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طبعة العراق 

الـتجـارب لدى األطـباء االخـتصاص
يـرون عكس ذلك). وسـجلت الوزارة
امس �  606اصـــابــة وشــفــاء 744
حـــالـــة وبــواقع  12وفـــاة جـــديــدة.
واشــار ا�ــوقف الــوبــائي الــيــومي�
الــذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس
الى ان (عـدد الفحوصـات اخملتبرية
الــتـي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصـابتهـا بالفـايروس بلغت
اكــثـر من  18الــفـا � حــيث � رصـد
اصــابـة   606 بــكـورونـا في عـمـوم
احملــافـظـات)� واضــاف ان (الـشـفـاء
بــلغ  744 حــالـة وبـواقع  12 وفـاة
جـــديــدة)� وتــابـع ان (اكــثــر من 90
الـف شخص تـلـقى جـرعـات الـلـقاح
ا�ـضاد في مـراكز الـوزارة ا�نـتشرة
بـــبـــغـــداد واحملـــافـــظـــات).ورفـــعت
الـوزارة �اجور فـحص ا�قبـل� على
الــــزواج الى  75الـف ديـــنــــار لـــكال
الــزوجـ�. واطـلـعـت (الـزمـان) عـلى
وثــيــقــة حتــمل تــوقــيـع مــديــر عـام
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اكـد رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
� ان االرهـاب يـحـاول ثـني الـدولـة عن
واجــبــاتــهــا� ويــشــغــلــهــا بــاألحـداث
الـفوضـوية� من أجـل حصاد ا�ـصالح
الــرخـيــصــة� مـشــيـرا الى ان الــقـوات
االمــنــيــة سـتالحـق فـلــوله ا�ــهــزومـة
وسـتـضـرب بيـد من حـديـد من يـسعى
الـى زعــزعـــة االســـتـــقـــرار وتــرهـــيب
ا�ـواطنـ�. وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (الكاظمي وصل الى محافظة
الـبصرة � واجـتمع بالـقيادات االمـنية
بـعد انهـاء زيارته الى قاطـع مخمور)�
واشـار الكـاظمي خالل االجـتمـاع (كنا
صــــبـــاح يـــوم امس � فـي مـــخـــمـــور�
ووجــهـــنــا رســالــة واضـــحــة لــلــزمــر
اإلرهــابـيـة بــأنـهـا عـاجــزة عن الـلـعب

بـــأمن الـــعــراق)� وأضـــاف (مـــثــلـــمــا
أسـقطـنا قـيادات اإلرهـاب الواحـد تلو
اآلخــر� وضــربــنـا خـاليـاه فـي أقـصى
الــصــحـاري واجلــبــال� سـنــكــون لـهم
بــا�ـرصـاد في أي نـقــطـة من الـعـراق�
ومـن هنـا اؤكـد إن اإلرهـاب واحد وإن
تــعـددت أسـمــاؤه وأقـنــعـته)� ومـضى
الـى القـول (سـنـقف بـكل قـوة أمام من
يـهدد أمن العـراق ويجرأ عـلى ترهيب
الـعـراقـيـ�� ويـتـسـتـر حتت أي غـطاء
كــان)� مــشــيــرا الى ان (هــنــاك داعش
يـــســعى إلرهــاب ا�ـــواطن� وهــنــا من
يـسـعى إلرهاب الـدولـة� وكالهمـا عدو
واحــد)� مـبـيـنــا ان (اإلرهـاب يـريـد أن
يـثني الدولة عن واجـباتها� ويـشغلها
بـاألحداث الفوضوية� من أجل حصاد
ا�ــــصــــالح الــــرخــــيــــصــــة)� وأوضح
الـكـاظمي ان (جـر�ة قـتل ضبـاطا في
األجـــهــزة األمـــنـــيــة غـــدراً وخــيـــانــة

وجـر�ة قـتل خيـرة الشـباب بـدم بارد�
هي سـلـسـلـة جـرائـم واحـدة ومـعـروفة
لـلجميع)� مضيفا (لن ننجر للمواجهة�
ولـكن سوف جنرهم لـلعدالة بـالقانون�
ويـنـتظـرهم القـصـاص العـادل)� وتابع
(مـثـلـمـا اعـتـقـلنـا قـتـلـة هـشـام واحـمد
وصـفاء� سنـأتي باجملرمـ� واحدا تلو
اآلخـر� وسيـقفون أمـام القضـاء العادل
وأمــام الــشــعب لــتُــفــضح جــرائـمــهم�
وواهـم جــداً مـن يـــظنّ في نـــفـــسه أنه
فـوق الدولـة والقانـون� و منـطق القوة
سـيرتد على أصـحابه بالـتأكيد� وأقول
جملــرمي اإلرهـاب والـفــوضى� إعـلـمـوا
جــيــداً أنه ال يــوجـد غــطــاء مــحـلي او
إقـــلـــيـــمي أو شـــرعي أو ديـــني لـــكم �
وسـنــسـتـمـر في الـقـبض عـلى إرهـابي
داعـش وكــذلك إرهــابـــيي فــرق ا�ــوت�
ثـأرا لـدمـاء الـشـهـداء). وحـضـر رئيس
الـوزراء � عزاء ضـحايـا تفـجيـر تقاطع

مـجسر الصـمود بالبـصرة. وكان قائد
عـمـليـات احملـافظـة اللـواء الـركن علي
ا�ــاجـدي� اكـد عـدم وصـول ايـة جلـنـة
للمشاركة بتحقيقات تفجير احملافظة.
واسـتـهل الـكـاظـمي زيارتـه الى اربيل
بـلـقـاء رئيس حـكـومـة االقلـيم مـسرور
الـبـارزاني � وجـرى بـحـث (الـهـجـمات
االخـيـرة الـتي شـنهـا داعش� واهـمـية
تـكـثـيف اجلـهـود والـقـدرات� وتـقـويـة
الـتـنسـيق� بـ� البـيـشمـركـة واجليش
من اجـل انهـاء الـتـهديـد الـذي يـشـكله
داعـش)� وأكـــد الـــطـــرفـــان (أهـــمـــيـــة
اســــتــــقـــرار االوضــــاع في الــــعـــراق�
وحتـقـيق الـتنـمـيـة االقتـصـادية� وحل
ا�ــشـاكل الـعــالـقـة بــشـكل جـذري بـ�
اربـيل وبـغـداد). وزار الـكـاظـمـي قـرية
الــلـهـيـبـان في قــضـاء مـخـمـور� حـيث
الــتـقى بـاألهـالي هــنـاك واسـتـمع إلى
مـشـاكلـهم واحتـيـاجاتـهم� كمـا اشرف

عــلى عـمــلـيـة عــسـكـريــة ضـد تــنـظـيم
داعـش� انـــطـــلـــقت امس �ـــشـــاركـــة
اجلــيش وقــوات الـبــيـشــمـركــة. وقـال
الـكاظمي خالل لقائه القيادات األمنية
من اجلـيش والشرطة والبيشمركة في
مـقــر احملـور الـسـادس بـالـقـضـاء (من
هــــنـــــا ومن أرض ا�ــــعــــركــــة� أقــــول
لـلـتـنـظـيـمات اإلرهـابـيـة ال تـتـوهـموا�
نــحـن لــكم بــا�ــرصـــاد وســنالحــقــكم
واحـداً واحداً� كمـا اصطدنـا قياداتكم
� وان الزمر ا�تشرذمة منكم هي حتت
رصــد أبـطــالــنـا في الــقـوات اجلــويـة
وعـــلى األرض� قـــواتـــنـــا �ـــخــتـــلف
صـــنــــوفـــهـــا تــــقف أمـــامــــكم بـــقـــوة
وشــــجـــاعــــة.)� واشــــار الى ان (هـــذا
الـعـراق �عـظـيم بـشـعـبه ومـؤسـساته�
وبـأبطاله من مـختلف صـنوف القوات
األمـنية� وال مجال لـعودة داعش مهما
حــاولت فــلـوله ا�ــهـزومــة)� وتـابع ان
(الـقـوات األمـنيـة مـتنـاسـقـة ومتـآلـفة�
وقـويـة� وتـعـمل يداً بـيـد في مـواجـهة
اإلرهاب� وليس هناك ما يسمى ببيئة
آمـنـة أو حـاضـنـة لإلرهـاب). واعـلـنت
قـيـادة الـعـمـلـيـات ا�ـشـتـركـة في وقت
سـابق انـطالق عـمـلـية أمـنـيـة واسـعة
في مـحـافـظـة ديـالى.وقـال نـائـب قـائد
الــعــمـلــيــات ا�ــشـتــركــة عـبــد األمــيـر
الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (قـيـادة عـمـليـات ديـالى وبـتـنـسيق
عـال مع قيادتـي احملور األول والثاني
في قـوات البـيشـمركة�بـاشرت بـتنـفيذ
عــمـلـيـات بــحث وتـفـتــيش عـلى طـول
احلــدود الـــفــاصــلــة بــ� الــقــطــعــات
االحتــاديــة مـع إقــلــيم كــردســتــان في
أطـراف قـضـاء خـانقـ� وكـفـري وعلى
بـعـد ضـفتي نـهـر ديـالى)� واضاف ان
(قـــوة من جــهــاز مـــكــافــحــة اإلرهــاب
وبـــاالشــتـــراك مع قــوات خـــاصــة من
حـرس اإلقليم باشـرت بتنفيـذ عمليات
مــشـتــركـة فـي ا�ـنــاطق الـفــارغـة ذات
االهــتـمـام األمــني ا�ـشـتــرك� بـإسـنـاد
جـــوي من الــقـــوة اجلــويـــة وطــيــران
اجلــيش والـتـحــالف الـدولي)� وأشـار
إلى ان (هـذه العملية األمنية تأتي في
إطـار التـنسيق والـعمل ا�شـترك الذي
تـشرف عليه قيادة العـمليات ا�شتركة
لــتــطـهــيـر مــنــاطق االهـتــمــام األمـني
ا�ـشـتـرك من تواجـد عـصـابات داعش
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اوقــفت وزارة الـصـحـة � اسـتـخـدام
الـــــبـالزمـــــا في عـالجي مـــــصـــــابي
فــايــروس كــورونــا � اســتــنــادا الى
بــحـوث اجـرتــهـا مـنــظـمـة الــصـحـة
الـعا�يـة تؤكد عـدم وجود دليل على
حتـــسن فــرص الـــبــقـــاء عــلـى قــيــد
احلـيـاة او االسـتـغـنـاء عن الـتـنفس
االصـــطـــنـــاعي . واكـــد مـــديـــر عــام
الــصـحــة الـعــامـة بــالـوزارة ريـاض
عــبــد األمــيــر في تــصــريح امس ان
(الــــوزارة أوقــــفت الــــعـــمـل بـــعالج
مـصـابي كـورونـا بـطـريـقـة الـبالزما
�عـــــنــــدمــــا تـــــوفــــرت الـــــعالجــــات
فايبارافير وارمتسيفير وغيرها من
الـــعـــقــاقـــيــر)� الفـــتـــا الى ان (هــذه
ـا أن الـــطـــريـــقـــة لـــيــسـت ضـــارة�إلـَّ
الـصحة العا�ية من خالل بحوثها �
اتـــضـح  أنه ال يـــوجـــد دلـــيل عـــلى
حتــسن ا�ــرضى� لــكنَّ الــكــثــيـر من

—UM�œ n�√ ∑μ v�� Ã«Ëe�« vK� 5K�I*« h�� —u�√ l�—

UN�“u�� …√d�≈ rC� �U�UB� Àö� pOJH�
W�—U�√ W�uD��Ë ÎUFD�

©ÊU�e�«® uK�«d� ≠ �UE�U;≈

فــــكـــــكت وكــــالـــــة االســــتــــخــــبــــارات
والــتــحــقــيــقــات االحتــاديــة في وزارة
الـداخلية� ثالث عصابات بينهم امرأة�
مـتـهمـة في تـهـريب القـطع األثـارية في

محافظة بابل. 
وذكــر بـيــان لـلـوزارة تــلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (مفارز الوكالة � القت القبض
عـلى ثالث عـصـابـات مجـمـوع افـرادها
تـسعة متهم� بـينهم امرأة � بحوزتها
ثالثـة قطع واربعة كتب وعـلبة معدنية
أسـطـوانـية ومـخـطـوطة اثـاريـة� تـعود
لـلـعـصـور الـقد�ـة� فـضالً عن بـنـدقـية
كـالشيـنـكوف)� مـشـيـرا الى (� تدوين
أقــوال ا�ــتــهــمــ� ابــتــدائــيــاً وعـرض

أوراقـهم التحقـيقية أمـام أنظار قاضي
الــتـحـقــيق �الـذي قــرر تـوقـيــفـهم وفق
أحــكــام ا�ـادة  44 مـن قـانـون تــهـريب
اآلثــار). واعــتــقــلت الــقــوات االمــنــيــة
مــتـهــمـ� بــاالرهــاب والـقــتل واخـرين

بقضايا مختلفة في بغداد. 
وذكـرت خـلـيـة االعالم االمـني في بـيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس في بــيــان ان
(مـفارز سـيطـرة االنتصـار التـابعة الى
مــديـريـة شـؤون الـســيـطـرات والـطـرق
اخلــارجــيـة في قــيــادة شـرطــة بــغـداد
�الـقت القبض عـلى متهـم مطلوب وفق
احـــكـــام ا�ــادة الـــرابـــعـــة من قـــانــون
مــكـافــحـة االرهــاب �حـاول الـنــفـاذ من
الـسـيـطـرة �حـيث � الـتـأكـد من اسـمه
فـي حـاسـبـة ا�ـطــلـوبـ� � واتـضح انه

مـطلوب وفق قضايا تتعلق باالرهاب)�
واشـار الى ان (قسم شـرطة احملـمودية
وبـعــد تـوجـيه قـائـد شـرطـة احملـافـظـة
الـلـواء الركـن ماجـد فـالح نعـمـة �فريق
عــمل مــتـخــصص لــلـوصــول إلى أحـد
ا�ـطلوبـ� وفق احكام ا�ادة 406 قتل�
حـيث تـمـكن الفـريق من اعـتقـال ا�ـتهم
بـعـد مـتابـعـته من قـبل مـفرزة مـدنـية)�
وتـــاعب ان (بـــاقي اقــســـام الــشـــرطــة
والــســيـطــرات نـفــذت عــددا من اوامـر
الـقبض وفق قضـايا مختـلفة� حيث �
اتـخــاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة
بـحق ا�ـتـهمـ�). كـمـا احبـطت الـقوات
االمــنـيـة � تـسـلل اشــخـاص يـحـمـلـون
اجلـــنــســيـــة الــســـوريــة الى االراضي

العراقية.

رياض عبد األمير
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الــبـولـنــديـة� والـتــنـسـيق الــقـائم بـ�
الـوزارة وودائرة الـعالقات اخلـارجية
فـي حـكـومـة االقـلـيم من أجل تـسـهـيل

العودة الطوعية للعالق� هناك). 
عـــلـى صـــعـــيـــد مــــتـــصل � بـــاشـــرت
الـقـنـصـلـيـتـان الـعـراقـيـتـان في دبي �
بـاصـدار الـوكـاالت وشـهـادات احلـياة
واالقـــــرار اخلــــطي وعـــــزل الــــوكــــيل
الـكتـرونياً مـن داخل القنـصلـية وعلى
نــظــام االيـكــاس. وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـزمان) امس (ندعـو ا�واطنـ� بعدم
احلــــاجــــة لــــلـــذهــــاب الـى ا�ـــكــــاتب
اخلـــارجـــيـــة �وا�ـــا يـــكـــون اصــدار
الــوثـائق ا�ـذكـوره داخل الــقـنـصـلـيـة
حـــصـــرا �مـــســـتـــصـــحـــبـــ� مـــعـــهم
ا�ــسـتــمـســكـات الــرسـمــيـة االصــلـيـة
وصــورهم الـشـخــصـيـة� حــرصـاً مـنـا
عــلى تــســهـيـل االجـراءات وتــخــفـيف

االعباء ا�الية غير الضرورية). 

لـبضعة أيام بـعدما خالط مسؤوالً في
ا�ــنـظــمـة الـدولــيـة اتـضـح الحـقـاً أنه
مـصاب بـكورونا.وقـالت التقـارير تقال
عن مـصادر دبلوماسية إن (غوتيريش
ألـغى كل الـتـزامـاته احلـضـوريـة التي
كــان من ا�ــقـرر أن يــحل ضــيـفــا عـلى
جمعية الصحافة التابعة للمنظمة في
حـفلـها السـنوي في مانـهاتن � وكذلك
ا�ـشاركـة اليـوم اخلمـيس في اجـتماع
مــجــلس األمن الــدولي يــرأسه رئـيس
الـنيجـر محمد بـازوم ويتمـحور بشأن
حتـديـات اإلرهـاب والـتـغـيـر ا�ـنـاخي.
فـيـمـا� اسـتقـبل رئـيس حـكـومـة إقـليم
كـردسـتان مـسـرور البـارزاني� الـوكيل

األقدم للوزارة نزار اخلير الله. 
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـلــقـاء الـذي جـمع الـبـارزاني وخـيـر
الــــلـه في اربــــيـل � بــــحث مــــســــألــــة
ا�ـهاجـرين على احلـدود البـيالروسية
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بــحث وزيـر اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ��
مـع األمـــ� الــــعـــام لـأل� ا�ـــتــــحـــدة
أنـطــونـيـو غـوتـيـريش �مـجـمـوعـة من
الـقـضـايا ا�ـهـمـة الـتي تعـنى بـالـشأن
الــعــراقي وا�ــنــطـقــة.   واشــار بــيـان
لــلـــوزارة تــلــقــته (الــزمــان) امس  ان
(اجلـانبـ� بحثـا خالل اتصـال هاتفي
� مـجمـوعة من الـقضـايا ا�ـهمـة� التي
تــعــنى بـالــشــأن الـعــراقيّ وا�ــنـطــقـة
والـدور ا�ـهم لألمـ� الـعـام وا�ـنـظـمة
األ�ــيــة فـي هــذه ا�ــرحــلــة)� واعـرب
حـسـ� عن (سـعـادتـه بهـذا الـتـواصل
مـع  األم� العام� ألنه يعكس مستوى
الــــتــــنــــســــيق فـي أهم ا�ــــواقف ذات
االهـتــمـام ا�ـشـتـرك). وأفـادت تـقـاريـر
صــحـــفــيــة �بــأن األمــ� الــعــام لأل�
ا�ـتـحـدة وضع نـفـسه في عـزل صحي  ماجد فالح نعمة
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( لم يـكن خـياري يـومـا ان اتـرك وطـني وأعـيش غـربتـي.. ال أعرف من
خــطط وأراد واتـخــذ الــقـرار.. ال أعــرف من نــفـذ وبــأي قــلب وبـأي دم
بــارد.. ال أعـــرف عــلى أي قــانـــون اســتــنــدوا في اصـــدار أحــكــامــهم
اجلائـرة.. ال أعـرف �ـاذا وألي سبب وحتت أي ذريـعـة وبـأية شـريـعة..

ليتني أعرف ألرتاح
كل يوم أصـعب من الـسـابق.. وانا ال أعـرف مـصيـر بـيتي بـيت عـمري
وشـقى ســنـ� خـدمـتي لـوطــني... من دخـله وأي أيـادِ حــقـيـرة سـرقـته
وخـربـتـه.. وعـمـلي الـذي فــقـدته ورزقي الـذي قـطــعـوه واالطـفـال الـذين

شردوهم
رحل كل شـئ مع من رحل.. اصــبـح كــله ذكــرى.. ولــكــنــهــا ذكــرى ال

تبارح خيالي.. تعيش معي وتغلغل في دمي في غربتي ووحدتي
أقف عـلى شـاطئ البـحـر ومع كل جـمـاله يـرحل بي الى دجـلـة وشارع
ابي نـــؤاس والــســمك ا�ــســـكــوف واجلــراديغ وكــورنـــيش األعــظــمــيــة
والـعـطـيـفـيـة والـكـريـعـات وجـزيـرة االعـراس ومـديـنـة الـزوراء.. فـيـزداد
ويشـتـعل شـوقي الى أيـام شارع الـرشـيـد والشـورجـة وكل مـا فيه من
خـيــرات وسـوق الـسـراي وشــارع الـنـهـر وســيـد ادريس وكـمب سـارة
والـعـشـار وا�ـيدان وسـوق ا�ـنـصـور والـعامـل وبغـداد اجلـديـدة وعـلوة
الـدورة والـشـعـلـة وعـلـوة الـسـمك.. والى أيـام نـادي الـصـيـد والـعـلـويـة
واالثـوري واالرمـني والــهـنـديــة وا�ـشـرق وا�ــسـبح والـبــنـكـو وســيـنـمـا

االطفال وقهوة عزاوي
اشتـاق الى استكـان الشاي ا�ـهيل وشـربت جبار ابـو الشربت وكـيمر
السدة ودلـيمية االنبار وكباب الفلوجة وكـباب السليمانية وكبة ا�وصل
وكص قاسم وهـمـبركـر الـساعـة وكـباب ا�ـوال وبـرتقـال كـربالء ورمان
شـهـربـان ومـانـغـو ابو اخلـصـيب وبـرحي الـبـصـرة وزهـدي الـنـاصـرية
وزبيـدي وصبور الـبصرة وده� كـربالء وكبة ا�ـوصل وسمك السدة..
وكــعــدات جــاي الــعــبـاس وا�ــولــد الــنــبــوي والــزردة والــدو�ــة ومــرقـة
الطـرشانـة (احلامض حـلو) والشـربت وخبـز العـباس والـواهلـية وكعك
السـيد واجلرك والكاهي والكـيمر واخلبز ا�كـسب والصمون احلجري
ولـفـة بـيض وعـمـبـة ام الـشــريس وايـام عـاشـوراء والـقـيـمـة والـهـريـسـة
والــتــمن والــدجــاج وبط الــصـبــة احملــشي وكــبــة الــيــخــني والــقـيــسي

للمسيح� والدليمية والتكة وا�عالق والفالفل
وعنـدما يـأتي رمـضان احن الى كـعـدة الفـطور بـأنتـظـار مدفع األفـطار
وصوت ا�ـؤذن وما تعقبه من السهرات الرمضانية واحمليبس والزالبية
والبقالوة وزنود الست ومن السما والسجقات والروبة والتمر وشربت
الـزبـيب والــقـمـردين والـتـمـرهـنـد ولـ� اربـيل وحالوة الـراشي واجلـزر

والطحينية وهنا يدخل الشهر وينتهي وال احد يعرف
وفي الـعـيد الـكـاهي والكـيـمر والـبـورك والكـلـيجـة والـبيت الـكـبيـر الذي

يجمعنا بأبهى احللل وا�البس كبارا وصغارا
ومدينة األلعاب وا�راجيح والعرباين واحلامض حلو والشعر بنات

اشتـاق الى صوت (الهورن) ا�منوع هنا وضجيجه في شارع الرشيد
والكـفاح واجلمهـورية وا�نصـور وصوت ابو اللـبلبي وابو الـشلغم وهو

ينادي مايع مايع
اشتـاق الى حي السالم وحي االطباء وحي اجلـهاد والبيـاع والعامرية
والغـزاليـة وا�نـصـور واليـرموك وحي اجلـامعـة وحي الـعدل والـسيـدية
واجلـادريـة والـكـرادة والـدورة واالعـظـمـيـة والـشـعب وشـارع فـلـسـط�
وحي البـنوك وكم سارة احلرية والكـاظمية والشعب وعـرصات الهندية
وحي ســومـر والـعــطـيـفــيـة والـفـضـل وجـسـر اجلـمــهـوريـة واالعــظـمـيـة
والصـرافية واجلادرية والكسرة وشارع ا�تنبي وا�درسة ا�ستنصرية

واورزدي باك ووووووو
اشتـاق الى رؤية الـشبـاب وهم يرقصـون فرحـ� عنـدما يـفوز ا�ـنتخب
العـراقي في ا�نصور والعرصات واجلـادرية والكرادة واالعظمية والى

الفرق الرياضية وهي تتبارى في ملعب الكشافة وملعب الشعب
أحن حلر بـغـداد والى الاللـة واللـوكس وا�ـهفـة والـسـرة على الـبـانزين
والـنـفط واجلــلـيـكـانـات وصــوت ا�ـولـدة والـوايــرات.. وراحت الـوطـنـيـة

أركضوا شغلوا اجلنريتر
مـع كل جـمــال الــطـبــيـعــة أحن الى يــاسـمــيــنـتي والــنــرجس والـرازقي

وكاردينيا بيتي
يـا لـهـا من ذكـريـات تـربــطـني بـتـربـة وطـني الـغــالي ولـكـنـهـا أجـمل من

العسل على قلبي
وهـــنــا.. الـــكل يــركـض الى الــعـــمل مـــســرعـــا.. ال وقت حــتـى ألبــسط

العالقات االنسانية خالل ايام العمل
الزيـارة �وعـد بعد ان كـانت بيـوتنـا مفـتوحـة.. واألكل ليس كـما كانت

موائدنا تمتد �ا لذ وطاب من اخليرات..
واجلـار ال يــعــرف من جــاره.. وقــلــبي يــتــقــطع وانــا أرى عــامل مــحل
الـشـاورمـة (الـكـبـاب) طـبـيب عـراقي يـقطـع اللـحم وا�ـرضى فـي وطني

�وتون لنقص الكادر الطبي
قـلـبي يتـقـطع وانـا أرى خيـرة شـبـابنـا ا�ـتـعلم عـمـال بـناء او مـصـلحي

سيارات او عمال غسل الصحون في ا�طاعم
قــلـبي يـتــقـطع وانـا ارى خــيـرة اطـبــائـنـا وكــبـار عـقــول الـطـاقــة واكـفـأ
ا�هـندس� والـكيمـاوي� والصـيادلة واساتـذة اجلامعـات يعيـشون على
معـونة دولة ا�ـهجر ألنهم لم يـعادلوا شـهاداتهم ووطـني بأمس احلاجة

الى خبراتهم لبنائه
قلـبي يتقطع وانا أرى فنانيننـا عمال في مضخات البانزين او مسوقي

البيتزا والكي اف سي
نعم لم يكن خياري.. ولكنه كان قدري

أظناني اخلوف من غد بال أمل ...
هدني التعب مع وقع الصفعات وأنا أرقب جراح وطني وهي تنزف

واحلياة تسير وال أعلم ما هي النهايــة واين ستكون
نبـقى نحـلم ونعـيش مع احلـلم في مخـيلـتنــا.. ومع صدمـة الواقع وألم
الـفـراق وعـذاب الوحـدة.. يـنـزف القـلب الـكـلمـات عـلى الـورق ليـخـطـها

بالدم
بعـد ان اصبح الـفراغ صـديقـا.. والنـسيـان رفيـقا.. والـذكرى طـريقا..

لعلها تداوي جرحا
إذا كُتب لي أن أعود

واحلساب ليوم احلساب.
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حقق فـريق احلشد بـكرة السـلة للـناش�� الـفوز أمس األربعـاء على فريق
الـنفط بنتيجة 41 -67 وذلك ضمـن منافسات دوري الناشـ�� بكرة السلة

وشهـدت ا�باراة أفضلية واضحه من البـداية لفريق احلشد وحسم جميع
األشواط بفارق كبير من النقاط.
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تــصل الى إعــفـاء عــمــيـد الــكـلــيـة أو
رئـيـس اجلـامـعـة من مـنـصـبه� مـنـعـا
السـتغالل الطـلبة وعـوائلهم في ملف
الــتـقـد� الى اجلــامـعـات والــكـلـيـات
األهــلــيـة).  مـن جـهــة اخــرى� اعـادت
الـقنـصلـية االمـريكـية في اربـيل� فتح
بـاب الـتأشـيرات لـلطـلبـة وا�شـارك�
بــبــرامج الــتــبـادل الــثــقــافي.وذكـرت
الــقـنـصـلــيـة في اعالن عــلى صـفـحـة
الــسـفـارة في فـيـســبـوك امس (تـعـلن
الـقـنـصـلـيـة الـعـامـة في أربـيـل أعادة
فـتح ا�واعيد لفئة التأشيرات التالية
اف وجـي للطـالب والزوار ا�ـشارك�
فـي بــــرامج الــــتــــبـــــادل الــــثــــقــــافي
األمـــريــكـــيــة)� ودعت الـــقــنـــصــلـــيــة
الــراغـــبــ� بــالــســـفــر الى الــواليــات
ا�ــتــحــدة الى (تــقــد� طــلـب إلكــمـال
الـدراسة عـبر ا�ـعلـومات احملـدثة عن
خـدمـات تـأشـيـرات الـدخـول احلـالـية
لــغــيــر ا�ـهــاجــرين). الى ذلـك � أعـلن
مــجـلس اخلــدمـة الـعــامـة االحتـادي�
اسـتـكـمـال إجراءات تـعـيـ� أصـحاب

العقود بثالث مديريات. 
وقــــال اجملـــلس فـي بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الـزمان) امس إنه (وافق في جـلسته
الـتي عـقـدت بـرئـاسـة رئيـس اجمللس
مـحـمـود التـمـيمي ونـائـبه واعـضائه
عـلى استكـمال اجراءات تعـي� عقود
مــديـريـة مـاء مــحـافـظـة بــغـداد لـعـام

 2016 والبالغ عددهم  44 عقدا). 

ددائـرة العـيادات الـشعـبيـة الطـبية
مـحـمـد علي الـفـرطـوسي جاء فـيـها
انـه (اســتـــنــادا الـى قــرار مـــجــلس
الــوزراء � حـصــلت ا�ــوافـقــة  عـلى
رفـع اجــور فــحص ا�ــقــبــلــ� عــلى
الـزواج من  50 الـف دينـار الى 75

الـف دينار لكال الزوج�). الى ذلك�
اكـد مكـتب منظـمة الصـحة العـا�ية
فـي أوربـا� � أن األطـفــال في الــفـئـة
الـــعـــمـــريـــة من  5 إلى  14 عـــامـــا
�ـثلون اآلن أعلـى معدالت اإلصابة
بـكورونا . وقال كما ا�دير اإلقليمي
لـلـمـنظـمـة هـانـز كلـوغه ان (الـلـقاح
اإلجـــبـــاري يـــجب أن يـــكـــون ا�الذ
األخـيـر عـلى اإلطـالق)� مشـيـرا الى
ان (وفــــيــــات كــــورونــــا الزالت أقل
بـكــثـيـر من الـذروة الـسـابـقـة� لـكـنه
اســـــتـــــدرك إن حـــــاالت اإلصـــــابــــة
والوفيات تضاعفت خالل الشهرين
ا�ــاضـيـ� في ا�ـنـطــقـة الـتي تـضم
 53 دولـة وتـمتـد إلى وسط آسـيا)�
مـحـذرا من (الـتـهـديـد ا�ـسـتـمـر من
مــتـــحــور دلــتــا واسع االنــتــشــار)�
وأشــار إلـى أن (ا�ــتــحــور اجلــديـد
أومـــيــكــرون �ــثل حــتى اآلن 432
حــــالــــة مـــؤكــــدة في  21دولــــة في
ا�ـنطـقة). بدورهـا � شددت مـفوضة

األ� ا�ـــتــحــدة حلـــقــوق اإلنــســان
ميشال باشليه� ان على الدول التي
تـــفــكّــر فـي جــعل الـــتــطــعـــيم ضــد
كــورونـا إجـبـاريــاً �ضـمـان احـتـرام
حــقــوق اإلنـســان� مـشــددةً عـلى أن
فـــرض الــلــقـــاحــات لم يـــكن يــومــاً
مـقـبـوالً. وقالت فـي رسالـة مـصوّرة
(ال يـجب حتت أي ظرف كـان إجبار
الـناس على تلقي اللقاح� حتى وإن
كـــان لــرفض الـــشــخص االمـــتــثــال
لـسياسة التطعيم اإلجباري عواقب
قــانـونـيــة أخـرى� �ـا يــشـمل مـثالً
فـــرض غـــرامـــات). لـــكن الـــصـــحــة
الــــعـــا�ـــيــــة تـــؤكـــد ان ا�ــــتـــحـــور
أومـــيـــكـــرون �رُصـــد في  57 دولـــة
�وارتــفــعت حــاالت اإلصـابــة به في
دول اجلـــنــوب اإلفـــريـــقي ومــنـــهــا
ز�ــبـابـوي� ومن ا�ــتـوقع أن تـزيـد
أعــداد االصــابــات بــ� االشــخـاص
الـــــذين يـــــحــــتـــــاجـــــون لــــلـــــعالج
با�ستشفيات مع انتشار العدوى. 
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سجلت ا�راصد الزلزالية في الهيئة
الــعــامـة لالنــواء اجلـويــة الــتـابــعـة
لــوزارة الـنـقـل � هـزة ارضـيــة بـقـوة
ثـالث درجــــات في نــــاحــــيــــة وانــــة
الـتابـعة الى مـحافظـة نيـنوى. وقال
ا�ــراصـد في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (قــوة الـــهــزة بـــلــغت ثالث
درجــات � وتــبــعـد  17 كــيــلــومــتـرا
شـمال غرب ناحية وانة باحملافظة)�
واضـاف ان (سكـنة النـاحيـة شعروا
بـقوة الهزة)� ودعا البيان ا�واطن�
الى (أخذ احليطة واحلذر واالبتعاد
عن الـشـاعـات �واإللـتزام بـالـوصـايا
الـزلــزالـيـة والـصـادرة من الـهـيـئـة).
بـــدوره � قـــال مـــديــر إعـالم األنــواء
عـامر اجلابـري في تصريح امس ان
(قـسم الـتنـبؤ اجلـوي لم يصـدر عنه

أي حتـــذيــرات جـــويـــة تــشـــيــر إلى
تــعــرض الــعــراق �ــنــخــفـض جـوي
وسـيسجل درجة حرارة دون الصفر
ا�ـئـويـة)� واشار الى ان (ا�ـنـخفض
اجلـوي احلالي سيؤثـر على البلدان
األوربـيـة ور�ـا سيـؤثـر على تـركـيا
ولــكن لـيس تـأثـيــراً قـويـا). وتـشـيـر
تـطـورات الـطقس الـى حالـة �ـطرة
في الـعـراق خالل الـساعـات ا�ـقبـلة.
وكــتب ا�ــتــنــبئ صــادق عــطـيــة في
صــفــحـتـه عـلـى فـيــســبـوك امس ان
(األجـواء غـائـمـة بـشـكل جـزئي ومع
تـقـدم جبـهـة سطـحيـة أكـثر سـتزداد
كـــثــافـــة الــســـحب وهـــطــول زخــات
امــطــار رعــديــة مــتــوقــعــة في مــدن
نــيــنــوى ودهــوك واربــيـل وكــركـوك
والـسـليـمـانيـة� ور�ـا تشـمل بـغداد
وصـالح الــــدين واالنـــــبــــار وواسط

وديالى). 

نبيل كاظم عبد الصاحب
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حـددت وزارة الـتـربـيـة� مـوعـد إجراء
امـتـحـانـات الـدور الثـاني الـتـكـمـيلي
لــطــلــبــة الــســادس االعـدادي.وقــالت
الــوزارة في بــيــان مـقــتــضب تــلــقـته
(الــزمــان) امس انـه (� حتــديــد يـوم
األربـعـاء  22كـانـون اجلـاري� مـوعـدا
إلجــراء امـــتــحــانــات الــدور الــثــاني
الـتـكمـيلي لـطـلبـة السـادس االعدادي
بـــفــروعـه كــافـــة). في غـــضــون ذلك �
اطـــلـــقت وزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والـبحث العلمي � بـوابة التقد� الى
ا�ـــنــحــة اجملــانـــيــة لــتـــخــصــصــات
اجملــمــوعـة الــطـبــيــة في اجلـامــعـات
والــكـلـيـات األهـلـيــة لـلـعـام الـدراسي

اجلاري. 
وذكـــرت الـــوزارة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) ان (دائرة التـعليم اجلامعي
األهــلي حـددت أربــعـة خــيـارات أمـام
الــطـالب لــلـتــقـد� الى ا�ــنـحــة الـتي
ســتـكـون مـتــاحـة �ـــــــدة عـشــــــــــرة
أيــام عـــبــر الــبــوابــة اإللـــكــتــرونــيــة
 www.pe-gate.org)�  واضــاف ان
(الـدائـرة اشـترطت أن يـكـون الـطالب
مـن خريجي الفرع اإلحـيائي للدورين
األول أو الــــثــــاني ضــــمن الــــســــنـــة
الـدراسيـة احلالـية� وأن ال يـقل معدل
الـتـقـد� والـتـنـافس الى الـطب الـعام
عن  95بـا�ئـة وال يقل عن  93 بـا�ـئة
لـطب األسنان والـصيدلـة). فيما وجه
الــوزيـر نـبـيل كـاظـم عـبـد الـصـاحب�
بـالـتـحـقـيق في اسـتـيـفـاء األجور من
الــطــلــبـة قــبل قــبــولــهم رســمــيـا في
الـكـليـات األهـليـة. واشـار البـيان الى
انه (عـمـال بـالـسـياقـات ا�ـعـتـمـدة في
إدارة مــلف الـتــقـد� الى اجلــامـعـات
والـــكـــلـــيـــات األهـــلـــيـــة �وجه عـــبـــد
الـصاحب بـالتـحقـيق �لـف استـيفاء
األجــور الـدراسـيـة أو جــزء مـنـهـا أو
أيــة مـبــالغ أخـرى قــبل ظـهــور قـبـول
الـطالب رسـميـا أو أثنـاء مدة الـقبول
والـتسجيل على الـنظام اإللكتروني)�
مــشــددا عــلى (مــتــابــعــة اخملــالــفــ�
واتـــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
الـالزمــــة الـــــتي قــــد
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فـي مـجــاالت الــكــهــربــاء والــتــعـلــيم
والــصــنــاعــة وغــيــرهــا مـن ا�ــلــفـات
ا�ـهــمـة� كــذلك الـبـحـث في أولـويـات
اإلصالح �رحلته الثـانية والتوصل
إلى حــلـول دائـمــيـة تـضــمن حتـقـيق
اإلصالح فـي إطـار خــطــة الــتــنــمــيـة
الـوطـنـيـة وعـودة الـنـازحـ� وأيـضـا

خطة العام ا�قبل).
من جـــانــبـه � قــال فـــولــ�� إن (هــذه
االجـــتــمــاعــات مــهــمــة � الســتــمــرار
تـطويـر الـعالقـات العـراقـية األ�ـانـية
لــتـكــون لـديــنــا صـورة واضــحـة عن
األولـويـات ومـا سـيـتم الـتـعـاون فـيه
مسـتقبال بـ� البـلدين)�  وأضاف ان
(العراق مستـمر نحو االصالح الذي
بدأ به وبـدعم من الـورقة الـبيـضاء)�
مؤكـدا ان (احلـكومـة اال�ـانيـة تـشدد
على التعـاون والشراكـات التي تعزز
الـعـالقـات وتـدعم الــورقـة الـبــيـضـاء

بهدف حتقيق التنمية).
…dOG²� —UFÝ«

 وتابع ان (االجتماعـات االستشارية
سـتـنـاقش الـعـديـد من ا�ـلـفـات الـتي
سـتـسـاعـد احلـكـومـة الـعـراقـيـة عـلى
تنـفـيذ سـياسـتهـا الـعامـة في ا�ضي
نــحـــو حتــقــيق مـــســيــرة االصالح)�
مبـيـنا ان (وجـود اقـتصـاد ال يـعتـمد

فـقط عـلى الـنفط واسـعـاره ا�ـتـغـيرة
سيؤدي الى تـطوير الـقطاع اخلاص
وخــلـق فــرص عـــمل لـــلـــعـــاطـــلــ�)�
واســــتـــــطــــرد بـــــالــــقـــــول ان (بالده
مــســـتــمــرة في تـــقــد� الــدعم الالزم
للـحـكومـة العـراقـية من اجل حتـقيق

مـا جـاءت به الـورقة
الـبــيــضـاء من خالل
تــنـــفــيــذ الــتــزامــات
تـــتــعـــلق �ـــشــاريع
جـرى تـخــصـيـصـهـا
�اسـتــجـابــة �ـا جـاء
في جــــدول اعــــمــــال
ســيـاســة احلــكــومـة
العراقيـة ومن بينها
االصــالحـــــــــــــــــــــــات
االقــــــتـــــــصـــــــاديــــــة
ومـــــــــعــــــــــاجلـــــــــات
الـــتـــحـــديـــات الـــتي
تواجـههـا). من جهة
اخـرى � بــحث وزيـر
اخلــــارجــــيــــة فـــؤاد
حــــــســــــ� واألمـــــ�
العـام ل�� ا�تـحدة
أنطـونيـو غوتـيرس�
مـــــجــــــمـــــوعــــــة من
الــقـــضــايــا ا�ــهــمــة

(هــذه االجـتـمــاعـات جــاءت لـتــعـزيـز
الـتـعاون بـ� الـبـلـدين وتـاكـيـد عمق
العالقـات الـثنـائيـة وحـرص البـلدين
عـلى تـنـمـيـة وتـطـويـر هـذه الـعالقـة�
والسـيـمـا فـي اجملـاالت االقـتـصـاديـة
واالسـتـثـماريـة ومـا يـرتـبط بـا�ـلـف�
من إجراءات تـتـعلق بـدعم األصـدقاء
األ�ـــان لـــتــوجـــهــات احلـــكـــومــة في

اجملاالت التنموية).
 öJA*« W'UF�

 مشيرا الى ان (البـلدين يعمالن معا
�عاجلة جميع ا�ـشكالت والتحديات
الـــتي تــعــتــرض تــنـــفــيــذ ا�ــشــاريع
ا�مـولة من اجلانـب األ�اني)� وأشاد
جــوهـان بـ(جــهـود الــدعم ا�ــقـدم من
قـبل ا�ـنـظـمـات واجلـهـات الـدولـيـة �
والســـيــمــا األ�ــانــيـــة� الــذين بــذلــوا
الــــكـــــثــــيــــر مـن اجلــــهـــــد في إطــــار
االجـتمـاعـات االسـتـشاريـة لـلـوصول
إلى صـيغـة عـمل مـشتـركـة نسـتـطيع
من خـاللــهــا ضــمــان مـضـي تــنــفــيـذ
ا�شاريع دون معوقات)� ومضى الى
الــقــول ان (هـذه االجــتــمـاعــات تــعـدّ
خطـوة متقـدمة للـوصول إلى صـيغة
مشتـركة للتـعاون � حيث � مـناقشة
مــلف االســـتــثــنـــاءات الــضــريـــبــيــة
والكمركية وموقف ا�شاريع احلالية
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الـــتي تــــعـــنى بــــالـــشـــأن الــــعـــراقيّ
وا�نـطقـة. وذكـر بيـان للـوزارة تلـقته
(الـزمـان) امس ان (اجلـانـبـ� بـحـثـا
خالل اتـصــال هـاتـفي مــجـمـوعـة من
القضـايا ا�ـهمة� الـتي تعنى بـالشأن
الـــعــراقيّ وا�ـــنــطــقـــة والــدور ا�ــهم

—cM� wB� ≠ œ«bGÐ

دعـا وزيـر الزراعـة مـحـمد كـر� اخلـفاجي
�االجـهـزة االمـنـية الـى تشـديـد اجـراءاتـها
ومــــنع دخــــول مـــحــــصــــول الـــبــــطــــاطـــا

ا�ستوردة.
وقال النـاطق بأسم الوزارة حمـيد النايف
فـي بــــيــــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
(اخلـــفـــاجـي اعـــرب عـن اســـتـــغــــرابه من
الــــتــــراخـي االمــــني الــــذي حـــــصل خالل
اليوم� ا�اضـي� الذي افضى الى دخول
ا�ـئـات مـن ا�ـركـبـات احملـمـلــة بـالـبـطـاطـا
ا�ـسـتـوردة والقـادمـة من اقـليم كـردسـتان
وكــذلك  عــبـر ســيــطـرات  خــانــقـ� وكالر
الـتي اغـرقت الــسـوق بـا�ــسـتـورد واثـرت

سلبا على ا�نتج احمللي).
الفـــتـــا الـى انه (في الـــوقت الـــذي نـــثـــمن
جهـود االجهـزة االمنـية في مـتابـعة ا�واد
ا�ـهـربـة �اال اننـا نالحظ بـأن هـنـاك دخول
�ـنهج من بـعض السـيطـرات للمـئات من
الشاحنات احململة بالبطاطا التي وصلت

الى بغداد).
 مـؤكـدأ ان (عـملـيـة حـمايـة ا�ـنـتج احمللي
هي  من مهام  قيادة  العـمليات  ا�شتركة
واالجـهـزة السـانـدة لهـا � والسـيمـا قـيادة
عــمــلــيـــات كــركــوك ونــيــنــوى� كــونــهــمــا
مــســؤولــتــان عن الــســيــطــرات احملــاذيــة
لـالقــــلــــيم �فـــــضال عن ســـــيــــطــــرات كالر

اإلنـتـاج في هـذه احملـافـظـة من احملـاصيل
الزراعية األخرى). 

داعيا الى (دراسة موضوع منح االجازات
إلقـــامــة ا�ــعـــامل� عــلى ان يـــكــون حــسب
الــرقـــعــة اجلــغــرافـــيــة مع االخـــذ بــنــظــر
االعــتــبــار ا�ــوافــقــات الــســابــقــة� ومــدى
االســتـفــادة الـتي يــتم حتـقــيـقــهـا لــقـطـاع
الــبـــذور� اي يـــتم تـــوزيع ا�ـــعـــامل عـــلى
الــرقـــعـــة اجلـــغـــرافـــيـــة لــيـــتـم الــتـــوزيع
بالـتسـاوي ب� جـميع احملافـظات).  فـيما
ترأس عبـد احلس� اجـتماعا مـشتركاَ مع
�ثـلي وزارة الزراعـة وا�وارد ا�ـائية في
االقلـيم �ـنـاقـشـة التـنـسـيق والـتـعاون في
اجملـــــال الــــزراعـي ومــــنـح الــــشـــــهــــادات

الصحية. 
وذكــر الــبــيــان ان (االجــتــمــاع شـدد عــلى
اســـتــمـــرار الــتــعـــاون والــتـــنــســـيق بــ�
الـوزارتـ� في مـا يـخـص الـسـيـطـرة عـلى
حــركـة ا�ــنـتــجـات وا�ــواد الـزراعــيـة بـ�

االقليم واحملافظات االخرى).
 «¡«dł« bOŠuð

 الفــتـا الى (اهــمـيــة الـتــنـســيق لـتــوحـيـد
االجـراءات والـوثـائق من شـهـادات حـركـة
النقل)� مؤكدا ان (الـهدف هو التعاون في
االمـور الـفـنـيـة والــتـنـسـيق ا�ـشـتـرك بـ�
الــفـنــيـ� من اجلــانـبــ� ومـراقــبـة دخـول
احلـيـوانـات واجملـازر الـتـي تـعـمل بـشـكل
مــخــالف ومــنع عــمــلــيــات
الــتـهــريب من اجل تــوفـيـر
االمن الـغـذائي لـلـمـواطن)�
مشيرا الى (امتالك العراق
مــشـــاريع دواجن عـــمالقــة
وبطاقـة انتاجيـة عالية من
الـلـحـوم والـبـيض لـتـوفـير
انــتــاج مــحـــلي وتــشــغــيل
االيــادي الـعـامــلـة وحـرص
الـوزارة عـلى احلـفـاظ على
هــذه ا�ـــشــاريع ودعـــمــهــا

ومنع االستيراد).
وتابع البيان ان (االجتماع
بــــحث عــــددا مـن احملـــاور
ا�ــتــعــلــقــة بــقــطــاع حلـوم
الـدواجن وبــيض ا�ـائـدة �
واالتــــفـــاق عــــلى شــــمـــول
ا�ــــالــــفــــ� بــــاالحــــكــــام
الـــعـــقـــابـــيـــة لـــلـــقـــوانـــ�
الــــعــــراقــــيــــة� والــــقــــيــــام
بـالــزيـارات ا�ــتـبــادلـة بـ�
الـطـرفـ� لـغــرض مـتـابـعـة
اجملــازر والــتــنــســيق بــ�

السلطت� البيطرية). 

إن معانـاة مرضى الـسرطـان في محـافظة نـينـوى� اكبـر من كل ما �كن
التعبير عـنها بكلمـات معدودات� نظرا �ا يكـابدونه من اوجاع وصعوبات
جمّـة �ازدادت تـفـاقـمـا خالل الـسـن� االخـيـرة �خـاصـة بـعـد ان  حتررت
ا�ـديــنـة من ســلـطــة داعش في تــمـوز عـام 2017 حـيث بــاتت "ا�ـوصل"
تفتقد الى مستـشفى تخصصي حكـومي والى ابسط اخلدمات العالجية
� بعـد ان طال الـتدمـير مـعظم ا�ـؤسـسات الـصحـية �ـا فيـها الـتي كانت
تقدم اخلـدمات �ـرضى السـرطان �يضـاف الى ذلك مرارة الـتجـربة التي

يعيشونها لفترة طويلة من حياتهم .
 فـمن غـيـر ا�ـعـقـول في بـلــد تـتـكـدس فـيه الـثـروات �ان يـضـطـر ا�ـرضى
لــلـســفــر الى اقــصى جــنــوب الــعــراق� لــزمن يــطــول الى تــسع ســاعـات
�مـتـجـهـ�  الى مـديـنـة الـبصـرة �قـاطـعـ� بـذلك مـسـافـة تـصل الى 69 �

 939كم � لتلقي العالج االشعاعي..! 
كان ينبغي على اجلهات الرسمية ا�عنية في مقدمتها  ادارة احملافظة ان
تضع في اولوية عملهـا ان تهتم �رض السرطـان قبل ان تفكر في اقامة
ا�تنزهـات وصبغ االرصفـة وبقية ا�ـشاريع الترفـيهيـةالتي �كن تاجـيلها
الى وقت آخر � الن احلـالة الـصحـية � ينـبغي ان  تـأخذ احلـيز األهم من

حيث االولويات .
انا شخصـيا� على سـبيل ا�ثـال� مضطر ان اقـيم اليوم في مـدينة اربيل�
مــتــحــمال غالء ا�ــعــيــشــة فــيــهــا � الجل ان تــتــلــقى زوجــتي الــعالج في
مـسـتـشــفـيـاتـهــا� ودائـمـا مـا اصــادف ا�ـئـات من ا�ــرضى الـقـادمـ� من
مدينتي ا�وصل اضافة الى مرضى من محافظات اخرى اثناء مراجعتنا

ا�ستمرة منذ خمسة اعوام .
فمـا الفـرق ب� نـينـوى واربيل حـتى توفـر حكـومة االقـليم كل مـا يحـتاجه

ا�رضى من ادوية وعالج ومستشفيات ! ?
كان مرجوا من  مسؤولي نيـنوى ان يكونوا على قدر كـبير من ا�سؤولية
الوظـيفيـة واالخالقيـة في تلـبيـة احتـياجـات "مرضى الـسرطـان" حتديدا �
بعد ان عـانت ا�دينـة الكـثير الـكثيـر  بسـبب احلرب التي نـالت من صحة
ابنائها وارتـفت بذلك اعداد ا�صابـ� بهذا ا�رض بشـكل مخيف .ويذكر
بهـذا الـشأن ان عـدد ا�ـصـاب� بـهـذا ا�رض  مـن اطفـال الـنوصل وصل
الى (خـمــسـ� الف ) حــالـة� حـسـب مـا نـشــرته قـبل ايــام مـعــدودة قـنـاة

"نينوى االن" الرسمية� الناطقة باسم احملافظة .
هـذه ا�ـســؤولـيـة تـقع ايــضـا عـلى اثــريـاء ا�ـديـنــة � اذ يـنـبـغـي عـلـيـهم ان
يساهموا في بناء مشاريع صحـية على غرار مستشفى ( نانا كلي ) في
اربيل الـتي بـنـاها "اسـمـاعيل عـبـد الرحـمن نـانـا كلي"  احـد جتـار اربيل
على نفقـته اخلاصة مـنذ العام 2004� وهي االن تقدم خدمـاتها لـلمئات
بل االالف من مرض السرطـان� من كل انحاء الـعراق �فأالمر لم يـقتصر
على مواطـني االقلـيم فقط � وإذا ما أقـدم مجـموعة من االثـرياء عـلى بناء
مثل هـذا ا�ـشـروع اخليـري في ا�ـوصل � فـلن يـؤثر ذلـك  على مـكـانـتهم
االقتصادية � بل سيرتفع رصيد احترام الناس لهم لعشرات السن�  .
إن اهمية هذه القضية وخطورتها تفرض على وجهاء واغنياء ا�وصل ان
الينـتـظروا من الـسـلطـات احلـكومـيـة ان تقـوم بـواجبـهـا بهـذا الـشأن� الن
ساسـة الـبالد وبـر�ـانـييـهـا �لـيس لـديـهم الـوقت لكي
يـلــتـفــتـوا الى مــا يـعــانـيه مــرضى الــسـرطـان � الن
سرطـان الـسرقـة قـد تـوغل في ضمـائـرهم ولم يـعد

يجديه نفعا اي عالج . 
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قـــام طــالـب مــتـــمــيـــز في الــصف
الــــرابـع االعــــدادي بـــــثــــانــــويــــة
ا�ـتمـيزين في الـنجف � بـصنـاعة
طـائـرة مسـيرة وصـفت بـبـسيـطة
و�ـواد مـحـلـيـة � ضـمن مـشـروع
(تـمـيـز ا�تـمـيـزيـن) الذي أطـلـقـته
إدارة ا�ــدرســة � لـدعـم وحتــفــيـز

الطاقات واالبتكارات العلمية .
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اتفق الـعراق وا�ـانيـا على اسـتمرار
عــقــد اجــتـمــاعــات اســتـشــاريــة بـ�
احلــكــومــتـــ� �لــتــعــزيـــز الــتــعــاون
ا�ــشـتـرك بــ� الـبــلـدين فـي مـجـاالت

تنموية واستثمارية .
بــيــان لـــوزارة الــتـــخــطـــيط تــلـــقــته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة نـظــمت
االجـتمـاعـات االستـشـارية اإل�ـائـية
ب� احلكومت� العراقية األ�انية� اذ
تـــرأس اجلـــانب الـــعـــراقي فـي هــذه
االجــتــمــاعــات الــتي تــأتي فـي إطـار
تــوطـــيــد الـــتــعـــاون ا�ــشـــتــرك بــ�
الــبــلــدين� وكــيـل الــوزارة لــلــشـؤون
الـفــنـيـة مــاهـر حـمــاد جـوهـان� وعن
اجلانب األ�اني السفيـر بيتر فول��
بـحــضـور مـسـتــشـار رئـيس الـوزراء
�ا�ـديــر الـتـنــفـيـذي خلــلـيـة اإلصالح
عالء عـــبــــد احلـــســـ� الــــســـاعـــدي�
و�ـــشـــاركــــة وزارات الـــتـــخــــطـــيط
واخلــارجـــيــة وا�ـــالــيـــة والــهـــجــرة
وا�ـــهـــجـــرين والـــصـــحـــة والـــعـــمل
والــشـؤون اإلجــتــمـاعــيـة واإلســكـان
والــبـــلـــديــات واألشـــغـــال الــعـــامــة�
وصــنـــدوق إعــادة اإلعــمــار وهــيــئــة
الـنــزاهـة ووكـالـة الـتــعـاون الـدولـيـة
األ�انـية للـتنـمية )� واكـد جوهان إن
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وخـانقـ� وطـريق مـخمـورالـذي تدخل من
خالله معظم ا�واد ا�هربة).

داعــيـأ قــيـادات الــعـمــلـيــات الى (تـشــديـد
اجـــراءاتـــهــــا  �فـــضال عن غــــلق الـــطـــرق
الــنـــيــســـمــيــة من جـــهــة خـــانــقــ� وكالر
ومخـمـور بـغـيـة جتفـيف مـنـابع الـتـهريب

خدمة للمنتج الوطني). 
‰ULŽ« ‰Ëbł

وعـقــد الـوزيـر في وقت سـابق �االجـتـمـاع
الـرابع عـشـر لـلـمـجـلس الـوطـني لـلـبـذور�
بـحـضـور الـوكـيل الـفـني لـلـوزارة مـيـثـاق
عـبـد احلسـ�� ومـسـتشـاري الـوزارة رائد
احلـداد ومـهـدي ضـمـد الـقـيسـي وعدد من
ا�تـص� بـالشـأن الزراعي لـبحث جدول

أعمال اجمللس. 
واشـار الـبــيـان الى ان (االجـتــمـاع نـاقش
معطيات تنفيـذ اخلطة الزراعية الشتوية�
في ضــوء اإلطالقـات واحلـصـص ا�ـائـيـة�
وضـرورة تـوفــيـر الـدعم الالزم لــلـفالحـ�
وا�ـزارعــ�)� ووجه اخلـفـاجي (�ـفـاحتـة
وزارة ا�ــوارد ا�ـائـيـة� بـشـأن الـعـمل عـلى
تــوفــيـر ا�ــيــاه الـكــافــيـة لــري احملــاصـيل
الــزراعـيــة في كــافـة احملــافـظــات� ومـنــهـا
مــحـــافــظـــة واسط لـــدعم زراعــة وإنـــتــاج
احلــنــطـــة ولــكـــون مــحــافـــظــة واسط من
احملافـظات ا�عـروفة بإنـتاجها الـوفير من
محـصول احلنـطة فضال عن ارتـفاع نسب
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ل�مـ� الـعـام وا�ـنـظـمـة األ�ـيـة في
هــذه ا�ــرحــلــة)� واعــرب حـســ� عن
(سعـادته بـهذا الـتـواصل مع  األم�
العام� ألنه يعكس مسـتوى التنسيق
فـي أهم ا�ـــــواقف ذات االهـــــتـــــمــــام

ا�شترك). 

    �U¦ŠU³ ∫ جانب من ا�باحثات ا�شتركية ب� احلكومت� العزاقية واال�انية
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ذهاب عزت الـشابـندر نـحو اربيل ولـقائه بـالزعـيم الكوردسـتاني مـسعود
البـرزاني ثم لـيؤكـد فـيمـا بعـد من ان مـسعـود يـريد الـشـراكة الـفـعلـية في
احلـكـم ال ا�ـشــاركــة. ذهـاب مــنــصب رئـاســة اجلــمـهــوريــة الى الــبـارتي
وا�تمثلة حتديدا بشخص هوشيار زيباري سيكون هو ا�صداق على تلك
الشراكـة " وهو ا�ـطلب احلـالي لالخوة الـكورد ويـبدو انـهم مصـرين عليه
كون الـبارتي صـاحب الكـتلـة االكـبر من بـ� القـوى الكـردستـانيـة الفـائزة
بـاالنـتـخـابـات � وحال حتـقـق لـهم ذلك فـا�ـا كـسـروا الـعـرف السـائـد من

ذهاب ا�نصب الرئاسي الى االحتاد الكردستاني والول مرة. 
-  ب� ( بغداد واربيل والنجف) حراك لتشكيل الكتلة االكبر 

يقول الشابندر في تغريدة له الـيوم الثالثاء : " في بغداد واربيل والنجف
حراك مكوكي مسؤول سيمضي ان شاء الله باجتاه افضل " . 

من قــصــد بــالـنــجـف الـســيــد الــشــابــنــدر ? (ا�ـرجـع الــديـنـي أم الـزعــيم
السياسي) ? ..

افضلية احلـراك  من وجهة نظـر الشابنـدر تكمن من ان الكـلمة هذه ا�رة
ستـكـون لـلـكـبـار فقط وان عـلى الـصـغـار الـتـزام جانـب الصـمت ? من هم

الصغار الذي عناهم الشابندر ? . 
الـكـبار مـن وجـهة الـنـظـر الـشـابـنـدريـة يـبـدو انه حـصـرهـا بـ� (الـصدر �
ا�الكي � مـسعود) � �ـعنى هنـاك زعامات من ا�ـكون الشيـعي والكوردي

واذن اين زعامة ا�كون السني ? .  
هل �كن للحلبوسي صاحب ال 37 مقعدا ان يتـقبل ازاحته من منصب
رئاسـة البـر�ـان ? � لن يرتـضي ذلك حـتمـا � لكن مـاذا ان تـوافق الثـالوث
السياسي الكبير (مقتدى الصدر � مسعود برزاني � نوري ا�الكي)?.  
لكن كيف سيلتقي الغر�ان (الصدر وا�الكي) ? .. يقال ان في السياسة
كل شيء �كن ما زالت لـغة ا�صـال�  هي الفيـصل � ايضا ا�ـالكي قبل
ظهور نتائج االنـتخابات لـيس ا�الكي كمـا بعدها وكـذا احلال يسري على
الصدر وفـيما وضـعنـا االنسداد الـسياسـي احلالي والوضع االمـني غير
ا�ـســتـقـر " زيــادة في نـشــاط داعش - تـفــجـيــر الـبـصــرة) �  ثم الـوضع
االقتـصـادي الـهش ناهـيك عن الـعـامل االقـليـمي الـفـاعل وتـأثيـر الـصراع
االمــريـكي االيــراني عــلى الــعــراق �  كل هــذا يــوجب عــلى مــا اســمـاهم
الشـابنـدر بـالكـبار وضـعه في احلـسبـان واال فـالبـلد ذاهب نـحـو التـشويه

البنيوي للعملية السياسية احلالية واجملهول مصيره . 
فيم استـثني احللـبوسي من زعامـة ا�كون فـمن هي الزعامـة السنـية التي
تبـحث عنـهـا قوى االئـتالف الشـيـعي ا�عـارض ?  ما خـرج من تـسريـبات
لـقـادة في االطــار والـتي ارجـأت مـنــصب الـرئـاســة الـنـيـابــيـة الى الـزعـيم
السني الشيخ خميس اخلـنجر يبدو هي اقرب للـصحة وحال اخذ بصمة

الصدر عليه وحسب التسريب . 
يقول الـسيـد عزت بهـذا الصـدد : الزعـامة قدر � والـقيـادة فن � وا�نصب
سيف � واليـعمل السـيف اال في يدي بـطل � ثم يخـتم تغـريدته بـجمـلة (لو

دام لغيرك ما وصل اليك) . 
يبقى منـصب رئاسة الوزراء بـعد هذا هو جـوهر الصراع
السياسي احلـالي وخيوط لعـبته بيد الـصدر اكثر ما
هي بيد االطار � لـكن شريطـة التوافق عـلى منصبي
الرئاسـة النـيابيـة (رغبة االطـار) وا�نـصب الرئاسي

(رغبة البارتي) . 
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اربيل

مــتــعــددة ا�ــهــام � وذات مــديـات
بـــعـــيـــدة �ـــكن إســـتـــخـــدامـــهــا
لـإلسـتـطـالع والـكـشف وا�ــراقـبـة

والزراعة ).
وبـ� انه (مـن ا�ـهـام الـتي �ـكن
تــعـتــمـد بــهــذه الـطــائـرة .. نــشـر
ا�بيدات الزراعية خصوصاً أنها
تـعتـمـد في تصـنيـعـها عـلى مواد
مــتـوفــرة في االسـواق وبــأسـعـار

زهـيــدة � مـقـارنــة مع نـظـيــراتـهـا
التي تصنع في الدول األخرى).
مـن جــانـــبـه ثــمـن ا�ــديـــر الـــعــام
لـلـتـربيـة مـردان الـبديـري (جـهود
الــطــالـب رضــا وإدارة ا�ــدرسـة �
بـرعــايـة هــكـذا مـواهـب وطـاقـات
عــلـمــيــة). مـشــيــراً  إلى أن (هـذه
الطاقـات يجب أن تالقي أهـتماماً

حكومياً).

وقال الطـالب رضا مهـدي خضير
فـي تــــــــصـــــــريـح يــــــــوم أمس أن
(جــهــودي جــاءت بـتــشــجــيع من
مـــدرسي ا�ـــواد الـــعـــلـــمـــيـــة في
ا�ــدرســة وعــائــلــتي فـي تــنــمــيـة
قدراتي � وتـقد� الدعم الالزم لي
وتركيب الطائـرة و�واد بسيطة
جـــداً � حــيث أن هـــذا الــنـــمــوذج
قـابل لــلـتـطــويـر لـتـصــبح طـائـرة
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أعـلنت الـشركـة الـعامـة �وانئ الـعراق عن
مبـاشـرة سـفيـنـة الـتنـويـر الـبحـري الـفاو
قــريـبــا في إدامـة وتــأثـيث قــنـاة ام قــصـر
والــقــنـوات ا�ـالحـيــة وصــيـانــة عــوامـات
الداللـة البـحريـة.  وقال مديـر عام الـشركة
فــرحــان الــفــرطــوسي ان (إدارة الــشــركــة
تــســعى جـاهــدة لـتــعــزيـز اســطـولــهـا من
الــوحـدات الــبــحـريــة ذلك لــرفع مـســتـوى
االنــتــاج ولـضــمــان ا�ــرور االمن لــلــسـفن

وناقالت النفط التي تأم موانئ العراق).
من جــانــبه بــ� مـــديــر قــسم الــســيــطــرة
والـتـوجـيه الـبـحـري رمـزي ايـشـا داود ان
(مـالكــات الــقــسم أجـــرت تــدريــبــات عــلى
سفـيـنة الـتـنـوير الـبـحـري الفـاو اجلـديدة
والــتي وصــلت مـؤخــرا مع ســفــيــنـة شط
العرب من خالل مشاريع القرض الياباني
ذلك الكـــتـــســـاب اخلـــبـــرة اذ ســـتـــبـــاشــر
الـسفـيـنة أعـمالـها قـريبـا بصـيانـة وادامة
وتــأثــيث عــوامــات الـداللــة الــبــحــريـة في

قنواتنا ا�الحية) .
كـمـا اعـلــنت عن تـسـجــيل دخـول عـدد من
الـسـفن واجلـنائب �ـوانئ الـعـراق الـثالثة
ام قصر الشمالي واجلنوبي وابو فلوس.
وقــال الـفـرطـوسي ان (هـذه الـزيـادة تـأتي
نـتـيـجـة لـعـمـلـيـات الـتـطـويـر الـتي عـمـلت
عـلـيـهـا شـركـة ا�ـوانئ عـبـر رفع مـسـتـوى

االداء الـتـشغـيلـي واللـوجسـتي واالرتـفاع
بتـنافـسية اخلـدمات ا�قـدمة للـمستـفيدين
بـــاالضــافــة الى تــطـــويــر االرصــفــة ورفع
قــدرات الـــبــنــيــة الــتــحـــتــيــة والــطــاقــات
االسـتـيــعـابـيـة في هـذا الــقـطـاع احلـيـوى
تنفيذا للتوجيه الدائم من قبل وزير النقل
الــكــابـ� نــاصــر حــســ� بــنــدر الــشـبــلي
بـتـعـزيـز قـوة ا�ــوانئ الـعـراقـيـة وربـطـهـا

باخلطوط ا�الحية العا�ية). 
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واضــاف ان (ارصـــفـــة مـــيــنـــاء ام قـــصــر
الـشـمــالي أسـتــقـبـلت اربع ســفن جتـاريـة
اثـنـان حتـمل عـلى مـتـنـهـا أنـابـيب كـمـادة
أولـية وواحدة مـحمـلة بـحاويـات متـنوعة
وواحــــدة لــــنـــقـل احلـــاويــــات الـــفــــارغـــة
ا�ـوجـودة عـنـده االرصـفـة فـيـمـا اسـتـقـبل
مــيــنــاء ام قـصــر اجلــنــوبـي جـنــيــبــة مع
سـاحـبـتـهـا مـحـمـلـة �ـادة الـكـلنـكـر وهي
بانـتـظـار عـمـليـات الـتـفـريغ وأيـضا رست
عـلى أرصــفـة مـيـنــاء ابـو فـلـوس ســفـيـنـة
جتاريـة محـملـة بحاويـات متـنوعة وثالث
جـنـائـب مع سـاحـبــاتـهم بــحـمـوالت مـادة

الكلنكر).
وجــديــر بــالــذكــر ان عــمــلــيــات الــتــفــريغ
والـــــشــــــحن واالرســــــاء واالقالع جتـــــري
بـالتـعـاون والتـنـسيق بـ� إدارات ا�وانئ

وعمليات ا�الحة البحرية .
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شــــدد رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الكـاظمي�  ضـرورة التـنسيـق الكامل
فـي مــــنـــاطـق الــــفـــراغ األمــــنـي بـــ�
الـــبــيــشــمـــركــة واجلــيـش �ــواجــهــة
تـهـديـدات داعش. وذكــر بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان  (الـكـاظمـي اجرى
اتــصـــاال هــاتــفــيــا بـــرئــيس االقــلــيم
نـيـجـرفـان الـبـارزاني � نـاقـشـا خالله
الــتــهــديــدات األمــنــيــة واالعــتـداءات
األخيـرة لداعـش � التي طـالت مواقع
لــلـقــوات األمـنــيـة وا�ــدنـيــ�)� وأكـد
الكاظـمي على (الـدعم الكـامل جلهود
الـبــيـشـمــركـة في مـقــارعـة اإلرهـاب)�
مــشـــدداً بـ(الــتــنــســيـق الــكــامل بــ�
الــــقــــوات ا�ــــســـلــــحــــة من اجلــــيش
والبيشمركة والقوى األمنية األخرى�
والسـيـمـا في مــنـاطق الـفـراغ األمـني
ب� الـطرفـ�)� مـشددا عـلى (ضرورة
ا�ــضـي في تــنــشــيـط عــمل الــلــجــان

الـتـنـسـيــقـيـة ا�ـشـتـركـة بـ� اجلـيش
والـبـيـشـمـركـة� بـهـدف ردع ومـطاردة
فـلـول اإلرهـاب والـقـضـاء عـلـيـهـا� �ـا
تمثله من خطر على العراق وا�نطقة
كـلـهـا)� من جــانـبه� اعـرب الـبـارزاني
عن (شــكــره لـــرئــيس مــجــلس وزراء
الـعــراق)� مـبـديــاً (اسـتـعــداد االقـلـيم
التام للـتعاون والتنـسيق مع القوات
اخملتـلـفة� حلـمـاية األمن واالسـتـقرار
في جميع أنـحاء الـعراق �ا في ذلك

كردستان). 
wM�� l{Ë

وزار وفـد من وزارة الـبـيـشـمـركـة في
وقت ســابق� بــغــداد لــبـحـث الـوضع
األمـــنـي� والـــتـــعـــاون أمـــام الـــوضع
احلالي للـمنطقـة وخطورة الـهجمات
اإلرهابية� وحـل ا�شاكل مع اجليش.
وقـالت وزارة الــبـيـشـمــركـة في بـيـان
امس إن (وفـــداً مـن الــبـــيـــشـــمـــركــة�
بقـيـادة األم� الـعـام للـوزارة الـفريق

جــــبــــار يــــاور� زار بــــغــــداد� وعــــقـــد
اجـتـماعـ� مع ا�ـؤسـسـة الـعـسـكـرية
وقــوة الــدفــاع الــعــراقــيــة في قــيــادة
الـعمـلـيـات ا�ـشـتـركة)� ولـفت الى انه
(تـــمـت مـــنـــاقـــشـــة الــــوضع احلـــالي
لـــلــمــنــطــقــة ومـــخــاطــر االرهــابــيــ�
وخـطــوات حل ا�ـشـاكـل بـ� اجلـيش
وقوات البيشمركة� للعمل سوية على
تـدكـيــر خاليـا تـنــظـيم داعش). وكـان
الـكـاظـمي قـد اكـد انه أحـد فـوق قـرار
الـدولـة وال سالح خـارجـهـا. وأضـاف
في تـغـريـدة عـبـر تـويـتـر أن (الـقـوات
اجلـويـة نــفـذت عـمـلـيــة نـاجـحـة ضـد
مـخــابئ داعش في األنــبـار)� مــشـيـراً
إلى أنـــهــا (ســـتــواصل الـــعــمـــلــيــات
الجــتــثــاث الـتــنــظــيم من جــذوره في
الـعـراق)� وتـابع ان (هـنـاك دائـمـاً من
يحـاول عـبـر السالح إرهـاب الـدولة)�
مـشيـرا الى ان (الـدولـة �ؤسـسـاتـها
وشــعـبــهـا تــقف بــا�ـرصــاد� فال أحـد

فــــــوق قـــــــرارهــــــا وال سالح خــــــارج
سيطرتها). كما وجه تشكيل طائرات
ال  159 ضربـات جـويـة لـست اوكار
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افتتح مـحافظ ديالى مـثنى التـميمي
� ســتــة مـدارس ســعــة الــواحـدة 12
صف في قـضـاء خـانـقـ�� مـبـيـنـا ان
عـدد ا�ـدارس ا�ـنـجـزة في احملـافـظة
حــديــثــا قــلــلت من الــدوام الــثـنــائي

والثالثي.
”—«b� ÕU���«

وقال الـتمـيمي  خالل حـفل االفتـتاح
لــ ( الـزمـان ) امس  (نـشـهـد افـتـتاح
ســتـــة مــدارس في قــضــاء خــانــقــ�
بــنــيـت وفق ا�ــواصــفــات احلــديــثــة
وضمن مشاريع تنمية االقاليم لسنة
2019� مـــشـــيــرا الى ان احملـــافـــظــة
جنحت في خـطتـها بتـنفـيذ وافـتتاح
االبـــنــيــة ا�ــدرســيـــة لــســد الــنــقص
احلــــــاصـل وفـك االخــــــتـــــــنـــــــاق في
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مـــشــيـــرا الى انه ( تـــابع الــدوام في
مـــدارس خـــانــقـــ� واالحـــتــيـــاجــات
وا�ـتــطـلـبـات وامـر بـتــجـهـيـز بـعض
ا�دارس �ـقـاعد دراسـيـة وتزويـدها
ببـعض ا�ـستـلـزمات اخلـاصـة بهم )

.
ومـن جــانـب آخـــر قـــال مــديـــر قـــسم

االدارة والـتــجـهــيـزات  في ا�ــديـريـة
الـعـامــة لـتـربـيـة ديــالى عـلي عـبـاس
شـــهــــاب  لــ ( الـــزمـــان ) � انه � ( �
تشـكـيل جلنـة في احملافـظـة مهـمتـها
االشــراف عـلـى عـمــلـيــة الــتـوزيع � �
حـــيـث � جتـــهــــيــــز اكـــثــــر من  50
مــدرسـة من مــدارس الــفـتح اجلــديـد
بـهــذه ا�ـقــاعـد الـدراســيـة  الـرحالت

لغاية االن ) . 
الى ذلك اكــــدت شـــعــــبـــة الــــرقـــابـــة »���ÕU∫ محافظ ديالى يفتتح مدارس جديدة

مصطفى الكاظمي

مع ضـرورة االلـتـزام  بالـتـوقـيـتات
الـــتي حتـــدد ). ووجـه الـــعــكـــيـــلي
(بـضــرورة ان يـكــون الــتـعــاقـد مع
اجملـارش الـتي تـكـون مــتـكـامـلـة و
مـتمـيـزة من حيـث عدد اخلـطوط و
ا�ــكـائن احلــديـثه و البــد ان يـكـون
لالقسام ا�شرفة  تصور شامل عن
جـمــيع اجملــارش الـتي تــتـعــاقـد و

ستزاول عملية التصنيع ).
“d�« rK��

وبــــ� ان (الـــضـــوابط تــــضـــمـــنت
مــــواصـــــفــــات الــــشــــلب اجملــــهــــز
للمجارش وتسلم  الرز ا�صنع في
اجملارش � موكدا نـحن نريد انتاج
رز مـــــحـــــلـي وفق  ا�ـــــوصـــــفـــــات
ا�ــعــتــمـدة وا�ــعــدة من قــبل قــسم
السيـطرة  النـوعية و ا�عـتمد على
ا�ـواصـفــات الـقـيـاسـيــة الـعـراقـيـة
ا�رقـمة ( 1343) التـحديث الـثاني
/ الــــــرز 2019)  .واشـــــــار الى ان
(الــــضـــوابط حـــددت مـــواصـــفـــات
اكياس البولي بروبل� التي سيتم
تـعـبـئـة الـرز بــداخـلـهـا من حـيث (

احلــــــــجـم و الـــــــوزن و الـــــــســـــــدة
والــلــحـــمــيــة و الــلــون ) مع الــزام
صاحب اجملرشة تسـليم الرز معبأ
بـاالكـيـاس التي يـتم جتـهـيـزها من
قبل جتـارة احلبـوب على ان تـختم
االكيـاس باخلـتم النظـامي ا�عـتمد
للمجرشة وبـشكل واضح متضمنا

كــذلك زنـة الــكـيس الــواحـد صـافي
50 كغ  وتــثــبــيت تــاريخ االنــتــاج
وتـاريخ الـنـفـاذ الـبـالـغـة 24شـهرا
وباستخدام االحبار الثابتة و�نع
اسـتـخدام اقالم الـكـتـابه ا�اجك او
اي وســـيـــلـــة يـــدويـــة اخـــرى) .من
جـــانب اخـــر اعــلـــنت الــشـــركــة ان

(اجـمـالي  كـمـيـات الـشـلب ا�ـسوق
خملازن وزارة التجاره لـغاية اليوم
بــــلــــغت  68,926.418 طــــنــــاً من
الــشــلـب بــانــواعه � مـــوزعه شــلب
يــاسـمــ� اكـثـر من  56.713 طــنـاً
وشـلـب عــــنـبـر اكـثـر من  12.212

طناً .
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تـابــعـة لــعـصــابـات داعش فـي جـبـال
حمـرين.وذكـرت خـلـيـة اإلعالم األمني
في بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس انه

(القـوات ا�سـلحة� تـواصل دك أوكار
اإلرهـــابـــيـــ� ومالحـــقـــة عـــنـــاصــره
ا�ـنهـزمـة بـإشـراف قـيادة الـعـمـلـيات
ا�شتركة)� واضـاف ان (طيران القوة
اجلوية نفذ بواسطة تشكيل طائرات
ال� 159 خــمــســة ضــربــات دقــيــقــة�
استهدف خاللها 6 أوكار ل�رهابي�
ودمــرتـهــا في جــبـال حــمــرين ضـمن
قاطع قـيـادة عمـلـيات ديـالى)� مـؤكدا
(خـروج قـوة أمـنـيـة لـتـفـتـيش ا�ـكـان
واعالن الـتـفـاصـيل الحـقاً عـن نتـائج

هذه الضربات). 
الى ذلك� استهدف الطـائرات التركية
�مركبة تـابعة لـقوات حمايـة سنجار�
داخل مــجــمع خــانــة صــو الــتــابــعـة
لـناحـيـة سـنونـي في قضـاء سـنـجار.
وقـال مـصــدر ان (الـغـارة اســتـهـدفت
احـد قـيـاديي تــلك الـقـوات الـذي كـان
يـســتـقل الـــــــعـجـلــة� ويـدعى مـروان

بدل). 

بــــلغ  2577 مــــحل و 109مــــعــــمل �
ضـمن الـرقــعـة اجلـغـرافـيـة حملـافـظـة
ديالى  وعدد احلـمالت ا�نـفردة التي
نفذتـها الشـعبة  52 وا�شتـركة التي
نـفذتـهـا مع اجلـهـات السـانـدة بـلغت
50 زيارة وحملة تفتيشية � تضمنت
قيام الفـرق التفتيـشية بسحب  327
�وذجـا مخـتلـفا لـلفـحص اخملتـبري
كما قامت الشعبة �نح  390 بطاقه
صــحـيـة خـالل الـفــتـرة ذاتـهــا ومـنح
شـــهــــادات بـــعــــد اكـــمــــالـــهم دورات
تثقـيفـية عدد 388 وبلـغت االيرادات
ا�ــســتــحــصــلــة 43320000) ثالثـة
واربعون مليـون وثالثمائة وعشرون
الف دينار � اضـافة الى زيـارة جميع
مشاريع ا�اء واجملمعات ا�ائية ) . 
وقـد يـكبـد اإلغالق ا�ـطـول لـلـمدارس
بسـبب الـوباء� جـيل الـطالب احلالي
تــريـلــيـونــات الـدوالرات من دخــلـهم�
حسبـما أعلن الـبنك الدولي ووكاالت
تابعـة ل�� ا�تـحدة اإلثنـ�� محذرة
من أن األزمـــة تــفــاقــمت مــنــذ الــعــام

ا�اضي.
w�U� qO�

وقـــال الــــبـــنـك ومـــقــــره واشــــنـــطن�
ومــنـظــمـة األ� ا�ــتـحــدة لـلــطـفــولـة
(يـونـيـسف) ومـنـظـمـة األ� ا�ـتـحدة
للتـربية والـعلم والثـقافة (يـونسكو)�
فـي تـــقـــريــــر إن اجلـــيل احلــــالي من
الــطـالب يــواجه خـــطــر خــســارة 17
تـريلـيـون دوالر من دخـلـهم� مـا �ثل
قـرابـة 14 بـا�ـئــة من الـنـاجت احملـلي
اإلجـــــمــــــالي الــــــعـــــا�ـي� من جـــــراء
االضطرابات الـتي حلقت باحلصص
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بيروت
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على هذه األرض ما يستـحقّ احلياة"� ذلك ما كان يردّده الـشاعر محمود
درويش� وهو مـا اقتـبسه رئـيس مـركز الـذاكرة ا�ـشتـركة عـبد الـسالم بو
طـيّب عـنـد افـتــتـاح ا�ـهـرجـان الـدولـي لـلـسـيـنـمـا والــذاكـرة ا�ـشـتـركـة في
الـناظـور بـا�ـغـرب� وهـو ا�ـهـرجـان العـاشـر بـعـد انـقـطـاع اضـطراري دام
سنـت�� حـيث تسـبّب اجتـياح فـايروس كـورونا (كـوفيد - 19) في تغـيير
�ط العالقـات اإلجتـمـاعيـة والروابط اإلنـسانـية الـتي اعـتاد الـناس عـليـها
في حـيـاتـهم الـيـومـيـة� ســواء في الـعـمل أو الـدراسـة أو وسـائل الـنـقل أو
االتـصـال. وقـد فـرض هـذا الـواقع طـرقـاً جـديـدة وأسـالـيب غـيـر مـطـروقـة
للـتفكـير� وأوجب إعـادة النـظر في الـكثـير من ا�ـسلّـمات واحلـتمـيات التي

كانت أقرب إلى حقائق غير قابلة للنقاش.
والسينما بقدر ما هي فرجـة ماتعة� فإنها في الوقت نفـسه وسيلة للتغيير
والـتـنـويـر� وهي عـابـرة�  لـلـحـدود ومـتـجـاوزة� لـلـحواجـز� و�ـكـن أن تـكون
رسـالةً لـنـشـر ثـقـافـة الـسلم واألمـن الدولـيـ� الـذي تـعـرّض إلى الـتـصدّع
واالنتكاس بسبب اجـتياح وباء كورونا� فضـالً عن استمرار حروب دولية

ونزاعات أهليّة مسلّحة وإرهاب دولي .
كان مـهـرجـان الـسيـنـمـا في الـناظـور اسـتـثـنائـيـاً بـكلّ مـعنى الـكـلـمة� ألن
الفترة التي مرّت على البشرية هي األخرى اسـتثنائية بامتياز� خصوصاً
اخلـــوف من اجملـــهـــول ومن الاليـــقـــ� الـــعــلـــمي الـــذي عـــانت مـــنه األ�
والشعوب� وكان استـثنائياً في حتدّيه لـلواقع في حلظة ثــــقافـية مفعـــمة

باألمل والتجدّد والبقاء . 
وإذا كان االتفاق بـشأن أن عالم مـا بعد الوبـاء هو ليس عـالم ما قبله� إالّ
أن ا�ـسـتـقـبل مـا يـزال غـامـضـاً ومـبـهـمـاً. وبـا�ـقـارنـة مع الـنـظـام الـعـا�ي
القـد�� ففي الـعام 1346 وصل الطاعـون أو "ا�وت األسـود" من الص�
إلى أوروبـا� ولـعـلّـهـا مـفـارقـة حـ� �ّ إكـتـشـاف وبـاء كـورونـا في الـصـ�
أيضـاً لـيـنـتـقل إلى العـالم� وانـتـشـر الـطاعـون عن طـريق الـتـجـارة وطريق
احلـريـر الـذي يـربط الـصـ� بالـبـحـر ا�ـتـوسّط وكـان يـقـضي عـلى نـصف
سكّان ا�نطقة التي يصل إليها. ولكن نظام ما بعد الطاعون هو ليس مثل
نـظـام مــا قـبـله� فــأوروبـا الـتي كـانـت تـعـتـمــد عـلى الـزراعــة في ظلّ نـظـام
إقطاعي تغيّرت باجتاه الصـناعة بالتدرّج. فهل سيـتغيّر النظام الدولي ما
بعـد كـورونا ? وكـيف �ـكن للـعـو�ة أن تـفـعل فعـلـها في ظلّ نـظـام ما بـعد

كورونا? وما هو دور السينما في الذاكرة ا�شتركة ?
بـتقـديـري ثـمّـة مـؤشرات أولـيـة حتـتـاج إلى زمن لـنـتأكّـد من تـغـيـيـر بعض
مظـاهـر الـنـظام الـعـو�ي الـقـائم� منـهـا: تـراجع الـعو�ـة الـتـجاريـة الـدولـية�
واستدامـة العمل عن بـعد� وتخفـيض الضغط عـلى وسائل الـنقل� يضاف
إلى ذلك إفالس ودمج العـديـد من الشـركات في قـطـاعي النـقل والطـيران
والـسـيـاحـة� وارتـفــاع رصـيـد اخـتـصـاصيّ الــذكـاء اإلصـطـنـاعي في ظلّ

الطور الرابع للثورة الصناعية� ناهيك عن دور الروبوتات.
وإذا كـان ذلك واقـعـاً أخـذنـا نـتـلمّـس بـعض جـوانـبه� فـإن ثـمّـة ال مـساواة
وتصدّع في نظام العدالة اإلجتماعية� سواء على صعيد كلّ بلد (فقراء /
أغنياء)  أو على الصعيد الدولي ( جنوب / شمال) أو ( الدول الصناعية
/ الدول الـنـامـية)� فـضالً عن ارتـفـاع معـدّالت الـبطـالـة� يـضاف إلى ذلك
تـراجع مــعــدّالت تـشــغـيل ا�ــرأة. وحـتـى الـيــوم ثـمّــة ضـبــابـيــة اقـرب إلى
الـتـشـاؤم وقد تـتـطـلّـب ب� 30 – 20 عـامـاً لـتـجـاوزهـا حـسب ( أنـغـوس
ديتـون )� ووفـقاً (فـوكـويـاما ) فـإن الـقلق سـيـطر عـلى ا�ـشـهد الـسـياسي
فـيـمـا يــتـعـلّق �ـسـتــقـبل الـبـشـريــة � واألمـر ال يـرتـبط بـالــنـظـام الـصـحي
واإلداري وا�الي واالقتصـادي الدولي فحسب� بل وقـوف اآلداب والفنون
والثـقافـة بشـكل عـام �ا فـيهـا السـينـما حـائـرة أمام هـذا التـطوّر الـهائل�
فـضالً عن أن هـذا التـغـيّـر الـدرامـاتيـكي كـشف ضـعف الـنـفس الـبـشـرية

وهشاشتها.
ر�ـا الـشيء الــوحـيـد اإليــجـابي في هــذه الـكـارثــة ا�ـأسـاويــة الـتي حـلّت
بالـعالم �هـو "التـضـامن األ�ي" وارتفـاع رصيـد الـتعـاطف اإلنسـاني �ا
فيها بـعض ما صدر من الدول الـغنيّـة أو بعض قطاعـاتها� سواء بـالتبرع

بأجهزة طبية أو جرعات من اللقاح أو أقنعة واقية أو غيرها.
وقـد طــرحت األزمــة الـراهــنـة عــدداً من األســئـلــة� مـنــهـا مــا هـو حــاضـر
ومـسـتــقـبل الــعالقـات بــ� الـدول واأل� والـشــعـوب? وأين دور ا�ــشـتـر�
اإلنـسـاني?  وكـيف �ـكن الـتـخـلّـص من تـأثـيـرات اجلـائـحـة بـحـيث يـكـون
العالم مالذاً للسالم والتـفاعل الثقافي واحلفـاظ  على منجزات احلضارة

البشرية? 
واألمر يحـتاج إلى الـتفكـير �سـؤوليـة أكبر �ـنظومـة القـيم ا�شتـركة تلك
التي تـتـعـلّق بـاإلنسـان� سـواء مـا له عالقـة بقـضـايـا الهـجـرة من اجلـنوب
الفقـير إلى الشـمال الغـني� واإلجتار بالـبشر وجتـارة اخملدرات والسالح
وقضـايا الـبيـئـة واإلحتـباس احلـراري� فـضالً عن اإلرهاب الـدولي وسبل
مواجـهته عـا�يـاً� وكلّ هذه األمـور ال �كن مـجابـــهتـها واإلنـتصـار علـيها
دون تــعــاون دولـي وعــمل جــمـــاعي تــكــامـــلي يــســهـم به اجلــــــمــيع دون

استثناء.
و�ـكن أن تـكـون الـسـيـنـمـا إحـدى وسـائـله احلـيـويـة� خـصـوصـاً بـتـعـزيز

الـذاكـرة ا�ـشتـركـة� وهـو مـا كـان حـاضـراً من خالل
مـناقـشـات جـادّة ومـسـؤولـة سـاهم فـيـهـا مـفـكّرون
وبـاحـثـون وفـنّـانـون وســيـاسـيـون في إطـار مـائـدة
مسـتديـرة علـى هامش مـهرجـان الـسيـنمـا الدولي
بـالـنـاظـور� والــذي سـيُـسـتـكــمل في مـديـنـة أفـران

با�غرب أيضاً في مطلع العام اجلديد 2022.
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أليس من الغـرائب أنْ يكون  ا�اليـ� من أبنـاء العراق - وهـو البلـد الغني
بـثـرواته وبـالـذهب االسـود خـاصـة  –حتت خط الـفـقـر � يـكـابـدون شـظف

العيش وشدة أهوال الضيق واحلرمان ?
-2-

ألم يتجه بعضُ أبنائه الى مكبات النفايات بحثا عما ينفع لسدّ اجلوع ?
-3-

لقد قرأنا قول الشاعر :
لم يُبْقَ شيء� من الدنيا بأيدينا 

االّ بقية دَمْعٍ في مآقينا 
وحملـناه على الـتهويل وا�ـبالـغة � ولكنّ هـذا البيت يـصلح ان يكـون لسان
حال ا�الي� في (الـعراق اجلديـد) �ن حُرموا من خـيرات بلـدهم� وباتوا

في أوضاع مزرية تثير االشفاق .
-4-

إنّ نهب ا�ال العام واالسـتحواذ عليه مِنْ قِـبَل السلطويـ� بشتى الوسائل
الشيطانية ا�اكره قد بلغ حداً لم يعهد العالم له نظيراً .

وحيتان الفساد هم أكثر مَنْ يطالب بالقضاء على الفساد ..!!
انّ أكـثــر من  150مــلــيــار دوالر هــربت من امــوال الــعــراق الى اخلــارج
واخذت طـريقـها الـى احلسـابات الـسريـة في مـصارف أجـنبـية� ويـبدو ان

النهم واجلشع يزيدان مع ازدياد الثروات ا�نهوبة ..!!
-5-

واعتاد قراصـنة ا�ال العـام على حمـاية بعضـهم لبعض � ولهـذا لم يشهد
الـعـراقــيـون حــتى اآلن رأسـا كـبــيـراً من رؤوس الــفـسـاد يــقف في قـفص
االتهام للمـحاكمة فالـسرّاق آمنون مطمـئنون مِنْ أَيةِ مالحـقةٍ قضائية رغم

كثرة ا�زاعم �الحقة الفساد وا�فسدين .
-6-

انّهم يـنـسـون أنّ لـلصـبـر حـدوداً � وانّ انتـفـاضـات الـشعـوب ضـد نـاهبي
ثرواتها تنذر بأكبر األخطار� وعندها لن ينفع الندم .

وانفجار براك� الغضب ليس ببعيد ...
-7-                                        

وا�ـؤسف لـلــغـايــة أن الـفـســاد أصـبح هـو األصل
والــنـزاهــة أصــبــحت هي االســتــثــنـاء� فـي مـعــظم

ا�ؤسسات والدوائر الرسمية .
وهنا تكمن الكارثة .
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يسـتعـد القـطاع الـصناعي األردني
إلقــامــة مــعــرض لــلــصــنـاعــات في
بـغــداد � �ــشـاركــة اكــثـر من 150

شركة في مختلف اجملاالت. 
وقال بيان مقتـضب تلقته (الزمان)
امس ان (غــرفـة الـصــنـاعـة ووزارة
األســتـثــمـار االردنــيـ� يــفـتــتـحـان
معرضا للصناعات  11 على ارض
مـعـرض بغـداد الـدولي لـلـمدة -11
20 كانون اجلاري وبتـنظيم شركة
مــجـد االعــمـال ألقــامــة ا�ـؤتــمـرات
وا�ـعــارض الـدولــيـة � و�ــشـاركـة
جميع قطاعات الصناعات األردنية

بأكثر من 150 شركة). 
واكــد مـديــر عـام الــشـركــة الـعــامـة
لــتـــجــارة احلـــبــوب بـــاسم نـــعــيم
العـكيلي ان الـلجنـة ا�كلـفة باعداد
ضوابط وتعليـمات تصنيع الشلب
اجنـزت ضوابط الـتـعاقـد لـتصـنيع
الشلب احمللي ا�ـسوق هذا ا�وسم
مـع اصـحــاب اجملــارش االهـلــيـة و

الــتـــعــلــيــمـــات الــتــصـــنــيــعــة  في
اجملارش احلكومـية لعام  - 2021

Æ2022 
وقـــــال ان (الـــــضـــــوابـط الـــــتي �
اعـدادهــا ضـمت قــسـمـ� � الــقـسم
االول يـخص ضـوابط الـتـعـاقـد مع
اجملـارش االهـلـيـة والـقـسم الـثـاني
يــــضم الــــضــــوابط الــــتـى حـــددت
للتعاقد مع اجملارش احلكومية) . 
واضــــــــــاف ان (وضـع ضــــــــــوابـط
الــتــعــاقـــد لــتــصــنــيـع الــشــلب مع
اصـحـاب اجملـارش االهـلـيـة تـهدف
الى تـبـسـيط إجراءات الـتـعـاقد مع
اصحاب اجملـارش االهليـة بالشكل
الـذي يـضمن الـسـرعـة في التـعـاقد
وضمـان حقوق االطـراف ا�تـعاقدة
� �ا يـضمن احلـصول عـلى انتاج
رز مــــحــــلي وفـق ا�ــــواصـــــــفــــات
احملـــــــددة  .وبــــــــ� الـى ان هـــــــذه
الــــــضـــــوابـط شـــــمــــــلت ا�ــــــراحل
الـتــمـهــيــديـة لــلـتــعــاقـد (خــطـوات
الـتـعــاقـد ) وتـمـثل هــذه ا�ـرحـلـة (
اإلعالن � طـلب التـعـاقد � الـكشف )

الدراسية بسبب كوفيد-19. 
ويـفــوق الـرقم الـتـقـديــرات الـسـابـقـة
العام ا�ـاضي والتي توقـعت خسارة
الــطالب 10 تـــريـــلـــيــون دوالر عـــلى

مستوى العالم� بسبب اجلائحة.
وقال ا�سـؤول عن التـعلـيم في البنك
الـدولـي خـا�ي ســافـيــدرا� إن "أزمـة
كوفـيد- 19تسـبـبت في وقف أنـظـمة

التعليم في أنحاء العالم. 
اآلن بـعد 21 شهـرا� ال تـزال ا�دارس
مـغـلـقـة أمـام ماليـ� األطـفـال� وقـد ال
يـتـمـكن آخـرون من الـعـودة أبـدا إلى
ا�ــــدرســـــة".واضـــــاف أن "خـــــســــارة
الـتـعـليم الـتي يـواجـهـهـا الـعـديد من
األطـفـال� غـيــر مـقـبـولـة أخالقـيـا".وال
تـطـال اضـطـرابـات الـتـعلـيـم اجلمـيع
بشـكل متـساو� وأظـهرت الـدراسة أن
األطفـال األكـثر فـقـرا والذيـن يعـانون
من إعـاقــات جـسـديـة� لــديـهم فـرصـة
أقل لـلـوصـول إلى الـتـعـليـم عن بـعد�
فـيــمـا الـتالمــيـذ األصـغـر ســنـا أكـثـر
تـأثرا بـشـكل عام.وأظـهـر التـقـرير أن
الـفـتـيـات كنّ أقل قـدرة عـلى الـتـحول
إلى الــتــعـــلم عن بــعــد وحلــقت بــهن
خسارة أكبر من ناحـية التعلم بشكل

عام.
وفـيـمــا كـشـفت حـكــومـات في أنـحـاء
الـعــالم عن تـدابـيــر حتـفـيـز لــتـعـزيـز
اقـتـصـاداتهـا في مـواجـهـة تـداعـيات
الوباء� خُصص أقل من  3 با�ئة من
هـذه األمــوال لـقـطـاع الـتـعــلـيم فـيـمـا
يقيـم أكثر من 200 مليـون تلـميذ في
بــلـدان لــيس لـديــهـا الــسـبل لــتـقـد�

الدروس عن بعد.

الصـحيـة لـقسم الـصحـة العـامة  في
دائرة صـحة ديـالى على اتالف اكـثر
من 67 طـن  من ا�ـــواد الــــغـــذائـــيـــة
الـغـير صـاحلـة لالسـتـهالك الـبـشري

خالل شهر تشرين الثاني ا�اضي 
وقال  مـدير شـعبة الـرقابـة الصـحية
في دائرة صحة ديـالى  محمد هادي
رشيد لــ (الزمان) � ان  (فرق الرقابة
الصحية الـتابعة لها
قـــد نــــفـــذت  102من
احلمالت الـتفـتيـشية
ا�ـشـتــركـة مع الـفـرق
الــســانــدة وا�ــنــفـردة
في األسـواق احملــلـيـة
اسـفرت عـن غلق   14
محال ومعمال  وتغر�
 18 مـــــحـال جتـــــاريـــــا
ومــعــمـال  خملــالــفــتــهــا
الـــشــروط والـــضــوابط
الـــصــحـــيــة في مـــجــال
عمـلها وا�ـواد اخملتـلفة
الــــــتي تــــــعــــــرضــــــهــــــا
واخلـاصــة بـاالســتـهالك

اليومي للمواطن�) .
وب�  رشيد � انه ( �  قيـام الشعبة
بـاتـخاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة بحق
اصـــحـــاب هـــذه احملـالت اخملـــالـــفــة
وحسب قانون الصـحة العامة ا�رقم
 89 لـسـنـة 1981 مـصـادرة واتالف
67 طن و478 كــــــــــغـم مـن ا�ــــــــــواد
الغـذائيـة الصـلبة و88064 لترا من

ا�واد السائلة ) .
وبـــيـــنـت االحـــصـــائــــيـــة � ان (عـــدد
الزيارات ا�يدانـية  للرقابـة الصحية

الصفوف والدوام ا�زدوج ) .
واضاف الـتـميـمي � انه (� االسـهام
برفـد منـاطق احملافـظة بـهذه االبـنية
خلــدمـة ا�ـؤســسـات الــتـربـويــة كـمـا
ونــــعـــمل جــــاهـــدين رغـم الـــظـــروف
الــصــعــبــة عـلـى اكـمــالــهــا بــالــشـكل

اجلـمــيل الـذي
يالئم ابـنــائـنـا
االعــزاء لـــدفع
الــــعــــمــــلــــيـــة
الـــتـــربـــويـــة�
ونـــحــــيي كل
مــــعـــــلم وكل
مدرس يخدم
الــــــــعــــــــراق
بـــــــــــهـــــــــــذه
ا�ـرحــلـة ) �

نيجرفان البارزاني
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أفتتـحَ  وزير الصناعة وا�عادن
مــنـهــل عـزيـــز اخلــبـــاز يُــرافـقه
مُـــحــافظ بـــابل حـــسـن مـــنــديـل
والـــــنــــائـب سـالم الـــــشـــــمـــــري
وقائمـمقام قضـاء ا�سيب وعدد
من ا�ُـدراء الـعـامـ� في الوزارة

األربــــعــــاء مـــــصــــنع الــــصــــودا
والـــكـــلـــور في شـــركـــة الـــفُــرات
الـعامـة للـصنـاعات الـكيـميـاوية
وا�ُــبـيـدات والـذي كـانَ مُـتـوقـفـاً
لسـنوات طـويلـة حيث �َّ إعادة
تـأهـيــله وتـشــغـيـلـه خِالل فـتـرة
أستمـرت ألكثر من سنـة بجهود

كـــوادر الـــشـــركــة الـــهـــنـــدســـيــة
وبـالـتـعـاون مع الـشـركـة الـعـامة
لــلــتــصـمــيم وتــنــفـيــذ ا�ــشـاريع
ويـعـمل ا�ــصـنع بـتـكــنـولـوجـيـا
اخلاليــا الـغــشـائــيـة الــصـديــقـة
لـلــبــيــئـة و�ــنــظــومـة ســيــطـرة
حــديـثــة ويــضُم أربـعــة خــطـوط

إلنـتـاج أربـعـة مُـنـتـجـات تـشـمل
الكلـور السائل بـطاقة 40 طناً/
يوم والتي تُستخدم في تصفية
وتعـقيم ميـاه الشُرب حـيث يُعد
ا�ــصـــنع الــوحــيـــد في الــعــراق
إلنــتـاج الـكـلـور الـسـائل إضـافـة
إلـى مُــنــتــجــات هـــيــدروكــســيــد
الصـوديـوم بطـاقة 45 طنـاً يوم
وحامض الهيدروكلوريك بطاقة
 ٤٥  طـنـاً يـوم وهـايـبـوكـلـورات
الصوديوم بطاقة 60 طناً يـوم.
وبــــاركَ الــــوزيــــر في مــــؤتــــمـــر
صـحـفي وبـفـخر كـبـيـر وإعـتزاز
جــهـــود كــوادر شــركـــة الــفُــرات
الـــعــــامـــة والـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
لــلــتـصــمـيـم وتـنــفـيــذ ا�ــشـاريع
والشركـات ا�ُشاركـة من القطاع
اخلـــاص و�ُــســـانــدة ودعم من
احلـــكـــومــة ومـــجـــلس الـــنــواب
ومُــحــافـظــة بــابل وكُل األطـراف
ا�ُــشـاركــة في إكــمــال عـمــلــيـات
تـأهــيل وإفـتــتـاح ا�ــصـنـع بـعـد
تــوقـفـه حلـوالي  13 عـام ورغُم
كُل ا�ُــراهــنــات عــلى عــدم قُــدرة
ا�ــصــنع عــلى اإلنــتــاج وإعــادة
حــركــة الـــصــنــاعــة من جــديــد �
مُــشـيــراً إلى ان ا�ــصــنع يُــنـتج
مُـــنــتـــجـــات صــنـــاعـــيــة تـــخــدم
وزارات مُــخــتـلــفــة كــالـبــلــديـات

وا�ُنـشآت الصـناعيـة وا�صافي
والـكـهـربـاء وتـفـوق ا�ُـواصـفـات
الـــعـــا�ـــيـــة من نـــاحـــيـــة الـــدقــة
والكفاءة واحلجم والكمية التي
يــتم تــعـــبــئــتــهـــا في الــعــبــوات

اخلاصة بهـا.
ووعــدَ الــوزيــر بـقــوله (إنــنـا لن
نــتــوقف وســنــســتــمــر بــالـعــمل
اجلــــاد من أجل الــــوصــــول إلى
أفـضـل مـا يُـمـكن من إفـتـتـاحـات
�ـصـانع مُـتـوقـفـة وإعـادة حـركـة
اإلنــتـــاج فـــيــهـــا) � مُـــعـــبــراً عن
(فـخــره كـعــراقي بـأنهُ �َّ الــيـوم
إعــادة تـشــغــيل ا�ـصــنع وبــأيـد

عراقية خالصـة ).
ŸUD� —uD�

مـن جـانبـه قالَ مُـحـافظ بابل ان
(إفــــتــــتــــاح مــــصـــنـع الــــصـــودا
والــكـــلـــور دلــيـل عــلى ان وزارة
الـصـنـاعـة وا�ـعـادن تسـعى إلى
تطوير القطاع الصناعي ويُمثل
بـصـمــة تُـحـسب �ــعـالي الـوزيـر
والكادر ا�ُتقدم في الوزارة وكُل
الـكــوادر الـتي سـاهـمت في هـذا
اإلجنـــاز).بــدوره قـالَ الــشـمــري
ان (ا�ــصـنـع ســيُـشــغـل األيـادي
العاملة في مُـحافظة بابل ويحد
من إخـراج الــعُـمــلـة الــصـعــبـة �
مــؤكـداً ان هُـنــاك إصـرار وجُـهـد

في وزارة الــصــنـاعــة �ُــواجــهـة
الـتــحـديــات وا�ُـضي بــتـحــقـيق
اإلجنــازات � مُـطـالـبـاً احلـكـومـة
بتفعـيل قانون حمايـة ا�ُنتجات
احملــــــلــــــيـــــة وإلــــــزام جــــــمــــــيع
ا�ُـــحــافـــظــات وخـــاصــةً أمـــانــة
بــغــداد بـالــتــعـاقُــد مع الــشــركـة

ودعم ا�ُنتج الوطنـي) .
إلــى ذلك أضــــــافَ الــــــوزيـــــر أنَ
(ا�ـصــنع يُـمــثل مــشـروع كــبـيـر
جـــداً وقـــد واجـهَ الـــكـــثــــيـــر من
الـصــعـاب وقــد �َّ وبـعــمل جـاد
وإخـالص وتـــعب في أكـــثـــر من
عـام تــدويـر عــجـلـة اإلنــتـاج في
ا�ـصـنع) � مُـسـتـطـرداً (بـجـهـود
العـراقيـ� اخمللـص� سـنسـتمر
ولـن نـتـوقف وسـيـتم إسـتـكـمـال
اإلفـتتـاحات ضِـمنَ اخلُطـة التي
وضـعـنـاهـا وحتـقـيق ا�ـزيـد من
اإلجنــــــازات ) � الفــــــتــــــاً إلى ان
(مُــحــافـظــة بــابل لــهـا األهــمــيـة
واألولـويـة كونـهـا حتـتـوي على
مُـــنـــشـــآت صـــنـــاعـــيـــة مُـــهـــمـــة
والـــــــــــــوزارة تــــــــــــبــــــــــــحـث عـن
إستثمارات حقيقية مع شركات
كــفـوءة وذات خــبـرة ومــدعـومـة
من شــركــات عــا�ــيــة لــتــشـغــيل
ا�ـــصـــانع ود�ــــــومـــة الـــعـــمل

فيهـا ).

العلمان االردني والعراقي
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جمهورية العراق 
ديوان الوقف السني 

هيئة ادارة واستثمار اموال
القسم: مكتب ا��ير العام / شعبة ا��اي�ا�الوقف السني

تعلن هيئة إدارة واستـثمار أموال الوقف السني عن اجـراء مزايدة علنية في ديـوان الوقف    السني / القاعة ا�ـركزية  في منطقة
السبع ابـكار في الساعة الـعاشرة صباحـاً لتأجير األمالك الـتجارية ا�بيـنة أرقامها وأوصـافها أدناه� فعـلى الراغب� في االشتراك
با�زايدة مراجـعة ديوان الهـيئة مستـصحب� معـهم بطاقة الـسكن  والبطاقـة التموينـية وهوية األحـوال ا�دنية وشهـادة اجلنسية
العراقـية  أصل و صورة وتـاييد سـكن  مع صك مصـدق من مصرف الـرافدين �غـنط ويحـتوي على خـتم حراري ألمر( هـيئة إدارة
من بدل الـتقديـر وعلى من تـرسو علـيه ا�زايـدة دفع اإليجار واسـتثـمار أموال الـوقف السـني ) بالتـأميـنات القـانونـية البـالغة ٢٠%
الـسـنـوي صـفـقـة واحـدة مـع أجـور اإلعالن والـلـجـان مع مالحــظـة ا�ـادة ١٨من نـظـام ا�ـزايـدات اخلــاصـة بـاألوقـاف والـتي مـنـعت

ا�سؤول� وا�وظف� في دوائر األوقاف  وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشتراك في ا�زايدة وكذلك ا�دين� جلهة الوقف . 
يكون موعد ا�زايدة يوم ( االربعاء ) ا�وافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢١.
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ولد نـاصر مـحمـد ظاهـر احلاني في
قــضــاء عـنه  1917وتــخـرج من دار
ا�ــعــلــمــ� بــبــغــداد  1943وواصل
دراســته بــكــلــيــة اآلداب بــالــقــاهـرة
فـأحـرز شـهـادة الـلـيـسـانس بـاآلداب
في الــعــام  1947ونــال الــدكــتــوراه
بـالـفـلـسـفـة من جـامـعـة لـندن 1950
وال نــــريـــــد االطــــالــــة في وظــــائــــفه
الـتربـويـة ولكن سـأتطـرق إلى عـمله

الديبلوماسي.
 مـلـحق ثـانـي بـالـسـفــارة الـعـراقـيـة
بــــواشــــنــــطن  ?1954مــــديــــر عــــام
للعالقات بـوزارة اخلارجية ?1960
سفيـر في بيروت  ?1961سفير في
دمــــــــــــشـق  ?1962وكــــــــــــيـل وزارة
اخلــــارجــــيـــة  ?1963ســــفــــيــــر في
واشنطن  ?1964سـفيـر في بـيروت
اي ?1968وزيــر خـارجــيـة  ?1967
بـعـد ثـورة تـمـوز مـسـتـشـار لـرئـيس
اجلـمـهـوريـة أحـمـد حـسن الـبكـر� له
مـؤلـفـات عـديـدة بـاللـغـتـ� الـعـربـية
وهي تخص األدب العربي باللغت�.

قـضت الـسـيـاسـة الـدولـيـة أن تؤلف
مـجـلـس االمن الـدولي وهـو مـجـلس
يـتـحكم بـشـؤون العـالم عـبـر حتريك
ادواته كـــلـــعـــبـــة الـــشـــطـــرجن. ومن

ا�عروف أن مجلس األمن يتألف من
الــدول الـتي عــانت ويالت احلــربـ�
الــعـــا�ــتــ� األولى والـــثــانــيــة ومــا
ضـحت من خـسائـر مـادية وبـشـرية�
خصوصـاً (انكلتـرا� امريكـا� فرنسا�
وروســـــيـــــا). وأود ذكـــــر شـــــواهـــــد
حــضـرتــهــا انـا وأخــرى ســمـعــتــهـا
وقرأتها ففي السـبعينيات من القرن
ا�ــــنـــصــــرم وفـي األعـــوام – 1973
حـدث ان كـان هـنـالك 1974 -1972
تـقـرب من ا�ـعـسـكـر االشـتـراكي� أي
االحتــاد الــســـوفــيــتـي بــالــذات� من
خالل اتفـاقيات جتـارية واقتـصادية
ب� الهند واالحتـاد السوفيتي. ففي
حـفـلـة اسـتـقـبـال تـقـيـمـهـا الـسـفـارة
الفـرنسيـة في الرابع عشـر من تموز
كل عـــام وقف الــســـفــيــر األمـــريــكي
مـعـلـنـا بـأعـلى صـوته امـام اجلـمـيع
مــخـتــرقــا االعـراف الــدبــلـومــاســيـة
مـــســتـــغال وجـــود انـــديــرا غـــانــدي
رئـيسـة الوزراء مـبـاركا وبـاستـهزاء
تــقـرب الـهـنـد واالحتــاد الـسـوفـيـتي
بـقـوله إن واشـنـطن ابـلـغته أن االف
االطنان من احلنطة والشعير والتي
كانت امـريكـا تمد الـهنـد بها سـنويا
قــد افــرغــتـــهــا الــبــواخــر في مــيــاه

احمليطات). 
dOH  ÕuL

 امـــا مــا قـــراتـه فـــهــو
طموح السفير احلاني
دفـــــعـه الى الـــــلـــــقـــــاء
بـطمـوح مـثله هـو عـبد
الـــــــــرزاق الــــــــنـــــــــايف
لـتـتــوسع هـذه احلـلـقـة
بــــافــــراد يــــحــــمــــلــــون
الــصــفــات نــفــسـهــا من

امــثـــال بـــشـــيـــر الـــطـــالب ا�ـــلـــحق
الــعــســكـري في بــيــروت عـام 1967
وا�دعـو لطـفي العـبيـدي من الـتجار
ذوي الــعالقــات ا�ــشـبــوهــة وطـالب
عـلي السـهيل من مـشـايخ بني تـميم
وهالل بالسم الياس� وسعد صالح
جـبــر. هـذا الــتــكـتل ا�ــشـبــوه الـذي
يــتــزعــمه الــنــايف والــذي ورط مـعه
ايــــاد ســــعــــيــــد ثــــابـت من حــــركــــة
(الثـوريون الـعرب) والـتي استـغلـها
الـــنــايف حــا�ــا بــافـــكــار تــنــظــيــمه
اجلديـد. هذه الزمـرة باتت عالقـاتها
مــكـــشــوفــة مع الـــغــرب خــصــوصــا

امريكا.
WO  WJ Ë

يـقـول احـمـد احلـبـوبي وزيـر الـعمل
والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة في حـكـومة
عــبـد الــرحـمن عــارف: (سـافـرت الى
بيروت عام  1967بعد وعكة صحية
أ�ّت بي وقــد زارني نــاصــر احلـاني
سفـيـرنا في بـيروت ودعـاني للـغداء
فـي زحـلـة ولــلـحــديث بـامــور عـامـة�
حـسب تــعـبــيـره� حــيث بـدأ حــديـثه
بــاسـتـفــزازي قـائالً �ـاذا تــقـاطـعـون
امريكا? فاندهشت� واسترسل قائالً:
ا�ـصــلـحـة تـقـتـضي االصـطـفـاف مع
امــريـكــا واعـادة الــعالقـة مــعـهـا وال
مـصـلـحـة في مـعـاداتـهـا وعـليـكم ان
تغـيروا سيـاستـكم ورجاني ان انقل
حديـثه هذا الى طـاهر يـحيى رئيس
الـوزراء يوم ذاك . فـقـلت له أال تـعلم
انك تعارض سياسة حكومتك وانت
سـفـيـرهـا. اجـابنـي اننـي لم اخـتلف
مع سيـاسة حـكومـتي� بل اعـارضها
وارجــوك ان تــوصل وجــهــة نــظـري
الى طاهر يحـيى لتعديل ا�وقف من
امـريـكـا فـبل فـوات األوان . وعـنـدما
نــقـــلت حـــديــثه الـى طــاهــر يـــحــيى
اجـابـنـي - هـذا يـخـروت - ) . نـنـقل
هـــذه الــــصـــورة لـــنـــدلـل عـــلى فـــهم
احلــاني لـلــعـبــة. وفي حـديث لــعـبـد
الـــرحـــمن عـــارف في اســـطـــنـــبــوال
بـــــتــــاريخ  18شـــــبــــاط ) :1970إن
الـنـايـف وزمـرته لم يـكـونـوا اال اداة
حـركهـا االستـعـمار واغـراء ا�ال الن
شـركــات الــنــفط بــالـعــراق والــقـوى

الــتي تـقف وراءهــا كـانت قــد سـعت
مـنـذ ان مـنـحت احلـكـومـة الـعـراقـية
عقدا لشركة ايراب  الفرنسية وعقداً
اخــر التـفـاقـيـة الــتـفـاهم وا�ـسـاعـدة
الــفـــنــيــة مـع االحتــاد الــســـوفــيــتي
الســتـثـمـار حـقل الـرمـيـلـة الـشـمـالي
الـــذي � ســـحـــبه من شـــركـــة نـــفط
الــعـــراق واحلــاقه بـــشــركـــة الــنــفط
الـوطــنـيــة وكـذلك حــجب احلـكــومـة
امــتــيــاز الــكــبــريت عن شــركــة فــان
امـريــكـان االمــريــكـيــة ولــذلك سـعت
امــــريـــكــــا الى الـــبــــحث عـن عـــمالء
يــعــمــلــون عـــلى االنــقــضــاض عــلى
احلـكم ووجدوا في الـنـهايـة ان عـبد
الــرزاق الـــنــايـف هــو الـــرجل الــذي
يـــحــتـــاجـــونه واشـــتـــروه من خالل
الـسعـوديـة بوسـاطـة ناصـر احلاني
وبشير الطالب). يـجيب النايف بعد
نفـيه بـتصـريح على مـا افاد به عـبد
الرحـمن بـقوله: (انـا ال انكـر عالقتي
بــاالمـــريــكـــان الــذين فـــرضــوا عــلي
الـتــعـاون مـع الـبــعـثــيـ�). وهــنـالك
امـثلـة كـثيـرة ولـكنـني اقـول إن على
االخـرين أن يـفهـمـونـها كـمـثـال على

ما ذهب اليه احلاني .
في حــديث لــعــلي عــبـد الــله صــالح
مــلـخــصه (مــاذا يــريــد الـغــرب مــنـا
و�ـاذا هـذا الـتـدخل بـشـؤونـنـا). اما
الـزعـيم الـلـيـبـي فـكـان يـشـيـر دائـمـا
وفـي كل خـطــابـاته خــصـوصــا بـعـد
إعدام الرئيس الراحل صدام حس�
مـخــاطـبــا جــمـيع الــرؤسـاء الــعـرب
(انــنـا سـنـالقي نـفس ا�ـصــيـر) هـذا
عـلى الرغم من تـخـليه عن جـمـيع ما
�ـلــكه من اســلــحـة وعن ســيــاسـته
ازاء الــغـــرب. امــا الـــرئـــيس صــدام
حـسـ� فـقـد طـوق نـفـسه خـصـوصا
بـعـد انــسـحـابه من الـكـويت بـدائـرة
مـعــاديـة وبــصـفــة انـفــعـالــيـة نــحـو
امـــريـــكـــا بــــالـــذات مـــتــــجـــاهال كل
سـطـوتـهـا وسيـطـرتـهـا عـلى قرارات
مجلـس االمن. كلنـا يذكر ان كل دول
الـعـالم كـانت تـقف مـعـنـا خـصـوصا
بعد تـقارير ا�فـتش� الـدولي� التي
اثــبــتت خــلــو الــعــراق من اســلــحـة
الــــدمـــار الـــشـــامل ولــــكن امـــريـــكـــا
وربـيـبـتـهـا بـريــطـانـيـا اصـرتـا عـلى

تغيير النظام الوطني في العراق. 
نعود قـليال الى الوراء وتـصريحات
مــجــازيــة لــلــمـرحــوم الــرفــيق عــلي
صالح السعدي وقوله: (جئنا بقطار
امـريكي وخـرجنـا بـقطـار بريـطاني)
او بالعكس وهذا التصريح ال يعني
انه قد اتـصل بهـذه الدول وأن ثورة
الـثامن من شـباط الـشعـبيـة النـبيـلة
قد تلطخـت سمعتها بـتصريحه هذا
وا�ــا كــان يــقــصــد أن الــعــالم كــله
حتت ســـــيــــــطـــــرة مـــــجـــــلـس االمن
ا�يكافـلي الذي انتهج قـول ميكافلي

ا�أثور (الغاية تبرر الوسيلة).
وقد نـعتً ناصـر احلاني بـا�يـكافلي

ألنه كان يعرف اللعبة ويفهمها.
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عالم راحل

قــلــيالً. ولــعل الــسـر فـي ذلك أن الــعـقل
الـواعـي مـيـال إلى الـتـركـيـز والـدقـة في
الــنــظــر. فـهــو عــنــدمـا يــدرس أمــراً مـا
يـحاول التـركيز عـلى نقطـة واحدة منه.
ولـــهـــذا فــلـــيس من الـــســـهل عـــلــيه أن
يـســتـوعب نـقـاطـاً عـدة من خالل نـظـرة
واحـــدة. فــتــراه عــنـــد الــبــحـث يــجــمع
األفـكـار ويسـتـقصي دقـائـقهـا� ولـكنه ال
يـقدر على الربط ب� فكرت� متباعدت�
مـنـهـا.وهـذا سبب مـا نـرى بـ� احلـفاظ
مـن عـــجـــز عن الـــفــــهم واإلبـــداع. فـــهم
يـــكــثـــرون من حــفـظ ا�ــعــلـــومــات ومن
تــكــرارهــا والــتـمــشــدق بــهــا� ولــكـنــهم
يــظـلــون كــالـبــبـغــاء غـيــر قــادرين عـلى
اسـتـخالص أيـة جـدوى �ا يـحـفـظون.
وعـــــلـى الـــــعـــــكس مـن ذلك األذكـــــيـــــاء
ا�ــلــهـمــون� إذ هم يــدأبـون عــلى تــفـهم
األفـكار ا�ـتـنوعـة ثم ينـسونـها. ومـعنى
هـذا أنهم يـتركونـها مخـزونة في أغوار
عـــقـــلــهم الـــبـــاطن� فـــتــتـــفـــاعل هـــنــاك
وتـــتــشـــابك. ولـــهــذا جنـــدهم أبــرع في
اجلــواب وأقـدر عـلى حـل ا�ـشـكالت من

أولئك احلفاظ ((الدرّاخ�)).

{ من وثائق الصحفي سالم الشماع

بـا�ـشـكـلة الـهـيـنـة� فـقد حـاول الـعـلـماء
الــكـشف عن أسـرارهـا ردحـاً طـويالً من
الــزمن من دون جـدوى. وبــقي قـسم من
الــعــلـمــاء� حــتى يــومــنـا هــذا� يــعـدون
الـذاكـرة لـغـزاً غيـر مـفـهـوم. وفي اآلونة
األخـيرة جـاءتنـا الصـحف بخـبر ظـهور
اكـتشـاف مهم في شـأن الذاكـرة على يد
عـالم روسي اسـمه الدكـتـور بلـومـنفـلد.
فـقـد قـام هـذا الـعـالم بـبـعـض الـتـجارب
اخملـتبرية على اخلاليـا احلية� ال سيما
تـلك التي توجد في أنسجة ا�خ ونخاع
الــعــظـــام� فــوجــد أنــهــا حتــتــوي عــلى
خـواص كـهربـائـية مـغـناطـيـسيـة تـشبه
إلـى حــد بـــعـــيـــد تــلـك اخلــواص الـــتي
تـتصف بـها أجـهزة الالسلـكي الدقـيقة.
وقـد أعلن العـلماء أن هذا االكـتشاف قد
يــؤدي إلى الـكـشـف عن أسـرار الـذاكـرة
في االنسان. ولعل الذاكرة ليست سوى
عـمـليـة معـقـدة للـتسـجيـل ا�غـناطـيسي
يـــجــري في داخـل ا�خ الــبـــشــري عــلى
مـنوال ما يجري التسجيل ا�غناطيسي
في الـعقول االلكـترونية ا�عـروفة.أعتقد
أن هــذا االكــتــشــاف الــعــلــمـي ذو داللـة
كــبـــيــرة في مــوضــوع اإلبــداع. فــنــحن
نـعرف أن أي إبداعاً لفـكرة جديدة ليس

مـشــكالته الـعـاديـة ـ يـقـوم بـسالسل من
النشاط الال شعوري� تكشفت لهم الغاز

االنتاج الفني كل التكشف)).
وكذلك قال األستاذ كنمير عند بحثه في
الـعـبـقـريـة. فـاإلبـداع الـعـبـقـري في رأيه
هـو ((الطريق الـغريب الذي تـنصب منه
األفـكار اجلـديدة وا�ـكتـشفـات العـجيـبة
عـلى العبقري� من حـ� إلى ح�� نابعة
من مــعـ� مـجـهـول ال يـعـرفه هـو نـفـسه
وال يـــســتـــطــيع الـــعــقل الـــشــعــوري أن

يدركه)).
�اذا?

إن هـذه العالقـة الوثـيقـة ب� الـالشعور
واإلبــداع جتـعــلـنـا نــتـســاءل� ونـلح في
الـتسا�ل� عن السبب فيـها. إنها مسألة
دقـــيـــقـــة ومــــهـــمـــة. وفي رأيي أنـــنـــا ال
نــســتــطــيـع أن نــفــهم حالً لــهــا قــبل أن
نــعـرف شـيــئـاً عن طــبـيـعــة الـذاكـرة في
اإلنـسـان. فمـا يحـدث للـمبـدع قد يـحدث
ألي واحــد مـنـا حـ� نــحـاول أن نـتـذكـر
شـيئـاً� فـنحن كـلمـا أجهـدنا أنـفسـنا في
أن نــتـذكـر شـيـئــاً نـريـده صـعـب عـلـيـنـا
أمـره� ولكـننا ال نـكاد نهـمله ونـغفل عنه

حتى يأتينا فجأة كاللمح اخلاطف.
ومــشـكــلـة الـذاكــرة� بـوجه عــام� لـيـست

الــيـقــظــة قـد ألــقت جـانــبــاً كـبــيـراً من
الـضـوء عـلى عمل الـعـقل عـند الـفـنان�
فـالعمل االنشائي الذي يقوم به الفنان
يـكـون في الـغالب ـ مـثل حـلم اليـقـظة ـ
نـتـيجـة عـملـيـة ال شعـوريـة. وما يـبدو
لـلعيـان مجرد حملـة من اإللهام أو ميالً
إنـشـائـيـاً فريـداً� إذا أنت فـحـصـته بدا
لك فـي طـبـيـعـته ا�ـعــقـدة مـنـبـعـثـاً من
مــيـول عــدة� تـعـمل فـي األعـمـاق حتت
سـطح الشعور. هذه ا�ـيول تستمر في
عـملهـا الال شعوري مـا بقيت مـكبوتة�
وتـبقي آثـارها بـسيطـة وغيـر مفـهومة
مـا بـقيت مـصادرهـا خفـية. ولـكن متى
حتـــقق الــنـــاس أن الــعــقـل ـ حــتى في

اإلبــداع لـيس كــله �ـا يــدركه اإلنـسـان
نـتيجة وعيه القاصـد أو تفكيره ا�نظم.
ال شـك أن الــتــفــكــيـــر ا�ــنــظم ضــروري
لـإلبداع ولـكـنه ال يـكـفي وحـده في ذلك�
فـمهـما حـاول ا�فـكر أن يـصل إلى فكرة
جــديـدة شــعـر بـالــعـجــز مـا لم يــسـعـفه
الالشـعور بلمحاته اخلـاطفة التي تنير

له السبيل.
يـقـول األستـاذ سيـر بـيرت في الـطريـقة
الـتي يتـوصل بهـا العـباقـرة والفـنانون
إلى الــقــيــام بـإجنــازاتــهم الـرائــعــة مـا

يأتي:
((إن الــدراسـات الــتي قــام بـهــا عـلــمـاء
الـتـحلـيل النـفـسي على األحالم وأحالم

ســـوى ربط أو تـــألـــيف بــ� فـــكـــرتــ�
مــعــروفـتــ� ســابــقـاً. ومــعــنى هـذا أن
ا�ـبدع ال يستطيع أن يخلق الشيء من
عـدم� بل هو يؤلفـه من أشياء موجودة
قـبالً� وليس له من فضل في ذلك سوى

فضل الربط والتركيب.
WI�U� �«—U���«

وإذا عـلمنا� باإلضافة إلى ذلك� أن ا�خ
يـحتوي على مالي� األفكار والذكريات
الـتي اختـزنهـا من اختبـاراته السـابقة
جـــاز لــــنـــا الـــقــــول� إذن� إن الـــفـــكـــرة
اجلـديـدة هي نـتاج عـمـلـية ال شـعـورية
جتـري في داخل ا�خ حيث تترابط بها
فكرتان قد�تان كما تترابط ا�علومات
اخملــــتــــلــــفــــة اخملــــزونــــة في الــــعــــقل
االلــكـتـروني..قـد يـراود الـذهن في هـذا
الــصــد سـؤال آخــر هـو: �ــاذا يــصـعب
عـلى ا�خ أن يـقـتـنص الفـكـرة اجلـديدة
في حــالـة الـوعي والـتـفــكـيـر الـقـاصـد�
بـيـنمـا هو يـقـتنـصـها بـسهـولـة عنـدما
يـــغــفــو الــعـــقل الــواعي أو يـــغــفل عن
نـــفـــسه?يــبـــدو أن الـــعــقـل الــواعي ذو
طــبـيـعــة حتـلـيــلـيـة ال تــركـيـبــيـة. فـهـو
يـستطيع أن يبحث ويفكر ويستقصي�
إ�ــا هــو ال يــســتــطــيع أن يــبــتــكـر إال
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الـبـارود والـغـرف ا�ـهـدمـة. أنـطـلق بـنـا
الـى اجلانب الشـمالي من اجلـزيرة�قلت
لـه�فـلم أعـد أُطق مـا أراه يـارجل. دعـني
أرى جـزيرة العرسـان وما كان يحـيطها
من مـاءٍ وجنان� ألرى نافـورتي اجلميلة
الـتي لي فيها مئات الذكريات والصور.
خـذني الى الـكـازينـو اجملاور لـهـا حيث
ا�ــــاء واجلـــمــــال واوفى الـــبــــشـــر. مطَ
شـفتـيه وضحك في سـره وقاد الـسيارة
الـى هـــنــــاك حـــيث ال جــــمـــال وال شيء
سـوى الـقَفَـر. أين هي النـافورة? بل اين
هـي الـصـورة? أنــهـا أسـطــورة..هـذا مـا
أجــابــني به مــحــدثي. أن مـا تــرويه لي
نـسج مـن اخلـيـال يـا سيـدي. مـا تـقـوله
نــراه في الـصــور واالفالم وال �ـكــنـني
كـشاب ثالثيـني أن أتصور أنـه كان هنا
في مـا يسـمى جزيرة الـسندبـاد! أجبتهُ
ال تـثريب عليك ياولدي ا�ا هي كأرض
عــــاد..الــــتي لم يــــخــــلق مــــثــــلـــهــــا في
الـبالد..فماتت ..وبادت.. وصارت مجرد
قـصـةٍ لـقومٍ لم يـرقـبوا الـله في شـعـبهم
وأرضــهم وتــاريـخــهم�وفــضـلــوا ا�ـوت
عــلى احلــيــاة �وأســتـحــبــوا الــفــرقـة و
الــشـتــات�وأوكــلـوا أمــورهم الى سـرّاقٍ

بغاة.

الـــعـــرســـان الــــتي شـــيـــدت في بـــدايـــة
الـسبـعيـنات والتي كـان عرسـان العراق
من كـل احملافظـات يرومـون قضـاء شهر
الـعسل فيها ح� لم تكن سوى البصرة
مـــشــتى لــلـــعــراقــيــ� ولـــدول اخلــلــيج

العربي. 
f�b�ô« WI�b�

أنـطـلـقت سـيـارتـنـا الى الـسـنـدبـاد وأنا
أنـظر هنا وهنـاك حيث شريط الذكريات
ا�ــلــيئ بــاالمــاكن واألســمــاء واألحـداث
يـتدافع في ذهنـي. هنا حديـقة االندلس�
هـنا أعداديـة ا�عقل لـلبنـات�هنا رصيف
�ـرة  ?4هـنـا احلـديـقـة ا�ـؤديـة لـنـادي
الــــــــبـــــــــورت كــــــــلـب حـــــــــيـث كــــــــنــــــــا
نــلـعب(طـوبه)�هـاهــو شط ا�ـعـقل�وهـنـا
كــانت الـطــائـرات ا�ــائـيـة تــهـبط وحتط
رحــــالـــــهــــا مع ركــــابـــــهــــا االغــــنــــيــــاء
وا�ــهـــمــ�.وهــنــا ا�ـــطــار وفــنــدق شط
الـعــرب ذي ا�ـئـة وأحـد جـنـاحـاً وغـرفـة
�والــــــذي ال مــــــثـــــيـل لـه اال تـــــوأمـه في

مومباي بالهند.
هـل نــقف هــنــا�ســألــنـي مــرافــقي? قــلت
ال�ســـنـــقف فـي طــريـق الـــعــودة�خـــذني
لـــلــســـنــدبـــاد فــلم اعـــد أطــيـق الــشــوق
والـبعاد! فدلـفنا الى جسـر خالد ا�ؤدي

ا�ــــاء واخلـــضـــراء وغــــيـــدُ الــــبـــصـــرةِ
احلِــســان.تـلــعــثم مــحـدثي� و�ــست في
صـوته نبـرةً من احلزن ا�ـشوب بـالقلق
وكـأنه يـريـد تهـيـئتـي لصـدمـةٍ توقـعـها.
قـال لي ان جـزيـرة الـسـنـدبـاد مـا عـادت
كـمــا تـعـرفـهـا�قـلت.. لــكـنـهـا الـسـنـدبـاد
فـاتــنـة الـعـبـاد وأمـيـرة اجلـزر والـبالد!
أنــــطـــلق لــــنـــراهـــا وســــأروي لك �ـــاذا
أسـماهـا االنكـليـز جزيـرة أم الفـحم بعد
ان كـانت جزيرة رشاد وقت الـعثماني�
وجـزيـرة أم احلـلـفه قـبـلـهم. سـأروي لك
قـصــة بـنـاءهـا نـهـايــة سـتـيـنـات الـقـرن
ا�ــاضي�وجـسـر (هــيل) اخلـشـبي الـذي
كـان الـطـريق االوحـد لـهـا قـبل اغـتـيـاله
من قــبل أعـداء اجلـمــال لـيـبــنـوا مـكـانه
جـسـر خـالـد. سأريـك الصـلـة بـ� مـطار
وفــنــدق شط الـعــرب�والــكـازيــنــو الـتي
تـقابل السندباد حيث(الرمبة) التي يتم
انـزال الـزوارق والـسـيـارات الـبـرمـائـية
الـى شط العرب في السـتينات. سأروي
لك قـصة بـناء الـفندق وكـازينـو االلعاب
فــــيه حــــيث كــــان �ــــتـــلـئ بـــرواده من
اخلـــلــيج الـــعــربي في عـــطــلــة نـــهــايــة
االسـبـوع. سأريك أين كـانت تـقف يخت
ا�ــلـكــة عـالــيـة قــبـالــة اجلـزيــرة�وقـريـة

ا�ـرة أجبرتني أن أصرخ قائالً لنفسي
(ما أقسى الرجوع اليه)! 

كـــنـتُ أتـــوقع أن أرى حـــبـــيـــبـــتي قـــد
شـــاخت وذبــلـت مالمــحـــهــا�لـــكــني لم
اتـوقع أن أراها مغتصبـة�كئيبة��زقة
الــثـيــاب�مـعـفــرة الـتــراب� لـيس فــيـهـا
سـوى اخلراب ومسحـةً من جمالٍ كأنه
سراب. حينذاك شعرتُ �ا أحسهُ أبي
 تـمـام حـ� قال ( مـا حـسـرتي أن كدتُ
أقـضي ا�ـا   حسـراتُ نفـسي أنني لم

أفعلِ).
أنـطــلق بـنـا لـلـســنـدبـاد�قـلتُ �ـرافـقي�
فــفـيــهـا أروعُ وأجـمل اجلــنـان.. فــيـهـا

تـغزلتُ بـالبصـرةِ ومعـقَلِهـا في أكثر من
عــشـرين مــقـاالً نـشــرتـهــا في صـحــيـفـة
(الــزمـان) وسـتـصـدر قــريـبـاً في كـتـاب.
ورغم أ�ي على فراق أخي الذي جعلني
أعـود للبصرة بعد أن فارقتها ردحاً من
الــزمن�اال ان جـزءاً مـني كـان مــبـتـهـجـاً
لــعـــودتي لــلــحــبـــيب األولِ. لــذا �ــمت
وجـهي نحو مـرتع الصِبـا والشباب في
ا�ـــعــقل حــا�ـــا انــتــهــيـت من مــراســيم
الــعـزاء�ويـا لـيـتــني لم أذهب! فـأذا كـان
نــزار قـبـاني قـد جـعـل جنـاة الـصـغـيـرة
ورغـم قـسـاوة الــفـراق تـغــني(مـا أحـلى
الـرجوع الـيه)�فأن زيارتي لـلمـعقل هذه

لــلــجــزيــرة عــبــر طـريـق خـلــفـي مـلــيئ
بـالـتراب واحلـفر تـتـناثـر عـلى جانـبيه
بـيوت مبنـية حديثاً لـكن ليس فيها من
احلــــداثــــة شيء! قـف بي هــــنـــا..قــــلت
لـه.أريد ان ألـتـقـط بـعض الـصـور لـهذا
ا�ــنـظـر الـرائع مـن فـوق اجلـسـر حـيث
يــلـتـقي نـهــر الـكـرمـة بــشط الـعـرب في
عــنــاقٍ أمــتـزج فــيه اجلــمــال بــاحلـزن.
جـــمــال يـــضــاهـي أجــمل مـــا رأيت في
بـلـدان الـدنـيـا�لـكـنه مـثل جـمـال أطـفال
الــعــراق الــذين تــسـربــلــوا بــاألســمـال
لــتــكــون ثـيــابــهم وهم يــدوســون عـلى

الذهب بأقدامهم.
أنــحــدرت بــنــا الــســيــارة الى جــزيــرة
الـسـنـدبـاد�وهنـا كـانت الـصـاعـقة.أهي
الـسنـدباد..قـلت �رافـقي? قال نـعم انها
هـي. أيـن هـي اخلـــــــــضـــــــــراء�أيـن هي
الـــــنــــــافـــــورات�أيـن هـــــو الــــــفـــــنـــــدق
والــكـــازيــنــو?أين قــريــة الــعــرســان? ال
خـضـراء..أجـابـني..أ�ـا يـبـاب� يـسوره
ا�ـاء.الـسنـدباد بـاتت مرتـعاً لـلسـكارى
وا�ـــتــعــاطــ�. هــاهـي أطالل الــفــنــدق
والــكــازيــنــو الـلــذان مــازال الــطــابـوق
الـــبــغــدادي اجلـــمــيل يــغـــلف جــدرانه
ا�ـليئة بالكتابـات القبيحة وسواد آثار
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بــايـــدن بــصـــريح الــعـــبــارة�وهــدّدتّ به
إيــران�قـبل اجلــولـة احلــالـيــة� بل قـامت
إسـرائيل بـإعالن احلرب عـلى إيران �في
هــجــمــات مـتــتــالــيــة عــلى مــعــســكـرات
مـــــيـــــلــــــيـــــشـــــيـــــاتـــــهـــــا في ســـــوريـــــا
والـعراق�وإستخدام احلرب الـسيبرانية
الـيــومـيـة �عــلى مـنــشـآتـهــا احلـسـاّسـة�
ومــعـامل تــصـنـيـع طـائـراتــهـا ا�ــسـيـرة
�وصـواريـخـهــا الـبـالـيـسـتـيـة �والـطـاقـة
الـــكـــهــــربـــائـــيــــة وا�ـــتـــرو وغــــيـــرهـــا�
وتُـحـضّـروتـتـدرّب الـيـوم وبـشـكل عـلـني
و�لء الـفم� لـعـمـلـيـة عـسـكـريـة واسـعـة
�لــتــدمــيــر مــفــاعالتــهــا الــنــوويــة �وفي
مـقـدمـتـهـا مـفاعل–نـطـنـز- الـذي تـعرّض
الى صــواريـخ قـبـل يــومـ�� مـن مــصـدر
مــجــهــول� وعــتـمّـت عــلـيـه طـهــران�وفي
الــيـمن هـنــاك إنـكـسـار عــسـكـري واضح
�وفـــشل حـــوثي في حتـــقــيـق إنــتـــصــار
عـسـكـري ودخـول مـديـنـة مـأرب�وإرتـدّت
عـليها العـملية العـسكرية�الى هزائم في
عـدة مـحاور� وتـوجـهّت قـوات الشـرعـية
الى حتــريــر صــنــعـاء� مـن يـدّ احلــوثي�
بــــــــدعم دولـي وأمــــــــريــــــــكـي وعــــــــربي
المـحدود�وانـهاء الـوضع اليـمني الـشاذ
هـنـاك�أما فـي سوريـا� فـاألوضاع تـنـحو
نـحوتـبادل االدوار� ب� روسـيا وأمـريكا
وتـفاهمـات مع تركيا� وتـطبيّع األوضاع
� وحتــجـيّم دور ايـران ومــيـلــيـشـيــاتـهـا
هـناكـ�وفي العراق الـوضع متأزم جداً� 
بـعـد اإلنـتـخـابـات الـتي بـاركـهـا مـجـلس
االمـن �واال� ا�ــــــتـــــــحـــــــدة واالحتــــــاد
االوروبي والــدول الــعــربــيــة �وإعــتــرف
بـنزاهتهـا وتنظيـمها�حتى إيـران� يشهد

جـذورهـا وتـدخـلـهـا في فـوضـى حروب
خالقــة الحــدود لـهــا �إالّ بــتــقـســيــمــهـا
وتـفـتيـتهـا وتـفكـيك أواصرهـا الـقومـية
واالثـنـيـة وا�ـذهـبـيـة�نـعم مـايجـري من
حــرب فـي الــيــمـن� والــعــراق ولـــبــنــان
وســوريــا� تــقــوده وتــؤجـجـه وتـدعــمه
وتــسـلـحّه إيــران�وهـذا يـرتــبط كـلّه في
تـنازالت مؤتـمر فييـنا�فإذا مـا إستغنّت
وفـرطّت ايـران بأذرعـهـا وتوابـعـها �من
أحـــزاب وفــــصـــائل ومــــيـــلـــيــــشـــيـــات
وحــشــود�فــإن هــيــمــنــتــهــا ونــفــوذهــا
ومـصيرهـا يتعـرّض الى خطر حـقيقي�
وتـتحـوّل ا�عركـة الى الداخل اإليراني�
ولـهذا فـهي التـفرّط بـأذرعهـا وأحزابـها
وفــصــائــلـهــا ا�ــســلــحــة� وتــعــتـبــرهم
(جـيشـها وحرس ثـورتهـا) في ا�نـطقة�
وجـــــودهــــــا بـــــوجــــــودهم وزوالــــــهـــــا
بـزوالهم�وفي ا�ـقابل�هذا األمـر ترفضه
رفــضـــاً قــاطــعـــاً� أمــريــكـــا وإســرائــيل
والـدول اخلــلـيـجـيـة وأوروبـا�وتـرى أن
مــواجــهــة ا�ــشــروع االيـرانـي الـكــوني
ــيـة �إذمـا فـشـلت وإنـتـهت جـوالت حـتـمّ
مـؤتــمـر فــيـيـنــا�وهـذا مـاأعــلـنـته ادارة

 هل سـيكون مؤتمر فـيينا �الوجه اآلخر
لـسايكس بيـكو�في تغيـير جيوسـياسية
ا�ــــنــــطــــقــــة�ومــــاذا ســــيــــكــــون شــــكل
ا�ـنـطقـة�ومن هي الـقوة الـتي سـتتـحكم
فـيهـا وتفـرض هيـمنـتهـا علـيهـا�كل هذه
االسـئــلـة وغـيـرهـا�يـفــرضـهـا ويـؤكـدهـا
الــواقع �الـذي نــراه ضـبـابــيـاً جــداً�فـمـا
يــجــري من تـفــاوض مــعـقّــد بــ� إيـران
وأمــــريــــكــــا واإلحتــــاد االوروبي�حــــول
بــــرنـــــامج إيــــران الـــــنــــووي�ووصــــول
الــتــفــاوض الى إنــســداد كــامل�بــســبب
تضليّل وتسويّف إيران�وإصرارها على
فـرض شروطـها الـتعـجيزيـة�ورفع كامل
لـلعقوبـات الدولية �ورفض مـناقشة حلّ
ا�ـيـلـيـشـيـات الـتـابـعـة لـهـا �في الـعـراق
ولـبنـان واليمن وسـوريا�والـتخلص من
أســلـــحــة الــصـــواريخ الــبـــالــيــســـتــيــة
والـطـائرات ا�ـسّـيرة�يـجعـل ا�ؤتـمر في
حـكم الـفـاشل�وا�ـيّت سـريـريـاً�وفي هذا
الـــوقـت�تـــشــــهـــد ا�ــــنـــطــــقـــة حــــروبـــاً
قـاسيـة�وفوضى عارمـة �وتنـمّر االرهاب
الـداعشي�يـجعل ا�ـنطـقة كـلّهـا على كف�
عـفريت �في إنتظـار عاصفة �تـقلعها من

تـهـديـدات وحتـضـيرات خـاصـة بـتـدمـير
مـفاعالت ايران الـنووية� ولكن مـا تفعله
إدارة بـايـدن� من إنـسحـاب عـسـكري من
الـعراق� وغلق بعض القواعد العسكرية
في ا�ــنـطـقــة� وإعـادة تـمــوضـعـهــا هـنـا
وهـناك�إسـتعداداً لـعمل عـسكري واسع�
عـلى أن تشترك به جمـيع الدول العربية
واالوربـيـة وإسرائـيل�تـمـاماً كـمـا حصل
في غـزو الــعـراق�ولـكـنـهـا التـريـد تـكـرار
سـيـناريـو العـراق التـقـليـدي� تذهب الى
احلـــــرب مـع ايـــــران�بـــــدون تـــــفـــــويّض
وحتـالف أ�ي�وتفاهمها مع روسيا في
سـوريا� وتـخلي روسيـا عن إيران� جعل
من الـتتـخادم االمريـكي- الروسي قـائما
في مــنـطــقـة الــشـرق االوسط �مـع حـيـاد
كــامل لــلــصــ��وهــكــذا ظــهــرت  –أزمــة
اوكـرانــيـا- إلدارة بـايـدن� لــتـكـون عـامل
الـتوازن في الـعالقة مـعها�ا�ـنطـقة كـلها
تـغلي� وحتتضّر�بـسبب الصراع الدولي
واالقـليمي�حـول النفـوذ والهيـمنة� التي
تـعـدّ فـرصـة ذهـبـيـة لـلـدول الـكـبـرى�إذن
مـفـاوضـات مـؤتـمـر فـيـيـنـا هـو الـفـرصة
االخـــيـــرة لالطـــراف�قـــبـل أن يـــنـــفـــجّــر
الــصــراع وتــنــفـتـح ابــواب جـهــنم عــلى
مـصــراعـيه� ولن يـسـتــطـيع أحـد إيـقـاف
عـجلة احلرب إذا أنـطلقت� وال�كن أحد
تـكـهن نـهـايـتهـا� إيـران تـضـلّل وتـسوّف
وليست بعجلة من أمرها�ولكن إسرائيل
وأمـريـكـا نفَـد صـبـرهـما اإلسـتـراتـيجي�
وهـنا مكمن اخلطر�الـذي تخشاه طهران
والحتـسب وتدرك نـتائـجه� نعـم ا�نـطقة
قـبل مـؤتمـر فيـيـنا� لـيـست ا�نـطـقة بـعد

ا�ؤتمر....  

ا�ـــنــــفـــلّت � واخلـــارج عـن الـــقـــانـــون�
الـعـراق� الى دولـة مـيـلـيـشـيـات� ودولـة
فـاشـلـة وفـاسدة��ـعـنى الـكـلـمة �وأزاء
هــذا ا�ــشـــهــد الــتــراكــمـي الــســيــاسي
الــفـاشل� وتــنـمّـر داعش وظــهـوره مـرة
أخـرى فـي الـعـراق� مـسـتـغالً� الـصـراع
الــســـيــاسي وإنـــســداده أزاء تـــشــكــيّل
حكومة أغلبية يصرّ عليها الفائز االول
في اإلنـــتــخــابـــات�ويــريــدهـــا الــشــعب
الـعراقي� ألنها تخـلّصه من احملاصصة
الـطـائفـيـة� والـسالح ا�نـفـلّت� وتـضبط
إيـــقــــاع األحـــزاب الـــفــــاســـدة وحتـــيل
حـيـتـانـهـا الى الـقـضـاء�فـإن العـراق لن
يــهــدأ لـه بــال� ولن تــســتــقــر اوضــاعه
الـسيـاسيـة واالجتـماعـية� ويـعود أهله
ا�ـهـجـرّون والنـازحـون الى ديارهم �إالّ
بــإزاحـة الــطــغـمــة الـفــاســدة والـسالح
ا�ــــــنــــــفــــــلـت� اخلــــــارج عن االعــــــراف
والــــقــــانــــون�وهــــذا لـن يــــتــــحــــقق إالّ
بــتــضــحــيــات الــعــراقــيــ� ووحــدتــهم
وتـــوحــدهم أزاء هـــذه االخــطـــار�ولــكن
كـــيـف لـــهم وهـم عـــزّل� بال دعـم عـــربي
ودولي�لـــهــذا نــعـــتــقــد ان الـــتــحــوالت
الـكبرى الـتي ستحـدث(شئنـا أم أبينا)�
بــعـد نــهــايـة مــؤتــمـر فــيــيـنــا وفــشـله�
ســـتـــخـــتـــلط فـــيـــهـــا االوراق�وحتـــدث
الـفوضى اخلالقة التي رسمـتها أمريكا
وإســرائــيل ��ــنـطــقــة الــشـرق االوسط�
وتــــقـــلــــيم أظــــافــــر إيـــران وأذرعــــهـــا�
وقـصقصة أجنحتها ا�سلحة في عموم
ا�ــــنــــطــــقــــة � وتــــدمــــيــــر حــــلــــمــــهــــا
الـــنــووي�والـــدلـــيل� لـــيس مـــاتـــعــلـــنه
إسـرائــيل وجتـعّـجع به في االعالم �من

الــعــراق اآلن حــالــة من الــتــوّتــراالمــني
والـسـيــاسي �بـسـبب تـهـديـدات الـطـرف
اخلـــــاســـــر� وإصـــــراره عـــــلى إلـــــغـــــاء
االنـتـخـابـات وإعـادتـهـا� والـتشـكـيك في
نـزاهتـها� والـتزويـر الفـضيع فـيهـا� كما
تـدعي أحـزاب الـسلـطـة الـتابـعـة إليران�
وتــصـرُّ عــلى إفــشـال تــشــكـيـل حـكــومـة
أغــلــبــيـــة ســيــاســيــة وطـــنــيــة �عــابــرة
لــلـمـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة�ورغم زيـارة
قــاآني ثـاني يــوم انـتـهــاء االنـتــخـابـات
وتـبـلـيـغـهم بـنـزاهـتـهـا �ويـجب الـقـبـول
بـــهــا�ولــكـنّ الــطــرف اخلـــســران �رفض
أوامـــر إيـــران ومـــرشـــدهــا� وحـــصـــلت

القطيعة بينهما.
WIDM*« ŸU{Ë«

وظــهــرت تــصـريــحــات عــلى االعالم من
فـصائل تنتقد زيـارة قاآني بشدة�وهكذا
تـزداد أوضاع ا�نـطقة تـوتراً وتصـعيداً
مـخيفاً� ال�كن تكـهن نهايته ا�أساوية�
ونـتائـجهـا ومصيـر دولهـا�وهل ا�نـطقة
حتـتمـل مآسٍ �أكـثر �ـا عاشـته وعانت
مــنه� وجتــرّعت الــسمّ �بــسـبب أمــريــكـا
وإسـرائيل وإيـران� اليهـمهم كـل ماجرى
فـي الـــــــعـــــــراق� آلنــــــــهـم هم مـن كـــــــان
وراءه�والـيوم يحـصدون ما زرعـوا� بعد
دمـار وخـراب الـعـراق� وتـدمـيـر سـوريـا
والــيـــمن ولـــبــنـــان�نــتـــيــجـــة الــصــراع
وبـسـببه�هـذا ظـهرتـنـظيم الـقـاعدة ومن
ثم تـنظيم داعش اإلجـرامي� الذي بطش
بأهل ا�نطقة كلها قتالً وذبحاً وتهجيراً
وخــرابــا�وأكــمـلـت مـيــلــيــشــيــات ايـران
وأذرعـها اخلـارجة عن الـقانـون وسلـطة
الـدولــة�مـا بـدأه داعش �وحـول الـسالح

Í—u�'« —U�'« b�� 
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مــنــزلــيــة أو صــنــاعــيــة أو خــدمــيـة أو
زراعــيـة إلى ا�ـوارد ا�ــائـيـة الــداخـلـيـة
الـــســطــحــيـــة واجلــوفــيــة أو اجملــاالت
الــبــحـــريــة الــعــراقــيــة إال بــعــد إجــراء
ا�ـعـاجلـات الالزمـة عـلـيـهـا �ـا يـضمن
مــطـابـقـتــهـا لـلـمــواصـفـات احملـددة في
الـــتــشــريـــعــات الــبـــيــئـــيــة الــوطـــنــيــة

واالتفاقيات الدولية ".
وهـــنــا أســأل: �ــاذا إذاً ال تـــطــبق هــذه
ا�ـادة على مـن يقـومون بتـلويـث األنهر
بـا�ـيـاه الـثـقـيـلـة كـمـا يـحـدث مع مـبـزل
شـمال شرق بغداد (الـذي أعتبره أخطر
بــؤرة بـيــئـيــة عـلـى صـحــة ا�ـواطن في
بـغداد� بل وعـلى جميـع العراقـي� على
إمتداد نهر دجلة وحتى مصبه في شط
الـعرب) والـذي حتدثت عنه كـثيراً فـيما
مـضى� حـيـث يـعـتبـر ذلـك أكـبـر جـر�ة
بـيئـية ترتـكبهـا أمانـة بغداد بـحق مياه
وتـــربـــة الـــعـــراق وقـــبـل كل شئ بـــحق
صـحــة ا�ـواطن الـعـراقي. فـمن يـتـحـمل

وزر هذه اجلر�ة?
ســأعـود إلــيــكم قـريــبــا �ـنــاقـشــة مـواد
أخـرى مـن هـذا الـقـانـون الـذي لم تـنـفـذ
مـواده وبنوده منذ أقره مجلس النواب
فـي عـام 2009 وحلــد اآلن� وبــذلـك تـرك
الــنــظــام الــصــحي الــبـيــئي مــهــمال بل

ويزداد سوءأ عاما بعد آخر.
{ بــروفــيـــســور مــتــخــصص بــعــلــمي
الـفسلجة والعقاقيـر الطبية� ومستشار
بــإدارة ا�ـؤسـسـات الــصـحـيــة وخـبـيـر
دولي بــالــصـحــة الــبـيــئـيــة والــتـغــذيـة

العالجية .

لـلــشـرب في عـز الـصـيف احلـار وأثـنـاء
اإلمـتحانات على أقـل تقدير� األمر الذي
يـشكل خطراً كبيراً عـلى الصحة العامة
لــطـلـبـة الـدارس حــيث �ـثل هـذا األمـر
بـرأيي جـر�ـة بـيـئـيـة كـبـرى تـرتـكـبـهـا
احلــكـومـة بـحـق ماليـ� الـطـلــبـة ألنـهـا
ســـلـــبت مـــنـــهم واحـــداً من حـــقــوقـــهم

اإلنسانية الصحية ا�شروعة.
رغـم اخلــلل الــبــيـــئي الــصــحي الــوارد
أعاله الــذي سـبـبه عــدم تـنـفــيـذ فـقـرات
قـانــون مـهم أقـره مـجـلس الـنـواب مـنـذ
عــام 2009 يــطــالب الـقــانــون في ا�ـادة
والـفقرة أعاله " بـإدخال ا�واد والـعلوم
الـبـيـئـيـة في جـمـيع ا�ـراحـل الـدراسـية
والـعـمل عـلـى إنـشـاء وتـطـويـر ا�ـعـاهد
ا�ـتـخصـصة في عـلوم الـبـيئـة لتـخريج
ا�الكـــات ا�ـــؤهــلـــة لـــلــعـــمل الـــبـــيــئي
بـالـتـنـسـيق مـع وزارة الـبـيـئـة"... وهـنا
نــســـأل مــاذا فــعــلت وزارات الــتــربــيــة
والــتــعـلــيم الــعــالي والـبــحث الــعــلـمي
بـخصوص تنفيذ هذه الفقرة ا�همة من

القانون? 
اجلواب: ال شئ على اإلطالق; وهذا هو
اآلخـــر إخـالل مـــتـــعـــمـــد من قـــبل تـــلك
الــوزارتـــ� بــقــانــون أقــرتـه الــســلــطــة
الــتـشـريـعـيـة فـي الـبالد. بل هـو بـرأيي
ا�ــهـني جـر�ــة تـرتـكب بــحق شـريـحـة
مــــهـــمــــة من اجملــــتـــمـع� أال وهم طالب
ا�ـدارس.كما وتذكر "ا�ادة  13  –ثـانيا"
من الـقانون: "تـتولى اجلهـات ا�سؤولة
عـن اإلعالم والتـوجـيه واإلرشـاد الـعمل
عـلى تعزيـز برامج التوعـية البـيئية في

احلـفاظ على ا�وارد الـطبيعـية والتنوع
اإلحـيائي والـتراث الثـقافي والطـبيعي.
وهذه هي األخرى أصيبت بالشلل التام

وألسوأ ما مر به العراق لغاية اليوم.
تـرى �اذا إذاً تـسن القوانـ� في العراق
وال تـنفذ من قبل احلكـومة ومؤسساتها

الرسمية� ومن ا�ستفيد من وراء ذلك?
فـتـذكـير لـبـنود وفـقـرات "قـانون حـمـاية
وحتـسـ� الـبـيـئة رقم 27 لـسـنـة  2009
الـــذي من ا�ــفـــروض أن تــنــفـــذ بــنــوده
جـمـيع ا�ـؤسـسـات احلـكـومـيـة ا�ـعـنـية
بـتـنـفـيـذه� وهي جـمـيـع الـوزارات بدون
إســتـــثــنــاء� وكــمــا وردت في الــقــانــون
نــفـسـه� وجـدت أن أركــز الـيــوم في هـذا
الــتـقــريـر عــلى بـعض فــقـرات الــقـانـون
ومــنـهـا "ا�ـادة  13  – أوال" حــيث يـذكـر
فـيــهـا: " تـتـولى اجلـهـات ا�ـسـؤولـة عن
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم �ـراحـلـه اخملـتـلـفة
الـــعــمل عـــلى إدخـــال ا�ــواد والـــعــلــوم
الـبــيـئـيـة في جـمـيع ا�ـراحل الـدراسـيـة
والـعــمل عـلى إنـشـاء وتـطـويـر ا�ـعـاهـد
ا�ـتـخصـصـة في علـوم الـبيـئـة لتـخريج
ا�الكـــات ا�ـــؤهـــلــة لـــلـــعـــمل الـــبــيـــئي

بالتنسيق مع وزارة البيئة" .
هـذه لـيـست �زحـة� فـالقـانـون سن عام

2009 ونحن اآلن في نهاية عام 2021
وال زلــنــا نــرى أن هــنــاك آالف ا�ــدارس
الطينية في جميع أنحاء العراق� كما ال
زلـنا نـرى إفتـقار جـميع مـدارس العراق
إلى مــرافق صـحـيـة نـظـيـفـة� بل ال زلـنـا
نـرى أن جــمـيع مـدارس الـعـراق تـفـتـقـر
إلى ماء نظيف صالح للشرب وماء بارد

الـبيئية (بالـعرف الدولي) التي ترتكب
الـــيــوم في الــعـــراق� إضــافــة إلى دور
ا�ـواطن الذي هو السبب الرئيسي في
اخلـلل الـذي يـصـيـب التـوازن الـبـيـئي
�ـــا حــدا بــأن يـــصــبح فـــيه الــعــراق
واحــداً من أكـثــر بـلـدان الــعـالم إخالالً

بالنظام البيئي والصحي. 
W�O��« W�UL�

فـا�فروض أن هدف الـقانون أعاله هو
حماية وحتس� البيئة من خالل:

إزالـة ومعـاجلة الـضرر ا�ـوجود فـيها�
ولـــــكن مـــــاذا قــــامـت به احلـــــكــــومــــة
ومـؤسسـاتهـا لتـنفيـذ ذلك? ال شئ على

اإلطالق.
احلـفــاظ عـلى الـصـحـة الـعـامـة. وهـذه
مـهــزلـة أخـرى� حـيث أصـبـحت صـحـة
ا�ـــــواطـن أســـــوأ من أي وقـت مـــــر به
الـعراق مـنذ تـأسيس الـدولة الـعراقـية

وحتى عام 2003.

من خـالل خـبـرتي الــطـويـلـة بــالـصـحـة
الـبـيئـية� سـأسلط الـضور عـلى "بعض"
مـواد قـانـون حـمـايـة وحتـسـ� الـبـيـئـة
رقم 27 لــســنــة  2009 الــتي لـم تـطــبق
حلـــد اآلن مــنـــذ أن سن الـــقــانـــون عــام
2009 وحلد اآلن. فقد سن مجلس

الـنواب "قانـون حمايـة وحتس� الـبيئة
رقم 27 لـــســنــة  2009 الـــذي أشــار في
مــــقـــدمـــتـه أنه "يــــهـــدف إلى حــــمـــايـــة
وحتــــســـ� الـــبــــيـــئـــة مـن خالل إزالـــة
ومـعاجلة الضرر ا�وجود فيها أو الذي
يــطـرأ عـلــيـهـا واحلــفـاظ عـلى الــصـحـة
الـعــامـة وا�ـوارد الـطـبـيــعـيـة والـتـنـوع
اإلحـيـائي والتـراث الثـقافي والـطبـيعي
بــالـتـعـاون مع اجلـهــات اخملـتـصـة �ـا
يـضـمـن الـتـنـمـيـة ا�ـسـتـدامـة وحتـقـيق
الــتــعـاون الــدولي واإلقــلــيـمـي في هـذا
اجملـــال". كـــمــــا ســـأســـلط الـــضـــوء في
تـــقـــريـــري هـــذا الــعـــديـــد من اجلـــرائم

مـــخــــتـــلف وســـائـل اإلعالم وتـــوجـــيه
بــرامـجــهــا الـعــامـة واخلــاصـة بــشـكل
يــخــدم حــمـايــة الــبــيـئــة" .كــمــا ذكـرت
"الـفـقرة ثـالـثـا من نفس ا�ـادة": تـتولى
اجلــهــات ا�ــعــنــيــة بــالــثــقــافــة إعــداد
الـبـرامج وإصـدار الـكتب وا�ـطـبـوعات
والــنــشـرات الــتي تــهــدف إلى تـنــمــيـة

الثقافة البيئية.
w�� ÂUE�

وهــا نــحن نــرى مــعــكـم أن الــفــقــرتـ�
"ثــانــيــا وثــالــثـا" مـن ا�ـاد 13 مـن هـذا
الــقـانـون أيـضـا قـد � الــتـغـافل عـنـهـا
ونــسـيـانـهـا تـمــامـا ألسـبـاب ال زلـنـا ال
نـــعـــرفـــهـــا� �ـــا أدى ذلك إلى اإلخالل
اخلـطـير بـالنـظام الـصـحي البـيئي في
الـعـراق.�ـا يؤسف له� و�ـا يـحز في
نــفـوســنــا كـمــتـخــصــصـ� بــالـصــحـة
الـبيئيـة أن التغاضي عن تـطبيق مواد
هـــذا الــقــانــون ا�ـــهم من قــبـل مــعــظم
مـؤسـسات الـدولـة وعلى رأسـها وزارة
الــصـحـة والـبـيــئـة ا�ـعـنـيــة بـالـصـحـة
الـبيئيـة في عموم العـراق وكذلك أمانة
بـغداد بـإعتـبارهـا مسـؤولة عن الـبيـئة
فـي الــعـــاصــمـــة بــغـــداد� إضـــافــة إلى
رئــاسـات احملـافـظـات كــافـة� فـإنـهم قـد
إرتــكـــبــوا جــمــيــعـــا واحــدة من أكــبــر
اجلـرائم الصحية البيئية التي تمارس

بحق ا�واطن العراقي.
وإضـــافــة �ـــا جــاء في ا�ــادة 13 كـــمــا
بـــيــنت أعاله� فــإن "ا�ــادة 14 أوالً" من
هــذا الـقـانـون قـد نــصت عـلى مـا يـلي:
"�ــنع تـصـريف أيـة مـخــلـفـات سـائـلـة
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يــبـدو ان الـدولـة في وادٍ وازمــة الـطـحـ� الــقـادمـة في الــعـراق في وادٍ اخـر � من خالل
متـابـعـتنـا لـلسـوق الـعـا�ي للـقـمح جنـد ان األسعـار تـرتفـع بأعـلى مـستـويـاتـها مـنـذ عام
2013 وسط طلب عا�ي قـوي فأصبح الـقمح القـادم من االحتاد األوربي حيـوياً بسبب
ضعف احملـاصيل لـلمـوردين الرئـيسيـ� في العـالم مع ارتفـاع أسعـار القـمح االمريكي
الى اعلى مـستوياته منذ 8 سنوات عـلى خلفية شح في اإلمدادات العا�ية وجاء صعود
األسـعار بـعد مـوجـة من الصـفـقات في سـوق الـتصـدير ابـرزهـا صفـقـة ضخـمة ب1.3
مـليون طـن اشتـرتهـا السعـودية وشـراء مصـر خالل شهـر ونصف 540 الف طن مـنها
360 الف طن روسي و120 الف طن أوكراني و60 الف طن روماني واألرخص عا�ياً
سـعر الـقـمح الروسي 317 دوالر عـلى ظـهـر البـاخـرة اي اكـثر من 400 دوالر واصل
الى مـوانئ اخلـليج الـعـربي والـقمح االمـريـكي يصل الى 490 دوالرا واصل مـوانئ أم
قــصـر واالسـتــرالي يـصل الى 450 دوالرا في حـ� لم تــصل األسـعـار فـي الـسـنـوات

السابقة الى 250 دوالرا واصل ميناء أم قصر.
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وهذا االرتفاع بالسـوق العا�ي مبعث قلق كبير في حالة بقاء احلكومة العراقية متفرجة
إلمكـانيـة حصـول أزمة طـح� قـادمة الى الـعراق فخـالل اكثر مـن عام لم يـتم شراء أية
كـمـيـة من الـقــمح بـسـبب االعـتـمـاد عـلى احلـنـطـة احملـلـيـة الـتي � اسـتالمـهـا في الـعـام
ا�ـاضي والتي كـانت بحدود 5 ماليـ� طن وهذا العـام اكثر من 3 ماليـ� بقـليل� االمر
الـذي يؤشر أزمـة قادمة خالل شـهر شبـاط القـادم فإذا ارتفع سـعر الطـح� خالل هذه
األيـام الى 50 الف دينـار للـكـيس الواحـد مع وجود  1ملـيون طن فـي مخـازن التـجارة
تكفي لسد حـاجة العراق لشـهرين فقط وحسب خبـرتنا خالل عملـنا في وزارة التجارة
فـانه خالل شـهـر شـبـاط من ا�ـمكن ان يـرتـفع سـعـر كـيس الـطـح� الى 120 أو 150
الف ديـنـار في حـالـة عـدم تدخل احلـكـومـة � االمـر الـذي يـتـطلـب شراء عـلى األقل 1.5
مـلــيـون ونـصف طـن من الـقـمـح لـسـد حــاجـة الـبــلـد حلـ� الــدخـول في مــوسم حـصـاد
وتسويق احلنطـة القادم في شهر نـيسان او ايار لذا يجب الـشراء حالياً لـلسيطرة على
أسعـار الطـح� في الـعراق الن فـترة الـشراء والـوصول يتـطلب ثـالثة اشهـر على األقل
لوصول احلنطـة الى العراق� اي في حالة التعاقد حاليا سيتم وصول احلنطة في شهر
شـباط� اي بعد نـفاد خزين وزارة الـتجارة� وفِي حالـة التأخيـر فان أزمة الطـح� قادمة
المـحــالـة والت حــ� مــنـدم � هــذه األزمـة تــتــزامن مع ضــعف حـكــومي واضح في دعم
الـفالحـ� وا�زارعـ� بدءا من عـدم صرف مـستـحقـاتـهم ا�الـية ومـرورا بعـدم جتهـيزهم
بـاالسـمــدة الـكـيـمـيـاويـة والـبـذور وانـتـهــاءً �ـا أقـرته وزارة الـزراعـة مـؤخـرا في اخلـطـة
الـشـتـويـة لـلـمـوسم  2021/2022 بـزراعـة نـسـبة 50 بـا�ـئـة  من االراضـي الـزراعـية
نـتـيجـة شح ا�ـيـاه وهذا يـعـني ان الـكمـيـات ا�تـوقـعـة من تسـويق مـحـصول احلـنـطة في
ا�وسم الـقادم سـتكـون اقل من ملـيـوني طن� اي إن هنـاك حاجـة اخرى سـيتـعرض لـها
الـبلـد ألكـثر من 3 ماليـ� طن يـجب اسـتيـرادهـا خالل الـعام الـقـادم لسـد حـاجة الـبـلد
لـنهـايـة عام 2022 بـنـفس الـوقت هنـاك مـؤشر آخـر عـلى ارتـفاع اسـعـار الطـحـ� وهو
وجـود نقص حاد في االعـالف للثروة احلـيوانيـة والدواجن� االمر الـذي سيدفع مـنتجي
ومربي الثروة احليـوانية الى سحب طح� احلصة التمـوينية الستخدامه كعلف لرخص
السعـر قيـاسا بـأسعار االعالف ا�ـستـوردة� وهذا ما سـيؤثـر على كـمية الـطحـ� ا�تاح
لالستهالك البـشري � يضاف الى ذلك ان مشروع انتاج الطح� الصفر ما زال يواجه
الـعـرقلـة والتـضيـيق منـذ عام 2016.  إن ارتـفاع األسـعار الـعـا�يـة وقلـة ا�نـتج احمللي
يتطلب اإلسـراع في اتخاذ قرارات جريئة من احلكومة� باالخص ألهم مادة ستراتيجية
في الــعــالم وهي مــادة الــطـحــ� الــتي ال بــديل لــهــا وتــدخل في صــلب االمـن الـغــذائي
الوطني.  فهل هناك من يتابع هذه االزمة بتفرعاتها وتداعياتها اخلطيرة ويضع احللول
لـهـا ? أم انـنا نـنـتـظـر وقـوع االزمـة ومن ثم نـذهب الى حـلـول مـكـلـفـة ومـعـانـاة اضـافـية

للعوائل الفقيرة وذوي الدخل ا�توسط .
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من ا�ـؤسف ان الطـبقة الـسيـاسيـة تمـكنت من حرف الـنظـام البـر�اني الـد�قراطي
وتشويه الـد�قـراطيـة� دون ان يؤدي ذلك الى رد فعـل شعبي احـتجـاجي ضد هذا
االنحـراف� بـاستـثنـاء االصوات الـتي تشـتم الد�ـقـراطيـة والنـظام الـبر�ـاني� وكأن

ا�شكلة في النظام الد�قراطي البر�اني وليس في الطبقة السياسية نفسها.  
ال اريـد ان اشرح مـعنى النـظام (الد�ـقراطي) و (البـر�اني) وهمـا الكلـمتان الـلتان
وردتـا في ا�ادة االولى مـن الدسـتـور العـراقي حـيث تقـول:"جـمهـوريـة العـراق دولة�
احتـاديـة واحدة مـسـتـقلـة� ذات سـيـادة كامـلـة� نـظـام احلكم  فـيـهـا جمـهـوري� نـيابي�
(بـر�ـاني) د�ــقـراطي�". فـالــكـلـمـتــان مـشـروحــتـان بـاسـتــفـاضـة في كــتب الـقـانـون
الدستـوري والعلـوم السيـاسية والـعديد من الـدراسات وا�قـاالت� فضال عن وجود
�ـاذج تطـبيـقيـة لهـا في الـعديـد من دول العـالم في مخـتلف قـارات االرض. ولذا ال
يعسر عـلى االنسان النبيـه ا�تتبع ان يعرف دالالت هـات� الكلمتـ�. لكني ساكتفي
بالقول ان مـا هو مطبق في العراق ال يشبه شيئا من االنظمة الد�قراطية البر�انية
ا�ـوجـودة في الـعـالم. صـحـيح ان الـوضع فـي عام 2005 و2006 كـان مـخـتـلـفا
بـعض الـشيء� لـكـن ما آل الـيـه الـوضع بـعـد عام 2014شـكّل قـطـيـعـة نـهـائـيـة مع
ا�فهوم االكـاد�ي لكلمتي النظام البر�اني الد�قراطي. وهذا ما تسميه الدراسات
بـاالنـحـراف الـد�ــقـراطي� �ـعــنى انـحـراف الـنــظـام الـسـيــاسي الـقـائم عن اسس

ومباديء وقواعد الد�قراطية البر�انية التمثيلية بصورة عامة. 
ومـن ا�ـفــيــد جــدا دراســة االسـبــاب الــتي ادت الى هــذا االنــحــراف� والـتـي �ـكن

تلخيصها بالنقاط التالية:
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اوال� سياسات الـواليات ا�تـحدة بوصفـها الدولة "الـقائمـة باالحتالل" حسب تـعبير
مجلس االمن الـدولي� والدولة الراعية للنظـام الد�قراطي البر�اني ا�ديد� حسب

زعمها.
ثـانـيا� عـدم وعي الـطبـقة الـسـياسـية الـتي تـولت السـلـطة �ـعاني ومـبـاديء ومفـاهيم

الد�قراطية� ور�ا عدم ا�انها بها.
ثالثا� تعارض ا�صالح ا�ستجدة هذه الطبقة احلاكمة مع مباديء الد�قراطية. 

رابعا� عـدم توفر مسـتلزمـات احلد االدنى القامـة النظـام الد�قراطـي البر�اني في
اجملتمع العراقي.

خـامسـا� عـدم وجـود احلاضـنـة الـشـعبـيـة لـلد�ـقـراطـية  وا�ـدافـعـة عنـهـا.سـادسا�
وجود ثـقافـة مضـادة موروثـة من الـعهـود السـابقـة لالفكـار الـد�قـراطيـة البـر�انـية
وخـاصة االفكـار البعثـية والقـبلية والـشعبـوية واالسالمية ا�ـتطرفـة.ورغم ان النظام
الد�ـقراطي الـبر�ـاني يحـقق مـصلـحة لـلشـعب اكثـر ما يـفـعله الـنظـام النـقيض له�
اعـني النـظام االستـبدادي� اال ان انـحراف الـطبـقة الـسيـاسيـة احلاكـمة عن الـنظام
الـد�قـراطي البـر�اني لم يـثر غـضب الشـعب واستـنكـاره� علـما ان هـذا االنحراف
يـشـكل ايـضا انـتـهاكـا سـافرا لـلـدستـور. صـحيـح ان قطـاعـات واسعـة من الـشعب
نزلت الـى الشـارع في تظـاهرات احـتجـاجيـة ضد الـطبـقة الـسيـاسيـة� كان اشـدها
الـــتــظــاهــرات االحـــتــجــاجــيـــة في شــهــر تـــشــرين االول عــام 2019� اال ان هــذه
التظـاهرات لم تشكل احـتجاجا على االنـحراف الد�قـراطي ورفضا له� وال طالبت
بالعودة الى الـد�قراطية الصحيحة فكـرا و�ارسة; بل كانت في اغلبها تظاهرات
مطلـبية ركزت على توفير الوظـائف واخلدمات وغيرها من االمور التي ال ترقى الى
مـستوى ا�ـطالبـة بالد�قـراطية. وكـان هذا القـصور مبـعث راحة واستـرخاء للـطبقة
السياسية التي قدمت تنازال سياسيا مزدوجا� تمثل في استقالة حكومة عادل عبد
ا�ـهدي� ثم تنـصيب مصـطفى الكـاظمي رئيسـا للحـكومة فـيما شـكل اكبر انـتكاسة
للمـسار الد�قـراطي في العراق. واذا تذكـرنا ان "بعض" ما يـجري في العراق هو
"بــعض" صـــدى لــبــعـض الــتــنــافـس االقــلــيــمـي والــدولي في الـــعــراق� ادركــنــا ان
الـد�قـراطية� وبـالتـالي الشـعب العـراقي احملروم من الـد�قراطـية احلـقة� قـد دفعا
ثـمن هـذا الـتـنـافس. واكـثر مـا يـؤلم ان بـعض الـنـا�� بدل ان يـنـهـضـوا دفـاعا عن
مـصاحلـهم احلـيويـة �ـثلـة بـالد�ـقـراطيـة� راحـوا يلـعـنون الـد�ـقراطـيـة� ويتـمـنون
اشكاال من احلـكم تزيد العراق بـعدا عن الد�قـراطية. ال الوم احدا بـهذا� بقدر ما
اريـد ان الفت الـنظـر ان عيـوب الـتأسـيس التي نـعاني مـنـها ال تـعالج اال �ـزيد من

الد�قراطية وليس بالنكوص عنها.
{ عن مجموعة واتساب
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جمال علي يعلن اعتزاله التدريب في احتاد االدباء وليس باحتاد القدم ?
جمال علي يكرم من قبل  الدكتور علي فائز وليس من عدنان درجال  ?

جمال علي يحضر حفل اعتزاله عشرة اشخاص وليست االف الرياضي� ?
جمال علي  صفحة تاريخ  اكاد�ي قيمي فني ناصع وعصي االستنساخ ?
جمال علي انتاج مؤسساتي عراقي بحت بعيدا عن سوء عصر االستهالك?

جمال علي .. العبا ومدربا  ومواطنا عراقيا عمل بصمت واجتهاد دائم ?
جمال علي .. حتدث عنه حضور قليل �ا يحتاج الى مجلدات ومحاضرات ?

لــيس غـريــبـا .. مــا شـارنــا الـيه .. فــقـد اعــلن ا�ــدرب الـعــراقي جـمــال عـلي اعــتـزاله
التـدريبي بصمت ودمعة  ..  كـما عرفناه من قـبل وطوال عمره الريـاضي ا�متد الكثر
من اربـعـة عــقـود .. من الـعــراق وفي االمـارات واخلـلــيج والـعـراق مـرة اخــرى وبـقـيـة
محطات احترافية كان فيها ا�وذج ومثاال يحتذا لبلده  وزمالئه من جيل اطلق عليهم
اخلبـراء .. بانـهم جيل (ذهـبي )  حتلـوا بـاخللق واالنـضبـاط العـالي وا�سـتوى الـفني
فضال عن الـتحـصيل االكـاد�ي .. انـهم : معـروفون عـلى مسـتوى الـلعب في االنـدية

وا�نتخبات صناع اجملد وفرسانه ..
جـمـال علي .. اخـتـزل معـانـاته باالعـتـزال السبـاب (صـحيـة نفـسـية ) كـمـا ادعى على
نـفـسه .. مع انـهـا اخـتالق وتـبــريـر وتـضـحـيـة في مـا قـد يـسيء بـصـورة مـا الى ذلك
اجلبل االشم .. اال انه مضغها على مضض وهمسها بصمت في اذن بعض زمالئها
وزمالننـا .. لنتـواجد في مقر احتـاد االدباء .. ننـعى رحيل مدرب لـيس بسبب وفاة -
ال سـامح الــله - بل النه عــانى مـا عــانى واراد ان يـقــول ان الـظـروف الــتـدريــبـيـة في
العـراق ليست صاحلة للمدرب .. ففـضل بلع موس االعتزال .. مع انه في قمة عطاؤه

وخبراته وجاهزيته البدنية والعقلية واجلمالية ..
جمـال علي : صرخة في ليل العراق الطويل .. الذي يعاني فيه اهل الوعي الم الواقع

على قدر عقولهم ..
رحم الله ابو الطيب ا�تنبي اذ قال :

( ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله .. واخو اجلهالة في الشقاوة ينعم ) ..
هنا اطـالب جمال علي ان ال يعود للتدريب ليضـع سنة االعتراض على الواقع ويثبتها

تاريخيا ويحمل مسؤوليتها على عاتق ا�تشبث� وا�همش� والنهاش� ..
هنـا ال اطالب ا�ؤسـسات ا�عـنية  في تـهريج وصريخ ونـفاق يخص ( جـمال علي) ...
وكل اجليل الـتدريـبي الذي اضطـر الى االعتـزال واالبتعـاد والهـجرة وبعـضهم  غادر

احلياة الى رضوان ربه جل وعال الذي هو ارحم واكرم  ..
هنا ادعو الله جل وعال ان يساعدنا على وضع الرجل ا�ناسب في ا�كان ا�ناسب ..
رجل  يعـيش بالعـراق ... يدور في مـيدانه ويـخوض مسـاره ويتـحمل معـاناته ويـصبر
على بـلواه مـن اجل العـراقيـ� ..  ال محـلـقا يـفوق الـسنـدباد
في زمـانه .. ال �سؤول ايام سفره وطيرانه وفنادقه اطول
من ايـام مـسـؤولـيـته .. تـكـالـيف صـرفـيـاتـه الـشـخـصـية

وايفاداته اغلى من ميزانية موظفي ا�ؤسسة كلها ..
نريـد عراق صريح .. يـبتسم فـيه جمال عـلي ومحبيه ..

بال صريخ !!
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خـمـيس بـتـسـديـدة تـصـدى لـهـا احلارس
اللبناني� ورد سريعاً العب منتخب لبنان
سمـير قصاص بـتسديـدة يساريـة أنقذها
احلـارس بــاقـر بــشـيــر� وفـرض مـنــتـخب
لـبـنـان سـيـطــــــــرته عـلى الـلـعـب وأضاع
فـرصة خـطـــــرة عن طريق مـحـمد يـاس�
أبعدها احلارس بـاقر بـــــــــشير� وأضاع
زمــيــلـه ســلــيم مـــســلم رأســــــــــيــة عــلت

العارضة.
وأحــرز مــنــتـخــبــنــا الــهــدف الــثــاني من
ركـــــــنـيـة نـفـذهـا حـسن عـامـر  اسـتـقرت
بـشـبـاك مـنـتـخب لـبـنـان في الـدقـيـقـــــــــة
84� وحــسم أمــيـر جــواد الــنـتـــــــــــيــجـة
بـهـدفٍ ثـالثٍ في الـدقـيقـــــــــة الـثـالـثة من
الوقت بدل الضائع ليـخرج فائزاً بثالثية
دون رد ويــتـصـدر اجملــمـوعـة بــــــــــثالث

نقاط.

وكـاد أن يـضـاعف حـسن عــلي الـنـتـيـجـة
بــتـــســديـــدة أبــدع احلـــارس الــلــبـــنــاني
جـرجيس نـصار في إبـعادهـا إلى ركنـية�
ومـررَ أسـامــة عـلي كـرة عـرضــيـة نـفـذهـا
اوريــقــد فـتــوح لـكــنـهــا عــلت الـعــارضـة�
ونــشطَ ا�ــنــتــخب الــلــبـنــانـي مـنــتــصف
الـشـوط وأضـاع أخـطـر الـفـرص بـانـفـراد
الالعب عـــبــاس حــدروج تـــألق احلــارس
باقـر بشـير في إبـعادهـا� رد علـيه اوريقد
بـتــسـديـدة عــلت الـعــارضـة في الـدقــيـقـة
38من ا�ـباراة� وفي الـدقيـقة الـثانـية من
الـوقت بـدل الـضائـع ردت عارضـة لـبـنان
كـرةً قـــــــويـةً لـســجـاد خــمـيس لـيــنـتـهي
الشوط األول بـتقدم نـاشئيـنا بهدف دون

رد.
وفي الـشـوط الـثانـي بدأ لـيـوث الـرافدين
بهجمةٍ خطرةٍ كاد أن يسجل منها سجاد

6 مالحقه عفك وسط طموحات كل منهما
بـخــطف الـنـتـيــجـة  الـتي تـقـف �ـصـلـحـة

صاحب  االرض.
5��UM�« “u�

حققَ منتـخبنا للـناشئ� فوزه األول على
نـظـيـره اللـبـنـاني بـثالثـة أهدافٍ من دون
رد� في ا�ـــبـــاراة الــــتي أقـــيــــمت  ضـــمن
مـنـافـسـات بـطـولـة غـرب آسـيـا دون (15)
سـنة اجلـارية أحـداثهـا في مديـنة الـدمام
بالسعودية والتي احـتضنها ملعب نادي

اخلليج.
بــدأ مـنـتـخـبــنـا ا�ـبـاراة بـعــز�ـةٍ عـالـيـةٍ�
وأحرز الالعب (حـسن علـي حسـ�) هدفاً
مبكراً في الـدقيقة الثانـية من رأسيةٍ بعد
تــمـــريــرة (حــسن عــامــر) من ركــلــة حــرة
لــيــســجل مــنــهــا في أول مــحــاولــة عــلى
ا�رمى� واستمر ضغط ا�نتخب العراقي�

�ـســار الــنـتــائج  ا�ــطــلــوبـة خــصــوصـا
الــضـــيف الــذي  نــزف خـــمس نــقــاط في
الـدورين  األخـيـرين مـا سيـدفع عـنـاصره
خـوض الـلـقـاء بـقـوة   لـلـتـعـويض فـيـمـا
تــظــهــر حــظــوظ االخــر قــائــمــة  خلــطف

النقاط.
WFL'« �U�—U��

وجتري غد اجلـمعة  ست مـو اجهات في
اجملـمـوعــة االولى وفـيـهــا  يـقـوم  ا�ـرور
رفع الـضـوء  االحـمـر  اليـقـاف    مـيـسان
من ا�رور حتت اي مسوغ كان  والتنازل
عن الـنقـاط  كـاملـة  الـتي  يدرك اصـحاب
االرض مــدى فـوائــدهـا  لــدعم تــرتـيــبـهم

والتقدم  حتت  مظلة  الضيوف.
qC�ô« „u�œ

وافــضل  جـمـيع الـفـرق ا�ـتـصـدر  دهـوك
17 الــذي ســيـــحل ضــيــفــا عــلى صــلــيخ
ويعول عـلى جهود الـتشكـيل  في  اهمية
الـــعــودة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة  عــلـى حـــســاب
الــسـادس 9 االخــر   والــرغـبــة  بــعــكس
نــفــسه بــقــوة  لـتــغــيــر مــســار الــنـتــائج

واخرها خروجه  من الكاس.
W�uJ�« �UFKD�

ويتطلع الكوفة  االستفادة من  منافسات
عـقر الـدار عـلى حسـاب الـرمادي ومن ثم
حتـســ� االمـور بــعــد الـتــراجع ثـالث12
فـيـمـا اسـتمـرت نـتـائج  الـسابع  8خارج

رغبته داخل وخارج ملعبه وجمهوره.
»uM'« w�UB�

وســتــكــون الــفــرصـــة مــتــاحــة �ــصــافي
اجلـــنـــوب الـــذي �ــر بـــفـــتـــرة   جـــيــدة
مـدعومـة بـالبـقاء بـالـكأس في  احلـصول
عــلى كـــامل نــقـــاط مــبـــاراته مع مـــتــذيل
الـــتــرتـــيب الـــعـــلم الـــبـــاحث عن جتـــنب
اخلـسـار ة اخلــامـسـة في مـهــمـة صـعـبـة

عليه.
f�U)« “uH�« 

ويـترقب الـوصـيف   احلدود 15اخلروج
بفوائد  مباراته واضافة  الفوز اخلامس
 بعبـور الدفاع ا�ـدني في مواقع ا�ؤخرة
وكل الــدالئل  تــشــيـر الـى ارجـحــيــته في

حسم االمور  وزياده معاناة ضيفه
 ويـستـقبل سـوق الشـيوخ عاشـر ا�وقف

w�U�d�« r�U� ≠ W�d�UM�« 

تــســتــأنـف الــيـوم  اخلــمــيـس مــبــاريـات
الدرجـة االولى بكـرة القـدم باقـامة خمس
مــواجـهــات ضـمن الــدور الــسـابع لــفـرق
اجملـمــوعـة  الـثـانــيـة  عـلى ان تــسـتـكـمل
ا�بـاريات غد اجلـمعـة التي تشـهد اجراء

سبع مقابالت اخرى.
فـفي مـلـعـبه يــسـتـقـبل ديـالى الـسـادس7
بــابل الــثــامن بــذات الــرصــيــد وكالهــمـا
يــتــطـلــعـان لــلـنــتـيــجـة من اجل حتــسـ�
ا�ــوقـع  ويــحـــظى  ا�ـــضــيف بـــعـــامــلي
االرض واجلمـهور واسـتفـاد في اكثر من
منـاسبة منـهما فيـما يريـد  اجليران قلب

الطاولة.
…ËUL��«Ë Íd���«

ويـسـعى الـثـالث  الـبـحـري 12 مـواجـهـة
الـسـمـاوة الـسـابع 7 الـلـعب بـطـمـوحـات
الفوز  لالقـتراب من الصـدارة والوصافة
واألخــر  الــعــمـل لالبــتــعــاد عن  مــو اقع

ا�ؤخرة  والعودة للتوازن بسرعة.
“UG�«Ë ¡ö�d� 

ويــــامل ا�ــــتـــصــــدر  كـــربالء 15جتـــاوز
حتـديـات  مــلـعب غـاز الـشـمــال  لـلـتـعـلق
اكـثـر �ـوقـعه  ودعم ا�ـشـاركـة  من  هذه
الــفــتـرة  فــيـمــا  تـظــهــر رغـبــة اآلخـر في
اخلــروج من ا�ــنـطــقــة احلــمــراء قـبل ان

تتعقد االمور بعد اكثر
 ويلتقي  صاحبي الترتيب احلادي عشر
فـــريـق احلـــســـ�  ومـــتـــذيـل الـــتـــرتـــيب
اجلــنـســيـة وسط مــحـاوالتــهـمــا �ـغـادرة

مربع الهبوط.
◊UIM�« q�U� 

ويـبحث الـوصيف  الـبيـشمـركة اقـتناص
كـــامل نـــقــــاط مـــبـــاراته  مع الـــشـــرقـــاط
لــلــتــضـيق عــلى ا�ــتــصـدر ور�ــا بــلـوغ
الصدارة عـبر اخلدمـة ا�نتـظرة من الغاز
فـي وقت  تـقـول اخـبـار الـضـيف الـتـاسع
بـــانه انــســحب  مـن الــبــطــولــة لــظــروفه

ا�الية الصعبة.
وتختتم مـباريات اجملموعـة الثانية  غدا
بـــالـــلـــقـــاء الـــســـادس  الـــذي ســيـــجـــمع
الــصـــنــاعـــات اخلــامس 9والـــنــاصـــريــة
الـرابع 12وكل مـنـهــمـا  يـتــطـلع الـعـودة

ÊU�e�« ≠œ«bG�

اوقعت قرعـة بطـولة اسيـا لكرة الـيد� ا�ـنتخب الـوطني في مـجمـوعة متـوازنة تصـم منتـخبات
خليجية.

وقال ا�ـتحـدث باسم االحتـاد حسـام عبـد الرضـا في تـصريح صـحفي ان قـرعة اسـيا بـكرة
اليد� اوقعت منتخب العراق في اجملموعة الثالثة التي تضم منتخبات قطر واإلمارات العربية

ا�تحدة وعمان.
واوضح ان اجملــمــوعـة مــتــوازنـة وبــامــكــان الـعــراق حتــطي دور اجملــمـوعــات في حــال ركـز

الالعبون على ا�باريات لتحقيق الهدف ا�نشود والعبور الى االدوار ا�قبلة.
وستقام البطولة في السعودية �شاركة 17 منتخباً.
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وصل وفـد ا�نتخب العـراقي للسباحة
الى اإلمـارات العربية ا�تحدة للدخول
في مـعسكر تدريبي في إمارة الشارقة
اسـتعداداً لـبطولـة العالم الـتي ستقام
فـي إمارة أبو ظبي لـلفترة من 16 الى
21 مـن الشـهر احلـالي.وقال أمـ� سر
االحتــاد الــعــراقي لــلــســبــاحـة هــاشم
اخلــزرجـي في تــصــريح صــحــفي  إن
وفد ا�نتخب وصل الى إمارة الشارقة
يـوم أمـس اسـتـعـداداً لـبـطـولـة الـعـالم
مـن خالل اقـامـة مـعـسـكـر تـدريـبي في
إمـارة الـشـارقـة  مـشـيـراً الى أن هـناك
تـــعــاونــاً كـــبــيــراً مـن جــانب االحتــاد
االمـــاراتـي لــلـــســـبـــاحـــة مـع االحتــاد
الــعـراقي وتـســهـيل جـمـيـع الـعـراقـيل
لـالعـــبـــ� والـــوفـــد ا�ــــشـــارك.وتـــابع
b�Ë∫ اجلانب االماراتي يلتقي وفد العراق للسباحةاخلـزرجي أن رئيس نادي ا�ليحة قدم
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قـالت زيـنب مـحـمد
ابــــراهــــيـم العــــبـــة
نـادي امـانـة بـغداد
وا�نـتخب الـوطني
لــلـرمــايـة ان � هـذه
الــريــاضــة حتــتــاج
الى رعــايـة خــاصـة
ولـــكــــونـي امـــارس
الرماية منذ سنت�
وجــــدت ان هــــنـــاك
مــعــوقــات حتــد من
تـــطـــورهــا وهي ان
االســــلـــــحــــة الــــتي
نـستـخـدمهـا قـد�ة
وعـــــــــــدم وجـــــــــــود
اســـلـــحـــة جـــديـــدة
وكـــــافــــيـــــة لـــــعــــدد
الالعب� والالعبات
فــــــــضـال عـن عـــــــدم
تــــــوفـــــــيــــــر الــــــزي
اخملـصص لـلـرمـاية
وصـــغـــر مـــســـاحــة

ا�يدان .
 واضــافـت  اعــتــقـد
انـا العــبــة مـتــألــقـة
وبطـلـة من حقي ان
ارفع مـن مــســتـواي
الـفني ولـدي طـموح
كــبــيــر فـي حتــقــيق
افـــــضل االجنــــازات
لـلـرمــايـة الـعــراقـيـة

واي اهــتـــمـــام ورعــايـــة ودعم من
ا�ـــؤكــــد يـــرفـع من مـــســــتـــويـــات
الالعب� ويـجعلـهم بحال افضل �
مـشــيـرة الى ان � تــوفـر االرضــيـة
ا�ـنــاسـبـة يــحـفـز الــريـاضي عـلى
بلوغ اعلى ا�راتب سواء لرياضة
الـرمايـة او غيـرهـا من الريـاضات
وااللـعـاب االخـرى � مـضـيـفـة � ان
هـنـاك اخـتالفـا وان كــان بـسـيـطـا
بــــ� وجـــودي بـــصــــفـــوف نـــادي
االمــانــة وا�ــنـتــخـب الـوطــني الن
االخـيـر يـضم نـخـبـة من الـالعـب�
والـالعــبـــات ونــســبـــة الــتـــنــافس
بـيـنـهـم تـكـون اقـوى واكـثـر فـائدة
فــــضـال عن االثـــــارة فـي الــــلـــــعب
وبـالـتــالي تـوجـد روح لــلـمـنـافس

والتوتر معا .
 وعـن اهم مـشــاركـاتـهــا حتـدثت �
كـانت لي اول مشـاركـة في بطـولة
انـــديـــة الـــعــراق مـع فــريـق نــادي
امــانـة بــغــداد وقـد حــصــلت عـلى
ا�ـــركــز الـــثـــالث عـــلى مـــســـتــوى
الـــــعــــراق رغـم كــــونـي لم اتــــدرب
بـــالـــشـــكل ا�ـــطـــلـــوب ولـــو كـــنت
مــتــهــيــئــة بــشــكل افــضل لــكــانت
نـــــتــــيــــجـــــتي افــــضـل من هــــذه �
وبــخـــصــوص طـــمــوحـــاتـــهــا في
احلــــصــــول عـــلـى وســـام او�ــــبي
ور�ـا يـكـون ذلك حلـمـا بـالنـسـبة
لــهـا  ? اجــاب الـرامـيــة زيـنب � لم
يكن االمر عبارة عن حلم وان كان
االمـر كـذلك لـعدم تـوفـيـر االرضـية
ا�ناسبـة ولكن كل رياضي خاصة

الــــثـــانـي  في االحتـــاد الــــعـــراقي
يـــــونس مــــحـــــمــــود الــــعـــــمل مع
ا�ـنـتـخب?نـعم هـذا صـحـيح ولـكن
في حـينـها كـانت ا�ـهمـة كمـساعد
لـلـمـدرب بيـنـمـا انا افـكـر ان اكون
صــاحب الــقـرار في ا�ــنــتـخب من
أجـل حتقيق النجاح الذي تطرقت

اليه
ومــــــاذا �ـــــــثل لـك الــــــعــــــمـل مع
ا�ـنتـخب العـــــراقي وهـــــــو االن
اصـبح مـحـرقـة لـلـمـدرب� ألنـــــــه
فـي وضع صـــعـــــــب يـــبـــحث عن

منــــــقذ ?
أنـا لـدي الـثـقـة الكـامـلـة لـو عـملت
مـع ا�نـتـخب العـراقي وهـو شرف
لـي ألنه مــــنـــتــــخب بـالدي ألنـــني
عـــراقـي األصل وكـــنت أعـــيش في
بـغـداد الـكـرادة قـبل ان اغـادر قبل

( 17سنة ) حتديدا
ومـــاذا تــســـتــطـــيع ان تـــفــعل مع

ÊULK��« ÂUA� ≠ œ«bG�

لـيلـة انتـهاء مبـاراة العـراق وقطر
فـي بــطـــولــة كـــأس الــعـــرب الــتي
غـادرهـا ا�نـتـخب العـراق عـلى يد
مـــضـــيـف  كـــأس الـــعـــرب وكــأس
الــعـالم  الـتـقــيت ا�ـدرب الـعـراقي
ا�ــغــتــرب مــنــذ عــقــد ونــصف من
الـسن� في عاصمة الضباب لندن
سـألـته عـن رأيه بـخـسـارة الـعراق
ومــــغـــادرته من الــــبـــاب الـــواسع
لــــلــــبـــطــــولـــة  ,وفـي ذات الـــوقت
ا�ـــنــتـــخب الــعـــراقي يـــعــاني من
عــسـر وضـيق عــنـد  بـوابـة  كـأس
الـعالم الذي وجـد نفسه فيـها عند
عـنق الزجـاجة والكـثيـر يتوقع بل
الـبـعض االخـر يجـزم ان ا�ـنـتخب
العراقي سيغادر من أوسع أبواب

تصفيات كأس العالم
فـــــرد  ا�ـــــدرب فــــيـــــلـــــيب قـــــائال
ومـخاطبـا احتاد الكـرة : اعطوني

ا�ـنـتـخب أعـطـيكم بـطـاقـة الـتأهل
�ونديال الدوحة !!    

وعـنـدمـا قـلت لـه منـتـخـب الـعراق
حـالـيا يـنتـظـر في تصـفيـات كأس

العالم  ( رصاصة الرحمة ) !!!
رد عـلـي بعـبـارة واضـحـة .. قـائال
كـالمي لـالحتـــاد ,أعــــرف جــــيــــدا
صــــعـــوبـــة وضـع ا�ـــنـــتــــخب في
الــتـصــفـيـات لــكـني ســأحتـدى كل
الـصـعـاب ولـيحـسب احتـاد الـكرة

علي هذا الكالم !   
(تـعـالوا مـعي لـنصل كـأس الـعالم
!! ) وان لـم نصل سأبنـي ا�نتخب
لــيـكـون حـاضــرا في كـأس الـعـالم

التي تليها 
وعـن مـــشــــواره مـع فـــريـق نـــادي
الـــرمــثــا االردني قـــال فــيــلــيب ان
عــمـلي مع الـرمـثـا االردني انـتـهى
مع احراز لقب الدوري االردني

ســــبق ان طـــرح عــــلـــيك الــــنـــائب
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في االلـعـاب والـريـاضـات الـفـردية
�تلك الطـموح الكبـير دائما وهو
يتطلع الى حتقـيق افضل النتائج
وكـوني العـبـة بـصـفـوف ا�ـنـتـخب
الـــوطـــني يــبـــقى حـــصــولـي عــلى
وســام او�ـبي طـمــوح مـشـروع لي
دائـمــا ور�ـا احـقـقه في يـوم مـا �
لـو كــانت هـنــاك رعـايــة واهـتــمـام
بالعــبـي الــرمــايــة لــكــانت االمــور
تختلف بـشكل كبير بالـنسبة لنا �
ومـــثــلــمــا قــلت يـــبــقى الــريــاضي
مـشروع بـطل او�ـبي بـكل االوقات
ويسعى اليه بكل عز�ة � واخيرا
قــلـنــا لالعـبــة زيــنب � تـقــولـ� ان
حــصـــولك عـــلى وســام او�ـــبي لم
يــــكن حــــلـــمــــا بل هــــو طــــمـــوحك
ا�ـشروع مع مـسحـة تفـاؤل كبـيرة

فكيف تنظرين هذا االمر ? 
فــــقـــالـت � من حــــقي كالعــــبـــة في
ا�ـنـتــخب الـوطـنـي ان يـكـون لـدي
طـمــوح كـبـيـر ونــسـبـة كــبـيـرة من
الــتـفـاؤل ويـجـب عـلى كل ريـاضي
ان يــــكــــون طــــمــــوحــــا وصــــاحب
عـز�ــــــة وصـبـر ويـفـتـخـر بـكونه
ريـــاضي وعـــلـــيه ان يـــحــفـــز ذاته
دائـــمـــا في ســـبـــيل ان يـــبـــقى في
الـقــمـة او يـســعى لـهــا بـشـكــــــــل
حــــــثــــــيث مـن خالل مــــــثـــــابــــــرته
وجــــــــــــــديـــــــته فـي الـــــــوحــــــدات
الــتـدريـبـيــة فــــــــــضال عن سـمـاع
تـوجـيـهات اجلـهـاز الـفـني واالخذ
بـهـا بـشـكل جــدي وتـطـبـيـقـهـا في

ا�يدان .
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تأهل ا�نـتخب االردني لـكرة القـدم بقيـادة ا�درب العـراقي عدنان
حمد�  الى الدور الثاني لـبطولة كأس العـرب اجلارية احداثها

حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتــأهل مـنـتــخب االردن الى ربع نـهــائي الـبـطــولـة بـعـد ان
اكتسح شقيقه الفلسطيني بخمسة اهداف لهدف واحد�
ليبلغ ربع نهائي مـونديال العرب.بيـنما كان منتخب
ا�ــغـرب قـد عــزز تـأهــله الـيــوم عـقب تـفــوقه عـلى
منـتخـب السـعوديـة الذي ودع الـبطـولة بـهدف
نــظــيف.وكــانت تــتــنــافس مــنــتــخــبـات األردن
والـسـعـوديـة وفــلـسـطـ� عـلى بـطـاقـة الـتـأهل
الـــثــانــيــة إلى ربع نـــهــائي كــأس الــعــرب عن
اجملموعة الثـالثة بعد أن كـان منتخب ا�غرب
قـد ضـمن تـأهـله مـنذ اجلـولـة الـثـانـيـة� وكان
التعـادل يكفي االردن لـلتأهل� بـينمـا ال خيار
أمام الـسعوديـة وفلـسط� إال الـفوز لـضمان
الترشح.وغـادر ا�نتـخب العراقي لـكرة القدم
بطولة كـأس العرب بـعد خسارة قـاسية أمام
ا�ــنــتــخب الـقــطــري بــثالثــة أهـداف دون رد.

∫©ÊU�e�«® d�� …dJ�« œU%≈ ÎU��U�� VOKO�

r�UF�« ”Q� qBM� wF� «u�UF� 
مــنـتــخب ( مـات
ســـــــريــــــريــــــا )
ســــأغـــيــــر فـــيه
الـكـثـيـر عـنـدمـا
تـــــــــمـــــــــنـح لي
الـــــصالحــــيــــة
الـكـامـلـة وعدم
الـــــتــــدخل في
عملي ومن ثم
يــكـون لــديـنـا
مــــــنـــــتـــــخب
عــراقـي قـادر
على منافسة
أصـــــــــــــــعـب
ا�ــنـتـخـبـات
الـــعـــربـــيـــة
وايـــــــضــــــا
األقـــوى من
مــنـتـخـبـات

الـــــــــــــــعـــــــــــــــرب !!

العبة الرماية
زينب محمد
ابراهيم

عدنان حمد

كل الــتــسـهــيالت لـلــوفـد الــعـراقي من
خـالل تـــخــــصــــيص مــــســـبـح خـــاص

لـلـتـدريب �وأيـضـاً حـفـاوة االسـتـقـبال
للوفد العراقي.

UN�F�UI� sL� l�œ s� …b��*« �U�ôu�« —c% 5J�
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{ بــــكـــــ�� (أ ف ب) - أكــــدت الــــصــــ�
الـثالثـاء أن الـواليــات ا�ـتـحـدة "سـتـدفع
ثــمن" قـرار مـقــاطـعــتـهـا الــدبـلـومــاسـيـة
لأللـــعــاب األو�ـــبــيـــة الـــشــتـــويـــة الــتي
تــسـتـضـيـفـهـا بــكـ� في شـبـاط/فـبـرايـر

القادم.
وردا عـلـى سـؤال حــول رد مــحـتــمل من
بـــكــــ�� قــــال ا�ــــتــــحـــدث بــــاسم وزارة
اخلـارجية تـشاو لـيجيـان لوسائل إعالم
إن "الـــواليــات ا�ـــتـــحــدة ســـتــدفـع ثــمن
خطوتها السيئة. ترقبوا ما سيحصل".
وكــانت الــواليــات ا�ــتــحــدة قــد أعــلــنت
االثـن� مـقاطـعتـهـا الدبـلومـاسيـة لدورة
األلـعــاب األو�ـبـيــة الـشــتـويـة 2022 في
انـتقاد مـحدود لـسجل الصـ� في مجال
حـقــوق االنــسـان� لــكن الــقـرار لـن �ـنع

الـرياضـي� األمـيركيـ� من ا�شـاركة في
ا�سابقات.

وقـــال تـــشـــاو لــيـــجـــيـــان إن "ا�ـــســـعى
األمــيــركي لــلـتــدخل في أو�ــبــيـاد بــكـ�
الـشـتـوي بـدافع الـتـحـيـز االيـديـولـوجي
بـناء على أكاذيب وشائعات� سوف

يــــكـــشـف فـــقط نــــوايـــا
(الــواليــات ا�ــتــحـدة)
اخلـبــيـثـة".وأكـد أن
"األلـعـاب األو�ـبـية
الـشـتـويـة لـيـست
مـــــــــســـــــــرحـــــــــا
لالســــتــــعــــراض
والـــــــــــــــــــتــالعـب
الـسياسي" متهما
الـواليـات ا�ـتـحدة

بـاتـخـاذ "خـطـوات تــتـدخل في أو�ـبـيـاد
بك� الشتوي وتقوضه".

وأتـى قــرار واشـــنــطن بـــعــدمـــا أمــضت
اإلدارة األمـــيــــركـــيـــة أشــــهـــرا عـــدة في
مـحاولة التوصل إلى ا�وقــــــف األنسب
حـــيــال األو�ـــبــيـــاد الــشـــــــــتــوي الــذي
تـــســتـــضــيـــفه بـــ� الــرابع من
شــــــــبــــــــاط/فــــــــبــــــــرايــــــــر
والــــعـــــشـــــــــــرين مــــنه�
بـكـــــــــ� الـتي تـتـهـمـها
واشــــنـــطن بــــارتـــكـــاب
"إبـــــــــــــــــــادة" فــي حـق
ا�ـســلــمـ� األويــغـور
في شــيــنـــجــيــانغ في
شـــــــمـــــــــــــال شــــــرق

الص�.
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نـشـرت الـصـحـافـة الـتـركـيـة فـيـديـو لـلـنـجـمة
الـتـركـيـة هـاديـسـا خالل تـكـر�ـهـا في حـفل
جـوائز الـفـراشة الـذهـبـية� اذ اسـتـطاعت ان
تفـوز بـجائـزة أفضـل مغـنيـة في تـركيـا.ونال
الـفـيــديـو اعـجـاب عـدد كـبــيـر من ا�ـتـابـعـ��
الــذين عـبـروا عن سـعـادتــهم بـفـوز جنـمـتـهم

باجلائزة. 
عـلى صــعـيـد آخـر احــتـفـلت هـاديــسـا بـعـيـد
مــيـالدهــا� وذلك بــرفــقــة حــبــيــبــهــا مــحــمــد
ديــــنــــتــــشــــرالر في بــــاريس� وقــــد تــــداولت
الصـحـافة الـتركـيـة صورا لـهـما عـلى مواقع
الــتـــواصـل االجــتـــمـــاعـي� وقــد تـــلـــقّت
هـاديسا عـدد كبـير من الـتهاني من
قـبل ا�ـتـابــعـ�. وكـانت كـشـفت
وســــائل اعالم تـــركـــيـــة ان
هـاديــسـا لن تــطلّ هـذا
ا�ـوسم ضمن جلنة
حتـكـيم بـرنـامج
صـوت تـركـيا.

…dOš_« q³�7
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مـحافظ مـيـسان حـضر  فـعالـيات يـوم بغـداد التي أقـيمت
في نادي الـعلوية و� تـكر�ه بدرع (اإلبداع والـتميز) من

قبل نادي رجال األعمال العراقي ونادي العلوية. 
bOL(« b³Ž ÂUBŽ UN�

 ا�درس ا�سـاعد العـراقية مسـؤولة روضة اطفـال جامعة
الـنـهـرين الـقت امس االربـعـاء مـحـاضـرة في ورشـة عـمل
اقامهـا مركز التعليم ا�ستمر في جامعة النهرين  بعنوان

(اخملدرات: جر�ة العصر والوجه االخر لالرهاب).
d:« dO�ô«b³Ž

 UMÐ bOŽ

الشاعر السوري وقع ديوانه اجلديد (أكذب مثل التفاح)�
الصـادر عن دار خطوط وظالل� في بيت الثقافة والفنون�

فيما أدارت احلفل القاصة هديل الرحامنة.

 …bOFÝ s¹b�« r$

·dý WIOŁuÐ
الواسع.. لنقول ان ا�سرح �فهومه
يحاكي الهم العام ويـرتقي باساليبه

ÍdOš Õö� ≠œ«bGÐ

 بدأت الفرقة الوطنية للتمثيل تقد�
ا�ــسـرحــيــة اجلـمــاهــيـريــة (الـله
باخلـير) مـنـذ االحد ا�ـاضي على
مسرح الـرافدين� تـأليف واخراج
كــمــيل خـالــد �ويــشــتـرك في إداء
االدوار : غسان اسماعيل وباسم
الطيب ومحـمد اياد وصفاء جنم
و كاتـرين هاشم وحـس� بـريسم

واسد الطائي وسالم حافظ.
 وشــهــد الــعــرض االول حــضـور
جـــمــاهـــيــري كـــبــيــر فـــاق حــجم
ا�ـــقـــاعــد اخملـــصــصـــة وتـــفــاعل
اجلـمـهـور مع الـعـرض ا�سـرحي
بــشـكل كــبـيــر  جـدا.ووجه مــديـر
عـام دائــرة الـســيـنـمــا و ا�ـسـرح
احـمـد حـسـن مـوسى رسـالـة إلى
اجلــمــهـور قــائال : هي مــحــاولـة
جـديــدة لـلــدخـول الى اجلــمـهـور

اجلمـاليـة.. هم شبـاب جنوم نـحتفي
بـــهم الــيــوم لــتــقـــد� مــا �ــثل قــيم

ÊU�e�« ≠ oA�œ 

اعربت ا�مثـلةسوزان جنم الدين عن
ســعـادتــهـا بــا�ـشـاركــة في عــشـاريـة
(وثــــيــــقـــــة شــــرف) الــــتـي انــــتــــهى
تصويـرها مؤخـراً في دمشق� والتي
شـكـلت عـودة لهـا لـلـدرامـا الـسـورية
بعـد سلـسـلة اعـتذارات وغـياب أربع
سـنــوات عن الـدرامـا الــسـوريـة وفق
تــعـبــيــرهـا. وبــررت جنم الــدين تـلك
االعتذارات في حديث صـحفي بأنها
(تبحث في خياراتها الفنية عن عمل
يحـمل قـضيـة وهدفـاً كبـيرا)� مـؤكدة
أن (عــشــاريــة وثـيــقــة شــرف تــطـرح
قضيـة من أهم قضـايا احلـياة� حيث
تـعــرج عـلى جتـارة الــرقـيق األبـيض
وتــعــرّض فـيــكــتـوريــا الــتي جتــسـد
شخصيتـها في العمل لهـذه التجربة
الـقـاسيـة� ومن هـنـا جـاء اسـمـها في
عــنـوانـه كـمــرافـقــاً لـوثــيـقــة شـرف)�

مــنــوهــة بــأن هــذا األمــر
يعني لها الكثير.

وعن تفاصـيل شخـصية
فـيـكـتـوريـا كـشـفت جنم
الـــديـن أنـــهـــا ســـتـــمــر
بـثالث مـراحل عـمـريـة
في العمل� وسنجدها
فــــتـــاة تـــنــــســـلخ من
عـــا�ـــهـــا وبـــراءتـــهــا
وطــفــولــتــهــا وأمــهـا
وأصدقـائهـا� إال أنها
تستطيع الهروب من
الــــــعـــــالم اجلـــــديـــــد�
وعــنـدمــا تـكــبـر تــأخـذ
على عاتـقها نـشر رواية
تــــفــــضـح أولــــئك الــــذين

يـتـاجـرون بـالـرقـيق األبـيض� بـهدف
حماية الفتيـات الذين تعرضوا لهذه

التجربة.

يجـب أن تسـتـعد �ـواجـهة مـشـكالت جديـدة� فـاألمور
ليست جيدة في العمل .

qL(«

تـمـيل إلى الـسـلوك ا�ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما
بعد.

Ê«eO*«

أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل� ال تخاف�استعن
باالخرين.

—u¦�«

أنت مهووس بـالنـجاح �ستـلقى ترحـاب عارم من قبل
كل من تقابلهم.

»dIF�«

مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة� أنت
بحاجة إلى دافع جديد.

¡«“u'«

أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا�ــطـلــوب عــلى
حساب اآلخرين. 

”uI�«

تشـعـر أن الـعالقـات مع من حـولك تـفقـد رونـقـهـا.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd��«

احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.

Íb'«

اكـسـر قـيود الـروتـ� وافـعل شـيـئًـا غيـر تـقـلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ.9

Ë«b�«

يـجب أن تــفـكـر مـرتــ� في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 

¡«—cF�«

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة�
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

الكـاتب العراقي صدر له عن دار الشؤون الثقافية العامة
� كـتـابه (احلـراثـة فـي دهـالـيـز مـغـلـقـة) و ضم 60 مـقـاال
مـخـتـارا � تــوزعـــت هـمـومـا سـيـاســيـة وقـضـايـا عـراقـيـة
ودوليـة مـخـتـلـفة ويـقع في 240 صـفـحـة من الـقطـع فوق

ا�توسط. 

ا�طـربـة السـورية تـشارك في الـ 17 من الـشهـر احلالي
بـحفـل ضمـن مهـرجـان ا�ـوسـيـقى الـعـا�ـيـة في أكـاد�ـية
ســيـبــيـلـوز فـي مـديـنــة هـلـســنـكي بــدعـوة من أوركــسـتـرا

ا�وسيقى العربية في فنلندا.

اخلـبـيـر الـنـفـطي الـعـراقي ضـيفه
امس االربــعــاء افــتــراضـيــا بــيت
الــــسالم في مـــؤســـســـة احلـــوار
االنــســانـي بـلــنــدن لــلــحــديث عن
(تأثـير اتفاقـية التـغيرات ا�ـناخية

على مستقبل النفط والغاز).

الـباحـثة في الـدراسات السـلوكـية والنـفسـية وا�سـتشارة
في مـركـز أمـان بـبـيـروت ضـيـفـهـا (ا�ـلـتـقى ) افـتـراضـيـا
االثـنـ� ا�اضي في مـحـاضـرة بعـنـوان (الـعاطـفـة واثـرها

في تعديل السلوك).
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عازف الكـمان العـراقي الراحل تسـتذكره نقـابة الفـناني�
الــعــراقـ� عــصــر الــيــوم اخلـمــيس فـي مـقــرهــا بــبــغـداد
�ناسـبة اربعينيته مع عـرض فلم قصير عن حياته إعداد
وتـنفـيذ كـوكب السـياب  كمـا سيـقدم الـفنـان أحمـد احمد

القصاب عزفا على الكمان اهداء لروح الراحل.

هاديسا

كـنت ضــمن الـوفـد ا�ـرافـق لـلـرئـيس
عــــبـــد الـــرحــــمن عـــارف فـي زيـــارته
الـــــرســــــمـــــيـــــة اليـــــران وقـــــد اقــــام
االمــبــراطـور حـــــــفل عــشــاء رسـمي
عــلى شـرف الــرئــيس عـبــد الــرحـمن
عارف  والـسـيدة عـقيـلـته مسـاء يوم
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هـذه الـصـورة الــطـريـفـة الـتي اظـهـر
فــيــهـا �البـس رسـمــيــة (ردجنـوت)
تــــعـــود الـى عـــام 1967 في قــــصـــر
كلـستان في طـهران قـصر امـبراطور

ايران محمد رضا بهلوي.

17-3-1967 وحـسب الــبـروتـوكـول
اخبرونا ان نرتدي ا�البس الرسمية
.سـالـناهم نـحن ال تـوجـد لـديـنـا هذه
ا�البس� فقالوا �كنكم تاجيرها من
مــــحالت في طـــهـــران كـي �ـــكـــنـــكم
حضور احلـفلة.جـميع اعضـاء الوفد
من وزراء ومدراء وصحفي� امضوا
ظهر ذلك اليوم في البحث عن البدلة
الرسمية وهي بدلة سوداء اللون من
طــــراز الــــردجنــــوت� ذات قـالبــــتـــ�

كبيرت� بغشاء من احلرير.
وارتـــــدنــــيــــا ا�ـالبس تــــلـك ونــــحن
نـضـحك عـلى مـا كنـا فـيه والـتـقـطـنا
صــورا تــذكـاريــة هـذه واحـدة مــنـهـا
�انـــــا فـي الـــــوسـط والى يــــــســـــاري
مـــرافــــقـــنـــا االيـــراني والى �ـــيـــني
مـــصــور مـن وكـــالـــة االســـوشـــيـــتــد
بـــريـس.في الـــيـــوم الـــتـــالي اعـــدنـــا
ا�البـس لـلــمــحـالت الـتـي اخــذنــاهـا
مـنــهـا بـعـد دفع اجـور اســتـخـدامـهـا

لليلة واحدة.
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�وذج لعـراقي مغتـرب متعـدد الهوايات
فــهــو اخملــرج الــفـــنــان ا�ــطــرب ا�ــلــحن
والكاتب قـيس عبـد اللطـيف� غادر وطنه
في الـــبـــدايــة بـــقـــصــد دراســـة االخــراج
الـسـيــنـمـائـي لـكن اسـتــمـرار احلـرب في
الـعـراق حول االمـل الى غـربـة� ومن هـنا
بـدأت احلـكـايـة� يـسـردهـا لـ(الـزمـان) من

داخل فرنسا.
يــبــدأ حـــديــثه بــكــلـــمــات أحــدى أغــاني
اسطـوانـة صـدرت عام 1996 ليـخـتـصر
فيـهـا احلـنـ� ا�تـراكم في داخـله كـغـيره
من ا�ـغـتـربــ� ويـتـسـاءل (وطـنـا هـذا ام

سراب? كلما اتيه اراه غاب�
وطــــنـي اين وطــــنـي اهــــلي ايـن اهــــلي?
اصر� اغراب? لم يبقى من وطني سوى
خارطـة عـلى محـراب �لم يـبـقى من اهلي

سوى صورا وذكريات)..
{ متى سافرت من العراق? و�اذا? 

- عندما انهيت دراستي االساسية اردت
االلــتـحــاق �ــعــهـد الــفــنــون اجلـمــيــلـة�
وبـــالـــرغم مـن انـــني كـــنت قـــد اجـــتـــزت
االخــتــبـار اال انــهم طــلــبــوا مــني كــتـاب
االنـتـمـاء الى احتــاد طـلـبـة الـعـراق� ولم
اكن انتـمي الـيه فانـا اساسـا من مـنطـقة
باب الشيخ سجلت في اعـدادية مهنية /
قسم الطبـاعة كما اسـتهوتني فـيها قسم
الـتـصــويـر� اال ان رغـبـتـي بـدراسـة الـفن

وا�وسـيقـى والسـينـما اسـتـمرت تـعيش
مــعـي� لــذلـك عــنـــدمــا بـــلــغت  18عــامــا
وانهـيت الـدراسـة اإلعـداديـة سـافرت من
الـعــراق عـام  1980قـبل ايــام من بــدايـة
احلــرب الـعــراقــيــة-االيـرانــيــة� لــدراسـة

السينما.
{ ماذا تمثل لك ذكريات الطفولة?

- ان احلـرمــان طـا�ـا كــان مالزم لـلــطـفل
الـعـراقي خـاصـة في ا�ـنـاطق الـشـعـبـية�
فأمـنـيـات اي طـفل عراقـي كانت بـسـيـطة
تـكـاد ال تـتـعــدى رحـلـة حلـديـقـة االمـة او
مدينـة االلعـاب او شراء دراجة هـوائية..
الخ وشـخــصـيــا كـنت احــلم بــاحلـصـول
على كـيـتار او كـامـيرة فـوتـوغرافـيـة لكن
صعوبـة الوضع ا�ادي� جعـل منه مجرد
حـلم رافـقـني حـتى بـلـغت من الـعـمـر 17
سـنــة فـاشــتــريت اول كـيــتـار �ــبـلغ 25
دينارا � فأخـرجت اول مسرحـية ساخرة
بـعـنـوان (الـبـهـلـول عـجـوبي)حـاولت من
خاللها البوح عن التناقضات السياسية
واالجتـماعـيـة في حيـنـها وكـان ذلك على
مـســرح االعــداديـة نــفـســهـا(اعــداديـة  1
حـزيـران) في مـنـطـقـة الـعـقـاري وعـنـدها
بـدات ايــضــا اتـعــلم مــبـاد� ا�ــوســيـقى
اكـثر� كـمـا كـنت اتـمـنى اخـراج مـسـلسل
عن مـعـانـاة الـطــفل الـعـراقي خـاصـة في
ا�ـناطق الـشـعـبـيـة الفـقـيـرة� لـذلك كـتبت
العـديـد من ا�قـاالت والروايـات بـاللـغات

الـعـربـيــة �الـفـرنـسـيــة والـكـرديـة� واكـثـر
أعمـالي الـفنـيـة حتمل عـنـوان ب� بـغداد
وباريس فضال عن اخـراج افالم وثائـقية
اســـرد مـن خاللـــهــــا احلـــنـــ� ا�ــــتـــراكم

وا�طالبة باحلقوق.
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{ ما الصعوبات التي واجهتها في الغربة? 
- عـــنـــد وصــــولي الى فـــرنــــســـا  لم اكن
احتـدث الـلـغـة الـفـرنـسـيـة من هـنـا بـدأت
معاناتي في الغربة� خاصة ان هدفي في
االســاس كــان الــدراســة في بــريــطــانــيــا
ولـيس فـرنـسـا ابـدا ولكـنـي اجنبـرت الى
البـقاء فيـها الن فـيزتي كـانت فرنـسية اذ
كنت قد حصـلت على قبول لـدراسة اللغة
من جامـعة بواتـية فـدرست مرحـلة الـلغة
في بـــواتـــيــنـغ ثم الــتـــحـــقت بـــجــامـــعــة
الــســوريـ� الــثــالــثــة بـقــسم الــســيــنــمـا

بباريس واستقريت في بوتية .
امـا اكــثـر الــصـعــوبـات الــتي واجـهــتـهـا
اسوة بغيـري من العراقـي� بعـد اجتياح
صدام حـس� الـكويـت اذ تمت مـعامـلتـنا
وكـأنــنـا الــسـبب بــذلك حـيث � جتــمـيـد
قبـولي الدكـتـوراه حيث كـنت في ا�رحـلة
األولى حـيـنـهـا� كــمـا جـمـدت الـعـديـد من
مناقـشات ا�ـاجسـتير لـلعـراقيـ�� فتركت
الدراسة وبدات العمل في فرنسا  لكسب
لـقـمــة الـعـيـش ومن اجل تـطـويــر نـفـسي
اكـثـر كـتـعويـض عن تـرك الـدراسـة أعدت

-  تـمت دعوتـي للـمـشـاركـة في مـهـرجان
بابل سـنة 1997 كفـنان مـغتـرب من قبل
بعض األصـدقـاء الفـنـان� والـذين كـانوا
يعـلمـون �دى شـوقي ورغبـتي في رؤية
عائلتي ووطني� واضطررت لبيع التلفاز
والـة الــعـود الــذي كـنت اعــتـز به كــثـيـرا
ألنــني جــلــبــتـه مــعي من الــعــراق حــيث
يشتهر العراقي� بصنع افضل ان انواع
الـعـود وذلك من اجل تــوفـيـر ا�ـصـاريف
اخلــاصـة بــالــسـفــر واإلقــامـة فــضال عن
تأجـيـر اآلالت ا�وسـيـقيـة لـلفـرقـة الفـنـية
التي شاركت معي في ا�هـرجان وا�ؤلفة
من عشـرة اشخـاص اختـرتهم من بـغداد

وهم موسيقيون معرفون .

بحوث عدة كنت عـندما اسير في باريس
الــــتــــقـط الــــصــــور وتــــعــــلـــــمت الــــرسم
والــكـاريــكـاتــيــر واسـتــغـلــيت االســلـوب
الــســاخـــر ألبــوح عن افــكـــاري� وعــمــلت
عشـرات االفالم عن الـسـيـنـما الـقـصـيرة�
والــريـبــورتـاجــات واالفالم الــوثــائـقــيـة�
وبرامج منها العدسة ا�ـغتربة� الكاميرة

ا�تجولة� وحكايات مغترب.
{ ما السبب لعدم عودتك الى الوطن ? 

- بـعــد انـتــهـاء دراســتي ومـرور ثــمـاني
سنوات على دراسة السينما ما لبثت ان
عــادت احلــرب الى الــسـاحــة الــعــراقــيـة
متـمـثـلـة هذه ا�ـرة بـحـرب اخلـليج� وفي
اثـنـاء حـيـرتي بــالـعـودة او الـبـقـاء كـنت
اتــابع بــحـزن شــديــد اخــبــار اصــدقـائي
الذين خسـروا حيـاتهم بعـد عودتهم الى
الــــعــــراق ســــواء فـي احلــــرب االولى او
الثـانـية� عـنـدمـا عدت الى الـعـراق سواء
اثـنـاء مـشـاركتـي في مـهـرجـان بابـل عام
1997 او بعد احداث 2003 وجدت ان
احليـاة في الـعـراق اشـبه باألسالك
الــكــهــربـائــيــة ا�ــتــداخــلـة نــحن
بحـاجـة الى عـمـليـات جـراحـية
بـأيـادي مـتـخـصصـ� أجـانب
وعـــرب لــتـــســلـــيك احلـــيــاة

بالشكل الصحيح.
{ كـيف شـاركت �ـهـرجان

بابل كفنان مغترب?

ا�سرح و اجلمهور). من جهة اخرى
قال مخرج ا�سرحـية كميل خالد: ان
الـــعــــائــــلـــة هـي الـــركــــيـــزة
األساسية في بـناء ا�تمع�
ونــحـن نــســلـط الــضــوء من
خالل مـــــســــرحـــــيــــة (الـــــله
بـاخلــيـر) عـلى عــدة قـضـايـا
اجـتــمـاعـيــة وقـصص �ـكن
ان حتـدث فـي الـواقع او من
ا�مكن انها حدثت بالفعل).
ســيـنــوغــرافـيــا ا�ــسـرحــيـة
لـــبــشــار عـــصــام واإلضــاءة
مـحـمـد فـؤاد ومـحـمـد طـاهر
وهندسة الصـوت لكامل تتر
وهــمــام حـــسن و الــنــجــارة
حـــــســــ� عالوي ومــــهــــنــــد
حــــســـ� وســــيف مــــؤيـــد و
االشــراف الــفـــني الــدكــتــور

علي السوداني.
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ح� كـنا طـلبـة في اكاد�ـية  الـفنـون اجلمـيلـة ; كان زمالؤنـا في قسم ا�ـسرح يجـولون �البس
اجلنرال بروفـة في حديقة الكلية وثمة حوار مازال احفظه عن طويل قامة من بينهم يردد : (عش
انت انـا الذي  مت بـعدك) .او هـذا ماتبـقى في جوف الـبال الـغابر (عش حـياتك كـما تـريد أفواه
الـبشـر لن تصـمت ) او هكذا شـاء القـدر ; ان نرقب ا�ـتحـور من سالالت الكـوفيـد ونتـائج الفرز
البدائي بعـد ان صار العالم رقمـيا يعتمـد احدث عمليـات احلساب جمعـا وطرحا وعدا وجردا..
صحـوت بـاكـرا وانا اردد :أنـقى من الـفـجر الـضـحوك �وقـد أعـرت الـفجـر خـدك �وأرق من طبع
النسيـم�فهل خلعت عـليه بردك�أنـقى من الفجـر الضحوك�وقـد أعرت الفـجر خدك�وأرق من طبع

النسيم�فهل خلعت عليه بردك?
 �اذا صـارت اغنـية فـريد الـلجـوج على لـساني ولم افـطر بـعد ?  لـعلنـي سوف اعود الـى فصيل

معتمد �ن ينتظرون محاورتهم من اهل علم النفس والتنمية البشرية ?
 ضـحك عـايـد ا�نـشـد وهو يـدعـوني عـلى غـداء عنـد االـسادسـة مـسـاء صمت الـنـاس في ا�ـطعم
اجـمع وهو يرفع عـقيرته بـالغنـاء :ما قلب أمك إن تـفارقها ولم تـبلغ أشدك فـهوت علـيك بصدرها
يوم الفراق لـتستردك  عـشت لكي اتلـقى ردات فعل الناس �ن يـقفون على كـلمة .  قلت لـلفنان
العـراقي العـائش في بروكـسل : صورتـك وعمرك 26 عامـا تقـول فيـها انك كـنت عاقال ... ايش
خبلك االن ? قـهقه هو حـتى كاد ان يفطس ...عـرض احلوار خمس مرات عـلى مدار االسبوع ..
جـاءنـي فـجـرا تـعـلـيق يـقـول : كــلـمـة مـخـبل صـدمت ولـدي وظــلـلت طـوال احلـوار احـاول اقـنـاعه

�قبولياتها حتى انتهت احللقة ومايزال ولدي معرضا عن مشاهدة احلوارات الالحقة
 قلت له :هل سمعت بربيع   بن مالك التميمي ا�ضري السعدي ? قال :ال قطعا.

 اخملبل  السعدي هو لقب غلب عليه. ومن شعر اخملبل السعدي:
وَإِنّـا أُنـاس� تَـعـرِفُ اخلَيلُ زَجرَنا…إِذا مَـطَـرَت سُـحـبُ الصَوارِمِ بِالدَمِ
وَإِنّا لَنُعطي النَصفَ مَن لَو نَضيمُهُ….أَقَــرَّ وَنَــأبــى نَــخـوَةَ ا�ُـتَـظَـل�م

لكنه ردد عـلى الفور بطـريقة رياض احـمد :  تعلل فـالهوى علل وصادف انه
ثمل وكاد يـشف لطيب منـبعه ومانع اخلجل عـراقي هواي وميزة فـينا الهوى

خبل يرب العشق فينا في ا�هود وتبدا الرسل.

بغداد
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الصورة لـفرقـة التربـية ا�وسـيقيـة بكربالء
بـبـدايـة تـأسـيـسـهـا بـقـيادة الـراحـل لطـيف

ا�عملجي�وي�هر
في الــصــورة من
الـــيـــمـــ� عـــازف
االكـــــــــورديــــــــون
جـمـال نــصـرالـله
وعـــلي الـــرشــدي
مـديـر االســتـديـو
لطـيف ا�عـملجي
والـــراحـل قـــاسم
الـصـافي مـصـور
اقــــــــــدم�عـــــــــازف
الــــكـــمــــان ســـالم
الــقــصــاب �عــزي
الوهاب � مساعد
مـخـرج تـلـفـزيون
بـــــغـــــداد عــــازف
الــــكـــمــــان كـــاظم
جــــــواد.� عـــــازف

االكورديون فتاح احلداد.اما اجلالسون من
الـيمـ� فـهم عـازف االيـقاع مـحـسن فـرحان
وعازف الرق حـس� ا�ـعمار وعـازف العود

صــاحـب نــصـــر الـــله عـــازف الـــعـــود ايــاد
اخلـزرجي.ويــشـيـر ا�ـلـحـن الـرائـد مـحـسن
فــرحـــان الــذي نــشــر هــذه الــصــورة قــبل
سنوات في صفحته
في (فــــيـــســــبـــوك)
واستـذكرها امس
ان (الـــــــصــــــورة
تـــعــود لـــســنــة
1961 وكـــــان
تــــلـــفــــزيـــون
بـــغـــداد في

(بنكله).
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نشـرت ا�ـمثـلة الـلـبنـانيـة نـادين نسـيب جنيم
صــــــوراً لـــــهـــــا عـــــلـى مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـتماعي� من دبي � في إطاللة كالسـيكية
بــالــلــون االســود� مـتــمــنــيــة لـلــمــتــابــعـ� أن
يصبحوا على خير. وعلّقت قائلة: (تصبحوا
عـلى خـير وبـكـرا نـهـار شـغل طـويل ان شاء
اللـه).كالعادة تـفاعل ا�تـابعون مع إطـاللتها�
مـتــغــزلــ� بـجــمــالـهــا الــدائم. وكـانـت جنـيم
نـشرت مـنـذ أيام صـوراً من جـلـسة تـصـوير
قامـت بهـا في الـصحـراء� وظـهـرت بفـسـتان
بــالــلـون األحــمــر الــقــا�� مع شــال بــالــلـون
نفـسه� وطـبـقت مـاكـيـاجـاً بـاأللـوان الـترابي�
مع شعـرهـا بتـسـريحـة الويـفي� فـاستـطاعت

جتسيد اللوك الصحرواي بإمتياز.

Íd�UF�« Õö�



أيتها الـروابي ا�ترعات بالـغالل. أيّتها اجلـبال ا�عمّمة
بالـثلـو�� أيّتـها األزهـار ا�بـتلّـة بالـندى� ا�ـعمّـدة بعـطر
اخلزامى. يا دامـات الط� ا�كـلّلة بدخـان التنانـير عند
الـفــجـر. يـا بـيـوت الـقـصب الـتـي تـعـزف عـلى سـقـفـهـا
الـريح. أيّتهـا البـسات� الـوارفة تنـفح نسـماتهـا العلـيلة

سالماً وعافية.
أيـتـهــا الـشـفــاه الـنـاعــمـة اجلـائــعـة الـتـي ال تـشـبع من
الـقــبالت. يــا لـهــفــة االنـتــظــار عـلى مــصــاطب حـدائق
العشاق في صبـاحات غائمة� وكرنـة العصفور صوت
حبـيبتك� يـناديك: تعـال.. تعال يـا طعم اللـقاء األول� يا

ورق ا�ماشي األحمر.. ال تفضحنا أيها احلب.
أيـتهـا اجلذور� الـطفـولة� الـذاكرة� الـذكريـات� الهـيولى

األولى� الذات األمّ. صار الشوق وطناً. 
يـا عــطـر تــشـرين. يــا رائـحــة األمـطــار في كـانــون. يـا
رائحـة اخلـبز في الـفـجـر. يا عـطـر الذرة الـصـاعد من
احلقـول� حقالً حقالً مـنذ كانت أرضـاً بلقـعاً ال جتري
فـيهـا سـاقـيـة. يا نـكـهـة أزهار الـدفـلى. يـا رنّـة األقراط
واألساور. يا بكاء الشحارير. أيتها األغاني العاطفية�
والصور التذكارية� والرسائل الضائعة في البريد.. يا
أيـقـونة الـوتر اخلـامس من اإليـقـاع.. واحلرف الـتاسع
والــعـشـرين من األبــجـديـة. يــا مـقـامـات يــوسف عـمـر�
وأبــوذيـات داخـل حـسن. يــا حــنـ� زهــور حــسـ� في
أغـانـيــهـا الـريـفـيـة. يـا حــادي الـعـيس في أغـاني نـاظم
الغـزالي. يا موسـيقى العـازف في زاوية ا�قـهى. أيتها
ا�ـقاهي الـشعـبيـة في األماكن الـسُفـليـة. يا كلّ أوجاع
األوف� والـعــتـابـة� والـنــايل� والـسـويــحـلي� واألبـوذيـة�
ودبـكــات ا�ـيــجـنــة� وا�ــيـمــر� وا�ـولــيّـا� والــهالبـة� وأم
مريش� واجلوبي� و كـل الهال باحلدث لـو جن كلهن.”
يـا أبـواب ا�ـنـازل احلـزيـنـة تـرهـقـهـا لـهـفة الـشـوق إلى
الـــغــائــبـــ�. يــا شـــمس الــلـه حــ� تــغـــرب في قــوارب

الصيادين.
أيتها األمهات القرويّات الـطيبات ا�فرطات في الطيبة�
الالتي يـجلـسن في الـضـحى يـرقـعن ثيـابـاً ويـخـصفن
األطباق من خوص النـخل إذا جاء ا�ساء.. أيّها اآلباء
الطيبون يكابدون حتت وطأة الفقر وا�ر� والسن�.
أيّتهـا األزقّة ا�تـرعات بضحـكات األطفال وهم يُـعلّقون
حقائـبهم ا�درسيّـة بأكتافهم .. أيّـتها الكـراريس ا�بلّلة

با�اء.. يا زهرات العراق.. يا عيون أطفاله. 
أيــتـهــا احلــسـنــاء الــبـابــلــيـة من أور. يــا افــروديت. يـا
فينوس. يا عشـتار السومرية� وعشتـروت الفينيقية. يا
دليلـة شمشون� يا هـريرة األعشى. أيتهـا ا�تجردة. يا
زنوبيـا بلباس ا�يـدان. يا جان دارك بقـميص النوم. يا
ماري أنـطوانيت. يـا ليلى قـيس� وبثيـنة جمـيل� وعفراء
عروة� وإقبال بنـت اجللبي في قصائد الـسياب� و�يعة
جـبــرا� وبـلــقـيـس نـزار� وفــيـروز الــرحـبــاني� وجـلــنـار
مــيــشــيل طــراد� واجملــهــولــة ك في غــرامــيـات تــوفــيق

صايغ.
يا خفق الفسـات� ح� تهبّ ريح شتائـية. يا عشاقا ال
يـرتوون من الـقبالت. يـا نون الـنسـوة. يا ثـغر احلـبيـبة
ا�صبـو� باألحمر الـعنبيّ بحمـرة خفيفـة.. آخ يا بقايا

طبعة احلمرة في الفناج�.
أيتـها البـالد البعـيدة. يا كلّ حـجر من حجـارتها� وكلّ
قـبـضة رمـل من ترابـهـا� وكلّ قـبّـة طـاهـرة من قـبـابـها�
وكلّ خــوصـة ســعف من نــخـلــهـا� وكـلّ حـبّــة قـمح من
سـنابـلـها� وكلّ جنـمة من سـمـائهـا� وكل قطـرة ماء من
دجلـتـــــهـا وفـراتهـا.. يلـتـفّان بـاجلنـاحـ� ا�نـخفـض�
عــلى خـصـر شط الــعـرب� فـيـحــوطـان بـضــفـتـيه حـوط
..وبالدي مجموعة من حروف جميلة: كلّ ع� احلمى 
هي ع� ماء.. كلّ راء هي روح وريحان.. كلّ ألف هي
مئذنة عبّـاسيّة.. كلّ قاف هي قارورة

عطر.
يــا كـلّ أرضـــنــا الـــتـي تــســـتـــحق

السالم: سالماً. سالماً.
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اخلـــامــــســـة �ـــهـــرجـــان اجلـــونـــة
الــســـيــنــمــائي� حتـــدثت ا�ــمــثــلــة
والـكـاتـبـة الـعراقـيـة زهـراء غـندور
30عـاما) الى وكالة فرانس برس )
عن احملــتــوى الــثــقـيـل لـفــيــلــمــهـا

التسجيلي “نساء حياتي.”
وقــــالـت غــــنـــدور إن “ا�ــــوضــــوع
األسـاسي لـلفـيـلم هـو حيـاة وموت
ســـيــــدات شـــابـــات وفـــتـــيـــات في
الـعراق. فهو يتنـاول طريقة تعامل

اجملــتـمع الــعـراقي مع جــرائم قـتل
ا�ــرأة كــمــا لــو كــانت أمــرا عــاديـا
ســـــواء قـــــتــــلـن عـــــلى يـــــد أفــــراد
عـائالتهن أو نـتيجة جـر�ة وقعت
فـي الــشــارع.”وأشـــارت الــفــنــانــة
الـعـراقـية الى “ظـهـور جـيل جـديد
خـالل الـسـنــوات األخـيــرة بـتـوجه
”خـصـوصـاً بـعـد انـتـفـاضة جـديـد
2019الـتي طـالـبت بـإزاحة الـعـام 
الـطـبقـة احلـاكمـة. وتـابعت “نـريد
أن نــــــــخــــــــرج من
الـقـوالـب اجلـامدة
الـتي تضعنا فيها
الــــــســــــيــــــنــــــمـــــا

العا�ية.”
ويــتـتـبع فــيـلـمـهـا
الــــذي يـــتــــضـــمن
جـانبـاً روائياً الى
جــــانب اجلـــوانب
الـوثائقية� وتؤدي
بــــنـــفــــســـهـــا دور
إحـدى شخـصياته
اخلــــــــــــــــــــــــــــمــس
الـرئيسـية� جر�ة
شــــنـــعـــاء قــــتـــلت
خـاللـــــهـــــا امــــرأة
شـابـة� يـشـتبه في
أن مـرتـكـبـيـهـا هم

أقارب زوجها.
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بـحـضور رئـيس حـكومـة إقـليم
كـردســتـان مـسـرور الـبـارزاني�
انـــطــلـــقت الـــيــوم األربـــعــاء 8
كــانـون األول 2021 فــعــالــيـات
الـذكرى ا�ـئويـة لوالدة ا�ـسرح
في أربيل.وأعرب البارزاني في
كلـمـة له� عن سعـادته بحـضور
فـعــالـيـات االحــتـفـال بــالـذكـرى
ا�ــئـويـة لــوالدة مـسـرح أربـيل�
ووجّه شـكره إلـى منـظـمي هذه
الــفـــعــالــيــة وإحــيــاء الــتــاريخ
العـريق �ديـنة أربـيل التـي تعد
واحـدة من أقـدم ا�دن ا�ـأهـولة

بالسكان في العالم.
وأكــــد أن (حــــكـــــومــــة إقــــلــــيم
كوردستـان� مثلمـا كانت دائماً�
داعــــمـــــة لــــلــــمــــســــرح والــــفن
والثقافة� فهي ماضية لالرتقاء
بـــهـــذه اجملـــاالت من خالل دعم

ا�شاريع الفنية والثقافية).
W�«bŽË WŽU−ý

وحتـــدث عن بــدايـــات مـــســرح
أربـــــــــــــيـل� وقـــــــــــــال إن (أولـى
ا�ــســرحـــيــات تــنــاولت حــيــاة
وشـــجــاعـــة وعـــدالـــة الـــقـــائــد
الـكـردي صالح الـدين األيـوبي�
الــذي وفـقـاً �ـصـادر تـاريـخـيـة�
يــنـحــدر من قـريــة (دوين) قـرب
بلدة بيرمام في محافظة أربيل
قـــــــــبـل أن يـــــــــهـــــــــاجــــــــــر إلى
تكريت).وبيّن أن(ا�سرح يعتبر
واحــداً من أهم وأقــدم الـفــنـون
في الــعـالـم� وكـان قــائــمـاً مــنـذ
آالف الـســنـ� ويـعـكس الـواقع

–بـدأت { كــاتــمــانـدو (أ ف ب) 
نـــيــــبـــال إحــــصـــاء عــــدد �ـــور
الـــبــنـــغــال� وهـــو جــنـس مــهــدد
بـاالنقـراض يـعـيش في الـغـابات
الواسعـة في جنـوب البالد� على

ما أعلن مسؤولون االثن�.
وأتت عــمــلــيــات قــطـع األشــجـار
والتـمـدد احلـضري عـلى حـساب
ا�ــوائل الــطـبــيــعـيــة وعــمـلــيـات
الــصـيــد غـيــر الــقـانــونـيــة� عـلى
أعداد كـبيـرة من هذه الـنمور في
مختـلف أنحاء آسـيا� لكنّ نـيبال
واثـني عــشـر بـلـدا آخــر تـعـهـدت
سنة 2010 العمل على مضاعفة
أعــدادهــا بــحــلــول ســنـة 2022.
وفي إطـــار ا�ــسح� بـــدأ فــنــيــون
األحـــد نــــصب كـــامـــيـــرات قـــرب

احلـــدود الــهـــنــديــة. وســـيــحــدد
خــبــراء فـي احلــيــاة الــبــريــة كل
حــيــوان بــفــضل اخلــطـوط عــلى
جـسـمه. ونُـصـبت حـوالى أربـعة
آالف كــامـيــرا عـلـى مـســاحـة 12
ألف كـيلـومـتر مـربع من ا�ـناطق
احملـميـة في مـقـاطعـتي شـيـتوان
وبارسـا. وقـال بـيد كـومـار داكال
من هـيــئـة ا�ـتـنـزهــات الـوطـنـيـة
وحفظ احليوانات الـبرية لوكالة
فـــرانس بـــرس إن ا�ــسـح يــرمي
إلى احلــصــول عـلـى مـعــلــومـات
بــــشــــأن حــــالــــة الــــنــــمــــور� مـــا
سـيـساعـدنـا عـلى تـقو� فـعـالـية
هذه استراتيجياتنا حلفظ أعداد

احليوانات.
وحتــــظـى خـــطــــة احلــــفظ عــــلى

وقـالت غـندور “كـامـرأة تـعيش في
ا�ــديــنـة� أســمع كل أســبــوعـ� أو
ثـالثة أسابـيع عن شـابة قتـلت. أنا

شخصيا ال اشعر باألمان.”
ورأت أن اجملـتـمع العـراقي ال يزال
مـحافـظا عـلى نطـاق واسع حتكمه
الــتـــقــالــيــد الــقـــبــلــيــة والــعــادات
ا�ــتـــوارثــة ســواء في الــعــاصــمــة
بـغداد أو في ابعد األقالـيم الريفية
وهـــو مـــا يــنـــعــكـس ســلـــبـــا عــلى

النساء.
واضـافت “إن حــيـاتـنـا كـعـراقـيـ�
بـشكل عام غـير مستـقرة ولكن قتل
الــنــســاء بـصــفــة خــاصــة ال �ـكن
االســـتــهــانــة بـه� فــاألمــر يـــتــعــلق
.”أمـــا رافـــيـــا بـــاحلـــيـــاة وا�ـــوت
عـريـدي� وهي مـنتـجـة فلـسـطيـنـية
مـــســتـــقـــلــة� فـــتــعـــتـــبــر األراضي
الــفــلــســـطــيــنــيــة ا�ــمــزقــة بــفــعل
االحــــتالل االســــرائــــيــــلي لــــوحـــة
ســـيــنــمــائـــيــة تــروي مـن خاللــهــا

حكايات جديدة.
وتــــعـــمـل عـــريــــدي مع اخملــــرجـــة
الــفـلــســطـيــنـيــة-األمــيـركــيـة هــنـد
شــوفــاني عــلى فــيــلـمــهــا اجلــديـد
”الــذي “زرعــوا أشــجــاراً غــريــبـة
يـجتهد طـاقم العمل الدولي لوضع

اللمسات األخيرة عليه.
وتــقــول عــريــدي إن الــفــيــلم “هــو
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اذا لم تـســـــــــتـطـع الـســلـطــات اخملـتــصـة الــتـحــقـيق
الـظـاهر في اغـتيـال ضـابط استـخبـارات في الـداخلـية
في قضـاء احلر قـبل أيام والكـشف عن اجلنـاة� يكون
من الـصــــعب االقـتـناع بـأن اجلـهـود االسـتـخـبـاراتـية
تـتـجه بســـــــــــرعة فـائـقة الى اجنـاز حتـقيـقات وافـية
فـي تـــفـــجـــيـــــــــر الـــبـــصـــرة واالعـــــالن ا�ـــقـــنع عن

نتائجها. 
ال تـزال هــنـاك مـسـافـة مـطـويـة� تـصـغـر وتـكـبـر� تـبـعـا
للظرفية السياسية واألمنية ب� احلقائق والنتائج التي
يتم التوصل اليها وبـ� ما يظهر من كالم عن عمليات

او هجمات او اغتياالت. 
االنــــغـــــمـــــــــــاس الـــــعــــام لـألحــــزاب والـــــفـــــصــــائل
والــشــخـصــيــات وأجــــــهــزة احلـكــومــة في الــســاحـة
الـسـيـاسـيـة ومـا آلـت الـيه االنـتـخـابـات من نـتـائج ومـا
بعـدهـا من حتالـفـات لتـشـكيل احلـكـومة اجلـديـدة� هو
عـمـلـيـة صـخب عـال يـؤثـر سـلـبـاً عـلى آلـيـات الـتـعـامل
االستـخبـاري واألمني� التي يـبدو انـها قريـبة جداً من
ذلك الصخب� إن لم تكـن أحياناً منـقادة اليه طوعاً أو

كرهاً . 
ا�قـدمات السـياسية الـتي نراها في الـواجهات ا�ـعلنة
وا�زيـنة بـأضواء شـعارات الجتدهـا اال في هذا الـبلد�
ال تـوحـي بـاالجتــاه نــحــو االســتـقــرار وفــتح صــفــحـة
جديدة من التـعاطي مع الشؤون السيـاسية �ا يحفظ

االمن العام. 
هـنـاك تـشـتت واضح في كـل شيء� وهـنـاك كذب عـلى
الـنـفس أكـثـر �ا �ـكـن تصـوره فـي توصـيـف احلال

واإلمكانات واالجنازات. 
والـبوصلـة ليست مـستقـرة على اجتـاه حقيـقي� ويبدو
انّ نتـائج االنتخابـات هي حجة لـتحريك مـلفات أخرى
ولـتصفـية حـسابات ظـلت معلـقة مـنذ أيام مـعارك طرد
داعـش من ا�ــدن ومـــا رافـــقـــهــا مـن خــلط أوراق. ألنّ
االنــتـخـابــات انـتـهـت فـعال وواقـعــا� ولن تـتم اعــادتـهـا
مـطـلـقـاً بـعـد اعالن ايـران االعـتـراف بـهـا وتـرك الـباب
مـفــتـوحـا لـلـطـعـون الـتـي � اسـتـنـفـادهـا ولن تـقـدم أو

تؤخر في شيء . 
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النمـور التي وقعتـها نيـبال سنة
2010 بــدعم مــشــاهــيــر بــيــنــهم
الـنــجم األمـيــركي لــيـونـاردو دي
كابريو. وبـلغ عدد �ور الـبنغال
الــبـريــة في الــعـالم 3890 ســنـة
2016 في مــقــابل 3200 مــطــلع
الـــــعـــــقـــــد ا�ـــــاضي� بـــــحـــــسب
الــصــنـدوق الــعـا�ـي لـلــطــبـيــعـة
وا�ــنـتـدى الــعـا�ـي لـلـنــمـور� في

أول ازدياد منذ أكثر من قرن.
وأظــهـــر حتــقـــيق أن عــدد �ــور
الــبـنــغــال بـلغ 235 سـنـة 2018
بــازديــاد يـوازي الــضــعف خالل

تسع سنوات.
ومـن ا�ــــتـــوقـع صــــدور نـــتــــائج
ا�ـسح احلـالي في تـمـوز/يـولـيو
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ويــــنــــقل ظــــروف احلـــيــــاة في
السرّاء والضرّاء آنذاك). 

وقـــــال (وفي هـــــذا الـــــعـــــصــــر
اجلــديـــد� يــلــعـب ا�ــســرح إلى
جانب فـنون أخرى� دوراً مـهماً
في نـقـل الـعــديــد من الــرسـائل
الـثقـافيـة واالجـتمـاعيـة وزيادة
الـــوعي اجملـــتـــمـــعي� وبـــوسع
ا�ـسـرحـيـ� والفـنـانـ� الـكورد
إيــصـــال جــمــلــة مـن الــرســائل
ا�هـمة واإلنسـانيـة إلى الشعب
واجملتمع عبـر ا�سرح). وأشار

إلـــــــــــى أنــــــــــه
(يــــتـــــعــــ� أن
يسـلط ا�سرح
الـــضــوء عــلى
مـــــا واجــــــهه
شـــــــــــــــــــــعــب
كــــردســــتــــان
وعــــــــــــبـــــــــــر
الـــتــاريخ من
فــــــــــــــــواجـع
وإبـــــــــــــادات
جــمــاعــيــة)�
مـــــــــؤكــــــــداً
أن(التجربة
ا�ــسـرحــيـة
إبــــــــــــــــــــان
الـــــــثــــــورة
لعبت دوراً

مهمـاً في ترسيخ
الــقـيـم الـوطــنــيــة والــدفـاع عن
احلـــقــوق الـــشــرعـــيــة لـــشــعب
كردستان).وأضاف أن (حكومة
إقليم كردستـان لن تدخر جهداً

كــردســتــان حــالت دون تــقــد�
الــدعم الالزم لــلـمـســرح وبـاقي
الــــقــــطــــاعــــات في الــــعــــامـــ�

في دعم ا�ــشــاريع ا�ــســرحــيـة
والــثــقــافــيــة وفق إمــكــانــاتــهـا
ا�ـتـاحــة)� مـبـيــنـاً أن (األزمـات
الـعـصـيبـة الـتي واجـهت إقـليم

ومـســانــدة لــبـرنــامج اإلصالح
احلـكومي� لـلعـبـور إلى مرحـلة
أكــــثـــــر إشــــراقــــاً فـي جــــمــــيع
اجملاالت من خـالل التـعاون مع
جــــمــــيع األطــــراف فـي إقـــلــــيم

كردستان).

ضروري ومـهم للـغاية من أجل
مجتمع واعٍ ومـتقدم). وبيّن أن
(احلــكـومــة تــتـوقـع من فــنـاني
ومـثـقـفي كردسـتـان أن يـقـدموا
مـــــقـــــتــــرحـــــات ومالحـــــظــــات
ومــشــاريع ونــتــاجــات داعــمــة

ا�اضيـ�). وتابع (نعـتقد أن
الـعـمل إلرسـاء بـنــيـة حتـتـيـة
اقـتصـادية مـتيـنة والـنهوض
بــاجملــال الـثــقــافي واالهــتــمـام
بـتــحـسـ� ا�ــسـتـوى الــثـقـافي
للـمجتمـع واالهتمام بـالفن أمر

–أثمر { نـيس (فرنسا) (أ ف ب) 
مــزاد أقــامــته دار (ســوذبــيــز) في
مـوناكو واختـتم االثن� على جزء
مـن تـركـة مــصـمم األزيــاء األ�ـاني
الـراحل كارل الغرفيلـد شمل قطعاً
مـن اثـاث مـنــازله ولــوحـات فــنـيـة
وســــــــيـــــــارة (رولـــــــز رويـس) عن
حـصـيـلـة بـلـغت 12 مـلـيـون يـورو
(13.5 مــلــيــون دوالر)� أي أربــعـة
أضـــعــاف مــا كــانت تـــشــيــر إلــيه
الـتقـديرات.   ووصـفت (سـوذبيز)
بــاالنـتـصـار حـصـيـلـة ا�ـزاد الذي
أقــيم حــضـوريــاً وعــبـر االنــتـرنت
اعـتـباراً من اجلـمـعة� وهـو اجلزء
األول مـن بيع ميراث ا�ـدير الفني
وبــيـعت الــسـابق لـدار (شـانـيل).
كــامل الــقــطع ا�ــعــروضــة الـبــالغ
عـددهـا 582 �ـبـلغ إجـمـالي قدره
12 مــلــيــون يــورو بــيــنــمـا كــانت
الــتـقـديـرات تــشـيـر إلى حــصـيـلـة
تـراوح بـ� مـليـوني يـورو وثالثة

مـاليـــ�. ونـــقل بـــيــــان عن نـــائب
رئــيس (ســوذبـيــز فــرنـســا) بــيـار
مــــوت قــــوله إن أكــــثـــر من 1400
تـسجلوا للمشاركة في ا�زاد الذي
وفــاقت تــمــيـز (بــجـو حــمـاسي).
األســعـار الـتي بـيـعت بـهـا 96 في
ا�ـــــــئــــــة مـن الـــــــقــــــطـع أقـــــــصى
الـتخـميـنات� إذ بـيعت مـثالً لوحة
”لـلفنان “بـورتريه كارل الغـرفيلد
الـــيــابـــاني تـــاكــاشي مـــوراكــامي
�ـبـلغ 292.100 يـورو فـيـمـا كان
ســعـرهــا مـقــدّراً �ـا بـ� 80 ألف
و120 ألــفـاً� فـيـمـا دُفِع 152.400
يـــورو في مــقـــابل لــوحــة “بـــقــرة
”مـن العام 1920 وبـائعة حلـيبها
لـــلـــرســـام الـــفـــرنـــسي غـي بـــيــار
فـوكـونيه وكـانت مـخمّـنة �ـا ب�

أربعة آالف وستة آالف يورو. 
وتــعــود الــقـطـع الـتي طُــرحَت في
ا�ـزاد ومــنـهـا مـجـمـوعـة من قـطع
األثاث� إلى مساكن مصمم األزياء
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الــراحل� ومــنــهـا شــقــة في شـارع
كـــيـه فـــولـــتـــيــــر ضـــمن الـــدائـــرة
الــــســـابــــعــــة في بــــاريس. وكـــان
الغــرفـيــلـد شـغــوفـاً بــحـقــبـة الـفن
الـزخـرفي “آر ديـكـو � وكـان �ـل�
الـكـثـيـر من الـقـطـاع وا�ـفـروشـات
التي صممها الفرنسيان لوي سو
وأنـــدريه مـــار الــلـــذان كــانـــا بــ�
الـفنـان� ا�ـؤسسـ� لهـذه احلركة
في عـشرينات القرن الفائت. وبيع
كــرسـيـان بــذراعـ� مع مـتــكـأهـمـا
يــعــود تـاريــخــهــا إلى عـام 1925
وتـقدر قـيمـتهـا ب� 20 ألـف يورو
و30 ألــــفـــاً في مــــقـــابل 114300
يــورو� بـيــنـمـا دُفع 88900 يـورو
لـقاء طاولة زينة كانت مخمّنة �ا
بـــ� ســبـــعــة آالف وعـــشــرة آالف
يــــــــورو.  ومـن بــــــــ� األغـــــــراض
ا�ــوضــة الــشــخــصــيــة لـ قــيــصـر
الــراحل� لــوحـة ذاتــيـة بــيـعت في
مــــقـــابل 107.250 يــــورو (كـــانت

مــقــدّرة �ــا  بــ� ألــفــ� وثـالثـة
آالف)� فـي حــ� أن ثالثــة دفــاتـر
كـان آخـر عمـالقـة األزيـاء الراقـية
يــدوّن عـلـيـهـا تــصـامـيـمه� كـانت
مـخمّنة �ـا ب� ثالثة آالف يورو
وخـمسة آالف� بيـعت في النهاية
لــــــقـــــاء 152.400 يــــــورو. أمـــــا
مـنحـوتة “دوم بـيـرينـيون بـالون
فـيـنوس جلـيف كونـز فبـيعت في
مــقــابل 38100 يــورو� أي أعــلى
بــقـلـيل من الـسـعــر ا�ـقـدّر� فـيـمـا
439ألـف يورو حـصل شـارٍ لـقاء 
عـلى  سيارة رولـز رويس فانتوم
طـراز 2018 كـان سـعـرهـا مـقـدّراً
�ـــــا بــــ� 300 ألـف و350 ألـف
يــورو. ويـقــام اجلـزء الــثـاني من
ا�ــزاد عـبـر اإلنـتـرنت في بـاريس
16كــــــــــــــــانـــــــــــــــون 6إلــى  مــن 
األول/ديــســـمــبــر� قــبل مــزاد في
مــديــنــة كــولـونــيــا األ�ــانــيـة في

آذار/مارس.

–الـى جـوار { الــقـاهـرة (أ ف ب) 
الـنجـوم والنجـمات على الـسجادة
احلــمـراء في مـهـرجــان سـيـنـمـائي
نــــظم أخـــيــــراً في مــــصـــر� رائـــدة
الـسينـما في العـالم العربي� برزت
مــخـرجـات شـابـات لــفـ� االنـتـبـاه
بــأفالمـهن الـتـسـجــيـلـيـة اجلـريـئـة
التي تنوعت موضوعاتها� من قتل

النساء الى الثورات.
وأثـــنــاء مــشـــاركــتـــهــا في الــدورة

رحـــلـــة تـــأمل في اجلـــلـــيل تـــتـــبع
احلــيــاة الــيــومــيــة لــلــقـريــة الــتي
تــتـحـدر مـنــهـا اخملـرجــة� وتـلـتـقي
فـيها أسرتها الكبيرة للمرة األولى
مـنـذ أن تركـتـها قـبل عـشرين عـاما

بعد أن فقدت والديها.”
وتـشـرح عريـدي كيف أن الـسـينـما
الـفـلـسـطـيـنـية ا�ـسـتـقـلـة بـتـراثـها
الـــثــري هي الـــتي فــتـــحت اجملــال
لظهور مخرج� بارزين مثل هاني
أبـو أسـعد وإيـليـا سـليـمان الـلذين
� اخـتيـار افالمهمـا للمـشاركة في
األوســــكــــار ولـــنــــيـل جـــوائــــز في

مهرجان كان.
وتـضيف “نـريد أن نـوضح أن ثمة
الـكـثـيـر من احلـكـايـات األخرى في
فــلــســطــ� غــيــر احلــرب والــدمـار
واالحــــــتالل وهـــــو مــــــا نـــــراه في
وسـائل االعالم الـكبـرى. ثمـة حياة

وهذه احلياة لها ايقاع مع�.”
مـن جـــانـــبـــهـــا� مــــازالت كـــاتـــبـــة
الـسـيـناريـو واخملـرجـة التـونـسـية
فـاطـمـة ريـاحي في ا�ـراحل األولى
من فـيلمها الـوثائقي الطويل الذي
يـحـاول أن “يــحـكي تـاريخ تـونس
خـالل األعوام الثالث� األخيرة من
خـالل ســـيــــرة ذاتـــيــــة وحـــكــــايـــة

شخصية.
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
اخــــتــــار كــــتـــاب الــــســــيــــنــــاريـــو
األمـــيــركـــيــون فـــيــلـم (غــيت آوت)
أفـضل سـيـناريـو لـفـيلم سـيـنـمائي
فـي القرن احلادي والعشرين� على
األقـل حتـى اآلن. وانـتخـب أعـضاء
نـقابة كتـاب السيناريـو األميركي�
فـيـلم اإلثـارة هـذا مـن الـعام 2017
الـذي أخرجه جوردان بـيل كأفضل
سـيـناريـو على مـدار األعوام الـ21
األخـــيـــرة� وتـــصـــدر مـــجـــمـــوعـــة
مـخــتـارة تـضم مـجـمـوعـة من مـئـة

عمل وعمل.
واحـتل فيـلم إيتـرنل سانـشاين أند
ذي ســبـوتــلس مـايــنـد من بــطـولـة
جـيم كاري وكـايت ويـنسلـت ا�ركز

الـثــاني� مـتـقـدمـاً عـلى ذي سـوشل
نــيـتـوورك الـذي يـتــنـاول تـأسـيس
فــيـســبـوك وعــلى الـفــيـلـم الـكـوري
اجلـــنـــوبي (بــاراســـايت) احلـــائــز

جائزة األوسكار عام 2020.
والحـظت نـقـابة كـتّـاب الـسيـنـاريو
عــبــر مـوقــعــهـا عــلى اإلنــتـرنت أن
مـفـهوم الـكـتابـة لـلشـاشـة الكـبـيرة
�ــر بـأزمــة وجـوديــة. ويـأتي هـذا
االخــــتـــيــــار اجلـــديــــد من كــــتّـــاب
الــسـيـنــاريـو بــعـد قـائــمـة ســابـقـة
15عـامـاً أصــدرتـهـا الـنــقـابـة قـبل 
تـــصـــدرهــا فـــيــلم “كـــازابالنـــكــا”
الـــشــهـــيــر من بـــطــولـــة هــمـــفــري
بـوغـارت كـأفضل سـيـنـاريو في كل

العصور � تاله ذي غادفاذر.


