
الصحــة: مخاطــر كورونــا ال تــزال قائمــة وال بــد مــن 

تلقي اللقاحات للحماية من تحورات الفايروس

دار السالم/ بغداد 
قالــت عضــو الفريــق الطبي االعالمي فــي وزارة الصحة الدكـتورة ربى 

فــالح حســن فــي تصريحات للصحيفــة الرســمية، إن مخاطر كورونا 

ال تــزال قائمــة علــى الرغــم مــن اســتقرار اعــداد االصابــات، نتيجــة 

عــدم االلتــزام باإلجراءات الوقائية واســتمرار الزحامــات والتجمعات 

الــى  ولفتــت  والدينيــة.  االجتماعيــة  المناســبات  واقامــة  البشــرية 

ان الســالالت المتحــورة اصبحــت اخطــر مــن الســابق، لــذا ينبغــي 

زيــادة اقبــال المواطنيــن علــى تلقــي اللقاحــات لحمايتهــم مــن جميع 

التحــورات التــي تطــراأ علــى الفيــروس. وتوقعت فــالح تضاعف كمية 

اللقاحات الواصلة الى البلد خالل النصف الثاني من العام الحالي، 

اذ سيجري توزيعها بكميات اكبر بين المحافظات. وبينت ان منافذ 

التطعيــم تشــهد يومــا بعــد اخــر زيــادة في نســبة المتلقيــن للقاح، ما 

هميته، مؤكدة ان الوزارة  يــدل علــى زيادة وعي المواطن وادراكــه الأ

تبــذل جهــودا كبيــرة لتوفيــر جرعــات اكبــر مــن اللقاحــات اســبوعيا، 

على الرغم من زيادة الطلب عليها في جميع دول العالم.

من االقليم
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إغالق 9 شركات أدوية في اربيل

تحقيقات وحوارات 
جانبــي  تعانــق  الحيــاة 

الموصل من جديد

مالعب
ديديــه ديشــامب يكشــف طبيعــة إصابــة 

بنزيما

االخيرة
عــدم  ســبب  توضــح  الســعودية 

وضوح آلية الحج هذا العام
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االفتتاحية

االمن االنتخابي.. واجب ومسؤوليةكتبها: المحرر السياسي
الحــوادث  وتكـثــر  االغتيــال،  عمليــات  تتزايــد 

خبــار  الجنائيــة والعمليــات االرهابيــة، وتشــاع االأ

التــي تبــث الرعــب والخــوف لمــا هــو قــادم.. وكل 

ذلــك مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات فــي تشــرين 

ول مــن هــذا العــام. ويزداد االمــر ريبة مع تناثر  االأ

االنتخابــات  جيــل  لتاأ محــاوالت  لوجــود  اخبــار 

وابقــاء الواقــع السياســي علــى مــا هــو عليــه اليــوم 

مــن قبــل جهــات محــددة ال ترغب بإصــالح واقع 

و لــم تصح،  نبــاء تلــك اأ الحــال. وســواء صحــت االأ

يمكــن  ال  واقعــة  حقيقــة  منــي  االأ التــردي  يبقــى 

فــي المشــهد  الفوضــى  اثــارة  ســاليب  نكرانهــا، واأ

العراقي موجودة، والجهات المســتفيدة من بقاء 

زمة والفســاد يســيطران على الســاحة العراقية  االأ

مــا تــزال مؤثــرة. لذلــك كله، يبــدو ضروريــًا اليوم 

التكاتــف لتاميــن االنتخابــات وتوفيــر البيئــة التي 

تســاعد علــى نجاحها، وفــي مقدمتها ضبط الملف 

وكذلــك  االضطرابــات،  تلــك  وانهــاء  منــي،  االأ

الثــالث،  الرائســات  كيــد  تاأ ان  نزاهتهــا.  ضمــان 

همية االلتــزام بموعد  والقيــادات السياســية علــى اأ

االنتخابــات نقطــة مهمــة يجب تعضيدهــا بالعمل 

للجهــات  الســماح  وعــدم  إلنجاحهــا،  الجــاد 

الوضــع  بإربــاك  هدافهــا  اأ تحقــق  ن  اأ المغرضــة 

من االنتخابي.. ضرورة  وصواًل إلى حد االنهيار. االأ

الجميــع،  عاتــق  علــى  يقــع  وواجــب  ومســؤولية 

فعاًل، ودعوة، ومراقبة، فنجاح هذه االنتخابات 

حماية للعملية السياســية برمتها، بل هي حماية 

للعراق، حاضرًا ومستقباًل.
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كورونا يحاصر العراقيين.. لكن تلقي اللقاح قليل 

دار السالم/ بغداد

بــو علي الجبــوري )70 عامًا( على  بريــل الماضــي، قدم اأ منــذ 15 نيســان / اأ

المنصــة االلكـترونيــة، لوزارة الصحة العراقية، لتلقــي لقاحات كورونا في 

ن. يتفحص  نه لم يتلقى الرســالة الموعودة لغاية االآ العاصمة بغداد، غير اأ

خر، وهو يتحدث لمراســل “النور نيوز”  الجبــوري، هاتفــه، بين الحين واالآ

برزها التضارب الحاصل في  سباب تحول دون تلقيه اللقاح، اأ عن جملة اأ

خير الحاصل، وعدم االقتناع  ن اللقاحات، والتاأ القرارات الحكومية، بشــاأ

بدرجــة كافيــة، يجعل منك مصرًا على تلقي هــذا التطعيم الجديد، خاصة 

شــخاص في  و مضاعفات لدى بعض االأ صابات اأ نباء عن حدوث اإ في ظل اأ

العالم جّراء تلقي هذا التطعيم.

طــالق حملــة عراقية كبرى مــن قبل الجهــات المختصة،  ويــرى “ضــرورة اإ

عــالم لبدء نشــاط تطعيم جماعي،  بمســاندة مختلــف الدوائر، ووســائل االإ

يرتكز على قناعة المواطنين”.

تفسير من الصحة

ن عــدد مــن تلقــى لقاحــات كورونــا بلــغ  مــس قالــت وزارة الصحــة، اإ يــوم اأ

637455 وهــو رقــم بعيــد جــدًا عــن الخطــة الموضوعــة مــن قبلــه، والتي 

لى تلقيح نصف السكان ممن يجب تطعيمهم. تهدف اإ

صابة بشكل  الف اإ يام تسجل وزارة الصحة في البالد، نحو 3 – 4 اآ ومنذ اأ

جراءات  ن عــدم التــزام المواطنيــن باالإ يومــي، فيمــا حــذرت الــوزارة مــن اأ

الوقائيــة خــالل فتــرة العيد والتــزاور والتجمعات بين العوائل، قد تســهم 

سابيع المقبلة. صابات في االأ بارتفاع االإ

خذ اللقاح، ونشرت  وحرصت وزارة الصحة العراقية على التشجيع على اأ

عالنات قام بها رموز عامة من العراقيين يحثون العراقيين على الحصول  اإ

نها لم تحقق المرجو منها، حيث ما  علــى اللقــاح، لكن تلك الخطة، يبدو اأ

عداد متلقي اللقاحات دون الهدف الموضوع. زال اأ

مر علــى المواطنين، التســجيل  وكانــت وزارة الصحــة تفــرض في بــادئ االأ

قبال الضعيف  من خالل منصة الكـترونية عبر االنترنت، لكن في ظل االإ

ثار مخاوف من  على اللقاحات، سمحت بالتطعيم بشكل مباشر، وهو ما اأ

ثير على المسجلين عبر المنصة االلكـترونية، حيث شكا مواطنون من  التاأ

كـثر من شهرين. ولى الأ بالغهم بموعد الجرعة االأ خر اإ تاأ

ن “برنامج التطعيم يسير  عالمي لوزارة الصحة، قال اإ عضو في الفريق االإ

بشكل بطيء نسبيًا وهذا تقريبًا يحدث في كـثير من دول العالم، والسبب 

ن اللقاحــات اكـتشــفت حديثــًا، ومــا زال المواطنيــن يخشــون  فــي ذلــك اأ

مر  منها، ويتحدثون عن مضاعفات قد تحصل عليهم، لكن في الحقيقة االأ

لف شخص، تلقوا اللقاح في  كـثر من 600 اأ مختلف تمامًا، فمن مجموع اأ

و خطورة على  ي حالة مضاعفات اأ ن، لم ُتسجل الوزارة اأ العراق، لغاية االآ

خرون، غير صحيح مطلقًا”. ن ما يتحدث به االآ حد منهم، وهذا يؤكد اأ ي اأ اأ

ن “الوزارة تعتزم  ضاف المســؤول الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه اأ واأ

طــالق حملــة توعية كبيــرة، تعتمد على اســتراتيجيات جديــدة، بالتعاون  اإ

عــالم خالل الفتــرة المقبلة، ترتكــز على نتائــج التلقيح الذي  مــع شــبكة االإ

شهر الماضية”. جرى خالل االأ

ثبتت فاعلية جيدة في  ن “الخــوف من اللقاحات غير مبــرر، فهي اأ وتابــع، اأ

صابة  ضعاف الفيروس بشكل كبير في حال االإ و اإ صابات، اأ تقليل نسب االإ

به”.

كـثر من النصف ال يريدون اللقاح اأ

بحــاث، وهــي  جرتهــا المجموعــة المســتقلة لالأ فــي الســياق، تشــير دراســة اأ

كـثــر مــن نصــف  ن اأ لــى اأ مرتبطــة بمركــز ›غالــوب‹ الدولــي لالســتطالع، اإ

ن هناك حوالــي 10٪ غير  العراقييــن ال يريــدون تلقــي لقــاح »كورونــا«، واأ

كدين. متاأ

ن  وبحســب الدراســة التي نشــرها مديــر المجموعة الباحث منقــذ داغر، فاإ

على معدل  “المحافظات العراقية تباينت في استعدادها للتلقيح، فكان اأ

علــى معــدل رفض كان فــي النجف  ربيــل )70٪(، واأ تقبــل للقــاح هــو فــي اأ

مــا بغــداد فقــد بلــغ معدل الرفــض فيها 56٪”. وتقول الدراســة،  )70٪(، اأ

ثار جانبية خطيرة،  ن له اآ ما يعتقدون اأ ن “ثلثي الرافضين لتلقي اللقاح اإ اإ

من تمامًا، وهذا يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهد التوعوي  نه غير اآ و اأ اأ

صابات الكبير في العراق،  مانه.وعلى ضوء تصاعد االإ حول اللقاح ومدى اأ

خرين في  الف اآ صابة اآ خير في تسلم وتوزيع اللقاحات قد يعني اإ ي تاأ ن اأ فاإ

كل يوم، مما يفاقم الضغط على المؤسسة الطبية العراقية.

رقام ال تبشر بخير االأ

لى حالة الالمباالة العامة تجاه   ويرجع الســبب الرئيســي للزيادة الكبيرة اإ

الفيــروس، وانتهــاك الكـثيريــن بشــكل روتينــي القيــود المفروضــة للحــد 

مــن تفشــي الفيروس، ورفــض ارتداء الكمامــات، وعقد التجمعــات العامة 

الحاشدة.

ن “حالــة  اســتاذ الطــب العــام فــي جامعــة بغــداد، رائــد ناهــض، يــرى اأ

دارية  جهــزة االإ المجتمــع والترهــل الحاصــل في الثقافــة الطبية، وتلكؤ االأ

قنــاع المواطنيــن، بضــرورة تلقــي اللقاحــات، ســاهمت فــي تعميــق  فــي اإ

ن حمالت  لــى الوراء، على رغــم اأ زمــة، فــكل شــيء في العــراق، تراجع اإ االأ

حوال بما  ي حال من االأ خرى، ال يمكن مقارنتها باأ التطعيــم فــي الدول االأ

يحصل في العراق”.

رقــام الحاليــة، ال تبشــر بخيــر، وهــي تعنــي حاجــة  ن “االأ ضــاف ناهــض اأ واأ

شــخاص المشــمولين، وهذا  لــى ســنوات طويلة لتطعيم جميع االأ العــراق اإ

جــراء اســتدارة ســريعة، نحو  غيــر ممكــن، وهــو مــا يحتــم على الســلطات اإ

التلقيح، واستغالل االنخفاض النسبي الحاصل عن الموجة العالية، التي 

كـثر”. صابة، واأ الف اإ سجلت فيها الوزارة 8 اآ

لــى حد كبيــر منذ  وتراجــع النظــام الصحــي فــي العــراق، الــذي لــم يتغيــر اإ

الســبعينيات، بسبب عقود من الحرب والعقوبات واالضطرابات منذ عام 

2003، ولم تستثمر الحكومات المتعاقبة سوى القليل في هذا القطاع.

فقدان هوية 
الجامعــة  مــن  الصــادرة  الطالــب  هويــة  مــن  فقــدت 

التـــكنـــــولوجية/ كـــــــــليـــة هندســـــة الحـــاســــــوب باســـــم 

) الحسن احمد محي الدين صالح(، فعلى من يعثر عليها 

لى جهة االصدار. مع جزيل الشكر واالمتنان . تسليمها اإ
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 f16 بعد انسحاب شركة الصيانة األميركية: طلعات
تنخفض 80%.. وإحياء لملف الطائرات الروسية

دار السالم/ بغداد

ميركيــة لوكهيد مارتن،  لقى انســحاب شــركة الصيانة االأ اأ

العاملــة فــي قاعدة عيــن بلد الجوية، بظالله ســريعًا على 

داعــش،  تنظيــم،  ضــد  الجاريــة  العســكرية،  العمليــات 

ف 16 علــى العمــل بكامــل  وقــدرة الطائــرات العراقيــة اأ

طاقتها.

تعــرض  بعــد  مؤخــرًا،  ميركيــة،   االأ الشــركة  وانســحبت 

لــى سلســلة ضربــات متواليــة خــالل  اإ القاعــدة الجويــة، 

فيهــا،  العامليــن  مــن  عــددًا  صابــت  اأ الماضيــة،  شــهر  االأ

كيد الســلطات العراقية، بعــدم وجود قوات  علــى رغــم تاأ

ن الكــوادر العاملة  ميركيــة قتاليــة في تلــك القاعــدة، واأ اأ

هناك، هي مختصة في صيانة الطائرات فقط.

وقف الطلعات الجوية

وقــال جوزيــف الماركا جونيــور، مســؤول االتصاالت في 

ســلحة فــي بيــان: ”بالتنســيق مــع  الشــركة المصنعــة لالأ

مريكيــة، ومع اعتبار ســالمة الموظفين على  الحكومــة االأ

ف-16  ولوياتنا، قامت مارتن لوكهيد بنقل فريق اأ س اأ راأ

ن يكشــف عدد  الــذي يتخــذ من العــراق مقرا له“، دون اأ

الموظفين الذين يتم سحبهم.

ن   لكن مسؤوال عراقيا قال لصحيفة ”نيويورك تايمز“، اإ

الشــركة لديهــا 70 موظفا فــي قاعدة ”بلد“، وســيتم نقل 

لى مدينة  لــى الواليات المتحــدة، وحوالي 20 اإ 50 منهــم اإ

قليم كردستان. ربيل في اإ اأ

ن  بــدوره، ذكــر مصــدر فــي قيــادة العمليات المشــتركة، اأ

“عــدد الطلعــات الجوية داخل القاعدة، انخفض بنســبة 

العاملــة، والمختصيــن  الشــركات  انســحاب  منــذ   ،٪80

فيهــا، حيــث مــا زالت الكــوادر العراقيــة، المحليــة، غير 

ثر على  دارة الملــف بشــكل كامــل، وهو مــا اأ قــادرة علــى اإ

العمليــات العســكرية الجاريــة ضــد تنظيــم داعــش، فــي 

مختلف المناطق، مع غياب البديل عن تلك الطائرات”.

ضــاف المصــدر، الــذي طلب عدم الكشــف عن هويته،  واأ

ن “مفاوضــات جاريــة بيــن الحكومــة العراقيــة، وقيادة  اأ

لــى  اإ الحاجــة  ظــل  فــي  العمــل،  لــى  اإ للعــودة  الشــركة، 

لى  ن تلك الطائرات بحاجة اإ الطلعات الجارية، خاصة واأ

صيانة وفحص دوري، بعد كل طلعة، وهو ما لم يحصل 

كـثر من شهر ونصف”. منذ اأ

ن “عــدد قليــل مــن الطائــرات، بقيــت علــى  لــى اأ ولفــت اإ

قيــد العمــل، وهي ُتصــان عبر شــبكة تلفزيونية بواســطة 

بعــض  مــع  بالتعــاون  الكويــت،  دولــة  مــن  االنترنــت 

شخاص الفنيين”. االأ

وتلعب شــركة لوكهيد مارتن االمريكية دورا رئيســيا في 

تشــغيل وصيانــة طائــرات الـــ )اف 16(، كمــا انهــا تقــوم 

تحديــد  وحتــى  وبالذخيــرة،  بالوقــود  الطائــرة  بتجهيــز 

هداف ومعالجتها يتم عن طريق تلك الشركة. االأ

وبحســب تقاريــر غربيــة ســابقة ، فــان واشــنطن هــي من 

حــددت قاعــدة بلــد الجويــة ، كـقاعــدة للطائــرات كونهــا 

جنديــا   271 مــن  مؤلفــا  ميركيــا  اأ عســكريا  فريقــا  تضــم 

خرى للهبوط  ي قاعــدة اأ ومستشــارا، ومنعت اســتخدام اأ

ميركيين وفي حاالت الضرورة”. ال “بموافقة االأ فيها اإ

ف 16( مــزودة  ن طائــرات )اأ ووفــق تلــك التقاريــر ، فــاإ

ن تتحــرك  جهــزة تعقــب وتصويــر داخلــي وال يمكنهــا اأ باأ

بالســماء دون مراقبة لها بواســطة غرفة خاصة موجودة 

ميركية في الكويت. بقاعدة اأ

بــدوره، قال المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة 

ن “طائرات  اللواء تحســين الخفاجي للوكالة الرســمية، اإ

F16 هــي طائــرات مهمة جدًا وهــي العمود الفقري للقوة 

فــي مقاتلــة ومحاربــة  العــراق  العراقيــة وذراع  الجويــة 

ن “الشــركات العاملة فــي صيانة هذه  رهــاب”، مبينــًا اأ االإ

عــداد الكــوادر  ثيــر مباشــر فــي عمليــة اإ الطائــرات لهــا تاأ

والتقنيات التي تسهم في رفع قدرة الفنيين العراقيين”.

ن يكـتمــل تدريــب كوادرنــا الفنيــة من  مــل اأ ضــاف: “ناأ واأ

التجهيــز  وكذلــك  دامــة،  االإ ة  مبــاداأ خــذ  باأ القيــام  جــل  اأ

ي توقــف  ن “اأ بصــورة كاملــة والتصليــح”، مشــيرًا الــى اأ

عــداد ســوف يؤثــر ســلبيًا  فــي الجــدول الزمنــي لعمليــة االإ

مكانياتنا  علــى عمليات التدريب واكـتمــال قدراتنا وبناء اإ

الهندسية والفنية”.

ف-16“ عــام 2011، بعــد  واشــترى العــراق طائــرات ”اأ

مريكيــة مــن البــالد، حيث  انســحاب القــوات القتاليــة االأ

ولــى الطائــرات عــام 2015، وشــاركت بشــكل  وصلــت اأ

مباشر في الحرب على تنظيم داعش.

ن هذا االنســحاب ســُيلقي بظالله  منيون، اأ ى خبــراء اأ وراأ

علــى مواجهــة العراق لبقايا خاليــا تنظيم داعش، خاصة 

لقصــف  مباشــر،  بشــكل  الطائــرات  علــى  يعتمــد  نــه  واأ

المخابــئ والكهــوف البعيدة، وهو ما حصل خالل الفترة 

لى مقتل عدد من قادة تنظيم داعش. دى اإ الماضية، واأ

روقة السياسية  خرى في االأ بالتزامن، عاد الحديث مرة اأ

العراقيــة، عن شــراء طائرات روســية، ومنظومات دفاع 

برنامــج  فــي  الحاصــل  االرتبــاك  عقــب  وذلــك  جــوي، 

نشــرته  تقريــر  وذكــر  ميركيــة.  االأ ف-16”  “اإ طائــرات 

ن ســالح الجو  ميركية، اأ صحيفــة Military Watch االأ

العراقي قد يتخلى في المســتقبل عن اســتخدام مقاتالت 

متعــددة  ميركيــة  االأ  ”16IQ Fighting Falcon-F“

ن “الجيش العراقي  المهــام. وجــاء في تقرير الصحيفــة، اأ

ميركية خفيفة  يســتخدم فــي الوقت الراهــن 34 مقاتلــة اأ

عوام  مــن طــراز 16IQ Fighting Falcon-F تســلمها اأ

ن “صيانة تلك الطائرات  لى اأ 2014 – 2017″، مشيرًا اإ

ميركييــن الذيــن قــد  تتوقــف علــى الخبــراء التقنييــن االأ

وضــاع  ت علــى االأ ينســحبون مــن العــراق لتغيــرات طــراأ

السياسية هناك”.

لــى وجــود توجــه نحــو شــراء طائــرات حربيــة  شــارت اإ واأ

العســكريين  المســؤولين  كبــار  كان  حيــث  حديثــة، 

غســطس الماضــي عن رغبتهم  علنوا في اأ العراقييــن قــد اأ

قــوى مقاتلة في  فــي اقتنــاء طائــرة “ســو – 57” بصفتها اأ

ن موازنة العراق ال تســمح بشــراء  ال اأ الجيــش الروســي، اإ

تلــك المقاتلــة لغالء ثمنها. لكــن البيانات في موازنة عام 

يــة مبالغ مخصصــة لتجهيزالجيش  2021، لــم تتضمــن اأ

سلحة. اللواء المتقاعد ميثاق القيسي، قال  العراقي، باالأ

ي ســالح يرغــب بــه، وهــذا  ن “العــراق حــر فــي شــراء اأ اإ

ي لجنة خبراء، وليس وفق  لى تقييمات فنية، وراأ يعود اإ

و حزبيــة،  هــواء شــخصية، مــن قبــل جهــات سياســية، اأ اأ

ترى في مســالة  العقود وتجهيز الجيش العراقي، مغانم 

الطائــرات،  لة  مســاأ ن  واأ خاصــة  وكوميشــنات،  وحصــة 

مــر مــن جميع  حّساســة بشــكل كبيــر، فيجــب دراســة االأ

لى  ما بالذهــاب اإ النواحــي، واتخــاذ قــرار وطنــي شــجاع، اإ

بقاء على السالح الغربي”. و االإ تسليح شرقي، اأ

لى  ف 16،  تعرض اإ ن “برنامج طائرات اأ ضاف القيسي، اأ اأ

نكســة كبيرة، بعد انســحاب الشركة الفاحصة هذا يجب 

لــى تلــك الشــركات  ن ال يحــدث، فهنــاك حاجــة ماســة اإ اأ

ذ  دامــة الطيــران العراقــي، الــذي يقاتــل داعــش، اإ فــي اإ

ن المناطــق البعيــدة والنائبــة، ذات الطبيعــة المعقدة،  اأ

مثل الوديان، والجبال ال يمكن تحريك قطعات راجلة، 

نهاء ملف وجود الخاليا النائمة”. مينها، واإ لتاأ
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إغالق 9 شركات أدوية في اربيل
ربيل دار السالم/ اأ

اعلنــت مديرية الســيطرة النوعية في اقليم كوردســتان، اغالق 

مخالفتهــا  بســبب  العاصمــة  اربيــل  فــي  دويــة  اأ شــركات  تســع 

للتعليمات.

وجــاء فــي بيــان للمديريــة ان قســم مراقبــة ســوق االدويــة فــي 

مديريــة الســيطرة النوعيــة وبمشــاركة شــرطة بلديــات واقضيــة 

مركــز اربيــل واســتمرارا لحمالتهــا التفتيشــية ومتابعاتها قامت 

باغــالق تســع شــركات ادويــة بســبب مخالفــات متنوعــة وعــدم 

االلتزام بالتعليمات وشروط مواصفات السيطرة على االدوية.

اتحاد علماء الدين يطلب من 

نيجيرفان بارزاني اعتماد الدين 

اإلسالمي مصدرا تشريعيا بالدستور
ربيل دار السالم/ اأ

قليم كوردستان نيجيرفان  استقبل رئيس اإ

الديــن  علمــاء  اتحــاد  مــن  وفــدا  بارزانــي، 

ســالمي في كوردستان. وذكر بيان صادر  االإ

نه وفي االجتماع الذي  قليم، اإ عن رائسة االإ

وقاف والشؤون الدينية، تم  حضره وزير االأ

ســالمي  تثميــن دور اتحــاد علمــاء الديــن االإ

الكوردســتاني فــي تعميــق ثقافــة التعايــش 

خــر، وتعزيــز الروح  والمصالحــة وقبــول االآ

مــن  كوردســتان.  مكونــات  بيــن  الوطنيــة 

ســالمي في  كد اتحاد علماء الدين االإ جهته اأ

كوردستان دعمه لجهود الرئيس نيجيرفان 

مــن  كوردســتان  قليــم  اإ ورائســة  بارزانــي 

حــزاب  جــل الوحــدة والمصالحــة بيــن االأ اأ

ومكونات كوردستان.

إقليم كوردستان يحدد موعد انتهاء العام الدراسي 
للصفوف الدراسية باستثناء السادس االعدادي

دار السالم/ اربيل

كوردســتان،  قليــم  اإ فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  علنــت  اأ

ول  انتهاء العام الدراســي 2020 - 2021 للمراحل من االأ

عدادي( في تاريخ 19 من  لى الـ11 )الخامس االإ االبتدائــي اإ

شهر حزيران الجاري.

وحــدد بيــان صــادر عــن وزارة التربيــة، يــوم 22 مــن شــهر 

يــام االمتحانــات النهائيــة  ول يــوم مــن اأ حزيــران الجــاري اأ

قليــم قــد علقت  ن وزارة تربيــة االإ لــى اأ ول. يشــار اإ للــدور االأ

معــدل  ارتفــاع  جــراء  عــدة  لمــرات  و  بالمــدارس  الــدوام 

صابات بفيروس كورونا. االإ

رجل يقتل طليقته في السليمانية 

والشرطة تعتقله في أقل من 3 ساعات

ربيل دار السالم/ اأ

خر  ســجلت المختبرات الطبية في اآ

كوردســتان  قليــم  اإ فــي  ســاعة   24

بفيــروس  جديــدة  صابــة  اإ  440

للموقــف  بيــان  وبحســب  كورونــا. 

الوبائــي الصــادر عــن وزارة الصحــة 

صابات  قليم فقــد توزعــت االإ فــي االإ

ربيــل، 166  علــى هــذا النحــو: 68 اأ

 6 دهــوك،   180 الســليمانية، 

حلبجة، 15 كرميان، 5 رابرين.

 717 اكـتســاب  لــى  اإ البيــان  ونــوه 

التــام  الشــفاء  بالوبــاء  مريضــا 

 229 ربيــل،  اأ  206 تــي:  ياأ وكمــا 

 9 دهــوك،   201 الســليمانية، 

حلبجة، 65 كرميان، 7 رابرين.

خمســة  وفــاة  لــى  اإ البيــان  شــار  واأ

تــي: 4  مصابيــن بالفيــروس وكمــا ياأ

اربيل، 1 كرميان. 

صابات  جمالي عدد االإ وبهذا يصــل اإ

قليــم  اإ فــي  تفشــيه  منــذ  بالفيــروس 

لــى  اإ ن  االآ ولغايــة  كوردســتان 

174311 بينمــا تماثــل مــن بينهــم 

161896 توفي 4331 مصابا.

كورونا إقليم كوردستان .. 440 إصابة 

جديدة و717 حالة تعاٍف خالل يوم واحد

دار السالم/ السليمانية 

علنت مديرية شــرطة محافظة السليمانية  اأ

قــدم علــى قتــل طليقته بواســطة  ن رجــاًل اأ اأ

حيــاء مركــز  حــد اأ طــالق النــار عليهــا فــي اأ اإ

المدينة. وقالت الشــرطة في بيان صحفي، 

وفــي   9:30 الســاعة  وفــي  مــس  اأ ليلــة  نــه  اإ

حــي "بكرجو" في مدينة الســليمانية ســمع 

صوت اطالق نار لتتوجه وعلى الفور مفارز 

الحــادث،  محــل  لــى  اإ الحــي  شــرطة  مركــز 

طلــق النــار علــى زوجتــه  ن رجــال اأ واتضــح اأ

بعــد  نــه  فاإ للبيــان  ليقتلهــا ويهــرب. ووفقــا 

التحقيقات وعمليات التحري والتفتيش تم 

التمكــن وخــالل ثالث ســاعات مــن العثور 

علــى المتهــم والقــاء القبــض عليــه، مشــيرًا 

( من مواليد  ن المتهم ُيدعــى )م، ك، اأ لــى اأ اإ

العام 1986.
أربيل تضبط كمية كبيرة من المواد 

المخدرة وتعتقل 5 متهمين
دار السالم/ اربيل

المــداد  لمكافحــة  العامــة  المديريــة  علنــت  اأ

المخــدرة فــي اربيل عاصمة اقليم كوردســتان، 

عــن ضبــط كميــة 300 كليــو غــرام مــن المــواد 

مــن  اشــخاص  خمســة  اعتقــال  مــع  المخــدرة 

جنبية. صول اأ اأ

وجــاء فــي بيان للمديريــة، انهــا ضبطت داخل 

 300 باربيــل،  عنــكاوه  مدينــة  فــي  مجمــع 

مــن  لــف  تتاأ المخــدرة  المــواد  مــن  كيلوغــرام 

الحشيشة والزرنيخ والرصاص. 

واشــار البيان الى ان المديرية اعتقلت خمســة 

خفاء تلك المواد،  اشــخاص بتهمة التورط في اإ

وهــم جميعــا مــن اصــول اجنبيــة، مضيفــا ان 

المديرية تواصل تحقيقاتها حول القضية.
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ٌة  فٌة وأسماٌء وهميَّ الفضائيون.. وظائُف مزيَّ
وتالعٌب مزّوٌر لتكريس الفساد

دار السالم/ متابعة 

ســبق  قــد يكــون تصريــح رئيــس الــوزراء االأ

حيــدر العبــادي في ديســمبر/ كانــون االول 

مــن العــام 2014 المنّصــب وخــالل كلمــة 

لــه عند اســتضافته من قبــل مجلس النواب 

لف اسم  العراقي، ولفت الى ان هناك 50 اأ

ربــع فــرق عســكرية،  وهمــي )فضائــي( فــي اأ

خــالل شــهر واحــد، مــن بين نحــو 17 فرقة 

وجويــة  بريــة  قيــادات  وبـــثالث  عســكرية، 

العراقــي  الجيــش  منهــا  يتكــون  وبحريــة، 

سس بعد عام 2003. الحالي الذي تاأ

صدمة المواطن وغياب الحلول

االمــر الذي شــكل صدمة كبيرة في الوســط 

الن  كبيــرة،  ليســت  انهــا  رغــم  العراقــي 

شــيء  كل  بوجــود  يستشــعر  بــداأ  الموطــن 

وزارة  كدتــه  اأ مــا  وهــو  الفســاد،  الــى  يقــود 

اجــل  مــن  تعمــل  انهــا  وتقــول  التخطيــط 

الســيطرة على االعــداد الكبيــرة للموظفين 

بينهــم  ومــن  الدولــة،  حاجــة  تفــوق  التــي 

ن  اأ بعــد  )الفضائيــون(  عليهــم  يطلــق  مــن 

بلغــت تخصيصــات رواتــب موظفــي الدولة 

كـثــر  اأ العراقيــة  الحكومــة  بيانــات  بحســب 

مــن خمســة مليــارات و500 مليــون دوالر 

فــي العــام 2014 وقــت ظهــور المصطلــح، 

تدفعــه لمــا يقــرب مــن 10 مالييــن عراقــي، 

بينهــم ســتة ماليين موظــف واربعة ماليين 

والمســتفيدين  المتقاعديــن  بيــن  موزعيــن 

وهيــات  االجتماعيــة  الرعايــة  شــبكة  مــن 

خرى، وان الفضائيين يتواجدون  مســتقلة اأ

الرعايــة  خاصــة  الفــات،  هــذه  بيــن  ايضــا 

االجتماعية والمتقاعدين.

 عمل التخطيط

وزارة التخطيــط تريــد الوصــول الــى العــدد 

الوقــوف  يضــا  واأ للموظفيــن،  الحقيقــي 

وحتــى  للفضائييــن  الحقيقــي  العــدد  علــى 

مزدوجــي لرواتــب، وهو مصطلــح للموظف 

كـثــر مــن راتــب مــن الدولــة،  الــذي يســتلم اأ

عبــر قوانيــن تــم اصدارهــا من قبــل مجلس 

ن يكون ســجينا سياســيا في زمن  لنواب، كاأ

طلق  و لديه شــهيد او ما اأ النظــام الســابق، اأ

عليهم بالرفحاويين، الذين هربوا من بطش 

جالوزة النظام السابق في عاصفة الصحراء 

العام 1991 ابان االنتفاضة الشعبانية الى 

الســعودية فــي منطقة )رفحة( الســعودية، 

كــدت  الــوزارة وعبــر بياناتهــا وتصريحاتهــا اأ

ســعيها علــى تقصــي الحقائق والكشــف عن 

الفضائييــن، ومنهــا مــا قالته فــي تصريحات 

ن  دخلــت حتى االآ ســابقة مــن ان }الــوزارة اأ

لــف رقم وظيفي  كـثــر مــن مليونين و500 اأ اأ

فــرق  تشــكيل  تــم  كمــا  البيانــات،  لقاعــدة 

جوالــة لزيــارة المؤسســات ودوائــر الدولــة 

لغــرض  والمحافظــات،  للــوزارات  التابعــة 

كمــال قاعدة البيانات المذكورة قبل نهاية  اإ

ن  اأ تصريحــه  فــي  ضــاف  واأ الحالــي{  العــام 

}قاعدة بيانات الموظفين ستعطي تفاصيل 

عــن الجســد الوظيفــي وتكشــف عــن العدد 

الحقيقي للموظفين وعدد الوهميين منهم}

 وفساٌد
ٌ

 تغول

ويقــول المحلــل السياســي والقانوني حميد 

طــارئ  مصطلــح  }الفضائييــن  ن  اإ الهاللــي 

استخدم للداللة على وجود درجات وظيفية 

اشــخاص  مــن دون وجــود  تدفــع  ورواتــب 

يمارســون الوظيفة االدارية بشــتى انواعها، 

الرواتــب  وهــذه  مدنيــة،  ام  كانــت  منيــة  اأ

تذهــب الــى جيوب الفاســدين الذين توغلوا 

بهذه االســاليب غيــر االخالقيــة{،  ويضيف 

ان  }الفضائــي كوجــود ارتبــط بوجــود هــذه 

الكـتــل واالحــزاب التــي تبحــث دائمــا عــن 

فهــي  للجريمــة،  وشــرعنة  للســرقة  تبويــب 

رواتــب تمنح للوزارات والهيات المســتقلة 

وتدخل في موازناتها، وتشــمل طيفا واسعا 

من ســجناء وشهداء ومنتسبين وهي افساد 

للخلق وللخلق الوظيفي}

مالــي  اصــالح  اجــراء  يمكــن  ال  انــه  كــد  واأ

هــذا  انهــاء  دون  مــن  حقيقــي  واقتصــادي 

ن  الأ جذريــة،  بصــورة  ومعالجتــه  الملــف 

نهاءه هو خطوة في مجال تحقيق العدالة،  اإ

وهــو يمنح الدولة حيزا من المناورة وايجاد 

درجــات وظيفية قد تغطي الحاجة الماســة 

يجــاد فرص عمــل للخريجيــن، وهو يمثل  الإ

حزاب التي جعلت منه بابا  ضربة قاصمة لالأ

لدعــم مخططاتهــا واالثــراء غير المشــروع، 

مؤكــدا ان انهــاء هــذا الملــف يجســر الهــوة 

ن  بيــن الدولــة والشــعب والــذي يتطلــع الأ

يكون مجلــس الخدمة هو الوحيد المختص 

بالوظيفة العامة}

ة دوائر استخباراتيَّ

ضاف الخبيــر االقتصادي طارق الكناني:  واأ

عــداد  باأ واضحــة  حصائيــة  اإ توجــد  }ال 

الموظفيــن الوهمييــن او الفضائييــن، لكنه 

امــر موجــود وحتمــي، معبــرا عــن دهشــته 

بموافقــة الدولــة علــى منــح اكـثــر مــن راتب 

للموظــف، مشــيرا الــى ان االمــر ال يصــدق 

عــن  بالكشــف  المعنيــة  الجهــات  تقــوم  ال  اأ

ويدفعــون  يعملــون  ال  الذيــن  الفضائييــن، 

نصــف رواتب لمســؤوليهم، وهــذه موجودة 

مثــال وبشــكل واضــح فــي االجهــزة االمنية، 

ولفت الى ان االمر يحتاج الى تحويل دوائر 

النزاهــة الــى دوائــر اســتخباراتية للوصــول 

الى الحقيقة، لكن الكناني يستدرك فيقول 

عــن ســبب تفشــي الظاهــرة واتســاعها رغــم 

الحديــث عنهــا منــذ ســنوات طويلــة، الن ال 

عقوبــات صارمــة بحق المزوريــن منذ البدء 

والتهــاون والتقاعــس والتمديد فــي مفاصل 

الدولــة لبعــض الجهات ســهل عملية وجود 

الفضائيين، الذين يدرون مليارات الدنانير 

ن السبب ايضا يكمن  شهريا عليها، منوها باأ

ن الحكومات العراقية ولوفرة السيولة  في اأ

كـثــر  النقديــة، وارتفــاع اســعار النفــط الــى اأ

نها  مــن 110 دوالرات للبرميــل في بدئه، فاإ

رواتــب  جهــات  ومنحــت  المالييــن  عينــت 

)المظلوميــة(  عليهــم  يطلــق  ومــا  جهاديــة 

مــن النظــام الســابق، وعــدم وجــود دوائــر 

رقابيــة ســهل وجــود الفضائيين فــي الدولة 

العراقيــة كلهــا حتــى فــي الجهــات الرســمية 

العليــا. ولفــت الكنانــي الــى مــا يقــول عنــه 

وجــود قضيــة مهمــة وهــي قانــون الســجناء 

القانــون  هــذا  شــمل  حيــث  السياســيين، 

بنائهــم واحفادهــم، وتــم  كل المســفرين واأ

ثــر رجعــي منــذ والدتهــم، وتــم  تعويضهــم باأ

منحهــم ماليين الدنانيــر كـتعويضات، علما 

عمارهــم ال تتجاوز الثمانية عشــر عاما  ن اأ بــاأ

او كحــد اعلى عشــرين عاما، اي ان والدتهم 

او  االجــراء  وهــذا  العــراق،  خــارج  كانــت 

وكان  التقاعــد،  صنــدوق  انهــك  القانــون 

فالسه تماما لكـثرة التجاوز عليه مع  سبب اإ

وجود اسماء فضائية ايضا ووهمية}
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"جبل صبيح" بؤرة مواجهة مع 

االحتالل.. و"اإلرباك الليلي" متواصل
دار السالم/ متابعة 

يواصل الفلســطينيون في الضفة الغربية المحتلة، 

ربــاك الليلــي" التــي اســتلهموها مــن  فعاليــات "االإ

التجربة التي انتهجها الشبان في قطاع غزة.

ومســاء االثنيــن الماضــي، اندلعــت مواجهات، بين 

البــؤرة  قــرب  االحتــالل  وقــوات  الشــبان  عشــرات 

بيتــا  بلــدة  فــي  صبيــح  جبــل  علــى  االســتيطانية 

ربــاك الليلي"  جنــوب نابلــس، خــالل فعاليــات "االإ

سابيع عدة. المتواصلة منذ اأ

طلــق جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي  واأ

لــى جانــب قنابــل الصــوت والغــاز الســام صــوب  اإ

الشبان.

ضواء  شــعة الليــزر واأ لى اســتخدام اأ ويلجاأ الشــبان اإ

حــد  كاأ المطاطيــة  طــارات  االإ شــعال  واإ الكشــافات 

صدار  لــى جانب اإ شــكال الترهيــب للمســتوطنين اإ اأ

صــوات وترديــد التكبيــرات باســتخدام مكبــرات  االأ

لى المستوطنين. صوت يصل صداها اإ

ويقع الجبل ضمن المنطقة "ج" التي نص عليها في 

وســلو|، حيث تشــّكل تلك المناطق نحو  اتفاقية "اأ

راضــي الضفــة الغربيــة، ويبلغ مســاحته  61٪ مــن اأ

حوالــي 430 دونمــا، ويســيطر المســتوطنون حاليا 

معظمهــا  راضيــه،  اأ مــن  دونمــا   20 مســاحة  علــى 

هالي يتما وقبالن. الأ

هــي،  فلســطينية  قــرى  ثــالث  بيــن  الجبــل  ويقــع 

قبــالن ويتمــا وبيتــا، جنــوب نابلس. وتعــود ملكيته 

لفلســطينيين مــن القــرى الثــالث، يملكــون وثائــق 

قانونية تثبت ذلك.

جــراءات االحتالل  ومنــذ عــام 1985م، تســارعت اإ

ومســتوطنيه ومشــاريعهم التهويديــة للجبــل، عبــر 

نصب خيام وغرف متنقلة )كرفانات(، ســعيا منهم 

مــر الواقــع"،  للســيطرة عليــه، وفــرض سياســة "االأ

قامة مستوطنة دائمة هناك. واإ

طمــاع االســتيطانية فــي منطقــة جبل  وتجــددت االأ

ذار/ مــارس  صبيــح الغنــي بالمــوارد المائيــة، منــذ اأ

من العام الماضي.

قــام االحتــالل والمســتوطنون بــؤرة اســتيطانية  واأ

علــى الجبــل فــي محاولــة للســيطرة عليــه وكمقدمة 

قامة مستوطنة كبيرة في المنطقة. الإ

مــر واقــع من خالل  ويحــاول المســتوطنون فــرض اأ

قامة منازل خرســانية في  تســريع توســيع البــؤرة واإ

المنطقة.

ومــع انــدالع انتفاضة القــدس والعــدوان على غزة، 

ليعــودوا  اللحظــات،  تلــك  المســتوطنون  انتهــز 

مجددا بحماية جيش االحتالل وضع منازل متنقلة 

مر الواقع. ضمن خطة ترسيخ وجودهم باالأ

وقــال مســؤول ملف االســتيطان في شــمال الضفة 

قامــوا  اأ ن المســتوطنين  الغربيــة غســان دغلــس، اإ

كـثــر مــن 20 "كرفانــا" علــى ســبعة دونمــات مــن  اأ

خيرة،  حداث التوتر االأ مســاحة الجبل، مستغلين اأ

نباء الفلسطينية "وفا". وردت وكالة االأ بحسب ما اأ

ويؤكــد الفلســطينيون فــي القــرى الثــالث، مواصلة 

زالــة البــؤرة  فعالياتهــم فــي منطقــة الجبــل، حتــى اإ

االســتيطانية وتواجــد المســتوطنين غيــر القانونــي 

هناك.

مــن  بحمايــة  االســتيطانية  الجمعيــات  وتعمــل 

راضــي  ســلطات االحتــالل، علــى تكـثيــف ســرقة االأ

وبناء البؤر االســتيطانية فــي المناطق الجنوبي من 

محافظة نابلس، بهدف تعزيز فصل شــمال ووسط 

الضفة عن جنوبها، لتكريس السيطرة على منطقة 

غوار. االأ

كـتائب القسام توجه التحية لـ"حراس الجبل"

ووجهت كـتائب الشــهيد عز الدين القســام، التحية 

هالي بلدة بيتا جنوب نابلس. الأ

ونشــرت القســام صــورا لعــدد مــن مجاهديهــا فــي 

ويحملــون  العســكري  عتادهــم  بكامــل  وهــم  غــزة 

هلنــا الكــرام فــي بلــدة بيتــا  يافطــة كـتــب عليهــا "اأ

بطال وحراس جبل صبيح،  التحدي والصمود، يا اأ

مقاومتكم في ظهركم وتعد للمعركة القادمة".

خذ بالقوة ال يســترد  ضافت كـتائب القســام: "ما اأ واأ

اال بالقوة".

وحمــل عناصــر القســام صورتــي الشــهيدين عيســى 

برصــاص  ارتقيــا  الذيــن  حمايــل  وزكريــا  برهــم 

االحتالل في معركة تحرير جبل صبيح.

الخارجية الفلسطينية تندد

قــدام  باإ الفلســطينية،  الخارجيــة  وزارة  ونــددت   

قامة بؤرة  ســلطات االحتالل والمســتوطنين علــى اإ

اســتيطانية عشوائية جديدة على قمة جبل صبيح، 

خرى. ومناطق اأ

ن ســلطات  وقالــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، اإ

مخططاتهــا  تنفيــذ  فــي  الزمــن  تســابق  االحتــالل 

االستيطانية االحتاللية في الضفة الغربية المحتلة 

عامــة وفــي ثــالث مناطــق حيويــة: منطقــة جنــوب 

بيــت لحــم ومســافر يطــا، ومنطقــة جنــوب نابلــس 

رض  االأ مــن  مزيــد  علــى  االســتيالء  عبــر  غــوار،  واالأ

الفلســطينية وســرقتها وقضمهــا بالتدريــج لصالــح 

تعميق االستيطان.

االحتــالل  ســلطات  ن  اأ لــى  الخارجيــة،  ولفتــت 

عشــوائية  اســتيطانية  بــؤرة  قامــة  اإ علــى  قدمــت  اأ

جديــدة علــى قمة جبــل صبيح في بلــدة بيتا جنوب 

راضــي  االأ تجريــف  عمليــات  واســتمرار  نابلــس، 

الفلســطينية بهدف تثبيت هذه البؤرة وشق شارع 

لى البؤرة العشــوائية  ضافة اإ اســتعماري لخدمتها، اإ

راضي بلــدة بيت دجن في نفس  قيمــت على اأ التــي اأ

راضي  الف الدونمات من االأ المنطقــة والتي تلتهــم اآ

الفلســطينية وتحرم المواطنين حقهم في الوصول 

ليها واستخدامها. اإ

قامة  قدمت قبل سنوات سلطات االحتالل على اإ واأ

غوار الشمالية  بؤرة عشوائية في خربة السويدة باالأ

ربع بــؤر اســتيطانية عشــوائية بنيت  كواحــدة مــن اأ

غــوار  علــى سلســلة جبليــة مرتفعــة مطلــة علــى االأ

اليــوم  صبحــت  واأ اســتراتيجي،  بموقــع  تتمتــع 

بنيــة اســمنتية تســيطر عــن ما  مســتوطنة زراعيــة باأ

لف دونم من المراعي الفلسطينية. يزيد عن 25 اأ

ن عــدم فــرض عقوبــات دوليــة  كــدت الخارجيــة اأ واأ

واســتيطانها  انتهاكاتهــا  بســبب  ســرائيل"  "اإ علــى 

رض  يشــجعها علــى التمــادي فــي نهــب وســرقة االأ

رادة السالم الدولية. الفلسطينية وتحدي اإ
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براهيم" يحمل طفلتــه ذات العام  نــه اليــوم الثالــث للعيــد، "اإ اإ

الواحــد علــى كـتفــه، وبجانبــه تســير الهوينــى زوجتــه "ســناء"، 

ســماء"، ويخطــو بجوارهما االبن "حســن" ذو  وبيدهــا ابنتها "اأ

عــوام الثمانيــة، يتباهــى بكونه في الصف الثالــث االبتدائي،  االأ

سماء" التي التحقت بمدرسته  خته الصغرى " اأ ومسؤول عن اأ

ول. في الصف االأ

تقنت  ســماء" بجدائلها المنســدلة على ظهرها، والتي اأ فرحٌة "اأ

هــا حبَكهــا فــي ضفيرتيــن طويلتيــن، بشــريطتين برتقاليتين  مُّ اأ

زاهيتين، تالءَم لوُنها مع فستانها الجديد البني الفاتح، والذي 

 ببذلته 
ٌ

ما "حســن" فجذل لى ما دون ســاقيها، اأ يغطي ركبتيها اإ

سفلها بنطال، مع حزام  ، تعلوه سترة، واأ الزرقاء: قميص َلبنيٌّ

سود. اأ

***

الرطبــة  والنســمات  ســطوعها،  فــي  الوجــوه  تدفــئ  الشــمس 

ت خطوات  فئــدة، فتباطــاأ المتبقيــة مــن شــتاء بــارد؛ تنعش االأ

لى رصيف الشارع المحاذي للبحر،  ومن ثم  سرة، ومالت اإ االأ

ملون انسياب النيل  سمنتي، يتاأ اتخذت مجلسها على الجدار االإ

حــد فروعه، حيــث تلونت مياهه بمزيج من لون الســماء،  فــي اأ

وخضــرة النباتات.هــم بالقــرب مــن ميــدان المحطــة الواســع 

لعــاب: المراجيح،  الممتــد، وقد ارتكنــت في جوانبه عربات االأ

براهيــم"  "اإ علــى  فتوجــب  الــدوارة..؛  لعــاب  واالأ والزقازيــق، 

مسكت "سناء" بالصغيرة  لعاب، فيما اأ اصطحاب الطفلين لالأ

التي حملقت في براءة بعينين مســتديرتين، شــديدتي الســواد 

خويها الالهيين في اللعب. لى اأ والصفاء؛ اإ

بينمــا  الــدوارة،  لعبتهــا  فــي  وهــي  تتطايــر  ســماء"  "اأ ضفائــر 

ما "حســن" فهو يمتطي  ذنيهــا، اأ الموســيقى الصاخبــة تالحــق اأ

يســتطيع  لعلــه  الحديدييــن،  بعموديهــا  يســتقوى  المرجيحــة 

ن يقّلد هذا الولد الذي يجاوره في المرجيحة  قْلبهــا، وهيهــات اأ

خرى. االأ

***

ســرع وحمــل الصغيــرة  لــى زوجهــا، الــذي اأ تطلعــت "ســناء" اإ

ســناء  جانــب  لتركــب  الصاخــب،  ضحكهــا  فــي  الشــعنونة 

الزقازيــق الخشــبية، والتــي تتابعــت فــي صعودهــا وهبوطهــا، 

وموســيقاها نابعــة مــن حركــة صناديقها الخشــبية فــي دورانها 

متتابعًة، والضحكة تمالأ الوجوه جميعها.

فطارهــا الصباحي  يــام العيد بعــد اإ ســرة فــي اأ بــت االأ  وهكــذا داأ

لى وســط المدينــة من حوافها؛  تى اإ بالكعــك والبســكويت،  فتاأ

رض  االأ مــن  تبقــى  مــا  كل  اأ الــذي  العشــوائيات  حــزام  حيــث 

الزراعيــة، ليمتد في حواري متعرجــة، تنتصب بيوتها متفاوتة 

االرتفاع على جوانبها.  

براهيم الذي استوى بعد حلم  وبين هذه البيوت، هذا هو بيت اإ

رض  يجــار، وتمنى امتــالك اأ لســنوات بعــد ســكنه فــي شــقة باالإ

وجدران. اشــترى نصف قيراط زرع، واّدخر منذ والدة حســن 

ســاس البيــت، ثــم رفــع حوائطــه دون  جنيهاتــه، وشــرع فــي اأ

نجزه بالخرسانة المسلحة، ثم  ما السقف فاأ عمدة خراسانية، اأ اأ

ليه المــاء والكهرباء، وحمد هللا، وهو  وصل اإ كمــل محارتــه، واأ اأ

جرة". يردد كـثيرا: "بيت صغير، خير من فيال مستاأ

فراخها،   بيته طابق واحد، جعلت سناء سطحه ساحة لتربية اأ

لــى  والدهــا حولهــا، وهــي تنشــر الغســيل، وتتطلــع اإ وللعــب اأ

كمــال تشــطيب البيــت.  ن يعينهــم علــى اإ الســماء داعيــة هللا، اأ

براهيــم فيحلــم بماكينــة "تريكــو"، ينســج عليهــا ســترات  مــا اإ اأ

غطية. فتلك حرفتــه، التي امتهنها منذ  وبلوفــرات وكوفيــات واأ

حصولــه علــى دبلــوم مدرســة الصنائــع، تعلمهــا فــي القاهــرة، 

عندمــا حــط بقدمــه فيها، مع ابــن عم له، فالتحــق بورش عدة، 

لى خيوط ثم  حتى تشّرب الصنعة وعرف كيف يحيل الصوف اإ

كـتوبر"،  حد مصانع مدينــة "اأ ن يعمل فــي اأ نســجة. وهــا هــو االآ اأ

ليــه بعد الغــروب، وكما  يغــادر البيــت قبــل الشــروق، ويعــود اإ

يقول عادة لسناء: الحمد هلل، اعتدت على الظلمة.

***

لــى مبنــى المحطــة، وقــد عــال صخــب القطار،  شــار "حســن" اإ اأ

نصت  ن يتئد في سرعته، ثم يتوقف. اأ الذي يمخر الريف قبل اأ

لــى صــوت مكابحــه القويــة، وهــي تحتــك  النــاس فــي الميــدان اإ

بالقضبان الصلدة، معلنة توقفه في المحطة.

بي، هذا القطار يسافر لمصر؟ - اأ

-نعم، يا حسن.

بيه عــن القاهــرة، وتنقالته  تعلــق فــي مســامع االبــن حكايــات اأ

جــرة بالنفــر، والــورش التــي  بالقطــار والحافــالت وســيارات االأ

عمــل بهــا، والغــرف التي ســكنها مع العمــال، والســنوات التي 

تتابعت عليه وهو يكّون ذاته.

بي. ركب القطار يا اأ سماء": نفسي اأ هتفت "اأ

ب، واحمــّر وجهه،  وســرعان مــا كــرر حســن هتافهــا، ابتســم االأ

ن  م معلنــة رفضهــا، فاليــوم عيــد. كانــت مدركــة اأ وتدخلــت االأ

ن صخــب العيــال قد اشــتد،  ال اأ الســفرة تســتلزم مــاال كـثيــرا، اإ

علــى  والقطــار  المحطــة،  نشــوف  تعالــوا  براهيــم":  "اإ فتمتــم 

رصيفها.

تحركــوا جميعا، حســن وســناء يطيــران، والرضيعــة ضاحكة، 

م تبتسم مرتبكة. واالأ

رجل  مــام شــباك التذاكــر؛ الزحــام قائم والقطــار رابــض، واالأ اأ

بوابــه، فكـثيــر مــن الــركاب عائدون بعــد قضاء  متدافعــة نحــو اأ

براهيــم" محفظتــه،  قربائهــم فــي البلــد. تحســس "اإ العيــد مــع اأ

يســتذكر مــا بهــا من نقــود، ابتســم فالقطــار هو القشــاش، نظر 

والده، وطلب من زوجته االرتكان جانبا، خوفا من اكـتظاظ  الأ

لى عمود حديدي يحمل الفتة باســم  الناس، فاســتندت ســناء اإ

ما الصغيــران فانخرطا في همس الطفولة، يصفان ما  البلــدة، اأ

لى ما فوق  يشــاهدانه، ويتعجبــان مــن امتداد عربات القطــار، اإ

بصرهما.

مــارات الجــد، فتــح كـفــه، لتشــاهد  براهيــم"، متصنعــا اأ جــاء "اإ

الــورق  مــن  اللــون،  صفــراء  ربعــة  اأ ورقيــة  مربعــات  ســرته  اأ

رقام. تعّلق حســن بوالده،  المقــوى، وطبعــت عليها كلمــات واأ

ب يســتحثهم  لى القطار، واالأ محاوال معانقته، وهم يتدافعون اإ

ب حامال  خيها، واالأ لينالــوا مقعدا جانب الشــباك، البنت بيد اأ

م ممسكة بكـتفه. الرضيعة يسبقهما، واالأ

***

شــجارها المتالصقة، ونخالتها   الحقول الخضراء متســارعة، باأ

المتعانقــة، ســيجاور القطــار الطريــق الزراعــي الممتــد جانــب 

الأ مــاؤه فتجمع  النيــل فــي واديــه، وهــا هــو النهــر باتســاعه تتــالأ

اللون الفضي والذهبي مع انعكاس شمس الظهيرة عليها.

يمــّر بائعــو اللــب والعســلية والحمــص والســوداني والبالونات 

ليهــم،  براهيــم اإ شــارة مــن  اإ والشــاي والعصيــر، فيتوقفــون باإ

طفالــه وهــم يصرخــون مــع زعيــق صافــرة  اأ يشــتري ويعطــي 

لى مراقبة القطار  القطــار، والتــي تدفع الفالحين في الحقــول اإ

المتلــوي علــى القضبان مثيرا الغبار في مزارعهم. مالت ســناء 

ذن زوجهــا، متعجبــة مما فعل : ماذا ســتفعل في  هامســة فــي اأ

براهيم عاليا : سنعود في نفس  القاهرة بعد وصولنا ؟ ضحك اإ

براهيــم: كلهــا  وبتــه؟ اســتغربت ســناء، فواصــل اإ القطــار فــي اأ

ثالث ساعات، نقضيها هناك.

تعلــو  محطــة،  كل  فــي  للقطــار  يقفــزون  البشــر  مــن  المزيــد 

حد الركاب ابن نكـتة، ومعه  التعليقــات، وتكـثر الضحكات، فاأ

ول تتابعت قفشــاته، وهو يروي  زميلــه مطــرب درجة ثالثة. االأ

فالم "الترســو"،  غانــي اأ غنيــة مــن اأ نكاتــه، ليــرد عليــه زميلــه باأ

شــكوكو،  محمــود  غانــي  اأ يغنــون  معــه،  الــركاب  فيتجــاوب 

ذا تعبــوا،  ســماعيل ياســين، ومحمــد فــوزي، يضحكــون، فــاإ واإ

تحافهم بالمزيد. سرع ابن النكـتة باإ اأ

***

المعماريــة  بطرزهــا  الشــاهقة  العمائــر  رمســيس،  ميــدان 

المنحــدرة مــن القــرن التاســع عشــر، تحتــل جوانــب الميدان، 

نــوار الملونة،  مــا محطــة القطارات الرئيســة، فهــي مزدانة باالأ اأ

ســماء متعلقان في  براهيــم، وحســن واأ الرضيعــة فــوق كـتفــي اإ

صــرت علــى  كـفيــه، وســناء بجانبــه، ضاحكــة صاخبــة، بعدمــا اأ

تناول الكشــري، ولم تنتبه للشــطة الحارقة فســكبتها بكـثرة، 

ســرع حســن  ضحكــت مــن فــي المطعم عليها، فاأ وصرخــت واأ

كلــت الحلــو مــع  عطائهــا طبــق الــرز باللبــن الــذي طلبــه، فاأ باإ

كل مكرونة باللحم، وظلت  ن تاأ ســماء اأ ثرت اأ الحار، في حين اآ

براهيم يطعمها بملعقة صغيرة،  الرضيعة صاخبة مســتلذة، واإ

جزءا من طبق الكاستر الذي طلبه.

***

لــى بلدتهــم، الظــالم مخيــم  وبتــه اإ ن فــي القطــار فــي اأ نهــم االآ اإ

علــى عرباتــه، فــال مصابيــح فيــه، ويعتمــد راكبــوه علــى توهــج 

الهالل وحوله النجوم، اشــتد البرد قليال، فالشــبابيك محطمة 

براهيم  ما اإ طفالها، وغطتهم بشــالها، اأ م اأ الزجاج، فحضنت االأ

فجلــس جانــب الشــباك، يســترجع ذكرياتــه فــي ســني شــبابه 

الغــض، وهــو يعتلي ســطح القطــار عندما يضن بثمــن التذكرة 

يــام الشــقاوة والفقــر،  ويؤثرهــا لمدخراتــه، يبتســم لحالــه فــي اأ

والده، الذيــن تجولــوا في  والتــي محتهــا اليــوم قرقعــة ضحــك اأ

الشــوارع المتفرعة من ميدان رمســيس، مشــوا كـثيرا، وعندما 

خيهــا: لقــد لففنــا  ســماء تقــول الأ ركبــوا القطــار ثانيــة، كانــت اأ

مصــر كلهــا اليوم، وشــبعنا منها، نفس الشــوارع التي نراها في 

فالم. االأ

بنــاء الحــارة عــن القطار  لــى بيتهــم، وســيحكون الأ ســيعودون اإ

ن يبنــي زوجهــا  فراخهــا، وتحلــم اأ والقاهــرة، وســتطعم ســناء اأ

غرفا في الســطح، لتكون َمْشــغال تســاعده فيه بعدما سيعلمها 

براهيم، فحتما فســيظل حانيا على  مــا اإ علــى ماكينــة التريكو، اأ

مدخراتــه، فــي صنــدوق البريــد، يزيدهــا كلمــا قبــض جمعيــة 

شهر.   شارك فيها الأ

الصافرة والصخب والقشاش

و  دبــار(  )اإ بيــن  الفــرق  مــا   :)96( الســؤال 

دبار( ؟ )اأ

ْحُه  ْيِل َفَســّبِ قال تعالى في ســورة ق: )َوِمَن اللَّ

ــُجوِد )40(( وقال في سورة الطور  ْدَباَر السُّ َواأ

ُجوِم )49(. ْدَباَر النُّ ْحُه َواإ ْيِل َفَسّبِ )َوِمَن اللَّ

دبــار: جمــع ُدبــر بمعنــى خلــف كمــا يكــون  االأ

انقضائهــا  بعــد  ي  اأ ُدُبــر كل صــالة  التســبيح 

نفــال: )َيا  وجــاء فــي قولــه تعالى في ســورة االأ

َفُروا َزْحًفا  ِذيَن كـَ َذا َلِقيُتُم الَّ َمُنوا اإ ِذيــَن اآَ َهــا الَّ
يُّ اأ

ِهــْم َيْوَمِئٍذ  ْدَبــاَر )15( َوَمــْن ُيَوّلِ وُهــُم ااْلأ َفــاَل ُتَولُّ

َلــى ِفَئــٍة  ا اإ
ً

ــز ْو ُمَتَحّيِ ًفــا ِلِقَتــاٍل اأ الَّ ُمَتَحّرِ ُدُبــَرُه اإ

ُم َوِبْئَس  َواُه َجَهنَّ ِ َوَمــاأ َفَقــْد َبــاَء ِبَغَضٍب ِمَن للاَّ

دبار: فهو مصدر فعل  مــا االإ اْلَمِصيــُر )16(( . اأ

دبار  قبال والنجوم ليس لها اأ قبل اإ دبر مثل اأ اأ

قبال. ي تغُرب عكس اإ ولكنها ُتدبر اأ

الســؤال )97(: هل يحتمل معنى قوله تعالى 

ن الجنات  نهار( اأ )جنــات تجري من تحتهــا االأ

تجري؟

ال اأعل��م اإذا كان��ت اجلن��ات جت��ري لك��ن بال 
اأن االأنه��ار جت��ري فاجلري��ان يك��ون  �ش��ك 
لالأنه��ار يف الدني��ا كم��ا يف قول��ه تعاىل يف 
ْن َتُك��وَن َل��ُه  �ش��ورة البق��رة )اأََي��َودُّ اأََحُدُك��ْم اأَ
ِتَها  ِري ِم��ْن َتْ ��ٌة ِم��ْن َنِخي��ٍل َواأَْعَناٍب جَتْ َجنَّ
اَبُه  َم��َراِت َواأَ�شَ ااْلأَْنَه��اُر َل��ُه ِفيَه��ا ِم��ْن ُكلِّ الثَّ
اٌر  اَبَه��ا اإِْع�شَ �شَ َعَف��اُء َفاأَ ��ٌة �شُ يَّ الِْك��َرُ َوَلُه ُذرِّ
ُ اللَُّه َلُكُم ااْلآََياِت  َقْت َكَذِلَك ُيَبيِّ ِفيِه َناٌر َفاْحَتَ
��ُروَن )266(( وق��ال تع��اىل يف  َلَعلَُّك��ْم َتَتَفكَّ
ِتَها  ِري ِم��ْن َتْ اُت َع��ْدٍن جَتْ �ش��ورة ط��ه )َجنَّ
ى  ااْلأَْنَه��اُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِل��َك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ
)76(( ويف �شورة يون�س )اإِنَّ الَِّذيَن اآََمُنوا 
ُهْم ِباإِمَياِنِهْم  ��اِت َيْهِديِهْم َربُّ اِلَ َوَعِملُوا ال�شَّ
ِعيِم  اِت النَّ ِتِهُم ااْلأَْنَهاُر يِف َجنَّ ِري ِم��ْن َتْ جَتْ
)9(( لك��ن ه��ل هن��اك اأم��ر اآخ��ر اأن اجلن��ات 
جت��ري؟ الل��ه اأعلم لك��ن االأمر فيه��ا اأن قطعًا 
االأنه��ار جتري وميكن م��ن قدرة الله تعاىل 
اأن جت��ري اجلن��ات يف االآخ��رة ولك��ن ه��ذا 

لي�س ظاهرًا مما نعرفه.
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قطاع الدواجن يتعافى 
ويدنو من االكتفاء الذاتي

دار السالم/ بغداد/ متابعة 

يمثــل قطــاع الدواجــن احدى الركائــز المهمة في بنية االقتصــاد الزراعي الي بلد، 

لمــا يوفــره مــن اللحوم والبيض االساســيين في تحقيــق االمن الغذائــي للمواطن، 

فضــال عــن توفيــر فرص عمــل للعاطلين، وتوفيــر مبالغ كبيرة مــن العملة الصعبة 

خرى. المخصصة لالستيراد واستثمارها في مشاريع تنموية اأ

سعار ارتفاع االأ

ســعار لحوم الدجاج  ســواق العراقية خالل الفترة الماضية ارتفاعًا في اأ شــهدت االأ

والبيــض، مــا تــرك المواطن العادي في تســاؤل حول هذه الحالة التي اثرت ســلبا 

في حياته، ولالجابة عن هذا التســاؤل، قال الســيد حميد النايف الناطق الرســمي 

ذار من  ســعار المفاجــئ خالل شــهري شــباط واآ لــوزارة الزراعة:}حــدث ارتفــاع االأ

صحاب  ســباب تراكمية دفعت عددا كبيرا من اأ العام الحالي، وذلك نتيجة لعدة اأ

مشاريع الدواجن المحلية الى العزوف عن التربية، وقل المعروض في السوق ما 

ســعار لحــوم الدجاج والبيض، والســبب الرئيس لهــذه الظاهرة  دى الــى ارتفــاع اأ اأ

هو سياســة اغراق الســوق بالمنتجات المســتوردة التي يمارســها بعض المتنفذين 

ســعار منخفضة خــالل الفترة  والتجــار المســتوردين لهــذه المنتجــات، وتوفيرها باأ

الماضيــة، مــا اجبــر المنتــج المحلــي علــى تــرك العمــل بالدواجــن باعتبــاره تجارة 

خاســرة، ورافــق هــذه الحالــة غلــق الحــدود امــام المنتجــات المســتوردة بســبب 

جائحة كورونا، ما زاد االمر سوءا نتيجة قلة المعروض وزيادة الطلب  

معوقات العمل

بــدر عبــد الســادة صاحــب مشــروع للدواجن فــي منطقــة المحموديــة، تحدث عن 

ولى  صحاب مشــاريع الدواجن، وهي بالدرجة االأ اهم المشــكالت التي يعاني منها اأ

دعم الدولة قائال: }نحن اصحاب مشــاريع الدواجن الصغيرة والمتوســطة بحاجة 

الــى دعــم حكومــي اكبــر فــي مجــال االعــالف والعالجــات البيطريــة واللقاحــات 

ننا نعاني مــن صعوبة الحصول على مادة الكاز لتوفير الطاقة  وتوفيــر الكهربــاء، الأ

الكهربائية للحقول، خاصة في فصل الصيف}

وتابع عبد الســادة }كما نطالب الدولة بضرورة التدخل لتســويق المنتج وحمايته 

صحاب  وقات الوفرة، وبالتالي ينعكس االمر سلبا على اأ سعار في اأ من انخفاض االأ

لية تسويق منتظمة يتم  المشــاريع ويتعرضون للخســارة، وذلك عن طريق وضع اآ

خاللهــا تجهيــز قطعات الجيــش والداخلية بمادتي لحوم الدجــاج والبيض المنتج 

ضافة الى تجهيز البطاقة التموينية} من حقولنا، اإ

دارة السيئة  االإ

خرى تعترض مشاريع  سباب اأ الطبيب البيطري لهيب جبر الموسوي تحدث عن اأ

الدواجن في البالد، وبالتالي تتسبب بفشل الكـثير منها، ما ينعكس على منظومة 

ي مشروع من اهم  دارة في اأ االمن الغذائي، وتراجع نسب تحقيقه، فقال: }تعّد االإ

ســباب نجاح او فشــل هذا المشــروع، فما بالك بمشــروع الدواجن الذي يتعامل  اأ

مــع حقائــق وشــروط علمية يجب توفرها في المشــروع، مثل الشــخص المختص، 

ن يكــون طبيبــا بيطريــا او مهندســا زراعيــا، وكذلــك الشــروط الصحيــة للمــكان  كاأ

)الحقــل( مــن حيــث المســاحة والتهويــة وعمليــات التنظيــف والتعفيــر اليوميــة، 

فضال عن نوعية االعالف وكمياتها بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية للدجاج 

مــور مجتمعة مع توفيــر اللقاحات والعالجــات البيطرية  وتابــع قائــال: }كل هــذه االأ

يجاد مشروع ناجح ذي جدوى اقتصادية  الالزمة تعمل على اإ

 قانون حماية المنتج

ن تالفــي ازمة ارتفاع االســعار بيــن النايف }عملت الــوزارة جاهدة وبتوجيه  وبشــاأ

نتاج الى تلك المشــاريع،  مباشــر مــن وزيــر الزراعة شــخصيا علــى ضرورة عــودة االإ

ودعمها باالعالف واللقاحات البيطرية، واالهم من ذلك هو تفعيل قانون )حماية 

المنتــج المحلــي( فــي مــا يخــص قطــاع الدواجن والعمــل على ضمان عــدم دخول 

المنتجات المســتوردة التي يمكن للمنتج المحلي توفيرها{، مشــددا على }جدوى 

جريــت على القانــون، ومنها مصادرة المــواد الداخلة  التعديــالت الجوهريــة التــي اأ

لحــدود العــراق اثنــاء فترات المنــع، وعدم االكـتفــاء بالغرامة الماليــة للمخالفين، 

نتــاج الــى 80 ٪ مــن حاجــة الســوق  ونتيجــة لهــذه االجــراءات وصلــت نســبة االإ

يام القليلة المقبلة  اعالن  المحلية من لحوم الدجاج وبيض المائدة، وستشــهد االأ

االكـتفــاء الذاتــي لمادتي لحــوم الدواجن والبيض{، موضحــا ان }هذا االمر يتطلب 

تضافــر الجهــود مــن قبل الجهــات ذات العالقــة، لتطبيق هذا القانــون، والمتمثلة 

قليــم كردســتان،  بهيئــة الجمــارك والمنافــذ الحدوديــة، وخاصــة الموجــودة فــي اإ

ن تقــوم بمهامها لمنع دخول  منية اأ وكذلــك يجــب علــى وزارة الداخلية والقــوى االأ

المنتجات من خارج الحدود، سواء عن طريق المنافذ الرسمية او غير الرسمية}

 حلول ومعالجات

الدكـتــور عبــاس ســالم حســين المديــر العــام لدائــرة الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة 

يجــاد الحلول للمشــكالت التي  الزراعــة، تحــدث بشــيء مــن التفصيــل بخصــوص اإ

صحاب المشــاريع غيــر المجازة، وتذليل العقبــات امام عملهم بهدف  يعانــي منهــا اأ

االســتمرار بتنميــة قطــاع الدواجن وتحقيــق االكـتفاء الذاتي فيــه، قائال: }يوجد ما 

رقام التي نحصل عليها من المديريات،  يقارب 2400 مشروع غير مجاز بحسب االأ

وهــو رقــم غيــر ثابت، اذ تحكمها ظروف الربح والخســارة وحاجة المربي، وكما هو 

عطائها فرصة في  معــروف تعتبر هذه الحقول مشــاريع غير قانونيــة، ونعمل على اإ

مزاولة عملها لحين اســتكمال الشــروط الواجب توفرها مع اســتمرار تقديم الدعم 

ن تزاول تربية الدواجن،  لها، اذ ستمنح كارتًا بلون معين ولفترة مؤقتة، ويمكنها اأ

وكذلك تمنح شــهادة صحية تتيح  تســويق المنتج الي مكان والتنقل بحرية تامة، 

ففي حال اســتوفى المشــروع جميع الشــروط المطلوبة خالل الفترة المحددة له، 

ي فــي وزارة الزراعــة بمنحــه االجــازة، امــا فــي حال عدم اســتيفاء  تقــوم هيئــة الــراأ

الشــروط تبقــى الــوزارة داعمــة لــه عــن طريــق تهيئــة مــكان مناســب للحقــل، وله 

ولويــة بالعقــد الزراعــي والقــروض المقدمة مــن الدولة، باعتباره اكـتســب خبرة  االأ

بالعمل واصبح ماهرا في مجال التنمية 

فرص عمل

همية تنمية قطاع الدواجن لتوفير فرص العمل وتشغيل االيدي العاملة  ن اأ وبشاأ

بمختلــف التخصصــات والمســتويات العلمية والكـفاءة، اكد الدكـتور عباس ســالم  

ان }مشاريع الدواجن قادرة على استيعاب مليون فرد للعمل في مختلف مفاصل 

عملية انتاج الدواجن في حال تم تنشيط القطاع بشكل كامل، اذ يمكنه تشغيل 

دارة وتشــغيل  اعــداد كبيــرة من االيــدي العاملة، بدءًا من الطاقم المســؤول عن اإ

الحقل الذي ال يقل عن خمســة افراد للقاعة الواحدة، علمًا ان المشــاريع تختلف 

فــي احجامهــا مــن حيــث عــدد القاعــات، اذ توجــد مشــاريع صغيــرة ذات قاعتين، 

بينمــا يصــل عددهــا الى عشــرين قاعة فــي بعض المشــاريع، ومرورا بعمــال النقل 

صحاب المجازر ومحال االعالف وبيع المستلزمات البيطرية، وصوال  والتسويق واأ

صحاب المحال الصغيرة} الى بائع المفرد )اأ

نتاج  فائض في االإ

نتــاج الحالــي وعــدد المشــاريع العاملة فقــال عباس ســالم }يبلغ  امــا بمــا يخــص االإ

الف  اآ ســبعة  عددهــا  البالــغ  المجــازة  وغيــر  المجــازة  للمشــاريع  الكلــي  نتــاج  االإ

ي مــا يعادل 8084 طنًا من لحــم الدجاج، وهو  مشــروع،  520 مليــون فروجــة، اأ

رقــم يتجــاوز االحتيــاج الســنوي للمواطنيــن فــي جميع محافظــات العــراق ماعدا 

ن }االحتياج الســنوي  ي بحدود 35 مليون فرد تقريبا{، مبينًا اأ قليم كردســتان، اأ اإ

مكاننا تصديــره للخارج،  نتــاج باإ الف طــن، وهــذا يعنــي وجود فائــض باالإ يبلــغ 7 اآ

ومشــاريع الدجــاج البيــاض تنتــج ما بين )8-7( ماليين بيضة ســنويا{، مشــيرا الى 

ي مــا يعــادل اســتهالك 200 بيضة  ن }الحاجــة الفعليــة تبلــغ 7 مالييــن بيضــة، اأ اأ

حصائية وزارة التخطيط لســنة 2020، ما يعطي مؤشرات عن  في الســنة حســب اإ

قرب تحقيق االكـتفاء الذاتي، ووجود فائض في انتاج بيض المائدة}

وبيــن }امــا المفاقــس فقــد بلــغ عددهــا )261( مفقســا مســجال تنتــج ســنويا مليــارًا 

و)140( مليــون بيضــة، قــادرة على تغطية جميع المشــاريع العاملــة بالعراق، مع 

وجود فائض يمكن االستفادة منه في التصدير 

مهات  مشاريع االأ

مهــات بيــض التفقيــس مــن اضعــف الحلقــات فــي مجــال صناعــة  تعتبــر مشــاريع اأ

الدواجــن فــي العــراق، نتيجــة لتعرضهــا للدمــار واالهمــال منــذ فتــرات طويلة، اذ 

وضــح الدكـتــور عبــاس ســالم ان }انتــاج الدواجن هــو حلقة متكاملــة، اذ ال يمكن  اأ

مهــات ما يؤدي الــى توقف  ن ينتــج مــن دون وجــود بيــض االأ لصاحــب المشــروع اأ

عجلــة العمــل، ونحــن في العــراق نعاني مــن ضعف هــذه الحلقة نتيجــة للظروف 

وضاع امنية غير مستقرة،  التي مر بها البلد خالل السنوات الماضية من حروب واأ

كان اخرهــا تدميــر عصابات داعش للبنية التحتية لمشــروع اجداد ســامراء{.مبينًا 

انــه }يتــم اســتيراد اكـثــر مــن 95 ٪ مــن حاجــة المشــاريع مــن بيــض التفقيــس من 

خــارج البلــد، االمــر الــذي يحمــل بيــن طياتــه مخاطــر تهــدد االســتقرار فــي قطاع 

الدواجن واالمن الغذائي بصورة عامة}

 خارطة عمل

مهات بيض التفقيس ودعم توفيرها محليا تابع السيد  وبخصوص تنشيط مشاريع اأ

مدير دائرة الثروة الحيوانية }عملت وزارة الزراعة على رسم خارطة عمل تضمنت 

عطاء ضمانات باســتمرار الدعم  خطــوات عمليــة ذات توقيتــات محددة، بدءًا من اإ

الصحــاب مشــاريع بيــض التفقيــس ومســاندة عملهــم فــي حــال حدوث انتكاســات 

السوق عن طريق رفع سعر البيض المنتج داخل هذه المفاقس، في الوقت الذي 

هيل مشــروع اجداد  عادة تاأ اصــدرت فيه رائســة مجلس الــوزراء توجيهًا بضرورة اإ

نتاجية مليونًا و600 الف فروجة سنويًا} سامراء الذي تبلغ طاقته االإ

همية  مهــات البيض في البالد، لمــا تحمله من اأ همية تنمية مشــاريع اأ مشــيرًا الــى }اأ

كبيــرة في مجال اســتمرارية صناعة الدواجن، كونهــا حلقة متكاملة يكمل بعضها 

البعــض، والحفــاظ علــى جــودة المنتج المحلي وخلــوه من االمراض والفيروســات 

ن تصــاب بهــا منتجــات الدول المصــدرة، ويكــون البيض ناقال  التــي مــن الممكــن اأ

س المال المخصص الســتيراد بيض التفقيس  لهــذه االمــراض من جهة، وتوفيــر راأ

خرى. من الخارج من جهة اأ
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زهير كاظم عبود 

تتمثــل الرشــوة بشــكل عــام بطلــب او عــرض مــن 

الجاني الراشــي الى المرتشــي يطلب منــه اداء عمل 

معين او االمتناع عن اداء عمل معين، وقد التفت 

المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات رقــم 111 

عــد جريمة الرشــوة من  ن اأ لســنة 1969 المعــدل بــاأ

الجرائــم التــي يحكمهــا البــاب الســادس فــي المــواد 

العامــة  للمصلحــة  وذلــك حمايــة   ،»321 -  307«

وعدم المســاس بها، وللوظيفة العامة بشكل خاص 

حتــى ال يتاجــر بهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة 

للمجتمــع. ويتمثل النشــاط االجرامي لهذه الجريمة 

بطلب يصدر من الراشي وينص القانون على معاقبة 

الراشــي بمجرد الطلــب، وحتى من دون ان يحصل 

ركان الجريمة  القبــول من الطرف االخر، وتكـتمل اأ

بقبــول الطــرف االخــر الرشــوة المعروضة وتســلمها 

او االنتفاع بها، وســواء كانت الرشــوة ماال منقوال او 

نهــا تدخل ضمن  غيــر منقــول او عطيــة او منفعة، فاإ

تعريف الرشوة التي يعاقب عليها القانون. 

ديمقراطيــة  ممارســة  االنتخابــات  كانــت  ولمــا   

اكدتهــا نصــوص الدســتور العراقــي فــي المــادة »5« 

ن الســيادة للقانــون، والشــعب  حيــث نصــت علــى اأ

باالقتــراع  يمارســها  وشــرعيتها  الســلطات  مصــدر 

الســري العام المباشــر وعبر مؤسســاته الدستورية، 

عطــت المــادة »20« منه لجميــع المواطنين على  واأ

الشــؤون  فــي  المشــاركة  حــق  جناســهم  اأ اختــالف 

العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حق 

التصويــت واالنتخــاب والترشــيح، ولهــذا جــاء نــص 

ن انتخاب اعضاء  المادة »49« من الدستور ليؤكد اأ

مجلس النواب يكون بطريق االقتراع العام السري 

نــاط الدســتور بمجلــس النــواب اصــدار  المباشــر، واأ

تشــريع ينظــم شــروط المرشــح والناخــب وكل مــا 

ن يتضمــن هذا  يتعلــق باالنتخــاب، ومــن الطبيعــي اأ

القانــون العقوبــات المفروضة على من يخل بعملية 

االقتــراع الديمقراطــي ويســلك ســلوكا اجراميــا فــي 

يؤكــد  الســلوك  هــذا  مثــل  ن  اأ باعتبــار  الممارســة، 

ليــس فقــط الفعــل المخالــف للقانــون، انمــا يؤكــد 

الفاعــل  يريــد  الــذي  الســليم  غيــر  الطريــق  يضــا  اأ

ربــه وغاياته  ســلوكه بالوصــول الــى غايته لتحقيق ماآ

المرتبطة بهذا السلوك حتما . 

فضــال عــن كونهــا ممارســة تتعــارض وتتناقــض مــع 

عّدهــا الدســتور مــن  المبــادئ الديمقراطيــة، التــي اأ

اســس التشــريع في العــراق، وبالتالي افــراغ معاني 

دخال ســلوك هجين  االنتخــاب الحــر من معانيه، واإ

ال يمكــن قبولــه ضمــن المجتمــع العراقــي وهو يحبو 

فــي اولــى خطواته لممارســة حــق االختيــار لممثليه 

في السلطة التشريعية.

ن شــيوع مثــل هــذا التصــرف المــدان يخلــق نوعــا  اإ

وبيــن  الشــعب  تمثيــل  معنــى  بيــن  التعــارض  مــن 

معاني المصلحة الذاتية والقصد الشــخصي وبالتالي 

ن من يمارس  محاولــة لخلــط تلــك المعاني، حيــث اأ

مثــل هــذا الســلوك المعاقــب عليــه قانونــا ال بد وان 

مــراض  تكــون غايتــه متجهــة امــا لمنافــع ذاتيــة او الأ

شخصية دفينة. 

ولهــذا جاء قانــون انتخابات مجلس النواب العراقي 

فــي حــق  العمــل  رقــم 45 لســنة 2013 لتفصيــل 

االنتخاب وشروط المرشح والناخب وحق الترشيح 

والدوائر االنتخابية وكوتا النساء، وسجل الناخبين 

فعال غير القانونية التي قد  والدعايــة االنتخابية واالأ

يتــم ارتكابهــا ضمــن الدعايــة االنتخابيــة او الضغــط 

عــرض  او  ابتزازهــم  او  وتهديدهــم  الناخبيــن  علــى 

مكـفــول  المرشــح  حــق  ن  اأ ومــع  عليهــم،  الرشــوة 

منــذ  االنتخابيــة  الدعايــة  بممارســة  يقــوم  ن  اأ فــي 

بــدء المصادقــة علــى قوائــم المرشــحين مــن قبــل 

ال  المفوضيــة ولغايــة قبــل يــوم مــن بــدء االقتــراع، اإ

ي  ان القانــون في المادة »28« منه حظر ممارســة اأ

شــكل من اشــكال الضغط او االكراه على الناخب، 

ي شــكل  كما حظر منح مكاســب مادية او معنوية باأ

ثيــر علــى  كان، ومنــع القانــون الوعــد بهــا بقصــد التاأ

نتائج االنتخابات. 

كدت الفقرة ثانيا من المادة »32« من القانون  كما اأ

و وعد بان يعطي ناخبا  و عرض اأ عطى اأ بمعاقبة من اأ

و لغيــره ليحمله علــى التصويت على  فائــدة لنفســه اأ

و على االمتناع عن التصويت. وجه معين اأ

بعــض  علــى  القانــون  وضعــه  الــذي  الحظــر  ان 

الممارســات المخالفة لمنطق الممارســة المتطابقة 

الدولــة  قبــل  مــن  المكـفولــة  المواطــن  حريــة  مــع 

ي بكل حريــة دون ضغط  والمتمثلــة فــي ابــداء الــراأ

وحرصــا  رشــوة،  او  وعــد  او  ترغيــب  او  ترهيــب  او 

ن يــؤدي المواطــن دوره تعزيزا  مــن المشــرع علــى اأ

للمشاركة السلمية لتحقيق االهداف في بناء الدولة 

الصحيحــة والتــزام الجميــع بالقانــون، وان من اول 

مســؤولياته  اداء  هــو  النــواب  مجلــس  عضــو  مهــام 

وصيانــة  الديمقراطــي  النظــام  ورعايــة  القانونيــة 

الحريات العامة والخاصة وااللتزام بالقوانين. 

فعــال التي يجرمهــا القانون  ولخطــورة مثل هــذه االأ

فقــد عاقبــت المــادة »36« منــه علــى الشــروع فــي 

جرائم االنتخاب المنصوص في هذا القانون بعقوبة 

الجريمــة التامــة، وحرصــا من المشــرع على ســالمة 

سيس  مكان لـــتاأ العمل االنتخابي وشــفافيته بقدر االإ

ن  قاعــدة مســتقبلية يحترم فيها الجميــع القانون، فاإ

ن يكــون ممثــال للشــعب بطــرق  معاقبــة مــن يريــد اأ

غيــر قانونيــة ومبتذلــة بعقوبات رادعــة تجعله عبرة 

لغيره حتى اليكون هذا التصرف او الســلوك قاعدة 

ن المفوضية  يمكن ممارستها مرة اخرى، ويفترض اأ

العراقــي  والقضــاء  لالنتخابــات  المســتقلة  العليــا 

مانــة  همــا الحريصــان علــى تطبيــق هــذا الجانــب باأ

وموضوعية. 

والحريــات  الحقــوق  باحتــرام  يطمــح  بلــد  ننــا  والأ

الثقافــة  تكــون  وان  الدســتور،  فــي  ساســية  االأ

لمــا  وفقــا  الشــعبي  الوعــي  فــي  المؤثــرة  السياســية 

وفــق  وليــس  العــراق  مســتقبل  مصلحــة  تمليــه 

منظــور المصالــح الحزبيــة واالنيــة الضيقــة، ووفقــا 

المتمثلــة  النزيهــة  والممارســات  االخــالق  لمبــادئ 

المعاييــر  نفقــد  ال  حتــى  الشــريف،  التنافــس  فــي 

والمعانــي لمفهــوم االنتخابات الحــرة والنزيهة، وهو 

حزاب  ســف، واالأ مــا يتحــدث عنه الشــارع اليــوم لالأ

والشــخصيات السياســية اليــوم امــام امتحان وطني 

واخالقي لتدرك حجم الخراب الذي يحل بالعراق، 

مهمتــه  يــؤدي  نــواب  لمجلــس  ماســة  بحاجــة  ننــا  الأ

خــالص وتفانــي وبمســتوى  ومســؤوليته القانونيــة باإ

الحاجة التشريعية للعراق االتحادي.

العدد 1584/ 29  شوال 1442 هـ / 10 حزيران 2021 مالخميس

ة ردع الرشوة االنتخابيَّ
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ت الحضارة" الكـتاب: "فلسطين: من هنا بداأ

حمد الدبش المؤلف: اأ

الناشر: صفحات، دمشق 2017

التاجــر،  ويتبعــه  القســيس،  البــدء يصــل  "فــي 

وبعدهمــا تصــل الســفينة الحربيــة"، لعــل فــي 

مــا،  مبرياليــة  اإ لخطــوات  دقيــق  تكـثيــف  هــذا 

ال فلســطين، التــي  فــي احتــالل ُقطــر بعينــه، اإ

تــت اســتثناًء فــي هــذا الصــدد، حيــث ســبقت  اأ

رســال  اإ فــي  تمثلــت  خطــوٌة،  الخطــوات  هــذه 

ثار، من ِقبــل الدولتين  بعثــات التنقيــب عــن االآ

مبريالية  عني بهما االإ مبرياليتين الكبريين، واأ االإ

مــع  وذلــك  البريطانيــة.  ونظيرتهــا  لمانيــة،  االأ

لــى  اإ الغربيــة  وروبــا  اأ فــي  ســمالية  الراأ وصــول 

مبرياليــة، مــا دفع بالمرســتون، حين  مرحلــة االإ

لــى  كان وزيــًرا للخارجيــة البريطانيــة )1840( اإ

التطلــع لــزرع جســم غريــب فــي قلــب الوطــن 

العربــي، يحــول دون قيــام دولــة عربيــة قويــة، 

ق  ي بما ال يســمح بمحمد على باشــا جديد، يؤّرِ اأ

مبرياليــة العالميــة، ويربــك خططتها، ويقف  االإ

طماعها. حجر عثرة في طريق اأ

مبرياليــة العالمية  ــع االإ ن توسُّ غنــٌي عن القــول اأ

فريقيــا،  ســيا، واأ فــي احتــالل مســتعمرات، فــي اآ

ــب ضغوًطــا ملحوظة  مريــكا الالتينيــة، قــد رتَّ واأ

الغربيــة،  وروبــا  اأ فــي  الوســطى  الفــات  علــى 

وبضمنهــا الفــات الوســطى اليهوديــة هنــاك. ما 

زمتهــا،  خيــرة ُتفِتــش عــن حــٍل فريــد الأ جعــل االأ

سمته "الوطن  من، اأ وجدته في مالذ اقتصادي اآ

القومــي اليهــودي". واحتــارت خــالل تفتيشــها 

رجنتين،  وغندا، واالأ عن هذا "الوطن"، ما بين اأ

وقبرص، وسيناء، وفلسطين. 

مبرياليــة البريطانيــة اختــارت للقيــادة  لكــن االإ

ز 
َّ

فتعــز غيرهــا.  دون  فلســطين،  الصهيونيــة 

مبرياليــة والصهيونيــة، خاصًة  التطابــق بيــن االإ

تاح للقيــادة الصهيونية  ن اختيــار فلســطين اأ واأ

جمهــرة  ومنافقــة  اليهــودي،  بالديــن  االتشــاح 

الميعــاد"،  رض  اأ لــى  اإ "العــودة  بزعــم  اليهــود، 

لى فلســطين بوعد من بلفور،  بينمــا هم وصلوا اإ

وليس بوعد من هللا.

مبرياليــة، ونشــاطها  ثــار االإ لــى بعثــات االآ نعــود اإ

فــي فلســطين، حيث بذلت قصــارى جهدها في 

ســماء المدن والقرى،  ســبيل عبرنة المواقع، واأ

ضخم عملية لتزييف التاريخ. في اأ

***

لــى  هــدى كـتابــه اإ خيــًرا فعــل المؤلــف، حيــن اأ

ثالجــات  فــي  ــرة  المتحّجِ الشــهداء  "جثاميــن 

د فيها الدبش بنســف  العــدو." بعــد مقدمــة، توعَّ

بــال  رض  ن فلســطين "اأ بــاأ الفريــة الصهيونيــة، 

لــى  اإ يدلــف  نــراه  رض"،  اأ بــال  لشــعب  شــعب، 

ها بالعصور الحجرية. "توطئة"، بداأ

كـتابــه  مــن  ول  االأ الفصــل  المؤلــف  ــص  خصَّ

ول" للحضــارة العبيديــة،  نســان فلســطين االأ "اإ

لــى  اإ دلفــوا  وكيــف  كـتــوس،  فالهومــوارس 

فلســطين، فضاًل عــن صفاتهــم، الفيزيولوجية، 

لى  والحضاريــة، وحياتهــم االجتماعيــة، وصواًل اإ

نسان العبيدية. هيل النار، ولغة اإ اللحوم، وتاأ

فــي فلســطين، منــذ  ول  نســان االأ لقــد ُوجــد االإ

ونصــف  المليــون  نحــو  قبــل  العصــور،  قــدم  اأ

نســان الــذي عــاش ُقــرب  مــا االإ المليــون ســنة. اأ

الكرمــل،  لجبــل  المحــاذي  الطابــون،  كهــف 

نســان  نســان البدائــي، واالإ فــكان حلقــة بيــن االإ

نسان  الحالي، وقد ُعِرفت هذه الحلقة باسم "االإ

ص له المؤلف الفصل  النياندرالــي"، الــذي خّصِ

ضواء على  الثانــي مــن كـتابه، ملقًيا حزمة من االأ

نســان االجتماعيــة، فاالقتصادية،  حياة ذلك االإ

لى الفن. قبل عادة دفن الموتى، وصواًل اإ

يتســاءل الدبش، في الفصل الثالث من كـتابه، 

صله فلســطيني،  نســان العاقل اأ ذا كان االإ عمــا اإ

ُوِجــد  حيــث  الكباريــة،  الحضــارة  علــى  ا 
ً

ــز مرّكِ

نســان العاقــل فــي فلســطين، منــذ نحــو مائة  االإ

لف سنة )ص 53- 70(. اأ

مــن  بــدًءا  فلســطين،  فــي  الحضــارة  توالــت 

ــص لها المؤلف  الحضــارة الناطوفيــة، التي خصَّ

ا 
ً

وائل، مركز الفصل الرابع، بادائ بالمزارعين االأ

ًدا  علــى المنطقــة مــا بيــن النيــل والفرات، مشــّدِ

على تعريف "الناطوفيين"، الذين امتهنوا صيد 

دوا المباني وعاشوا  سماك، والحيوانات، وشيَّ االأ

ن ُيهملوا الفن. في بيئة دينية، دون اأ

ولــى  االأ النــواة  الحبــوب،  زراعــة  ت  بــداأ هنــا، 

الحيوانــات،  تدجيــن  ومعهــا  للحضــارات، 

فــادة منهــا. لــذا، اعُتبــرت مدينــة  لتربيتهــا، واالإ

ن  ريحا كياًنا تاريخًيا مصغًرا، ما استحقت معه اأ اأ

هلها  قــدم مدينة في العالــم"، بينما اأ توصــف بـ"اأ

ول مجتمــع متمــدن، بســلطة، ومعابد،  لوا اأ شــكَّ

الفلســطينيون  ــن  تفنَّ كمــا  وطقــوس.  وكهنــة، 

فــي الصناعــات الخشــبية، والحجريــة، والبنــاء، 

ناهيــك  والجغرافيــة،  الحســابية،  صــول  واالأ

مــر الذي تــواله الفصل  هم القوانيــن. االأ عــن ســّنِ

مــن  يبــداأ  "التاريــخ  عنــوان  وحمــل  الخامــس، 

ريحا". اأ

لى الفصل الســادس "الحضارة  انتقــل المؤلف اإ

فــي  ظهــرت  حيــث  خواتهــا"،  واأ اليرموكيــة 

اريــة )اليرموكية،  فلســطين ثــالث حضارات ُفخَّ

وانــي  االأ رت  فتطــوَّ والمنحطــة(،  والســاحلية، 

المســتديرة  بالبيــوت  اســُتبدل  كمــا  اريــة،  الُفخَّ

ثــالث  و  اأ غرفتيــن،  ضمــت  مســتطيلة،  خــرى  اأ

فغطــى  خيــر،  واالأ الســابع  الفصــل  مــا  ُغرف.اأ

العصــر  مــن  الغســول"،  تليــالت  "حضــارة 

ــر،  المبّكِ النحاســي(  )الحجــري  الكالكوليتــي 

لــى المدافــن،  فالمتوســط، والغســولي، وصــواًل اإ

ليها فلســطينيو ذاك الزمان، قبل  التــي توصل اإ

ثــالث  لــى  اإ العصــر  هــذا  تقســيم  غيرهم.يمكــن 

ر، فالمتوسط،  مراحل: الحجري النحاسي المبّكِ

خر. لى المتاأ وصواًل اإ

تقنــوا  واأ التعديــن،  فلســطين  هــل  اأ عــرف  لقــد 

والحلــي،  ختــام،  االأ واســتخدموا  النحــت،  فــن 

جدرانهــا  نــوا  وزيَّ البيــوت،  وبنــوا  والتماثيــل، 

نــة للبشــر. وارتقــى ذوقهــم الفني  بالرســوم الملوَّ

واســتخدموا  الفخاريــة،  وانــي  االأ زخرفــة  فــي 

واني. الترجيح في االأ

علــى مــدى مائــة وخمــس وســبعين صفحــة مــن 

ربعين  القطــع الكبيــر، واعتمــاًدا على خمســة واأ

ولى، فضاًل عن  مصــدًرا، ومرجًعا من الدرجة االأ

ســبع عشــرة دوريــة، جاء هــذا الِســفر، لباحث، 

صه  انقطــع لتاريــخ فلســطين القديم، حتــى ُيخّلِ

التــي  والصهيونيــة،  االســتعمارية  دران  االأ مــن 

حمد الدبــش في مهمته هذه،  علقــت بــه. فنجح اأ

نجليزية* من  صدر طبعــة اإ وخيــًرا فعل، حيــن اأ

م لنا كل يوم جديًدا. كـتابه هذا. ولم يزل ُيقّدِ
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فلســطين لم تكن أرضا بال شعب حتى 
يتم احتاللها.. وهذا الدليل
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"التايمز" تحّذر من "نفوذ مقلق" 
للصين في الجامعات البريطانية

دار السالم/ متابعة 

نشــرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا، يحّذر 

مــن النفوذ الصينــي في الجامعات البريطانية، عبر 

ساتذة في الجامعات. قامة عالقات متميزة مع اأ اإ

ســتاذا فــي جامعة كامبريدج  ن اأ وقالــت الصحيفة اإ

يغور،  ســاة المسلمين االإ منع طالبه من مناقشــة ماأ

ن كل دولــة فــي العالــم لديها مشــاكل مع  معلقــا بــاأ

قلياتها. اأ

ونصــح البرفســور بيتــر نــوالن، الزميــل فــي كليــة 

جيســس" بكامبريــدج، زمــالءه تجنــب النقاشــات 

نسان في الصين،  الخالفات حول سجل حقوق االإ

قليــات  ن "كل الــدول" التــي تعيــش فيهــا اأ زاعمــا اأ

عرقيــة واجهــت الموضوعات نفســها التــي واجهت 

الصيــن، وهــو مــا يعــرض الجامعــة للخطــر عندمــا 

وينظــر  للصيــن،  مضــادة  مناســبات  بعقــد  تقــوم 

نها تدعو للحرية في هونغ كونغ والحرية  للجامعــة اأ

يغور".  لالإ

ن البروفيســور نوالن منتفع من  وتقــول الصحيفة اإ

عالقاته مع الصين.

متوازنــا  حــوارا  ن  اأ لــى  اإ نفســه  الوقــت  فــي  وزعــم 

لى الجــدل"، و"لن  لــى نتيجة مثيــرة جدا اإ ســيقود اإ

يكون مساعدا". 

تثيــر  قــد  نــوالن  تعليقــات  ن  اأ الصحيفــة  وتعلــق 

لى تنازل  ثيــر الصيني يــؤدي اإ ن التاأ المخــاوف مــن اأ

الجامعات البريطانية عن استقاللها.

الزعيــم  ســميث،  دانكــن  يــان  اإ الن  اأ ســير  وقــال 

نهــا  اأ يبــدو  الجامعــة  ن  اإ للمحافظيــن،  الســابق 

تحولت "للناطق الرســمي باســم الحزب الشــيوعي 

الصيني وتصرفاته الرهيبة".

وجــاءت تعليقــات نــوالن فــي لقــاء عقــد بتشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر للجنــة االستشــارة لمركــز الصيــن 

كاديميون  فــي كلية جيســس، والــذي ناقش فيــه االأ

والموظفون البرنامج والمناسبات المقبلة.

مركــز  مديــر  منصــب  عامــا،   72 نــوالن،  ويشــغل 

مبراطوريــة  الصيــن، وحصــل علــى وســام قائــد االإ

ي" لجهود فــي "دعم التجارة البريطانية  "ســي بي اإ

هــم المرجعيــات فــي  اأ فــي الصيــن"، ويعتبــر مــن 

اقتصادها.

وكانــت عالقاتــه مع الصين محال للنظــر في الفترة 

خيــرة، ففــي عــام 2009 حصلــت كلية جيســس  االأ

ســترليني لتمويل  علــى تبــرع بـــ 3.7 مليــون جنيــه اإ

لى ابنــة رئيس وزراء  ســتاذيته من مؤسســة تعود اإ اأ

صيني سابق.

بـــ  منحــة  علــى  حصلــت  مؤسســة  نــوالن  س  وتــراأ

ســترليني مــن الدولــة الصينيــة  550.000 جنيــه اإ

لدعم مشــروع ترجمة حســب حســابات المؤسســة 

في عام 2019.

منســتي  مريكية ومنظمة اأ وتقدر وزارة الخارجية االأ

كاديميين عدد المسلمين  نترناشونال وعدد من االأ اإ

يغــور الذيــن تحتجزهــم الصين في معســكرات،  االإ

رهاب"، بحوالي مليون مســلم،  باســم "مكافحــة االإ

حيــث يتعرضــون لما تطلــق عليه الصيــن عمليات 

عادة تعليم" و"تعقيم". "اإ

ولكن، وبحســب نســخة مــن النقاش الــذي دار في 

نهايــة العــام الماضــي، فقــد رد نــوالن علــى مقتــرح 

ومحنتهــم  يغــور  االإ تاريــخ  حــول  مناســبات  لعقــد 

منســجمة  رؤيــة  عــن  ليــس  "الموضــوع  بالقــول: 

قليم شنجنيانغ".  واحدة حول ما يجري في اإ

عــالم لعمليــات  وانتقــد التغطيــة التــي يقــوم بهــا االإ

قليــم،  عــادة التعليــم فــي االإ االعتقــال الجماعــي، واإ

يغــور  وشــكك مــن مصداقيــة المجلــس العالمــي لالإ

ي الســائد هو  المعــارض للصين.وقــال نوالن: "الراأ

نــه ال يوجد  ن كل شــخص يعــرف مــا يجــري، مــع اأ اأ

راء عــن الوضع  حــد يعــرف مــا يجــري. وغالبيــة االآ اأ

العــام فــي شــنجيانغ ترشــح عبــر المجلــس العالمي 

ومنظمــة  ناشــطة  عمليــة  خــالل  مــن  يغــور،  لالإ

عــالم العالمــي، بمــا فــي ذلــك "بــي  وممثلــة فــي االإ

ن  اأ ضــاف  عالم".واأ االإ وســائل  وبقيــة  ســي"  بــي 

يغور العالميــة تمولها الوقفية الوطنية  "جمعيــة االإ

للديمقراطيــة، وهــي منظمــة غيــر ربحيــة، وممولــة 

بدوها من الكونغرس. وهدفها هو تغيير النظام في 

عالم  نحاء العالم. وما تعتبره في االإ الصيــن وبقية اأ

كـثــر تعقيدا".وقــال  لة اأ نهــا حقيقــة هــو مســاأ علــى اأ

ن من الخطاأ عقد مناســبة في كلية جيســس  نوالن اإ

خــر حاكــم  ويتحــدث فيهــا لــورد باتــن، الــذي كان اآ

وكســفورد  علــى هونــغ كونــغ، وهــو رئيــس جامعــة اأ

حاليــا، حيــث وصــف ديكـتاتورية الرئيــس الصيني 

ن سياســته  نهــا "بلطجيــة" و"بغيضــة"، واقترح اأ باأ

بادة.واشتكى  يغور ينطبق عليها تعريف االإ تجاه االإ

ن عقد مناســبة يكون  ســتاذ قائــال: "لــو اعتقدت اأ االأ

ي  المتحــدث الرئيســي فيهــا كريــس باتن، وبــدون اأ

راء  ن االآ خــر للتــوازن"، فــاإ ي االآ شــخص يمثــل الــراأ

يغــور، وقويــة جدا عن  "ســتكون قويــة جــدا عــن االإ

ييــن، ولكــن الكليــة  هونــغ كونــغ .. وتــم تمثيــل الراأ

نها تناصر الحرية في هونغ كونغ  ليها على اأ سينظر اإ

يغور". وجاءت تعليقاته وســط شكوى  والحرية لالإ

من زمالئه عن غياب النقاش في الكلية. 

وقال ممثل للطالب زار الجامعات الصينية: "كان 

ن مركز في جامعة بريطانية ال يستطيع  صادما لي اأ

مور، وفي الجامعات الصينية وبين  مناقشة هذه االأ

جانــب تتــم مناقشــة هــذه  الطــالب الصينييــن واالأ

مور".وقلــل نــوالن مــن مظاهر القلــق هذه قائال:  االأ

"هــذه موضوعــات مهمة في شــنجيانغ، وهو ســؤال 

ســئلة تؤثر علــى كل الدول التــي لديها  كبيــر. وهــي اأ

قلية. هذا النوع من االأ

مريكا بســبب الموضوع  هلية في اأ  وحدثت حرب اأ

لــى  اإ ســيؤدي  مناســبات  تنظيــم  ن  اإ نفســه".وقال 

انقســام، ومــن الصعــب عقدهــا "لدينــا الكـثيــر من 

الطــالب الصينييــن"، و "فــي هــذه الجامعة تنظيم 

ومــن  خالفيــا،  ســيكون  كونــغ  هونــغ  عــن  شــيء 

الصعب عقده، ومن الصعب احتواء التداعيات".

وتم تســريب التعليقات بعد سلســلة من الكشــوف 

عــن االســتثمار الصينــي فــي كليــة جيســس؛ ففــي 

الصيف الماضي كشــف عــن قبولها 155.000 من 

شــركة االتصــاالت "هــواوي"، حيث تم نشــر تقرير 

لــى شــركة االتصــاالت المثيــرة  شــار اإ عــن الكليــة اأ

للجدل بعبارات جيدة.

وفــي عــام 2018، حصلــت الكليــة علــى منحــة من 

ســترليني.  الحكومــة الصينيــة بـــ 200.000 جنيــه اإ

ستاذ على  ووصف دانكن سميث التعليقات من االأ

ال مــن فم الحــزب الشــيوعي الصيني،  تــي اإ نهــا ال تاأ اأ

قليات،  و"نعــم لــدى معظــم الدول مشــاكل مــع االأ

ولكــن معظمهــا ال يحاول محو الجماعات العرقية، 

يه، وال حق له في قمع  ولــه الحق في االحتفــاظ براأ

خريــن، وهــو يقــوم بمهمة الحزب الشــيوعي  راء االأ اآ

الصيني. 

، ويجــب عــدم الموافقــة عليه".وفي  مــر خطــاأ وهــو اأ

تصريحات لنوالن

نــه يجب  دعــم موقــف كليــة جيســس مــن اأ  قــال: "اأ

ي موضوع" وقال  كاديمي حول اأ عدم منع النقاش اأ

ن تعليقاتــه جــرت فــي نقــاش حــول "التحديــات  اإ

صلــة في تنظيم نقاشــات متوازنة حول قضايا  المتاأ

ن مركــز الصيــن عقد منــذ ذلك النقاش  خالفيــة، واإ

سلســلة مــن المناســبات، بمــا فيهــا حــول حقــوق 

نها  كدت الكلية اأ يغور وهونغ كونغ".واأ نسان واالإ االإ

كاديمية،  ملتزمــة "بحريــة التعبير واالســتقاللية االأ

يان دانكن ســميث بعدم  ونتفق بشــكل كامل مع اإ

ي"  ي راأ قمع اأ



منـــــــابـــر

حسن الخطاف

دم  اآ لــى  اإ نســبة  البشــري،  الجنــس  دميــة  باالآ المقصــود 

دمية لفظ مســتعمل في كـتب التراث  عليه الســالم، واالآ

ســالمي داللــة علــى التكريــم ومــن ذلــك منــُع الحنفية  االإ

دميته  الحْجــر علــى الســفيه البالــغ العاقــل حفاظا علــى اآ

هانــة، يقول بــدر العينــي الحنفي)ت:854هـ(: وال  مــن االإ

ن في  يســري هذا فــي الحجر على الحر العاقــل البالغ، الأ

دمية بالمعنى الســابق مجموع  دمية، واالآ هدار االآ حقــه اإ

كل  نسان ظاهرا من حيث الخلقة والشَّ ما يتكون منه االإ

وداخال من حيث العقل والفطرة، وجاء في الموســوعة 

وليــس   : العقوبــة  مقاصــد  عــن  الحديــث  عنــد  الفقهيــة 

دمية. هدار االآ و اإ التعزير للتعذيب، اأ

دمية  والمقصود بالتكريم في العنوان هو التشريف، واالآ

ْمَنــا َبِني  خــوذان مــن قولــه تعالــى } َوَلَقــْد َكرَّ والتكريــم ماأ

َدَم{. اآ

صل الفعل  نه اأ هانــة هــي الوجه المقابل للتكريم؛ الأ  واالإ

زدي)ت:321هـــ( :  ) َهــَوَن( يــدل علــى الــذل، يقــول االأ

هون. والهوان: ضد الكرامة رجل هين واأ

نســان عن غيره،  ز االإ نــه ميَّ ســناد التكريــم هلل تعالــى الأ واإ

مســندة  هانــة  واالإ عليــه،  الوحــي  نــزال  باإ كرمــه  اأ نــه  والأ

هانة وال ُيجَبر عليها. نه هو الذي يختار االإ نسان الأ لالإ

ساسين: دم يقوم على اعتبارين اأ لهي لبني اآ  التكريم االإ

لى الخالق ولهما: تكريم عام راجع اإ اأ

 ويكــون التكريــم انطالقــا من كون هللا تعالــى خلق هذا 

لى ما يملكه  المخلــوق متميــزا عــن غيره، وتميزه راجــع اإ

يــات كـثيرة  ــرت عنه اآ مــن صفــات خاصة بــه، وهذا ما عبَّ

َدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ  ْمَنا َبِني اآ منها قوله تعالى }َوَلَقْد َكرَّ

ِثيــٍر  ْلَناُهــْم َعَلــى كـَ َبــاِت َوَفضَّ ِيّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقَناُهــْم ِمــَن الطَّ

ل بين مسلم  ية لم تفِصّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل )70({ ، فاالآ ِممَّ

َتْبَنا َعَلى  ْجِل َذِلــَك كـَ وغيــره، ومثلــه قوله ســبحانه }ِمْن اأ

ْو َفَســاٍد ِفي  ُه َمْن َقَتَل َنْفًســا ِبَغْيِر َنْفٍس اأ نَّ ْســَراِئيَل اأ َبِني اإ

َما  نَّ ْحَياَهــا َفَكاأ ــاَس َجِميًعــا َوَمْن اأ َمــا َقَتــَل النَّ نَّ ْرِض َفَكاأ ااْلأ

ــاَس َجِميًعــا … {، فالنفــس هنــا جــاءت نكــرة  ْحَيــا النَّ اأ

وهــو ما يشــمل المســلم وغيره، فلو لــم تكن هذه النفس 

مكرمة َلما كان لمهلكها هذه العقوبة.

يجاد هذه المكّونات التي  والتكريــم الراجع الخالق هــو اإ

نســان ونعنــي بهــا: العقــل، الفطــرة، ومــا  يتمتــع بهــا االإ

يخدمهــا وهو المال، وقابليــة التعلم … فهذه مخصوصة 

نسان، وباعتدال الخلقة واستقامتها، وبما منحه من  باالإ

سمع وبصر مرتبط بالتفكير.

وبيــده  الفاعــل  هــو  نــه  الأ تعالــى  هلل  التكريــم  ســناد  واإ

نسان ليقوم به ُمحافظا   ممنوح لالإ
ُّ

التكريم، وهذا الحق

والجســم  والعقــل  الــروح  مــن  جســمه  مكونــات  علــى 

والفطرة…، وما يخدم هذا الجســم وينميه، فالمال مثال 

كل والشــرب والعمــل،  يخــدم الجســم وكــذا النــوم واالأ

ن هذه المكونات منها الفكري  والتملــك، ومن الواضح اأ

ومنهــا الروحــي، ومنهــا الجســدي ومنهــا المالــي، فالمال 

ه خادم لهــا، فمن حق  ْن لــم يكــن مــن المكونــات لكنَّ واإ

ن يمتلك ويعمل ليخدم بذلك  نسان ليعيش بكرامة اأ االإ

نســاني،  ل التكريم االإ جســمه… فهــذه كلهــا حقوق تشــِكّ

ن ُيســجن  لــى هذه الحقوق كاأ نســان اإ وعندمــا ال يصل االإ

و من  و مــن العمل اأ و ُيمنع من الزواج اأ مــن غيــر ســبب اأ

نه مســاٍو  نه تنتقص حريته ويشــعر بنفســه اأ القراءة …فاإ

و دونها. للحيوانات، اأ

دمــي التملــك والبيــع والشــراء  ويدخــل فــي التكريــم االآ

والــزواج والقدرة على التصرف وحبُّ التعليم والتعليم 

نَّ هــذا النــوع مــن التكريــم  والعمــل… ومــن المالحــظ اأ

ساســا للنــوع الثانــي، فمــن فقــد العقــل مثــال فلن   اأ
ُيعــدُّ

ن هــذا التكليف  مانــة، كما اأ ــف بحمل االأ م ولــن ُيكلَّ ُيكــرَّ

عامٌّ يشمل المسلم وغيره، وهذا معنى قوله هللا تعالى } 

من المسلم  َدَم )70({، ولم يُقل ولد كرَّ ْمَنا َبِني اآ َوَلَقْد َكرَّ

و المؤمن. اأ

لى المخلوق الثاني: تكريم خاصُّ راجع اإ

يجــاد  لــم يكـتــِف هللا تعالــى بالتكريــم العــام مــن جهــة اإ

نزل  رســل الرســل واأ العقــل والفطــرة ومــا يخدمها، بل اأ

نســان  رضيــة لالإ الكـتــب، وذلــك ليجعــل هللا تعالــى االأ

رادة الممنوحــة له،  ليقــوم هــو بالتكريــم انطالقــا مــن االإ

وهذا التكريم مرتبط باالستجابة للوحي ومن غير الوحي 

لــى القتــل والتخريــب  جه اإ نســان وســيِتّ ســيضيع هــذا االإ

والتدميــر، وسيســجد للبقــر والتنين والصنم… وســيفقد 

بذلك التكريم والتشريف.

نسان مختارا،   ولكي يكـتمل التكريم جعل هللا تعالى االإ

و رّدا،  ومــن خــالل االختيــار يتفاعــل مــع الوحــي قبــوال اأ

مانــة التكليــف انطالقــا  وهــذا التفاعــل مرتبــط بحمــل اأ

نســان ومــا يترتــب عليــه مــن  مــن االختيــار الممنــوح لالإ

الجــزاء، والشــرط فــي هــذا هــو البلــوغ والعقــل، وبذلك 

ما الجــزاء فيقع بعد  تتهيــاأ لــه الفرصة لينــال التكريم، واأ

انتهــاء االختيــار والقيــام بالفعــل، واالختيــار هــو اختبار 

نســان، كما هو شان االختبار الدنيوي، فالطالب  لهذا االإ

ُتفســح لــه مدة من الزمــن ليجري امتحانا، وبعد تســليم 

نــه ال ُيعاد له  جابــة ال يتدخــل فــي الدرجــة كما اأ ورقــة االإ

االمتحان بعد حضوره. 

هــذه  مــع  التعامــل  قضيــة  هــو  للمخلــوق  والراجــع 

المكونــات: العقــل، الفطــرة، وفــق ما يريــده هللا تعالى، 

مــا يخــدم هــذه المكونــات كالحاجــات الجســدية  وكــذا 

مــن الــزواج والطعام والشــراب والنوم، فهــي من حيث 

هــا مشــتركة مــع  يجــاد مــن هللا تعالــى، لكنَّ الصناعــة واالإ

نســان وبه  لى االإ الحيــوان، ومــن حيــث التكريم راجعة اإ

يتمايز الناس عن بعضهم وفق االســتجابة لما يريده هللا 

عراض عنه. و االإ تعالى اأ

داة للتكريم، واالســتخدام  يجابي للعقل اأ االســتخدام االإ

هانة داة لالإ السلبي اأ

يــة الســابقة }َوَلَقــْد  لــى قولــه تعالــى فــي االآ عندمــا ننظــر اإ

دم،  َدَم{ نجــد التكريــم مقصــور علــى بنــي اآ ْمَنــا َبِنــي اآ َكرَّ

ال  ذا بحثنا عن الســبب الرئيس في التكريم فلن نجد اإ واإ

ذا  صال اإ ن التكريــم بالصــورة والشــكل ليــس اأ العقــل، الأ

ليه، بمعنى  مــا قيــس بالعقل، لذلك لم يلتفت الشــارع اإ

نما جعل العقل  لم يجعل الشــكل مقياســا او اعتبارا واإ

المتفاعل مع الوحي.

بيــن  االثنيــن  بيــن  باالجتمــاع  ال  اإ التكريــم  يكــون  وال 

نســاني المتفاعل مع هذا الوحي،  الوحــي وبين العقل االإ

للتكريــم  ويصــل  يرتقــي  يجابــي  االإ نســاني  االإ وبتفاعــل 

الكامــل، وبتفاعله الســلبي وعدم اســتجابته للوحي فلن 

لــى االنحطــاط  ي ينــزل اإ مــا علــى الحقيقــة، اأ يكــون مكرَّ

نــه فيــه النــزول مــن  هانــة، والتعبيــر باالنحطــاط الأ واالإ

لى  نســان اإ المنزلــة العاليــة التي وضــع هللا تعالى فيها االإ

صــل  منزلــة متدنيــة، يقــول ابــن فــارس: الحــاء والطــاء اأ

نزال الشيء من علو. يقال حططت الشيء  واحد، وهو اإ

حطه حطا. اأ

داة  فالتكريــم مرتبــط بتفاعــل العقــل الــذي جعلــه هللا اأ

لالســتجابة للدعــوة، وليــس التكريــم الكامــل بالصــورة 

مــه بهــا عن غيــر الحيوانات-  فاهلل  نَّ كرَّ و الشــكل- مــع اأ اأ

لى صفاء الروح ونقائها واستجابتها للحق،  تعالى ينظر اإ

وال ينظر للجسد.

عطيت شــخصا جهاز  خــذ مثــال علــى ذلك لــو اّن شــركة اأ

نت له كيفية االســتخدام، ولكنه لم يســتعمله  تلفون وبيَّ

ن احترق بيته ولم يستخدم الهاتف  ليه كاأ مع احتياجه اإ

عطاء التلفون مع عدم  سعاف، فاإ للتواصل مع سيارة االإ

، والحظ  اســتخدامه يكون وباال عليه، ويكون موطن ذِمّ

َم  َنــا ِلَجَهنَّ لــى المعنــى الدقيق في قوله تعالــى }َوَلَقْد َذَراأ اإ

ْنِس َلُهْم ُقُلــوٌب اَل َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم  ِثيــًرا ِمــَن اْلِجــِنّ َوااْلإ كـَ

وَلِئَك 
أ
َذاٌن اَل َيْســَمُعوَن ِبَها ا ْعُيــٌن اَل ُيْبِصــُروَن ِبَهــا َوَلُهْم اآ اأ

وَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن )179({.
أ
 ا

ُّ
َضل ْنَعاِم َبْل ُهْم اأ َكااْلأ

يــة يتحــدث عــن نوعيــن: عــن الوحــي الــذي  مضمــون االآ

ن  دوات التي ينبغي اأ نسان بالتكليف، وعن االأ طالب االإ

يجابيــا مــع التكليــف، ولّما لم يســتجب  تتفاعــل تفاعــال اإ

نــه ليــس موجــودا، صــار كمــن ال  نســان صــار كاأ هــذا االإ

ن تملــك هاتفــا  يملــك قلبــا وال ســمعا وال بصــرا ، يعنــي اأ

كـثــر ُقبحــا مــن عــدم  ليــه اأ وال تســتخدمه مــع االحتيــاج اإ

امتالكك لهاتٍف مع ضرورة استخدامه .

نساني خطر شيء على التكريم االإ الظلم اأ

نســاني هو الظلــم، فالظلم  خطــر شــيء علــى التكريم االإ اأ

م هللا  ول فعندمــا كــرَّ نســاني بنوعــه االأ يقتــل التكريــم االإ

نســان وميزه عن غيــره من المخلوقات بالعقل  تعالى االإ

و الفســاد فــي  نســان البــريء اأ والفطــرة جعــل قتــل االإ

حيــاء النــاس  حياءهــا كاإ رض كـقتــل النــاس جميعــا واإ االأ

خطــر شــيء علــى  نَّ الظلــم اأ جميعــا، وهــو دليــل علــى اأ

 
ٌ

نســان هو قتل خيه االإ نســان الأ دمــي، فظلــم االإ تكريــم االآ

لهي بنوعه  نــه بالظلم يردُّ التكريم االإ لهــذا التكريم. كما اأ

م القتل والظلم  الثاني المرتبط بالوحي، فاهلل تعالى حرَّ

ــا كان الظلــم متعارضــا مــع التكريــم  شــكاله، ولمَّ بــكل اأ

نســان عــن غيــره،  ول وهــو تميــز االإ – بنوعيــه بالنــوع االأ

رســال الرســالة لــه دون غيره-كان   وبالنــوع الثاني وهو اإ

دمي، وكان ذلك ســببا  خطر شــيء على تكريم االآ الظلم اأ

لهيــة  االإ وامــر  لالأ معانــدة  فيــه  ن  الأ والعقوبــة،  للتدميــر 

واعتداء على حِقّ هللا تعالى.

ف ِفي ملك  َصــرُّ لــم ُهَو عبــاَرة َعن التَّ يقــول الغزالــي: الظُّ

نســان هــو ملــك هلل تعالــى، فكان  ْذنــه. فاالإ اْلَغْيــر ِبَغْيــر اإ

جزاء االعتداء على التكريم هو الهالُك كســنة من ســنن 

ا  ْهَلْكَناُهْم َلمَّ هللا االجتماعيــة، قال تعالى }َوِتْلَك اْلُقَرى اأ

َظَلُمــوا َوَجَعْلَنــا ِلَمْهِلِكِهــْم َمْوِعــًدا )59({ ]الكهف: 59[، 

ْهُلَها  َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َواأ وقال سبحانه : }َوَما َكاَن َربُّ

ُمْصِلُحوَن )117( {، يقول فخر الدين الرازي)ت:606(

ية الســابقة: “عذاب االستئصال ال ينزل  عند تفســيره لالآ

نما  جــل كــون القــوم معتقديــن للشــرك والكـفــر، بــل اإ الأ

ساؤوا في المعامالت وسعوا في  ذا اأ ينزل ذلك العذاب اإ

ثر الملك يبقى مع الكـفر  يــذاء والظلــم… ويقال في االأ االإ

ية،  هل السنة لهذه االآ ويل اأ وال يبقى مع الظلم… وهذا تاأ

ن قــوم نــوح وهود وصالــح ولوط  قالــوا: والدليــل عليــه اأ

نمــا نــزل عليهم عــذاب االســتئصال لما حكى  وشــعيب اإ

يذاء الناس وظلم الخلق. هللا تعالى عنهم من اإ

م نفســه باالســتجابة  ياكــم ممن ُيكِرّ جعلنــا هللا تعالــى واإ

هانة للوحي وُيبعدها عن االإ
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كيفية إعداد الولد لمرحلة المراهقة؟

ابنــي فــي العاشــرة مــن عمــره، وبــداأ يتســاءل 

الظاهــر  الجنســي  بالنمــو  ســئلة خاصــة  اأ عــن 

والباطن..

ســالمية عن  وجهــه بطريقــة اإ الســؤال: كيــف اأ

مور التي هو مقبل عليها؟ التغيرات واالأ

الجواب:

ســؤالك يــدل علــى اهتمامــك وعلــى متابعتــك 

َمــن  يكــون  ن  اأ يًضــا  اأ نتمّنــى  ننــا  اأ ال  اإ البنــك، 

و الخال  قارب من يهتمَّ به )الوالد اأ الرجال االأ

ذا كان هنــاك َمــن فــي ِســّنهم مــن  و العــّم(، اإ اأ

ن يقترب  العقــالء – خاّصــة الوالــد – ينبغــي اأ

منه في هذه المرحلة.

ن  شكاال في اأ ن هناك اإ وعلى كل حال ال شك اأ

حكام، مــا يتعلق  يتعّلــم الشــاب مثــل هــذه االأ

باالحتالم، وكيف يتصرف، وما يتعلق بســنن 

بطيــن  االإ وشــعر  العانــة  حلــق  مثــل  الفطــرة 

ن  اأ يمكــن  توجيهــاٍت  هــذه  ذلــك –  وغيــر   –

نصدرها في شــكل تعليم، وفي شكل محاورة 

ن يكون  عادية، ويفضل في مثل هذه الحالة اأ

ها. ّمِ أ
ب واالبن، وبين البنت وا الحوار بين االأ

ّم ولدها مثل  م االأ ن تعّلِ وال مانع – كما قلنا - اأ

مــه عن  و تكّلِ مــور، وعندمــا تحكــي لــه اأ هــذه االأ

ن تكون هادئة وطبيعية،  مور ينبغــي اأ هــذه االأ

نا  ن مبلــغ الرجال، واأ نــت بلغت االآ وتقــول: »اأ

تغيــرات،  لــه  تحــدث  والرجــل  بــك،  ســعيدة 

التغيــرات،  لهــذه  ينتبــه  ن  اأ والمســلم ينبغــي 

ة تقول: »لعلك  حكام شــرعية«، وفجــاأ هناك اأ

كــذا؟  عرفتــم  هــل  المــدارس،  فــي  درســت 

هــل عرفتــم ســنن الفطــرة«، يعنــي: الطريقــة 

هــذه  فــي  المطلوبــة  الطريقــة  هــي  الحواريــة 

السن.

ن وهلل الحمد بلغت مبلغ  نك االآ ن له: »اإ ثم ُتبّيِ

بواب هــذه المرحلة، ونحن  و علــى اأ الرجــال، اأ

نســان يجد  ســعداء بــك، وفي هذه المرحلة االإ

ن يغض بصره،  عنده ميال، لكن المسلم عليه اأ

ن  ن يبتعــد مــن مواطن النســاء، عليه اأ عليــه اأ

ذا حفــظ نفســه  نســان اإ ن االإ يحفــظ نفســه؛ الأ

خريــن  عــراض االآ وابتعــد عــن العــدوان علــى اأ

دنيــاه،  فــي  يحفظــه  هللا  ن  فــاإ بصــره  وغــض 

ســرته، ويحفــظ لــه  ويحفــظ عرضــه، ويحفــظ اأ

نينة قلبه«. طماأ

مــور تكــون عــن طريــق الحــوار  فــكل هــذه االأ

الَّ يكون بصيغة االتهام،  الهــادئ الذي نتمّنى اأ

شياء، ال، هو  نه يفعل اأ و كاأ نك تتهمينه، اأ و كاأ اأ

نه فعاًل  نــه كبيــر، ونعّلمــه اأ ن يشــعر اأ يحتــاج اأ

صبــح كبيــًرا، والكبير يتصرف ُوفق الضوابط  اأ

تية: االآ

واًل  اأ المراهــق  مــع  نتعامــل  ن  اأ ينبغــي  نحــن 

يًضــا  واأ االحتــواء،  يًضــا  واأ والتقّبــل،  بالقــرب 

ــا واقتصادّيــا، كذلــك  ا واجتماعيًّ نــه نفســيًّ نَؤِمّ

يًضــا التواصــل معه  يًضــا الدعــاء لــه، كذلــك اأ اأ

يًضــا  اأ كذلــك  الحانيــة.  باللمســات  ا  جســديًّ

الحــوار،  نحــاوره،  ن  اأ فــي  ونجتهــد  نحــرص 

ــا، تربيته  قنــاع، مصاحبتــه، يكــون قريًبا ِمنَّ االإ

على الصراحة، تربية روح المراقبة هلل تبارك 

صدقاء،  لــى االأ وتعالــى عنــده، معرفة حاجته اإ

خيــار،  فــي صحبــة االأ ن يكــون  اأ فــي  ونجتهــد 

خيار في مواطنهم، في مساجدهم،  وسيجد االأ

ذا كان عنــدك  يًضــا اإ فــي مواطــن الخيــرات، اأ

خوات صالحين شــجعي  بناء اأ خــوان واأ بنــاء اإ اأ

ذا كانوا في ِسّنه، وكانوا  تداخله معهم، يعني اإ

ن شــاء هللا- مع  مور -اإ على صالح.مثل هذه االأ

االســتعانة بــاهلل، وكـثــرة الدعــاء لــه، ســتكون 

الولــد،  فــي صــالح هــذا  ن شــاء هللا-  -اإ ســبًبا 

نــت موفقــة طالمــا كان منك هــذا االهتمام،  واأ

ن ُســنن الفطــرة لو جئنا بالحديث –  عتقد اأ واأ

الحديث النبوي – وشرحناه سيرتفع الحرج، 

ن الرســول صلى  ن هذه من ســنن الفطرة، واأ اأ

نبياء  منا، وهي من ســنن االأ هللا عليه وســلم علَّ

حســن  مــور، وهذه اأ يًضــا، ثــم نشــرح هــذه االأ اأ

طار علمي، وفي  مور في اإ طريقــة، بيان هذه االأ

طار تعليمــي، يعني: كيف  طــار شــرعي، وفي اإ اإ

يغتســل؟ كيــف ســيصلي؟ مــا الذي ســيحدث 

حكام شــرعية، وعموًما  لــه من تغيرات؟هذه اأ

عندما تفتحين معه في هذا الســن هذا الحوار 

ســتجدين عنــده معلومــات، وغالًبــا مــا يكــون 

المــدارس،  فــي  بعضهــا  علــى  مــرَّ  و  اأ درســها، 

ن ُتكملي فقط وتربطي بين  فســيكون دورك اأ

ن تؤكــدي لــه  تلــك المعلومــات، والمهــم هــو اأ

ميــن للمعلومــات وللتوجيهات،  نــك مصــدر اأ اأ

و  لة، اأ ي مســاأ لى اأ ذا احتاج اإ نــه ابــٌن لك، فــاإ واأ

ليك  ن يلجاأ اإ لى توضيح؛ عليــه اأ مــور تحتــاج اإ اأ

لــى العّم المتدين،  و يلجاأ اإ ب، اأ لــى االأ و يلجــاأ اإ اأ

و الخــال المتديــن، يعني: حتى تكون الدائرة  اأ

ن يتعــّرف منها  منــة، يســتطيع اأ حولــه دائــرة اآ

حكام الشرعية. على االأ
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يــدي عصابــات داعــش االرهابية  بعدمــا تعرضــت لــه مــن دمــار شــامل على اأ

خــالل العمليــات العســكرية لتحريــر الموصــل فــي منتصــف عــام 2017، 

عــادت الحيــاة مجددًا الى جانبي الموصل وتحديدًا الجانب االيمن، وتشــهد 

مدينــة الموصــل مركــز محافظة نينــوى بجانبيها )االيســر وااليمــن( حمالت 

يسر، وال تتجاوز  صغر مساحة من الجانب االأ يمن اأ اعمار، اذ يعد الجانب االأ

جمالية للموصل، ومع ذلك فهو يضم  مســاحته 40 بالمئة من المســاحة االإ

حياء المدينة. كـثر من نصف اأ اأ

ة الكـثافة السكانيَّ

كبــر مدينــة عراقيــة مــن حيــث الســكان بعــد العاصمة  تعــد الموصــل ثانــي اأ

مم  بغــداد، ويتميــز الجانــب الغربــي بكـثافتــه الســكانية العالية، اذ تقــدر االأ

لــف نســمة، ويعــد   اأ فيــه بحوالــي 800  المتبقيــن  الســكان  عــدد  المتحــدة 

حيائــه  صــل مدينــة الموصــل، ويطلــق علــى بعــض اأ يمــن هــو اأ الجانــب االأ

زقته. حيائه العتيقة وتقارب مساكنه وضيق اأ الموصل القديمة، اذ يمتاز باأ

هم المباني الحكومية )حوالي 20 دائرة حكومية(،  يمن اأ ويضــم الجانــب االأ

سها مبنى مجلس محافظة نينوى، ومطار الموصل الدولي ومعسكر  وعلى راأ

لى المقــر الرئيس  ضافــة اإ الغزالنــي اللــذان اســتعادتهما القــوات العراقيــة، اإ

لمحكمة نينوى، ومديرية الشرطة وقيادة عمليات نينوى.

اما عدد ســكان محافظة نينوى، فيبلغ حاليًا خمســة ماليين نسمة، ويقطن 

نصفهــم تقريبــًا فــي الجانــب االيســر، لزيــادة عــدد احيائــه وكـثــرة المبانــي 

الجديدة التي شــهدها بعد التحرير، اذ لم يتعرض الجانب االيســر الى نســبة 

تدمير عالية خالل عمليات التحرير لعدم تمركز عصابات داعش داخله، اذ 

تتمركــز اغلب االســر الموصلية في الجانب االيســر لجمــال اطاللته على نهر 

دجلــة، ووجــود غابات الموصل مــع حداثة الموالت والمجمعات الســكنية، 

الــى جانــب وجــود احــدث المجمعــات التســويقية والمطاعــم الجميلــة التي 

طفال، ويضم  حدثت على الطراز التركي، وبناء مشــاريع ســياحية ومالٍه لالأ

ثرية. ايضًا عشرات المواقع االأ

عمار  حملة االإ

وتشــهد مدينــة الموصــل مركــز محافظــة نينــوى منــذ االعــالن عــن تحريرهــا 

منيــة العراقيــة حملــة اعمــار كبيــرة وواســعة،  رســميًا مــن قبــل القــوات االأ

وتحديــدًا  في الجانب االيســر الذي اعيــدت له الحياة مجددًا بالكامل، بينما 

يشــهد الجانــب االيمــن مــن مدينة الموصــل القديمــة حملة اعمار مســتمرة، 

لكــن ارتفــاع نســبة الدمار في الموصــل اخفى جمال مواقعهــا، وبالرغم من 

ذلــك فــان حملــة االعمــار الجديــدة تعمــل اليــوم علــى اعــادة ترميــم مبانيها 

واعادة منازلها والدوائر الحكومية المتمركزة فيها، والتي اعيدت بنسبة 40 

٪ داخل ايمن الموصل.

2500  منزل مدمر

وتمكنــت الفــرق الهندســية التي تحــاول النهوض بازقة الجانــب االيمن من 

الموصــل مــع عــودة ســكانه النازحين منــذ اعــالن التحرير رســميا، من بناء 

وترميــم المباني المدمرة والمســاكن، واغلبها داخل المدينة القديمة، وقال 

قائممقــام الموصــل زهير االعرجي ان  }حملــة اعمار الموصل الجديدة لعام 

عمــار نحــو 2500 منــزل مدمــر، وابــرز الجوامــع  2021 شــهدت الشــروع باإ

والكنائــس التــي دمــرت مــن قبــل داعــش فــي ايمــن الموصــل، اذا شــرعت 

عمارهــا، وهــي ضمــن  باإ نينــوى  بلديــات  فــي  الهندســية والفنيــة  المــالكات 

مشاريع اعمار المنازل المدمرة منذ منتصف شهر شباط الماضي، وما زالت 

بصــدد حملــة االعمــار فيها، اذ تشــكل حملــة االعمار داخــل الجانب االيمن 

نســبة كبيــرة مقارنــة بالجانــب االيســر، الذي لم يشــهد دمــارًا كبيــرًا كما في 

الجانب االيمن}

واضــاف االعرجــي لقــد تــم تمويــل }اعمــار هــذه المنــازل مــن مبالــغ االعمــار 

واالستقرار، وسينتهي في شهر ايلول المقبل}

وبيــن االعرجــي }وفــي الجانــب االيمــن انتهــت ايضا مــن حملة رفــع انقاض 

الجوامــع المدمــرة والكنيســة الكاثوليكيــة والكلدانيــة وغيرهــا مــن المبانــي 

المدمرة في مناطق ايمن الموصل للبدء باعمارها}

100  مليار دينار

ت حملة اعمــار جديدة  امــا فــي مدينــة الموصل مركــز محافظة نينوى، فبــداأ

مر باعمار شــامل لجانبي  مــر مــن رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، اذ اأ وباأ

الموصل، وبســقف زمني من خالل اعادة الحياة للمباني المدمرة مع عودة 

جميــع النازحيــن اليهــا، اذ اعلــن المدير التنفيــذي في اللجنــة العليا العمار 

الموصــل عبــد القــادر الدخيــل بمتابعــة ســير حركة االعمــار الثانيــة لجانبي 

الموصــل، بعــد تخصيــص وصرف 100 مليــار دينار من قبــل اللجنة، للبدء 

باعمار المواقع المدمرة في مركز محافظة نينوى. 

الكلــي  المبلــغ  تســلمت  }اللجنــة  ان  صحفــي  تصريــح  فــي  الدخيــل  وقــال 

ن تــم تقديــم كشــوفات باالحتياجات  المخصــص لهــا وهــو 100 مليــار بعــد اأ

الضرورية الســريعة بمبلغ 70 مليارًا، وتبقى في الحســاب 30 مليارًا للفترة 

المقبلة 

وتابــع الدخيــل ان }المشــاريع التي ســوف تنجــز بعد الشــروع باالعمار هي، 

هيــل كورنيــش الموصــل الــذي يمتــد مــن منطقــة الجوســق الــى المحكمة  تاأ

هيــل وصيانــة عــدد مــن شــوارع المدينــة، ومنها شــارع  بايمــن المدينــة، وتاأ

الصناعة القديمة، وشــوارع الموصل الجديدة، و حي الثورة، ووادي حجر، 

واليابســات، وتطوير الشــارع الممتد من نفق القصور الى الرشــيدية، فضال 

عــن اعــادة اعمار بنايــات القطاعات البلدية وعددها 4 وهي، قســم الحدباء، 

وقســم الموصــل الجديــدة، وقســم الربيــع، وقســم الســالم، وبنايــة هندســة 

المــرور، مــع تطويــر3  مداخــل للموصــل، تتضمــن قلــع وتبليــط الشــوارع 

والجــزرات الوســطية واالنــارة{. واوضــح الدخيــل }اضافــة العمــار مدخــل 

الموصــل - بغــداد فقــد تزامــن ذلــك مــع تبليــط الطريــق مــن الموصــل الــى 

الكيــارة، ومدخــل ســيطرة كوكجلــي الــى حي عــدن، ومدخل تلعفــر موصل 

ن }هــذه المشــاريع لــم يحدد لهــا اي ســقف زمني لحين  ربيعــة{، الفتــًا الــى اأ

االنتهاء منها خالل هذا العام}

 عودة النازحين

ومع عودة حملة االعمار التي شملت جانبي الموصل االيسر وااليمن، تمت 

اعــادة نســبة عاليــة مــن النازحيــن الــى مناطقهــم، مــع عــودة جــزء كبير من 

الخدمات لمدينة الموصل.

وقــال محافــظ نينــوى نجــم الجبــوري ان } 45 ٪ مــن النازحيــن قــد عــادوا 

الــى مناطقهــم  في عمــوم محافظة نينوى، بعد تهجير دام الكـثر من خمســة 

اعوام}

الجبــوري اوضــح ان }النازحيــن الذيــن عــادوا بعــد توفيــر الخدمــات واعمار 

اجــزاء كبيــرة مــن البنى التحتيــة في عمــوم محافظة نينــوى ومركزها مدينة 

قل في  ن مناطق ســنجار والبعــاج هي االأ الموصــل شــكلوا نســبة عالية، اال اأ

ن }محافظة نينوى تطالب وتســعى جاهدة  نســبة العودة حتى االن} مبينًا اأ

لعــودة النازحيــن الذين مازالوا داخــل المخيمات، وتســعى اليجاد الحلول 

لعودتهم النهاء وغلق ملف النازحين في عموم محافظة نينوى}

ن }الجهــود مســتمرة مــن اجــل خلــق البيئة المناســبة  واضــاف الجبــوري بــاأ

هيــل البنــى التحتية، وتوفير الظروف المناســبة لعــودة النازحين  عــادة تاأ واإ

الى مناطقهم}

عشاق الموصل

عــن  للحديــث  االيمــن  والجانــب  القديمــة  الموصــل  ســكان  اغلــب  تدافــع 

مالهــم بالعــودة مجــددًا للســكن فــي منازلهــم ومناطقهــم التــي  ذكرياتهــم واآ

غادروهــا قســرا، بعــد ارتفــاع نســبة الدمــار لمدة ال تقــل عن خمســة اعوام، 

فــي هــذه المناطق الجميلة التي تعد مناطقهم االصلية التي تربوا فيها وربوا 

اجياال اخرى، اصبحت مســتقبل الموصل التي تنهض اليوم مجددا على يد 

هؤالء الشباب الذين تطوع اغلبهم لخدمة مناطقهم المحررة، وقدموا اليها 

حملة من التنظيف ورفع االنقاض مع اعمار المنازل المدمرة بنسبة ال تزيد 

عن 25 ٪ ليتمكن اغلب سكانها من العودة اليها.

وقال الحاج سامي النعيمي من سكنة ايمن الموصل ان }العودة الى سكني 

خذني حنين  فــي الجانــب االيمن تشــدني كـثيرا، حتى لو جلســت لوحــدي ياأ

مل بالعودة لمنزلي  الذكريات وال يتركني اال والدموع تتساقط على خدي، واآ

الصغيــر والجميــل الــذي تركـتــه عصابــات داعــش ركاما في ايمــن الموصل، 

وقتلــت فيــه اجمــل الذكريــات، لكننــي مع عودتــي من النــزوح  في منتصف 

عام 2020 مع اسرتي سكنت مخيمات الخازر لمدة ال تقل عن ثالثة اعوام، 

وعدت للســكن بعد محاوالت اليجاد منزل بالقرب من الزقاق الذي اســكن 

فيــه لحيــن ترميــم منزلــي، حتى ال تتالشــى مني هــذه الذكريــات التي زرعت 

بداخلي واســتوطنت بقلبي منذ عشــرات الســنين، لذلك انا اعيش اليوم في 

زقاقي الجميل ولكن ليس في منزلي، حتى تكـتمل فرحتي بالعودة لمنزلي 

الجميل بعد اعماره}

لى الموصل  من نيويورك اإ

امــا الســيدة ام احمــد )60 عامــا( فتقــول وهــي تقطــن االن الجانــب االيســر 

ومــن ســكنة الجانــب االيمــن ان }الحنيــن بالعــودة للجانب االيمن يشــدني 

كـثيرا حتى ادركت بان حياتي انتهت منذ دخولي الجانب االيسر بعد تدمير 

ت فيها  احيائنا وازقتنا في المدينة القديمة التي تعد عشقي االبدي، فقد نشاأ

وى، ومع  الكـثــر مــن 60 عامــا، وعندما غادرتهــا كنت مرغمة لعدم وجــود ماأ

جمــال وســحر مدينتــي الجميلــة الموصــل الحدبــاء ام الربيعيــن فــي جميــع 

جوانبهــا واحيائهــا، اال ان عشــقي للمدينــة القديمة والحنين لهــا ال  يوصفان 

ن عشــقه لمدينة الموصــل بجانبيها  اطالقا}لكــن الشــاب خالــد جمال يرى اأ

مــع ضفــاف نهــر دجلــة وجمــال غاباتهــا وشــالالتها، اجبــره على العــودة من 

مدينــة نيويورك االميركية التي ســكن فيها لمــدة عامين الى مدينة الموصل 

المدمــرة، ورغــم الدمــار لكنهــا هــي المدينــة التــي ال يســتطيع العيــش بعيدا 

نهــا المدينــة التــي  عنهــا، اوال لكونهــا تحتــوي علــى ســكنه االصلــي، وثانيــًا  الأ

ترعــرع ونشــاأ فيهــا. اذ يصــف جمالهــا في حديثــه }ان الموصليين كالســمك 

الــذي يغــادر الماء، فتراه يموت ســريعا، وهذا حال اهالي وســكان الموصل 

الذين ماتت مشاعرهم بعد تهجيرهم القسري من مدينتهم الجميلة{.
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15مــالعب الخميس

ديديه ديشامب يكشف طبيعة إصابة بنزيما
دار السالم/ وكاالت 

كشــف المدير الفني لمنتخب فرنســا، 

صابــة  االإ طبيعــة  ديشــامب،  ديديــه 

التــي تعــرض لهــا مهاجم فريقــه كريم 

بنزيمــا، خــالل المبــاراة الوديــة ضــد 

مس الثالثاء. بلغاريا، اأ

صفــوف  لــى  اإ العائــد  بنزيمــا،  وشــعر 

لــم  باأ غيــاب،  طــول  بعــد  المنتخــب 

لــى  اإ ديشــامب  دفــع  مــا  ركبتــه،  فــي 

اســتبداله فــي الدقيقــة 39 بالمهاجــم 

وليفييه جيرو. اأ

وقال ديشــامب فــي المؤتمر الصحفي 

عقب اللقاء: "لقد تعرض كريم بنزيما 

لم عضلي شــديد،  لكدمة، لقد شــعر باأ

ي سبب للمجازفة". ولم يكن هناك اأ

هنــاك  نهــا مجــرد كدمــة..  "اإ ضــاف  واأ

الكاحــل  فــي  قــوى  اأ خــرى  اأ صابــات  اإ

و الركبــة، وبشــكل عــام، لدينــا جهاز  اأ

على مســتوى، نعرف تماما  طبي على اأ

ن نقوم به". ما يجب اأ

صالح يرشح لنيل جائزة مهمة 
في البريميرليج

دار السالم/ وكاالت

علــن نادي لاير مدريد رســميا تعيين كارلو  اأ

نشيلوتي مدربا للفريق خلفا للفرنسي زين  اأ

الديــن زيــدان. ورحل زيدان عن لاير مدريد 

ثــر نهاية عقده مع الفريق،  يام، اإ قبــل عدة اأ

الموســم  هــذا  الميرنغــي  خــرج  ن  اأ بعــد 

لقــاب. وقــال لاير مدريــد فــي بيانــه،  اأ دون 

الجديــد  المــدرب  ســيكون  نشــيلوتي  ”اأ ن  اإ

المقبلــة،  الثالثــة  للمواســم  ول  االأ للفريــق 

الرئيــس  مــع  غــًدا  التوقيــع  وســيقام حفــل 

مدريــد  لاير  مدينــة  فــي  بيريــز  فلورنتينــو 

مــام  الرياضيــة، وســيظهر بعدهــا المــدرب اأ

عالم في مؤتمر صحفي عن بعد“. وسائل االإ

السيتي يثير الجدل حول مستقبل 
ميسي عبر" الشيرنجيتو"

دار السالم/ متابعة 

جدد نادي مانشســتر سيتي االنجليزي، اليوم 

الثالثاء، الجدل حول مستقبل نجم برشلونة 

ليونيــل ميســي، بخطوة مفاجئة، كشــف عنها 

سباني، قبل ساعات.  برنامج "الشيرنجيتو" االإ

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة الشهر 

رجنتينــي التوقيع  الجــاري، ويحــق لالعــب االأ

ي ناٍد مجاًنا. الأ

ن خورخي  ووفًقــا لبرنامــج "الشــيرنجيتو"، فــاإ

ميســي، والــد ووكيــل العــب برشــلونة، تلقــى 

اتصااًل جديًدا من مسؤولي مانشستر سيتي.

ي عرض رســمي  ولم يحصل ميســي على اأ

جــل تجديــد عقــده  اأ مــن برشــلونة مــن 

ن. حتى االآ
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دار السالم/ متابعة
دخــل مهاجــم منتخبنــا الوطنــي، مهند علي 
ســيوية المؤهلة  كاظــم، تاريــخ التصفيات االآ
ســرع  س العالم، بتســجيله اأ لــى نهائيات كاأ اإ
هــدف فــي مرمــى المنتخــب الكمبــودي، في 

مس االثنين. اللقاء الذي جمعهما اأ
هــدف  "ميمــي"  كاظــم  علــي  مهنــد  وســجل 
ســود الرافديــن" بعــد مــرور 18  التقــدم لـــ "اأ
ســطورة  ثانيــة فقــط، ليحطــم بذلــك رقم االأ
ســرع  حمــد راضــي، الــذي ســجل اأ الراحــل اأ
هــدف في مرمى الســعودية ضمــن تصفيات 

مونديال 1994 بعد مرور 53 ثانية.

الهــدف  صاحــب  بذلــك  "ميمــي"  صبــح  واأ
مســتوى  علــى  وكذلــك  لمنتخبنــا،  ســرع  االأ

لــى  اإ رصيــده  ورفــع  ســيوية،  االآ التصفيــات 
هداف في التصفيات الحالية. خمسة اأ

"ميمي" يدخل تاريخ تصفيات كأس 
العالم ويحطم رقم الساحر

3  نجوم عرب في قائمة أغلى 100 

العب في العالم
دار السالم/ وكاالت 

وضــع المركــز الدولــي للدراســات الرياضية، 

مانشســتر  لنــادي  المهاجــم  الوســط  العــب 

س  نجليــزي فيــل فودين، علــى راأ ســيتي، االإ

تســويقية،  قيمــة  علــى  االأ الالعبيــن  قائمــة 

بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو.

المراكــز  علــى  نجليــز  االإ الالعبــون  وســيطر 

جــاء  حيــث  القائمــة،  فــي  ولــى  االأ الثالثــة 

جنــاح مانشســتر يونايتــد، ماســون غرينوود 

بلغــت  ســوقية  بقيمــة  الثانــي،  المركــز  فــي 

فــي  بزميلــه  متبوعــا  يــورو،  مليــون   178

نفــس الفريــق، مواطنــه، ماركــوس راشــفود 

مــا المركــز الرابــع،  )159.1 مليــون يــورو(. اأ

بوروســيا  هجــوم  نجــم  نصيــب  مــن  فــكان 

هاالنــد  يرلينــغ  اإ النرويجــي  دورتمونــد، 

)155.5 مليــون يــورو(، تــاله فــي القائمــة، 

لعــاب مانشســتر يونايتــد، البرتغالي  صانــع اأ

برونو فيرنانديز )154.3 مليون يورو(.

غياب BBC يكشف أزمة أنشيلوتي 
الكبرى في واليته الثانية

ربعاء، عن مشــكلة  ســباني، اليــوم االأ كشــف تقريــر صحفــي اإ

نشيلوتي، في واليته الثانية مع لاير  يطالي كارلو اأ ستواجه االإ

نشــيلوتي مديًرا  يام، تعيين اأ علــن لاير مدريد قبل اأ مدريــد. واأ

فنًيــا للميرنجــي خلًفــا لزيــن الديــن زيــدان، الــذي اســتقاله 

ن تولى  مــن منصبــه عقــب نهايــة الموســم الجــاري. وســبق اأ

نشيلوتي قيادة لاير مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015.  اأ

نشــيلوتي  ن عودة اأ ســبانية، فاإ وبحســب صحيفة "مــاركا" االإ

هــذه المــرة لــن تشــهد تواجد ثالثــي الـــ "BBC" بنزيما وبيل 

ثر وكريستيانو رونالدو، وهو ما  ســيؤ

هــداف الميرنجي  بشــكل كبيــر على عــدد اأ

وضحــت الصحيفة،  في الموســم الجديد. واأ

نشــيلوتي شــهدت تسجيل  ولى الأ ن الوالية االأ اأ

الثالثــي كريســتيانو رونالدو وبيــل وبنزيما 197 

ول، تمكن  هدًفا خالل موســمين، ففي الموســم االأ

الثالثــي مــن تســجيل 97 هدًفــا، وفــي الموســم الثانــي 

سجلوا 100 هدف.
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السعودية توضح سبب عدم وضوح آلية الحج هذا العام
حــد،  االأ الســعودية  الحكومــة  وضحــت  اأ

ليــة موســم الحــج  ســبب عــدم وضــوح اآ

مــن  قــل  اأ بقــاء  رغــم  الحالــي،  للعــام 

عــالم  شــهرين علــى بدئه.وقــال وزيــر االإ

المكلف في الســعودية، ماجد القصبي، 

لفيــروس  المســتمرة  التحــورات  ن  اإ

شــهار  "كورونــا"، هــي الســبب فــي عدم اإ

وتابــع  العــام.  لهــذا  الحــج  موســم  ليــة  اآ

مــام التحــور  نــه "اأ فــي مؤتمــر صحفــي، اأ

مــام عــدم  المســتمر لفيــروس كورونــا واأ

وضــوح الضــرر الناجــم مــن انتشــار هذا 

مام شح اللقاحات لدى كـثير  الفيروس واأ

عــالن  خــرت فــي اإ مــن الــدول كل هــذه اأ

كيف سيكون الحج، سيقوم معالي وزير 

يــام  الصحــة ومعالــي وزيــر الحــج فــي االأ

يضاح كيف ســيكون حج هذا  القادمــة باإ

ضاف:  العام في ظل هذه التحديات". واأ

ن يكــون هــذا الحج بؤرة  "نحــن ال نريــد اأ

النتشــار المرض، ســواء لداخل المملكة 

ســالمي".وكانت  االإ العالــم  لــدول  و  اأ

ســتتيح  نهــا  اأ ســابقا  علنــت  اأ الســعودية 

حــج هذا العــام للســعوديين والمقيمين 

رض المملكة، فيمــا لم يتم تحديد  علــى اأ

عداد بعد. االأ

مستقبل غامض لسيارات األجرة 
السوداء الشهيرة في لندن

غــالق الثــالث التــي  الزبائــن باتــوا نادريــن مــع عمليــات االإ

فرضت في المملكة المتحدة- جيتي

"لقــد تســبب الوباء بخســائر هائلة"... هكــذا لخص الوضع 

يفنــز الــذي عانــى علــى الصعيــد المــادي والنفســي  بــاري اإ

خــالل العــام الفائــت علــى غــرار زمالئــه ســائقي ســيارات 

جرة السوداء الشهيرة في لندن. االأ

وقــال الســائق البالــغ 53 عامــا والــذي يجــول فــي شــوارع 

ي شيء مماثل. نه لم يشهد اأ لندن منذ ربع قرن، اإ

غــالق  ن الزبائــن باتــوا نادريــن مــع عمليــات االإ  والحــظ اأ

كـثر  الثــالث التــي فرضت فــي المملكة المتحــدة، الدولة االأ

ذ بلغ عــدد الوفيــات فيها 128  وروبــا اإ تضــررا بالوبــاء فــي اأ

.
أ
لفـا اأ

لــى كل الوســائل الممكنــة، فطلــب مســاعدة  اإ يفنــز  اإ لجــاأ 

حكوميــة وتعليــق ســداد قروضــه، للتمكــن مــن الصمــود. 

يضا. ثرت بشدة على معنوياته اأ زمة الصحية اأ لكن االأ

جرة  ويعاني باري، وهو عضو في تجمع لسائقي سيارات االأ

التواصــل  فــي  نقصــا  العاصمــة،  فــي  جــوالت  تقــدم  التــي 

مــر كان يحبــه كـثيــرا فــي عملــه. وقــال:  االجتماعــي، وهــو اأ

فتقد ذلك طوال الوقت". شبه بمرشد في لندن، اأ "كنت اأ

"التنين العظيم".. الكشف عن عيوب بمقاتالت الجيل الخامس الصينية
عيــوب  عــن  مريكيــة  اأ صحيفــة  كشــفت 

الخامــس  الجيــل  مقاتــالت  تواجــه 

و ما يعرف بـ"التنين العظيم". الصينية، اأ

ن  وذكــرت صحيفــة "بزنــس انســايدر" اأ

الطائــرات وهي من طــراز "J-20" تبين 

عاليــة  نفاثــة  لــى محــركات  اإ تفتقــر  نهــا  اأ

داء تتســم بالكـفــاءة والمتانة.ولفتــت  االأ

ن المحــرك "10A-WS" الخــاص  لــى اأ اإ

بالطائــرة، يتعطــل بعــد 30 ســاعة مــن 

ن الصين  وضحــت اأ االســتخدام فقط. واأ

تعمــل جاهدة على حل هــذه المعضلة، 

وتطوير منظومتها العسكرية لكي تصل 

مــع  الحقيقيــة  المنافســة  مســتوى  لــى  اإ

الواليــات المتحــدة. وذهبــت الصحيفــة 

بعــد مــن ذلــك، بالقول  لــى اأ مريكيــة اإ االأ

ســباب فشــل "التنين العظيم"، هو  ن اأ اإ

دراك موســكو بســرقة بكين لملكيتها  "اإ

الفكريــة، لذلــك تتــردد روســيا فــي بيــع 

لى  ضافة اإ فضــل محركاتها للصيــن، باالإ اأ

ن مهارة الهندســة العكســية في تطوير  اأ

محركات نفاثة من الصفر تتطلب تقنية 

تســتغرق ســنوات مــن التعلــم المكـثف 

ن كانت عبر  تمــام هذه المهمــة حتى واإ الإ

جيــال المختلفــة". ونقلــت عــن كبيــر  االأ

فــي  والدفاعييــن  الدولييــن  الباحثيــن 

ن  مؤسســة رانــد، تيموثــي هيــث، قولــه اإ

"عــددا قليــال مــن التقنيــات التــي تعتبــر 

يمكــن  التكنولوجــي  التصنيــع  ذروة 

واحــدة  النفاثــة  والمحــركات  عكســها 

منها".


