االنترنت   
واشــارت شـهــد طه طــالـبــة في كـلــيـة
تـقـنـيـات اخملـتـبـرات الـطـبـيه جـامـعـة
الـتـراث  إلى أن لـم يـكن هـنـاك أجـواء
جـامــعـيـة ودراســة  ولـكـونـي مـرحـلـة
أولـى  لم افـــــهم شـيء وأن حـــــضــــور
مــحــاضـــره الــكـــتــرونـــيه لـــيس مــثل
محـاضره في الـصف الـتقـليـدي وهذا
شيء جــديـد عــلى األكــثـريــة ولم يـكن
اســتـــغالل الــبــعـض نــاجح  وكــوني
مرحلة أولى وقسم عملي واخملتبرات
جـدا مـهـمه في أن نـدخـلـهـا ونـتـعـرف
عــلى األجــهـــزة وهــذا لم يــحــصل في

التعليم االلكتروني. 
وأضـافت مـر جنم طـالـبـة في كـلـيـة
الفنون اجلميـلة جامعة بغداد الى أن
الـتــعـلـيم االلـكــتـروني بـالـنــسـبـة لـهـا
كـطالـبه فـنـون جـميـلـة تـراكم االعـمال

عـرفة بأستخدام الـتطبيقات الطلبة ا
االلــكـتــرونـيه لــكن هـذه الــنـقــاط غـيـر
مـتـوفـره عــنـد اجلـمـيع وهـذه من أهم

عوقات .  ا
ÍbOKI  n

كما  الست  رانيا مدرسة االحياء الى
أن الــطـالـب لم يـهــتم إلـى دراسـة  في
الـتـعـلـيم االلـكـترونـي كمـا في الـصف
ـادية الـتقـلـيـدي إضـافة إلى احلـالـة ا
لولي أمر الـطالب لعدم مـقدرتهم على

شراء االجهزه احملموله .
فيـما أشارت الـست  مدرسـة الفـيزياء
الـى أن الــتــعــلــيم االلـــكــتــروني غــيــر
صـحي جلمـيع الـفـئات الـعـمـرية ومن
ضمنهم الكادر الـتدريسي النة يسبب
ضــعف في الــبــصــر إضــافــة إلى ذلك
يستهلك وقت أكـثر فقط للقراءة وذلك
بــســبب إربــاك لـلــطــالب بــســبب عـدم
تــــوفــــر وقـت مــــحــــدد مـــــثل الــــدرس

درسي وفرصه ب درس ودرس  ا
وذكرت الـست وديان مـدرسة االحـياء
أن التـعلـيم االلكـتروني يـشتت تـركيز
الــطـــالب بــســبب قـــلــة وعي الــطــالب
ـسـتـقـبلـه حيـث أنه يـستـغل الـوقت
بــالـــتــصـــفح و االلــعـــاب بــعـــيــداً عن

الدراسة فيقل مستواهم العلمي . 

ا أدى إلى الدراسي 2020 /2019 
جـدال واسـعا في األوسـاط الـشـعـبـية
بـســبب ضـعـف جـدواهـا فـي إيـصـال
واد التعليمـيه إلى الطلبة  خاصة ا
مع عـدم امـتالك الــكـثـيـرين لألجـهـزة
اإللكترونـية وضعف االنـترنت بشكل

عام في البالد .
وقالت  الست حنـان شكري  مدرسة
 اللغة العربية في ثانوية ابن سينا 
أن الــتــعــلــيم االلــكــتــرونـي جــيــد لـو
تـوفرت له قـوة االنـتـرنت إضـافة إلى
تــوفــر األجـهــزة الـنــقــالـة عــنـد كــافـة

وعــلى الـرغـم من اجلـهــود الــكـبــيـرة
ــــؤســــســـات ــــبـــذولــــة مـن قــــبل ا ا
التعليمـية في سبيل تيسـير العملية
التعلـيمية إال أن هنـاك مجموعة من
ـشـكالت الـتي واجـهت الـطالب في ا

العملية التدريسية. 
ــاضي أعــلـنت وفي آذار من الــعـام ا
وزارة الــتــربــيــة الــعــراقــيـة انــطالق
مـنـصة نـيـوتن لـلـتعـلـيم االلـكـتروني
وذلك لـتـعـويـض الـطـلـبـة والـتالمـيـذ
عـــمـــا فـــاتـــهم من الـــدروس إلكـــمــال
ــقــرره لــلــعـام ــنــاهج الــدراســيـة ا ا

يـعـرف التـعـلـيم االلـكـترونـي على أنه
نــقل الـعـمــلـيـة الـتــعـلـيــمـيـة من حـرم
ــؤســســة الــتــعــلــيـمــيــة إلى أمــاكن ا
متـباعـده جـغرافـيا   ويـهتم الـتعـليم
عن بعد بـجذب وكـسب الطالب الذين
ال يـسـتـطـيــعـون الـتـعـلـيم في ظـروف

عروفة.  الدراسة التقليدية ا
وفي ظل انــتـشــار جـائــحـة فــايـروس
كـــــورونــــا الـــــذي أدى إلى احلـــــد من
ا االختالط الـبشـري بـكل أشكـاله  
انعكس سلبـاً على اجتماع الطالب و

علم . ا

ى حسـ والدة الطالب فيمـا قالت 
اميـر احمـد أنهـا تالقي صعـوبة في
تــدريس ابـنــهـا في االبــتـدائــيه لـكل
نـزلية واد بـاإلضافة إلى األمـور ا ا
و لكـونها مـوظفة ولـكون االبـتدائيه
مــرحــله صــعـبـه لـلــطــالب وحتــتـاج

علمه . متابعة شديدة من قبل ا
ومن خالل أخـذ مـجـمـوعة من اآلراء
لـلـطالب من مـخـتـلف األقـسـام حـول
شاكل الـتي واجهـتهم في التـعليم ا
عـن بـــعـــد وبـــعـــد ســـؤال الـــطالب
ــشــاكل عـلى جــاءت الـشــكـاوى أو ا

النحو اآلتي
اتـــفـــاق الــطـــلـــبـــة عـــلى مـــشـــكـــلــة
االمتـحانـات احلـضوريـة ودراستـها

إلكترونيا  
حــيث يــرى الــطالب انهُ مـن الــغــيـر
كـن  الدراسـة إلـكتـرونـيا  ويـكون
االمــتــحــان حـضــوري ومــنــهــا عـدة

أسباب
حيث اشتكت الطلبة آية رائد طالبة
 كلـية الـصـيدلـة بجـامعـة آشور  من
ضـعف شـبكـة اإلنـتـرنت وعـدم قدرة
اده الكادر التدريسي على إيصال ا
ـا أدى إلى الــطالب إلــكــتـرونــيــاً  
إلى طــــلـب بــــعض الـــــدكــــاتــــره من
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مـنــــــــــها مـن استـعـمـال الـعــــــــــديد
من االســتـراتــيــجـيــات احلـديـــــــــــثـة
الـــتي تـــواكـــــــــــب الـــتــــــــــــطــورات
احلـــالــيـــة ومن ثم يـــــــــــكــون له دور
بـارز في إلــغـاء الـفـروق الــفـرديـة بـ

الطلبة
عيقة للعملية شكالت ا ونظرا لهذه ا
الــدراسـيـة في الــتـعــلـيم االلــكـتـروني

يكون احلل لها هو كاالتي : 
اوال:  تـوفـر خـدمـات االنـترنـت بشـكل
مـجــاني لـلــطالب حـيث تـكــون خـدمـة
االنــتــرنت اجملــاني مــفـعـل فـقـط عـلى

نصات و البرامج التعليميه  ا
ثـانـيـا : دخـول الـكـادر التـدريـسي في
ــــنــــصــــات دورات تــــعــــلـــــيم عــــلـى ا
ـاده الــتـدريـســيـة وكـيــفـيـة إيــصـال ا
نصات إلى الطالب  التدريسية عبر ا
ثـالثـاً: تـنظـيم مـواعيـد احملـاضرات و

التزام الطرف بها 
رابعاً: تـوفير الفـيديوهـات التعـليميه

و بدقة عالية 
خامـسـاً: اليكـون االمتـحـان حضـوريا
ـاده إلكترونـيا بسبب عدم عند أخذ ا
فــهم أغـلـبــيـة الــطالب وعـدم ســهـولـة
ــاده بــشــكل الــتـــواصل مع اســتـــاذ ا

مباشر .

ــنــزل يــكــون واالشــغــال في داخل ا
عـملـهـا بـشـكل صـعب بـاالضافه الى
جمال ورونق الـلوحه يـختفي خالل

تصويره وال يخرج.
كـمـا هـوه بـاحلـقـيـقه ونـظـلم بـشـكل
كـبــيـر اثـنـاء وضـع الـدرجـات وهـذه

معناة اغلب طلبة جامعتنا .
دارس واشتكى أولياء أمـور طلبة ا
ـعـلّم االبـتـدائـيـة من اقـتـصـار دور ا
عـلى اجلــانب الـتــعـلـيــمي في أغـلب
األحـيـان واخـتــصـار دوره الـقـيـمي

التربوي وفي تنشئة الطلّاب. 
وعـــجــز الـــطــالب عـن تــقـــيــيم أدائه
وحتــصــيــله بــشـكـل مـســتــمــر وهـو
علم في الدور الذي كان يُسند إلى ا

البيئة التعليمية الواقعية.
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كـمـا أن لـلتـعـلـيم االلـكـتـروني مـزايا
عديدة لها دور كبير في التدريس إذ
يُمكن الطـلبة من مواصـلة دراستهم
بعـد التخـرج عبـر االنتـرنت ويكون
الـتـعـلـيم عـبـر شـبـكـة اإلنتـرنت ذات
ا نفـقة  بسـيطـة جداً  تقل بـكثـير 
ـا يُـصـرف عـلى الـتـعـلـيم الـعـادي 
جتـلى مـيـزتـه في مـسـاعـدة الـطـلـبـة
على تأسيس مواقع تعليميه يتمكن
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غير كافية لالعداد".

ـبـيـاد طـوكـيو { كـيـف تـسـتـعـدون لـبـارا
ـرحـلـة ومـا لــصـعـوبـات الـتي تـواجـهـهـا 
اإلعـداد من جهـة ومن جهـة أخرى وما
ـبــيـة وهل سـبـب تـأخــر مـيــزانـيــة الـبــارا
نــاشــد جــهـــات ريــاضــيــة ومــا الــذي

تعانوه جراء ذلك التأخير?
-واجـهــتـنـا صــعـوبـات كــبـيـرة في
ــعــسـكــرات بـعــضــهـا مــالي فــقـد ا
ـــيـــزانـــيـــة فـي الـــشـــهــر صـــرفت ا
سـاعدة وزير الـشباب اخلامس و
عـسكرات الـشهر الرابع باشرنـا با
ـبـلغ 60 مـلـيـونـاً حـيـث سـاعـدنـا 
لـلـمـعسـكـر االول وايـضا واجـهـتـنا
العب لــلــتــدريب مــعــضــلــة غــلق ا

ـــســــاعـــدة الـــوزيـــر  وايـــضـــا 
ـــبــــاشـــرة بـــالـــتــــدريب وايـــضـــا ا
واجــهـــتــنــا صــعــوبــات في اقــامــة
ــعـــســكــرات اخلــارجــيــة بــســبب ا
تــعــقــيــدات اإلجــراءات الــصــحــيــة

بسبب كورونا .
ـكـتب الـتـنـفـيـذي { كـيف تـصف عـمل ا
ـبـيـة? وهل توجـد خالفـات ب في الـبارا

األعضاء?
-هـذا السـؤال غـريب فال تـوجد اي
ـــكــتب الـــتــنـــفــيــذي خـالفــات في ا
ونعمل جميـعا الجل اجناح اللجنة

اجب عــقــيل حــمــيـد عــلى عــدد من
االسئلة

بية { كـيف تقيم وضع الرياضـة البارا
في الظرف احلالي?

بية فيه اكثر -وضع اللجنة البارا
مـن من مــــــوضــــــوع اوال وجـــــود
االنـــتـــخـــابــات لـالحتــادات ضـــمن
قانـون االحتادات الـرياضـيه لسـنة
ـــا يــــوجب وضـع نـــظـــام  2021
داخـلي لـكل احتـاد وهـذا االمـر فيه
صـعـوبـات كـبيـرة لـتـعـارض بعض
الـــفـــقـــرات مع قـــانـــون الـــلـــجـــنـــة
بية وثانيا التعقيدات التي البارا
تـــواجـه الـــلـــجــــنـــة في الــــتـــدريب
والـبـطوالت الـداخـلـية واخلـارجـية
ـعــسـكــرات لـلـمــؤهـلــ بـسـبب وا
اجـــــراءات كـــــورونـــــا داخـــــلـــــيـــــا

وخارجيا".
ويـضيف أن "االمـر الـثالث يـتـعلق
الية حيث لم يتم استالم باالمور ا
مـيــزانـيــة تـشـغــيـلـيــة لـعـام 2020
اضـطــرنـا الى ايـقــاف الـنــشـاطـات
كــــافــــة وخالل عــــام  2021بــــعــــد
ـــســؤولــ مـــنــاشـــدات جلــمـــيع ا
حــصـلـنـا عــلى جـزء من اخملـصص
بياد عسكرات لالو وقد باشرنا با
تنصف الشـهر الرابع وهذه مدة
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قـدمَ رئيس مـجـلس النـواب مـحمـد احللـبـوسي التـهـنئـة الى رئـيس الهـيـئة الـتـطبـيـعيـة إياد
ساعي الدؤوبة التي أثمرت هذا اإلجناز. بنيان مباركاً ا

ـبذولـة الـتي أسهـمت في اختـيار الـعـراق الستـضافـة خلـيجي وأشـاد احللـبـوسي باجلـهود ا
ا يُعزز من 25 في البـصرة الفيحاء.وباركَ رئيس مجلس النواب لـلشعب العراقي االختيار 
ـزيد من مـكانـة بلدنـا عربـياً ودولـياً.مـتمـنيـاً لرئـيس التـطبـيعـية إيـاد بنـيان وبـقيـة األعضاء ا
العـطاء والـتـوفيق إلعـالء شأن كـرتنـا والـتطـلع الى إقـامة خـلـيجي  25 في الـبصـرة الـفيـحاء

بأبهى صورة من خالل جميع األمور اإلدارية والتنظيمية واللوجستية.

≤μ w OK  rOEM  WOFO D K  „—U  w u K(«

ôU Ë ≠5 d

أســدل الـســتـار عــلى مـوسم -2020
2021 قــبل عـدة أيــام لـيــتـزامن مع
رحـيـل بـعض جنـوم بـايـرن مـيـونخ

بعد انتهاء عقودهم.
ولــعل أبــرز الــراحــلــ عن الــنـادي
الـــبــــافـــاري الــــثالثي اخملــــضـــرم
النمـساوي دافيـد أالبا الذي انضم

إلى ريال مدريد في صفـقة مجانية
ــاني جـيـروم بــواتـيـنج وكـذلك واأل

اإلسباني خافي مارتينيز.
اني حتى اآلن ولم يبـرم النـادي األ
الـكـثـير من الـصـفـقـات إذ ضم فقط
الــثـنــائي دايـوت أوبــامــيـكــانـو من
اليبزيج وعمر ريتشاردز في صفقة
انـتـقـال حـر بـعــد انـتـهـاء عـقـده مع

ريدينج اإلنكليزي.
ح مــســؤولــو الــبــايـرن فـي عـدة وأ
مـنـاسـبـات لــعـدم عـزم الـنـادي عـلى
الــتــحــرك بـشــكـل مـكــثف فـي سـوق
االنـتـقاالت هـذا الـصـيف للـتـماشي
مع سـيــاسـة اإلنــفـاق احملــدود مـنـذ

جائحة كورونا.
ا يكتفي النادي باستعادة عدد ور

مـن الـعـنـاصـر الـشـابـة الـتي كـانت
معارة ألنـدية أوروبيـة أخرى طوال
ـاني ـنـصـرم.الـعـمالق األ ـوسـم ا ا
ـــاضي أعـــار 6 العـــبــــ الـــعـــام ا
وجـمـيـعـهم سـيـعـودون إلى الـنادي
هــذا الــصــيف حــيـث يــســتــعـرض
كووورة أبرزهم على النحو التالي:
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العـب الـوسط الــفـرنــسي أعــيـر إلى
ـدة مــوسم مع أحـقـيـة مـارسـيــلـيـا 
األخـيــر بـضـمه نــهـائـيًــا مـقـابل 17
ملـيون يـورو لكن عـلى مـا يبدو أن

النادي قرر عدم تفعيل هذا البند.
وبذلك سـيعـود صاحب الـ 21عامًا
إلى مـلـعب ألــيـانـز أريـنــا لـيـصـبح
ــــدى مــــدربه جــــولــــيـــان خــــيــــارًا 
نـاجلـسـمان الـذي سيـكـون بحـاجة
لـالعب وسط جــــديـــد بـــعــــد رحـــيل

مارتينيز.
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ــدافع األمــريــكي الــشــاب أمــضى ا
ـــــنــــقــــضي مــــعــــارًا إلى ــــوسم ا ا
زيد من اني لكسب ا هوفنها األ

اخلبرات في البوندسليجا.
وهــنـاك خــيــارين لــدى بــايــرن قـبل
ــقــبل األول هــو ــوسم ا انــطالق ا
استـعادته والتـعويل علـيه إلضافة
زيد من الـعمق للتـشكيلـة احلالية ا

ــاضـي ضــمن صــفــوف ــوسم ا ا
نــورنـبــــــــــــيــرج الــنــاشط في
الدرجـة الثـانيـة حيث إنه من
الصعب عليه احلصول على
فـرصـة في بـايـرن مـيـونخ
نـظــرًا لــتـواجــد مــانـويل
نــويـر وألــكــــــــــــســنـدر

نوبل.
ومـن احملـــتــمـل عــودة
فـــــروشـــــــــــــــتل إلى
الــنــادي الــبــافــاري
لـــــــدعـم صــــــفــــــوف
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــريـق
الـــــــرديـــــــــف في

وسم  ا
قبل. ا

نتخب الوطني يصل البحرين ا
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اني œUG—…∫ بعض جنوم البايرن يغادرون منافسات الدوري اال

بعـد رحيل أالبـا والثـاني يكمن في
وسم آخر. إعارته مجددًا 

ومـــا يــعـــزز فــرص ريــتـــشــاردز في
اخلروج على سبيل اإلعارة مجددًا
هـو التـعـاقد مع أوبـاميـكـانو وعـمر
ريـتــشـاردز مــا يـزيــد من صـعــوبـة
ــدافـع األمــريـــكي عـــلى حـــصـــول ا
فـرصـة الـلعـب بانـتـظـام مع الـفريق

البافاري.
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ـهاجم الـهولنـدي على عدة حصل ا
اني ـدرب األ فرص خالل بـدايات ا
هـانـز فـلـيك في مـوسم 2019-2020
وسم لكن األمور تبدلت تمامًا في ا

التالي.
ولم يــنل زيـــركــزي رضــا فــلــيك في
بـدايـة موسم 2021-2020 لـيـضـطر
النـادي إلعارته إلى بـارما اإليـطالي
ـيـركاتـو الـشتـوي مع تـضمن في ا

العقد بند خيار الشراء.
ـــــهـــــاجم رغم ذلـك ال يـــــبـــــدو أن ا
الهولـندي قد نال إعـجاب مسؤولي
بــارمـا مـا يـعــزز فـرص عـودته إلى
مـيـونخ هـذا الـصـيف مـع إمـكـانـية
قبل أو ـوسم ا التـعويل عـليه في ا

البحث له عن وجهة جديدة.
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ـوسم صاحب الـ22 عـامًـا أمـضى ا

رم العبة الرماية فاطمة عباس
درجال يك
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وســـــــبـق وان صـــــــرحـت انـــــــنـــــــا
ــــدربــــ نــــتــــابع واالحتــــادات وا
الـتـدريب في الـبـيـوت أمـا االن فهم
فـي مـعــســكـرات مــغــلــقـة داخــلــيـة
بياد. وخارجية حل انطالق األو
وعن افــتــتـاح الــقـاعــة الــريـاضــيـة
غلـقة قال عـقيل حميـد إن "القاعة ا
ـغلـقـة الـتي اجنـزتـها الـريـاضـيـة ا
ـبــيـة بـعــد خـمس الــلـجـنــة الـبــارا
سـنـوات من الـبـدء بـانـشـائـهـا تـعد
االولى من نـــوعـــهـــا في الـــعــراق"
مــشـيــرا الى ان "الــقــاعـة ســتــكـون
حتت خـدمة الـعـديـد من االحتادات
الـريـاضـية اخلـاصـة بـاللـجـنـة مثل
كـرة الـسـلـة والـكـرة الـطـائـرة وكرة
الـهــدف والـبــوتـشــيـا والــــــــــعـاب

اخرى".
ـواصـفـات وتــابع انـهـا "تـتـسم بـا
ـعـايــيـر الـدولـيــة وهي مـجـهـزة وا
ــســـتـــلـــزمـــات ســواء بـــجـــمــيـع ا
ــعـاقــ مـؤكـدا ان لـالصـحـاء او ا
هــذا االجنـاز سـيـلــقي بـظالله عـلى
الـرياضـي العـراقيـ من مـتحدي
االعـاقـة لتـحـقـيق اجنازات كـبـيرة
ـشـاركة في السـيـمـا نحن نـنـتـظر ا
ـبـيـاد طـوكـيـو 2020 بـعد ان بـارا
ـبياد حـققنـا اجنازا كـبيـرا بالـبارا

ـــبــيــاد نــعم وجنـــاح مــهــمــة االو
ــــــشـــــاكـل في تــــــوجــــــد بـــــعـض ا
االحتادات بسـبب النظـام الداخلي

لالحتادات اجلديد.
{ هل اضـطـرر لـتـجـهـيـز احتـاداتـكم
ـــعـــدات وجتــــهـــيـــزات مـن مـــنـــاشىء
رخـيــصــة بــســبب تــأثـركـم بـالــضــائــقـة

الية? ا
-كل جتهيـزاتنا من شركـات تركية
وبـشـكل مبـاشـر بدون وسـطـاء اما
ــعــدات فــيــجب ان تــتــطــابق مع ا
مـعـايـيـر االحتـادات الـدولـيـة وهي

صنعة. حتدد النوع والشركة ا
{ هل تعـتـقـد ان البـنى الـتحـتـية كـافـية
ومسـتوفية لـلشروط فيمـا يخص أنشطة

احتاداتكم?
- التــوجـد بــنـيــة حتــتـيــة مـؤهــلـة
لـــلــتـــدريب جلـــمـــيع الـــريـــاضــات
العب الـعــراقـيـة عــدا االهـتــمـام 

كرة القدم.
{ ما هـو تعـليـقك حول تـدريبـات البطل
ـي جـراح نـصـار بـعـد ان الـذهـبي الـعـا
ظـهر على مواقع وهو يتدرب في اجهزة
ـبـياد بدائـيـة في مـنـزله اسـتـعداد لـبـارا

طوكيو?
- هــذا كـان بـسـبـب كـورونـا وغـلق
العب عــلى جـمــيع الــريـاضــيـ ا
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ـبـيـة حـدد رئــيس الـلـجــنـة الـبــارا
العراقـية عقـيل حميد الـصعوبات
الـتي تـواجه عـمـل الـلـجـنـة واآلثار
الــسـلــبــيـة الــنـاجتــة عن قــيـود
جائحة كورونا كما شكى من
قـلـة الـبـنى الــتـحـتـيـة وعـدم
االهـــــتــــمـــــام بــــااللـــــعــــاب

بية. االو
وقــــــال حـــــــمــــــيــــــد : إن
جتـهـيـزات الـلـجـنـة من
شركات تركية وبشكل
مــــــبــــــاشــــــر بــــــدون
وسطاء مـشيرا الى
أن الـــــــلــــــجـــــــنــــــة
تـــــــواجــــــهـــــــهــــــا
تـــعـــقـــيـــدات في
الـــــــــــتــــــــــدريـب
والـــــبـــــطــــوالت
الـــــداخـــــلـــــيـــــة
واخلــــارجـــــيــــة
ـــعــســـكــرات وا
لــــلــــمــــؤهــــلـــ
بـــــــــــــســـــــــــــبـب
اجــــــــــــــــــــراءات
ـزيد كورونـا و
من الــتـفــاصـيل

عقيل حميد
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تـقـام مـواجـهـات الـدور ربع نـهائي
كـــأس الــعـــراق يـــومي اخلـــمــيس
ــقــبــلـــ بــإقــامــة 4 واجلــمــعـــة ا
مباريات رغم مـطالب األندية التي
تــمــلك عــددا كــبــيــرا من الـالعــبـ
نـتخب بضرورة تأجيل بصفوف ا

البطولة.
ـســابــقـات بـيــنــمــا تـصــر جلــنــة ا
بـاالحتـاد الـعراقي عـلى اسـتـئـناف
سـابقة ألن الـوقت بات يداهـمها ا
وهـــــنــــاك  7جـــــوالت من الــــدوري
وبـالـتـالي عـلـيـهم االلـتـزام بـإنـهـاء

بطولة الكأس في موعدها
وســيــكـون فــريق زاخــو في الـرابع
من الــشــهــر اجلــاري أمــام فــرصــة
تاريخية لبـلوغ نصف نهائي كأس

الـعـراق عـنـدما يـسـتـضـيـف الـقوة
اجلــويــة بـدون العــبــيه الــدولــيـ
باراة ستـكون في ملعب زاخو وا
وبـالـتــالي مـثل هــكـذا فـرص قـد ال

تتكرر.
وسيـراهن عبد الـوهاب أبـو الهيل
ـــبــاراة ألنه مــدرب زاخـــو عـــلى ا
يــــدرك أن مــــنــــافــــســــات الــــدوري
حـسـمت بـالـنسـبـة له كـون الـفريق
ــنـــاطق ســيـــنـــهي مـــوســـمه فـي ا
الـدافـئـة وبـالـتــالي تـبـقى بـطـولـة
الـــكـــأس فـــرصـــة إلثـــبــات قـــدراته
لـلـمــنـافـسـة عـلى مـقــعـد لـلـبـطـولـة

العربية لألندية.
امــــا احلــــدود الــــذي يــــعــــاني في
ـركـز ــوسم احلـالي ويـقــبع في ا ا
األخـير سـيكـون أمام مـهمـة كبـيرة

ـقبل أمام الـزوراء يوم اخلـميس ا
وظــهـر فــريق احلــدود في بــطــولـة
ـســتـوى مــخـتـلف كـأس الــعـراق 
عــــلى عــــكـس مــــا هــــو عــــلــــيه في

الدوري.
احلــدود ســـيــواجـه الــزوراء الــذي
سـيفـقد عـدد من العـبيه اللـتحـاقهم
نتخب وقد يكون ضرر الزوراء با
أقل نـســبـيــا من الــشـرطــة والـقـوة
اجلوية لـكنه باألخـير سيـفقد عدد
من جنـومـه وتـعـد الـفـرصـة مـهـمة
لـــفــريـق احلــدود لـــتـــحـــقــيـق فــوز
سينقله لنصف النهائي في سابقة

تاريخية له.
وفي مــــبــــاراة هي األكــــثــــر جــــدال
يــسـتــضـيـف مـلــعب الــشـعب لــقـاء
الــــشـــرطــــة وضـــيــــفه الــــقـــادم من
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ينـاء يوم اجلمعة البصـرة فريق ا

القادم.
الشرطـة أكثر الفـرق اعتراضا ألنه
ســـيـــفـــتـــقـــد خلـــدمــات  9 العـبـ
ــنـــتـــخب وهـــذا مــا بــصـــفـــوف ا
سـيـؤثر بـشكـل كبـير عـلى الـفريق
وبـالــتـالي الــشـرطــة يـضــغط عـلى

سابقات. ا
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ـيـناء يـتـابع بـهدوء ويـعي جـيدا ا
ــســابـقــات ســيـصب في أن قـرار ا
مـصــلـحــة فـريــقه خـصــوصـا وأن
الـتـطـبــيـعـيـة أعــلـنت قـبل انـطالق
بطولة الكأس أنها ستقام في أيام
الـفـيـفــا لـكن الـشــرطـة يـبـحث عن
قرار اسـتثنائـي الرتباط عـدد كبير
ـباراة التي نـتخب.ا من العبـيه با

لم تـشـهـد جـدل هـي مـبـاراة الـكرخ
وضــــيــــفـه نـــفـط الــــبــــصــــرة يـــوم
ـقـبـل ألن الـفـريـقـ ال اخلــمـيس ا
ـــلـــكـــان أي العب في الـــقـــائـــمــة
الـــدولـــيـــة وســيـــلـــعـــبـــان بــكـــامل
صفوفهما.قـد يكون الكرخ صاحب
ـبـاراة سـتـكون في أفـضـلـية ألن ا
ــبــاراة من األســاس أرضـه لــكن ا
دون جـمـاهـيـر ويسـعى الـفـريـقان
الســتـثــمـار الــفـرصــة الـتــاريـخــيـة
لــبــلــوغ نــصـف الــنــهــائي.ومن ثم
التخطيط لبلوغ النهائي في غياب
الالعب الدولي وبـالتالي احلافز
أيـضـا حــاضـر لـدى اجلــمـيع عـلى
ـواجهة الفرق اعتبار أنـها فرصة 
الـــكـــبـــيـــرة دون جنــومـــهم الـــذين

نتخب. التحقوا با

السابق في البرازيل.
ــبــيـة 14 وتــضم الــلــجــنــة الــبــارا
احتاداً ريـاضيـاً هي: ألعـاب القوى
وتـنس الـطـاولـة والـبـوتـشـيـا ورفع
بـارزة وكرة األثـقال والـسبـاحـة وا
ـــكـــفــوفـــ وكـــرة الـــســـلــة عـــلى ا
ـتحركة والـكرة الطائرة الكراسي ا
مـن وضـع اجلــــــلــــــوس واجلـــــودو
لــلــمــكــفــوفــ والــقــوس والــســهم

والرماية وألعاب الصمّ.
ـــبـــيـــة ومن أبـــرز أبـــطـــال الـــبـــارا
الـــعــراقــيـــة الالعب جـــرّاح نــصّــار
صــاحب أفــضـل إجنــاز عـام 2019
بتحـقيقه 6 أوسمة ذهبـية وأيضاً
هـنـاك أحــمـد غـني نــعـاس ورسـول
كاظم وفارس سعدون وثائر عباس
وعـمـار هـادي وزمن حـسـ ونـهـلة
عــمـاد وزيـنب حــسن وغـيـرهم وكل
ريــــــاضــــــيـي االلــــــعــــــاب االخـــــرى

واجلماعية.
ـعــاقــ في 6 وشــاركت ريــاضــة ا
بـــــــــيـة في برشـلـونة دورات بـارا
عام 1992 وفي سيدني عام 2000
وفــــــــي أثــــيـــنـــا عـــام 2004 وفي
بــكــ عـام 2008 وفـي لــنـــدن عــام
 2012 وفي ريــودي جــانـيــرو عـام

.2016
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ـنتخب حجـزت العبة نـادي نفط مـيسان وا
الــوطـني بــلـعـبــة الـرمـايــة فـاطـمــة عـبـاس

بياد طوكيو. مقعدها في أو
ـكــتب االعالمي لــنـادي نـفط وقـال عـضــو ا
ــرســـومي في تـــصــريح مــيـــســان ولـــيـــد ا
صــحــفـي  إن العــبــة نـــادي نــفط مـــيــســان
بريـاضة الـرمايـة فاطمـة عبـاس تأهلت الى
ـقـرر اقـامـتهـا الـصـيف ـبـيـاد طـوكـيـو ا او

احلالي.
واوضح أن عــبـاس جنـحت فـي الـتـأهل من
شاركـة ببطولة الـعالم في البرازيل خالل ا
Æ 2019 كـمـا حـصـلت عـلى مـيدالـيـة ذهـبـية
ــيــة في بــطــولــة الــشــيــخــة فــاطــمــة الــعــا

وميداليت ذهبيت في بطولة العرب.
بيـاد طوكـيو  تأجـيلهـا عاماً يذكـر أن أو
واحــداً وســتـنــطــلق بــعـد أقـل من ثـمــانــيـة
أســابــيع ولن يـســمح بــحـضــور جــمـاهــيـر

أجنبية.
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اريو مايفيلد الى صفوف فريق اعلن نادي الـنفط الرياضي عودة احملترف االميركي د
كرة السلة.

وقال مـدرب الـفـريق السـلـوي خالـد يـحـيى في تصـريح صـحـفي  ان احملتـرف االمـيركي
وسم احلالي. اريو مايفيلد عاد الى صفوف الفريق مجدداً بعد غيابه منذ مطلع ا د

ـاريــو انـتـهى عــقـده مع نـادي ديـن بـوش الـهــولـنـدي ووقع عــلى عـقـده مع واوضح ان د
ـمـتـاز.يـذكر ان ـربع الـذهـبي لـلـدوري الـسـلـوي ا الـنـفط حـيث سـيـشـارك في مـباريـات ا

متاز. اضي رفقة النفط بالدوري السلوي ا اريو توج العام ا د
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وصلَ وفـد مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكرة
الــقــدم إلى الـعــاصـمــة الــبـحــريـنــيـة
ـــنــامـــة وذلك خلـــوض مــبـــاريــات ا
اجملــمـوعــة الــثــالــثــة لــلــتــصــفــيـات
ـزدوجـة والــتي سـتـقـام اآلسـيــويـة ا

بـنـظـام الـتـجـمع. واسـتـغـرقت رحـلـةُ
مـنـتـخبـنـا الـوطـني من مـطـار بـغداد
الـدولي إلى مـطـار الـبـحـرين الـدولي
أكــثــر مـن ســاعــة ونــصف الــســاعــة
تــقـــريــبـــاً عــبـــر اخلــطـــوط اجلــويــة

العراقية.
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وخضعَ جميع وفد منتخبنا الوطني
إلى مــسـحـة كــورونـا أثــنـاء وصـوله
ـطـار وذلك حـسب الـبـروتـوكـوالت ا
ــعــتـمــدة هــنــاك والـتي الــصــحــيـة ا
يشرف عليهـا االحتاد اآلسيوي لكرة
الــقــدم حــيث ســيــدخل مــنــتــخــبــنـا
الوطني نظام الفقاعة الصحية طيلة
تـواجــده في الـبـحــرين. واتـخـذ وفـد
مــنــتــخــبــنـا مـن فـنــدق الــدبــلــومـات
ـؤمل راديـسـون بـلو مـقـراً له ومن ا
أن يباشر منتخبنا الوطني تدريباته
يــوم غــدٍ األربــعــاء وذلك حتــضــيـراً
للمـباريـات الثالث التـي سيخـوضها
في البحرين أمام منتخبات كمبوديا
وهــــونغ كــــونغ وإيـــران فـي رحـــلـــة
الدفاع عن صـدارة اجملمـوعة وحسم
بطاقـة التأهل لـلمرحـلة النـهائية من
ــؤهــلــة الــتــصــفـــيــات اآلســيــويـــة ا

ونديال قطر 2022.

ــــاضي مـــعـــارًا ضــــمن صـــفـــوف ا
آينـدهوفن لـكنه لم يـستـطع اللعب
بـشكل أسـاسي مع الـفـريق ما دفع
الـنـادي الـهـولــنـدي إلعـادته بـشـكل
رســمي إلى الــبــايـرن بــنــهــــــــــايـة

وسم. ا
اني مع ومـا لم يـتـعاقـد الـنـادي األ
العب وسط جــديـد فــإن فـرص فـ
في الــبــقــاء مع الــبــايــرن ســتـبــقى
كبـيرة مع احـتمالـية حـصوله على

قبل. وسم ا بعض الدقائق في ا
الرس لوكاس ماي

دافع الشاب البالغ من العمر 21 ا
عـــــامًـــــا لـــــعب ضـــــمـن صـــــفــــوف
دارمـشتـات الـذي يـنشط في دوري
اني على سبيل الدرجة الثانية األ

اإلعارة.
وعــلى األرجح فـإن مــاي سـيـخـرج
مـجددًا لـفريق آخـر أو يـستـمرر مع
قبل حيث وسم ا دارمشتات في ا
ال يخطط الـنادي للتـعويل عليه في

ستقبل القريب. ا
q Ëd  ÊUO d

أمـــــــــــــــــــــــضــى
احلــارس
الشاب

كريستيان فروشتل



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

‚«dF « w  WO uB « ‚dÞ vKŽ ¡uC « jÒK ¹ ©”UM « Âö ®

rÝ≈ sKFð “ËdO

 UNHA²J

 WO½UÐ— W «d  È–√ ÊËbÐ wŽU _« rÝ ‰ËUMðË gOA UÐ »dC « ∫ wLOFM «

WO∫ مشاهد من حلقة برنامج (كالم الناس) عن الطريقة الصوفية uB «

ظهور الدم من مكان خروج الشيش من
ـــتـــصـــوف  أو شــاب جـــسم الـــرجـل ا
ـسك بأفـعى كـبـيره ويـقـوم بوضع فم
األفعى على أصـابع يدية دون أن يـتأثر
بــســـمــوم األفـــعى .. هــذه كـــرامــات من

الله).
وأخـــتــتم الـــنـــعــيـــمي حــديـــثه لـ( كالم
الناس) (هذه نـسميهـا خوارق العادات
.. اخلـارقـة لألنـبـيـاء مـعـجـزه  وكـرامة
األولـيـاء وللـمـؤيديـن معـونـة ...وضرب
الــشـيش كـرامــة .. حـيث يــلـتـأم اجلـرح
بـسرعـة ودون ألم أو مـضاعـفـات ( هذه
ـعـجزة ). وعـنـد نهـاية كـرامة وتـأيـيد ا
احللقـة قال اخلالـدي (الطرق الـصوفية
الـرفــاعـيـة عــديـدة ويـحــتـاج لـهــا جـهـد
أعالمي لــتـســلــيط الـضــوء عــلـيــهـا في

حلقات أخرى بأذن الله).
كـادر عـمل بـرنـامج (كالم الـنـاس) لـهذه
احللـقة ضم :- األعـداد والتـقد : علي
مخرج ميـداني ومدير تصوير اخلالدي
الـتصـوير : : عمـر اجلـابري
ـتـابـعة ا سـرمـد بـلـيـبل 
الـصـحـفـيـة : سـعـدون
مــونــتـاج اجلــابـري
وتــنــفـيــذ : حــسـام

الدين محمود.
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ــقــام ــلـــحن والــعــازف الــعــراقي رئــيس مــؤســســة ا ا
العـراقي في هولنـدا  تلقى تـهاني زمالئه لشـفائه التام

من وباء كورونا بعد معاناة دامت اسابيع.
 tK « bO³Ž bL×

ـصـطـلح االردني اشـرف ـعـجـمـيــات وا أسـتــاذ مـادة ا
على نـدوة علمية متخـصصة نظمها قسـم اللغة العربية
وآدابـهـا بـجـامـعـة فـيالدلـفـيـا حـول (جـهـود الـعـرب في

عجمية) . الصناعة ا
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مــديـر عـام مـركــز دراسـات الـقــدس في عـمّـان قـال ان
ركـز وبالتعاون مع جامعة الزيتونة األردنية اعلن عن ا
جـائـزة الـعام 2021 الـتي تـمنح ألفـضل ثالثـة أبـحاث

توارثة في القدس). عن (العادات والتقاليد ا

 w  rO$

…d¼“ Êu U ـسـتـشفى الـنـوَّاب الـذي يرقـد في ا
ـــديــــنـــة الــــشـــارقـــة اجلــــامـــعـي 
ــة مع اإلمــاراتــيـــة و أجــرى مــكــا
ســفـيــر دولـة الــعـراق في اإلمـارات
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تــابع وزيــر الــثــقـافــة والــســيــاحـة
واآلثـــــار حـــــسن نـــــاظـم احلـــــالــــة
Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐالـصـحـيـة للـشـاعـر العـراقي مـظـفر

ـمثلـة اللبـنانـية نادين نـسيب جنيم تـصوير تتابع ا
مسـلسـلـها اجلـديـد (صالـون زهـرة) ونشـرت صوراً
من كوالـيس الـتـصويـر عـبـر صفـحـتـها اخلـاصـة على
موقع الـتواصل اإلجـتمـاعي وكشـفت من خاللهـا شكل
الـصــالـون الــذي تــعـمل به الــشــخـصــيـة ضــمن أحـداث

سلسل. ا
ويـقع الــصـالــون في حي شــعـبي بــسـيط وال يــسـتــقـبل

سوى النساء!
نـاكير والباديكور واحلواجب وكشفت جنيم اسعار (ا
كيـاج والتاتـو).كمـا شاركت متـابعيـها بـفيديـو لها وا
من كــوالـيس الــتــصـويــر أيــضـاً وكــتـبـت(وبـعــدنـا
ـسلسل من مكمـل تـصويـر صالـون زهرة).و ا
بطـولـة نـادين نسـيب جنـيم مـعتـصم الـنـهار
زينة مكي من تأليف نادين جابر وإخراج

جو بو عيد.

هنـية مهمّ ويوفّر عليك حتديد األهـداف في مسيرتك ا
الكثير من اجلهود.
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أمـورك مـا تـزال جـيــدة بـرغم الـصـعـاب. يـوم الـسـعـد
الثالثاء.
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تقـد الـتـبريـرات ال يـنـفع دائـما. حـاول أن تـتـغاضى
عن التفاصيل الصغيرة.
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تصحـو في الصبـاح وليس لديك الرغـبة في عمل.يوم
. السعد االثن
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سـؤوليات لتقوم بها ال بأس علـيك فلديك الكثير من ا
.رقم احلظ.8
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قــد يـكـون هـذا الـيــوم مـنـاسـبـاً لالســتـثـمـارات وطـرح
االفكار ووضع الشروط.
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عـليك اسـتغـالل فتـرة الصـباح جـيـدا في اجناز مـهام
مؤجلة.
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 بعض التفاؤل قد يكون دافعاً إلى مصاحلة مع
الشريك رقم احلظ.6
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ــاضـيـة قـاربت الـدوامــة الـتي عـشت بــهـا في األيـام ا
على الزوال.
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قـلق بـشـأن أحـد افراد الـعـائـلـة جراء إصـابـته بـوعـكة
صحية مفاجئة.
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يـوم ال بـأس به .تـشـعـر بـعـاطـفـة كـبـيرة فـي قـلبـك.يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

 تُدير أعمالك بنشاط وحيويّة ولن تتوقّف طويالً امام
العقبات رقم احلظ 6.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ــصــري  بــدأ اإلتــفــاق عــلى إحــيـاء حــفالت ــطـرب ا ا
غـنـائـيـة للـمـوسم الـصـيفـي في مصـر مع تـقـلـيل عدد

قبلة. ساعات حظر التجول خالل الفترة ا

رئـــيـس فـــرع الـــنـــجف في احتـــاد األدبـــاء والـــكـــتـــاب
الـعـراقيـ كـلفـه مؤتـمـر القـمـة الثـقـافي العـربي الـثاني
ــؤتــمـر الى لــبــدء االســتــعـدادات النــتــقــال جـلــســات ا

محافظة النجف.. 

ــقــيم في الــتــشــكـــيــلي الــعــراقـي ا
تـونس تلقى امنيات االوساط الفنية
بــالـشــفــاء الـعــاجل بــعـد خــضـوعه
لعملية جراحية كبرى لزرع شريان

للقلب بدل الشريان االبهر.
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صـور الـصـحـفي الـريـاضي الـعـراقي يـقـيم مـعرضه ا
قـبل على قاعـة الشـعب لاللعاب الـرياضة يوم االحـد ا
ـغــلـقـة حتت عـنــوان (خـالـدون في فــضـاء الـريـاضـة) ا

الستذكار الراحل في فنون االلعاب قاطبة.

نادين جنيم
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أعاد متـابعون الـتداول مقـطع فيديو
قد من مقابـلة جلارة القـمر فيروز
في محطـة (ماسبـيرو زمان) الـتابعة
صري إلحتاد اإلذاعة والـتلفـزيون ا
ـذيـعـة وهي تـسـأل فـيـروز وتـظـهـر ا
عن كيفية إكتشافهـا نفسها كمطربة
لـتـجـيب  بـأنه (خالل أيـام الـدراسـة
كـان األسـتـاذ مـحـمـد فلـيـفل يـزورهم
ـــدرســـة لــلـــبــحـث عن أصــوات في ا
ـــعـــهـــد جـــديـــدة لـــيـــأخــــذهـــا إلى ا
ـوســيـقي ويــدربـهـا هــنـاك وسـمع ا
حينها فـليفل غناء فيـروز وتلميذت
غـيرهـا وسـأل فيـروز عـمـا إذا كانت
ــعــهــد تـــســتــطـــيع أن تــذهب إلـى ا
فـذهـبت وصــار يـدربـهـا عـلى أصـول

الغناء).
وقالـت فيـروز :(كـان لدى فـلـيفل ركن
فـي اإلذاعــة الــلــبــنــانــيــة يــقــدم فــيه

شـاهـديكـم أي إستـفـسار عن لـنـوضح 
طـريـقـة الـتـصـوف في الـعـراق ).مـبـيـناً
(كل التصوف ينـتهي الى سيدنا اإلمام
عــــلي ( كـــرم الــــله وجــــهه ) مــــنه ومن
الـسـيــدة فـاطـمــة  ومـجـلس الــطـريـقـة
الــرفـاعــيـة الــعـلــمـيــة سـيــعـرفــكم عـلى
(البوردة) وهذا ماطلـبة مقدم البرنامج
اخلــالـدي  حــيث كــثــيـر مـن الـعــلــمـاء
فسروا التصـوف .. منهم من قال عنه :
األخـالق ومـنــهـم من قــال الـتــخــلي عن
الــــرذائل .. لــــكن اإلحــــســــان مـــرتــــبـــة
الــصـوفــيــة ) الفــتـاً الى (أنــنــا نــسـعى
جلــعل أحــفــادنــا نــواة من الــصــوفــيـة
لتزكية النفـوس  والبورده فيها سيرة
عـــطـــرة لــــرســـولـــنـــا األكــــرم مـــحـــمـــد
وألصـحـابه).مـضـيـفـاً (مـجـلـسـنـا عـامر
ونـحي الــذكــر كل يـوم جــمــعـة  وكــمـا
تعرفون التصوف هو أحد أركان الدين
ــــان وإحــــســــان) الــــثـالثــــة:أسالم وأ
.مـشـيــراً (في تـكـيــة الـضـلـوعــيـة الـتي
يشـرف عـليـها رجل الـدين احمـد برزان
الـنـعـيـمي  سـتـتـعـرفـون عن قـرب على
لوية  وفي جلسة الـذكر والتوحـيد وا
لويـة نرى التصوف كلة أخالق حلقة ا
ـلويـة  وحلـقات وستـشاهـدون حلـقة ا
ـتـصوفـ يرقـصون الـذكر نـرى فيـها ا

طريقة القـادرية التي تتبـع للشيخ عبد
القادر الكيالني وبعدها الرفاعية التي

تتبع لإلمام الرفاعي ?
فأجاب النعيمي (األمام علي يقول عند
اخلـــشـــوع لــله نـــتـــمــايـل مــثـل ســعف
ـيـناً ويـسـاراً  والطـرق بـها الـنـخيل 
بــعض الـتــشـابه واالخــتالف في نـفس

الوقت).
فــسـأله اخلــالـدي : هل طــريـقــة تـنـاول
الــسـم والــضـرب بــاآلالت احلــادة مــثل
الــشـيش واالفــاعي الــسـامـة والــسـيف
وحـــتى الـــبـــنــــدقـــيـــة .. عـــنـــد بـــعض
تـصوفـ هل هي كـرامة وتـسمـونها ا

هكذا?.
نعـتبرها كرامة فاجابه النـعيمي (نعم 
ربـانيـة نـعتـبـرها .. رجل يـتـراهن على
تــنـاول الـسم وبـعـدهــا يـعـود لـوضـعـة
الـطـبـيـعي  او رجل يـضـرب بـالـشيش
احلديـدي الكبـير في بطـنه ويخرج من

ظــهــره وعــنــدمــا يــقــوم
الــشـــيخ بــســحب
الــــــــــشــــــــــيـش
احلــــديــــدي
من جــــسم
الــــــرجل 
نـرى عـدم

فيـها على أصـوات الدفوف الـتي تقرع
بــشــكل مـــتــواصل  والــذكــر هــذا هــو
لـلــخـلـيــفـة ابــو بـكــر الـصـديق (ر ض)
.وأكـد الشـيخ عـلي : (هـنـاك أربع طرق
مشهـوره للمتـصوف .. وهي الـطريقة
القادرية والرفاعية والنقشبندية  هذه
الـــطــرق مـــتــبـــعه في عـــمــوم الـــعــراق

للصوفية).
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مـن جـانـبـة  قــال الـشـيـخ احـمـد بـرزان
شرف على التـكيه الرفاعية النعيمـي ا
الـنــعــيـمــيــة : (جـلــســاتـنــا لــلـطــريــقـة
الرفاعية هي أسبوعية كل يوم خميس
تـكــون لـنـا مــراسـيم  نـســتـقـبل فــيـهـا
ـغرب نـتناول ضيـوفنـا  وبعد صالة ا
طــعــام الـعــشــاء (مــاحـضــر الــطــعـام )
وبـعـدهـا مراسـيم صالة الـعـشـاء نـقيم
مـبـادئـنـا بـالـذكــر وبـاقي الـفـعـالـيـات).
ـغــرب والـعـشــاء هـنـاك (وبــ صالة ا
جـــلـــســـة (الـــنــوبـــة) وإطـــفـــاء األنــارة
بـالــنـسـبـه لـنــا هي حلـظــات اخلـشـوع

لله).
و سـأل مـقدم الـبـرنـامج عـلي اخلـالدي
وجـودين بـالتـكية مشـايخ الـصوفـية ا
:هل الطرق موحده لديكم مثل القادرية
والــرفـــاعــيــة  وهل األكـــثــر أنــتــشــاراً

أنـهـا حتـب الـتـمـثـيل ولــكـنـني كـنت
أريد أن أختبرها).
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أوسلو
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سـلـسل اخللـيـجي (بيت الـذل) خالل الـدورة الرمـضـانيـة األخيـرة  تـطرقت إلى أثنـاء مشـاهـدة ا
ـتلك إبـداعًا عـلى أعلى مـستوى لـدى بعض الـفنـان  ألن لهم أدوارًا حقـيقـة أن الفن الـتمـثيلي 
شـاهدين للـمشاهـدة. لولوة سلـسل وجذب ا مـهمة لـلمجـتمع  خاصـة تلك األدوار الواقـعية فـي ا
ـسلـسل نوعـا من الواقـعـية  بـعيـدا عن التـمثـيل. في احلـقيـقة وبـكل صدق ال كان دورهـا في ا ا
ـلل إطالقا أثـناء ـسلـسل درامـا رائعـة  وقد أحـببـتـها كـثيـرا  لذلك لم أشـعـر با قدم فـريق هذا ا
مشـاهدة حـلقـاته اليومـية بـبعض األشـياء وأمـور أخرى ضـعيفـة. سوف أتـطرق إلـيهـا  أتمنى أن
ـتـازًا وأثني ال كان  أرى أعـمـال مسـتـقـبلـيـة أفضل بـحـجم  وبصـراحـة أقـول إن هذا الـعـمل ال
ا قدمه مـجموعة كبيرة من الفنان والفنان خاصة سلسل حيث تميز طاقمها  عليها كـثيرًا  ا
ـطلـوب ويدعـو إلى حل قـضايـا اجملتـمع وخـاصة الـفقـر واخلداع ـستـوى ا إذا كان الـعمـل على ا
ـكن أن يسـاعد قـطـاع التـرفيه في واجلـشع والـثقـافة الـبـاطلـة. هنـاك الـعديـد من القـضـايا الـتي 
الـعـالم في تـسـلـيط الـضـوء عـلـيـهـا  وهـو مـا يـعـني الـتـخـفـيف من حـدة الـفـقـر واجلـشع .. نـعم 
سـلسل. الـذين تـعرضـوا للـخـيانـة وقرروا رأة فـي ا اسـتـطاعت الـفنـانـة لولـوة أن تمـثل مـشاعـر ا
شـاهدين وخلف الكواليس  برعت شاهد وأحداثها سـريعة اخلطى التي جذبت ا ابتكار أجـمل ا
المحه وحركاته وكافة تفاصيله بجدية في تـمثيل هذا الواقع. لقد أتقنت الدور بشـكل احترافي 
وإحساسنـا بالواقع وليس التمثيل. إن الوقوف أمام عمالقة الفن مثل عبد الرحمن العقل وآخرين
طـروحة في اجملتمعات بهذه النظـرة القوية يجـعل هذا الفن مهمًا في تـشكيل ومعاجلـة القضايا ا
ال نـوعًـا عـالـيًا مـن اإلبداع الـفـني الـذي يـتسم ـبـدعـة لـولوة ا الشـرقـيـة. نـعم  ابتـكـرت الـفـنانـة ا
ـســلـسل بـشـكل عـام  مع اخـتالف في بـوضـوح بـالـتـاريـخ في هـذا الـصـدد عـلى الـرغم من أن ا

وضـوعات غير الواقـعية في مجـتمعاتنـا الشرقية  إال أن له دالالت بعض ا
واضـحة تـثـبت أنه من األفضل قـراءة الـنص بطـريقـة واقـعيـة وأفضل في
ـان احلـسـيـني (فـجـر) لم تؤدي ـثـال الـفـنـانة إ ـسـتـقـبل. عـلى سـبيل ا ا
دورها بـشكل صحـيح  وكانت غـامضة بـعض الشيء في دورهـا  لكني
سلسل بكل معنى الـكلمة ألنها جسدت دورها ال كانت بـطلة ا أقول إن ا

بكل واقعية وقدرة عالية في أداء عفوي غير تمثيلي.
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اسـتــاذ الـقـانـون الـدســتـوري في جـامـعــة بـغـداد الـقى
قـومـات الـقـانـونـيـة لـبـنـاء الـدولة) مـحـاضـرة بـعـنـوان(ا
ركز حمورابي ضمن االمـسية االسبوعية االفتراضية 

للبحوث والدراسات االستراتيجية.

فيروز

أنــاشـيــد وطـنــيـة وصـار يــعـطــيـني
نفرد وبعدها سمعوني في الغناء ا
اإلذاعـة وسـألـوني إن كـنت أحب أن
أعـمل في كـورس اإلذاعـة فـأجـبـتـهم

بنعم وهكذا إنطلقت).
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(لـذا أصـبـحـت فـكـرة الـوقـايـة مـهـمـة
جـــداً وصــــرت حـــذرة أضع الـــكـــر
الــــــواقي عــــــلـى وجـــــهـي كـل يـــــوم
بـاإلضـافـة الـى الـنـظـارات والـقـبـعـة

فسرطان اجللد خطر حقيقي).

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــمــثــلــة األمــريــكــيــة بـروك كــشــفت ا
شـيـلـدز قــصـتـهـا مع مـرض سـرطـان
ــرض خالل اجلــلـــد وكــيف ظـــهــر ا
زيــارة روتـــيــنـــيـــة لــفـــحص اجلـــلــد
السنوي. وقالت (الحظ طبيبي شيئًا
مــا فـي اجلــزء الــعــلـــوي من شــفــتي
الـعـلـيـا ألنهـا كـانت مـشـقـوقـة فـأخذ
خزعة منهـا وكانت النتيـجة حميدة
لكن التشقق لم يُشفَ. اضطررت إلى
اخلضوع الى عـالج ثاني الذي أزاله
تــمـــامًــا. ونـــتــيـــجــة الـــفــحـــوصــات
والــتـحـالــيل تــبـ أنــني أعـاني من
مــرحـلـة مــا قـبل اإلصــابـة بــسـرطـان
اجللد بسبب كثرة تعرضي للشمس
مـنـذ سـنــوات عـديـدة ولـوقت طـويل
وكنت أستـعمل الزيـوت على بشرتي
من أجل اكتساب لـون برونزي بدون
استـعمـال واقي لـلشـمس). وأضافت
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ــــــاضي مــــــرت في 28 من ايــــــار ا
الـذكـرى 11 لــرحـيل الـســيـنـارست
ــصــري اســامــة انــور والــروائي ا
عـكـاشـة عـامـا عـلى رحـــيـله وعـنه

نقرأ:
أســـامــة أنــور عــكـــاشــة.. مــوهــبــة

درامية ال تتكرر.
كــــاتــب يـــجـــعـــلـك تـــضـــحك وانت
تـــــشـــــاهــــــد الـــــعــــــمــــــــدة (صالح
الــــســــعــــدني) وتــــبـــــــــــكي وانت
تــــشــــاهــــــــــــد (عــــلي الــــبــــدري)..
ويــجـعـلك حتــار في أخالق الـنـاس
وانـت تــــشـــــاهــــد الـــــصــــراع بــــ
الـسـوقــيـة والـتـحــضـر في (الـرايـة

البيضا).
كــاتــــــــــب يــصـــــــــدم الــنـــــــــاس
كـــــيف يـــــعـــــــــــرف دواخـــــلـــــهم ..

طيبتـهم ســـذاجتــــــهم نفاقهم.
فـــيـــجــــــــــعـــلـــهـم يــســـخـــرون من
أنـفـسـهم وهم يـتــــــفرجـون عـلـيـها
في (لــيـــالي احلــلـــمــيه بــخـــمــســة
أجــــزاء) و (الــــشــــهــــد والــــدمــــوع

 .( بجزئ
كـاتب يـجـعـلك تـلـعن احلـب ح
يـكــون مــســتـحــيالً في: (احلب
وأشـيـاء أخـرى)..  وحتار في
ســـــــــــؤاله لـك... من ســـــرق

الوطن?!
لك مــــنــــا . نـــحـن اجلـــيل
الـــــذي أمـــــتــــــعـــــتـــــنـــــا
واضحـكتـنا وابـكيـتنا.

الـــــذكـــــر اخلـــــالـــــد 
وخــــالص الــــدعــــاء
بـــــــالـــــــرحـــــــــمــــــة
ــــــــغــــــــفـــــــرة. وا بروك شيلدز
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ــتـحـدة لـزيـارة الـنـواب الـعـربـيـة ا
والـوقـوف عــلى مـتـطــلـبـات عالجه
ومتابعة وضعه الصحي أوالً بأول
  واكـــد الـــســفـــيـــر الــعـــراقي  أنه
سـيـزور الـنـوَّاب فــوراً لالطـمـئـنـان
عــلى وضــعه الــصـحي والــوقـوف
إلـى جـــنـــبـه عن كـــثـب لـــتـــلــــبـــيـــة
مايحتاجه من دعم معنوي ومادي.
ويحتل النـوَّاب يحتلُّ منـزلة رفيعة
فـي الــشـــعــر الـــعــربي وهـــو أحــد

عمالقة الشعر العربي والعراقي.
كمـا تابع وزيـر الثـقافـة والسـياحة
واآلثــار بــاهــتــمــام كــبــيــر احلــالــة
الـصــحـيــة الـصـعــبـة الـتـي تـعـاني
تـرجمـة سمـيرة مـنهـا الروائـيـة وا
ـانع في مغـتربـهـا في لنـدن حيث ا
تـقيـم منـذ سـنة   1965مع زوجـها
ـتـرجم  صالح نـيـازي ويـتواصل ا
نـاظـم مع الـســفــارة الـعــراقــيـة في

طلوبة. لندن لتقد الرعاية ا انع سميرة ا

{ لـندن - وكـاالت - كـشفـت النـجـمة
كــيـت ويــنــســـلت أن زوجــهــا إدوارد
ضي أبيل سـميث هـو أب خارق و
ـنــزل وقـد مـضى مـعــظم وقـتـه في ا
على زواجهما 9 سنوات ولهما إبن
في الــســابـعــة من عــمـره.وقــالت عن
زوجها أنه يهتم بعائلته وهو شريك
حيـاة إستثـنائي لـلغايـة كمـا كشفت
أن زوجــــهـــا يـــعـــاني مـن عـــســـر في
الــقـراءة لـكــنه يــحـاول أن يـتــخـطى

مشكلته.
وكانت إبنة وينسلت ميا ثريبلتون
البالغة من العمر 20 عاماً قررت أن
تـــتـــبـع خـــطى والــــدتـــهـــا فـي عـــالم
التمثـيل فقد لعـبت دور البطولة في
فــــيــــلم (شــــادوز) من إخــــراج جـــيم
كيت وينسلتثـريـبـلـتــون.وقـالت كـيت: (كـنت أعـلم
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في احـــدث حــلـــقــة مـن بــرنـــامج (كالم
الناس) الذي تقدمه قـناة (الشرقية) 
تـــســــلـــيـط الـــضــــوء عـــلى مــــوضـــوع
(الـتــصـوف والـصـوفـيـة في الـعـراق) 
وتوجه فريق عمل البرنامج في رحلته

الـبـحثـيه الى مـحـافـظـة صالح الدين 
وحتــديــداً الى مــديــنــة الــضــلــوعــيـة 
لزيارة اجمللس العام للطريقة الرفاعية
الـعـلــمـيـة  حـيـث رحب أمـيـنــهـا الـعـام
الـــشـــيخ عـــلي الـــشــيـخ كــمـــر بـــرهــان
بـ(الــشـرقـيـة) مـضـيـفـا (نـحن جـاهـزين
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سـمـعت عن وزيـر عـراقي هـذه احلـكـايـة. قـال: فـي الـعام
 1984ذهــبـنـا إلى مـوســكـو لـنـشــارك بـوفـد رسـمي في
تـشيّـيع الـرئيس الـسـوفيـتي يـوري انـدروبوف وحـ بدأ
الرئيس اجلديد قسطنط تشرنينكو يصافحنا في قاعة
الـكـرملـ كـان يـقف إلى جـانـبي وزير خـلـيـجي فـبادرني
ـكـان قـائـالً: في الـعـام الـقـادم سـنـلـتـقي هـنـا وفي هـذا ا

لنشيّع الرئيس اجلديد!.
يضـيف الوزيـر: الغـريب أنـني والوزيـر اخللـيجي الـتقـينا
بالفعل بـعد عام على تشـيّيعنا جنـازة الرئيس اندروبوف

رة في جنازة الرئيس تشرنينكو!. لنشارك هذه ا
وعندمـا مات الشيخ مـحمد عـبده سار في جنـازته سبعة
ـراثي. وتــنـبّـأ أحـد شـعـراء ووقــفـوا يُـلـقــون عـنـد قــبـره ا
األدبـاء أن هـؤالء الـشـعـراء الـسـبعـة سـيـمـوتـون بـالـتـتابع

بحسب ترتيب إلقائهم قصائدهم.
وحدث أن صدقت النبوءة. مات الشعراء األربعة األولون
حـسب الـتـسـلسـل. ومرض شـاعـر الـنـيل حـافظ ابـراهيم
وكـان السـادس في الـترتـيب. فـبعث إلـيه الـشاعـر حـفني
نـاصف وكـان خامـسـهم يطـمـئنه بـقـصيـدة طـريفـة يـقول

فيها:
أتذكرُ إذ كنّا على القبر سبعةً
نعـدّدُ آثـــارَ اإلمــام وننــدبُ?
وقفــنا بترتيـبٍ وقد دبّ بيننا

ات على وفقِ الرثاءِ مرتّبُ!.
مـات حـفـني نــاصف ثمّ تاله مـوت حـافظ ابـراهـيم. فـلـمّـا
مـات حـافظ تـذكّـر أمـيـر الـشـعـراء أحـمد شـوقي أنـه كان
الـسـابع في تـرتـيب اإللـقـاء. فـاكـتـأب وهـرب من الـقـاهرة
عسى أن يجد راحته في اإلسكندرية إذ لم يبق غيره من

الشعراء السبعة على قيد احلياة. 
لــكن شـوقي مـات بـعــد سـتـة شـهـور بــالـتـمـام وفي نـفس

العام الذي مات فيه حافظ!.
ن حـوله من ?وكـان الـفــنـان عــبـد احلــلـيم حــافظ يـقــول 
ـوت في القـاهـرة لـكنه سـيـموت األصـدقاء إنـه يريـد أن 

في لندن.. ومات في لندن!.
والـرئـيس األمـيركي لـنـكـولن والـرئيـس األميـركي كـنـيدي
وته في كالهمـا اغتـيل في يوم اجلـمعـة. وكالهمـا تنـبّأ 
يوم اغتياله. وكالهما كانت ترافقه زوجته حلظة اغتياله.
وفي مذكرات الدكـتور عبد الرحـمن بدوي يقول إنه وجد
ـصـادفـة. فــقـد جنـا والـده من نـفـسه في هــذه الـدنـيـا بــا
رصـاصـة طائـشـة في رأسه فـعاش وتـزوج لـيـولد بـعـدها

صري الكبير. الفيلسوف ا
وقال لي صديـقنا األديب البـديع عبد اجملـيد الشاوي إنه
ورث عن والدته كرامة كانت حتدث معه في كل مرة. فما
يـناله أحـد بـسوء فـيـقول: حـسـبي الله ونـعم الـوكيل إال

أصاب ذلك اإلنسان مكروه!.
وعندمـا سألت عـالم االجتمـاع أستاذنـا علي الوردي عن
ـن يـــنــــكـــرون عــــلم اخلـــوارق ويــــقـــولــــون إنه من رأيه 
اخلـرافـات?. كـان جـوابه: لـيس لي عـليـهم ردّ. ولـيس من
ــسـتـحبّ أن أجــادلـهم. وذكـر لـي قـصـة طـريــفـة حـدثت ا
مـطـلع الــقـرن الـعـشـرين أن رجالً اعـتـدى عـلى آخـر ألنه
طر من البخار) وقد صدر عدّه كافراً بسبب قوله: (إن ا
في ذلك الوقت كـتاب عنوانـه (السيف الـبتّار علـى الكفار

طر من البخار). الذين يقولون إن ا
ـصادفـة وال كل لـيس صـحـيـحـاً أن كل شيء يـحـدث بـا
شيئ مـحتـمل. فمـا نراه يـحدث بالـصدفـة أمامـنا هو في
عــلم الــله. يــعــلم مــا كـان ومــا يــكـون
ويــعـــلم مــا لـم يــكـن لــو كـــان كــيف
يكون. فـسبحان الـله الذي ال يَعْزُبُ
عـنه مــثـقـال ذرّةٍ في األرض وال في

السماء.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 6982 Thursday 3/6/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6982 اخلميس 22 من شوال 1442 هـ 3 من حزيران (يونيو) 2021م

 UN  nKF « 5 Qð sŽ ÊËe−F¹ UNÐU× √Ë ÎUŽuł oHMð ‰uOš

…œ—UD*« s  ÎU UŽ ≤∞ bFÐ dONý WO UGMÐ —u/ œUO  vKŽ i³I «

تـايالنـد خالل حـرب فيـتـنام فـيـما
اســتُـقــبــلـتــا بـرقــصــات تـقــلـيــديـة
ومـراسم ديـنـيـة. وكانـت العـتـبـتان
مـعروضـت مـنذ عـقود في مـتحف

ـرتبـطة الـفـرق ب عـدد الوفـيات ا
سـجلة والـوفيات التي بـاحلرارة ا
ـكن تـوقـعــهـا بـدون ارتـفـاع كــان 
درجـــة احلــرارة.وأظــهــرت نــتــائج
ـنــشـورة في مــجـلـة حــسـابــاتـهم ا
ت تـشـيـنج ”أن 37 “نـيـتـشـر كال
ـتوسط من الـوفيات ئة في ا فـي ا
ـرتبـطة بـاحلرارة تُـعزى مـباشرة ا
إلـى عــــواقب االحــــتــــرار. وأوضح
الـبـاحـثـون أن هذه الـنـتـائج تـعني
أن وفـاة  100ألـف شخص سـنـوياً
مـرتـبـطـة باحلـرارة وتـعـزى بـشكل
ناخ. وقد يكون مـباشر إلى تغير ا
ـا هـو فـعـلـيـاً في هـذا الــرقم أقل 
الــواقع بــســبب نــقص الــبــيــانـات
ناطق معينة من العالم اخلـاصة 

ــوجــات تـــتــأثــر بـــشــكل خـــاص 
احلــــرارة  كـــوسط إفــــريـــقـــيـــا أو
جـــنــوب آســيــا. أمـــا في الــبــلــدان
ــتــحـدة ــتــقــدمــة  كــالــواليــات ا ا
وأسـتــرالـيـا وفـرنـسـا وبـريـطـانـيـا
وإسـبانيا  فتراوح أعداد الوفيات
الــــتـي تُــــعــــزى إلى االحــــتــــبــــاس
ئة و39 احلـراري ما ب  35فـي ا
توسط يفوق ئة  لكن هـذا ا فـي ا
ـكــســيك ـئــة فـي دول كــا  40فـي ا
وجـنوب إفريقـيا وتايالند وفـيتنام
ـئة وتــشـيـلي ويـتـجـاوز  60فـي ا
فـي بــــعـض الــــدول كـــــالــــبـــــرازيل
والـبـيـرو وكـولومـبـيـا والـفيـلـيـب

والكويت وغواتيماال.
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 Î«d² uKO  ∑μ∞ bOK'« dN½√ WŠU الــــــــفـن اآلســــــــيــــــــوي فـي ســــــــان
فـرانسيسكـو. وأعيدتا إلى تايالند
بـعد حتقـيق لوزارة األمن الداخلي
ــتـــحــدة اســـتــمــر فـي الــواليـــات ا
سـنوات. وأعيـدت العتـبتان الـلتان
كـانتـا تشـكالن أعمـدة ارتكـاز ألحد
ـعابـد اجلمـعة وهـما مـزخرفـتان ا
ـنـحـوتات لإللـهـ الـهنـدوسـي
إيــنــدرا ويــامــا من نــهــايــة الــقـرن

العاشر أو القرن احلادي عشر.
تـحـف بـعنـايـة عن وكـشف طـاقـم ا
ـة عـلى هـذه الـقـطع الـفـنـيـة الـقـد
مـرأى من وزير الثـقافة الـتايالندي
إيـتـهـيـبـول خـونـبـلو وعـلى وقع

موسيقى تقليدية تايالندية.
وقـال الـوزير إن “هـاتـ العـتبـت
تــشــهــدان عـلـى تـاريــخــنــا الــغـني
والــزاخــر الــعــائــد لــقــرون عـدة?”

مـتـوجـهـا بـالـشـكـر إلى الـسـلـطـات
األمـــيـــركـــيـــة ووزارة اخلـــارجـــيــة
الـتايالنـدية على “الـبحث الدؤوب
صـنـوعة من احلـجر عـن األعمـال ا
الــرمــلي .”وأشــار إلى أنـه ال يـزال
هـنـاك  13“تــمـثـاال لـبــوذا وقـطـعـا
مــنـحــوتــة بـانــتـظــار إعـادتــهـا من
ــتــحــدة .”كـــذلك لــفت الـــواليــات ا
الـــــوزيــــــر الـــــتـــــايـالنـــــدي إلى أن
احلــكــومـة تــبـحث فـي إمـكــان نـقل
الـعـتـبـتـ األثـريـتـ إلى مـتـاحف
مــحــلـيــة صـغــيــرة في مـقــاطــعـتي
بـوريـرام وساو كـايو عـلى احلدود
مع كـمـبـوديـا. ولـهـاتـ الـعـتـبـت
ــــعــــابـــد خــــصــــائص تــــذكّــــر بــــا
الـكمبودية الشهيرة وهما تشهدان
عـــلى األثـــر واإلشــعـــاع الــثـــقــافي

ة.  ملكة اخلمير القد
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اقــبل الـــصــيف ونـــحــتــاج في الـــعــراق ان تــتـــولى بــعض
الــوزارات فـتـح انــديـة خــاصــة ودورات تــطــويــريــة جلـمــيع
ـمــكـنــة الســيـمــا في وزارتي الـتــعــلـيم الــعـالي ـهــارات ا ا
والـتـربـيـة حيـث العـطـلـة الـصـيـفـيـة فـسـحـة زمـنـيـة مـنـاسـبة
ــواهب الكــتـــســاب اخلــبـــرات اجلــديـــدة واالفــصـــاح عن ا

وصقلها. 
  لكن يجب ان تفكر وزارة التربية في تنسيق اقامة االندية
ا يعزز ثقة النـشء اجلديد بأنفسهم. واخمليمات الطالبيـة 
اذكــر مـثــاال واحــدا هــو ان مــعــظم كــبــار اخلــطـاطــ في
العراق على الـرغم من قلة عددهم كـانوا من تالميذ دورات
التـطـويـر الـفني الـتي تـبـنـتهـا بـعض مـديـريات. الـتـربـية في
البلد في سـنوات السبعـينات وما بـعدها. وكذلك الـقابليات
الرياضيـة التي كانت تـشكل أساس مشـاركات العراق في
ـثابـة منجم درسـية والـرياضـية الـعربـية وهي  الدورات ا
نـتخبـات الوطنـية بعد ـعوا في ا مواهب الريـاضي الذين 
ـــدرســـيــة التـــزال في أدنـى ســلم ســنـــوات. والـــريـــاضــة ا
االهتمام العام في التربيـة العراقية في ح انها االساس
في التـفـكـير االسـتـراتيـجي لـلـدول التي لـهـا بـاع طويل في

ونديال اليوم.  بياد وا شرفة في عالم االو النتائج ا
ديرون والـعامّون ورؤساء االقسام في مقر وزير التربية وا
ـديـريـات بـاحملـافـظات يـجب ان يـكـونـوا حـالة الوزارة أو ا
استثنـائية عنـد اختيارهم ويـجب ان يخضعـوا الى مراقبة
دقيقة حـول إنتاجـيتهم وتوجـهاتهم الـصحيحـة عبر جداول
واقع واالعفاء فصلية كـأبعد سقف زمـني لكي يتم تبـديل ا
ـنـاسب ولـيس عـقب تـراكم ـسـؤولـيات عـنـد الـوقت ا من وا

السلبيات القاتلة لروح االبداع والتنمية والتقدم. 
ــكن رهــنـهــا كـمــا حـدث في الـتــربـيــة وزارة اسـاســيـة ال 
السـابق بعـجلـة احملـاصصـات والتـعيـيـنات عـبر الـصفـقات
الـلـيلـيـة. هـنـاك جـيل مـنـقـسم بـ مـخـيـمـات نـازحـ ومدن
نصف مـحـطـمة واخـرى تـغـلي بـاالحتـجـاجـات وتنـزف مـنذ
سنوات فضالً عن جـيل يعيش في كنف عـوائل مسحوقة
لن يراهـا الـبنك الـدولي في عـ الـرحمـة مـطلـقـاً والبدّ من
جزء من ثروات البالد يتم تخصيصه لبنود معينة لها صلة
ــوهـــوبــ مــنــهم.  مــبــاشـــرة بــتــعــلـــيم االطــفــال وتـــبــني ا
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –تـــــخـــــلت
مــطـــاعم فــرنـــســيــة راقـــيــة خالل
مـــرحــلـــة اجلـــائـــحـــة عن الئـــحــة
األطــــــبــــــاق الــــــتي درجـت عــــــلى
ـهــا وفـضــلت االجتـاه إلى تـقــد
توفير مأكوالت بـسيطة من أنحاء
الــــعــــالم تــــنــــاسـب الــــطــــلــــبـــات
اخلـارجـيـة شـهـدت إقـبـاالً كـثـيـفاً
من الفـرنـسـي ومـنـهـا منـقـوشة
الزعـتر الـلـبنـانيـة والـسو بـيريك

انتي من أرمينيا. وا
فالـشيف احلـاصل على جنـمة من
“مـــــيـــــشالن ”آالن اجلـــــعم وفّـــــر
لـلـبــاريـســيـ مـنــقـوشـة الــزعـتـر
اللبنانية الشـهيرة مستوحياً من
جذوره وذكـريات طـفـولته وجنح
بـواسـطـتــهـا في اسـتــقـطـاب عـدد

كبير من الزبائن. 

من سـكـان الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية
وطوابير االنتظار في عطلة نهاية
األسبوع جتـعل الطاهي يـفكر في
فـهوم إلى أنواع أخرى توسيع ا
كــالــشـــاورمــا أو الـــفالفل مع أنه
يسـتعـد إلعادة فـتح مـطعـمه الذي
يــــحـــــمـل اســــمـه والــــذي تـــــوجه

ميشالن عام 2018.
وقــال “عـــمــلـت لـــلـــحــفـــاظ عـــلى
جنــمــتـي لــكــني أريـــد أيــضــاً أن

أسعد الناس بطريقة مختلفة.”
واعتمد ميكاييل بتروسيان نهجاً
اثالً في عـالم الكـافيـار الفـاخر
ـــثل إذ إن هـــذا الــشـــيـف الــذي 
اجلـيل الـثـالث من عـائـلـة تـناقـلت
ــطــبخ تـاريــخــيـاً عــلّق في هـذا ا
ـفـهــوم األصـلي نـيــسـان/أبـريـل ا
ـــطـــعـــمه الـــعـــائـــلي الـــراقي في

ـنــقـوشــة أن تـركــيـبــة مـكــوّنـات ا
ـمزوج بـزيـت الـزيـتون الـزعـتـر ا
على بـسـاطـتهـا تـوفّـر نكـهـة غـير

معروفة في فرنسا. 
والسـرّ يـكـمن أيـضـاً في الـعـج

الئم تـمـامـاً لـصـيـغـة الـوجـبـات ا
اجلــاهــزة في حــ أن الــوصــفـة
الـتـقـلـيـدية مـصـمـمـة لـتـؤكل عـلى

الفور  مثل البيتزا.
والحظ الــشـاب الــعــصــامي الـذي
يرى في والدته “أول وآخر شيف
وتعـلم التـقنـيات بـاستخـدام كتب
ـنـقـوشة الـطـبخ الـفـرنـسـيـة أن ا
ـكـونـاتــهـا الـقـلـيــلـة والـطـازجـة
والبسيطة واحمللية الصنع حترّك
مـشـاعـر الـزبـون. والالفت أن هـذا
ـفـتـرض ـشـروع الـذي كـان من ا ا
أن يكـون موقـتاً يسـتقـطب مـزيدا

وفي حديث لـوكـالة فـرانس برس
ـولود في لـيبـيريا روى الطاهي ا
والــذي نــشـــأ في لــبـــنــان قــبل أن
تـدفــعه احلــرب األهـلــيـة (1975-
1990) إلى مـــغـــادرته عـــنـــد بــدء
تـفـشي جــائـحـة كــوفـيـد  تــلـقـيت
صـفـعـة. تـغـيــرت رؤيـتي لـلـطـبخ:
أحــيــانًـــا يــتــطــلـب األمــر أشــيــاء

بسيطة إلسعاد الناس.
حـــــ كــــان مـــــطـــــعـــــمه الـــــراقي
ـصــنف بــنـجــمــة مـقــفالً خالل وا
صاج فـتـرة احلَـجـر ولـد مـشروع 
ـنـقوشـة بـسـعر 4,9 الذي يـقـدم ا

يورو.
ـسـخن وتـفـوح رائــحـة الــزعـتــر ا
على الصاج ويقـدّمها الشيف مع
اللـبـنـة واخملـلالت الـنـبـاتـيـة. وما
يـجعل الـفـرنـسـيـ يُـقـبـلـون على
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{ اثــيـــنــا - (أ ف ب)  –عــنـــدمــا
تعود ماريلـينا إلى جزيرة كريت
ال يستـغرق األمـر إال وقتـا وجيزا
مع األصـدقــاء قــبل أن تـســتـعــيـد
لـكـنة اجلـزيـرة األصـلـيـة… لـكـنـها
تــــعــــلم أن ابــــنـــهــــا وابــــنـــتــــهـــا
الــصــغــيــريـن لن يــتــعــلــمــا عــلى
ــمــيــزة األرجح طــريــقــة الــكالم ا
ألسالفهـا والتي تـعود إلى قرون.
وقالت ماريلـينا الـبالغة 44 عاما
“عــشت في جــزيــرة كــريت حــتى
سن  18فـيـمـا سـيـكبـر ولـداي في
أثـيــنـا. لن تــتـاح لـهــمـا الــفـرصـة
لتـعلـم اللـهجـة كمـا أتـيحت لـنا.”
ومع تضاؤل اسـتخـدام اللـهجات
في الـيـونــان وفـقـا لـعــلـمـاء لـغـة
تسـعى لـعبـة ورق جـديدة تـسمى
“دوبــيـــواللــيــا) ”تــعــنـي الــلــغــة
الــعـامــيـة بــالــيـونــانــيـة) لــزيـادة
االهــتــمــام بــالــلــهــجــتــ احلــيـة

نقرضة على حد سواء. وا
 وأوضـح مــــبــــتــــكــــر الــــلــــعــــبـــة
بـانــايـوتــيس بـانــايـوتــوبـولـوس
الــلــغــات تــخــتــفي… هــدفــنــا هـو
ـكن آالف الـيـونـانـيـ إنـقـاذهـا.
فـي أجـــــــزاء عــــــــدة من الــــــــبالد
التـحـدث أو فهم الـلهـجـة احمللـية
نـاطق خـصـوصا فـي اجلـزر أو ا
الـنــائـيــة.  والـلــهـجــة الـكــريـتــيـة
واحــدة من أكــثـــر ثالث لــهــجــات
مستخدمة على نطاق واسع لكن

هـــنــاك الـــعــديـــد من الـــلــهـــجــات
األخــــــرى األقل انــــــتــــــشــــــارا مع
اخـتالفـات مـحــلـيـة.  ومع أصـول
تــــــعـــــود إلـى أوائـل الـــــعــــــصـــــر
احلديدي تأثرت اللهجات جزئيا
ن ستـوطن  بلغـات الغـزاة وا
فيهم اإلفـرجن والسالفي واألتراك
وأهـالي الـبنـدقـيـة.  لـكنّ بـاحـث
الحظـوا أن آثار الـلغـة اليـونانـية
ــة مـــا زالت حــيـــة.  عــلى الــقـــد
ثال تـأتي كلمة احللزون سبيل ا
بالـلغـة الكـريـتيـة (خولـيوس) من
ــة الــكــلــمـــة الــيــونــانــيــة الــقــد
وفق (كــــــــــــوخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاس)  
كريـسـتوفـوروس خاراالمـبـاكيس
أستاذ اللغويات في جامعة أثينا
الـــوطــنـــيـــة.  وتــتـــشــابـه كــلـــمــة
ة مع كـلمة (أون)اليونـانية الـقد
(أوفون) التي تعني بيضة باللغة
الـبـنطـيـة وهي لـغـة الـيـونـانـي
البـنـطـيـ الذين قـطـنـوا شواطئ
الـــبــحـــر األســود والـــذين تـــعــود
أصـولـهم إلى الــقـرن الـثـامن قـبل
ــزدهـر ـيالد.  وهــذا اجملــتـمع ا ا
الــذي وصل تـــعــداد ســـكــانه إلى
مـئـات اآلالف أجــبـر عــلى الـفـرار
يـة األولى هربا بعد احلـرب العـا
من عمليات االضطهاد والقتل في
تركيـا. استقـر كثر مـنه في شمال

اليونان.
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –يـــــعــــــلن
مـــهـــرجـــان كـــانّ الـــســيـــنـــمـــائي
الــــفــــرنــــسـي اخلــــمــــيـس مالمح
برنامج أولى دوراته مـنذ جـائحة
كوفـيد- ?19والالئحـة الـرسـمـية
ؤهلة للمشاركة رتقبة لألفالم ا ا
في مــســابــقــة أكــبــر حـدث لــلــفن
الــسـابـع في الــعـالـم وهي تــبـدو
غـنـيـة بـالـســيـنـمـائـيـ الـنـجـوم.
هرجـان هذه السنة من 6 ويقام ا
إلى 17 تـمــوز/يــولـيــو في قــصـر
ـــــهـــــرجـــــانـــــات عـــــنـــــد جــــادة ا
الكــــــــروازيـت ويــــــــجـــــــــمع آألف
العـامـل فـي قطـاع الـسيـنـما من
الـعالـم كلـه يلـتـقـون مـجـدداً بـعد
إلـغـاء دورة الـعــام الـفـائت.  وفي
حال استـمرت عـملـية رفع الـقيود
وفق مـا تـخطـط له احلـكومـة من
فـتـرض أال تُـحدَد سـقـوف لـعدد ا
احلـــضــــور في الــــصــــاالت لـــكن
ســـيــــكـــون عــــلى الـــراغــــبـــ في
مــشـاهــدة األفالم تــقــد بــطــاقـة
صحـيـة تـثبت تـلـقـيهم الـلـقاح أو
نـتـيـجـة سـلـبـيـة لفـحـص كـورونا
نظّمون  خالل السريع. ويجيب ا
مـؤتـمـرهم الـصـحـافي الـتـقـلـيدي
الــذي يــعـــقــدونه في  إحــدى دور
السـينمـا عنـد جادة الـشانـزليزيه
في بـاريس اخلـمـيس عن الـكـثـير
من األسئلة تتعلق مثالً بالنجوم
الـذي سـيـصـعـدون درجـات قـصـر
ـهـرجـانـات وبــإمـكـان مـشـاركـة ا
األميركي وبكيفية التوفيق ب
الكـمـامات وأزيـاء الـنجـمـات على
السجادة احلمراء وب التدابير

الصحية وحفالت الكوكتيل.
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ـهـتـمـون الئـحة األفالم ويرتـقب ا
التي وقع عليها االختبار خلوض
الـــــــســــــبــــــاق خلـالفــــــة فـــــــيــــــلم
باراسـايت ”لـلـكـوري اجلـنـوبي “
بونـغ جون هـو الـفـائـز بالـسـعـفة
الـذهـبـيـة عـام 2019. واخـتـيـرت

هـذه الالئـحـة من ضـمن أكـثـر من
ـنظـمون..  2000فيـلم حضـرها ا
وسـبق لــلـمـنــدوب الـعـام تــيـيـري
ـو أن أكـد مشـاركـة ثالثـة من فـر
ــــتــــقــــدمــــة إلـى جلــــنـــة األفالم ا
التـحكـيم برئـاسة اخملرج سـبايك
لي وهــو أول أمـــيــركي من أصل
ــهـــمــة. إفـــريــقي يـــتـــولى هـــذه ا
هـرجان لـفيلم وسيكـون افتـتاح ا
خملرج فرنسي هو (أنيت) لليوس
كـــاراكس من بـــطـــولـــة مـــاريــون
كــوتــيــار وآدم درايــفـر مـع فــرقـة
(سـباركـس) األميـركـيـة الـشـهـيرة
الـــــتي تـــــولـت الــــســـــيـــــنـــــاريــــو

ـــتـــوقع أن ـــوســـيـــقـى. ومن ا وا
يُـحـدث “بـيــنــيـديــتـا ”لـلــمــخـرج
الهولندي بول فيرهوفن ضجةً إذ
يــتــنــاول قـــصــة راهــبــة مــثــلــيــة
اجلنـس في القـرن الـسـابع عـشر
تـؤدي دورهـا فـيـرجـيـني إيـفـيـرا.
أمــا األمـــيـــركي ويس أنـــدرســون
فيـشارك بـفيـلـمه اجلديـد بعـنوان
(ذي فــريــنش ديــســبــاتش) الــذي
صـوّر في أنـغـولـيم (جـنـوب غرب
فرنـسـا) وكـان جـاهزاً لـلـمـشـاركة
ـهرجـان الـعـام الـفـائت وقد في ا
شـاركـون فـيه يـحـضـر الـنـجـوم ا
ـمـثـل علـى البـسـاط األحـمـر كا

كـــــويـن من بـــــطـــــولـــــة ديـــــنــــزل
واشــــــنــــــطـن. كــــــذلـك يــــــنــــــافس
أبــيــشــاتــبـــونغ ويــراســيــتــاكــول
(الـســعـفـة الــذهـبــيـة عـام (2010
بفـيـلـمه األول بـاللـغـة اإلنـكلـيـزية
وقـد خـارج تــايالنــد (مــيـمــوريـا) 
ــسـابــقـة عـودة كــاتـرين تـشــهـد ا
دونــوف (دون ســون فـــيــفــان) أو
ا تتضمن الالئحة أحدث فيلم ر
جلــ كـامــبــيــون (ذي بـاور أوف
ــــرأة ذي دوغ) عــــلــــمــــاً أنــــهــــا ا
الـوحـيــدة الـتي فـازت بـالــسـعـفـة

الذهبية عام 1993.
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بـيل مــوراي وتـيــلـدا ســويـنــتـون
وتــيـــمـــوتــيه شـــاالمـــيه وأدريــان
بـــرودي ولــيـــا ســيـــدو ومــاتـــيــو

أمالريك. 
ــــؤكـــــد أن يـــــكــــون ومـن شــــبـه ا
اإليـطــالي نـاني مــوريـتي الــفـائـز
بـالــسـعــفـة الــذهـبــيـة عـام 2001
حــاضــراً من خالل فــيــلــمه (تــري

بياني).
 أحدث أفالم جيمس بوند? 

ومن األفـالم الــــتي يــــحــــتــــمل أن
تكون ضمن الـسباق إلى اجلائزة
فيـلم (ماكـبث) باألبـيض واألسود
جلـــويل كـــويـن أكـــبـــر األخـــوين
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{ بـــــانـــــكــــوك (أ ف ب)  –كـــــشف
ـــتـــحف الـــوطـــني فـي بـــانـــكــوك ا
االثــنـ عن عـتــبـتـ أثــريـتـ من
احلـجـر الـرمـلي كـانـتـا سُـرقـتـا من

{ كــــــــــوكـس بــــــــــازار  –دكــــــــــا -
(بـنـغالدش) (أ ف ب)  –نــفق أكـثـر
من 20 حـصـاناً بـسـبب اجلوع في
نـتجع الـساحلي شـهر واحـد في ا
األكـثـر شعـبيـة في بنـغالدش على
مــا شـكـا أصـحـابـه الـذين يـعـانـون
تــراجع الـنـشـاط الـســيـاحي بـفـعل
ظـــروف جـــائـــحـــة كـــوفـــيــد -?19
ويـجدون صعوبة في إعالة أسرهم

وتوفير الطعام لها.
وقــالت الــنــاطــقـة بــاسم جــمــعــيـة
مــالـكي اخلــيـول في كــوكس بـازار
لـوكالـة فرانس برس فـريدة بـيغوم
“مـنذ اللحظة التي بدأ فيها تفشّي
فــيــروس كـورونــا  تــراجع إقــبـال
السياح (…) فجأة ثم توقف كلياً.”
عــلى غـرار مــنـطـقــة جـنــوب آسـيـا
بـأكـمـلهـا تـواجه بنـغالدش مـوجة
جــديـدة مـن فـيــروس كـورونــا لـهـا
عــواقـب ســلــبــيــة عـــلى نــظــامــهــا
الـصـحي وسكـانـها الـبـالغ عددهم

 168مـلـيـونـاً يـخـضـعـون لـلـحـجـر
ا الـعام  منذ  14نـيسـان/أبريل 
ـكـاتـب واألسواق أدى إلـى إقـفال ا

وتوقف وسائل النقل العام.
ـصابـ في بـنغالدش وبـلغ عـدد ا
نـــــحــــو 800 ألـف مــــنـــــذ بـــــدايــــة
اجلــائــحـة تــوفي مـنــهم أكــثـر من
12300. وكـــمــا هي احلــال في أي
مــكــان آخــر يــعــتــقــد اخلــبـراء أن
األرقـام احلـقـيـقـيـة من احملـتـمل أن
تــكــون أعـلى مـن ذلك بـكــثــيـر. ولم
ـقدور مـالـكي اخلـيـول التي يـعـد 
تطيها السياح عادة على شاطئ
كـوكس بـازار  أحد أطـول شواطئ
الـعـالم حتى شـراء الـعلف إلطـعام
حـيـوانـاتهم. وقـالت فـريدة بـيـغوم
(نـــحن نـــكــافـح من أجل تـــغــطـــيــة
نـفقاتنا فكيف لنا أن نؤمن الغذاء

للخيول). 
وتـــضــيف أن (21 حـــصــانـــاً عــلى
األقـل نــفــقت الــشـــهــر الــفــائت من

أصل  90حـــصـــانـــاً مـــخـــصـــصــة
لــلـســيـاح أمــا األحـصــنـة األخـرى
فـــتــعــاني اجلــوع وبـــاتت هــزيــلــة
. وفـي الــعــام الــفــائت خالل جــدا)ً
فـــتـــرة احلـــجــر األولـى في بـــدايــة
الــوبـاء نـفق  41حــصـانـاً جـوعـاً
عـلى قـول بـيـغـوم بـيـنـهـا ثـمـانـيـة

تعود لها.
وفـضـل بعـض أصـحـاب األحـصـنة
إطالق سـراح خيولهم في الطبيعة
عـلى أمل أن جتد غـذاءها بنـفسها.
وقـــــــال عـــــــدد مـن هـــــــؤالء إنـــــــهم
يـكـافـحون من أجل تـوفـير الـطـعام
ألسـرهم واضطر الكـثير منهم إلى
االستدانة للبقاء على قيد احلياة.
وقــالت بــيــغــوم الــتي أشــارت إلى
ـبلغ  100ألـف تـاكا أنـهـا مَـديـنـة 
ــــــثــــــلـــــو ( 1200دوالر) يــــــأتي 
ـنظـمة) لـلقـروض الصـغيرة إلى (ا
منزلي كل أسبوع ويضغطون علي
ـتوجب عـليّ على لـسداد الـقرض ا

أقـسـاط. ولـكن مـا لم يـعـد الـسـياح
إلـى كوكـس بازار  فـلن أتـمـكن من

سداد هذا القرض.
ونـفق األسـبـوع الـفـائت كـذلك أحد
خـيـول سـروار عـزام عـلى ما روى
األخــيـر لـوكـالــة فـرانس بـرس في
حــ أن آخــر عــلى وشـك مــعــانـاة
ـصـير نـفسه.  وحتـوّل العـشرات ا
مـن مدربي اخليـول الذين يسـتع
بـــهم عـــادة أصـــحــاب األحـــصـــنــة
ـرافقة الـسياح في نـزهاتهم  إلى
مـهن أخـرى تـتـيح لهم كـسب لـقـمة
الـعـيش وأصـبح بعـضـهم سـائقي

عربات الريكاشة  أو عمال بناء.
ـــنــتــجـع الــســاحـــلي عــلى ودرج ا
اسـتـقبـال أكـثـر من ملـيـوني سائح
ســنـويـاً غــالـبـيــتـهم الــعـظـمى من

مناطق بنغالدش األخرى.
وألقت الشرطة القبض على حبيب
ــلـــقب (بــاغ شــكــاري) تـــالــوكــدر ا
(صـائد النمور) في نهاية األسبوع

الــفـائت بـعــدمـا كـان فـاراً من وجه
العدالة نحو  20عاما.

وقـال قائـد الشـرطة احمللـية سـعيد
الـــرحـــمن لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
االثـنـ إن تـوقيـف الصـيـاد الـبالغ
خـمـسـ عـامـا كـان “صـعـبـا ”النه
كــان يــعـيش عــلى اطــراف الـغــابـة
الـتي كان يـختبئ فـيهـا كلمـا نفذت

الشرطة عملية دهم.
واضاف “نـحاول أن نحاصره منذ
مــدة طـويــلـة وتــمـكــنّـا أخــيـراً من

الوصول إليه وإيداعه السجن.”
طلوب اختار غابات كـان الصياد ا
ـانغروف في سوندربانز بجنوب ا
الـبالد منـطقة صـيد له وهي تـمتد
أكـثـر من عشـرة آالف كـيلـومـتر من
الـهند إلى بـنغالدش ويستـوطنها
ـور الـبـنـغال في أكـبـر جتـمـعـات 
ـهدد الـعـالم ومـن بـيـنـهـا الـنـوع ا

باالنقراض.
ولـم يكـن في بـنغـالدش عام 2015

ـور بـنـغـالـيـة بـعـدما سـوى  106
كـان عـددهـا يـبلغ  440عـام .2004
وبـحـلـول عام 2019 ارتـفع عـددها

إلى  114بـــفـــضل حـــمـــلـــة قـــويــة
ـكــافـحـة الـصـيـد اجلـائـر في هـذه

نطقة. ا

{ باريس  –ريـكيافيك- (أ ف ب)-
 –يُــعــزى أكـثــر من ثــلث الـوفــيـات
الـنـاجـمة عن مـوجـات احلر في كل
أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالم إلـى ظـــــاهــــرة
االحـتباس احلراري بشكل مباشر
عـــلـى مـــا أفـــادت دراســـة نـــشـــرت
.وأجـرى  70بــاحـثــاً دولـيـاً االثـنـ
هــذه الـدراسـة الـنـادرة عن عـواقب
االحـتـبـاس احلراري عـلى الـصـحة
الـعامـة عبـر جمع بـيانات من 732
مـوقـعـاً في  43دولـة خـالل الـفـترة
ـمتدة ب عامي  1991و .2018 ا
ثم اسـتـخـدمـوا مـنـهـجـيـة مـعـقـدة
اسـتـنـاداً الى الـبـيـانـات الـصـحـيـة
وقــــــــــراءات درجـــــــــات احلـــــــــرارة
ــنـاخـيــة  الحـتـسـاب والــنـمـاذج ا

باريس لـتقـد األطبـاق الروسـية
األرمــــنــــيــــة الـــتـي كــــانت جــــدته

تطبخها.
ووضع بتـروسيـان جانـباً أطـباقاً
من مـثل مــعـجـنـات الــتـالـيــاتـيـلي
بـصــلـصــة الـكــافـيــار وغـابت عن
ائـدة الـبيـضاء مطـعمـه مفـارش ا
والــطــاوالت لــشــخــصــ وحــلت
محلـها األطبـاق التي يـتشارك في
تــنـــاولــهـــا عــدد من األشـــخــاص
وتتقاسمها العائالت مثالً ومنها
الزانـــيـــا ”عـــلى ســـو بــــيـــريك (“
الطريـقة األرمنـية مع جـ الغنم)
ـرق حلم ـانـتـي (الـرافـيــولي  وا
الــبـــقـــر) وفـــطــائـــر بـــيـــروجــكي
ـــتـــبل أو ـــلـــفـــوف األبـــيـض ا وا

احملشو. 
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