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طبعة العراق 
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ـالية عزا البـاحث في الشؤون ا
عـمـاد احلرش الـتـمـيـمي االزمة
الــتي يــواجــهــهــا الــعــراق الى
ــــالــــيــــة طــــوال ســــوء اإلدارة ا
اضـية  مـشيرا الى السـنوات ا
ــتـعــاقــبــة لم ان (احلــكــومــات ا
تـضع بحـسـاباتـهـا كيـفـية إدارة
ـتلـكـها الـثـروة النـفـطيـة الـتي 
الـــعــراق بـــحـــكــمـــة). وتـــســاءل
التميمي في رأي تلقته (الزمان)
ـــــــاذا لم تـــــــضع اإلدارة امس (
ـالـيــة بـالـعــراق بـحـســابـاتـهـا ا
ـاضـية الـبالـغة 17 دة ا طـيلـة ا
عــامـــا  كــيــفـــيــة إدارة الــثــروة
تـلكـها الـعراق الـنفـطيـة التـي 
بـــحـــكــــمـــة  ومن دون تـــبـــذيـــر

وتــبـديــد لـلــعــائـدات الــنــفـطــيـة
ـتــحــقـقــة  والســيـمــا إن هـذه ا
ـصـدر األكـبر الـعـائـدات تـمـثل ا
ــــوارد الـــعـــراق من الــــعـــمـــلـــة
الـــصـــعـــبـــة)  مــشـــيـــرا الى ان
(النـفط يعد من الـسلع النـاضبة
 على الرغم من أن العراق يأتي
ـرتـبـة الـثـالـثـة بـعـد فـنـزويال بـا
االولى والــســعــوديــة الــثــانــيــة
باالحتياطي النفطي في العالم 
ولـــكـــنه ســـيـــأتي الـــيـــوم الــذي
ـورد). وتابع يـنـتـهي فـيه هـذا ا
التـميـمي إن (هذه اإلدارة أيـضا
لم تضع بحـساباتهـا تخصيص
ـــتــــأتـــيـــة من وإدارة األمـــوال ا
ــتـحـقـقـة الـعـائـدات الــنـفـطـيـة ا
ــاضــيــة ألجــيـال ــدة ا طــيــلــة ا
مـــتـــعــاقـــبــة ومـــنـــهــا األجـــيــال

تـــوزيع الــعـــائــدات الـــنــفـــطــيــة
تحقـقة  والعمل عـلى تخفيف ا
األعــبـاء عـن األجــيــال احلــالــيـة
والـــقــــادمــــة ). من جــــهـــته رأى
الـنـائب الـسـابق عـمـار كـهـية ان
حل ازمــة الــســيــولــة الــنــقــديــة
ــــكـن تــــذلـــــيل بـــــســـــيط وانـه 
الصـعوبـات باجـراءات محددة .
وقـــال كـــهـــيـــة في رأي تـــلـــقـــته
(الزمان) امس ان ( قرارا بثالثة
ــكن ان ـــان  اســطــر مـن الــبــر
عـادلة بالـعراق) مضـيفا يغـير ا
ان (االجـــراءات تــتــمــثل بــالــزام
ـصـارف احلـكـومـيـة واألهـلـيـة ا
كـافة بـفتح فـروع لـها في جـميع
احملافظات واالقضية والنواحي
خالل مدة سـتـة اشهـر وتسـهيل
اجــراءات لـفــسـح مــجـال لــفــتح

فـروع للـمـصـارف االهلـيـة وعدم
تـطبـيق شـروط تـعجـزيـة والزام
ــصــارف احلــكــومــيــة جــمــيع ا
واألهلية بـاصدار بطاقـة ماستر
كـــــارد ووضع اجـــــهــــزة الـــــدفع
االلـــــكـــــتــــــروني فـي بـــــوابـــــات
ـــصــارف وجـــمـــيـع الــوزارات ا
والدوائر احلكومـية واجملمعات
ــنـافــذ احلـدوديـة الــتـجــاريـة وا
ـــطـــارات وفـــنـــادق الـــدرجــة وا
ـــصـــارف اخلـــامـــســـة والـــزام ا
احلــكـومـيـة واألهـلـيـة بـتـجـهـيـز
الـــقـــطـــاعـــ الـــعـــام واخلــاص
باجهزة تـسلم  مبالغ الـكترونية
لـيـكـون الــدفع بـبـطـاقــة مـاسـتـر
كــارد) مــقــتــرحــا ايــضــا (الــزام
ـعـنـية ـؤسـسـات احلـكومـيـة ا ا
ـــاء واجملــاري بــالـــكــهـــربــاء وا
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مــنح رئــيس مــجـمــوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
قالدة االبـــــــداع من الـــــــدرجــــــة
االولى لــلــفـــنــان ايــاد راضي 
واصــفـا ايــاه بـ(فــنــان الــشـعب
الــوفي واخملــلص واالبن الــبـار
للعراق) مؤكـدا ان (هذا الفنان
ــوهـــبــة مـــا جـــعــله لـــديه مـن ا
يـسـكن قــلـوب الـعــراقـيـ عـلى
مــدى اعـــوام طــويــلـــة ثم تــربع
عـلى قـمـة الـفـن العـراقـي فـيـما
اداه من خالل برنامج كـما مات
وطن). وحــصـــدت احلــلــقــة 18
من بــرنــامـج (كــمــا مــات وطن)
الـتي عرضـتهـا قنـاة (الشـرقية)
ــــاضي14 مــــســــاء االثـــــنــــ ا
مــلــيـون و  550 ألف مــشــاهـدة
عـــــــلـى وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجــــــتــــــمــــــاعـي خالل أول 24
ســـاعـــة عـــلى عـــرضـــهـــا. وقـــد
تـوقـفت عـنـد انـتـفـاضـة تـشرين

والتـضحيـات التي قـدمها االف
الشهداء  واجلرحى فضال على
معـاناة عـوائلهم  وجـسد فـيها
راضي دور الطبيب الشهيد في
ســـاحــة الـــتـــحــريـــر.  وضــجت
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
الـعربـيـة والعـراقـية بـاالشادات
سـبـوقـة للـعـمل الدرامي غـيـر ا
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بينـها تـقليص وتـرشيد الـهياكل
اإلداريـة لـلـدولـة عن طـريق قـيـام
كل جهة حكومية بتقد رؤيتها
في هذا اجملال. وأخذ اإلجراءات
الئـمة بـتشـريع الـقوانـ التي ا
تتطلبـها عمليـة إجناح احلكومة
األلــكــتــرونــيــة وقــيــام الـوزارات
واجلـهـات احلـكـومـيـة بـاإلسـراع
في اجـراءاتـهـا ألتمـتـة أعـمـالـها
وخـــاصــة في مــجــال  الــكــمــارك
والــضـــريــبــة وتـــقــد تـــقــاريــر
شــهـريـة عن نــسب تـقــدّمـهـا الى
األمـانـة الـعـامـة جمللـس الوزراء.
وإعادة دراسة مشـاريع القوان
ا كافـحة الفـساد و تـعلقـة  ا
يــفــعّل مـن اجــراءات مـكــافــحــته
ويقوي جنـاعتهـا والتأكـيد على
ـعـنـية ـؤسـسـات ا تـعـزيـز دور ا
بـذلك من هـيئـة الـنـزاهـة وديوان
ــــالــــيــــة االحتـــادي الــــرقــــابـــة ا
بــالـتـنـســيق مع األمـانــة الـعـامـة
جملــلس الــوزراء وتـأكــيـد حــريـة
علومات وحق احلصول تبادل ا
عـــــلـــــيـــــهـــــا من خـالل اإلســــراع
بــتـشـريـع قـانـون حـق احلـصـول

علومة). على ا
 مشيرا الى ان القرارات االخرى

تـضــمـنت ايـضــا (تـكـلـيف وزارة
التخطيط بالتنسيق مع اجلهات
راجـعة تعلـيمات تـنفيذ عنـية  ا
ـا يـضـمن الـعـقـود احلـكـومـيـة 
ـعــتـمـدة في ـعـايــيـر ا حتــديث ا
ـــنـــاقــصـــات وأيـــضــا احـــالــة ا
ـعـتـمدة في ـعايـيـر ا لـتـحـديث ا

ـــــــــشــــــــــاريع اخــــــــــتـــــــــيــــــــــار ا
اإلســتـــثــمـــاريـــة.ورفــد مـــجــلس
الكـــات اخلــــدمـــة االحتـــادي بـــا
الئمـة من أجل أخذ الوظـيفـيـة ا
وافـقة ارسـة مـهامـه و دوره و
عـلى قيـام صـندوق إعـادة إعـمار
تضـررة من العمـليات ناطـق ا ا

االرهـابـية بـتـنـفيـذ مـسـتشـفـيات
مــتـنــقـلــة حلـجــر وعالج مـرضى
ــنــاطق فــايـــروس كــورونــا في ا
الــتي يــتم االتــفـــاق عــلــيــهــا مع
وزارة الـصـحـة واحملـافـظـات من
قـدّمة من الوزارة نحـة ا خالل ا
االحتـادية لـلـتـعاون االقـتـصادي

ــانــيـة عــبــر بـنك والـتــنــمـيــة األ
ـاني البـالغ مقـدارها التـنمـية األ

 15مليون يورو).
 كــــمـــا قـــرر  اجملـــلس (اإلســـراع
ـوازنـة العـامة بـتشـريع قـانون ا
ــا يـــنــســـجم مع مـــتــطـــلــبــات
ــــالي وانـــــخــــفــــاض الــــوضـع ا
مــسـتــوى سـعـر الــنـفط وتــنـويع
ـــوازنـــة.وحث وزارة مــــصـــادر ا
الــنـفط عــلى اإلســراع في اجنـاز
مــشــروع قــانـون الــنــفط والــغـاز
وقــيــام وزارة الـعــمل والــشـؤون
االجــتــمــاعــيــة بــالــتــنــســيق مع
ـــالـــيــة وزارتي الـــتــخـــطـــيط وا
بـــــدراســــــة تـــــوســـــيع قـــــاعـــــدة
ـشــمــولــ بــقـانــون احلــمــايـة ا
االجــتـمـاعــيـة من خـالل حتـسـ
آلــــيــــة الــــشــــمــــول بــــواســــطــــة
ـــوغــــرافي اإلســــتـــهــــداف الــــد
بإعـتـماد بـيانـات الفـقر والـبحث
االجتماعي وتُقدّم الدراسة خالل

مدة شهر واحد).
ــهــمــة االخـرى ومن الــقــرارات ا
الـتي اتـخـذهـا اجملـلس (تـشـكـيل
ـالي خــلـيــة طـوار لـإلصالح ا
وتــشـكــيل خــلـيــة إلدارة الـوضع
ــالــيـة ــالي في ضــوء األزمــة ا ا

الراهـنـة ووضع احللـول الالزمة
ـــــالي لـــــتـــــحـــــقـــــيـق اإلصالح ا
ـــــؤســــســــات وحتــــســــ أداء ا
ـالـية وتـكـون اخلـليـة بـرئـاسة ا
رئــيس مـــجــلس الــوزراء وله أن
ــــالــــيــــة إدارة يــــخــــوّل وزيــــر ا
اجلــــلــــســـات فـي حــــال غـــيــــابه
ـــــالـــــيـــــة وعـــــضـــــويـــــة وزراء ا
واخلــــارجــــيـــة والــــتــــخـــطــــيط
ـــــركــــزي ومـــــحــــافـظ الــــبـــــنك ا
ومــســـتـــشـــاري رئــيـس الــوزراء
الـذين يـسـمـيـهم  واألمـ الـعام
ـــــثـل عن جملـــــلس الـــــوزراء و
األمانة العامة لـلمجلس وتتولى
ـهـام الـتـالـيـة: ضـمـان اخلـلـيــة ا
ـاليـة واتـخاذ تـوفيـر الـسـيولـة ا
الـــقــرارات اخلـــاصـــة بــاإلصالح
ـالي من خالل تـرشـيـد اإلنـفاق ا
ــــــوارد وإصالح وتــــــعـــــظــــــيم ا
ـا في ذلك ـاليـة  ـؤسـسـات ا ا
إعــادة هـيــكـلــتـهــا ووضع خـطط
شاريع اإلعمار والتنمية تمويل 
ـا في ذلك موارد واالسـتثـمـار 
وآلـــيـــات الـــتـــمــــويل من خـــارج
اإلنـــفـــاق احلــكـــومي.وحتـــســ
االجـراءات وأتـمـتـة األنـظـمـة في

الية) . ؤسسات ا ا
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أكــــد رئـــيـس مــــجـــلـس الـــوزراء
ـسـلـحـة الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي إلـــتــزام
ـهـماتـها ـؤسسـة الـعسـكـرية  ا
هـنـية مـشـددا على الـوطنـيـة وا
ضـــــرورة فـــــرض هــــيـــــبــــتـــــهــــا
وإحـتـرامهـا والـدفـاع عن سـيادة
الـعراق وأمـنه وإسـتـقـراره. جاء
ذلـك خالل زيـــــــارة قــــــام بــــــهــــــا
الـكــاظـمي لــوزارة الـدفـاع  امس
ـكــتـبه االربــعـاء بــحــسب بـيــان 
االعالمي تـلــقـته ( الـزمـان) امس
قــال ان (الـــكـــاظـــمي عـــقـــد فــور
وصــــــوله الـى مــــــقــــــر الـــــوزارة
اجـتمـاعـا بحـضـور وزير الـدفاع
الــفـــريق الـــركن جـــمـــعــة عـــنــاد
اجلـــبــوري وقــادة الــتــشــكــيالت
والضباط واآلمرين)  مضيفا ان
الـكـاظــمي جـدد خالل االجـتـمـاع
ـــؤســــســـة تــــأكــــيـــد (إلــــتــــزام ا
ـهـامـهـا الـوطـنـيـة الـعــسـكـريـة 
ـــهــنـــيــة وفـــرض هــيـــبــتـــهــا وا
وإحـتـرامهـا والـدفـاع عن سـيادة
الـعـراق وأمـنه وإسـتـقـراره وأن
تــــكـــون جلــــمـــيـع الـــعــــراقـــيـــ

وحتـرص عـلى أداء واجـبـهـا في
حمـاية الشـعب العـراقي ونظامه
ـــقـــراطـي واإلبـــتـــعـــاد عن الـــد
صـالح الفـئوية ). التـسيـيس وا
كـــمـــا شـــدد عـــلى (االســـتـــمـــرار
ـحـاربـة داعش والـتـصدي ألي
إعـتداء إرهـابي ومـنع إسـتـخدام
الــسالح خــارج الــدولــة). وحــيـا
الـــكــــاظـــمـي شـــهــــداء وجـــرحى
ـــســـلـــحـــة وجـــهـــود الـــقـــوات ا
ـراتب في مــخـتـلف الـضــبـاط وا
الـــصــنــوف والــتــشــكــيالت . من
جهـة اخرى قـرر مجـلس الوزراء
تــقـــلــيص وتـــرشــيـــد الــهـــيــاكل
اإلدارية لـلـدولة  داعـيا اجلـهات
حـكومـيـة الى تـقد رؤيـتـها في
هذا اجملال كما قرر تشكيل خلية
ــالــيــة الــراهــنــة إلدارة األزمـــة ا
ووضع احللول الـالزمة لتـحقيق
الي . وقـال بيـان ثان اإلصالح ا
تلقته (الزمان) امس ان (اجمللس
عقـد جلـسته االعـتيـادية الـثانـية
برئاسة رئيس اجمللس مصطفى
الـكـاظمي الـذي افـتـتح اجلـلـسة
بـــكـــلـــمـــة أكـــد فـــيـــهـــا أن (هــذه
احلكومـة هي حكومة الـتحديات
الــصــعــبــة وأهــمــهــا الــتــحــدي

االقــتــصــادي ومــحــاربــة الــفــقـر
والبطالة لـدى الشباب والتوزيع
العادل للثروات)  داعيا الوزراء
ــسـؤولــ في احلــكــومـة الى وا
(اإلبـــــــتــــــعـــــــاد عن اجملـــــــامالت
واحملـــســـوبـــيــــات والـــتـــدخالت
السـيـاسيـة والعـمل عـلى تطـوير
مـؤسسـات الـدولة ولـيس الـعمل

السياسي).
وجـــدد رئــيس مـــجــلس الــوزراء
(تــأكـيـده حــمـايـة حق الــتـظـاهـر
وعــدم الـتــسـامح مع أي إعــتـداء
ـتــظـاهـرون  وأن يــتـعــرض له ا
احلـــكــــومـــة هـــدفـــهــــا حتـــقـــيق

شروعة) . تطلعاتهم ا
واضــاف (أنــنــا لن جنــامل عــلى
ـواطن ومصلحة حساب كرامة ا
ونــعــمل عــلى إنــقــاذ مــا الــوطـن
كـن إنقـاذه ومـواجهـة األزمات
وتـنويـع موارد الـدولـة) .وبـشأن
ــســلـحــة أكـد أن عــمل الــقـوات ا
(اجلـــيـش والـــقــــوات األمـــنــــيـــة
الـبـطلـة حتـمّـلت الكـثـيـر ويجب
إعــادة الــهـيــبــة لــلــمــؤســســتـ

العسكرية واألمنية).
واضـــاف الـــبـــيـــان ان (اجملـــلس
أصـــدر عــــددا من الـــقـــرارات من

…œö  w{«— œU¹≈ `M1 “«Òe³ «

WO³¼c « Ÿ«bÐù«

“U¹—…∫ رئيس الوزراء يقرأ الفاحتة على ارواح شهداء وزارة الدفاع خالل زيارته اليها امس

اياد راضي 
الـــضــــخم . ووصـف مـــدونـــون
ثالثـي الــنـــجــاح الـــنـــجم ايــاد
راضي واخملـرج ســامـر حـكـمت
ـؤلف مــصــطــفى الــركـابي  وا
بـتـقـد مـلحـمـة درامـيـة اعادت
تعريف مـفهوم الدرامـا العربية
واالقــتـــراب اكــثــر مـن قــضــايــا

الشارع ونبضه.

ـبالغ ـرور وغـيرهـا بـتـسـلم ا وا
عبـر حوالة مـصرفيـة الكتـرونية
وفــــتـح بــــاب الــــتــــحــــويل بــــ
ـصـارف احلـكـومـيـة واألهـلـيـة ا
بــاحلـوالــة والــدفع االلـكــتـروني
وزيــادة الــرقـــابــة عـــلى حــوالــة
خــارج الـعــراق ). واشـار كــهـيـة
الى (ضــرورة مـــنع مـــنـــافــذ كي
كـارد ونخـيل من حتـويل مـبالغ
او االجتـــار بــالـــعــمـــلــة بـــشــكل
حــقــيــقي ولــيس بــاألوراق فــقط
ــــوظـف في الــــوزارات ومــــنح ا
ؤسـسات احلكـومية كـافة ما وا
عــدا االمـــنــيــة حــريـــة اخــتــيــار
ـــصــرف إليـــداع راتـــبـه وعــدم ا
ــديــر الــعـام قــيــام الــوزيــر او ا
بـــفــرض مـــصــرف مـــعـــ عــلى

.( وظف ا عماد احلرش التميمي 

احلـاليـة)  مـشيـرا الى (انـها لم
تــول االهـتــمـام الــكـافي بــعـدالـة
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خــــصـص الــــبــــنـك الــــدولي 33.6
مــلـــيـــون دوالر لـــلــعـــراق من أجل
مــســانــدة جـــهــوده في مــواجــهــة
فـــــايـــــروس كـــــورونـــــا مـــــؤكـــــداً
اسـتـعــداده لـدعم مـســاع الـرامـيـة
الحـــتــــواء االنــــتـــشــــار الــــســـريع
لـلــعــدوى. وقــال الــبــنك في بــيـان
اطـلــعت عـلــيه (الــزمـان) امس إنه
(البـنك الـدولي وافق مـؤخـراً على
إعـادة تــخــصـيص  33.6 مـلــيـون
دوالر ضـمن مــشــروع الـعــمـلــيـات
الطارئـة من أجل التـنمـية اجلاري
ساندة تنفيذه  750 مليون دوالر 
جهود وزارة الصحّـة العراقية في
الــوقــايــة من والــبــاء واكــتــشــافه
واالســتــجـــابــة له) الفــتــا الى ان
(هـــذه االســتـــجـــابـــة الــســـريـــعــة
والـطــارئـة تـأتـي وفق مـرحــلـتـ

حــيـث قــام الـــبــنـك بــدايـــةً االزمــة
بــتــوفــيــر  7.8 مــلــيــون دوالر من
ـتـاحة فـي إطـار مـشروع ـوارد ا ا
العمـليـات الطـارئة لـلمـساعدة في
ـعـدات والـلـوازم تـمـويل تـوريــد ا
الـطبـيـة األسـاسـيـة وتـعـزيـز قدرة
ــــركـــزة  في وحـــدة الــــعـــنــــايـــة ا
ــســتــشــفـــيــات الــعــامــة بــهــدف ا
ـصــابـة حتـســ إدارة احلــاالت ا
بـالــفـايـروس) وتـابع انه (ســيـتم
تسـلـيم مراكـز صـحيـة في الـعراق
أجهزة تنـفس إصطنـاعية وأسرة
ركـزة وأجهزة لوحـدات العـنايـة ا
األشــعـــة الـــســيـــنــيـــة احملــمـــولــة
بـاألضــافــة إلى أجــهــزة تــخــطـيط
القلب وذلك في غـضون أربعة إلى
ثـمـانيـة أسـابـيع) مبـيـنـا انه (في
خـطــوة الحــقــة وافق الــبـنـك عـلى
طــلب حـــكــومـــة الــعـــراق بــإعــادة
تــخــصــيص مـــبــلغ إضــافي قــدره
 25.8 مــــلـــــيــــون دوالر فـي إطــــار
ـشـروع نــفـسه لــتـزويـد كــمـيـات ا
سـتلزمات ـعدات وا إضافية من ا
الـطــبـيــة ودعم تـدريب الــعـامــلـ
الصـحـيـ في اخلطـوط األمـامـية
عــلـى اســتــخـــدامــهـــا. وســتـــكــفل
ـكـتب ـعـجّـلـة  إجـراءات الـشـراء ا
ـشـاريع ـتـحـدة خلـدمـات ا األ ا
تــســلــيم اإلمـــدادات الــطــبــيــة في
ــــــــنـــــــاسـب إلى وزارة الـــــــوقـت ا
الصـحـة). وشددت وزارة الـصـحة
على اهـميـة اعـادة حظـر التـجوال

بـدوره  عـدّ رئــيس خــلـيــة االزمـة
الــنـيــابــيــة حــسن كــر الــكـعــبي
ــــوقـف الــــوبــــائـي لالصــــابــــات ا
سجلة للفايروس وارتفاعها في ا
بغداد بأنه جرس انذار خطر يُنذر
بــكــارثـــة بــشــريــة و صـــحــيــة في
الـــعـــراق والســـيــمـــا فـي الـــكــرخ
والـــرصـــافـــة والـــبـــصـــرة . وقــال
الكـعـبي في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس ان (الــــــــســــــــبب االســــــــاس
ــبـــاشــر وراء ارتـــفــاع االعــداد وا
ـســجــلـة بــالــفـايــروس هــو عـدم ا
االلـتــزام بــإجـراءات فــرض حــظـر
التـجوال سـواء الكـلي او اجلزئي
و استمرار الالمباالة من قبل عدد
ـواطـنـ ازاء خـطورة كـبـيـر من ا
ـتـمـثـلـة بـعـدم االلـتزام الـوبـاء و ا
باالرشـادات الـصـحـية والـوقـائـية
من قـبل اجلـهـات اخملـتـصة ومـنع
ـنــاسـبـات الـتــجـمـعــات واقـامــة ا
ومـــجــــالس الـــعــــزاء والـــزيـــارات
ــزدحــمـة) الـعــائــلــيـة واالمــاكن ا
داعــيـــا اجلــهـــات اخملــتـــصــة الى
(مــحـاســبــة اخملــالــفــ لــقــوانـ
ـسح احلـظـر وتـكثـيـف عـملـيـات ا
ــيــدانـي وخــاصــة في الــوبــائـي ا

ـوبـوءة بالـتـنـسـيق مع ـنـاطق ا ا
الـقـوات االمــنـيـة). ووجـه مـحـافظ
صالح الدين عمار اجلـبوري طلبا
الى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــصــحــة
والـسالمـة الـوطـنـيـة بـشـأن اعادة
ـسـاجـد.وقـال اجلـبوري في فتح ا
بيان تـلقـته (الزمـان) امس (نطلب
ساجد من اللجنة بفتح قسم من ا
في احملافظة خالل العشر األواخر
من شــهـــر رمــضــان وصـالة عــيــد
الــفـــطـــر وفق ضـــوابط الـــسالمــة
الــعـامــة). واعــلــنت دائــرة صــحـة
محـافـظة الـنـجف عن مـغادرة  91
مالمــســاً ووافــداً مــواقع احلــجــر
الـصــحي دون أعـراض مــرضـيـة .
واوضح مــــديــــر عــــام الــــصــــحـــة
رضـوان الـكـنـدي في بــيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان (  29 وافـداً و
  62 مالمـــــســـــاً غــــادروا مـــــواقع
احلجر الصحي في احملـافظة بعد
انـتـهـاء مـدة احلـجـر الـبـالـغة  14
يـومـاً بـعـد أخـذ عـيـنـات لـلـفـحص
اخملــتـــبــري دون ظـــهــور أعــراض
غادرة مرضية) مشيرا الى انه (
هؤالء  يتـبقى  38 محجـوراً منهم
  27 وافداً و   11 مالمـسـاً  ومن

ب الـوافدين تـسـعة أشـخاص 
ـاضي). حـجــرهم يـوم الــثالثــاء ا
في تطور الحق  اكد احملافظ لؤي
الــيـــاســري خـــلـــو احملــافـــظــة من
االصـابـات . وافـادت دائـرة صـحة
مـحـافـظـة مـيـسـان بـشـفـاء تـسـعـة
مــصــابـــ من الــفـــايــروس. كــمــا
اعــلــنت دائــرة صــحــة مــحــافــظــة
ـــاء خــمس حــاالت من كــربالء شــفِ
ُــسـتَــجـد في احملــافـظـة كُـورونـا ا
بيـنـهم  4 اطـفال. وكـانـت الوزارة
قد سجلت امس االول  95 إصابة
جـديـدة بـكـورونـا.وذكـرت الـوزارة
انها (شخصت  95 إصابة جديدة
في العـراق تـوزعت بواقع  32 في
الـرصـافة  26 في الـكرخ و 13 في
مـديــنــة الـطب و 18 في الـبــصـرة
وواحــــــــــدة فـي كــــــــــربالء و 5في
ديــالى) مــشــيــرة الى ان (حــاالت
الـشفـاء بـلـغت 113 حالـة تـوزعت
بواقع  33 في الـرصـافـة وواحـدة
في الـكرخ و 17 في مـديـنـة الـطب
وحـــالـــتـــ فـي الـــنـــجف وصالح
الــدين و 43 في الــبــصــرة و 9في
كركوك وواحدة في واسط واربيل

و 4في ذي قار).

الـشــامل. وقـال مــديـر عــام صـحـة
بــغـــداد الــرصـــافــة عـــبــد الـــغــني
الــســاعـدي فـي تــصـريـح تــابـعــته
(الـزمان) امـس (نـحذر مـن ارتـفاع
معـدت اصـابـة بـفـايـروس كـورونا
دة) مؤكـدا انه ( يـنذر خل هـذه ا
واضاف ـوجـة وبـائـيـة أخـرى) 
ان (الـبــؤر الـوبــائـيــة وراء تـزايـد
حـات اصـابــة اخـيــرة في بـغـداد)
واردف بـالـقول ان (الـوزيـر حـسن
محـمد الـتمـيمي اكـد أهمـية اعادة
احلظر الشامل). وكشف مدير عام
صـــحـــة بـــغــــداد الـــكـــرخ جـــاسب
احلــجــامي عن تـــســجــيل ثــمــاني
اصابـات جـديـدة بكـورونـا بـسبب
زيــــــــــارة مـــــــــريـض مــــــــــصـــــــــاب
بـالـفــايـروس.وقـال احلــجـامي في
بـــيــــان تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس
(وصلتـني رسالة من مـديرة قطاع
الــكـاظــمــيــة لـلــرعــايــة الـصــحــيـة
األولـيـة عن زيــارة مـريض اتـضح
في مــا بـعــد إصــابــته بــفــايـروس
كــــــــــورونـــــــــا فـي مــــــــــديــــــــــنـــــــــة
وأضــاف أنـه (تــأكــد من احلــريــة)
اصـابـة ثـمـانـيـة اشخـاص بـيـنـهم

ثالثة اطفال). 
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اطلق مـتظـاهرو سـاحة الـتحـرير
مــبــادرة يــطــالــبــون من خـاللــهـا
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الـكـاظـمـي بـإعـادة قـائـد الـنـصـر
عـلـى داعش الـفــريق رائـد شــاكـر
جـودت وذلك بـعـد رجـوع الفـريق
كــمـا عــبــد الــوهــاب الــســاعـدي 
شهدت بـغداد اخـتناقـات مرورية
اثــر انـــطالق تــظــاهــرة حــاشــدة
بــالــقـرب مـن مـقــر احلــكــومـة في
الـعـالوي لــلــمــطــالــبــة بــتــعــيـ
اخلـــريـــجــ واصـالح االوضــاع
التي تشهدها البالد وفي كربالء
جتــــــددت الــــــصــــــدامــــــات بـــــ
ــتـظــاهـريـن والـقــوات االمـنــيـة ا
وسط احملـــــافــــظـــــة. واطــــلـــــعت
(الــزمـان) عــلى نص مــبـادرة (رد
ـــتـــظــاهـــري ســـاحــة اجلــمـــيل) 
الــتـــحـــريــر الـــذين طـــالـــبــوا من
خاللــهـــا (إرجــاع قــائــد من قــادة
الــــنـــصـــر عـــلى داعـش الـــفـــريق
جـودت قـائـد الـشـرطـة االحتـادية
الذي كـان له دور مـهم في عـميـلة
ـنــصـبه وذلك ـوصل   حتـريــر ا
الفـت بــعـد رجــوع الــســاعـدي) 

الـى ان (جــــــــــودت كـــــــــان والزال
شخـصا مهـنيا والـبلـد في حاجة
لــــكـــافــــأتـه). وبــــاشـــر الــــفــــريق
هـامه كرئيس جلهاز الساعدي 
مـكـافـحـة االرهـاب. وقـال اجلـهاز
في بـيـان اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس إن (السـاعدي الـتقى بـقادة
وضـــبــاط ومــنـــتــســـبي اجلــهــاز
وتقـدم في بـداية حـديـثه بـالشـكر
والعرفان الى متـظاهري ساحات
االحـتــجـاج والى رئـيـس مـجـلس

الــوزراء الــقـائــد الــعـام لــلــقـوات
سلحة) مؤكدا ان ( البالد تمر ا
ـــرحـــلـــة حـــرجـــة من حـــالـــيـــا 
النـاحيتـ االمنـية واالقتـصادية
ــــا يـــســــتـــدعي وضـع حـــلـــول
ســـريــــعــــة لــــلــــخـــروج مـن هـــذه
االزمــات).وخـــرج الــعــشــرات من
خـــريـــجي الـــكـــلـــيـــات وحـــمـــلــة
الـشــهـادات الـعـلـيــا في تـظـاهـرة
حـشادة لـلـمطـالب بـتوفـيـر فرص
عـــــمـل واصالح مــــــا افـــــســــــدته
احلـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة . وفي
كربالء  اكد شهـود عيان  جتدد
الـصـدامـات بـ الـقـوات األمـنـية
ـتـظـاهـرين. وقـال الـشـهود ان وا
ئـات من (صـدامـات وقـعت بـ ا
ــتـظــاهـريـن والـقــوات االمـنــيـة ا
قــرب شــارع الــضــريــبــة وفــلــكــة
زايد) واضاف انه ( اسـتخدام
احلــــجـــارة دون مـــعـــرفـــة حـــجم
اخلـسـائــر الـبـشـريـة او االضـرار
ـــــــاديــــــــة). وفي واسـط اقـــــــدم ا
مــحـتــجـون عــلى اغالق الــطـريق
امام حقل األحدب النفطي.واعلن
قــائـمــمــقـام قــضــاء الـشــطـرة في
ه طـلباً محافـظة ذي قـارعن تقد
لالعـفــاء من مـنـصــبه نـزوالً عـنـد

ـتـظـاهـرين. وقـال مـحـمد رغـبـة ا
جــــهـــاد يـــاســـر فـي بـــيـــان امس
(قدمت طـلبـاً الى محـافظ ذي قار
لالعـفـاء من مـنـصـبي نـزوال عـنـد
تـظاهـرين والنتـهاء مدته رغبـة ا
تـكـلـيـفي الـرسـمـية) وأضاف أن
(مـــــحــــافـظ ذي قــــار وافـق عــــلى
ـئـات طـلـبي). وفي بـابل جتـمع ا
ــــواطــــنـــــ امــــام مــــبــــنى من ا
احلكومة احمللية للمطالبة باقالة
احملــافظ.وقــال شــهــود عــيـان ان
ــواطـنـ جتـمـعـوا ـئـات من ا (ا
امام مـبنى احلـكومـة احمللـية في
بابل لـلـمطـالبـة بـاقالـة احملافظ)
مهـددين ( باالعـتصـام امام مـنزل
احملـافظ). وأكـد مـجـلس الـقـضاء
األعلى عدم وجود أي موقوف أو
ـتــظــاهــرين.وقـال مــحــكـوم مـن ا
ــركـــز اإلعالمي ـــشـــرف عــلـى ا ا
للمجـلس عبد السـتار بيرقدارفي
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس إنه
رفوعة وجب آخر الـبيانـات ا )
مـن كــــــافــــــة احملــــــاكـم إلى إدارة
اجملــلس تــفـيــد بــعــدم وجـود أي
مــــــوقــــــوف أو مـــــــحــــــكــــــوم من
) مبينا ان تظاهرين الـسلمي ا
ـوجب (الـتــظـاهـر حق مــكـفـول 
ادة  38 من الدستـور).من جهة ا
اخــرى  أعـــلـن مـــحـــافـظ ديـــالى
مــثـــنـى الــتـــمـــيـــمي عـن ســعـــيه
الستبدال عددا من مدراء الدوائر

في ديالى .
 وقـال الـتـمـيـمي في بـيـان تـلقـته
(الــــــــــــزمـــــــــــــان) امـس إن (أولـى
مــطـــالــبـــاته عـــنــد لـــقـــاء رئــيس
الــوزراء اجلــديــد هــو اســتــبـدال
الكثـير من مدراء ديـالى والسيما
الـــذين مـــضـى عـــلى اســـتالمـــهم
سؤوليـة اكثر من أربع سنوات ا
فضالً عن الـذين أحيـلت ملـفاتهم
إلى هــيـئـة الــنـزاهـة بــسـبب تـهم
فسـاد الفـساد). فـيمـا رحب مركز
ـطـالـبـة مجـلس وزارء مـيـتـرو  
احلــكــومــة االحتــاديــة بــضـرورة
تشريع قانون حق احلصول على
عـلومـات كـما تـدعو الى أتـخاذ ا
خطوات تسبق تـشريع القانون 
بــاصــدار تــوجـيــهــات لــلـوزارات
والدوائر احلكومية بتكليف احد
ـوظـفـيـ او شعـبـة االعالم في ا
ــواطـــنــ كـل دائــرة بـــتــزويـــد ا

علومات.  والصحفي با

رائد شاكر جودت 
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اعـلن مصرف الـرافدين استـمراره في تلـقي طلبات
وظفي دوائر الـتقد عـلى سلفة 25 مـليون دينـار 
ـنصـة االلكـترونـية . ـوطـنة رواتـبهم عـبر ا الـدولة ا
كتب اإلعالمي للمصرف في بيان تلقتــــــــه وقـال ا
ـنـصـة االلـكـتـرونـية (الـزمـان) امس انه ( إطالق ا
ـنح سـلـفة 25 مـلـيـون ديـنـار لـلـمـوظفـ الـراغـب 
ــوظف الـتــقـد عـلــيـهــا عن طـريق حــيث بـإمــكـان ا
https://qi.iq/  ـوبـايل وبـواسـطـة الـرابط الـتالي ا
ـــصــرف اســتــخــدم  loans ). مـــشــيــرا الى ان (ا
ـنصـة وعلى تـطورة لـهذه ا الـتكـنـولوجـيا احلـديثـة ا
ـوظف االسـتفادة من هـذه التقنـية للـحصول على ا
الـسـلـفـة). الى ذلـك اعـرب مواطـنـون ومـوظـفـون من
الــذين تــقــاضــوا سـلـف شـراء شــقق بــســمــايـة عن

االسـتغـراب من مطـالبـتهم الـفوريـة بتـسديـد اقساط
ـصرف اعـلن عن شـهـري اذار ونـيـسـان بـرغم ان ا
ارجـائها بسـبب حظر التجـوال وازمة كورونا. وقال
طـالبة فروع مـراجعون لـ (الـزمان) انهم (فوجـئوا 
اضـي ـصـرف لهم بـتسـديـد اقسـاط الشـهـرين ا ا
ـصـرف اعــلن عن ارجـاء تــسـديـدهـا في بــرغم ان ا

وقت سابق).  
وطــالـــبــوا (االدارة الــعــامــة بــتــأجـــيل دفع قــســطي
ذكورين والبدء بـالتسديد من شهر ايار الـشهرين ا
ا يحـمل اجراء التسـديد من اعباء اجلـاري بالنـظر 
ـصـرف لم يـوضح جـيـدا هذه تـثـقل كـاهـلـهم والن ا
ثـابة اعـفاء ـا اكتـفى باعالن االرجـاء  الـعمـلـية وا
ـوظـف ـواطـنـ وا من الـتـسـديـد تـقـديـرا لظـروف ا

الناجمة عن تفشي وباء كورونا). 
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تـحـدة لتـنـسيق الـشؤون األ ا
االنسـانـية إن (مـا اليقل عن 481
ألف شــخص تـعـرضــوا لـلـنـزوح

منذ بدء موسم األمطار). 
وتــســـبــبـت أمــطـــار غـــزيــرة في
حــدوث فـيــضـانــات وانـهــيـارات
أرضـيـة وأحلق الـضـرر بـالبـنى
ـواطن التحـتيـة وسبل عيش ا
في دول مـثل بـورونـدي وكـيـنـيـا
وإثـيـوبــيـا وروانـدا والـصـومـال

وتنزانيا.
وأوضح الــتـقــريـر أن (مــسـتـوى
مــيــاه بــحــيـــرة فــيــكــتــوريــا في
أوغندا وصل إلى أعـلى مستوى
لـه مــــنــــذ عــــام 1964). ويــــرجع
هـــطــول األمــطــار الـــغــزيــرة إلى
ظــاهـرة مـنـاخــيـة يـطـلـق عـلـيـهـا
ثـــنـــائـــيـــة الـــقـــطـب في احملـــيط
الــهـنــدي وهي مـرتــبـطــة أيـضـا
بوقوع حرائق غـابات مدمرة في

أستراليا مطلع هذا العام.

ريـخـتـر) وأضـاف (الـزلـزال وقع
عـلى بـعد  658كـيلـومـتـرا شـمال
مـــديـــنـــة بــــورت فـــيال ومـــركـــز
الــــزلــــزال وقع عــــلى عــــمق 129

كيلومترا)  
ركز إنه (ال يتوقع حدوث واكد ا
مــوجــات مـد بــعــد الــزلـزال). في
غـــــضــــون ذلك  قــــالت األ
ـتـحـدة إن أكـثـر من ا
 1.3مليون مواطن
فـي شــــــــــــــــــرق
أفـــــريـــــقـــــيـــــا
تـــــــضـــــــرروا
جــــــــــــــــــــــراء
األمــــــــطــــــــار
الـــــغـــــزيـــــرة
والفيضانات
خــــــــــــــــــــــــالل
األســــــــابــــــــيع
ــاضــيــة.وجـاء ا
في تــقــريــر مــكــتب

تغيير في درجـات احلرارة فيما
ـنــطــقـة ســيــكــون الـطــقس فـي ا
الــشــمـالــيــة صـحــواً مع ارتــفـاع
قـلـيل لـدرجـات احلـرارة). وأعـلن
مـــركــز رصـــد الـــزالزل في أوربــا
ــتـــوسط  عن رصــد والـــبــحــر ا
زلـزاال شدته  6.6 درجـة بـالـقرب

من جـزر ســانـتـا كـروز في
احملـــــــــــــــــــــــــــــــيـــط
الـهـادي.وقـالت
سح وكالـة ا
اجلـيـولـوج

ي
األمريـكـية
عـــــــــبـــــــــر
حـســابـهـا
ــــــــــوقـع
تــويـــتــرأن
(قـــــــــــــــــــــوة
الزلـزال بلغت

 6.6على مقياس

œ«uł ezU   ≠ œ«bGÐ

 تـوقعـت الهـيـئة الـعـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكون
طــقس الــيــوم اخلـمــيس غــائــمـا
تـــرتـــفـع فـــيـه درجـــات احلـــرارة
ومـصــحـوبــا بــعـاصــفــة مـثــيـرة

للغبار. 
وقـالـت الـهـيـئـة في بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس إن (طـقس الـيـوم
نطقت الوسطى اخلميس في ا
واجلنوبية غائم جزئياً ودرجات
احلـــرارة تــرتــفـع بــضع درجــات
ومـــصـــحـــوب بـــريـــاح مـــثـــيـــرة
نـطقة الشـمالية اما في ا للغـبار
يكـون الطـقس صحـواً مع بعض
الـقـطع من الـغـيوم) مـشيـرا الى
ان (طـــقس يــــوم غـــد اجلـــمـــعـــة
ـنطـقتـ الوسطى سيـكون في ا
واجلــنــوبــيــة غــائم جــزئــيـاً وال
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وفـي الشأن اخلارجي  قال العبادي ان
(ولي الـــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن
ســلــمــان غــيــر راغب بــالــتــصــعــيـد او
احلـــرب مع ايـــران). من جـــهـــة اخــرى
ارتـــفــعـت أســعـــار عــقـــود خـــام بــرنت
ـــقـــبل امس تـــســـلـــيم شـــهـــر تــمـــوز ا
ـــائـــة الــــثالثـــاء بــــنـــحـــو 0.94 فـي ا

لتتداول عند 29.91 دوالر للبرميل.
وصــعـد خـام غــرب تـكـســاس الـوسـيط
WTI األمـريكي تـسلـيم شهـر حزيران
ائة ليتداول عند 24.55 بنحو 1.7 بـا
دوالر لــــلــــبــــرمــــيل. وجــــاء ذلك عــــقب
تـــصــرّيح مـــصــدر مـــســؤول في وزارة
الـطـاقة الـسعـودية أن (الـوزارة وجّهت
شـركة أرامكـو السعوديـة إلى تخفيض
إنــتـاجـهـا مـن الـبـتـرول اخلــام لـشـهـر
حـزيران القادم بكميـة إضافيةٍ طوعية
تـبلغ ملـيون برمـيل يوميـاً تُضاف إلى
ملكة في الـتخفيض الذي الـتزمت به ا
اتـفاقية أوبك بلس األخيرة في الثاني

اضي). عشر من نيسان ا
وبـهـذا سيـكون حـجم التـخفـيض الذي
ســتـلـتـزم به الـسـعــوديـة قـيـاسـاً عـلى
مــعــدل إنـــتــاجــهــا في شــهــر نــيــســان

ــــاضي نــــحـــو 4,8 مـاليــ بـــرمــيل ا
يــومـيـاً. وبـالـتــالي سـيـكــون إنـتـاجـهـا
لـشهر حزيران بعد اخلفض األساس
والـــــطــــوعي 7,492 مـاليـــ بـــرمـــيل
.كما وجّـهت الوزارة الشركة إلى يـومياً
الــســعي خلــفض إنــتـاجــهــا في شــهـر
ـسـتـهدف ـسـتوى ا ايـاراجلـاري عن ا
وهــــو 8,492 مـاليـــ بـــالـــتـــوافق مع

عمالئها.
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ـملكة تـستهدف من صدر أن (ا وأكّـد ا
هــذا اخلـفض اإلضـافي حتــفـيـز الـدول
ـشاركة في اتفاق أوبك بلس والدول ا
ــنـــتــجــة األخــرى لاللـــتــزام بــنــسب ا
اخلــفض الــتي الـتــزمت بــهـا وتــقـد
ـزيـد من اخلـفض في إنتـاجـها وذلك ا
سـعـيًـا مـنـهـا لـدعم اسـتـقـرار األسـواق

ية). البترولية العا
وكــانت أســعــار الــنــفط صــعـدت خالل
اضـي بـفضل بدء دول األسـبوعـ ا
حتـالف أوبك + بـتـنـفيـذ االتـفـاق الذي
يــقـضـي بـخــفض تـاريــخي بـواقع 9.7
مـلــيـون بـرمـيل يـومــيـا مـبـاشـرة بـعـد
الـتراجعـات احلادة ألسعـار النفط ولم

بـدفع رواتب شهـر نيسـان باالقتراض)
مـــنــوهــا الى ان (طـــبع الــعـــمــلــة احــد
ـواجـهـة خـيــارات احلـكـومـة احلـالـيـة 

االزمة االقتصادية). 
وفـي اجلانـب الـسـيـاسي اكـد الـعـبادي
ان (الــكـرد لم يـسـحــبـوا تـرشـيح فـؤاد
حــســ لــلــخـارجــيــة) مــشــيـرا الى ان
(اخـتـيـار الـقـضـاة لـلمـفـوضـيـة الـعـلـيا
ـسـتـقـلـة لالنـتخـابـات خـطـأ جـسيم). ا
وكـــشف عـن (تــرشـــيح زعـــيم الـــتـــيــار
الــصـدري مـقــتـدى الـصـدر لـه لـرئـاسـة
الــوزراء بـعـد اسـتـقــالـة حـكـومـة عـادل

هدي) . عبد ا
مـضـيـفـا ان (رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكاظمي أبلغني عند ترشيحه لرئاسة
احلـكـومة بـاالنـسحـاب اذا  تـرشحي
لـرئاسـة الوزراء) كاشـفا عن (الـكاظمي
تـــعــهـــد انه لن يـــرشح لالنـــتــخـــابــات
ـــقــبـــلــة). ورأى الـــعــبــادي ان (ادارة ا
اخملــابــرات تـخــتــلف عن ادارة الــدولـة
وهــذه مـــهــمــة جــديــدة) الفــتــا الى ان
ـة الـكـاظـمي مـع شـقـيـقه تـعـكس (مــكـا
رســـالــة بــعـــدم تــدخل االقـــارب بــعــمل

الدولة).
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تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له
األول من أيار . وتأتي ارتفاعات النفط
األخـيرة بعد تراجعات حادة اجللسات
الــســابـقــة نـتــيــجـة تــراكم اخملــزونـات
ية وانـخفاض الطلب بـشكل كبير الـعا
بـسبب تداعيات فـيروس كورونا الذي

أدى إلى إغالق دول العالم حدودها.
ــاضـي جــلــسـة وشــهــد 20 نــيــســان ا
عـاصـفـة لـلـخام األمـريـكي تـسـلـيم أيار
درج في حـيث تـدهور سـعر الـبرمـيل ا
ســوق نـيــويـورك إلـى مـا دون الــصـفـر
ألول مــــرة في الـــتــــاريخ مع انــــتـــهـــاء
ـسـتـثـمرين الـتـعـامالت مـا يـعني أن ا
مـــســتـــعــدون لـــلـــدفع لــلـــتــخـــلص من
اخلـــام.وهـــبـط خـــام غـــرب تـــكـــســاس
الـوسيط األمريكـي تسليم أيـار حينها
بــنـحـو 55.90 دوالر أو 306 بــلـمـائـة
إلـى سالب 37.63 دوالر لـلـبرمـيل عـند
الــتــســويــة.وتــوقــعت وكــالــة الــطــاقــة
الـدولـيـة أخـيرا انـكـمـاش الـطـلب على
الـــنــفط بــواقع 23.1 مـــلــيــون بــرمــيل
يــومـــيــا في الــربع الـــثــاني من الــعــام
احلـــالـي عــلـى أســـاس ســـنــوي و9.3

مليون برميل يوميا خالل 2020.
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ال يعـرف عن رئـاسـات العـراق احلـاليـة مـجـاهرة بـاالحلـاد او الردة عن
االسالم وال يظهر اغلبـهم عدم اهتمامـهم بالشعائـر فيما فريق اخر من
ـسـلح من احلـركـات ـسـلح و غــيـر ا رسـمـيي الـسـلــطـة و ذوي الـوجـود ا
االسالمـيـة يــظـهـرون حـرصـا عــلى انـتـمـائــهم بـالـثـوب واخلــطـاب لـلـخط
االسالمي واالسالم احملـمـدي اسالم قـواعـد مـوجـهـة لـكـافـة الـنـاس عن
سلم في مـكان يجعل عاد و احلسـاب و مخالـفة هذه الـقواعد تـضع ا ا
ا يستحق عليه العقاب االخروي و في الدنيا حيث اتفق ذمته مشغولة 
القانون مع الـتشريع عـلى مبدأ الـعدالة الـتي تختـصر بوضع الشيء في
مــوضـعـه. لـلــقــران نــصــوصه في ذلك ولــنــبي االسالم احــاديث فــيــهـا
وللصاحل اقـوالهم و مواقفهم الـتي تتفق مع تقـدم من عدم جواز الظلم
ومخـالفـة احلـكم. فبم سـيـجيب جـمـاعة احلـكم اليـوم اذا وقـفوا امـام الله

ليسألهم عن عملهم بقوله: 
فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْـحَق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا (وال تَقْتُلُوا النـَّ

لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَْتلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا).
 او عن قوله: (وَالَ تَأْكُـلُواْ أَمْوَالَـكُم بَيْـنَكُم بِالْـبَاطِلِ وَتُدْلُـواْ بِهَا إِلَى الْـحُكَّامِ

لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا منْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاإلِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون).
 ومـاذا عـن حـديث مــحــمــد عن رايــة تـنــصب لالمــام الــظـالـم ومـاذا عن
قصص العمرين بن اخلطاب وبن عبد العزيز عفة وعلي وابي ذر
ط تمـسـكـا بـاحلق? اللـهم اال ان نـكـون شـهـودا على 
ــا حــفــظه من قــصص فــكــر جـديــد- قــد يــهــذر 
ـان و الـشـرف ويـفـعل فــعل من حـاربـهم عـلي اال
في صـــفـــ وقـــتـــلــوا حـــجـــرا بن عـــدي واحلـــسن

.! واحلس
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وصف اخلـــبـــيــــر االقـــتـــصـــادي مالذ
االم خسارة العراق 11 مليار دوالر
نتـيجـة انخـفاض اسـعار الـنفط خالل
4 اشهـر االولى بأنـها خـسارة قـاسية
كـونه يـعـتـمـد بــنـسـبـة تـزيـد عـلى 95
ـئة عـلى ايرادات الـنفط في تـمويل با
مـوازنـته  مـرجـحـا ان تـشـهـد أسـعار
ـقـبل يصل النـفط حتـسنـا في تـموز ا

الى 40 دوالرا . 
وقال االمـ لـ(الـزمـان) امس ان (هذه
اخلـســارة تــعـد فــادحـة عــلى الــعـراق
كـونه يـعـتـمـد بــنـسـبـة تـزيـد عـلى 95
ــئـة عــلى ايـرادات بــيع الــنـفط في بـا
تـــمــويـل مـــوازنــتـه والـــتي تـــضــررت
ي جــراء ازمــة بــســبب االغالق الــعــا
وبـاء كـورونـا) مــشـيـرا الى ان (ازمـة
ـا كـورونــا أعـطـت الـعــراق درسـا مــؤ
يـنــبـغي أن تــسـتــفـيــد مـنه احلــكـومـة
فتقلل االعـتماد على الـنفط في تمويل
حـيــاته االقـتــصـاديــة خـصــوصـا وان
ـتـلك إمـكـانـيـات اقـتـصـادية الـعراق 
وقع كثـيـرة كـالـزراعـة والـصـنـاعـة وا
اجلغـرافي والـسـياحـة وهي قـطـاعات
تمكـنه لو احـسن استـغاللها  من ان
ستقبل). يتالفى صدمات هكذه في ا
 واردف االمـ (كـمـا نـعـلم فـأن تـردي
ــيــا كــان بــســبب اســعــار الــنــفط عـــا
جــــائــــحــــة كــــورونـــــا الــــتي ادت الى
انـخـفـاض اسـتـهالك الــطـاقـة نـتـيـجـة
ــعـامـل ووسـائـل الـنــقل لــكن تـوقـف ا
ؤشـرات احلـالـيـة بـشـأن الـفـايروس ا
تتجه نحـو التفـاؤل نتيجـة النحساره
مع إمكـانـيـة اكتـشـاف عالج مـضاد له
مـا يــدعــونــا الن نـتــوقع حتــســنـا في
ـا مــعــدله 40 دوالرا أســعـار الــنــفـط 

قبل). ابتداءً من تموز ا
الفـتـا االنــتـبـاه الى ان (هــذا االمـر لـو

اإلحــصــاءات ان (الـــعــراق بــاع خالل
األربـــعــــة أشــــهـــر األولـى من الــــعـــام
اضي كـميات مـن النفـط بلغت 423 ا
مــلـــيــونــاً و284 الف و489 بــرمــيال
ــــــعــــــدل ســــــعــــــر بــــــلغ 62 دوالراً
وبـإيــرادات بــلـغت 26 مـلــيـار و275

مليونا و283 الف دوالر).
يـذكــر ان إيـرادات الــعـراق من الــنـفط
انـخــفـضت إلى 1,4 مـلــيـار دوالر في
ـاضـي أي خـمس مـا كـانت نـيـسـان ا
عـلــيه قــبل عــام  وذلك جــراء تــدهـور
ــيــا وسط تــفــشي أســعــار اخلــام عــا
جـائــحــة كـورونــا. وفي بــدايـة 2019
أعـــلـــنـت وزارة الـــنـــفط عـن حتـــقـــيق
إيرادات بـنـحو سـبـعة مـلـيارات دوالر
مـقـابل تــصـديـر 104 ماليـ برمـيل.
وكــانت وزارة الــنــفـط قــد أعــلــنت في
وقت ســــابـق في بـــــيــــان أن كــــمــــيــــة
الــصــادرات من الــنــفط اخلــام بــلــغت
103,1 ماليـــ بــــرمـــيـل بـــإيـــرادات

بلغت نحو 1,4 مليار دوالر.
ـصـدرة من وبـلغ مـجـمـوع الـكـميـات ا
الـنــفط اخلـام لــشـهــر آذار نـحـو 105
مالي بـرميل بـإيرادات 2,99 ملـيار
دوالر.وحــــقـق الــــعــــراق فـي شــــبــــاط
ـــاضي إيـــرادات بـ 5,5 مـــلـــيـــارات ا
دوالر مـــقـــابل 98 مـــلـــيــــون بـــرمـــيل
فـقط.والــعـراق هـو ثــاني أكـبــر مـنـتج
لــلـــنـــفط اخلـــام في مـــنــظـــمـــة الــدول
صـدرة للنـفط (أوبك) ويـصدر عادة ا

نحو 3,5 مالي برميل يوميا. 
وتعـتمـد على عـائدات الـنفط أكـثر من
ــئــة من مــوازنـة الــدولــة الـتي 90 بـا

بلغت 112 مليار دوالر في 2019.
وتأتـي هذه األزمـة مع انـهـيـار أسـعار
الـنفـط إلى أدنى مـعـدل لـهـا وأشارت
ـبيع كان بـسعر وزارة النفط إلى أن ا
13,8 دوالرات لـلــبـرمــيل الــواحـد.وال

ماذا ينـبغي ان يـكون اساسـيا في سـلوك رجل الـشرطة ضـمن اية مـهمة
امنيـة يؤديها  وفي اي مـوقع حكومـي يعمل فيـه  الشك ان  هناك عددا
من االعـتــبـارات الـتي يــنـبـغي  لــلـشـرطـي ان يـحـافظ عــلى اعـتــمـاده لـهـا
تـنع كـلـيـا عن الـتفـريط بـهـا حتت اي ذريـعـة كانت وفي كـل ذلك تظل و
الهـيـبة عـلى رأس  قـائـمة االولـويـات التـي ال يجـوز اهـمالـهـا  واذا اردنا
عطيات التي حتفظ تعريف الهيبة فيمكن االشارة اليها  كونها مجموعة ا
ـنزلة وقـدرة البت االمني عـلى االساس العـادل لصالح قيمـة احلضور وا
هـمـة التي يـضـطلع ـظــــــالم بقـدر حـدود هـذه ا العـدل واالنـصاف ورد ا
ا بهـا  اما مـاهي مفـردات هـذه الهـيبـة ومضـاداتـها? فـيمـكن ادراجهـا 

يأتي :- 
نـاسب حيث تـقتضي كـان ا نـاسب وا - ان يكون حـضوره في الـوقت ا
احلالـة حـضوره  وهـذا احلـضـور يحـتـاج من رجل الـشرط خـبـرة معـيـنة
تقوم على مرتـكزين  اثن  نـفسي  ومهني  وبـاالمكان حتقيق ذلك من
خالل التدريب الدوري علـيهما والـسؤال هنا هل رجل الـشرطة العراقي
ـهنـي? اقول مع االسف ان ـرتكـزيه الـنـفـسي وا تـلك  هـذا احلـضـور 
ـفـهـوم ذلك لم يـتــحـقق بـالــصـيـغـة الالزمــة ولم يـتم الــتـركـيـز عــلـيـهـا  بــا
ـيـداني  وال نـحن االن امـام واقع نـعـتـد به لكـن ذلك ال يـلغي الـتطـبـيـقي ا
حقيـقة جـوانب مشرقـة عديـدة حتققـت لكنـها ضـاعت حتت وابل االخطاء

والتقصير  
احلال ان ما أشـار اليه الـسيـد وزير الـداخليـة الفـريق اول الركن عـثمان
ي كـان دقـيـــــــقـا فـي اول اطاللـة له من وزارة الـداخـلـيـة فـقد الـغــــــــا
ركز عـلى الـهـيـبة  اي احلـضـور ألنه حــ يـتحـرك رجل الـشـرطـة سواء
كان مـنتـسبـا  ام ضابــــطا بـدون ذلك يكـون ضعــــــــيفـا باجملـمل مهـما
كـان عـرضه االمـنـي الـعـام اي ان يـكـون قــويـا بـذلك واقـصــد هـنـا الـقـوة

الواعية
- تسقط هـيبـة رجل الشـرطة ويكـون هزيال عـندما يـحركه الـطمع احلرام
من خالل الـرشوة او االبـتـزاز لـصـالح طـرف علـى حسـاب اخـر وعـنـدها
كن تبـريره حتت اي طائل يكون تـصرفه هذا خـسيسـا خيانيـا دنيئـا ال 
ـشـهـد في امتـدادته االضـافـية اخملـجـلـة على كان  ولـكم ان تـتـصوروا ا
حقـوق الـنـاس وعلى احلق الـعـام ومـا يصـنع من تـوجـهات غـيـر اخالقـية
دخل لـلفـوضى وقتل احلقـيقـة ألن من يدفع اكثـر يكون التي هي اصال ا
ـنـتصـر  وهـكـذا ان رجل الـشـرطـة بـعـمـله هـذا اضـاع فـرصـة الـعـدالة ا
ـهـني ويــكـون مــقـدمـة حـتــمـا وسـاهـم في تـدنـيـس شـرفه االجــتـمـاعـي وا

لتضليل القضاء
- سقـوط رجل الـشـرطة حتـت تأثـيـر االنـتمـاء الـعـشائـري او الـطـائفي او
هنية ويـجعله منحازا ناطقي وما يـتبع ذلك من تغييـر  يقلل من قيمـته ا ا
ـكن القـول انه بـاع موقـفه الوطـني وشـرف مهـنته الى هدا االنـتمـاء  بل 
دمر  ولي هنا ان اضيف ان وهنا تنطبق عليه صـفة اخليانة بكل ثقـلها ا
بيـعض الـتعـقـيد الـذي يغـذي اخلـصومـات الـعشـائـرية يـعـود سبـبه وقوع
رجال شرطة يتولون مهام امنيـة في مناطق اخلصومات العشائرية حتت
هني االمني الترفع تأثير هذا االنحيـاز البغيض بينـما يقتضي السـلوك ا

عن ذلك
- يـتبـ مـن خالل الـعمـل االمنـي العـام ان االهـمـال والـتـقـصـيـر وتـبـديد
الـوقت والــتـعــاطي مع االحــداث بـبــرود وتـســيب وعـدم االصــغـاء اجلــيـد
تشكل منافذ لسـقوط الهيبة واحلضـور لدى رجل الشرطة ويكون وجوده
مصدر تخـريب وليس العـكس خاصة عنـدما يفـتقد رجل الشـرطة للحس
تـحـتمـة عـليه في ـسـؤوليـة احلـقوقـيـة ا اي يـفتـقـد للـشـعـور با االنسـاني 
واطـنـ الـذين يتـعـامل مـعهم  وفي هـذا الـسـياق  من احتـرام حـقـوق ا
اخلطـأ اجلسـيم ان يـتصـور رجل الشـرطـة ان تطـبيـقه احلـاسم لواجـباته

يأتي بالتعارض مع حقوق االنسان
ـــهــــني والــــوطـــني والــــتـــاريــــخي ان اشـــيــــر الى هـــذه ان من واجــــبي ا
ـا امتلك من خبـرة امنية ـزيد من التأكـيد عليـها  نظرا  التشخـيصات با
اعتد بـها عـلى امتـداد اكثـر من اربع سـنة مـاضيـة تقلـدت فيـها الـعديد
نـاصب من ضابط مـركز بـسيط بـرتبة مـالزم الى رتبـة فريق مرورا من ا
ناصب  التي تولـيت مسؤوليتها  وبـينها مسؤولـية في محاكم الشرطة با
ورياضة الـشرطـة عراقـيأ وعربـيأ ومـديرأ امـنيأ لـشرطـة محـافظة ومن ثم
مـديـرا عـامـأ لـشـؤون الـعـشـائـر ويـكـفــيـني انـني شـاركت في الـكـثـيـر من
ـؤتــمـرات  والــنـدوات  وورش الـعــمل كــمـا كـتــبت ونــشـرت الـعــديـد من ا
ـقــاالت الـتي ركـزت فــيـهـا عـلـى اهـمـيـة الــهـيـبـة الـبـحــوث والـدراسـات وا

واحلضور القانوني والعدلي لرجل الشرطة.
واالن وانـا اتـابـع اخلــــــــطـوات االولى لــلـسـيــد وزيـر الـداخــلـيـة عــثـمـان
ي اجـد ان الفـرصة متـاحة حـقا ألصالح البـنيـة النوعـية والـهيكـلية الغا
جلـهــاز الــشـرطــة الـعــراقـيــة ضـمـن تـشــكـيـالتـهــا  الـشــرطـة االحتــاديـة
النـجدة مراكز ـتعددة  والشرطة احملـلية بصـنوفها ا
ـرور واجلنسية واقف والـتسفيرات وا الشرطة  ا
ـسـتـجــدات وفي جـمـيع مـحـافـظـات وغـيـرهـا وفق ا

العراق...

في عدم تطهـير قضـاء احلويجة ذي
ـســاحــة الـواســعـة بــعــد سـيــطـرة ا
القـوات احلـكومـيـة علـيه نـهايـة عام
 ?2017حـيث مــا زال هـذا الــقـضـاء
ـــعــقّـــدة وارتــبــاطه بــتــضـــاريــسه ا
بسـلسـلة جـبال حـمرين الـوعرة أهم
أمـاكـن اخـتــبــاء وانــطالق عــنــاصـر

داعش).
اصدرت الـهـيـئـة األولى في مـحـكـمة
جـنـايــات مـيـســان الـتـابــعـة جملـلس
الـقضـاء االعـلى  ,احلكـم علـى مدان
ـــتـــاجـــرة بـــاخملـــدرات ـــة ا بـــجـــر
دة خمس سنوات باحلبس الشديد 
ـــركــز مع غـــرامــة مـــالـــيــة. وأفـــاد ا
االعالمي لـلـمـجـلس في بـيـان تـلقـته
ــدان اعــتــرف (الــزمــان) امـس ان (ا
ـتـاجـرته بــاحلـبـوب اخملـدرة مـنـذ
سنوات طـويلة) ,واضاف ان (أقوال
ـدان بـإدخال الـشـهـود اكـدت قـيـام ا
احلــبــوب اخملــدرة الى احملــكــومــ
داخل الــــســـجن) ,مـــشــــيـــرا الى أن
(احملـكـمـة أصـدرت حـكـمـا بـاحلـبس
ـدة 5 سـنـوات مـع غـرامـة الـشــديـد 
مـالـيـة قــدرهـا عـشــرة ماليـ ديـنـار
ــبـلغ يُـحـبس وفي حـال عـدم دفـعه ا
دة سنة واحدة استناداً الى أحكام
ــــادة 28/ســـــادســــاً مـن قـــــانــــون ا
ؤثرات العقلية رقم 50 اخملدرات وا

لسنة 2017).
وكشف تقـارير صحـفية عن مـفاحتة
ــان لــرفع مــجـلـس الــقــضـاء  ,الــبـر

احلصانة عن عدد من النواب.

ونـقـلت الـتـقـاريـر عن مـصـدر مـطـلع
قـــوله ان (الـــقــــضـــاء األعـــلى فـــاحت
مجـلس الـنواب بـرفع احلـصـانة عن
عـدد من الــنـواب لــلــتـحــقـيق مــعـهم
بتـهم فسـاد وقضـايا نـشر وأخرى),
ـان مـؤكـدا انه (بـانـتـظـار قـرار الـبـر
لرفع احلصانة عنهم من اجل إكمال

التحقيقات). 
وتـمــكــنت مــديــريـة حتــقــيق هــيــئـة
الـنـزاهـة  فـي مـحـافـظــة نـيـنـوى من
تـنـفــيـذ ثالث عــمـلـيــاتٍ أسـفـرت عن
ضــــبـط صــــهــــاريـج وقــــود مــــعــــدةٍ
لــلــتـــهــريب ووســيـــطــ في رشــوة
ومـتـهــمـ آخــرين في مـديــريـة مـاء

احملافظة.
ديرية في في بـيان تلقته وأشارت ا
(الــزمـــان) امس الـى ان (مــتـــهـــمــ
ـشـهـود اثـنـ مـتـلـبــسـ بـاجلـرم ا
أثناء تـسلُّـمهـما مبـلغ الرشـا لغرض
ـسؤول بحسب إيصاله إلى أحد ا
ادعــائــهـــمــا لــغــرض إخـالء ســبــيل
عـجـلـتـ  ضــبـطـهـمـا مــحـمـلـتـ
عد لـلتهريب إذ  ادة البنـزين ا
عـرضـهــمـا عـلـى  قـاضي الـتــحـقـيق
بـرزات اجلرمـية ُخـتص صحـبـة ا ا
ــــضــــبــــوطــــة الــــذي قــــرر بـــدوره ا
ادَّة توقيفهما استـناداً إلى أحكام ا

307 من قانون العقوبات).
ولــــفت الــــبــــيـــــان الى ان (مالكــــات
ديرية وفي عمليةٍ أخرى منفصلةٍ ا
ـوجب مــذكـرةٍ قـضــائـيــة ضـبـطت
مـتــهـمــ آخـرين أقــدمـا عــلى جـلب

(الــــفــــرق من تــــطــــويـق الــــنــــيـــران
والـــســــيـــطــــرة عـــلـى احلـــريق دون
تسجيل اصـابات او خسائـر بشرية
ـــنـــطـــقـــة او مـــاديـــة رغم وعــــورة ا
اجلـبـلــيـة وخــطـورتـهــا من اجلـانب

األمني).
واكد مـجـلس شـيوخ عـشـائر صالح
الــدين ان تــنــظــيم داعش يــســتــغل
مسـاحـة كـبـيـرة تـشتـرك فـيـهـا نـحو
خــمس مــحــافـظــات واشــار الى ان
هنـاك اسـبـابـا وراء نشـاط الـتـنـظيم

االخير.
gŽ«œ ◊UA½

تحـدث باسم اجمللس مروان وقال ا
جبارة في تصريح امس إن (أسباباً
مجتـمعة وراء نشـاط داعش األخير
خـــاصـــة في صالح الـــديـن مـــنـــهــا
انشـغال الـسلـطات بـكورونـا وهناك
أيضاً الضعف اخلطير في التنسيق
ب قيادات الـعملـيات بحـيث غالباً
مـا يـنـجح داعـش في اسـتـغالل هـذا
الضـعف ويـقوم بـشن هـجمـاته عـبر
كن تسميـتها نهايات األراضي ما 
السائبة) مبينا ان "التنظيم يحاول

أن يعيد التقاط انفاسه. 
واضــــاف ان (داعش يــــشــــتــــغل في
مساحـة شاسـعة تـشترك فـيهـا نحو
 5محـافـظات تـمتـد من حـدود إيران
شرقاً وتصل إلى سوريا غرباً وهي
مــنـــطــقـــة أحــراش ووديـــان وبــزول
ومزارع) الفـتـا الى ان (هـنـاك سبب
آخر وراء تزايد نشاط داعش يتمثل
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كــشف رئــيس الــوزراء االســبق حــيـدر
الــعـبــادي عن تـلــقي الـعــراق وعـدا من
الــــكـــويت والــــســـعــــوديـــة واإلمـــارات
بـتـخفـيض االنـتاج مـلـيون بـرمـيل بدالً

من العراق. 
وقـال العبـادي خالل مقابـلة متـلفزة ان
(الـــكــــويت والـــســـعـــوديـــة واإلمـــارات
تــعـهــدت بـتــخـفــيض االنـتــاج مـلــيـون
بـرمـيل بـدالً مـن الـعراق)  مـشـيـرا الى
ان (الـــعـــراق لم يـــدفـع مـــســـتـــحـــقــات
الــشـركــات الــنـفــطـيــة لــلـربع االول من
الـــعــام 2020) مـــوضــحــا ان (انــتــاج
الـــنــفط يــكــلـف الــعــراق بــحــدود 800

 .( مليون دوالر شهرياً
Vð«Ë—  UIH½

وفـي اجلـانب االقــتـصــادي ايـضــا قـال
الـعـبـادي ان(الـعـراق يـحـتـاج قـرابة 4 
مـليـارات دوالر شهـريا لتـغطـية نـفقات
الــــرواتـب والــــتــــقــــاعــــد والــــرعــــايــــة
االجــتـمــاعـيــة) مـشــيـرا الى ان (هــنـاك
مــــقـــتـــرحــــا مـــطـــروحــــا لـــدفع رواتب
ـوظف كل 40 يـوما) مـشيرا الى ان ا
ـة (احلــكـومـة الـســابـقـة ارتــكـبت جـر
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حيدر العبادي

دني يحاول ينقذ مصابي حادث الطريق الدولي السريع ÀœUŠ∫ الدفاع ا

حتقق فـسـيـمـكّن الـعراق ان يـسـتـعـيد
عافيته وتـعويض خسائـره قبل نهاية
ـقـبل) الـعـام احلــالي وبـدايــة الـعــام ا
داعيا احلـكومة الى ان (تـبدأ منذ اآلن
لــلـتــخــطــيط في تــنــمــيـة الــقــطــاعـات
االقتـصـادية غـيـر النـفـطيـة وتـاهيـلـها
ـوازنـة العـتـمـادهـا مـصـادر لـتـمـويل ا

العامة). 
—UFÝ« ÷UH ½«

وخـسـر الـعـراق مـا يـقـارب 11 مـلـيار
دوالر نتـيجـة انـخفـاض اسـعار الـنفط
خالل االشهر االربعـة االولى من العام
ـــاضي. احلـــالي مـــقــارنـــة بـــالـــعــام ا
وأظـهـرت اإلحـصـاءات الـتي نـشـرتـهـا
شـركـة تـسـويق الـنـفط (سـومـو) امس
أن (العـراق باع خالل األشـهر األربـعة
األولى من الــعــام احلــالي مــا يــقــارب
409 مالي و96 الـفا و 972 برمـيال
ـعـدل سـعـر بـلغ ما من الـنفط اخلـام 
يــــقـــارب 38 دوالراً فــــيـــمــــا بــــلــــغت
اإليرادات االجمالية  15ملياراً و391
مــلــيــونــاً و201 الف دوالر). وبــيــنت
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يــزال الــعـــراق يــعــتــمـــد في مــســودة
مـــوازنـــتـه لـــلـــعـــام  ?2020الـــتي لم
يصـوت عـلـيهـا حـتى اآلن عـلى سـعر
مــــتــــوقع لـــــلــــنــــفط قــــدره  56دوالرا

للبرميل.
 «œ«d¹« e¹eFð

ـالية وزير من جهة اخـرى أكد وزير ا
النـفط وكـالـة علي عـبـد األمـير عالوي
حرص احلـكـومة عـلى الـعـمل لتـعـزيز
ــالــيــة ومــعــاجلــةً االزمـة اإليــرادات ا
االقـتصـاديـة اخلـانـقـة الـتي يـشـهـدها

الــعــراق.  وقــال عالوي خالل تــرؤسه
االجـتمـاع الـشـهـري لـتـسـعـيـرة الـنفط
العراقي في مقـر شركة تـسويق النفط
الــعــراقــيــة بـــحــضــور وكــيل الــوزارة
لشؤون التصفـية حامد يونس ووكيل
الوزارة لـشؤون التـوزيع كـر حطاب
ان (احلكومـة تعمـل على ايجـاد حلول
الـيـة الـتي عـمـلـيـة وواقعـيـة لـالزمـة ا
يــشــهــدهــا الـــعــراق  وهــذا يــتــطــلب
جـــهـــوداً كـــبـــيـــرة وتـــعـــاون من قـــبل
اجلميع)  مؤكداً (أهمية تظافر جميع

اجلـــهـــود من اجل مـــعـــاجلـــة االزمـــة
ـــالـــيــة والـــنـــهـــوض بـــاالقـــتـــصــاد ا
الـــوطــــني). واســــتــــمع الــــوزيـــر الى
(استـعـراض وحتـلـيل  لـواقع الـسوق
يـة أعـده مركـز أبـحاث النـفـطيـة الـعـا
الــســوق في ســـومــو).الى ذلك تــرأس
ـــدراء الـــدوائـــر عالوي اجـــتـــمـــاعـــاً 
والـشــركـات الــنـفــطــيـة الــوطـنــيـة في
بغداد  واستمع الى ايجاز عن نشاط
الـوزارة وشــركـاتـهــا الـنــفـطــيـة قـدمه

وكيل الوزارة لشؤون التصفية.

كـــمــا تـــوقــعت انـــكــمـــاشــا قـــيــاســـيــا
للمعروض في أسواق النفط بنحو 12
مــلــيـون بــرمـيـل يـومــيـا فـي أيـار بــعـد
اتـفـاق خـفض اإلنتـاج.وتـوقع صـندوق
الــنــقـــد الــدولي انــكــمــاش االقــتــصــاد
ائـة العـام اجلاري. وفـقد ي 3 بـا الـعا
الـنـفط نـحـو ثـلـثي قـيـمـته خالل الـربع
األول 2020 فـي أســــوأ أداء فـــــصــــلي

تاريخيا.
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االنــتــبـــاه) مــؤكـــدة عــلى (ضــرورة
ـرورية وعدم االلتزام بـالتـعليـمات ا
جتـاوز الـسـرعــة احملـددة واالنـتـبـاه
وخـصــوصــا في الـطــرق الــسـريــعـة
لتجنب وقوع احلـوادث التي تسبب

اخلسائر البشرية).
دني امس واعلنت مـديرية الـدفاع ا
الثالثـاء عن اخـمـاد حـرائق انـدلعت
في جــبـــال مــخــمـــور دون خــســائــر
ديـريـة في بـيان انه بشـريـة. وقـال ا
( االنتهاء من اخماد حرائق جبال
مخـمور في مـحافـظة نـينـوى والتي
ـــســاحـــة من االعـــشــاب انــدلـــعت 
وحشـائش مـتـيـبـسـة). واضافت ان
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ـدني سـائـقي انـقـذت فـرق الـدفــاع ا
مركـبتي حـمل بعـد حادث سيـر على
الـــــطـــــريق الـــــدولـي الـــــســـــريع في
ديرية في ديـرية في ا بابل.وقالت ا
بـيــان امس إن (فــرق إنـقــاذ الــدفـاع
ـدني تــمــكـنت مـن اخـراج ســائـقي ا
مركـبـتي حـمل بـ احلـطـام نـتـيـجة
حادث تـصـادم على الـطـريق الدولي
السريع في محـافظة بابل مع إجراء
صاب اإلسعافات األوليـة ثم نقل ا
ستشفى القريب لتلقي العالج الى ا
الالزم). وأضافت إن (سـبب احلادث
كـان نـتـيــجـة الـسـرعــة الـزائـد وقـلـة

نتجـات النفطية كمياتٍ كبـيرة من ا
ــتــاجـرة بــهــا فـي الــسـوق بــغــيــة ا
الـسـوداء إذ  االطـاحة بـصـهـريج
ســـعــة 36 ألف لـــتــر يـــحـــوي مــادة
الــبــنــزين وثالثــة صــهــاريج أخــرى

ـادة زيت الـغاز  ,حيث  محـمـلةٍ 
ـتـهــمـ من قـبل الـقـضـاء تـوقـيف ا
ــادَّة اســتــنـــاداً إلى مــقــتـــضــيــات ا

احلكمية ذاتها).
WOzUC  …d c

وتــابع ان (عــمـــلــيــة ثــالـــثــة نــفــذت
وجب مذكـرةٍ قضـائية في مـديرية
ماء احملافظة أسفرت عن ضبط أحد
عـقـب لـقـيامه بـتـعقـيب مـعامالت ا

مـشــاريع مــنــفــذة وصـكــوك كــمـا 
ضبط مسؤولـة وحدة الصندوق في
ديريـة ذاتهـا التهـمامهـا بالـتعاون ا
مـعه). وفي الـنـجف اوقــفت الـهـيـئـة
بلغ 8 مليارات دينار صرف قرض 

لوجود مخالفات بطريقة منحه. 
واكــد الـــبــيـــان ان (مالكــات مـــكــتب
حتـقـيـق الـنـجف الــتي انـتــقـلت إلى
ـــصــــارف احلـــكـــومــــيـــة في أحـــد ا
احملـافــظــة تــوصــلت بــعـد قــيــامــهـا
بــعـــمـــلــيـــات الــتـــحـــري إلى وجــود
مـخـالـفـات لـلـتـعــلـيـمـات في عـمـلـيـة
صــــرف قــــرض خــــارج الــــضــــوابط

قاوالت العامة). إلحدى شركات ا
مـبــيـنــا ان (قـيــمـة الــقـرض تــبـلغ 8
مـلــيـارات ديـنــار عـلـى دفـعـتــ لـكل
دفـعة 4 مـلـيـارات ديـنـار وبـفـائدة 4

دة إمهال سنة واحدة). ئة  با



Í√d «  U¼U&«3

www.azzaman.com

فـزت ورب الكعبـة كلمات أطـلقها اإلمام
عــلـي بن أبي طــالب  عـــلــيه الــسالم في
حلـظـة سـقط فـيـهـا عـلى رأسه الـشـريف
وهـو ساجـد لله سـيف لو ضرب به أهل
(يـنظر ا بـقي منـهم احد  الـكوفـة كلـهم 
الـطـبـري تـاريخ الرسل ج  5 ص 146)
وهــكــذا ودع ابــو احلـسـن هـذه الــدنــيـا
لـيأخذ جسده الطاهر مكانه في قبر أعد
لـذلك ب أول نبي وأول رسول ب آدم
ونــوح عـلـيــهـمـا الــسالم آدم يـفـرش له
األرض وروداً مـن ورود اجلـنــة ونــوحـاً
يــسـقـيه شـربــة مـاء ادّخـرهـا له من أول
قـطـرة فـار بـها الـتـنـور يـوم أمـر الله ان
يُـبـدل الـبشـر ويـطـهر األرض من رجس
أوالد قـابيل فمـاء التنـور كما هـو مهلك
أتقياء هذه األمة لـلفجرة منعش للبررة
ورمـوزهـا الـعـظام لـقـد نـام أبـا احلسن
ب أبويه هانئاً سعيداً بعد أن قدم من
كن حـصـره بـجـهادٍ دام الـعـطـاء مـا ال 

العمر كله.
وهــنـــا ال نــريــد ان نــتــحــدث عن حــيــاة
اإلمـام فحـياته الشـريفـة قد حتدث عـنها
الـكـثـيـر والـكـثـيـر جـداً وتـكـاد ان تـكـون
شـخـصيـة اإلمام من أكـثـر الشـخصـيات
الـتي اسـتـحـوذت عـلى اهـتـمـام الـكـتاب
ـفـكــرين لـذا سـنــكـتـفي في واألدبــاء وا
هــذه الــوريــقــات بــالــتــوقف  عــنــد يـوم
اســتـشــهـاده لـنــقـرا مــعـا مــا تـطـرق له
ـؤرخون ومـا اختلـفوا فيه بـخصوص ا
 الـضربـة التي تلـقاهـا وهي ضربة ابن
مـــلـــجـم هل ضـــربه فـي الـــصالة أم في
طـريـقه ألدائهـا ولـنبـدأ علـى بركـة الله
يـــــقــــول الــــديـــــار بــــكــــري (ت 966هـ):
(واخــــتــــلــــفــــوا فـي انه هـل ضــــربه في
الــصالة أو قــبـل دخـولـه فــيـهــا) تــاريخ
اخلـــمــيس ج 2ص282ولـــنـــأخــذ هـــنــا
روايــتــ األولى تـقــول قـبـل دخـوله في
الـصالة والثـانية تـقول في الصالة ثم
وضوع- لنرى ندخل بعدها في صلب ا

أين احلقيقة.
…bŠ«Ë WKO

يــقـول الــديـنـوري (ت 282هـ): االخــبـار
الـــطــوال ص213 قـــالـــوا واجــتـــمع في
الـــعــام الــذي قُـــتل فـــيه عــلـــيه الــسالم
رادي وسم عبد الـرحمن بن ملجم ا بـا
والـنــزال بن عـامـر وعـبـد الـله بن مـالك
الـصـيـداوي وذلك بعـد وقـعة الـنـهروان
بـأشهر فتذاكـروا ما فيه الناس من تلك
احلــروب فــقـال بــعــضـهم لــبــعض " مـا
الـراحة إال في قـتل هؤالء الـنفـر الثالثة
عــلي بـن أبي طــالب ومــعـاويــة بن أبي
سـفيـان وعمـرو بن العـاص " فقال أبن
مـلجم عليَّ قتل عـلي وقال النزال وعليَّ
قـتل مـعاويـة وقال عـبـد الله وعـليَّ قتل
عــمـرو بن الــعـاص فــاسـتـعــدوا لـلــيـلـة
واحــدة يــقـتــلــونـهم فــيــهـا واقــبل عــبـد
الـرحـمن حـتى قـدم الكـوفـة فـخطب إلى
قـطام إبـنتـها الربـاب وكانت قـطام ترى
رأي اخلـوارج وقـد كان عـلي قتل أبـاها
وأخـاهـا وعمـهـا يوم الـنـهر وان فـقالت
ألبـن مـــلـــجم ال أزوجـك إال عـــلى ثالثـــة
آالف درهـم وعــبــد وقــتل عــلي بن أبي

طـالب فـأعطـاها ذلك وأمـلـكهـا يواصل
الـديـنوري حـديـثه قائالً فـلـما كـانت تلك
الـلـيـلـة تـقلـد ابن مـلـجم سـيـفه وكـان قد
ر به سـمه وقـعـد مـغـلسـاً يـنـتـظـر أن 
ـسـجد عـلي (عـلـيه الـسالم) مقـبالً الى ا
لـصـالة الـغـداة فـبـيـنـمـا هـو في ذلك اذ
اقــبل عـلـي وهـو يــنـادي (الـصـالة أيـهـا
الــنـاس) فــقـام الــيه بن مــلـجم فــضـربه
بـــالـــســيـف عــلـى رأسه وأصـــاب طــرف
الـسـيف احلـائط فـثلـم منه ودهش إبن
مـلـجم فأنـكب لوجـهه وبدر الـسيف من
يـده فـاجتـمع الـناس فـآخـذوه ثم حُمل
عــلــيه الـسالم إلـى مـنــزله وادخل عــلـيه
سِ يــومه ذلك حــتى ابـن مــلـجـم فــلم 
مـات رحمه الـله." إلى هنا انـتهت رواية
الـدينـوري.  ولنـأتي للـرواية الـتي تقول
ـــقــدسي (ت ضـــربه فـي الــصـالة ومع ا
335هـ) اذ يــقـول:  قـالــوا تـعــاقـد ثالثـة
نـفـر من اخلـوارج عـلى قـتل علي _عـليه
الـسالم _ومـعـاويـة وعـمـرو بـن الـعاص
مـنـهم عـبـد الـرحـمن بن مـلـجم  قـال انا
اقـــتـل عـــلـــيـــاً والـــبـــرك قـــال انـــا اقـــتل
مـعــاويـة… وداود مـولى بـني عـنـبـر قـال
انـا اقـتل عمـرو بن الـعاص فـاجـتمـعوا
فـي مـكـة وشــدوا أنـفـســهم..... ومـضـوا
لـطـلـبـهم فـامـا داود فـاتى مـصـر ودخل
ـــســــجـــد وقـــام في الــــصالة فـــخـــرج ا
خـــارجه بن حــذافه وكـــان عــلى شــرطــة
عــمـرو وعــمـرو يـشــتـكي فــضـربه داود
فـقتـله وهو ظنه عـمراً فقـال عمرو أردت
عـمراً والـله يريـد خارجـة فذهـبت مثالً
واخــــذوا داود به فـــقـــتـل وأمـــا الـــبـــرك
واسـمه احلجـاج فانه مـضى إلى الشـام
ـسـجـد فـخـرج معـاويـة فـافـتتح ودخل ا
الـصـالة فـضـربه الـبـراك وكـان مـعـاويـة
عـظيم الـعجـز فأصـابت الـضربـة عجزه
فــقـطــعت مـنه عــرقـاً انــقـطع مــنه الـولـد
فاخذ البرك فقطعت يداه ورجاله وخلي
عــنه أمــا ابن مـلــجم فــانه أتى الـكــوفـة
وجـعل يخـتلف إلى عـلي (علـيه السالم)
وعــلي يالطـفه ويـواصــله ويـتـوسم فـيه

الشر. وفيه يقول

أريد حياته ويريد قتلي
عذيرك من خليلك من مُراد
قـالـوا وشـغف ابن مـلـجم عـلـيه الـلـعـنة
بــامـرأة يــقـال لــهـا قـطــام من اخلـوارج
فـخطبها فقـالت الصداق قتل علي وكذا
وكــذا وكــان عــلي قـتـل أبـاهــا وأخــاهـا
بـالنـهروان فضـمن لهـا ذلك وسم سيفه
وشـــحــذه وجـــاء فــبـــات تــلك الـــلــيـــلــة
ـســجـد وروى عن احلــسن بن عـلي بــا
ا أصبح اليوم عـليهما السالم انه قال 
الـذي ضربه الرجل فيه فـقال لقد سنح
لي الـلـيـلـة النـبي(صـلى الـله عـليه وآله
وصـحـبه وسـلم). فـقـلـت يا رسـول الـله
مــاذا لـقـيت من أمــتك? قـال ادعُ الـله ان
سجد يـريحك منهم قالـوا ودخل على ا
ونــبه الـنــيـام فــركل ابن مــلـجم بــرجـله
وهو ملتف بعباءة وقال له قم فما أراك
إال الـذي أظـنه وافـتـتح ركـعـتي الـفـجر
فـاتاه ابن مـلجم  فضـربه على صـلعته
حــيـث وضع الــنــبي صــلـى الــله عــلــيه
وسـلم وقـال أشقـى النـاس أحـمر ثـمود
والــذي يــخــضب هــذه من هــذه .الــبـدء
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ومـن خالل الـروايـتـ أعاله نــسـتـنـتج
بــان هـنــاك مـحــاولـة اغــتـيــال مـنــظـمـة
تـنظـيمـا دقيـقا كـان يقـودها ابن مـلجم
ذاته كـونه قـد أخـذ عـلى عاتـقه اغـتـيال
أشــــجع الــــثالثــــة وأكـــثــــرهم شــــهـــرة
وأرفــعـــهم مــوقــعـــا بــوصــفه خـــلــيــفــة
ؤامرة كـانت دقيقة لـلمسـلم وهـذه ا
للغاية اذ  االتفاق على ساعة  شروع
واحدة ووقت واحد هو حلظة السجود
لــلــبــدء بـــالــعــمــلــيــة وهــنـــا  البــد من
الــــوقـــوف عـــنــــد روايـــة الــــديـــنـــوري
فــالـديــنـوري يــذكــر بـان كل من الــنـزال
وعــبـد الـله قــد ضـربـا كال مـن مـعـاويـة
وعـمـرو بن الـعـاص وهـمـا في الصالة
أثــنــاء الـســجــود أمـا أبـن مـلــجم فــقـد
ــنـزل ضــرب اإلمــام لـدى خــروجه من ا
فـي طريقه إلى الصالة وقبل البدء بها
وكـمـا يقـول الـديار بـكـري اختـلـفوا هل
ضـــــربه فـي الـــــصالة أو خـــــارجـــــهــــا

فـالدينوري كمـا قلنا يقـول خارجها كما
ـقدسي يـقول ـسعـودي أيضـا وا هـو ا
فـي الـصالة كـمــا يـؤكـد ذلك أيــضـا ابـو
جـعـفـر الـطبـري لـنـقـله روايـة الـليث بن
سـعـد والـتي تـقول ان عـبـد الـرحمن بن
مــلـجم ضــرب عـلــيـاً في صالة الــصـبح
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واالخــــــتـالف في الـــــــضــــــربــــــة لــــــيس
كــــاالخــــتالف فـي مـــقــــدار الــــعــــمـــر او
االخـتالف في مـكـان الـدفن او غـير ذلك
ـــعـــلـــومـــات وبـــالـــرغم من كـــون مـن ا
االخــتالفـات مـهــمـا تـكن أنــواعـهـا وفي
اغـلب مواضعـها لهـا دوافع مبنـية على
ؤرخ لـلحـدث وفـلسـفته أسـاس رؤيـة ا
اخلـــاصــة وعــلى مـــدى صــدق الــســنــد
الــــراوي لــــلـــروايــــة فـــضـالً عن دوافع
أخــرى خــلــيط من عــوامـل عـديــدة لــعل
أهــمــهــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة
والـعـقـائـديـة لـذا أرى شـخـصـيـاً وبـكل
تـواضع إن االخـتالف في وقت الضـربة
ال يـخـلـو من دوافع خاصـة عـندمـا نـقرأ

الرواية كاملةً وبكل جوانبها. 
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ؤامرة كـانت دقيقـة وقد اتفق وعـليه فـا
الــثالثـة عــلى أن تـكــون سـاعـة الــصـفـر
حلـظـة الـسـجود وذلك لـضـمـان حتـقيق
أعـلى نـسبـة لنـجـاح العـملـيـة وبالـفعل
فـاألحـداث تـشيـر إلى أن اجلـمـيع الـتزم
بــالـتـنــفـيــذ سـاعـة الــسـجــود وحتـديـد
حلـظة الـسـجود وقـتاً لـتنـفيـذ العـملـية
هو توقيت دقيق جداً لألسباب التالية:
ـالئــمـــة جــداً كــون أ- هـي الــلــحـــظــة ا
اجلميع متجهون بأنظارهم إلى األرض
وفـي شغل عن اآلخـرين بـإقامـة الصالة
ــا يـقــلل إلى درجـة الــصـفــر تـقــريـبـاً
تـوجيه األنظـار نحو مُنـفذ العمـلية هذا
إذا أخـــذنـــا بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار روايــة
ـقدسي الـديـنوري والـتي يؤيـده فيـها ا
ــسـعـودي من ان اتـخـاذ احلـرس في وا

ساجد جاء بعد تلك العملية. ا
ب- هـذه اللحظات أي حلظات السجود
هي حلـظات استرخاء كامـل للشخصية
ــتـآمــر عـلـيــهـا إذ ال تــسـتــطـيع فــيـهـا ا
الـدفـاع عن نـفسـهـا أو الـتحـرك بـاجتاه

تالفي الضربة حلظة وقوعها.
ج- تـكون الضـربة أكثـر إيالما إذ يكون
اجملــني عـلــيه بـ جــهـتــ تـضــغـطـان
بشكل معاكس وهما السيف واألرض.
د- تــكـون وسـيـلــة الـنـجــاة أسـهل بـعـد
الـقـيـام بـالـعـمـلـيـة وبالـرغم مـن هذا لم
يـتـمكن أي مـنـهم من اإلفالت وهنـا البد
من وقـفـه لـنـقـول ان عـدم اسـتـطـاعة أي
مـن الــثالثــة اإلفالت يـــعــني واحــدا من
أمرين أولهما ان العلمية أحدثت ضجة
ـصـل قـويـة بـالـشـكل الـذي جـعل من ا
او قـــسم مـــنـــهم عـــلى األقل يـــهـــرعــون
لـلقـبض على اجلـناة خاصـة إذا أخذنا
بـاحلـسـبـان أن الـصالة تـقـام دائـمـاً في
صل ـسجد والـذي يصلي بـا مـقدمة ا
يــكـــون هــو ابــعــد اجلــمـــيع عن مــدخل
ـسـجد وهـذا يعـني ان عـملـية اإلفالت ا
تــتـطـلـب ان يـجـري بــسـرعـة فــائـقـة كي
اً من يـتـخـلص من الـناس ويـخـرج سـا
الــبـاب وهـذا مـا جـعـل عـمـلـيـة اإلفالت

مستحيلة.
ـا كانت عملية وثـانيهما ان الـعملية ر
فـدائـية ولـكن هذا االسـتـنتـاج ال يصـمد
طــويالً أمــام روايــة مـهــر الــربــاب بـنت
قـطام  فمـهر الربـاب يعني من جـملة ما
يـعنـيه ان ابن مـلجم قـائد الـعمـليـة كان
يـنوي الـهرب بعـد العمـلية كـون الرباب
ومـا حتـمـله من سـحـر وجمـال تـتـنـظره
فـي اخلــارج وعـــلـــيـه فــأنـه كـــان أكـــثــر
ـتحـمسـ لضـرب ضحـيته فـي حلظة ا
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الـسـجـود كـون هـذه الـلـحـظـة تـسـاعـده
عـلـى الـهـرب (رغم صـعـوبـته) أكـثـر من
أي حلـــظــة أخــرى هــذا مـن جــهــة ومن
جــهـة أخـرى والـكالم الزال بـخـصـوص
روايـة الديـنوري فـأن استـقراء سـريعاً
لـلـشـخـصـيـات الـثالثـة نـســــــتـنـتـج ما

يلي:
إن اإلمـــام عــــلي بن ابي طــــالب عـــلـــيه
الـسالم  (وال نـريـد ان نـبـخس االخرين
شــجـاعــتـهم) هــو اكـثــر الـشــخـصــيـات
الـثالثـة شجـاعة بـشهـادة اجلمـيع على
اخــتالف مـيـولــهم واجتـاهـاتــهم يـقـول
ابـن ابي احلديـد (وامـا الـشـجـاعـة فانه
انـسى الـنـاس فـيهـا ذكـرا من كـان قـبله
ومحا اسم من ياتي بعده ومقاماته في
احلـروب مـشهـورة يُضـرب بـها األمـثال
إلى يـوم الـقـيـامة وهـو الـشـجـاع الذي
مـا فرّ قط وال ارتـاع من كـتيـبة وال بارز
أحـــدا إال قــتــله وال ضـــرب ضــربــة قط
فـــاحـــتــاجـت األولى إلى ثـــانـــيــة نـــهج
الـبالغة ج 1ص38 ثـم يضيف ابن أبي
ا دعا علياً معاوية إلى احلـديد قائالً و
ـبــارزة لـيـسـتـريح الـنـاس من احلـرب ا
بــقـتل احـدهـمـا قــال عـمـرو بن الـعـاص
ــعـاويــة (لــقـد انــصـفـك الـرجل  فــقـال
مـعـاوية مـا أغشـشتـني مـنذ نـصحـتني
بارزة أبي احلسن إال الـيوم أتأمرني 
ـطرق أأراك وأنـت تعـلم انه الـشـجـاع ا
طــــمـــعت فـي إمـــارة الـــشــــام بـــعـــدي)?
ـنــوه عـنــهـا .وفــضالً عن الــشـجــاعــة ا
ــؤمن والـــتي مـــقــرهـــا الــقـــلب قــلـب ا
ـرؤة ـطـعـمـة بـا الـصـادق الـشـجـاعـة ا
والـبــعـيـدة عن الـتـطـرف والـتـهـور فـأن
اإلمـام كـان يـتمـتع بـجـسد قـوي تـدعمه
أجـهزة مؤدية لوظائفها بشكل جيد مع
عـظـام قـويـة جـداً أثـرت فيـهـا ايـجـابـياً
ظـروف البيـئة الطـبيعـية من هواء نقي
وتـغذيـة خاليـة من الشراهـة مع تمرس
ا شـديـد عـلى احلـروب مـنـذ الـصـغـر 
زاد من قـوة حتمـله يقـول النـويري كان
عـــلي بن ابي طــالـب (شــديــد الــســاعــد
والــيـــد وان امــسك بــذراع رجل امــسك
بـنفـسه فال يسـتطـيع ان يتـنفس)نـهاية

االرب ج 2ص2
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ومـن الـدالئل الــقــويـة عــلى ان ضــربـته
كـانت أثنـاء السـجود هي عـمق اجلرح
فــعــمق اجلــرح يــدل عــلـى ان االصــابـة
كــانـت مــبــاشــرة دون ان يــكــون اإلمـام
مـتيقظاً لها ولـيس كما يقول الدينوري
انــــهــــا أصـــابـت اجلــــدار ولـــو كــــانت
أصــابـت اجلــدار كــانت اقل شــدة واقل
تــأثــيـــرا يــقــول الــســيــوطي (وضــربه
بــالــسـيـف فـأصــاب جــبــهـته إلـى قـرنه
ووصـل إلى دماغه) تـاريخ اخللـفاء ص
164 وهــذا دلــيل كـمــا قــلـنــا عــلى قـوة
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الـــضــربـــة ولــكن مـع هــذا فــالـــوفــاة لم
حتـدث بسـبب الضـربة بل بـسبب السم
الذي طعم به ابن ملجم سيفه .         
ـا لم نـذكـره يـجعل وهـذا كـله وغـيـره 
ــتـآمــر عـلــيه كـائــنـاً مـن يـكـون ان من ا
يــحــسب لـه ألف حــســاب ولــغـرض ان
وضوع بـشكل عـام نسأل نـغطي عـلى ا
ـسـعــودي وغـيـرهـمـا من الــديـنـوري وا
الـــذين نــقــلـــوا روايــة ضــربـــهــا خــارج
ـــاذا اإلمـــام الــــصالة ســـؤاالً مــــفـــاده 
بـالـذات  ضربه خـارج الـصالة بـينـما
ـــســتـــهــدفــان الـــشــخـــصــان اآلخــران ا
ـؤامـرة  ضـربـا وهـمـا في الـصالة بـا
ـؤامرة واحـدة بكل وإثـنـاء السـجود وا
جـوانبـهـا التـشريـعيـة والتـنفـيذيـة فإذا
كــان اجلـواب بـأن مــعـاويــة وعـمـرو بن
الـعـاص لـهم حـرس واإلمـام ال حرس له
مـثالً. فـهـذا غـير صـحـيح ويـتـنافى مع
روايـة الديـنوري نـفسه عـندمـا قال مـنذ
ذلـك احلــــ  ايـــــجــــاد احلـــــراس في
ـــســـاجـــد. وقــــد اكـــد ذلك كـــمـــا قـــلت ا
ـقـدسي والطـبري وابن كـثيـر وحتى ا
لــو نــفــرض كـان هــنــاك حـرس لــكل من
مـعــاويـة وعـمـرو بن الـعـاص فـأين كـان
احلــرس حلــظــة ضــربـهــمــا بــالــسـيف
ألــيس من واجب احلـرس أن يـقف عـلى
رأس مـحـروسه حتى أثـناء الـصالة أما
اإلمـام فـإذا لم يـكن له حـرس كمـا يـقول
ـؤرخـون فـهـو عـلى األقل رجالً اغـلب ا
اجـتـمـاعيـاً ودوداً لـطيـفـاً مع رعـيته وال
شي يـتعـامل تعـامال فوقـيا مـعهم وال 
ـــا مــعـه دائــمـــاً من ـــفـــرده أبـــدا وإ
يــؤنــسه ويــســتــأنس به يــقــول الــديـار
ـشي وابـن الـذباح بـكـري (خـرج عـلي 
ـــؤذن بــــ يـــديه واحلـــسـن بن عـــلي ا
خــلـفه فـلــمـا خـرج من الــبـاب نـادى يـا
أيـهـا النـاس الصـالة الصالة كـذلك كان
يـصنع كل يـوم يخـرج ومعه درته يوقظ
الــنـاس) وهـذا يـعــني أن اإلمـام لم يـكن
وحـــده فــضالً عن ابـن الــذبــاح واإلمــام
احلــسن( عـلــيه الـسالم) كــان هـنـاك من
هم كـــانــوا نــائــمــ وأيـــقــظــهم اإلمــام
لــلـصـالة وهـذا يــعـني أيــضـا أن هــنـاك
جـمهرة من النـاس كانت حتيط باإلمام.
وهـنا نـقول أيهـما أفـضل ألبن ملجم أن
يـضـربه في هـذه الـلـحـظـة أم في حلـظة
الـسجود.وعليه فان األشجع وأكثر قوة
ورجـولة من بـ أقرانه هو الـذي يؤخذ
أخـذا وهـو الذي يـنتـظر مـنه ان يسـجد
لـله خـاشـعـاً ذليالً مـطـيـعاً بـاكـيـاً حتى
ـانـيـة من تـســتـغل هـذه الـلـحـظـات اإل
قــبل رجل غـيـر مــؤمن لـتـنـفــيـذ خـطـته
وبـــالــــفـــعل تـــمـت هـــذه اخلـــطـــة وراح
ــؤمـنــ وخـلــيـفـة ضــحـيــتـهـا أمــيـر ا
ــســلــمـ اإلمــام عــلي بن ابـي  طـالب ا

عليه السالم شهيدا عظيما .
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يتـخضب رمـضان بـدم الشـهادة الـطهـور شاخبـا من هـامة الـفجـر وهو يـسجد
ب يـدي الـله ليـظل جـاريا الى ابـد اآلبدين يـسـقي احلق في مـتون الـكتب كي
يـتـورد مــزهـرا حـيــثـمـا ذبل.. يــجـدد شـكــوى احلق الى رب يـحــمل احلق اسـمـا
ـعاني آيات تـصوف  جلالله.. يشـكو ظلم الـسيـاسة ألوليـاء الله وفـقهاء ديـنه ا
بـ حيـثمـا نزلت عـلى محـمد (ص) في لـيل او نهـار.. على جـبل او ب كتـابه ا
رمـال صـحراء سـافـيـة... والـشـعوب تـتـلـظى بـنـار عـبـوديتـهـا صـيـامـا عن حـرية

. العيش الكر
(لعلي يتوضأ بالسيف

قبيل الفجر
انبيك عليا

ما زلنا نتوضأ بالفرقة
سح باخلرقة حد السيف) و

ذكرى اسـتشـهاد االمام عـلي بن ابي طالب (ع) عـلى يد مـتبنـاه عبـد الرحمن بن
مـلـجم في احلـادي والـعشـرين من رمـضـان سـنة اربـعـ لـلـهجـرة سـاجـدا ب

ـسلـم لـصالة الفـجر في مـسجـد الكـوفة حتل غـدا اجلمـعة.. يدي الـله يئم ا

اخلـامس عشر من شهر مايس/2020 حـاملة معها تـاريخا من االحداث كنا..
ـسلمون.. خالله.. وما زلـنا مثل سيـزيف االسطورة اليونـانية اذ يدحرج نحن ا
ب قاصـدا الـقمـة فال يبـلغـها او صخـرة مهـولة مـن واد حتت سفح جـبل االو
كاجلـمل يحمل اسـفارا... وكالـكلب.. حتمل عـليه يلـهث او تتركه يـزداد لهاثا في
سـكونه.انـفـرطنـا من حظـيرة احلق الـطـهور نـستـبعـد انفـسـنا بـقصـد او جهـالة
ساهـية حتى انتـبذتنا الـعصور.. حادثـة تلي حادثة مـنذ قتل االمام من دون ان
ـسجـد او إمامة او صـالة حتثـنا السـياسـة للـتجـاوز على حـمى الله نألُ حـرمةً 
وقـدسـيـة الـســجـود بـ يـديه.حـلــول ذكـرى اسـتـشـهــاد االمـام عـلي (ع) فـرصـة
الستحـضار اسباب انهيار الـبنية االجتماعـية تبعا لالنهيـار العقائدي الذي تلى
وفاة الـرسول محمد (ص) مباشرة في كثـير من االحداث الشاهدة على انفراط
ان ومـا استـشهـاد عـلي واحلسـ وتنـكـيل بني امـية العـقد وتـداعي صـرح اال
عصومـ ومن واالهم اال نواجت عرضيـة لغليـان كيمياء وبني الـعباس باألئمـة ا
احلـكم في مـرجل الـدولة الـتي اسـتـحالـت جتربـة دنـيويـة تـؤسس طـغيـانـهـا على
ـان بـاآلخـرة الــتي حتـرر نـفـســهـا من ابـسط اشــتـراطـاتـهـا الـزام اجملـتـمع بــاال
ـطلق.. الـيسـيرة وتـقـيد الـشعب بـاعقـد أغاللهـا الثـقـيلـة داخل اخملتـبر الـكوني ا

امتدادا.. ب الدنيا واآلخرة.
اآلخـرة حــرص عـلـيـهــا عـلي وطـوع الــدنـيـا لـهــا نـظـيـر اســتـهـتــار اآلخـرين بـهـا

يطوعونها لدنياهم; ما يرجح ميزان ابي احلسن عن سواه...
فـهل وعـيـنا الـدرس? وإن وعـيـنـاه فـمـا هـو مـنهـجـنـا االجـرائي لـتـطـبـيق الدرس
ـقروءة ب دفـتي الكتب الى الـسلوك الـعملي الـذي يحيل انتـقاال من النـظرية ا

وجبها الدولة االسالمية احلديثة. الفهم الى نصوص دستورية تسير 
هل حـملـنا الـدرس عِبـرة متفـكرة ام اكـتفـينا بـالعَـبرة الـعاطفـية الـساذجـة نبكي
انية مقـدسة بأقل من حرقة بكـاء مراهق على حبيبـة صارحها ولم تبالِ قيمـة ا
ان مراهق لم يـنضج منـهجيا في دولـة كالعراق بفـورة مشاعره. انه نـوع من ا
ـانيـة التي و االفـكار اال بـعد الـتحـرير في  9 نـيسان 2003 اذ بـاتت فرصـة 
ثـاليـة فرصـة واسعـة وكبـيرة وراسـخة ـكنـهـا حتريك الـسيـاسة بـاالجتاهـات ا
ووطيـدة الدعـائم.فلـماذا استـشهـد مئـات االلوف من اعـضاء االحـزاب االسالمية
في معـتـقالت امن الـطاغـيـة صـدام  ما دام زواله وانـبـثـاق احلكم االسالمي من
تراب الـعراق اخملضب بدم الشهداء لم يشـكم نزوع النفس األمارة بالسوء عن

هوى كرسي احلكم الذي يطيش بلباب الرجال?
أُخِذَ الطـاغية بالبشاعات الفظيعة الـتي ارتكبها وأسهمت انا شخصيا باعدامه
ؤمـنة ومـداهمـة احلريات ثأراً لـلحق من الـباطل الـذي انتـهجه في قـمع االرواح ا
ـانية? وماذا اسـسوا بعد ـؤمنون بـدولة العدل اال ـوت فماذا اجنز ا البـريئة با
ان سقط صـدام وامـتد الـعراق سـهال خـصبـا لالفـكار الـتي طـوانا الجـلـها ظالم
ـعــتـقالت ســنـيـنــا?تـبـوأ الــبـعض مــنـاصب ديـنــيـة ومـدنــيـة حتــولت الى حـقـوق ا
مـكـتسـبـة.. لـلرفـاه الـشخـصي بـداللـة مـا سلف فـتـخـلى عدد مـنـهم عن حـاضر
ا قدموا من تضحيات جتسدت ومستـقبل العراق لصالح مغا مؤقتة ال تليق 
باعتـقالهم وتعذيـبهم وتشردهم واستـشهاد اعز الناس الى قـلوبهم تركوها وراء

ظـهــورهم واجتـهـوا لـ... الــدنـيـا عـلى حــسـاب الـدين. فـاين
ـكـتـنز ـادة عن مـعنى اسـتـشـهـاد علي ا كـتظ بـا يـومـنـا ا
ـان.. امـس وغـدا بــالــقـفــز عــلى حـاضــر لم نفِ بــاال
خالله لــدم عــلي في مــحـراب مــسـجــد الــكـوفــة وهـو
يصـوم رمضان الى آخـر الزمان بيـنما نـحن مفطرون
وان كـابدنـا عـطش وجـوع نهـارات ثالثـ يـوما في كل

عام من دون فعل ناجز.
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سـعت وزارة الـتعـليم الـعـالي والبـحث العـلـمي منـذ تاسـيـسهـا الى ارساء مـناهج
ناهج يـة وتطـوير تـلك ا ومفردات الـتعـليم بـجودة عـاليـة تضاهـي اجلامعـات العـا
لـتـواكب الـتـطـور احلـاصل في الـعـالم . ولـعل مـنـصـات الـتـعـلـيم االلـكـتـروني هي
ية كانت احدى الـوسائل التي فرضت نـفسهـا بقوة في كـثير من اجلامـعات العـا
محل جدل ومناقشات في كثير من اجتماعات الوزارة التي ترفض االعتراف بها
كليـا  السباب كثـيرة اتفق مع القـائم علـيها بهـذا الشان اال ان منـصات التعلم
االلـكتروني التي اتاحها google في الـفترة االخيـرة والتي اكدت الوزارة ضرورة
االستـفادة منـها في الـظرف احلالي  كـانت تتـرنح ب التـراخي وعدم الـرغبة في
تـطـبيـقـها في كـثـير من الـكـليـات بـسبـب العبء واجلـهـد االضافي الـذي يـقع على
االسـاتـذة فـضال عن كـثيـر من االسـبـاب الـتي تـقع في جـعـبة االسـاتـذة بـعـضـها
واقعـية واخرى غير مـبررة حسب اعتقـادي واحلديث طويل بهذا اجملال  . اال ان
الواقع الـذي فرضـته كورونا ادى الى تـاكيـد الوزارة بـعدم تفـويت الوقت والـسنة
الـدراسـية والـعـمل بـنـظام الـطـالب االلـكـترونـي  للـتـواصل بـ االسـاتذة والـطـلـبة
وخـصـوصا تـطـبيق google classroom ورغم عـدم جناح الـتجـربـة بصـورة مـثالـية
بـســبب حـداثـتــهـا اال انـهـا احــدى احلـلـول الـعــلـمـيــة الـتي قـومت بــوصـلـة الـزمن
عوقـات وفرضت واقعـا جديدا في التـعليم سـياخذ الـكثير واختزلـت الكثيـر من ا
من احلـيــز بـعـد انــتـظـام الــدوام الـرسـمـي (بـاذنه تـعــالى)  لـذلك فــهي دعـوة الى
الـقـائمـ عـلى وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبحـث العـلـمي ووزارات الدولـة كـافة الى
الـشـروع في االعـتمـاد في عـمـلهـا عـلى الـعمل االلـكـتـروني والـبدء بـاعـداد كوادر
ا سمـعنا بها متخـصصة بهـذا اجملال وصوال الى احلوكـمة االلكتـرونية التـي طا
وتـمـنيـنـا ان تطـبق بـدوائـر كثـيـرة بـدل الوقـوف لـساعـات في طـوابـير ومـراجـعات

ومواعيد ال جدوى منها .

من القـضايا األكثـر اهتمامـا لدى صناع الـسالم والسياسة (1) جتـديد اخلطاب
(السيـاسي/اإلجتماعي) ليكون منسجما مع متطـلبات احلركة التاريخية احلتمية
ألي شــعب من الــشــعـوب والســيــمــا الـتـي تـتــعــرض لــفـتــرات صــادمــة تــعـصف
بصيـرورتها وتـكامل بنـيتهـا ونضوج جتربـتها بـوصفه أحد مـخلصـات  الشعوب
ـتـنـاسـلة عـلى إخـتالف أنـواعـها  ـقـهورة وحتـررهـا من نـيـر  الديـكـتـاتـوريات ا ا
ـقابل ان بث روح اجـتمـاعيـة جديـدة تفـضي لروح سـياسـية مـغايرة فـي جسد با
واجهة اط دفاعـية  خاو مهـمة ليست بـاليسيـرة ألن "التعبويـة الثورية" وإيـجاد أ
وجـهة بذكاء يـنبغي أن ينـازل بسالح ثقافي تـصاعد ا الغزو الـفكري والـثقافي ا
وفـكـري أمـضى كل ذلك مـن شـأنه إيـجـاد "نـهـضـة ســيـاسـيـة" حـديـثـة ذات مـائـز
فكـري قادر على التـفريق ب الواقع واخليـال وصوال إلى "إحياء" الـروح الوطنية
فاهـيم وتعـاقب النظم والـسيـاسات ومارافـقها غـمورة في القـاع جراء تـداخل ا ا
من عملـيات "جتهيل" مـنظم للمـجتمعات جـراء حصول حتوالت مـتقاربة ومـتعاقبة
وال نـريد هـنـا أن نصـل إلى ذروة "الوعي الـسـياسي" طـامح   مخـتـلفـة الـرؤى وا
نـشود بقدر وصول اجملتمع إلى حالة الصيروة و"الوجود السياسي" مع األخذ ا
ساعي ـشروع من تـنامي "الـقوى االنتـهازيـة اجلديـدة" وا بنـظر اإلعتـبار الـقلق ا
الـرامـية خلـطف "الثـورة الـسيـاسيـة " الـتي شهـدهـا العـراق مؤخـراً والـتي أعتـقد
ما يـعني حتـمية شخصـيا أنهـا "أخطـر" القوى عـلى مستـقبل العـراق السـياسي 
"حتريك" القـوى اجملتمعيـة الواعية قبـال "القوى االنتهـازية" انفة الذكـر وتوجيهها
ـطالـبة بـاإلصالح الـسيـاسي من غـرق وشيك في في إجتاه جنـدة جـموع األمـة ا
وحتاشيا لـدخولنا في حـالة "استالب جديد" ـقبل  مستـنقع "النفـاق السياسي" ا

ـساندة ـنتفـضة وا " الـقوى الـشعبـية ا وهنـا وبعد " حتـص
ــكن أن نــصل إلى  أحــد أهم أســبـاب الــنــهــضـة فـكــريــا 
وبــخالف ذلك ســـنــعــود إلى كــهــوف والــرقـي واخلالص 

روع . االستبداد و"االنحطاط السياسي" ا
اء ـفـهـومـ بتـجـاور إشـارة إلـى ضـرورة إ (1) إيـراد ا
ـفـهـوم الـسـيـاسة مـفـهـوم "الـسـيـاسة اإلنـسـانـيـة " بـديالً 

النفعية النمطية التي غيرت معالم اجملتمعات.

فـمجـلس الـشيـوخ يـقع حتت هـيمـنة
اجلمهوريـ لكن عدداً من األعضاء
ـقـراطـيـ كــان قـد صـوّت عـلى الــد
هــذا الـــقــانــون أيــضـــاً وبــعــد أيــام
صــادق الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد
تــرامب عــلى الــقــانــون ضــمن إقـرار
ـالــيـة لـلـدفــاع الـتي تـبـلغ ـوازنـة ا ا
 738مليار دوالر أميركي  وستتخذ
إجــراءات تـنــفــيــذيـة لــتــطــبـيــقه في
يـــونــيـــو(حــزيــران)  .2020وإذا مــا
طـــبـــقت الـــعـــقـــوبـــات الــواردة فـــيه
بــالــكـامـل فـإن ســوريــا ســتــتــعـرض
حلـــرب إبــادة  تـــطـــال نــســـيــجـــهــا
االجــتـمــاعي والــثــقــافي ووحــدتــهـا
الكيانـية فضالً عن إضـعاف قدرتها
ـــواجـــهـــة في ظل مـــعـــانـــاة عـــلـى ا
تـــتـــصـــاعــد طـــرديـــاً مع اســـتـــمــرار
تأثـيـراتـهـا الـنـفـسـيـة واالجـتـمـاعـية
واالقتصادية والـتعليمـية والتربوية
وغـــيـــرهـــا والـــهـــدف هـــو إســـقـــاط
التـفاحـة النـاضجـة باألحـضان بـعد
أن اســتــعــصـت بــاحلــرب اخلــشــنــة
والـتــداخالت اإلقــلـيــمـيــة والـدولــيـة
وأعـمـال اإلرهاب واالسـتـبـاحـة التي
نـظمات اإلرهابية . وإذا قامت بها ا
كـانت واشنـطن قـد اسـتثـنت روسـيا
ســابـقـاً من عـقـوبــاتـهـا وركّـزت عـلى
إيـران وحـلفـائـهـا فإن هـذا الـقـانون
سـيضـعهـا في مـواجهـة مبـاشرة مع
روســـــــيـــــــا ومـــــــؤســـــــســـــــاتـــــــهــــــا
إضافة إلى جهات صناعة العسكرية
األسـلحـة وصنـاعة الـطاقـة وغيـرها.
وحــ نــقــول الــعــودة إلى مــنــطــقـة
الـــضــمـــيــر لـــكل من يـــريــد اخلـــيــر
لـــســوريـــا وشـــعـــبـــهـــا ووحـــدتـــهــا
ومــــســــتــــقـــبــــلــــهــــا خــــارج دائـــرة
الـتصنـيفـات السـياسيـة وخلـفيـاتها

احلق بـالــبـاطل واألبـيض بـاألسـود
ــصـالح والـســيـاســة بـالـقــانـون وا
بــــالــــقـــــيم. ولــــكـي ال نــــضـــــيع في
الـتـفــاصـيل الـصــغـيــرة  ونـتـيه في
دروب الــســيــاســة الــوعــرة وادعـاء
امـتالك احلـقيـقـة واألفـضلـيـة ال بد
عيار األساسي ووضع من حتديد ا
الهـدف احملوري في الـصدارة وذلك
بـإعالء شـأن اإلنـسـان والـدفـاع عنه
بـغض الــنـظـر عن أي اعـتـبـار آخـر
تـحـضر ـتـمـدن وا فـسـوريا الـبـلد ا
فـي الــشـــرق األوسط والـــذي أغــنى
البـشريـة منـذ آالف السـن يـعاني
الــــيـــوم من حــــرب إبـــادة نــــاعـــمـــة
وطــــويـــــلــــة األمــــد مع أن احلــــرب
ـتـداخـلـة الـتـمـزيـقـيـة الـداخـلـيـة وا
إقـلـيـميـاً ودولـيـاً مـا تزال مـسـتـمرة
منذ تسعة أعـوام. وكان الكونغرس
األمريكي قد اقترح قانوناً في العام
2016عُــرف بــاسم "قــانـون قــيــصـر
" ونص دنـيـ السـوري حلـمايـة ا
عــلى فــرض عـقــوبــات اقــتــصــاديـة
ومــالـيــة وعــلـمــيــة وتـكــنــولـوجــيـة
ووضع الــرقـابــة عـلى كل مــا يـدخل
ويــخــرج من سـوريــا وذلك تــكـراراً
لـتـجربـة  الـعـراق الذي عـانى مـنـها
نحو  12عاماً أي منذ العام 1991
ولــغــايــة الــعــام  ?2003حــتى وقع
حتت االحتالل األمـريكي ومـا يزال
يئن من تـلك العقـوبات وتأثـيراتها
فـضالً عن نـتـائـجـهـا الـتي تـكـرّست
بــاالحـــتالل. اجلـــديـــد في األمــر أن
مجلس الشيوخ األمريكي قد صوّت
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عــلـى هــذا الــقـــانــون الـــذي حــظي
ــــوافــــقـــة  86عــــضـــواً مــــقــــابل
اعتراض  8أعـضاء فـقط وبـالـطبع

بـــغـض الــنـــظـــر عن الـــتـــقـــاطـــعــات
واقف واالصطـفافـات السـياسـية وا
سبـقة تبـقى سوريا جـرحاً فاغراً ا
خــصـوصــاً وهي تـعــاني مـنــذ نـحـو
تــــسع ســــنـــوات مـن أعـــمــــال عـــنف
وإرهـــــــاب ونــــــزاع أهــــــلي وحــــــرب
أساة خارجية مركّبة  وما زاد من ا
هــو احلـــصــار ونــظــام الـــعــقــوبــات
فـروض عـلـيهـا واضـطرار ـشـدّد ا ا
مـاليـ الـبــشـر الــنـزوح من مــنـاطق
سـكــنـاهم ومـدنــهم وقـراهم وماليـ
أخـرى إلى طـلب الـلـجـوء الـسـياسي
وغـيـر الـسـياسـي " اإلنسـاني" وذلك
بـــاالرتـــبـــاط مع مـــحـــاولـــة تــمـــزيق
النـسيج الوطـني االجتـماعي وإثارة
الــنــعـــرات الــديــنـــيــة والــطـــائــفــيــة
ـذهـبـيـة واإلثـنـيـة وتـغـذيـة أنواع وا
التعصّب ووليده الـتطرّف بتشجيع
ودعم من القـوى الدولـية واإلقـليـمية
وألغــراض مــخــتــلــفــة. وبــعــيــداً عن
السياسة وذيولهـا واالستراتيجيات
الــكـــبـــرى والــصـــغـــرى الــشـــامـــلــة
تشـابكة فيها صالح ا والفرعيـة وا
فإن ما آلت إليه األوضاع في سوريا
يـوجع الـقـلب ويـرهق الـنـفس  ال بدّ
ـنــطــقـة الــضـمــيـر من رد االعــتـبــار 
وإحــيـــائــهـــا دون خــدر أو ذبــول أو
خــمــول وهي مـنــطــقـة واضــحـة في
احلق ال لـبس فـيـهـا وال غـمـوض وال
تـــأيــيـــد أو تــنـــديــد وال تـــقــديس أو
ا االنحياز أوالً وأخيراً تدنيس وإ
إلـى الـــبـــشـــر الـــنـــاس  اإلنـــســـان
ومـنـطــقـة الـضــمـيـر طــاهـرة الـهـدف
معيـارها األول واألخيـر هو اإلنسان
الذي هو "مقياس كل شيء" على حد
تــعـــبــيـــر الــفـــيــلـــســوف اإلغـــريــقي
بروتـوغوراس السـيّمـا ح يـختلط
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والــــقـــــاضي بــــوقـف إطالق الــــنــــار
والتـوصل إلى تسـوية سـياسـية في
سـوريـا  فـال بـدّ من  تـوافق سـوري
أوالً وقــبـل كل شيء يـــأخـــذ بــنـــظــر
ــأســوي الــذي االعــتــبــار الـــوضع ا
يـعـيشـه السـوريـون  خـصـوصاً في
ظلّ انهيار سعر الليرة أمام الدوالر
فضالً عن مخلـفات العنف واإلرهاب
عاناة لوقف نزيف الدم واحلد من ا
ـــتــعــاظــمـــة وصــوالً إلى عـــمــلــيــة ا
سياسية تدرجيـة ترتكز على الهويّة
السوريـة الوطنيـة العامة والـشاملة
ــــــــــوحـــــــــــدة مـع احـــــــــــتــــــــــرام وا
اخلـصـوصـيـات الـقـومـيـة والـديـنـية
ومــراعــاة  حــقــوقــهــا الــســيــاســيــة
ا واإلدارية والثـقافية دسـتورياً و
يتناسب مع الشرعة الدولية حلقوق
اإلنــســـان  الــتـي حتــرّم اســـتــخــدام
الـعــقـوبـات واحلـصـار االقـتـصـادي
خـصـوصـاً حــ يـسـتـمــر لـسـنـوات
طــويـلـة حـيث يـعــتـبـر هـدراً سـافـراً
وصارخاً حلقوق اإلنسان ويضاعف
ـدنيـ ويـزيد من مـعانـاة الـسكـان ا
من مـــأســـاتـــهـم ألنه ســـيـــؤدي إلى
التضيـيق على احلقـوق االقتصادية
واالجـتــمـاعــيـة والــثـقــافـيــة وبـقــيـة
احلـــــقـــــوق فـــــضالً عـن احلـــــقــــوق
دنية في ظل الظروف السياسيـة وا
االستثنائيـة  بحكم األولويات التي

تفرضها احلرب .
إن اســتـمـرار احلـرب الــنـاعـمـة ضـد
ــــا فــــيــــهــــا احلــــصــــار ســــوريــــا 
االقـتـصـادي ضـد شـعب أعـزل يـثـيـر
الكثير من التساؤالت األخالقية أوالً
حـول "الــفــضـيــلـة الــغــربـيــة" و"قـيم
الــعــالم احلــر" و" الــعــالم اجلــديــد"
ـذهلة السيّمـا إزاء أرقام الضـحايا ا
في هــذه "احلـرب الــصـامــتـة" األشـد
إيالمـاً وبـشـاعـة حـ يـتم الـتـعامل
مع مـــعــانـــاة الــبـــشــر بـــدم بــارد أو
ترحـيل لـلذنـوب على اآلخـر فلـآلخر
ذنـــوبه لـــكن احلـــكم بـــهالك شـــعب
انـتـظـاراً ودون حـدود أو آجـال يـعدّ
ــكن الــســكــوت ــة كــبـــرى ال  جــر
عـنـهــا والـسـكــوت يـعــني تـواطـؤاً
وفــــقط غـالظ الــــقــــلــــوب هم الــــذين
ة أما يعتبرون أن "قـتل إنسان جر
قـتل مـلـيـونـ فمـجـرد إحـصـائـية "

وبعيداً عن رأي هـذا أو ذاك بالنظام
ــــــعــــــارضــــــة ــــــارســـــــاته وبــــــا و
وسـيــاســاتـهــا عــلـيه أوالً وقــبل كل
شيء وضع التجربة الـعراقية نصب
عينيه فبلد مثل العراق حتوّل بفعل
نـظـام الـعـقـوبـات واحلـصـار الـدولي
" بــالـتــدرج إلى " مــعــســكــر الجــئـ
فضالً عن الجئ فعـلي في أصقاع
الدنيـا بعد حروب ومـغامرات ودمار
وحــصـــار واحــتالل وهـــو مــا يُــراد
لـســوريـا الـتي نـكـاد تـسـمع حتـطـيم
كـرامـتـهـا وطـحن عــظـامـهـا تـمـهـيـداً
لـتـفـتـيـتـهـا وحتـويـلـهـا إلـى دوقـيات
ومــنـاطــقــيــات وإثــنــيـات وطــوائف
ونـــسف الــتـــنــوّع الــفـــســيـــفــســائي
ــوزائــيك الــتـعــددي بــإعالء شـأن وا
"صراع األقليات" وحتويله إلى واقع
قـائم وفـقـاً لـنـظـريـات بـرنـارد لـويس
حول مشروع تقسيم الشرق األوسط
 مـــنــــذ الــــعـــام  1979ومــــشـــروعي
عوديـد ينـون وإيغـال آلون في الـعام
 1982بــتــفــتــيت ســوريــا تــمــهــيــداً
لـــتــقــســيـــمــهــا إلى دويـالت ســنــيــة
وعـلــويـة ودرزيـة وكـرديـة وغـيـر ذلك
ـصالح الـشعب ـا يلـحق الضـرر 
الــسـوري ووحـدتـه الـوطـنــيـة. مـا لم
حتققه احلرب يُراد حتـقيقه بوسائل
احلصار واحلـرب الناعـمة وأساليب
احلـرب الـنـفـسـيـة لــلـتـغـلـغل وإثـارة
الـنــعـرات الــعـنــصـريــة والـطــائـفــيـة
ناطقية وتشجيع كل ما والدينية وا
يـــســـاعـــد عـــلى تـــفـــتــيـت اجملــتـــمع
الـسـوري من داخلـه تمـهـيـداً لوضع
الـيد عـليه وهـو األمـر الذي مـا يزال
الــعـراق يـعـاني مـنـه وقـد اشـتـغـلت
عـــلـــيـه مـــراكـــز دراســـات وأبـــحـــاث
وأجهـزة دوليـة عديـدة في مقـدمتـها
CIA ــقـــرّبــة من مــؤســـســة رانـــد ا
ــســاعي الــصـهــيــونــيـة فــضالً عن ا
تـكرر وإعالن ـستـمرة والـعـدوان ا ا
الرئيس ترامب أن اجلوالن السوري
احملــــــتـل هـــــــو حتت الـــــــســــــيــــــادة
اإلســرائـيــلـيــة وجـزء من "إســرائـيل"
حتت عنـوان "سيـاسة األمـر الواقع".
وإذا كــــــان احلــــــديـث عـن مــــــخـــــرج
ســيـــاسي وحـل رضــائـي وتــوافـــقي
تعددة برعاية دولية سواء جنيف ا
أم أستـانا أم غيـرها مع األخذ بـنظر
ا فـيها االعتـبار القـرارات الدولـية 
قــــرار مـــــجــــلـس األمن الـــــدولي رقم
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علماً بأن بعض األصوات األوروبية
واألمــــريـــكـــيـــة بـــدأت حتــــتج عـــلى
الــتـأثــيـرات اخلــطــيـرة لــلــعـقــوبـات
وجتـــويع شـــعب بـــكــامـــله. إن تـــلك
اجلــرائم تــرتب مــســؤولــيــة دولــيــة
جـــنـــائـــيـــة وفـــقـــاً لـــلـــمــادة  54من
بروتوكـول جنـيف األول لعام 1977
ــنــازعـات حـول حــمــايـة ضــحــايـا ا
ـسلحة خـصوصاً جتويع الدولية ا
ـــدنــيـــ وتـــرحـــيــلـــهم الــســـكـــان ا
ومحـاوالت تدمـير وإتالف ضرورات
بـقائـهم وحيـاتـهم فضالً عن تـراثهم
وذاكـــرتـــهم وآثــــارهم وصـــروحـــهم
العـمرانـية الـتي تشـهد حلـضاراتهم
ـــدنــيــ وتــاريـــخــهم. إن جتـــويع ا
بوصفه طـريقة في احلـرب عمل غير
كن تـبـريـره قانـونـياً مـشـروع وال 
نــاهـــيك عن كـــونه ال إنــســـانــيــاً وال
أخالقـــيــــاً وال ديـــنـــيـــاً وال حتت أي
عـنــوان. وخــارج نـطــاق الــسـيــاسـة
وقف من احلـصار واالنحـيازات فـا
ـبررات ضـد أي شعب وأيـاً كـانت ا
كن تـبرئـته  فلـيس هنـاك حجة ال 
يــقـبــلــهــا الـعــقل الــبـشــري الــسـوي
تــعــطي لــآلخـر "حـق" قـتـل شـعب أو
مـجمـوعة من الـسـكان جـوعاً بل إن
ثل نوعاً ة خطـيرة ألنه  ذلك جر
من أنــــواع اإلبـــــادة اجلــــمـــــاعــــيــــة
ا فـيـهـا عالقـة اإلنـسان الـشـامـلـة 
بـحق احلـيـاة والـعـيش بـسالم وهو
حق مــقــدس ويــتـــقــدّم عــلى جــمــيع
احلـقــوق. إن اسـتــمـرار الــعـقــوبـات
واحلــصـار ضــد الــشــعـب الــسـوري
يـعــني اســتــمـرار تــشـريـع الـقــسـوة
وتــقـنـ الـوحـشــيـة في عـالم يـزعم
ـــرتــكــبــون واجلــنــاة أنــهم فــيــهــا ا
يـــريــدون مـــجـــتـــمـــعـــاً أكـــثـــر عــدالً
وتـسـامحـاً وإنـسانـيـة وأخـتتم ذلك
نع قتـرح لتشريـع اتفاقيـة دولية 
مـــعــاقـــبــة الـــشــعـــوب وحــصـــارهــا
اقـتـصـادياً وهـو مـا كـنت قـد دعوت
له قبل أكثر من ربع قرن من الزمان
ألنـــهــا تـــدخل في صـــمـــيم مـــطــالب
الــبــلــدان الــنــامــيــة وشــعــوب وأ
ــنـا وبـلــدان اجلـنــوب الـفــقـيــر وعـا
الــعـربي واإلسالمـي األكـثــر تـضـرراً
مـن اجلـــمــــيع من اســــتـــمــــرار هـــذا

الوضع.

{ باحث ومفكر عربي
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السن ان حكت لزيد احللي

عقدت اللجنة الـدائمة للثقافة الـعربية التابعة للـمنظمة العربية لـلتربية والثقافـة والعلوم (أليكسو) امس  اجتـماعاً عن بعد تناول تأجـيل فعاليات بيت حلم عاصمة لـلثقافة العربية
شاريع واألنشطة الثقـافية عبر الواقع الرقمي أو االفتراضي. ستجد  كما بـحث عدداً من ا واستعراض النـشاطات الثقافية للـدول العربية خالل أزمة تفشي فايـروس كورونا ا
ؤسسات الثقافية خالل فترة حظر ـبادرات التي اطلقتها الدوائر وا وشارك العراق خالل االجـتماع مدير دائرة العالقات الثقافية العامة فالح العاني  إذ استعرض عدداً من ا
ـؤسسات الثقافية عبر نازل. كما سـلط الضوء على تواصل جمهور الثـقافة العراقية مع الدوائر وا التجول كتـوفير مكتبات إلكترونـية وتفعيل خدمة توصيل الـكتب الورقية إلى ا
ـأهولـة بالـسكـان  مشـيراً إلى اتـخاذ الـعراق عدداً من ـناطق غـير ا واقع الـتراثـية واألثريـة سيـما في ا مواقع الـتواصل االجـتمـاعي بشـكل الفت. وأعرب الـعاني عن قـلقه حـول تأمـ ا
ـبادرات لدعم الواقـع الثقافي الـعربي وخلق فضـاءات ثقافيـة جامعة ذات شاريع واخلطط وا التدابيـر لتشديـد اإلجراءات األمنيـة خالل هذه الفتـرة . وتطرق االجـتماع عرض عـدد من ا
ـدير الـعام لـلمـنظـمة الـعربـية لـلتـربيـة والثـقافـة والعـلوم مـعالي الـدكتـور محـمد ولـد أعمـر مشـروع نافـذة افتـراضيـة للـمنـظمـة تخـلق جسـراً للـتواصل مع طابع عـصري وفـاعل  إذ قدم ا
تـضررين من أزمة شـتغـل بقـطاعات الـثقـافة ا ؤسسـات الثقـافيـة العربـية الرسـميـة وغير الـرسميـة  كمـا اقترح إنـشاء صنـدوق عربي حلـاالت الطوار بـغرض دعم ا الشخـصيـات وا
نطـقة العربية  فـايروس كورونا . واقتـرحت مدير قطاع الثـقافة في اجلامعـة العربية سعـاد السيد إنشـاء منصة إلكتـرونية لتعـليم اللغة العـربية  وإصدار مجـلة رقمية متـخصصة بالثـقافة في ا

نصات الرقمية.   قترحات التي ركزت على تفعيل الثقافة الرقمية عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي وباقي أشكال ا اضافة لطرح العديد من ا
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والـذي يراه البـعض تطرفـا في الزهد
عـندما يـسقط العـلوي  جوانـياته هذه
عــلى مـوقـفه من شــخـصـيـات ثــقـافـيـة
وابـداعية عربية ويـكون ناقدا لها من
دون ان يــذكــر االسـمــاء كــونه يــراهـا
تـتـغــنى بـشـعـرهـا في الـفـقـراء بـيـنـمـا
حتـلم ان تسكـن القصور وتـتقرب من
احلـــكــام لــلــحـــصــول عــلـى مــكــاسب!
ثـقـف الـعرب ولـلـعلـوي مـوقف من ا
قـد يكون قـاسيا اذ يـراهم مدجن او
يـعـيشـون في ابـراج عاجـيـة وبعـيدين
عـن هـــمــوم الـــنـــاس وفـي الـــعـــمــوم
لـلعـلوي اراء سـياسـية يـراها كـثيرون
نــابــعـــة من رؤيــة ذاتــيــة مــغــرقــة في
ـثـالـيـة! ولعل طـروحـات الـعـلوي من ا
اكـثـر مـاشدني وان لـم اتبـنـهـا لكـنـها
بـالـتاكـيـد تعـكس رؤية مـثـقف وباحث

ومفكر غير عادي .
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ال اريــد ان اسـتـعــرض كل مـا جـاء في
ـكن ولـكـني الــكـتـاب الن هـذا غـيــر 
وجـــدت نــفــسـي اتــوقف عـــنــد بــعض
االلـتـماعـات الـتي يبـثـها احلـلي اثـناء
عـرضه فـفي مـعرض حـيـثه عن هـيكل
الـذي الـتقـاه اكثـر من مـرة .. اعجـبني
وصـــــفه لـه بـــــانه .. .(( ويـــــكـــــفي انه
(خــلّص) الــلــغــة الــعــربـيــة من بـالغـة

لـلم اتعـرف الى زيد احلـلي شخـصيا
االّ بـعد الـعام 2003 لـكني الاعـتقد ان
هـناك مثقفا اديـبا كان او صحفيا او
كـاتبا لم يعرفه او سمع به وقرأ له ..
لـسـبب بـسـيط هـو ان احلـلي لم يـكن
صـحفيا عاديا يستهلكه مشغل مع
ويـتـحـدد في اطـاره بل كـان صـحـفـيا
شـامال وكـاتـبـا تـرك بـصـمـة واضـحة
بـسـبب سـعة اطالعه وثـقـافته الـعـامة
الــتي مــكـنــته من مــد شـبــكــة عالقـات
واسـعة تمدد هو معـها افقيا في عدد
ـواقـع الـتي عـمل بـهـا وعـمـوديـا من ا
ـا يــعـمل ــام  خـالل حـرصه عــلى اال
به لـيـجـد نـفـسه فـي مـنـطـقـة جـديدة
تـؤهـله لدور اكـبر ومـسؤولـية جـديدة
.. يـــضــاف لــكل هـــذا ان زيــد احلــلي
دخـل ميـدان الـعمل الـصـحفي في سن
مــبــكــرة وعــمل الى جــانـب اســاطـ
الـصـحـافة الـعـراقـية وسـافـر والـتقى
الـعـديد من الـشخـصـيات وتـعرف الى
الـكثـير من الـتجـارب فصـقل موهـبته
وانـضج جتـربـته على نـار هـادئة وان
كانت نار الطموح بداخله تتقد بقوة!
فـي كتابـه (السـن ان حكـت) الصادر
عـن دار بـابل في بـغــداد الـعـام 2015
والــذي اطــلــعـت عــلى بــعض مــنه في
مــوقع (مــيــدل ايــست اونالين) حــيث
انـشـر مـوادي هـناك يـقـدم لـنـا احللي
خـالصــــة جتــــربــــته الــــصــــحــــفــــيــــة
واحلــيـاتـيـة لــيس بـطـريــقـة الـعـرض
الـتقـليـدي التي تـاتي في الغـالب على
ا من خالل لقاءات شكل مذكرات وا
وحــوارات مع شــخــصــيــات ثــقــافــيـة

وفـكـريـة وفـنـيـة وصـحـفـيـة مـخـتـلـفة
وهـنا تكـمن اهميـة هذا الكـتاب كونه
تـازة نقلها يـكشف عن ثقافـة عامة 
بــالــيـات صــحـفي مــحــتـرف فــجـاءت
مشوقة مثلما كانت مغنية ويستشف
هـذا مـن طـبـيـعـة تـنـاوله الـشـخـصـيـة
والـزوايـا التي دخل الـيه منـها .. ولك
ان تـتـصـور صحـفـيـا يلـتـقي ويـحاور
شــخـصــيــات مـتــألـقــة مــثل الـشــاعـر
ــفــكـر هــادي الـعــلـوي اجلــواهـري وا
وعــــالـم االجــــتــــمـــــاع عــــلي الــــوردي
ــفـــكــر والـــبـــاحث جالل احلـــنــفـي وا
عـبداحلـس شـعبـان والكـاتب الكـبير

مــحــمـد حــسـنــ هــيـكل والــصــحـفي
الـــرائــد فـــيــصـل حــســـون  والــروائي
عـبدالرحمن الـربيعي والـشاعر حس
مــردان والــكـاتــبــة ابــتـســام عــبــدالـله
والــكـاتب عـبـدااللـه الـصـائغ والـقـاص
والــــروائي مــــوفق خــــضــــر واخملـــرج
ـسرحي سامي عـبدالـهادي مـبارك  وا
عـــبـــداحلـــمـــيـــد والـــكـــاتب د. شـــاكـــر
مـــــصـــــطــــفـى والـــــقــــاص والـــــروائي
ـصــور امـري عــبـدالــسـتــار نـاصــر وا
سـليم واالديبة والصحـفية انعام كجه
جي والـتشكـيلي جبر عـلوان وغيرهم
ـن  تركوا انطباعا في ذاكرته وكتب
عـنـهم مـايـعـني ان احلـلي  امـتـلك من
ســعــة االطالع ونــضـج الــتــجــربــة مـا
يـــــؤهـــــله ان يـــــقـــــول رايه فـي كل من
الـتــقـاهم او عـرفـهم من خالل مـشـغـله
الـصـحفـي او جتربـته احلـياتـيـة التي
تــقف فـيــهـا هـذه الــقـامـات االبــداعـيـة
ــكــتظ شــاخـــصــة في درب احلــيــاة ا
ثابات تهدي من يريد لتكون اشبه با

الوصول الى حقيقة ما .
 لــقـد اسـتــوقـفـني كــثـيـرا مــاكـتـبه عن
هــــادي الـــعــــلـــوي وتــــدويـــنـه لـــبض
طـــروحـــاته ذات الــطـــابع احلـــســاس
والــتي تـشف عن شــخـصـيــة الـعـلـوي
ـتصـوف في محـراب الكـلمة الـزاهد ا
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الـرجعية خدمة لالسـتعمار وعمالئه.. والبد ان
الـنقـد في مـثل هذه احلـال يقـيس جناح الـعمل
االدبي بـتوفـر العـناصـر االنسـانيـة والشـعبـية
قومات فـيه ولكن هذا الينبغي ان يـغفلنا عن ا
االسـاسـيـة في كل عـمل ادبي وهـي قدرتـه على
ــوضــوعــاتـه وعــرضــهــا عــرضــا االنــفـــعــال 

ايحائيا صرفا.
لـيس من غـرضنـا في هذه الـسطـور ان نعرض
عاصر االفـاق التي يعيش فـيها النـقد االدبي ا
وعـــدد مـــدارسه واخـــضــاعـه عــلـى يــد بـــعض
اعالمـه الى تـوجــيـهـات فــلـســفـيــة ومـعــمـيـات
اخـرى جندهـا في الكـتب النـقديـة التي تـترجم
من االداب االجــنـبـيـة االمـريـكــيـة واالنـكـلـيـزيـة
وغـيرهـما.. إذ ان حظ هـذه الكـتب من احلـذلقة
ـا نسـتطيـع ان نوفره لـلقار والـتعـمل اكثر 
ولــلــدارس من وســائـل فـهـم االدب ونــقـده.. ان
حــركــة الـنــقــد االدبي ذاتــهــا حـركــة ضــروريـة
تــسـتــلــزمـهــا بـالــدرجـة االولـى عالقـة الــقـراءة
بـاالدب وطبـيعة هـذه العالقـة التي تتـباين ب
قــار وقــار عــلى حــسب كـفــاءة كل مــنــهــمـا
الســتــيــعــاب الــعــمل االدبي والــتــجــاوب مــعه
كن تـوحيد واالنـفعـال به.. ونحن نـعلم انـه ال
مــوقـف الــنــاس من الــعــمل االدبي بــســبب من
طـبيعته الوجـدانية وخصائـصه الذوقية.. وقد
نـشـأ نــظـر الـنـاقـد نـفـسه.. وعـلى الـرغم من ان
ــــبــــررات ظــــلت هي االخــــرى مــــوضع هــــذه ا
اخـتالف ب قـراءة االدب العتـمادها الـعاطـفية
فـانـهـا ايضـا وفي حـدود مـعـينـة سـاعـدت على
تـــهــذيب االحـــكــام االدبـــيــة وانـــتــشــالـــهــا من
مالبـسـات الهـوى واالغـراض الشـخـصيـة غـير
الـفنـيـة.. ولكن تـطور احلـياة االنـسانـية الـبالغ
ـيادين في هـذا الـعـصـر وتـغيـر االجتـاهـات وا

اقـولـهـا بـأسف شديـد وشـديـد جـدا ونحن االن
في اسـوأ الظـروف فأن ثقـافتنـا اضمحـلت منذ
بـدأ احلرب العـراقية- االيـرانية ولـوال خشيتي
مــنــكم لـقــلت وانــتــهت في مــثل هـذه الــســنـ
الـعــجـاف.. فـهـا انـكم تــرون بـأم اعـيـنـكم كـيف
اصـبح الـكـتاب مـهـمال.. وفي تـلك الـسنـ كـنا
نـــقــول ان تــاريخ االدب فـي الــعــراق مــنــذ اول
الـقرن العشرين حتى اليوم بحاجة الى تفسير
مــعـمق يـربط بـ تـخــلف االدب في مـضـمـونه
وشــكــلـه وبــ تــخــلف حــيــاتــنــا الــعــامــة في
تـعددة.. وال ريب في وجـود عالقة مـجـاالتهـا ا
وثـيـقـة ب االدب واحلـيـاة.. وال نـعني هـنـا ما
يـعنيه القـائلون بوجـوب رصد االدب نفسه في
ـصطـنعة سـبيل احلـياة والـكفاح ضـد اآلفات ا
الـتـي تـعـوق انـطالق الـشـعب نـحـو مـسـتـقـبـله
وحـريـته وكـرامـته وهو مـا يـطـلق عـليه (االدب
ـا نـعـني باحلـيـاة بـكونـهـا ظـرفا لـلـحـياة) وا
زمـانـيـا ومـكـانـيا يـنـشـأ فـيـهـا االدب وتـخـتلف
عــلــيه مـا تــخــتـلـف عـلى احلــيــاة نـفــســهـا من
تـيارات وظروف حتـوله من حال الى حال ومن
صـفة الى صفـة تناقضـها او تتشـابه معها في

بعض الوجوه.
وبــاعـتــبـار ان االدب نـشــاط اجـتــمـاعي صـرف
مـهـمــا اخـتص بـعض ابـوابه في الـتـعـبـيـر عن
ذات االديب الـــوجــدانــيــة واالنــفــعــالــيــة فــانه
ـا تـخضع له احلـيـاة الـتي يعـاصـرها خـاضع 
من حـوافـز التـطور والـتخـلف ودواعي االبداع

والركود.
ومـن هــنـــا فـــأن كل بــحـث في االدب الـــعــراقي
احلـديث وتطوره وانتكاسه ال يربط بينه وب
حـيـاتـنـا الـعـامـة وحـقـيـقـة الـظـروف الـداخـلـية
واخلـارجيـة والتاريـخيـة التي اعـطتهـا شكـلها
ـكن ان يـكـون بـحـثـا جـديـا في ومـظـاهـرهـا ال

بابه.
ونـــحـن إذ نــؤكـــد ارتـــبـــاط االدب ظـــاهـــرة من
ظـواهر احليـاة االجتمـاعية يـعود وجوده على
ـتـصـلـة بـاحـسـاس وجـود عــدد من الـبـواعث ا
الــشــعب ووجــدانه كــمـا ان دراســته من خالل
عالقــاته بـاحلـيـاة واسـتـمــداده طـمـوحه مـنـهـا
يـسـتوجب نـاقـدا يتـوفر فـيه االحـساس الـغني
ـــشــبع بـــالــوعي واالدراك الكــتـــشــاف عالئق ا

االدب الــعـضـويـة بــاحلـيـاة وتـمــثـله حلـاجـاته
ـثــلـهـا واشـواقـهـا.. واسـتــجـابـته الـتـلــقـائـيـة 
وبـالتـالي حتـميل احلـياة ذاتـها قـدرا من تبـعة

تخلف االدب في العراق الذي الريب فيه.
ومن ثـم تدرك اهمـية الـناقـد االدبي في حيـاتنا
االدبــــيـــة.. ولـــيس عــــمل الـــنــــاقـــد االدبي في
حـقـيقـته مـحـصورا في تـفـسيـره لـتاريخ االدب
وتـلــمـسه عالقـاته بـاحلــيـاة ونـحـوهـا فـقط بل
لـيس عمله في هذا الباب هـو احسن ما ينتظر
مـنه.. إذ ان مـهـمـة الـنـاقـد بـالـنـسـبـة الى واقع
ادبـــنــا في الـــوقت احلـــاضــر ورصــد نـــشــاطه
وتــســجـيـل تـيــاراته ومــظـاهــره ودرس تــأثـره
عـاصـرة له واآلداب التي بـاآلداب االنـسانـيـة ا
ة وغـير ذلك جتعل ورثـناهـا من االجيال الـقد
مـن وجــــود الـــــنـــــاقـــــد الـــــواعي ضـــــرورة من
ـــكن لألدب ولـــلــحـــيــاة الـــضــرورات الـــتي ال
الـعـقلـية االسـتغـناء عـنـها.. ولـعلـنا النـبالغ اذا
ارجــعـنــا بـعض اشــكـال الــتـأخــر في حـيــاتـنـا
االدبـــيــة الـى عــدم وجـــود نــاقـــد ادبي من ذلك

النوع.
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ــلـحـوظ انه حـيـنـمــا يـوجـد ادب يـسـتـوعب وا
طـمـوح الـشـعب ويسـاهم في نـوعـيـته ويـصور
آالمه وآمـاله ويرسم له طـريق مستقـبله ويزين
له احلـيـاة ويـقـوي عـراه بهـا يـوجـد نـاقـد على
ــعـرفــة وشـمــول الـتــجـارب طــرازه في ســعـة ا
يـقرب مفاهيمه الى قرائـه ويسير لهم اكتشاف
جــوانـبـه الـفــنـيــة اخلـالــصـة واجلــوانب الـتي

تعمق معرفتهم باحلياة والناس والكون.
وعـلى نحو ما تعـددت مدارس االدب واختلفت
مـذاهـبه وتنـوعت صـيغـه ومضـمونـاته ظـهرت
في مـجال الـنقد مـذاهب شتى تـلتقي وتـختلف
في فـــهــمـــهــا لـالدب وفي مــوقـــفــهـــا مــنه وفي
حتـميله اعباء من نـوع ما ازاء احلياة والناس
الــذي يــظـهــر بــيـنــهم.. ولــيس بــيـنــهــا احـرى
بـالتـقدير في االجتـاه الذي يعـتبـر النقـد مجاال
عــقـلــيـا قــائــمـا بــذاته.. مـســتــقل الـشــخـصــيـة
ـالمح وله اعـــتـــبـــاره اخلـــاص ووظــيـــفـــته وا
ـعرفة والى الـهامـة بالـنسـبة الى االدب والى ا

حياة البالد الفكرية بأجمعها.
وبـالنـسبـة الى ظروفنـا فأن الـنقـد يواجه عددا

ــشـاكل الـتي التــبـدو مـواجـهـتــهـا سـهـلـة من ا
ــــعــــنـــاه خــــصــــوصـــا وان الــــنــــقــــد االدبي 
االصـطالحي ال وجـود له في ادبـنا.. وال يـظـهر
من سـيـاق حـيـاتـنـا االدبـيـة احلـاضـرة ان مـثل
هـــذا الــــفن عـــلـى وشك الـــظـــهــــور في الـــوقت

القريب.
وبـالنظر الى ان النقـد االدبي قد ظفر في مصر
ولـــبـــنـــان بـــعـــدد من الـــكـــتـــاب ذوي اخلـــبــرة
واالخـــتـــصـــاص بـــالـــنـــقـــد فـــانه من احلق ان
يـتوضح لـنا بحـكم اتصال اكـثرنا بـآثار هؤالء
ـارسه أدبـاءنـا مـوقـف الـنـقـد من االدب الـذي 
ــعــروفــة ومــدى تــقــبــله ومـن مـدارس االدب ا
بــنـظــريـة االدب الـفــني الـبــحت او االدب الـذي
يـجـند نـفسه خلـدمة قـضـايا االنـسان الـيومـية

وحياته االجتماعية.
والــشيء الـذي النــحب ان نــغـفـلـه هـنــا هـو مـا
تــتــعــرض الــيه اكــثــر فــنــون االدب الــيــوم من
ضـعف في الصياغة وضعف في الـقيمة الفنية
بـــســبب من الـــتــوسع في فــهـم نــظــريــة االدب
لــلـــحــيــاة.. وكــان ذلـك عــلى االغــلـب نــتــيــجــة
اسـتغالل بـعض الـعناصـر الغـريبـة على االدب
ــفــهــوم ولــلــظــروف االجــتــمــاعــيــة او لــهــذا ا
الـسـيـاسـيـة الـتي تـتـطـلـبه في بـعـض احلاالت
ظـهر الـفني لالدب ـا ادى الى الـتضـحيـة بـا
باشـر عن احلياة السـياسية بـحجة الـتعبيـر ا
واالجـتمـاعية لـلشـعب.. وكانت بـواعث اكثرهم
ال صـلـة لـها ال بـالـنـاس وال باحلـيـاة وال بـالفن
االدبي عــلى االطالق.وبـالــقـيـاس الى حــيـاتـنـا
فـأن االدب مدعـو الى الوقـوف بجـانب االنسان
عـترك الذي في الـعراق يـوضح له طريـقه في ا
يـخـوضه ضد عـدد من الـقوى الـعـدوانيـة التي
ـفــاهـيم تــرفع عـقــيـرتــهـا الــيـوم لــلـدفــاع عن ا
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كنت اكتب دراسـة عن عالقة احلاكم بـاحملكوم في تاريخ الـسلطـة األسالمية من اخلالفة
واحتجت ألعرف "مواصفات الراشدية الى سـلطة احزاب االسالم السياسي في الـعراق
احلاكم" في السلطـة االسالمية..فبدات بقراءة مؤلفات الكاتب الكبير احمد ام (ضحى
ـذاهب الديـنيـة والـفصـل االسالم بـاجزائه الـثالثـة) فافـادني كـثيـرا في فهم الـعـقائـد وا
فـكـر العـراقي الكـبيـر حسن ا كـتبه الـراحل ا ـعـتزلـة والشـيعـة..وانتـهيـت  اخلاصـ با
وحتديدا في نص العـلوي.لـكنني وجـدت ضالـتي فيمـا اسعى الـيه في كتاب نـهج البالغـة
ّـا والّه عــلى مـصـر (وهـو اطـول عــهـد واجـمع كـتـبه وثـيـقـة عــهـد عـلي لالشـتــر الـنـخـعي 

الصفحات 365 الى 382). شرح الشيخ محمد عبده  للمحاسن )
باحثـا علـميـا جيدا فـاتفـقنا ان كـان الراحل الـدكتـور شوقي يوسـف بهنـام (أحد طـلبتـي)

وحددنا اهدافه  بثالثة: ضمون) نعتمد اسلوبا علميا للعهد هو حتليل احملتوى (ا
- معرفة القيم السيكولوجية اخلاصة بشخصية احلاكم 

- الكشف عن القيم اخلاصة بعالقة (سلوك) احلاكم بالرعية
- ومــقـارنــة الـقــيم في عــهــد األمـام عــلي ومــا عـلــيـهــا في عــهـد حــكّــام أحـزاب اآلسالم

السياسي في العراق.
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لدورها الـرئيس في صنـاعة االنسـان وحتديد كان اخـتيارنـا (للقيم Values) مقصـودا
وألنـها في عـمـلـهـا بنـا تـشـبه (دايـنـمو) الـسـيـارة..فـكمـا تـرى الـسـيارة سلـوكه وتـوجـيـهه
تـرى سلوكه تتـحرك (وحركـتها سـلوك) وال تـرى الذي حرّكـها( الدايـنمو) كـذلك االنسان
ـنـظومـة الـقيـمـية) الـتي حتـرّك هذا الـسـلوك.وألنـهـا (القـيم) نـظام مـتـكامل من وال ترى (ا
يز ـعايير يـخلقه الـنظام السـياسي واجملتـمع في نسق  االحـكام والقواعـد االخالقية وا
ـعـنى احلـياة ويـزودهم  ويـعـمل عـلى اعـطـائه اسـاسـا عقـلـيـا يـسـتـقـر في اذهـان افـراده
وتكـون أشـبه بـ" االسمـنت" الـذي يربط "طـابوق" والـهـدف الذي يـجمـعـهم من أجل الـبقـاء
لـنتـبـ بالـنـتيـجة حـجم الـكارثـة األخالقـية اخلـفـية الـتي اصـابت العـراقـي بـعد الـعمـارة

ودور احلاكم فيها..وما يجب القيام به في عهد السيد مصطفى الكاظمي. التغيير
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الك األشـتر النـخعي ح والّه مصـر مجمـوعة قيم هـدف منها يـتضمن عهـد اإلمام (ع) 
عاصرون في ثالث قضايا اساسية: حتقيق ما توصل اليه علماء النفس ا

األولى:ان يتـمثل احلـاكم القـيم االيجـابيـة في شخـصيتـه بوصفـه القدوة الـتي تتـماهى به
الرعية وتقلده

وهي التي حتدد موقف الرعية والثانيـة:ان القيم هي التي حتدد سلوك احلاكم مع الرعية
منه 

وبــدونـهــا يــتـهــرأ الـنــسـيج والــثــالـثــة:ان الـقــيم هي الــرابط الـذي يــوحّـد افــراد اجملــتـمع
االجتماعي وتشيع الكراهية والعنف والعدوان.

باديء الـتي ينبغي  فـضال عن ان األمام اراد لهذا الـعهد ان يكـون وثيقة تـستقى منـها ا
على احلكّام ان يهتدوا بها في كل زمان ومكان.
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اجريـنـا حتـلـيال احـصائـيـا (لـلـعـهـد) بجـدولـ تـضـمن األول الـقـيم اخلاصـة بـشـخـصـية
اخـتـيـار أفـضل الـرعـية بـيـنـهـا(تـقـوى الـله واتـبـاع مـا أمـر به احلـاكم وكـانت (16) قـيـمـة
اكـرام العـلـماء ومـجالـستـهم..وانتـهاءا ـشورة األستـعانـة بأهل اخلـبـرة في طلب ا لـلحـكم

بسعة الصدر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات).
بينها:(العدل وتضمن الثاني القيم اخلاصة بسلوك احلاكم مع الرعية وكانت (15) قيمة
عدم اشعـار الرعية اعـتماد مبـدأ التدرج الوظـيفي عمارة األرض واالنـصاف في التـعامل
وانتـهاءا األصـغاء لـلـعامـة من النـاس ـنافـق ـتمـلقـ وا مراقـبة دور احلـاشـية وا ـنّيـة با
ـقارنة بـ مواصـفات احلـاكم وسلوكه ؤذي والـقسوة). ولدى ا باألبـتعـاد عن الغـضب ا
تب ان واقع مع الرعية في عـهد االمام علي وب عـهد حكّام احزاب األسالم الـسياسي
بوصـفه وسـنـكـتـفي بـواحـدة تـخص الـضـمـيـر حتـديـدا احلـال هـو بالـضـد من تـلك الـقـيم
أو صــوت الــله في أو الــقــاضي الــذي يـــحــكم بــالــعــدل الــرقــيـب عــلى افــعــال االنــســان

االنسان..وفص العقيق في اخلا الذي اذا نزعته منه صار ال يساوي شيئا.
أقبح الضمائر

فـأن أقبحـها هو خـيانة األمـانة التي تـخص الناس حـ تكون ـيتة مع بشـاعة الضـمائر ا
وأوحـشـهــا حـ يـكـون هـذا احلــاكم قـيـاديـا في حـزب بـذمّــة حـاكم مـسـؤول عن الــرعـيـة

وافجعها ح يعلن هذا احلزب انه يقتدي باألمام علي. اسالمي
سـؤول األول عن خـيانـة الـذمة بـشـهادته ـالـكي يعـدّ هـو ا  وللـتـاريخ فـان السـيـد نوري ا
الصـريحة عبر الـفضائيـات:(لديّ ملفات لـلفساد لو كـشفتها النـقلب عاليهـا سافلها) ألنه
كان عـلى يق بـأنه ان كشف الـفاسـدين من اخلصـوم فأنهم سـيفـضحون حـيتـان فساد
ـطـالب ولم يـسـتـجـيـبـوا  من حـزبه.  ولم يـصـغي هـو ومن بـعـده لـلـرعـيـة كـمـا أمـر األمـام
ـتــظـاهـرين بــاألصالح الـتـي اسـتـمــرت تـظــاهـراتـهـم من شـبـاط 2011 الـى انـتــفـاضـة ا
ـا نـشـرته الـصـحف من كـاريـكـاتـورات سـاخـرة تـشـرين/اكـتـوبر 2019 ولم يـكـتـرثـوا 
وموظف كبير ا يعادل ميزانية موريتانيا ساك  رارة عن وزير هرب بأموال الناس ا
ويـطلـب من الراشي ان يـأتيه بـالدبس الى يسـتحـرم أخـذ الرشـوة في الدائـرة ألنه صائم

بيته بعد االفطار! .
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يـقـدّم العـهـد مآثـر في فـلـسفـة احلـكم وسـيكـولـوجـية احلـاكم.فـفي قـوله (ال تكـونن عـلـيهم
فانه يطـرح مقيـاسا كامال للـعدالة فـيه بعد سيـكولوجي هو سبـعا ضاريا تـغتنم اكـلهم..)
فـيـكـره له مـا يـكــرهه لـنـفـسه. والــتـقط حـقـيـقـة ان يـضع احلـاكم نــفـسه مـوضع احملـكــوم
سيكولـوجية بثالث مفردات في قوله (اجتنب مـاتنكر أمثاله)..اي عدم فعل ما ال حتب ان
يفـعله اآلخـرون بك. ويـذكّر الـذين جاءوا الى الـسـلطـة من داخل الشـعب انـهم كانـوا قبل
فـيـدعـوهم الى ان ال يـنـسـوا مـواقعـهم ذلك يـثـيـرون الـنـقد ضـد سـيـئـات احلـاكم الـسـابق
الـنقـدية السـابقـة فيصـغوا الى الـنقـد اآلتي من القاعـدة الشـعبـية..وتلك اثـمن نصـيحة لم
مع انـنـا كـنّـا اطـلقـنـاهـا في يـأخـذ بـهـا من جـاء بـهم الـشـعب الى الـسـلـطـة بـعـد الـتـغـيـيـر
ظـهـر واجلوهـر)ألنهم كـانوا ال (2004) ومـوثقـة في كتـابنـا (الـشخـصيـة الـعراقـية بـ ا
بل انهم احاطوا انفسهم شورة وال يجالسون العلماء يستعيـنون بأهل اخلبرة في طلب ا
بالـذين يقـولون لهم مـا يحـبون ان يـسمعـوه..ولهـذا كانـوا هم األفشل واألفـسد في تاريخ

العراق الذي اعتبروه غنيمة لهم فتقاسموه.
دعوة حلكومة السيد الكاظمي 

تـواجه حـكومـة الـسيـد مصـطـفى الكـاظـمي ملـفات صـعـبة ومـعـقدة وخـطيـرة(مـحاصـصة
ـلف األكبـر:الفشـل في بناء مـؤسسـات دستـورية حتفظ فسـاد..)ينـضوي اخطـرها في ا

واطن  وتعيد هيبة الدولة. حق ا
ـا حـصل من خراب نـاجم عن الـضـربـات التي سـددت لـلـقيم ونـرى ان الـسبـب الرئـيس 
واالخالق عــبـر اربـعــ سـنـة (2020-1980) بـدءا بــنـظــام الــطـاغــيــة وانـتــهــاءً بـنــظـام
مثاال قدم قانـونا اجتماعيا خالصته((اذا زاد عدد االفراد احملاصصة.فشـيوع الفساد 
وعـجز الناس وتساهل الـقانون في مـحاسبة مـرتكبيه ارسون تصـرّفا يعدّ خـزيا الـذين 

عن ايقافه او وجدوا له تبريرا حتول الى ظاهرة ولم يعد خزيا كما كان).
ـراحل وعـلــيه فـانـنـا نـدعـو الى عــقـد مـؤتـمـر عـلـمـي وطـني ألعـداد أسـتـراتـيــجـيـة تـنـفـذ 
تستهـدف احياء القيم وانعاش الـضمير األخالقي في ضوء مـنظور االمام علي في عهده
فهي الضمانة األكيدة الك األشتر والرؤى احلـديثة لعلماء الـنفس واالجتماع السيـاسي
لتـسهـيل حتـويل الـعمـليـة الـسيـاسـية في الـعـراق من سكـة احملـاصصـة الى سـكة الـدولة

دنية احلديثة. ا

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
{ ام عام جتمع عقول
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أربيل

ناسبة ذكرى استشهاده

الـــلــفظ وانـــتــقل
بــهــا الى بـالغـة
الــــــــصــــــــورة ..
وجــعل اسـلـوبه
وحـيـدا مـتـفردا
وهـذا ما اشـعر
بــه فـي االقـل))
..واقــــــــــــــــــــول
لــلـحــلي لـست
وحــــــــــــــــــــــدك
يــــاصــــديـــقي
مـن شــــعـــرت
بـــذلك بل كل
مــن قـــــــــــــــرا
هــــــــــيــــــــــكل
وتــــــــمــــــــتع
بـــــجـــــمـــــال
الـــــــصــــــور
الــشــعــريـة
ــبــثــوثــة ا
فـي كـــتـــبه
السياسية
! بـــل انـــه
يـكـتب في
الـسيـاسة
بـــــلـــــغـــــة

اديـب له لـــــــغـــــــته اخلـــــــاصــــــة
تخلّصة من زوائد البالغة او االدب ا
الـــرفــيع الــزائـف وفــقــا لـــرؤيــة عــلي
الوردي الذي قال مرة انه استمع الى
عـبـدالـنـاصـر وهو يـلـقي خـطـابـا وقد
تــمـتع بـلــغـته الـتي جــاءت خـالـيـة من
تحجرة التي لو حتدث بها الـبالغة ا
ألفـسد خـطابه او هـذا ماقـاله الوردي
فـي كــتــابه (اســطــورة االدب الــرفــيع)

عنى وليس بالنص.  وانقل هنا با
الشـك ان احلـــلـي عـــنــــدمــــا يــــلـــتــــقي
شــخــصــيــة مـا البــد له مـن ان يـطــلع
بـشـكل مقـبول في االقـل على نـتاجـها
وهـــذه من ابــرز ســـمــات الــصـــحــافــة
الــرصــيــنــة الــتي نــفــتــقــدهــا الــيــوم
مـايعني ان هنـاك جهدا قرائـيا واسعا
بـذله الـرجل تـوزع سـني عـمـره ومـنذ
بـدايـات الـشـبـاب الى الـيـوم وان هذا
اخلـزين الكبير البد له من ان ينسكب
وفـي اوانه اي بعـد ان يراجع الـكاتب
جتـــربــته ويـــنــقـــدهــا ومـن ثم يــعـــيــد

انـتـاجـها
اي يــــقـــرا
ســــــيـــــرته
بــــــــعــــــــ
الــــنــــاقــــد
ويــشـخص
مـــــــنــــــاطق
الـــــــــقـــــــــوة
واخلـــــــــــــلـل
مـعـا وبـذلك
تـكون رحلته
الـــعـــمـــلـــيــة
جتـربـة حـية
يـضـعهـا امام
االخــــــــرين او
بـعضـها وهو
مـــافــعـــله زيــد
احلــــلـي الـــذي
انـــــــصـــــــفـــــــته
الــــــكــــــاتــــــبــــــة
والــــــروائـــــيـــــة
انعام كجه جي
فـي مــقــدمـــتــهــا
لـــلــكـــتــاب الــتي
نــقــتــطـف مــنــهـا
..(( .. هــــــــــــــــــــــو
مـستـعد الن يـهيم
فـي الـبــراري والـقــفــار مـثـل قـيس بن
ـلـوح في سـبـيل خـبـر يـنـفرد به او ا
عـمـود يـكـتـبه بـفـكـرة جـديـدة او لـقاء
خـاص ينـطوي عـلى معـلومـات واسرا
لـم تــكــشـف من قــبل ...)) ولـــعل الــذي
يـــطــلع عــلى ســيـــرة احلــلي من خالل
نـشـاطه الـكتـابي والـشـخصـيـات التي
الـتقاها سيعرف انه حقا كما وصفته

كجه جي .. 
يـضـاف الى هـذا مـا نـعـرفه نحـن عنه
وعن الـلـقـاءات الـكـثـيـرة االخـرى التي
اجــراهــا مع فـنــانـ ومــثــقـفــ عـرب
وغــيـرهم ومـا كـتــــــــــبه ويـكـتـبه الى
الـيـوم ..انه فـعـال شـخـصـيـة صـحـفـية
جـديرة بان يحتفى بها بالدرجة التي
احــتــفى هــو نــفــسه بــاالخــريـن وقـدم
خـالصـــات افــــكـــارهم مـن خالل هـــذا
ـا كـتب في رحـلـة الـكــتـاب او غـيـره 
طــويـــلــة زادت عــلى  نــصف قــرن  من

الزمن.

واالدبـيـة ووسـائل الـتـعـبـيـر الـفـني دفع الـنـقد
االدبي الـى العمل جلعل نفسه عـلما او منهجا
له اصــوله وقـواعــده وتـقــنـيـاتـه اخلـاصـة به..
بـالغ به طـبيـعته إذ وقـد افـسد هـذا التـطـور ا
بـينما كان مـرجعا لفهم االعـمال االدبية اصبح
هـو بــحـاجـة الى مـرجع لـفــهـمه.. وقـد شـهـدنـا
كــثـيــرا من الـسـخـف احملـمـول اعــتـبــاطـا عـلى
ـنع فــئــات اخـرى من الــنــقـد.. ولــكن هــذا لم 
ـارسة النقد في مـجاله اخلاص الذي يحاول
تـيـسـيـر فـهم الـعـمل االدبي ومـسـاعـدة الـقار

على استيعاب خصائص الذاتية الفنية.
bIM « —UE²½«

امـا بالـنسـبـة لنـا فأنـنا نـنتـظر من الـنقـد عمال
اسـاسيـا يفـرضه علـيه واقع االداب في العراق
في الـفتـرة القائـمة وواقع حـياتنـا االجتمـاعية
والــســـيــاســيــة والــفـــكــريــة بــوجه عــام.. واذا
اسـتبعدنـا من نطاق عمـلنا التـطورات االخيرة
في الـنقد التي احالـته الى موضوع فلسفي او
قــريب من الـفــلـســفـة فــانـنـا نــتـوقع مــنه عـمال
تـوجيهـيا صرفـا لتشـجيع االدب الذي يـتناول
من خـالل ذاتيـته االنفـعالـية قـضايـا مجـتمـعنا
ومــشـاكـله الـوثـيــقـة الـعالقـة بــحـيـاة االنـسـان
ـعاصـر في العـراق ومسـتقبـله.. وان كل عمل ا
ادبـي من هـذا الــنــوع واجب الـرعــايــة من قـبل
الـناقد قبل كل شيء.. ويـكون عمل الناقد ازاءه
ـوضوعه ان يـشرح خـصائـصه وطريـقة فـهمه 
ومـدى مـا يضـيفه الى خـبرة االنـسان الـعراقي
في طـريـق الـكـفـاح ضـد الـعـدوان واالسـتـعـمار

والرجعية وفي طريق استعالئه على نفسه.
ان طـريـقـنـا الـيـوم حـافل بـالـغـرائب والـبدوات
الـتي يـضـيق بـهـا احلـصـر.. بـعـضـهـا طـبيـعي
تـستـوجبه ظـروف التحـول من نظـام الى نظام
وبـعضها مصطنع تفرضه علينا قوى عدوانية
التــسـتـحــسن اخـرجــنـا من االطــار الـتـقــلـيـدي

اخلانع الذي كنا فيه.. 
وفي هــذه احلـالـة يــتـعـ عــلى االدب بـصـورة
خاصة وبدون اللجوء الى التضحية لعناصره
ــبــدعـة الــفــنــيــة ان يــرصــد خالئق الــشــعـب ا
وفـطرته الـسلـيمـة حليـثهـا على االسـتمرار في
الـكفـاح في سبيـل انسانـية تـامة وحريـة بناءة
ـســتـقــبل وبـالــظـفـر.وفي وثــقـة بــاحلـيـاة وبــا
الـوقت نفـسه يتـع عـلى النـاقد احلـرص على
ـفـهوم االجـتـماعي لالدب بـتـسديـد خـطواته ا
واحلــدب عــلــيه واعــطــائه قــدرا من اهــتـمــامه
فـاهيم االدبـية.. يـفوق مـا يـعطـيه لسـواه من ا
كـمـا يتـع عـلـيه في مجـال احلـكم على الـعمل
االدبي ووصـف عالقته بـاحلـيـاة وتقـديـر قـيمه
الـفنيـة او توضيح تخـلفه في هذه اجملاالت ان
ـظـاهـر الــتـخـلف الـواقـعـة في يـحــاول ربـطه 
حـياتنـا العامـة ذاتها.. إذ الشك في ان االدب -
ا تتأثر به بـوصفه ظاهرة اجتماعيـة- يتأثر 
احلـيـاة في الـعـوامـل الـطـبـيـعـيـة واخلـارجـية
وان ارتـقــاءه مـرهـون حـتـمـا بــارتـقـاء مـظـاهـر
احلـياة السياسـية واالجتماعيـة والفكرية على

اخلصوص.

محمد مهدي اجلواهريعبد احلس شعبان هادي العلوي

dŠ«∫ جنود حتت نيران احلرب

غالف الكتاب
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لـلـمـرة (االولى) وبـكـلـفـة تـخـمـيـنـيـة مـقـدارهـا (٤١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار
ـدة جتـهـيــــز عـراقي (اربـعـمـائـة وعـشرة مـلـيـون ديـنـار عـراقـــــي) و
كن احلصول عـليها واصفـات والشروط الـتي  وجب ا (١٢٠ يـوم) 
من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) دينار (مائة وخمسون
الف دينار الغـير ) غيـر قابل للـرد فعلى اجملهـزين اخملتصـ الراغب
ـشــاركـة تــقـد عـروض  بــالـديــنـار الــعـراقي  (مـع مـراعـاة تــرقـيم بــا
ـدة التـقل عن (١٢٠ يـوم) مع صـفـحـات هـذه الـعـروض) ويـكـون نـافذاً 
ارفـاق التأميـنات االولية والـبالغة (٤٫١٠٠٫٠٠٠) ديـنار عراقي (اربعة
عـلومات مالي ومـائة الف ديـنار عـراقي) على ان يـتضـمن العـرض ا

التالية:- 
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب مع تثبيت البريد االلكتروني  - العناوين الصريحة للشركة او ا
وتسلم الى اسـتعالمات الشركـة بأغلفة مـغلقة ومـختومة مثـبت عليها
رقـمي االعالن والـطـلـبــيـة في مـدة اقـصـاهـا الـسـاعـة (الـواحـدة ) بـعـد
ـنـاقصـة اجور الـظهـر لـيوم (٢٠٢٠/٦/١ ) ويـتـحمل مـن ترسـو عـليه ا

نشر االعالن  .. مع التقدير . 
مالحظة :- 

١- يـتم تقد الـعروض وفقـاً للوثـائق القيـاسية وفي حـال عدم التزام
مقدم العـطاء في تطبـيق الوثيقة الـقياسية بـكافة اقسامـها فانه سيتم

ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
ـقـدم الـعـطـاء او من ـدنـيـة او جـواز سـفـر نـافـذ  ب- هـويـة االحـوال ا

ينوب عنه. 
٣- اذا تـصـادف تـاريخ الـغـلـق اعاله عـطـلـة رسـمـيـة يـرحل الى الـيـوم

التالي بعد العطلة مباشرة. 
ـفوض او احد ٤- تـقدم التـاميـنات االوليـة باسم الشـركة او مـديرها ا

وجب عقد مشاركة.  ساهم في الشركة او الشركات  ا
نـاقصة ـشتركـ في ا ـثلي الـشركات واجملـهزين ا ٥- بـإمكان كـافة 
الـتـواجد في مـقـر الـشركـة حلـضـور ومتـابـعـة فتح الـعـطـاءات من قبل
الـلــجـنــة وذلك في الــيـوم الــتـالـي لـتــاريخ الـغــلق الــسـاعــة الـعــاشـرة

صـــباحاً. 
٦- في حـالـة وجود مـخـالـفـات من قـبل اجملـهـزين توجـه االنذارات من

القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تـصـادر الـتـأمـيـنـات االولـيـة لـلـشـركـات فـي حـالـة عـدم االسـتـجـابة

للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨- تـقدم التامـينات االوليـة على شكل ( خطـاب ضمان او صك مصدق

رفقة. درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا او سفتجة ) ومن ا
٩- ال تـتم مطـالـبة شـركـتنـا بـكتـاب تـسهـيل مـهمـة من الـكمـارك وكذلك
ـادة اعاله ويـتحـمل اجملـهز الضـريـبة واجـازة االسـتيـراد اخلـاصـة با

واد الى شركتنا. مسؤولية جتهيز وايصال ا
ـثـبـتة اعاله ـطـالـبـة بـاي تـمديـدات لـفـتـرات الـتجـهـيـز ا  ١٠- ال تتم ا

وانئ. واد من ا السباب تتعلق باخراج ا
 ١١- يـتم استـبعـاد العـطاء الـذي يـزيد مـبلـغه بنـسبـة ٢٠ % فأكـثر من

الكلفة التخمينية.
ــوقع ـــكن االطالع عـــلى شـــروط تــقـــد الــعـــطــاءات وعـــلى ا  -١٢ 

www.mrc.oil.gov.iq  -: االلكتروني
 ١٣- سـيـتم اســتـقـطـاع (١٠٠٠ ديــنـار) الف ديـنــار عـراقي رسم طـابع

لبناء مدارس ورياض اطفال.
ناقصة اعاله تقد كتاب تقدمة لالشتراك في ا  ١٤- على الشركات ا
تــأيــيـد مـن وزارة الـعــمل والــشــؤون االجــتـمــاعــيــة/ دائـرة الــتــقــاعـد
ـوافـقـات االمـنـيـة في حـال والـضـمـان االجـتـمـاعي الكـمــال اجـراءات ا

التأهل.
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أهــــداف
وعـــلـــيه
خـمــسـة
فـــــــــــــــي
مـشـاركة
تـــــــبـــــــدو

كانت بـعيدة عن
ــدرب شـهـد رغـبـة ا
وفي وضع أسـاسـا
منهـار ولم تتاح له
الـــــــفــــــــرصـــــــة في
مــعــاجلــة  احلــالـة
عنوية النفسيـة وا
لالعب في بطولة
شـكلـت عـبـا عـلى
الـــفــــريق  الـــذي
يـــــــنــــــــتـــــــظـــــــر
الــــتـــحــــضــــيـــر
للـمـوسم الـقادم
إمــــــــــــــام وضـع
يـــــحــــتـــــاج الى
مراجعة شاملة
مــــــــن خــــــــالل
اجلهاز الفني

واإلدارة
لــلــدفــاع عن

اللقب.
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وتــمــكن الــفـــريق من اخــذ الــصــدارة
مبكرة واإلمساك بـها والتغريد خارج
الــــســـرب مـن دون الـــنــــظـــر لــــلـــوراء
وتمكنوا من اكتساح إقرانهم  قبل ان
يـتـعـزز ظـهـور االسمـاء  حـيـث هداف
ــوسم عالء عـــبــد الــزهــرة واخــرين ا
وجــدوا الــطـــريق ســالــكــة لـــتــمــثــيل
ــنــتــخب الـــوطــني بــفــضل  تــقــد ا
سـتويـات الـعالـية والـنـتائج بـشكل ا
ــدرب واضح لـــيــخـــرج الالعــبـــ وا
والـفـريق مـرفـوعي الـرأس في مـوسم
نــاجح بــكل مــعـنى الــكــلــمــة  قـبل ان
يـتوج الـفـريق بـلـقب الـدوري بـأفضل
وضع وسط فـرحـة كــبـيـرة ال تـوصف
جلـمـهـوره الـذي بـقي يـنـتـظـر احلدث
بلهفة بعد فترة غياب  في كل شيء.
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ـوسم وكل من شاهـد الفريق انتهى ا
ـــتــوازن تـــوقع ان يـــكــون لـه حــجم ا
ـشــاركــات اخلــارجــيـة وتــأثــيـر فـي ا
ـطـلـوب ومـواجـهـة األمـور بـالـشـكل ا
ـشـاركــة بـبـطـولـة مـقـارنـة بــالـفـرق  ا
ـــلك مـــحـــمــد الـــدوري األســـيـــوي وا
الــســـادس ومــازاد من ثــقـــة الــشــارع
الـريـاضي ولـيس  األنـصـار بـالـفـريق
هــو احلـــصــول عــلـى لــقب الـــســوبــر
احملـلي بـالـفـوز عـلى الـزوراء في أول
لـقب يـحـرزه عـلى مـسـتـوى الـبـطـولـة

واســـتـــثـــنـــائي في وضع مـــخـــتـــلف
وناجح  بعدما عـــــــــمدت اإلدارة في
الـتـعـويل عـلـى عـنـاصـر مـعـروفـة في
تـــولـي مـــهـــمـــة  الــــدفـــاع عن ألـــوان
الـــفــريق الـــذي قـــدم مــوسـم  طــيـــبــا
صـحـبـة جـمــــــــــهـوره الـكـبـيـر الـذي
سـاعـد الالعـبـ عــبـر مـصـاحـبـته له
العب  وبـحمـــــاس  بعـدما جلمـيع ا
زادت ثـقتـه في تـوجه الـفريـق بنـسج
الـــنــتـــائج اجلـــيــدة واحلـــفـــاظ عــلى
ــوقف من الــبـــدايــة والــتــعــامل مع ا
باريات بـرغبة كـبيرة عبـر مواصلة ا
اجلهـود والـعـطـاء واخـذ األمـور على
مـحـمل اجلـد بغـض النـظـر عن واقـع
بـاريـات من حـيث األسـمـاء والـقوة ا
والضعف  ما ساعد الفريق  بقيـــادة
ـــدرب الـــبـــرازيـــلـي الـــذي انـــطـــلق ا
بــالـفــريق بــاالجتــاه الــصـحــيح ومن
جــــــــولــة ألخـرى واســتــمــر يــتـمــتع
طلـوب من خالل ارتــــــفاع باللـعب ا
حالـة التـجـانس واالنسـجام وبـسبب
امـتـالك الـتــشــــــــــكــيل لالعــــــــــبـ
راكز بـسبب ارتفاع جيدين بجـميع ا
مهارات الالعب وقدراتهم الفــــــنية
ـهــــــاريـة  فــــــضال عن والبـدنـية وا
دعم الــــــــنـتـائج التي جـعـلت األمور
ان تــســيــر كـمــا يــجب  عــلـى جـمــيع
األوقــات والـــســـيــطـــرة عــلى مـــســار
ـــبـــاريـــات فـي وضع مـــخـــــــــتـــلف ا
عــنـدمــا اخــذ الــفـريق يــنــجح ذهــابـا
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ـــاضي يـــعـــد احـــد أفـــضل ـــوسم ا ا
مـواسـم فـريق الــشــرطـة فـي احلـقــبـة
ـمتاز األخيرة  من مـسابـقة الدوري ا
بـكــرة الــقـدم بــعـد احــرازه آخــر لـقب
حـصل عـلــيه في مـوسم 2013 حـيث
باريات منذ بداية هيمن على نتائج ا
ـوسم وخـالـف كل الـتـوقــعـات الـتي ا
ـرشـحـ وضـعـته خـارج دائـــــــــرة ا
ـوسم للـفوز بـاللقـب بعد قبل بـداية ا
غـيـاب وتـراجع وعـدم اسـتـقرار لـتـلك
الفـتـرة في إعـقاب احلــــــــصـول على
لقب الـعام نـفـسه قبل ان تـقوم  إدارة
الــنــادي فـي اســتــقـــطــاب ودعم فــارز
الــفـريق بـالعـبــ وأســمـاء مــعــروفـة
مقابل عقود ورواتب مغرية وكان لها
مـا خطـطت له لـتـتـلـقى هـديـة الـفريق
في احلصـول عـلى لقب الـدوري الذي
مثل حتـوال كـبيـرا وبصـمـة في تاريخ
شاركة ومواجهة األمور بثقة عالية ا
من خالل  واقع  النتائج بـعدما حقق
الفريق الفوز 27 مرة من مجموع 38
مبـاراة قـبل ان يـتـعادل في 8 وخـسر
ثالث مــبــاريــات وظــهــر أفــضل قــوة
هجـوميـة بـتسـجيل 72 هدفـا وتـلقت
شباكه 22 كأفضل دفاع أيضا وجمع
89 نـقـطـة علـى بـعد خـمـس نقـاط من
الـغـر اجلـوية و24 نـقطـة عن ثـالث
الترتيب الزوراء بـعدما فرض الفريق
ـــيـــز نـــفـــسـه وبـــحـــضـــور فـــاعل و
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قـبل موعدا  لـقرعـة كأس آسيـا للـشباب حتت 19 عـاما التي سـتقام في أوزبـكسـتان للـمدة من الرابع عـشر ولغـاية احلادي حـدد االحتاد اآلسـيوي لكـرة القـدم الثامن عـشر من شـهر حزيـران ا
ـثلي بـور بتـمام الـساعـة التـاسعـة والنـصف مسـاءً بتـوقيت بـغداد.وتـشهـد القـرعة غـياب  ـاليـزية كـواال قـبل.  وتقـام القـرعة في مـقر االحتـاد اآلسيـوي بالـعاصـمة ا والـثالثـ من تشـرين األول ا
شـاركة بسـبب  انتشـار فايروس كـورونا وتـقييـد رحالت الطيـران ب الدول وسـيتم نقل مـراسيم الـقرعة بـشكل مبـاشر عبـر رابط رسمي من أجل شـفافيـة ونزاهة الـقرعة.وسـيكون نـتخـبات ا ا
ستـوى االول واليابـان وطاجكـستان مـنتخـبنا الـشبـابي بالتـصنيف الـثالث للـقرعـة إلى جانب مالـيزيا وفـيتـنام وكمـبوديا وجـاءت  منتـخبات  اوزبـكسـتان والسـعودية وكـوريا اجلنـوبية و قـطر بـا
عن تلـبية طـلب االحتاد اإليراني سـتوى الـرابع.واعتذرت تـطبيـعية االحتـاد العراقي لـكرة الـقدم  ـستـوى الثاني فـيما حـلت منتـخبـات ايران واليـمن والبحـرين والوس با واستـراليا وانـدونيسـيا با
قبل وذلك بـسبب جائحة كـورونا وصعوبة جتـمع الالعب فضالً عن صعـوبة السفر الستضافة مـنتخبنـا الشبابي خلوض مـباراة ودية مع منتـخب شباب إيران في طـهران بالتاسع من الـشهر ا

بهذا الوقت الصعب .
باراة التي أقـيمت على مـلعب االمير محـمد بن فهد في سابقـة في ا ـاضي بخسارته أمـام مصر في ربع نـهائي ا وكـان منتخب شـباب العراق ودع بـطولة العـرب لكرة القـدم خالل شهر شباط ا

السعودية سجل هدفها الوحيد الالعب محمود صابر في الدقيقة 71.
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تــواجه أنــديـة الــدوري اإلنــكـلــيـزي
ــمـتـاز لـكـرة الـقـدم خـطـر خـسـارة ا
مـبـالغ ضـخـمـة من إيـرادات حـقـوق
البث الـتلفـزيوني جراء اضـطرارها
إعادة جزء من األموال إلى القنوات
الـنــاقـلـة حـتى في حـال اسـتـئـنـاف
ــعـلـق. وسـيــتم تــعـويض ــوسم ا ا
ـباريـات التي مـبالغ لـلـقنـوات عن ا
لم تُــقم في مــوعــدهــا احملــدد كــمــا
ويـعـتـبـر عـدم تـواجـد جـمـاهـيـر في
ـالعب عــــامـال مــــهــــمــــا في هــــذه ا
ــعـضـلــة. وأشـارت هـيــئـة االذاعـة ا
الــبــريــطـانــيــة "بي بي سي" إلى أنّ
األنـديـة الــتي واصـلت مـشـاوراتـهـا
بشأن "مـشروع االستـئناف" تواجه
خـسـائر بـقـيـمة  340مـليـون جـنيه
اســتــرلــيـني ( 420مــلــيـون دوالر).
وقــال ريـتــشـارد مــاسـتـرز الــرئـيس

الـتنـفـيذي لـرابـطة الـدوري: "تـمكـنا
من إطـالع أنـديـتـنـا بـشـأن وضـعـنـا
مع القنوات الناقلة وهو طبعاً أمر
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dzU∫ فريق مانشستر ستي في احدى مباريات الدوري االنكليزي الذي يواجه خسائر في االيرادات š
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التي شكلت حافزا مضافا  للفريق في
ان يستمر لـلتحضيـر للموسم احلالي
بـــعـــدمـــا حـــافظ عــــلى قـــوته وشـــكل
احلصول على اللقب دافعا لإلدارة في
البحث عمـا يدعم صفوف الـفريق بعد
اكـثـر  عـنــدمـا  ذهـبت اإلدارة الى دعم
صـفــوف الــفـريـق في انـتــداب العــبـ
آخـرين إمـام  حتـقــيق مـطـالب الـدفـاع
عن اللقب الذي استهله مـرتبكا بعدما
تغـلب بـصعـوبة عـلى احلـدود بهـدف
لواحد قـبل ان يتـلقى خـسارة الزوراء
ـوسم وفي بـداية في ثاني مـبـاريات ا
مـرتـبكـة زادتـهـا نـتـيـجـة  الـتـعادل مع
نــفـط مــيــســـان بــهـــدفــ قـــبل تــوقف
الــدوري بـعــد اتــســاع االحـتــجــاجـات
الـشـعـبـيـة  لـكــنه بـقي إمـام بـطـولـتـ
ـلك مــحـمـد مـهــمـتــ حـيث بــطـولــة ا
الـسـادس الــتي اسـتــهـلـهــا نـهـايـة أب
اضي في مواجـهة الكـويت الكويتي ا
وخسرها بهدف لـثالثة قبل ان يحسم
األمـور ويـنـتـقل لـلـدور الـتـالي عـنـدمـا
ــة نــفس الــفــريق في تــمــكن من هـــز
مــلــعب كــربـالء بــهــدفــ دون مــقــابل
وانتـقل لـلـدور الـسادس عـشـر وتـمكن
من الفوز على نـواذيبو بهدف دون رد
ثم كـرر الـفـوز مـرة أخــرى بـالـنـتـيـجـة
العـريـضـة ايابـا بـخمـسـة أهداف دون
همة رد لينـتقل ألحد ادوار الـبطولـة ا
حـيث دور الــثـمـانــيـة  اخملـيب كــثـيـرا
وفي وضع غـيـر مـتـوقع بـعـدمـا خـسر
من الـشبـاب الـسـعودي بـسـتـة أهداف
ة  في دون رد في نتـيجـة ستـبقى مـؤ
سجل الـفـريق قـبل ان يفـشل في مـحو
أثارها بعدما خـسر لقاء اإلياب بهدف
لتتـقيح اجلـروح بعد أكـثر بعـدما ترك
ـــلــكي  مع انه لم الــفــريق الــســبــاق ا
ــتـلك يـواجـه فـريــقـا قــويـا صــحـيح 
العـبــ مـحـتــرفـ لـكـن إدارة الـفـريق
باراة الذي فشلت في اختـيار ملـعب ا
ظـهـر مـبــتال وفي  أجـواء  بـاردة جـدا
ـباراة ومـن دون جـمهـور وفي جـرت ا
تفاصـيل فشـلت اإلدارة مرة أخرى في
تـدارك األمـور لــيـخـرج الـفــريق مـثـقال
من حــيـث الــنــتــيــجـــتــ والــســمــعــة
ـذل  لبطـل الدوري احمللي واخلروج ا

بعد موسم يشار له باهتمام.
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ـلـكي  وضع الالعـب حتت اخلروج ا
ـشـاركة بـبطـولة دوري الضـغط امام ا
إبطـال أسـيـا االهم واألصـعب  بـعـدما
واجه الالعـبـ مشـاكل بـدنـيـة بـسبب
تـــوقف الـــدوري وانــعـــدام الـــوحــدات
الـتـدريـبـيـة إضـافة الـى نـقل مـبـاريات
ــفـتـرض الـفــريق الى خـارج مــلـعـبه ا
كــربالء الى اربـــيل إضــافــة الى أنــهــا
لك أتت بعـد الفـشل الكـبيـر ببـطولـة ا
وما خـلـفـته من مـشاكل عـلى مـسـتوى
اإلدارة وخـاض الــفــريق الـلــقـاء األول

مـع اســــتـــــقالل طـــــهـــــران انــــتـــــهى
بـتـعـادلــهـمـا بـهــدف قـبل ان يـخـسـر
اللقاء الثاني إمام الوحدة اإلماراتي
بـــهـــدف  لــــيـــقف فـي أخـــر تـــرتـــيب
مــجــمـــوعــته وفي مـــشــاركــة أخــرى
مــخــيـــبــة لــآلمــال  أحلـــقت الــضــرر
بالـفـريق والـعالقـة مع األنـصـار قبل
ــــرة من ان يــــواجه االنــــتــــقــــادات ا
ـراقــبــ   قـبـل ان تـضع الــنــتـائج ا
ـدرب الـكـرواتي  الـذي ـهـمــة ا حـدا 
ــهــمـة تــرك الـفــريق قــبل ان تــنـاط ا
ــدرب عــبـدا الــغـنـي  شـهــد الـذي بـا
اسـتــلم الــفــريق في ظــروف مـعــقـدة
لك حيث خروج الفريـق من بطولة ا
وتـــراجــــعه في الــــدوري األســـيـــوي
شاكل اإلدارية حتت ضغط وظهور ا
انتـصار الـفريق  وتـراجع معـنويات
الالعب والفـريق إمام مهـمة الدفاع
عن لـقب الــدوري مـهـمـا كــان  شـكـله
واليـته ومن  يشـارك فيه الن الـفريق
يريد محـو اثأر نتـائج بداية الدوري
لك واسـيا  والنه خضع وبطولـتي ا
الى جـــهـــاز فــــني  جـــديـــد يـــأمل ان
هـمة ويعـيد الـفريق الى يضـطلع بـا
ستوى مساره الصحيح  ولو على ا
احملـــلي واحلــــصـــول عـــلى فـــرصـــة
جــديــدة  لـــتــعــويض مـــا حــصل من
نـكـسـات وكل اآلمــال كـانت مـنـصـبـة
ـدرب وخــبـرته في ان عـلى قــدرات ا
يتمـكن ان يقـود الفـريق في البـطولة

احملـلـيـة ضـمن نــفس الالعـبـ لـكن
األمــور لم تــتــغــيــر بــسـبـب احلــالـة
الــنــفــســيــة لـالعــبــ وفي كــيــفــيــة
مــــواجــــهـــــة األمــــور حتت أنــــظــــار
األنصار الـذين نقموا عـلى الالعب
والفريق الذي وجـد نفسه في وضع
غـيـر مـريح عــنـدمـا اسـتـهل الـدوري
الثاني بالتعادل مع الكهرباء بثالثة
أهـداف لـتـظـهــر األخـطـاء الـدفـاعـيـة
مــرة أخــرى وتــهــتــز الـشــبــاك ثالث
وقع مرات من فـريق كان قد احـتل ا
اضي وسم ا العاشـر في مسابقـة ا
شاركة وفي وضع اختلف عن تلك ا
ـركز وسم الـذي حصـل به على ا وا
الــثـانـي بـخــســارة لــقب الــكـاس من
الزوراء بـهـدف ثم تـعـادل في الـلـقاء
ـــيــنـــاء بـــهــدف في ن الـــتــالـي مع ا
نـتـيـجـة هـي األخـرى شـكـلت حتـديـا
ــدرب وابـتــعـدت عن رغــبـة ـهــمـة ا
جـــمـــهـــور الـــفــريـق الـــذي  يــرى ان
الـفـريق اســتـمـر يـعــاني من احلـالـة
عـنـوية الـتي مـر بهـا الالعـب من ا
مـــــشــــاركـــــة ألخــــرى بـــــعــــيـــــدا عن
طــــمـوحــات الـفــريق الـذي جنح في
الـفـوز الـثـالث عـلى حـسـاب األمـانـة
ـنافس في مهـمة صـعبـة لكنـه عبر ا
بـــثالثـــة أهـــداف لـــواحـــد قــــــبل ان
وقع يتـوقف الـدوري والـفـريق في ا
احلــادي عــشـر  مـن ثالث مــبــاريـات
جــامــعــا خــمس نــقــاط وله ســبــعــة

سري...مهما يحصل ستكون هناك
خسـائر كبـيرة في إيـرادات األندية

هذا أمر حتمي". 

ا وتـابع: "استـطعـنـا وضع تصـوّر 
ــــكن أن يــــحــــدث وفــــقــــاً لــــعـــدة
سـيـنـاريـوهـات في حـال اسـتـكـمال
ــوسـم أو عــدمه لـــلــســمـــاح لــهــا ا

(األندية) برسم صورة ". 
بـالغ التي سـتتم وقد تـصل قـيمـة ا
إعـــادة تــســـديــدهـــا إلى الــقـــنــوات
الـنـاقـلـة مـا يـقارب 760 مـلــــــــيون
جـنــيه اســتــرلـيــني في حــال تــعـذّر
ـوسم فيما سبق وحذّر استكمال ا
مـاسـتـرز من أن هذه الـقـيـمـة قـــــــد
تـصل إلى ملـيـار جنـيه إذا أضـيفت
إلــيــهــا اخلــســـائــر من بــيع تــذاكــر

باريات.  ا
ولــلـداللــة عــلى الـشك الــذي ال يـزال
وسم قائما بخصـوص استئناف ا
ناقشت األندية الـ20 وللمرة األولى
ــوسـم بــشـــكل عـــواقـــــب إنـــهـــاء ا
ــمـــكــــــــــنــة نـــهــائي والـــنــمـــاذج ا

لـــتــحـــــــــديـــد شــكـــــــل الـــتـــرتــيب
النهائي.
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وانضم الدولـيان االنكلـيزيان رحيم
ستيـرليـنغ وداني روز إلى الالعب
الــذين أعـــربــوا عن مــخـــاوفــهم من
ـنــافـسـات في ريـاضـة اســتـئـنـاف ا
يــــحـــتم فــــيــــهـــا االحــــتـــكــــاك بـــ
األشــــــخـــــــاص في ظـلّ إرشــــــادات
احلــكـومـة ألفـراد اجملـتــمع بـالـتـزام
ـسافة مبـدأ التـباعـد االجتـماعي وا
اآلمـنة. وقـال سـتيـرلـيـنغ في حديث
مع قناة الـيوتيوب اخلـاصة بناديه
ـوسـم مـانـشـسـتـر سـيـتي بـطـل ا
: "فـور الـعـودة ال يجب أن ـاضيـ ا
تـكـون تـلك الــلـحـظـة مـتــعـلـقـة فـقط
بــكـرة الـقــدم يـجب أن تــكـون آمـنـة
لــيس فــقط لــنـا نــحن الالعــبـون بل
لـــكل أعـــضــاء الـــطــواقم الـــطــبـــيــة
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ســجل الــوسط الــكــروي في
العـراق اول امس الـثالثاء
حـــــالــــة إصــــابـــــة جــــديــــدة
سـتـجد بـفـيروس كـورونـا ا

(كوفيد 19).  
وأصـــــيـب احلـــــكم الـــــدولي
مــهــنــد قــاسم بــالــفــيـروس
لــيــكـون األول بــ احلــكـام
والــــــــــــرابـع فـي الــــــــــــوسـط
الــريــاضي الـعــراقي. ويــعـد
مـــهــــنــــد قـــاسـم من حــــكـــام
النخبـة في آسيا وسبق آن
قــاد مــبــاريــات دولـيــة عــلى

 . مستوى عالٍ
وأدار قــاسـم نـــهــائـي كــأس
اخلـلـيج 22 عام 2014 ب
مــنــتــخـــــــــبي الــســعــوديـة
وقــــطـــــر وغـــــيــــــــرهـــــا من
ـهـمـة في دوري ـبـاريـات ا ا

أبطال آسيا.
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1993- فوز فريق نادي
الــنـفط  بـكـرة الــسـلـة عـلى
فريق الـنادي االرثـوذكسي
بنتـيجة 101 نقطـة مقابل
96 في اطار منافسات

يدان الـدولية في بطولـة ا
االردن.

1997- فريق نادي الكرخ
بـكـرة الــسـلـة يــتـوج بـطال
لــلــدوري  الــســلــوي  بــعـد
اغلبه على الطلـبة بنتيجة

 92 نقطة مقابل 68.
1998- الشرطة يهزم

الـــنـــجف بـــثـالثـــة اهــداف
دون رد سـجـلـهـا  مـحـمـود
مجيد  2ومفيد عاصم  في
قــمــة جـــمــاهــيــريــة ضــمن

منافسات دوري الكرة .
1999- النجم  االنكليزي
الشهير كيغن كيغان يوقع
عــقـدا  لــتــدريب  مــنــتـخب
ــــــــــــــــــــدة ثـــــــالث بــالده  

سنوات.
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1938- انكلترا  تسجل
ـانـيا اكـبـر فوز لـهـا على ا
ـبـاراة بـعـد تـغـلـبـهـا  في ا
الـــوديــة الــتي ضـــيــفــتــهــا
برل بسـتة اهداف مقابل

ثالثة .
1980≠ العداء جبار

رحـــيـــمـــة يــــســـجل رقـــمـــا
قـياسـيا عـربـيا  في سـباق
110 متر  حواجز قدره
14. 1ث ومجهد فهد

يــــســــجـل رقـــمــــا اخــــر في
الــوثـــبــة الــثـالثــيــة  قــدره
 26?16متر في البطولة
الــدولـيــة الــتي ضــيـفــتــهـا

بغداد .
1991- منتخب الشباب
يــــشــــارك بــــدوري الــــكــــرة
متاز  ويستهل مبارياته ا
بالفوز عـلى النجف بهدف
دون رد ســــــجـــــلـه  طـــــالب

فريح .

 dN ¹Ë ‰eM*UÐ ¡UI³K  uŽb¹ VŽô

vNK  w   UO²H « l

 ôU Ë ≠ ÊbM

دعـا مـورغـان جيـبس وايت العب
خـط وسط فـريق ولـفــرهـامـبـتـون
متابعيه عبـر تطبيق "إنستغرام"
لاللـتـزام بالـعزلـة الـذاتيـة بـينـما
ذهب هو إلى لـندن حلـضور حفل
ســاهــر مـنــتــهـكــا بــذلك احلــجـر
الصحي. وكتب مـورغان منشورا
عبـر تطبـيق "إنستـغرام" حث فيه
مــتـــابـــعـــيه عـــلـى عـــدم اخلــروج
وتخـفيف عمل اخلـدمة الصـحية
لــكــنه تــصــرف بــشــكل مــخــتــلف
قـــلـــيال. فــــقـــد ظـــهــــر الالعب مع
أصـدقـائه فـي مـقـطع فـيـديـو عـبر
تطبيق " "Snapchatصوره أحد

زوار احلفل في جنوب لندن.
وفي مـقـطع فيـديـو آخـر من نفس
ا احلفل ظهرت جـورج ستيل وإ
ــشـــاركــتــ فـي بــرنــامج الزار ا
"جـــزيـــرة احلـب" الـــشـــهــــيـــر في

بريـطانـيا الى جـانب العـديد من
. ووفقا لصحيفة "ديلي شارك ا
مـيل" بدأ احلـفل حـوالي السـاعة

 6مساء من يوم اخلميس
اضي وانـتهى حوالي الـساعة ا
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عبد الغني شهد
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مــلــعب كــربالء الــدولي يــعــد اكــبــر
مـلــعب ريــاضي في مــديــنــة كـربالء
ـقـدسـة ومـنــطـقـة الـفـرات االوسط ا
ـلـعب 34 الف مـتر تـبـلغ مـسـاحـة ا
مــربـع ويــتـــسع الكـــثــر من 30 الف
ــلـعب 100 مـتــفـرج كــلـفــة انـشـاء ا
لعب مليون دوالر بدأ االعـمال في ا
سـنة 2013م واكـتمـل سـنة 2016م
ـــلــعب في  12ايــار و افــتـــتــاح ا
ـبـاراة 2016م في حـفل االفـتـتـاح 
منتخـبنا الـوطني الفائـز في بطولة
كـأس اســيـا2007م  ونـادي كـربالء
الـريــاضي وحــضـر حــفل االفـتــتـاح
وزيــر الـــشــبـــاب والــريــاضـــة عــبــد
احلـسـ عـبـطـان  ومـحـافظ كـربالء

عقيل الطريحي. 
اول مـبــارة دولــيــة وديــة عـلى اد

ـلــعب جــرت بــتـاريخ  13تـشــرين ا
ــنــتــخــبـ الــثـــاني 2017م  بــ ا
العراقي والسوري الشقيق وانتهت
ســجل بــالـــتـــعــادل االيـــجــابي 1-1 
الـهـدف الـسـوري عن طـريق الالعب
فــراس اخلــطــيب في الــدقــيــقــة 17
وســـجل الـالعب الـــســـوري عـــمـــرو

جنـيـات للـعـراق بـاخلطـأ في مـرماه
في الـدقـيـقة 42 وبـحـضور  30الف
ـلـعب مـتـفـرج غـصت به مـدرجـات ا
وهــتـفـت اجلـمــاهــيــر بـحـب الـوطن
الـغــالي كـمــا اسـتــقـبل الــعـديـد من
ـــبــــاريـــات في االســـتــــحـــقـــاقـــات ا

اخلارجية.

الثالثة لـيال. وتفاعلت إدارة نادي
ــــــــوقف ولفرهامــــــــبتون مع ا
وقــــالت إنــــهـــا ســــتــــتـــعــــامل مع
الـــــــالعب كـما يـجب ولـكن ليس

عالنية.
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وسـيــكــون هـنــاك حـوالي
300 شخص من بينهم
الـالعــــبـــــون واألجـــــهــــزة
الــفـنــيــة واحلــكـام داخل
ـالعب خالل أيام وحول ا
ــــبـــاريـــات لـــتـــقـــلـــيص ا
مـــخـــاطـــر الـــعـــدوى.ومن
األشــيـاء الــتي حتــظــرهـا
الـقـيـود الـتـمـائم وبـيـنـهـا
اجلدي هيـنيس الذي يتم
ــلـعب االحــتــفـال بـه في ا
قــبل انـــطالق أي مــبــاراة
لــــــكــــــولـــــونــــــيــــــا عــــــلى
أرضه.وذكــرت صــحــيــفــة
اكـســبــريس الـتي تــصـدر
في كولونـيا أنهـا ستكون
ـــرة األولى مـــنــذ 2008 ا
الــــتي ال يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا
ـــلــعـب قــبل اجلـــدي في ا

انطالق أي مباراة.
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سيـفتـقد كـولونـيا تـميـمة
احلظ ”اجلـدي هـيـنـيس“
ألول مــــرة في  12عــــامـــا
عندمـا يستـأنف مبارياته
في دوري الــدرجـة األولى
ـاني لــكـرة الــقـدم يـوم األ
ـقـبل أمـام ضيـفه األحـد ا
مـايـنــتس بـعـد أن حـرمت
القيود الصحية الصارمة
رمـز الـنــادي من الـظـهـور

لعب. في ا
وســــــيـــــصــــــبح الـــــدوري
ـــانـي أول مـــســـابـــقـــة األ
كـبرى تـسـتأنـف نشـاطـها
يـوم الــســبت بـعــد تـوقف
دام أكــــثــــر من شــــهــــرين
بـســبب جــائـحــة كـورونـا
ــبــاريــات ســتــقــام لــكـن ا

بدون جماهير.

واحلـكام". وتـابع "لـستُ خـائـفاً بل
مـتـحــفظ وأفـكــر في أسـوأ نـتــيـجـة
ـكــنــة". وأردف ســتــيــرلـيــنغ (25
عـــامــــاً): "لــــدي أصــــدقــــاء فــــقـــدوا
جــداتـهم كـمــا وخـسـرتُ أفـراداً من
أسرتـي لذا عـليك أن تـكون حـكيـماً
َن حواليك". وأن تعتني بـنفسك و
وقـال رئيس احلـكـومة الـبـريطـانـية
بــوريس جــونـسـون إنّـه يـعــتـقـد أن
عـــودة الـــريـــاضــة عـــبـــر شـــاشــات
الـتـلـفـزيـون "ستـعـطي دفـعـة لـلروح
ـعــنـويـة الــقـومـيــة نـحن بــحـاجـة ا
إليهـا بشدة". إال أن اسـتفتـاءً للرأي
أجـراه مـوقع "يـوغـوف" على 2000
ئـة منهم ال شخص أظهر أن  73با
يـــعــتـــبــرون أن عـــودة مــنـــافــســات
ـــــمــــتـــــاز ســــتـــــرفع من الــــدوري ا
مـعنـوياتـهم. وتعـتبـر بريـطانـيا من
أكــثــر الــدول تــضــرراً من فــيــروس

ــعـار من "كــوفــيـد-19. وقــال روز ا
تـوتـنـهـام إلى نـيوكـاسل فـي حديث
مباشر عبر حسابه على إنستاغرام
إن "حياة النـاس في خطر...ال يجب
الــتــحــدث عن عــودة كــرة الــقـدم إال
حلـ تـراجع األرقـام بـشـكل كـبـير".
وتــعـارض غـالــبـيـة األنــديـة خـوض
ـتــبـقـيـة في عـدد ـبـاريـات الـ 92ا ا
العب مـثــلـمـا تـرغب مـحــدود من ا
رابـطــة الــدوري لــلـحــد من الــســفـر
واالســـتـــفــادة مـن األمـــاكن األكـــثــر
مالئمة للـتباعد االجـتماعي. وسبق
أن ذكـر قائـد الـشرط الـوطـنيـة لـكرة
الـقـدم ونائب رئـيس الـشـرطـة مارك
ــبـاريـات عـلى روبــرتس أن إقـامـة ا
مبدأ بيـتية وخارج الـديار "ستشكل
. إال أنّه حتديات" خلـدمات الطوار
أعــــلن أنّ الـــشــــرطـــة واحلــــكـــومـــة
والــسـلـطـات الـكـرويـة تـعـمل سـويـاً

عـلى خـطة من شـأنـهـا "أن تـقلل من
أي مــخـاطـر عـلى الــسالمـة الـعـامـة
والـضــغـوط غــيـر الــضـروريــة عـلى
اخلـدمــات الـعــامـة لــكـنــهـا تــسـهّل
اســـتــئـــنــافــاً مـــعــقــوالً لـــلــمــوسم".
وعارض رئـيس بـلديـة لنـدن صديق
خـــان فــكـــرة إقــامـــة مــبـــاريــات في
ــرحـــلــة حــيث ــديــنـــة في هــذه ا ا
تـعـتبـر الـعاصـمة اإلنـكـليـزيـة التي
تــضم خــمـــســة أنــديــة في الــدوري
ـدن تـضـرراً من ـمـتـاز من أكـثـر ا ا
الــوبـاء. وقـال مـتــحـدث بـاسم خـان
لـصـحيـفـة "ايـفـنيـنغ سـتـاندارد" إنّه
"في ظل مــسـاعي الـبالد لـلـسـيـطـرة
عـــــــلى األزمـــــــة ووفــــــاة مـــــــئــــــات
األشخاص يومياً يعتقد (خان) أنّه
ـبــكـر جـداً الـتـحـدث عن عـودة من ا
ــــمـــتــــاز والـــريــــاضـــات الــــدوري ا

االحترافية في العاصمة". 

اضي dO…∫ فريق الشرطة في لقاء سابق حقق نتائج متفاوتة خالل مسيرته في العام ا

لهى خالل تواجد العب ولفرهامبتون مورغان  جيبس  ستيل والزار في ا

ستشفى بعد اصابته بكورونا مهند قاسم في ا
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اخملـرجـة السـوريـة  اكـدت أن عـودتـهـا لـلـدرامـا الـسـورية
قبل بعد أن غابت عنها عدة باتت محسومة خالل العام ا
ســنــوات وكــشــفـت أنــهــا تــفــاضـل بــ عــمــلــ شــامي
واجـتــمـاعي مـعـاصـر لـكـنـهـا لم حتـسم قـرارهـا بـعـد مع

سلسل األول. ميلها إلى ا
ÍbLŠ b³Ž W UÝ«

الـتـدريـسي في كلـيـة الـتربـيـة لـلبـنـات باجلـامـعـة العـراقـية
يـحـاضــر في ورشـة عـمل الــكـتـرونــيـة تـقـام مــسـاء الـيـوم
اخلــمـيس بــعـنــوان(الـتـحــلـيل االدبي لــلـرمــزيـة وتـأثــيـرهـا

احلقيقي على التراث الثقافي في حياة الفرد).

włuÞ W³¼

الــفـنــانــة الـلــبــنـانــيــة طـرحـت عـلى
(يــوتـيــوب) فــيـديــو كــلـيـب أغـنــيـة
(حلـــــــظـــــــة يــــــــا ريت) اخلـــــــاص
ـســلـسل (هـوس) كـلـمـات غـدي
الـــرحـــبــانـي مــوســـيـــقى وتـــوزيع

وإنتاج أسامة الرحباني ومن إخراجها.

ÍËôbM*« qOIŽ

…uOKŠ uÐ√ bLŠ√

مؤسس الـبيت األدبي لـلثـقافـة والفـنون االردني ادار لـقاء
احلظـر الرمـضاني الـذي نظـمه الدارعن بـعد حتت شـعار
(مشـاركتك من بيـتك.. خليك في الـدار) وتضمن فـعاليات

متعددة منها معرض تشكيلي وحرفي .
Vł— bL×

ي الـعـراقـي يـتـحـدث مــسـاء الـيــوم اخلـمـيس عن االكــاد
ـعـرفي) ضمن دورة (طـرق الـتـعـلـيم والـتـعـلم - اجلـانب ا
(طرائق التـعليم والتعلم احلديثـة ) التي تقام عن بعد عبر

نظام عليم / منصة اريد.
uKſË√ w «“dO √ ÊUMO

مثل الـتركي اعلنت وسائل اعالم محلية انه ينتظر طفله ا
مثلة التركية سينام كوبال. األول من زوجته ا

صــراحــتك و بــسـاطــتك جتــذب الــنــاس إلــيك. تــعـمل
بجهد.يوم السعد االربعاء.

qL(«

تــعــمل جــاهـــداً لــلــحــصــول عــلى األربــاح وتــعــويض
. اخلسارة التي تكبدتها سابقاً

Ê«eO*«

حدّد أولـويـاتك  هل أهدافك األولى في احلـياة كي ال
تضيع الحقا .

—u¦ «

 آمـالك وتوقـعـاتك تـخيب. حـان الـوقت لبـعض اجلـدّية
اليوم.رقم احلظ.7

»dIF «

 رتّب أوراقك ومــلــفــاتك ألنك قــد تــفــقــد ورقــة مــهــمـة
للغاية.رقم اجلظ .2

¡«“u'«

كلّ شـخص يـحـبّك  لـكن كلّ شـخص يـحبّ مـا لـديك
ن حولك. أيضاَ.ترقّب غيرة 

”uI «

. حــافظ عــلـى األجـواء ســتــحــصــد مــا زرعــته قــريــبــاً
ة واللطيفة مع الشريك. سا ا

ÊUÞd «

ـكن أن تـتــغـلّب عـلى حب االمـتالك.يـوم بـرهن بـأنّك 
. السعد االثن

Íb'«

تـمـضـي أوقـاتـاً جـمـيـلـة وعـذبـة زاخـرة بـالـرومـانـسـيـة
وأجواء احلب.رقم احلظ.3

bÝô«

أبـعد الـغيـرة ودقّق توقّـعاتك  ثمّ انـظر مـا يحـدث.يوم
السعد اخلميس.

Ë«b «

ا ـنـحك تـعـبيـرك عن أفـكـارك ومـبـادئك شعـبـيـة طـا  
أنك تبتعد عن األنانية.

¡«—cF «

في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
تريد.رقم احلظ .19

 u(«
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اشطب االرقـام كـامـلة بـشـكل تـنجم
عـــنه أرقــــام ســـتـــجــــدهـــا مع احلل
الصـحـيح والـتي تـشكـل مجـمـوعـها

طلوب: أرقام الرقم السري ا
-86511-98765-43210

-38526-12587-14215

-30825-62155-76510

-79522-72422-93491

-72310-89-732-92100

-23804-48-50569-5682

-19265-42113-55004

.416-83-725-301
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أطـــلـــقت دائـــرة الـــفـــنـــون الـــعـــامــة
معـرضها الـثاني إلـكترونـياً بـعنوان
إبــــداعـــات بـــابــــلـــيـــة وذلـك من اجل
الــــتـــواصـل مع الـــفــــنـــانــــ في ظل

هام الناطق الضابط العراقي صدر امر ديواني بتكليفه 
ـسلـحة بعـد اعفـاء اللواء االعـالمي للقـائد الـعام للـقوات ا

الركن عبدالكر خلف من مهامه.

ÎUO½Ëd²J √ w½U¦ « UN{dF  oKDð ÊuMH «

 WOKÐUÐ  UŽ«bÐ≈ Ê«uMFÐ
إجـراءات احلـجـر الـصـحي الـوقـائي
من انتشار فايروس كورونا الوبائي
وذلك على موقـعها االلـكتروني امس
ـــديــر الــعــام االول الـــثالثــاء وقــال ا
الدائـرة الـفنـون علي عـويـد العـبادي

ـعـرض اشتـمل عـلى  36لـوحة إن (ا
فنية لثالثة فنـان من محافظة بابل
وبــواقـع ١٢ لــوحــة لــكـل فــنــان وهم
الـــفــنــان مـــوسى عــبـــاس و شــبــيب
دحتي وصالح هـادي). مشيرا الى ا
إن (الدائرة سـتسـتمر بـالتواصل مع
الــفـنــانـ إلقــامــة مـعــارضـهــا ولـكن
بشـكل الـكتـروني حلـ انـتهـاء وباء
فـــايــــروس كــــورونــــا. وســـبـق هـــذا
ـعـرض معـرض الـكـتـروني اخـرهو ا
مــعـرض الــطـبــيـعــة الـســنـوي لــعـام
2020 وعرضت فيه لوحات الفنان
ـنصـة االلكـترونـية شـارك عـلى ا ا
.فـتـحـقق بـذلك بـكل حـرفـيــة وتـمـكـ
حلم عـشرات الفـنان لـلمـشاركة في
مــعـرض الـطــبـيـعــة الـســنـوي الـذين

شاركة به. واظبة على ا اعتادوا ا

الفجر:03:32
الظهر:12:06
غرب:06:56 ا

ÊUC — WO U ≈

قال الـنبي مـحمـد صلى الـله عـليه وسـلم (من فطـر صائـما
غــيــر انه ال يــنــقص من اجــر الــصــائم كــان له مــثل اجــره

شيئا).
وقال صـلّى الـله علـيه وسـلم الـله علـيه وسـلم: (إِذَا مَاتَ
اإلنْسَـانُ اْنقَـطَعَ عنْه عَـمَـلُهُ إِلَّا مِن ثَـلَاثَـةٍ: إِلَّا مِن صَـدَقَةٍ

جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له). 
وقـال رسـول الـله صــلّى الـله عـلـيه وســلم: (سـلُـوا الـلهَ

علمًا نافعًا وتَعَوَّذُوا باللهِ منْ علمٍ ال ينفعُ)

W¹u³½ Y¹œUŠ√

قال تعالى: 
( ُـزَةٍ (ويـل لِـكُـلِّ هُــمَــزَةٍ 
فــــمــــا هــــو الــــهــــمـــز

واللمز?
الهـمز : بالـفعل كأن
يعبس بـوجهه. امـا اللمز

: باللسان .
نم و الـوثن امــا الـفـرق بـ الــصـَّ
فـهـو ان الــصـنم : مـا جُــعل عـلى
صورة إنـسان يُـعبـد من دون الله
. امــا الـــوثن : مــا عُـــبِــدَ من دون
الــله عــلى أي وجه كــان. فــالــوثن

أعمّ من الصنم.
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سـيحي ميشيل أيوب ُسحراتي ا يـحرص ا
ــكــر قــرب عــكـا عــلى إيــقــاظ أهــالي قــريـة ا
بـارك مـنذ بـفـلسـطـ خالل شـهر رمـضـان ا
 17 عـامًـا مـجـسـدًا صـورة من صـور احملـبة
عـتقدات. واالخـاء الديـني التي جتمـع ب ا
ويــكـسـر ايــوب الـبـالغ مـن الـعـمـر 43 عــامًـا
ـة في عكا لـتناول صـمت أزقة الـبلدة الـقد
وجــبـة الـســحـور مــرتـديًـا زيه الــتـراثي مع
الـكوفـية الفـلسـطينـية وحـاملًا طـبله لـيقرع
وشحات عـليه مرددًا االبتهاالت الدينية وا

الــرمـضــانـيــة في مـبـادرة
مــــــــنـه خلــــــــلـق أجــــــــواء
رمــضــانــيــة في مــديـنــته.
يـــبـــدأ مــيـــشـــيل جـــولــته
الــسـاعـة الــثـانـيــة فـجـرًا
بـــــرفــــقـــــة فــــتـى يــــلـــــقب
بـــالــكـــوشي يـــرتــدي زيًــا
تــراثــيًــا ويــتــنـاوب مــعه
الـقرع على الطبل أحيانًا
وأحـــيـــانًــا أخـــرى يــؤدي
حــركــات اســتــعــراضــيـة
تـــنــال إعـــجــاب اجلـــمــيع
الســـيــمــا األطــفــال الــذين
يـعـتـلـون نـوافـذ وشـرفات

مـنـازلـهم مـرحـبـ بـقـدومـهم. ويـقـول ايوب
ـتـهن التـسـحـير ـوقع الـبوابـة( أنه  وفـقـا 
مـــنــذ 17 عـــامًــا بـــشــكل تـــطــوعـي إليــقــاظ
ـسلـم لـسحورهـم) وأوضح أن (رسالتي ا
هـي الـــسالم أتـــمــــنى أن يـــحـل الـــسالم في
الـعــالم الـعـربي عم نـشـوف قـتل عم نـشـوف
األوضــــاع تـــرجـع لـــورا اإلنــــســـان يــــقـــتل
ـكن! احلل الـوحـيـد لـنـا هو اإلنـسـان مش 
الــسالم أن يـحل بــيـنـنـا جــمـيـعًــا). ويـحـفظ
ايـــوب آيـــات من الـــقـــرآن الـــكـــر ويـــقــول

مفتخرًا (عيدكم هو عيدي).

tK³DÐ ‰u−¹ w×O  wð«d×

WOMOD K  W¹d  w

االعـالمي الـعـراقي تـســنم مـهـام عـمـلـه مـديـرا عـامـا لـدار
ناسبة من امون لـلترجمة والنشر وتلقى التهاني بهذه ا ا

زمالئه .

W¹uG   U Ëd
لـلمـشـروبات الـرمـضانـيـة مذاق
خاص  وهي كـثـيرة وأشـهـرها

قمر الدين. 
وهـو مشـروب طـبـيعي يـحـتوي
عــلى عـنـاصــر غـذائـيــة يـحـتـاج
إلـيـها اجلـسم لـتـعويض نـسـبة
ــــفـــقــــودة أثـــنـــاء الـــســــوائل ا

الصيام.
وال يـتـمـيّـز مـشـروب قـمر الـدين
ـذاق رائع فـقط إنّـمـا يـتـحلّى

أيضاً بفوائد هائلة. 
فهـو يـساعـد علـى التـخلّص من
األرق ويـفـــــتح الـشـهـيّـة ويـزيد
من مـنـاعـة اجلـسم ويـفـيـد قـمـر

ــقــاومـــة الــعــطش وفي الـــدين 
تـنـظـــــــــــيم عـمل األمـعـاء وقد
اتــضــــــّح أن كل 100 غــرام من
ـــشــــــمش يــحــتــوي عــلى لب ا
200 مــلــيـــــغــرام بــوتــاســيــوم
وكـذلك صــوديـوم و فـيــتـامـ أ
هـــــذا بــــاإلضـــــافـــــة إلـى مــــواد

بروتينية. 
كما أن 100 غرام من قمر الدين
ــئـــة من حــاجــة تــعــطي 45 بــا
اجلسم الـيومـية من فـيتـام أ

ــئـة من فـيـتـامـ ج و 6 و 8 بـا
ـئة ـئة من فـيتـام ب 3 بـا بـا

من فيتام ب.1
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لم تكوني غنية?
أســاعــدهم عــلى مــدى أيــام الــســنـة
ضمن مـا أستطـيع علـيه وليس فقط

في شهر رمضان.
حدث في رمضان عالق بذاكرتكِ?×
حـ قضـيت مـرة شهـر رمـضان في

اجلزائر كان جميال ال ينسى  
  ×من هــو الــنــجـم الــذي حتــرصـ
على مـتـابعـته رغم توقف الـتصـوير
لــكــثـيــر من االعــمــال الــرمــضــانــيـة

بسبب كورونا?  
ليـس لديَّ جنم مـفضـل ولكن أخـتار

العمل اجليد . 
ـفـضلـة لديـك على مـائدة  × األكـلة ا

اإلفطار?
أكـيـد الــلـحــوم والـســمك والـبــامـيـة
ــلـوخـيـة ومن احلـلــويـات كـنـافـة وا

وقطايف.

رمــضـــان كــر يـــاحــالــو) كـــلــمــات
الـــشــاعـــر مـــحـــمــد حـالوة وأحلــان
وجي وسيقار الكبير محمد ا ا

 ×مـسـلـسل أو ابـتـهـاالت رمـضـانـية
شــــاهـــدتــــيه بــــاألمس بــــاقــــيـــة في

الذاكرة?
  ابـــتــهـــاالت وتـــواشـــيح رمـــضــان
لـــلـــشــــيخ ســـيــــد الـــنـــقــــشـــبـــنـــدى

سحراتي لسيد مكاوي  وا
  ما طقوسكِ بعد اإلفطار?

  شــرب فــنــجــان الــقــهــوة وتــنـاول
احللويات .

  كــيف تـمـضــ يـومكِ الــرمـضـاني
نزلي? خالل احلجر ا

   طـــوال الـــيـــوم أحـــاول أن أطـــبخ
بنـفـسي الطـعام ألسـرتي وأكون في

شدة التعب من الصيام  
  كيف تساعـدين الفقراء ولو

ـهــرجـانــات وحـاصــلـة دولــيــة في ا
على ليسانس آداب قـسم فلسفة من
جــامــعــة الــقــاهــرة وبــكــالــوريـوس
ـسـرحـية. ـعـهـد الـعـالي للـفـنـون ا ا
نحاورها في السطـور التالية بشأن

طقوسها خالل شهر رمضان.
 ×  مــا الــذي يـجب أن نــتــعـلــمه من
شـــهـــر رمـــضـــان فـي ظل جـــائـــحـــة

كورونا?
 رسائل كثيرة أهمها الصبر .

صيامكِ خالل احلجـر الصحي كيف
 تصفينه اليوم ?

حالة طهر 
×اغنية رمـضانية
حتبـ سـماعـها

في رمضان?
أغــنـيــة (حــالـو
يــــــــاحــــــــالــــــــو
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ثلـة مصرية ومؤلفة وفاء احلكيم 
ومــحـاضــرة وعـضــو جلـنـة حتــكـيم
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ـطربة مـايا دياب عن حـفلها أعلنت ا
الثـاني الـذي سـتـقـدمه غـدا األربـعاء
بطـريـقـة عـلى قـنـاتـهـا اخلـاصـة على
ـــدة أطـــول مـن احلـــفل يـــوتـــيــــوب و
ـبـاشـر الـسـابـق.وسـتـقـدم أغـنـيـات ا
خاصة عديدة خالل احلفل مع فرقة
موسيقـية .وتسـتكمل ديـاب حفالتها
عـبر مـواقـع التـواصل لـلـتـواصل مع
ـتـابــعـ الـذين ــعـجـبــ وا جـمـيع ا
يحـبـونـهـا ويـطـالـبـونهـا بـذلك في ظل
ــنـــزلي الــذي الــتـــبــاعــد واحلـــجــر ا
نـعيـشه. مـؤكـدة ان(احلـفـلـة الـثـالـثة
ـبارك). فـسـتـكـون في عـيـد الـفـطـر ا
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ـنـاسـبـة من خـرجـوا دون الـتـصـاريح ا
احلــــجــــر الــــصــــحي ومـن ال يــــرتـــدون
ـنــازلـهم. كـمــامـات بــضــرورة الـعــودة 
ـــنـــاسب نــــحـــاول ضـــمـــان االتــــبـــاع ا

إلرشادات احلكومة).
وأضــــاف أن (الـــقـــرويـــ يـــقـــابـــلـــونه
باالبـتسامـات والتحـيات تخـفيفـا عنهم
في ظـل ظـروف الـتـفـشـي). كـمـا اسـتـقل
عــامـــلــون في احلـــكــومـــة يــرتــدون زي
الشخـصيات في الـفيلم قوارب خـشبية
صغيرة لتوزيع مساعدات حتتوي على
ـعلبة لـلسكان في حي األرز واألطعمة ا
ساحلي قريب. وتظهر األرقام الصادرة
عن احلـكومـة أن الفـلبـ التي تـخضع
عاصمـتها ومدنـها الرئيـسية إلجراءات
عـزل عـام صـارمـة حـتى مـنـتـصف أيار
ـرض سـجـلت  9485حـالــة إصـابـة بـا
و 623 وفـاة حـتى يـوم االثنـ بـيـنـما

تعافى 1315.

{ مــــانـــــيـال - وكــــاالت - يـــــتـــــجــــول
مـسـؤولـون مـحلـيـون في الـفـلـب وهم
يـــرتـــدون مالبس شـــخـــصـــيـــات أفالم
(حرب النجوم) (سـتار وورز) الشهيرة
بــهـــدف تــطـــبــيق إجـــراءات عــزل عــام
صــارمــة لـلــحــد من انــتــشــار فــيـروس
ــســـتــجــد إضــافــة لــتــوزيع كــورونــا ا

مساعدات.
ويــجـذب الـشـبـاب الــذين يـقـودون تـلك
ساعي انتباه الـقروي على مشارف ا
مــانـيال وهم يــرتـدون مالبس الــشـريـر
دارث فــــــيـــــــدر وكــــــذلـك زي جــــــنــــــود
اإلمـبــراطـوريــة بــعـد أن صــنـعــوا تـلك
األزيــاء من مـفــارش مـطــاطـيـة وأدوات
بالستـيكـية مـستخـدمة كـما يـذكرونهم
ــــنـــزل.وقـــال مـــوريل بــــالـــبـــقـــاء في ا
بالـداجو وهـو مسؤول مـحلي مـنتخب
يـــــرتـــــدي زي ســـــتــــورمـــــتـــــروبـــــرفي
ن تــصــريح(نــحـــاول حث الــســكــان 
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{ لندن  –وكاالت - بيعت سترة لنجم
الــروك الـراحل كــيـرت كـوربــ بـسـعـر
قـــيـــاسي بـــلغ  334ألف دوالر الـــعــام
اضي .. واآلن تشير تقديرات إلى أن ا
آلـة اجلـيتـار الـتي عزف عـلـيهـا كـوب
مع فــــريـق نــــيــــرفــــانــــا فـي بــــرنــــامج
(إم.تي.في أنـبلـجد) قـبل خمـسة أشـهر
من وفاته قـد تبـاع بسـعر مـليون دوالر
قبل.وقالت دار في مزاد خالل الشهر ا
جـــولــيــانـــز لــلــمــزادات إن (الـــكــيــتــار
ـعروض لـلـبـيع من طـراز مارتن دي- ا
18إي ومــصـنــوع عـام  1959وعـزف
عليه كوب خالل تسجيل احللقة على

الهواء مباشرة عام 1993. 
وللكيتـار غطاء بداخله حقـيبة صغيرة
يـــقــال إن كـــوبــ كــان يـــخــبئ فـــيــهــا
الـهــيــرويـ الــذي أدمــنه في ســنـواته

األخـــيـــرة.وســـجل كـــوبـــ جنم فـــريق
نـيــرفـانـا حــلـقــة أنـبـلــجـد في نـوفــمـبـر
تشرين الـثاني عام  .1993وعثر عليه
ميـتا بـرصاصـة أطلـقهـا على نـفسه في
منزله بسياتل في أبريل نيسان 1994

وكان عمره 27 عاما).
وطُـــرح ألــبـــوم فــريق نـــيــرفـــانــا الــذي
يــتــضــمن تــسـجــيال لــلــحــلــقــة واسـمه
(إم.تي.في أنـبـلـجـد إن نـيـويـورك) بـعـد
وفاة كـوب وفـاز بجـائزة غـرامي.وقال
دارين جولـيان الـرئيـس التـنفـيذي لدار
جـوليـانز لـلـمزادات إن اجلـيتـار (احتل
مـكـانته فـي التـاريخ بـجـدارة باعـتـباره
اآللـــة الــتي عــزف عـــلــيــهـــا أحــد أكــثــر
أيــقـونـات مـوسـيــقى الـروك تـأثـيـرا في
ـبـاشـر التي واحـدة من جتارب األداء ا

ال تُنسى على اإلطالق).

ـنـزل تـقـيم عــلى عـقب كـون صـاحــبـة ا
يــومــيــا ســهــرات عـديــدة تــركـت اثـارا
ســلـــبـــيـــة في داخـــلـه فـــيــضـــطـــر الى
مــجــارتــهــا حلــ تــســديــد االيــجــار 
والـفــيــلم يـســلط الــضـوء ايــضــا عـلى
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة مـنذ مـاتـعـانـيه ا
انتشـار فضائح الدروس اخلـصوصية
وعــمــلـيــات الــتــزويــر حـتـى اصـبــحت
الــشـهـادات تـشـتـرى وتـبـاع  احـيـانـا 
فـضـال عـلـى نـظــام االضــافــة لــدرجـات
للـطلبـة كوسيـلة تشـجيعـية اذ اثر هذا
الـنـظـام سـلـبـا عــلى مـسـتـوى الـطـالب
اضــافــة لـلــدخــول الــشــامل لــلـمــراحل
نتهـية هو االخر كـان سلبيـا متزامنا ا
عـامالت السلبـية التي يتـعرض لها با
بعض الطلبة في وقت كان التعليم في
الــعــراق يــعـــد من اولــويــات اهــتــمــام

احلكومات ).
سرح الى ذلك تضع دائرة السينما وا
الـلـمـسات األخـيـرة في بـناء مـسـرحـها
اجلديد مسرح آشـور  الصرح اجلديد
لــــهــــذه الـــدائــــرة والـــذي يــــضم 120

كرسيا.
وتــعــد هـذه اخلــطــوة في زمن احلــظـر
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يـــحـــاول الـــعـــديــد مـن الـــشــبـــاب دعم
ـا يـقـدمـونه من الـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة 
افالم قــصـيـرة. ومـنـهم اخملـرج مـحـمـد
سـمـيـر الالمي الـذي حدثـنـا عن فـيـلمه
(العـمل بـشرف) قـائال ان (فكـرة الفـيلم
حتـمل رسـائل عـديـدة ويعـد من االفالم
القـصيرة  وبـطولـة الفيـلم لي بصـحبة

ان عبد الله . مثلة ا ا
والــفــيـلـم شــارك في مــهــرجــان ابـواب
الـــشـــهـــرة الـــذي ســـبـق وان اقـــيم في
الـعــراق وحــصل عــلـى جـائــزة افــضل

تمثيل واخراج . 
وقــبل الـــفــيــلم شــاركـت بــعــدة بــرامج
كـومــيـديــة وحـالــيـا مــشـغــول بـتــقـد
اعمال جديدة تتزامن مع شهر رمضان

الكر ) .
وعن فيلـمه العمل بـشرف يؤكد الالمي
ان (الـفــيـلم يـجـسـد حـيـاة شـاب اعـزب
ــعـــيــة والــدتـه حتت ســقف يــعـــيش 
واحـد وكــان هـذا الـشـاب دائم الـتـاخـر
عـن عـــمـــله بـــســـبب بـــعـــد مـــنـــزله عن
ـدرسـة فــيـقـرر االنــتـقـال الـى مـسـكن ا
قــريب ومن هــنـا تـنــقـلب حــيـاته رأسـا
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{ مدريد (أ ف ب) - ألغي مـهرجان سونـار للموسـيقى اإللكتـرونية الذي كان
مقررا ب 18 و20 حزيـران في برشـلونـة اإلسبـانـية بـسبب وبـاء كوفـيد-19
ـنـظـمـون في بـيـان (دورة الـعام  2020من ـنـظـمـون.وأوضح ا عـلى مـا أعـلن ا

مهرجان سونار في برشلونة لن حتصل وستؤجل إلى 2021. 
ـتـفـرجـ اتـخـذ الـقـرار ألن هـذه الـطـريـقـة الـوحـيــدة لـلـمـحـافـظـة عـلى صـحـة ا
اضي هرجـان العام ا والفنـان والفرق الـعاملـة على تنـظيمه).وقـد استقـطب ا
ـقــبــلـة مــنه من 17 إلى 19 أكـثــر من 105 آالف مـتــفــرج.وســتـقــام الــدورة ا
ـنـظـمـون عـلى إعـادة بـرمـجة حـزيران 2021 عـلى مـا أوضح الـبيـان.ويـعـمل ا

غالبية احلفالت والنشاطات التي كانت مقررة هذه السنة. 
وكان سيشارك في دورة الـسنة احلاليـة الفرقة البـريطانية ذي كـميكال براذرز

والسويدي إريك بريدز والفنزويلية أركا.

ـنـجـز وسـبـيل رائع الحـراز الـتـقـدم وا
السـتـقــطـاب الـطــاقـات اجلـديــدة لـهـذا

بدع الشباب      . الفن من ا

وانـتــشــار وبــاء الـكــورونــا في الــعـالم
ضـوءاً لالمل اجلديـد وفرصـة لـصنـاعة
عـروض مـسـرحـية مـسـتـقبـلـيـة تـنافس

مشاهد من فيلم العمل شرف

عرض ملصق ا
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-(أ ف ب)  –وضـــــعت {  بــكــ
ــدار أول الــصــ الــثالثــاء في ا
قـمـرين اصـطـنـاعـيـ من كـوكـبة
ـا يـعـرف بـ(إنتـرنت مـخـصـصـة 
األشيـاء) أي التـكـنولـوجيـا التي
تـتـيح للـتـجـهـيزات اإللـكـتـرونـية
(التواصل) في ما بينها على ما

ذكرت وسائل إعالم رسمية.
وحــصـــلت عــمـــلــيــة اإلطالق من
قاعـدة جـيـوغوان (شـمـال غرب)
لـتؤذن تـالـيـا بـانطالق (مـشروع
شيـنغـيون) عـلى ما ذكـرت وكالة
أنباء الـص اجلديـدة. وسيكون
(شــــــــيــــــــنــــــــغــــــــيـــــــون -01 2)

و(شـيــنـغــيـون-02 2) جـزءا من
80 قمـرا اصطنـاعيـا لالتصاالت
دار األرضي سـتكـون كـلـهـا في ا
ـــنــخــفـض (عــلى عـــلــو أقل من ا
ألــفي كــيـلــومـتــر) بــحـدود ســنـة
ـــــصـــــدر عـــــيـــــنه. 2023 وفـق ا
ويـــشــكل مــشــروع شـــيــنــغــيــون
الـــكــوكـــبــة الـــفــضــائـــيــة األولى
اخملــصــصـــة إلنــتــرنت األشــيــاء
ــطـورة بــصـورة مــســتـقــلـة من ا
الــصـ بــحـسب الــوكـالــة. وقـد
ازدان الصاروخ احلامل للقمرين
سمى كوايجو- االصطناعي ا
ــــــثـل أطـــــــبــــــاء 1ايه بـــــــرسـم 
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الـقـفــازات في مـواقف الـسـيـارات
تجر ورميها. بعد خروجهم من ا
وفـي ظل حـــــالـــــة الــــهـــــلـع لــــدى
ـسـتــهـلــكـ الـذيـن يـتـهــافـتـون ا
ـنــتـجـات ســجـلت لــشـراء هــذه ا
الصيدليات في السعودية حاالت
ــا ـــعـــدات  نـــقـص في بـــعض ا
فــيـــهــا الــقـــفــازات والــكـــمــامــات

وسوائل التعقيم.
وقــد سُـــجل هــذا الـــتــهـــافت رغم
االنــقــســام بــشــأن فــعــالــيــة هـذه
نتجات. وتشير منظمة الصحة ا
ــيــة إلـى أن غــسل الــيــدين الــعــا
بـانـتـظـام أكـثـر فـعالـيـة من وضع
قفازات في الوقاية من الفيروس.
راقـبة ـراكز األمـيـركيـة  كـما أن ا
األمراض والـوقـاية مـنهـا توصي
األشـــخـــاص الــعـــاديـــ بـــوضع
أقــنــعـة واقــيــة قــمــاشـيــة قــابــلـة
لـــلـــغــسـل في األمـــاكن الـــعـــامــة
وبالتالي حصـر استخدام أجهزة
الــتــنــفس األحــاديــة االســتــخـدام
واألقـــنــعـــة اجلـــراحــيـــة بـــأفــراد

تـتحـول إلى مـصدر خـطـر صحي
من خـالل رمــــيــــهـــــا في شــــوارع
بــيــروت وفـق مـا أبــلـغ فــرجنــيـة
وكالة فرانس برس. وفـيما ينتقل
الــــفــــيـــروس فـي الـــعــــادة عــــبـــر
الــتــخــالط بــ الــبـشــر من خالل
ــــنــــتــــقل إلـى اجملـــاري الــــرذاذ ا
التنفسية أظهرت دراسات قدرته
عــــلـى الــــصــــمــــود عــــلى بــــعض
األســطح أليـام عــدة مـا يــعـني أن
ــرمــيـة الـكــمــامـات والــقــفـازات ا
تــشـــكل خــطــرا عــلى أي شــخص
يالمسـها. ومـنذ ظـهور الـفيروس
في الـصـ نـهايـة الـعـام الـفائت
ســجـــلت بــلــدان الــشــرق األوسط
7711 وفــاة من أصل 233 ألــفــا

و522 إصابة بوباء كوفيد-19.
وفي الــســعـــوديــة الــتـي أعــلــنت
تسجيل أكثر من  40ألف إصابة
تـــــــــرغم بـــــــــعـض مــــــــتــــــــاجــــــــر
ـتـسـوقـ عـلى الـسـوبــرمـاركت ا
وضع قفازات أحادية االستخدام.
ويــــعــــمــــد كــــثـــر إلـى نــــزع هـــذه
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ـرضـ صـيـنـيـ يـكـافـحـون و
وبـــاء كـــوفـــيـــد- 19مع عـــبـــارة
) بـالــلــغـة ـعـاجلـ (حتـيـة إلـى ا
ـــنــــدريـــة. ويــــقـــوم (إنــــتـــرنت ا
األشياء) عـلى إقامـة تواصل ب
جـهـازين إلـكـتـرونيـ عن طـريق
اإلنتـرنت من دون تـدخل بـشري.
وهـــو قـــد يـــعـــمل عـــلى أجـــهــزة
اســـتــشـــعـــار أو جتــهـــيــزات من
احلياة اليـومية. وتسـتخدم هذه
الـتـقـنــيـة ألهـداف كـثـيـرة بـيـنـهـا
ثـال حتسـ حركة على سـبيل ا
ـرور وتــطـويـر فــعـالـيـة اإلدارة ا
فـضال عن األسـاور الـقـادرة عـلى
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دائــمــاً مــشـــاكل إدارة احلــكم  في الـــعــراق ذات طــبــيــعــة
شـخـصــيـة  سـأتــرك جـانــبـاً أولـئك الــذين حـكــمـوا الـبالد
انطالقاً من عُقـد مناطقيـة وحزبية وطـبقية وقـبائليـة ونفسية
ـنـصل مــعـهم  وأتـنـاول هـنـا فـأهـانـوا انـفـســهم واهـانـوا ا
التوجه العـام الذي بات سائـداً في ربط التغيـير بأشخاص
مهـمـا كـانت امـكانـاتـهم  ونـسـيـان ان اجلمـيع يـسـيـر على
ـواضـعـات الـسـيـاسـيـة الـتي مـنـهج مـقـرر من الـدسـتـور وا
ترسخت كقواعـد  وانّ مَن يريد التـغيير احلـقيقي عليه أن
حـيث الـنـصـوص واالتـفـاقـات والـتـوافـقات يـبـدأ من هـنـاك 
عـنى الذي يـتطلع كانت اساسـاً في البـناء وان الـتغـيير بـا
اليه العـراقيـون هو هدم بـناء قد مـنخـور ومتصـدع وقيام
بناء جـديد سـليم ومعـافى مكـانه  وهذا ال تصـنعه حـكومة

ة . جديدة أو قد
احملـافظ اجلـديــد مـثالً له هـامش فـي االبـداع الـفـردي من
ــتـــابــعـــة واصــراره عـــلى احملــاســـبــة خالل قـــدرته عــلـى ا
ومالحـقـة اخملـالـفـات وضـبط الــنـشـاط الـعـام في مـحـافـظـة
بـحــسب الـقــوانــ  لـيس لــديه اكــثـر من ذلك  ألنّ هــنـاك
ـكنه نـصب من خاللـها وال  أسس وصل هو نـفسـه الى ا
تغييرها  فإذا اتسعت دائرة التصدع في نطاقاته االدارية
فإن الـعيب في تـلك االسس التي لم تـنفع مـعهـا اجتـهادات

فردية قد تبدو مع الزمن ناشزة.
ـكن االعـتـقـاد ان االفـراد من دون تـشـريـعات من هـنا ال 
كن أن يـكون سلـيمـة ذات هدف وطـني وغـير مـنحـاز  ال 

لهم دور حاسم او حيوي في التغيير والبناء.
ستنبطة هناك مَن يقول انّ  نصـوص الدستور والقوانـ ا
من روحها  ال شائـبة فيـها  لكنه الـتطبـيق  فأعود وأقول
انّ النص نـفـسه سـبب في حـدوث خـلل في الـتـطـبيق  ألنه
و هوامش من تـأويالت ذات صيغ مطـاطية ما سمح في  
يـنـبــغي الـنص الـتــشـريـعي األعــلى في الـبالد أن يـتــيـحـهـا

لكائن مَن كان .
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 ال أحــد يـنـكــر تـدهـور أوضـاع الــعـراق بـعــد كـارثـة االحـتـالل األمـريـكي لــكنّ الـثـمـار
كن قطفها بال تـضحيات وهذا ما حدث بعـد إزاحة النظام الدكتاتوري الناضـجة ال 
حيث عـانى العراقيـون تشرذمـا وتشتّـتا وخذالنـاً في مجاالت احلـياة اخملتـلفة بدءاً من
شكلـة األكثر خطراً تكمن في تدهور السيـاسية واالقتصادية وحتى االجـتماعية. لكن ا
ـنظـومـة الـثـقـافـية والـنـظـر إلى وزارة الـثـقـافـة العـراقـيـة عـلى أنـهـا أضـعف الوزارات ا
ــسـيـطــرة عـلى الـســلـطـة! فــكـان تـكـالـب الـسـاسـة وأقّـلــهـا مـردودا مـالــيـا لألحـزاب ا
واصالت شخـصيات أو أحـزاب يتركّـز على وزارات ثريـة كوزارة النـفط والكهـرباء وا

وسواها أما الثقافة فبعض الساسة وصفها بالوزارة التافهة!?
ـهدي وتـمريـر حكـومة الكـاظمي تـتعـرض وزارة الثـقافة الـيوم بـعد إقـالة حـكومة عـبد ا
ــيــزانــيـة الــضــعــيــفــة) إلى هــجـمــة عــنــيــفـة مـن قـبـل األحـزاب ــادي وا ــورد ا ذات (ا
والـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة الـتي تـسـعى السـتـغالل أي مـؤسـسـة أو مـنـصب حـكـومي
ـكـنهـا من خالله احلـصول عـلى موارد مـالـية تـد نشـاطـاتهـا وتمأل جـيـوبهـا التي ال
كن أن تمألها كنوز األرض كلها. هذا التكالب على وزارة الثقافة جاء بعد أن حققت
ـكـنه أن يتـعالى هذه الـوزارة خطـوات جيـدة عـلى طريق تـأسيس كـيـان ثقـافي عراقي 
ؤسـسة احلكومية التي بدأت ضعيفة في عهد ويستـمر بالنمو فالوزير الذي قاد هذه ا
هدي جاء من الـوسط الثقافي بل من لـبّتهِ فهو بـاحث عميق ومتـخصص باآلثار عبـد ا
العراقية وله عالقات قوية مع الوسط الثقافي حيث تسنّم رئاسة احتاد األدباء والكتاب
ت في عــمق األهـوار فــقـد وُلــد بـ فـي مـحــافـظــة ذي قـار كــمـا أن جــذوره نـبــتتْ و
غطاة أحضان الـقصب والبـردي وعاش طفـولته بالقـرب من اآلثار العـراقية العـظيمـة ا
ـدارس األخالقيـة الـثقـافـية بـالـقصب كـمـا أنه تـرعرع في (مـضـايف اجلنـوب) وهي ا
الشعـبية العراقية التي ال يًشقّ لها غبار كما أن وزير الثقافة الدكتور احلمداني ليس
طـارئـا وأثـبت ( بـالـفـعل) من خالل خـطـوات وقرارات ومـنـجـزات واضـحـة لـلـعـيـان بأنه
األفـضل واألجــود من بــ جــمـيـع الـوزراء الــذين قــادوا هــذه الـوزارة في احلــكــومـات
ي ـنـجزات إدراج آثـار بـابل في الئحـة الـتراث الـثقـافي الـعا الـسـابقـة. من بـ هذه ا
وكـذلك حـدث مع األهـوار حـ وافــقت الـيـونـسـكـو عـلـى ضـمـهـا ألول مـرة بـعـد جـهـود
ي وقد يقول قائل معترض بأن هذا الوزير ليس سنـوات طويلة إلى الئحة التراث العا
ـنجـزات الكـبيـرة بل هنـاك من سبـقوه إلى ذلك فـنقـول لهؤالء هو من يـقف وراء هذه ا
إن هـذا الـرأي أو الـقـول يـصبّ في صـالح الـدكـتـور احلـمـداني ألنه واصـل البـنـاء وفق
الـقـانون الـتراكـمي عـلى العـكس من وزراء كـثيـرين هشـمـوا وهدمـوا ما بـنـاه قبـلهم من
بدأ البناء التراكمي للدولة وهذا ما يحتاجه عنى إن احلمداني آمن  وزراء سابـق 
العـراق اليوم بقوة وهو ما لم يعمل به معظم احلـكومات والوزارات السابقة التي تهدّم
عارضون الستيزار الدكتور ا لم يفطن لها ا كل ما بنـاه من جاء قبلهم. هذه النقطة ر
عارضة له تقف وراؤها أسباب احلمـداني مرة أخرى كما أن هناك بعض األصـوات ا
دى لبناء الثقافة وتطويرها فاحلمداني شخصية بحتة وال عالقة لها بالرؤية البعيدة ا
بدع الـعراقي بـالقول والفعل كما تـدل كثير من نـشاطاته الفـعلية يقف إلى جـانب ا
ـثال وليس احلصـر زيارته لعدد من وهنـالك شواهد كثـيرة عل ذلك منهـا على سبيل ا
ـشـهود لـها بـالـتفـرد والتـمـيز كـزيارته إلى الـشـاعر الـعراقي قـامات اإلبـداع الـعراقي ا
الكبـير (حـسب الشيخ جـعفـر) وقبلـها زيـارته إلى الشاعـر الكـبير (مـظفـر النواب) في
اإلمارات ودعمه جلـميع األدباء العراقي واسـتقباله له في مكتبه بقـلب مفتوح للجميع
ـبدع وبـاب غـير قـابل لإلغالق. أتـذكّر حـ جـمعـني به الـلقـاء األول صـحبـة الـصديق ا
ية لإلبداع الـكتابي كان حسن الـنواب بعد فـوزنا معا في جـائزة الطيب الـصالح العـا
الدكـتور احلمـداني يجـلس معـنا في مـكتبه الـوزاري وكأنه طـالب في حضـرة أساتذته
اخلجل يتملّكه طيلة مدة اللقاء واالحترام والتقدير من أهم صفاته وأجملها في وقتها
شعـرتُ أنني في حضـرة وزير يـنتمـي لألدب والثقـافة ويـعرف الوسط الـثقـافي ويفهم
بـدع من األدبـاء والفنـان وغـيرهم وما ـثقـف وا معانـاته ويسـعى بقـوة إلنصاف ا
سرحية إال سرح الـرشيد وبث النور مجـددا في روح األعمال ا خطـوته إلعادة احلياة 
دليال قـاطعا على جـديته حلمل لواء الـثقافـة العراقيـة اجلادة واالرتقاء بـها إلى مصاف
تـميـزة. ولـعل أعظم اخلـصال فـي الوزيـر الدكـتور احلـمـداني تتـلخص في الـثـقافـات ا
ـبدع في الـعراق كمـا أنه سجّل ـثقف وا إصراره عـلى النـهوض بالـثقـافة وإنـصاف ا
ثـقـف وتـمـسك بخـارطـة طريق ـهـمة إلعـادة االعـتـبار لـلـثقـافـة وا خـطوات الـتـأسيس ا
واضحة لـلنهوض بـالثقافة ظـهرت بوادرها وعالمـتها في عمر وزارته الـقصير الذي ال

يتجاوز سنة واحدة.
لهذا نـحن نرى أن منح الـدكتور احلمـداني فرصة تـنفيذ خـطته إلعادة االعـتبار للـثقافة
ثـقف أمـرا منصفـا بل قد يكـون أمرا واجبـاً ألن النجـاح الذي حققه في العراقـية وا
سنـة واحدة لم يحققه وزراء ثقافـة سابق في أربع سنوات لـهذا نحن ندعو إلى بقائه
ـهـمات في دفـة قـيادة الـثـقـافـة ومنـحه الـفـرصـة الكـافـيـة إلثـبات مـدى قـدرته في أداء ا
ـلـقاة عـلى عـاتقه وعـدم زجّه مع وزراء وحـكومـة فـشلت في حتـقـيق تطـلـعات الـشعب ا
الـعـراقي فـلـيس من اإلنـصـاف أن نـعـامل ونـنـظـر إلى الـوزراء الـنـاجـحـ والـفـاشـلـ
ـا ال يوافق عـليه مـثـقفـون وأدباء ـنـظار واحـد. وأخيـرا مـا طرحـتُه في هـذه الكـلمـة ر
آخرون وهـذا من حقهم لكن من حقنا أيـضا أن نطالب بإجراء مقـارنة منصفة ب ما
حـقـقه الـدكـتــور احلـمـداني في سـنـة واحـدة مع مــا حـقـقه وزراء ثـقـافـة آخـرون أخـذوا
فـرصـتهم الـوزاريـة الـكـاملـة (أربع سـنـوات) لـكنـهم لم يـلـتـزمـوا قانـون الـبـناء
الـتـراكـمي بل هـدّمـوا مـا بـناه الـوزراء الـذين جـاءوا قـبـلـهم لذا
ـعـيــار اإلنـصــاف ومـنح الــدكـتـور نـحن نــدعـو إلى االحــتـكــام 
بـدع وهـذه كما احلمـداني فرصـته الكـاملة لـدعم الثـقافـة وا
مثل الـشرعي لـلشعب وله نعـتقد مـهمـة مجلس الـنواب وهـو ا

الكلمة الفصل في إحقاق احلق.  
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ـصـريـة نـادية كـشـفت الـفـنـانـة ا
اجلــنــدي حــقــيـقــة خــضــوعــهـا
لــعـــمــلـــيــات جتـــمـــيل وأســرار
حفـاظهـا على جـمالهـا وشبـابها

إلى اآلن.
وقــالت اجلــنـدي خـالل مـداخــلـة
عـبــر تـطــبــيق (زووم) لـبــرنـامج
(الـــقـــاهــرة اآلن) مـع اإلعالمـــيــة
ــذاع عــبــر ــيس احلــديــدي وا
فـضـائـية احلـدث الـيـوم: (عـمري
في حــيــاتي مــا عــمــلت عــمــلــيـة
جتميل واحدة وهاتوا أي صور
ـة لـيـا وبــتـوع الـسـوشـيـال قـد
مـيـديــا بـيـعـمـلــوا كـده بـيـجـبـوا
صــور الـــفـــنــانـــات قـــبل وبـــعــد
ة وبـقـلـهم هاتـوا صـوري الـقـد
واجلـديـدة وشـوفـوا من بـدايـتي
حتى اآلن بصـوا على مـناخيري
وبــقي  وعــيــني  هـتـالقـوني زي

مانا).
وأضــافـت:أنــا بـــخـــاف جــدًا من
الـعــمـلـيـات دي إلن دي مالمـحي
اللي اتعودت عليها وأنا جنحت
ـالمـحي ومش هــغـيــرهـا الـلي
بـــعــمـــله بـــاخــد فـــيــتـــامــيـــنــات
ــات لـلــوش والـبــوتـوكس وكـر
بس و عمري مـا نفخت شـفايفي

وفمي زي ماهو.”
وكــشــفت عن مــحــاولــة جتــمــيل
سـابـقـة لهـا خالل فـتـرة شبـابـها
ألنفـها قـائلـة: (زرت دكتـور زمان
وقلتلـه  اعملي شفايـفي بالشكل
الفرنسـاوي رسمهالي وورهاني
وقلي شفتي شكلك األصلي حلو
ازاي? الـشـكل األصـلي  هـو اللي
عـــامـــلـك الـــكـــاريـــكـــتـــر وســـبت
مـنــاخـيــري  زي مـاهي صــحـيح
هـي طـــويــــلــــة شـــويــــة بس هي

شخـصيتي) وأعـلنت أنهـا لديها
مشروع لفيلم سينمائي إنتاج
محـمد مخـتار ومـسلسل درامي
جــديــد وتــابـعـت قــائـلــة:خالص
مـــاعـــدتـش هـــغـــيـب بـــاخلـــمس
سـنوات نـفسي انـفتـحت للـشغل
وموجودة معاكم كل سنة.”فيما
تــوفي الــفـنــان إبــراهــيم نــصـر
صـاحب أشـهـر برنـامج لـكـامـيرا
خـفـيـة في مـصـر عن عـمـر نـاهز
رض. 70 عاما بعد صراع مع ا
و تـــشــيـــيع اجلـــثــمـــان ظــهــر
ـرقـسـية الـثـالثـاء من كـنـيـسـة ا
ــة بــاألزبـكــيــة و دفـنه الــقـد
ـــــنــــطـــــقــــة ـــــدافن األســـــرة 

العباسية.
يـذكر أن الـفنـان الـكبـير إبـراهيم
نــــصـــر بـــدأ حـــيـــاتـه الـــفـــنـــيـــة
كـمـنـولـوجـيــست يـقـلـد الـنـجـوم
الكبـار وشارك في مجـموعة من

برامج األطفال في ذلك الوقت.
تـوالت شـهرته الـفـنيـة حـتى قام
بتمـثيل وبطولـة عدة مسلسالت
تلـيـفـزيـونيـة مـنـهـا (حكـايـة لـها
ر) كما شارك العجب) و(الزمن ا
في عــدة مــســرحــيــات. وحــصـد
شـهـرة كـبـيـرة من خـالل حـلـقات
برنامج (الـكاميرا اخلـفية) الذي
ـه خالل شــــهـــر اعـــتــــاد تــــقـــد

رمضان.
 كـمــا شـارك إبــراهـيم نــصـر في
مــجــمــوعـــة من األفالم أبــرزهــا
(بــــيت بال حــــنــــان) عـــام 1976
و(حــــــــــد الــــــــــســــــــــيـف) عـــــــــام
1986.(امــرأة واحــدة ال تــكــفي)
عام 1990 والـزيـنـاتي مع عـادل
امـام  وحسن الـلـول عام 1997
وفـــيـــلم (اكـس الرج) عــام 2011

صرية. وغيرها من األفالم ا

{ سان فـرانسـيسـكو -(أ ف ب)
 –عـــــززت (تــــويــــتــــر) مــــجــــددا
ـــكــافــحـــة انــتــشــار قـــواعــدهــا 
ــضــلـلــة بــشــأن وبـاء األخـبــار ا
كـــوفــيــد- 19من خالل تـــوســيع
ـــكن نـــطـــاق الـــرســـائـل الـــتي 
اإلبالغ عـنهـا للـمسـتهـلكـ على
أنـــهـــا (مــضـــلـــلــة) أو (مـــثـــيــرة
لــلــجــدل). وتــتــنــافس شــبــكــات
الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي عـــلى
ابـتــكـار ســبل جـديــدة لـتــطـويق
مـوجــة أخـبـار كـاذبـة ونـظـريـات
مـؤامـرة وشـائـعـات ومـعـلـومـات
مــضــلــلــة عن عالجــات نــاجــعــة
مـزعومـة اجـتـاحت اإلنـترنت في
خـالل بـضــعــة أســابـيـع. وكـانت
أعـلـنت (تـويـتـر) في آذار/مارس
اتـــخـــاذ تــــدابـــيـــر لــــلـــتـــصـــدي
ـنـافـيـة مـبـاشـرة لـلـمـعـلـومـات ا
للتـوصيات الصـحية األمـيركية.
وكــتـبت الــشـبــكـة في بــيـان (من
الـيــوم وصــاعــدا سـنــســتــخـدم
تصنيفات ورسائل حتذير لنقدم
شـروحات إضـافـية وإيـضـاحات
في احلاالت التي قد يـكون خطر
ــتـأتـي من الـتــغــريـدات األذيــة ا
أدنـى لـكـنــهـا قــد تـثــيـر رغم ذلك
الــتـبـاسـا أو تـتـســبب بـتـضـلـيل
أشخاص). وتبعـا لدرجة اخلطر
رتبطة بالرسائل (متوسطة أو ا
ـــشــكـالت الــتي قــويـــة) ونــوع ا
تــطـرحـهـا (مـعــلـومـة غـيـر مـدقق
بـصـحــتـهــا أو مـشـكــوك بـهـا أو
مــضـــلــلــة) ســيــتـــمــكن مــديــرو
النـقاشـات عبـر الشـبكـة من الرد
عن طريق حتذيرات أو تنبيهات
كن أن يصل األمر في أقصى و
ـنـشـورات احلـاالت إلى سـحب ا
ـضـلـلة ـعـلومـات ا (في حـاالت ا

أو اخلطرة).
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الـطــواقـم الــطـبــيــة وغــيــرهم من
األفـراد في الفـئـات األكثـر عـرضة
لإلصــابــة. وفي قـطــاع غــزة عـلى
ـتــوسط تـمأل الــبـحــر األبـيـض ا
ـستـعمـلة الكـمامـات والقـفازات ا
ـــلـــوث أصال شـــاطـئ الـــبـــحــــر ا
بـــالــــنـــفـــايـــات. وأكـــثـــريـــة هـــذه
ـنـتـجـات مـصـمـمـة لالسـتـخـدام ا
مــرة واحـــدة وهي غـــيـــر قــابـــلــة
إلعادة التدوير كمـا أنها ال تتفكك
عـضــويــا مــا يـجــعــلـهــا مــصـدرا
لــلـتــلـوث وخــطـرا مــحـتــمال عـلى
احلـياة الـبـحـرية في حـال انـتهى
بـهـا األمـر في الـبـحـر. وقـد اتـخذ
ـتاجـر مبادرات بعض أصـحاب ا
جلـمـع هـذه اخملـلـفــات ووضـعـهـا
فـي حــاويـــات غــيــر أن الـــشــاطئ
يعاني تلوثا مـزمنا إذ إن كثيرين
من سـكــان الـقـطـاع الـفـلـسـطـيـني
الــفــقــيــر يــرمــون نــفــايــاتــهم في
الـبــحـر. وتـقف لــيـنـا عـودة خالل
تنـزههـا مع زوجهـا جلمع بعض

رمية على الشاطئ. اخمللفات ا

{ بــــــيـــــروت-(أ ف ب)  –صُـــــدم
ـصــور عــمـر فــرجنــيـة بــالــعـدد ا
الـكبـيـر من الكـمـامات والـقـفازات
رمـيـة في الشـوارع خالل تنـقله ا
أخـيــرا في بـيــروت في أوج وبـاء
كـــوفـــيــد-19. وهـــو نـــشــر عـــبــر
فـيسـبـوك مـئتي صـورة الـتقـطـها
ـعــدات طــبـيــة واقــيـة بـعــدســته 
مــرمـــيــة أرضـــا لــلـــتــوعـــيــة إزاء
ــمــارســات. وقـد مــخــاطــر هــذه ا
عنون فرجنيـة هذه الصور (غزاة
في بيروت) بـهدف توجـيه رسالة
تــوعـيــة إزاء اخملـاطــر الـصــحـيـة
ـتـرتـبـة عن رمي هذه والـبـيـئيـة ا

اخمللفات الطبية في الشوارع.
ومن بغداد إلى غزة يرمي سكان
كـثـر األقـنـعة الـواقـيـة والـقـفازات
ــســتــخـدمــة عــلى نــطـاق واسع ا
لـلــحــمــايـة من فــيــروس كــورونـا
ـــســــتــــجـــد مــــبــــاشـــرة بــــعـــد ا

استخدامها ما يفاقم التلوث.
غـيــر أن مـصـدر الــقـلق األسـاسي
ــعـــدات الــواقـــيــة هــو أن هـــذه ا

رصد األمـراض وأجهـزة التـدفئة
التي تتكيف تلـقائيا مع الطقس.
ـتـوقع أن يــحـقق إنـتـرنت ومن ا
األشيـاء طفـرة مع تـطويـر شبـكة
اجلــــيل اخلــــامس الـــتـي تـــوفـــر
ــــئــــة مـــرة من ســــرعــــة أعـــلى 
شـــبــكـــات اإلنـــتــرنت مـن اجلــيل
تـوفـرة حـاليـا. ولـيست الـرابع ا
الـصـ وحــيـدة في هـذا اجملـال.
فقد أعلـنت مجموعـة (يوتلسات)
األوربـيـة لألقــمـار االصـطـنـاعـيـة
في أيـلـول إطالق كـوكـبـة من 25
قمـرا اصطـناعـيا قزمـا لالنطالق

في سوق إنترنت األشياء.

القاهرة-الزمان 
 قــرّر اجملــلـس األعــلى لــتــنــظــيم
اإلعالم في مصـر في بـيان امس
 مــنع الـصــحـافــيـ من الــنـشـر

حتت أسـمـاء مـسـتـعـارة إال بـعـد
موافقة كـتابية مـنه. وقال البيان
الذي نـشره اجملـلس على مـوقعه
ـؤسـسـات اإللـكـتـرونـي (تـلـتـزم ا

الــكـبــاش من مــعـبــد الــكـرنك في
األقـــصـــر مـــا أثــار حـــزنـــا لــدي
بعض أهالي اجلـنوب على فراق
كـنــوزهم وانـتــقـادات خــوفـا من
تضـررهـا. وكانت هـذه الـتمـاثيل
التي لها جسد أسد ورأس كبش
وتعـد من رموز اإلله (أمـون) عند
الفراعنة تزين معبد الكرنك منذ
. وأعـــلــنت وزارة آالف الـــســنـــ
صريـة مطلع السيـاحة واآلثـار ا
ّ االنـتـهـاء الـشـهـر اجلـاري أنه 
من تركـيب الكـباش األربـعة علي
قواعد مخصصة لها حول مسلة
لك الـفرعـوني رمسيـس الثاني ا
الــتـي نُــقــلت من مــنــطــقــة صــان
ـحـافـظـة الـشـرقيـة في احلـجـر 
دلتـا الـنيل الـى ميـدان الـتحـرير
أيــــضـــا.  وال تـــزال الـــتـــمـــاثـــيل
مـغطـاة تـمهـيـدا إلزاحة الـسـتار
عـنـها قـريـبـا. ويـقـول النـائب في
ـصـري عن مــحـافـظـة ـان ا الـبــر
األقــصــر أحــمــد إدريس لــوكــالـة
فـرانس بـرس (أنـا ضـد نقـل آثار
األقـــصــر إلـى خــارجـــهــا .. لـــقــد

تـأثـرت بـرحـيـلـهـا).  وأضاف أن
ثـابة (متحف األقصر محـافظة 
آثــار مــفــتـوح كــان اجلــديــر بــنـا
تطـويره) معـتبـرا أن (قيـمة األثر

في مكانه التاريخي).
 وكانت الوزارة كشفت في نهاية
ــــاضي عن قــــرار نـــقل الــــعـــام ا
أربـعـة من تـمــاثـيل الـكـبـاش إلى
ميدان التحـرير الذي شهد حراك
ثـــــورة يــــنـــــايــــر في 2011 ح

ـدة 18 ـصـريـون  اعـتـصم فـيه ا
يــومــا حـتـى أسـقــطــوا الــرئـيس
الـراحل حـســني مـبـارك بـعـد 30
عــامــا من احلــكم. وأثــار الــقــرار
ـصـريـ حـفــيـظـة الــكـثـيـر مـن ا
الـذين عــبـروا عن اعـتــراضـاتـهم
عـــــلى مـــــنـــــصــــات الـــــتـــــواصل
االجــتــمـاعي مــتــخــوفـ من أن
تــتــأثـــر الــتــمــاثــيل الــتي يــرجع
تـاريــخــهـا إلى نــحـو 3500 عـام
بعـوامل الـتعـريـة والتـلوث وفق
ـصرية ما ذكـرت أستـاذة اآلثار ا
مونيـكا حنّا عـلى صفحـتها على

موقع (فيسبوك).

ـواقع الـصـحـفــيـة والـصـحف وا
اإللكترونية بعدم نشر أو بث أي
مـــواد صــحـــفـــيــة حتت أســـمــاء
مـستـعـارة إال بعـد الـتقـدم بـطلب
إلـى اجملــلس األعـــلى لـــتـــنـــظــيم
اإلعـالم). وأشــــار الــــبــــيــــان إلى
(ضرورة أن يتـضمن الـطلب مدة
ـــســـتـــعـــار اســــتـــخـــدام االسم ا
والـــــغـــــرض من اســـــتـــــخـــــدامه
وبيـانات مـستـخدمه وفى جـميع
االحــوال ال يـــجــوز نـــشــر أو بث
شـار الـيـها اال بـعـد أخذ ـواد ا ا
مـــوافــقــة كـــتــابــيـــة من اجملــلس

االعلى لتنظيم اإلعالم).
ــاضي أحــدثت عــدة والــشــهـــر ا
مـقـاالت تُـكـتب في عـمـود يـومي
ـستعار في حتت اسم (نيوتن) ا
ـــصـــري الـــيـــوم) صـــحـــيـــفـــة (ا
ـــســـتـــقـــلــة جـــدال في الـــوسط ا
اإلعالمي بعـد أن تعـرّض الكاتب
فيـها إلـى سيـناء واقـترح تـغيـير

وضعها االداري في الدولة.
ـــصــري عــبــد وعــلّـق الــرئــيس ا
الـفـتـاح الـسيـسي عـلى األمـر في

اضي إحدى الفعـاليات الـشهر ا
لــــكـن دون اشـــــارة صـــــريـــــحــــة
لـ(نــــيـــــوتن). وفــــرض مــــجــــلس
االعالم الحـقا في نـيـسـان/أبريل
في بـيـان عـلى مـوقـعه عـقـوبـات
عـلى الـصـحـيفـة وألـزمـهـا بـنـشر
وبث اعـــــتــــذار واضح وصــــريح
لـلــجـمـهــور عن اخملـالــفـات الـتي
ارتكبـتهـا وذلك خالل ثالثة أيام
وإلـــزامـــهــــا بـــإزالــــة احملـــتـــوى
ـوقع اإللــكـتـروني اخملـالف مـن ا
وغـرامـة قـدرهـا 250,000 ألف .
كما أفصح اجمللس في بيانه عن
هويـة الـكـاتب وهـو صالح دياب
مـؤسس الـصحـيـفـة وأحـد رجال
األعـــمـــال الـــبــارزيـن في مـــصــر
ـدة 3 وحــجب بـابـه من الـنــشــر 

أشهر. 
في 2018 صـــــــادق الــــــرئـــــــيس
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسي ا
عـلى قـانـون يــهـدف إلى (تـنـظـيم
الصحـافة واإلعالم) من شأنه أن
يسـمح للـمجـلس األعلى لـتنـظيم
ـشـكـل بـقـرار رئـاسي اإلعالم وا

ــــراقـــــبــــة بــــعض عـــام 2017 
حـســابـات مـسـتـخــدمي شـبـكـات
وجب التـواصل االجـتمـاعي. و
القـانون يـحق لـلمـجلس مـتابـعة
كل موقع إلـكـتروني شـخصي أو
مـدونـة إلـكتـرونـيـة شـخـصـية أو
حساب إلـكتـروني شخـصي يبلغ
عــدد مـتــابـعــيه خـمــسـة آالف أو
أكــــثــــر. ويـــقــــبع عــــلى األقل 29

صـحـافـيـا في الـسـجـون كـما 
حـــــجب أكـــــثــــر من 500 مــــوقع
إلكتروني في مصر وفقا ألحدث
إحــصـائـيــات نـشـرتــهـا مـنــظـمـة
مـراســلـون بال حــدود. وبـحـسب
الـــتـــصــــنـــيف الــــدولي حلـــريـــة
الصحافة للعام 2020 فإن مصر
ــرتــبـة 166 في قــائــمـة حتــتل ا
تـضم 180 دولــة مــتــراجــعــة 3
مـراكــز مـقـارنــة بـالـعــام الـفـائت
وفـقـا لـلـمـنـظـمـة.  فـيـمـا يـسـتـعد
ــصـريــون إلزاحـة الــســتـار عن ا
ميدان التحرير الذي بات شهيرا
بــرمـزيــته في الــقــاهـرة بــعـد أن
نــقــلت إلــيه أربــعــة من تــمــاثــيل
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