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طبعة العراق 
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الـعـمل عـلـى تـفعـيـل مُـقـرّرات مُـؤتـمر
الـــكـــويت وتـــوســيـع الــعـالقــات مع
ـا فـيه الـكـويت وبـقـيّـة دول اخلـلـيج 
مـصـلـحة اجلـمـيع). وبـحسب الـبـيان
فــقــد تــفق اجلـانــبــان عــلى (ضـرورة
تــوحــيــد اجلُـهُــود في إطــار مــجـلس
الــتـعـاون اخلــلـيـجيّ وأهــمّـيـة خـلق
تــــواصُـل بــــ الــــفــــريق الــــعــــراقيّ
; لــــتـــفـــعــــيل مُـــذكّـــرة واخلـــلــــيـــجيّ
الــتـــفــاهُم.كــمــا اتـــفــقــا عــلى أنّ أمن
الـعـراق سـيـنعـكس إيـجـابـاً على أمن
اخلـليج وأنّ أمـن اخلليـج سينـعكس
ّـــا يــعــني ضــرورة عـــلى الــعــراق 
حتـــقــــيق الـــتـــعـــاون فـي مُـــخـــتـــلِف
اجملـاالت ومـنـهـا األمن واالقـتـصاد).
وكـان وزيـر اخلـارجـيّـة  قـد عـقـد قـبل
ايــام اجـتـمـاعـاً مع ســفـراء وقـائـمـ
بـأعمال دول آسيـا وأمريكا الالتـينيّة
ُـعــتـمـدين في الـعـراق; وأســتـرالـيـا ا
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أنـا إيـاس السـامـوك قـد تعـرضت إلى مـظـلـمة كـبـيـرة حاولت
حلها بشتى الطرق ولكنني عجزت عن ذلك.

أعـمل مــتـحـدثــاً بـاسم احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيــا مـنـذ ثالث
سـنوات ومن قـبلـهـا كنت مـوظفـاً في مـجلس الـقضـاء األعلى
وقـد وقعت بـحـقي مظـلمـة كـبيـرة أود طرحـهـا للـرأي العـام. قد
يـكون البعض مطلـعاً على االختالف الدسـتوري والقانوني ب
مـجلس القـضاء األعـلى واحملكمـة االحتادية الـعلـيا وما حلـقها
من قـرارات مـتـتـابـعـة. يـبـدو أن هـنـاك مـنـتـسـبـ في احملـكـمـة
االحتـادية الـعـليـا قد عـملـوا مـواقع على الـتـواصل االجتـماعي
تـتضمن اإلساءة إلى مـجلس القضاء األعـلى وذلك ظهر أيضاً
في وسـائـل اإلعالم. وقـد تـســبـبت تــلك احلـادثـة بــصـدور أمـر
ـنـتــسـبـ ولـكـن الـغـريب في األمـر أن قـبض بــحق عـدد من ا
ـادة  226 من مـذكـرة قــبض قـد صـدرت بـحــقي أيـضـاً وفق ا
قـانون الـعقـوبات (االهـانة الـعلـنيـة للمـحاكـم) منـذ بدايـة شهر
ـاضي ومع ظهـور األزمة الصـحيـة. حاولت أن اتواصل آذار ا
مع جـميع اجلـهـات وفي مقـدمـتهـا احملـكمـة االحتاديـة الـعلـيا
ــوضـوع وديـاً وأنــني ابن لـهـذه الـتي وعــدت بـأنـهــا سـتـحل ا
ا ـؤسسة القضائية ولن تتخلى عني بأي ثمن وأني بريء  ا
سـؤول في نـسب ألي. كمـا أنـني بعـثت برسـائل إلى بـعض ا
ـظـلـمـة الـتي انا ـشـكـلة وا الـعـراق أمالً بـأن انتـهي من هـذه ا
بـريء أمــام الــله مـنــهـا ولــكن دون جــدوى. الـيــوم وفي قـرار
مـفـاجـئ  إبالغي بـأني سـوف افــصل من الـوظـيــفـة الـثالثـاء
ـقـبل إذا لم الـتـحق بـهـا ولم أسـوى وضـعي الـقانـوني. أوجه ا
رسـالتي إلـى السـيد رئـيس مـجلس الـقـضاء األعـلى وأقول له
بـأنني قد عملت لـلمؤسسة الـقضائية بإخـالص منذ كنت مدير
ستحيل أن ظلمة ومن ا إلعالم اجملـلس وأنا بريء من هذه ا
أنـال من مؤسسـة عريقـة مثل القـضاء وأن مسـتقبلـي الوظيفي
ـقامـة ضدي وأن مـستـقبلي عـلى احملك بسـبب تلك الـدعوى ا
مـرتبط بـها ولم تبـق سوى ساعـات على إبـعادي عن الـوظيفي
وأرجـو مـنه الـتـدخل إلنـصـافي حـيث أعـيش أنـا وعـائـلـتي في
وضع مـأســاوي في هـذه الــظـروف الــصـعـبــة وأن كـان األمـر
يـتطلب االعتذار عن فعل لم أرتكبه فأنا اعتذر عنه وليس عيباً
ــؤسـســة عــريــقــة مــثل الــقـضــاء ومن أن يــعــتــذر الــشــخص 
أشـخـاص كـبــار مـثل رمـوز الـقـضـاء فــشـرف لي أنـني عـمـلت
مـعهم. ورسـالـتي الثـانيـة إلى الـسيـدين رئـيس مجـلس الوزراء
والـنواب أتمنى منـهم مساعدتي والتـدخل إلنصافي فأنا رجل
قـانـون وقـد خـدمت مـؤسـسـة الـعـدالـة ونـشـرت رسـالـتـهـا بـكل

إنصاف وهي جزء من الدولة.
 ورســالــتـي الــثــالــثـة إلـى الــرأي الــعــام والســيــمــا الــوســطـ
اإلعالمي والـقـانـوني من مـحامـ وحـقـوقيـ وهـذه الـشرائح
تـعرفني جيداً أتمنى منـهم مساندتي والوقوف إلى جانبي في

هذه احملنة وإنصافي.
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أكّـد وزيـر اخلـارجيّـة فـؤاد حـس أنّ
أولـــويّــات الـــســـيــاســـة اخلــارجـــيــة
الـــعــراقــيّــة هـي تــوســيـع الــتــعــاون
والســيــمــا مع دول اخلــلــيج مــؤكـدا
أهـمّية التواصل بـ الفريق العراقيّ
واخلـلـيجي لـتـفعـيل مـذكّرة الـتـفاهم.
ونـقل بـيـان لـلـوزارة عن حـسـ قوله
خـالل اتصال هاتفـي تلقّاه من األم
الــعــام جملـلس الــتــعـاون اخلــلــيـجي
نـــــايف احلـــــجـــــرف ان (أولـــــويّــــات
الـسـيـاسـة اخلـارجـيّـة الـعـراقـيّـة هي
تـوسـيع الـتـعـاون خـصـوصاً مع دول
اخلـليج ومجـلس التعـاون اخلليجيّ
; خلــلق ســاحــة خــلـيــجــيــة واســعـة
ومُــشــتــرَكــة) مـضــيــفــاً ان (الــعـراق
يـسـعى إلى إعـادة صـيـاغـة الـعالقات
مـع دول اجلوار مـن أجل تـوسـيـعـها

الــشــارع بــأنــهم جنــحـوا فـي جتـاوز
ـــالـــيـــة) مــــشـــيـــرة إلى ان األزمــــة ا
ـاليـة من الـقـنـاة اجلـافة (الـعـائـدات ا
ومــيــنـاء الــفــاو في حـال إجنــازهــمـا
سـتعـادل ثلث عـائدات العـراق تقـريبا
مـن النفط). واضـافت إن (أي مسؤول
يـتـجــرأ عـلى الـتـوقـيع عـلى الـتـفـريط
ـيـنـاء الـفـاو يعـد خـائـنـا وسـترون
حــجم الـغـضب الـشــعـبي ضـد كل من
يـــفــرط بـــســيــادة الـــعــراق ومـــيــاهه
وأرضـه وليعـلم الشارع الـعراقي بأن
رأس مـينـاء الفاو مـطلوب لـلكويـتي
الـيـوم فـأين الـغـيـارى من الـعـراقـي

الـذين يقفون في وجه هذه األطماع) ?
 مــــوكــــدة (ضـــــرورة تــــدخل رئــــيس
الــــوزراء واالطالع عــــلى تـــفــــاصـــيل
الـلـقـاءات والـتـحركـات الـكـويـتـية في
بـغـداد والوقـوف بـوجه أية مـحاوالت

لتنفيذ األجندات الكويتية).

مــطــالــبــة رئــيس الــوزراء بــالـتــدخل
واالطـالع عــلى تــفــاصــيل الــلــقــاءات
والـتـحركـات الدبـلـوماسـية الـكـويتـية
الـتـي تـتم في بـغـداد.وقـالت في بـيـان
أن (وزيــر اخلـارجـيـة الـكـويـتي الـذي
زار الــعـراق مــؤخــراً جـاء يــحـمل في
جـعبـته مقـترح شـراء موافـقة الـعراق
عـلى ربط ميناء مبارك الـكبير بالقناة
الـعراقيـة اجلافة ليـتم القضاء نـهائياً
على ميناء الفاو مقابل أموال حتصل
عـليـها احلـكومة الـعراقـية من مـؤتمر
ـانح الفـاشل ما يعنـي باختصار ا
بـــيع مــيــنـــاء الــفــاو) مـــوضــحــة أن
(الـــكــويت حتـــاول اســتـــغالل األزمــة
ـالية في العراق لتمرير مخططاتها ا
ــســؤولـ فـي حـ يــحــاول بـعض ا
الـعــراقـيـ أن يـجـعـلـوا من أنـفـسـهم
أبــــطــــاال من خالل احلــــصــــول عـــلى
مـليارات الدوالرات من الكويت إليهام

وعـدم الــسـمـاح بـالـتـدخّل في الـشـأن
الـــــداخـــــلـي وأن تـــــكـــــون عالقـــــات
مـــتــوازنــة) داعـــيــا إلى (الـــتــواصل
ُـشـتـرك عـبر لـتـدارس أسس الـعـمل ا
ــــنــــصــــات الــــزيـــــارات أو عــــبــــر ا
األلــــــكـــــتــــــرونــــــيّــــــة في الــــــظـــــرف
احلـالي).واعـرب حـس عـن تثـمـينه
ُــعـلـنـة من دول ـواقف ا وإشــادته بـا
اخلـليج ومجـلس التعـاون اخلليجيّ
فـي دعم وحــمــايــة ســيــادة الــعــراق
مُـؤكّـداً أنّ (سـيـاسة الـعـراق احلـالـيّة
مـبنـيّة على مـبدأ احلـوار والتواصل
وبـنـاء عالقـات جيّـدة ومُـتـوازنة حللّ
شاكل العـالقة واالبتعاد عن جـميع ا
اسـتـعـمال الـقـوة; ألنّه يـعقّـد احلـلول
ويـــهـــدد االمـن االقـــلـــيـــمي). وأشـــار
الــوزيــر إلى (زيــارة وزيــر خــارجــيّـة
الـكويت إلى الـعراق مُؤخّـراً وما لها
من أصـداء ونـتائج إيـجـابيّـة ومنـها

نـطقة من دون األزمـات التي تـواجه ا
الـــتـــدخّل في الـــشـــؤون الــداخـــلـــيّــة
لــلــبـلــدان) مــشـيــراً إلى أنّ (الــعـراق
يــرفض رفــضــاً قــاطــعــاً الــتــدخّل في
شُـؤُونه الـداخـلـيّـة). كـمـا اكـد حـسـ
خـالل الـــلــــقـــاء أنّ (مـن أولـــولــــيّـــات
احلـكومـة تقويـة العالقـات مع العالم
ــا يــحــقق وفــتـح آفــاق لــلــتــعـــاون 
ُــشــتــركــة) مُــضــيــفــاً ان ــصــالح ا ا
(احلـكومـة تسعى إلى إصالح الـنظام
االقـتـصـاديّ) في إشـارة إلـى الـدعوة
إلـى فتح بـاب االستـثـمار في الـعراق.
من جـهة اخـرى حذرت الـنائـبة عـالية
نـصيف من محاولـة الكويت استغالل
ـالـيــة إلقـنــاع جـهـات أزمــة الـعــراق ا
ـوافـقـة عـلى ربط مـيـناء حـكـومـيـة بـا
مــبــارك بـالــقــنـاة الــعــراقـيــة اجلــافـة
والــقـضـاء عـلـى مـيـنـاء الــفـاو مـقـابل
ـانحـ (الفاشل) أمـوال من مؤتـمر ا
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ودعت االوســـــاط الـــــريــــاضـــــيــــة
والـشعـبـيـة الـعـراقيـة والـعـربـية 
جنم كــرة الــقــدم الــكــابــ احــمـد
راضي الـذي توفـي فجـر امس في
مـستـشـفى الـنـعمـان بـبـغـداد اثر
اصابته بفايروس كورونا. وشيع
الراحل الى مـقبـرة الكـرخ ليوارى
الـثــرى مـنـقــوال جـثـمــانه بـاحـدى
سيـارات االسـعاف وهي مـحـاطة
شيع مـن محبي النجم وكرة با
القدم. وقال رئيس مجلس النواب
في تـغــريـدة (الــيـوم فـقــد الـعـراق
واالســـرة الــريـــاضـــيــة احملـــلـــيــة
والـــدولـــيـــة احـــد اهم الـــقـــامـــات
ـتميز ثال ا الرياضـية البـارزة وا
خــلــقــا واداء.. خــالص الــتــعـازي
لذويه ومحبـيه وشعبـنا العراقي.
رحــمـك الــله ابـــا هــيــا وتـــغــمــدك
ـغفرة واسكنك بواسع الرحمة وا
فــســيـح اجلــنــان). ونـــعى رئــيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي
الــراحل قــائـال (رحل عــنــا احــمــد
راضي وهــو يــرتـــدي الــقــمــيص
ا ا احـبه وطـا االخضـر الـذي طـا
غفرة احببناه فيه نـسأل الله له ا
والهــله ومــحـبــيه ولــنــا جـمــيــعـا
الصبر والسلوان).  وقال سماحة
السيد حس الصدر  ان (كورونا
اختـطفت مـنـا الكـثيـر من أعزائـنا
وأحبتنا فانتقلوا الى جوار ربهم
الـــــكـــــر وأبـــــقــــوا لـــــنـــــا ال هب

ن افـتقـده الوطن احلسـرات . و
وفــجع به الــعــراقــيــون الــكــابــ
احمد راضي  الذي أغمض عينيه
وأسـلـم الـروح لــبــارئـهــا بــعـد أنْ

عـجـزت كل الـوسـائل الـطـبيـة عن
انـــقـــاذه من بـــراثن الـــكـــورونــا .
وانـنـا اذ نــنـعـاه مـحــزونـ عـلى
رحــيــله نــتـقــدم بــأحــر الــتــعـازي

واساة بفـقده للـشعب العراقي وا
الكر وألسرته ومحبيه جميعاً .

انا لله وانا اليه راجعون ).
©∂’ ‰UF « œËœ—®

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

طـــالب اعــضـــاء في مــجـــلس الــنــواب
بـتـوجه احلـكـومـة نـحـو مـجـلس األمن
الـدولي إليـقـاف االنـتـهـاكـات الـتـركـية
ومــواجــهــة  الــتــوغل الــعــسـكــري في
االراضـي الـعـراقــيـة مــحـذرين  من أن
هـذه العمـليات استـمرار ألطمـاع تركيا
في الـــعــراق بــحــجــة مــحــاربــة حــزب
الـعمال الكردستـاني. وقال عضو جلنة
األمن والـدفـاع النـيـابيـة كـر علـيوي
ان (عــلى احلـكــومـة الــتـحــرك بـاجتـاه
مـــجـــلس األمن الـــدولي إليـــقـــاف تــلك
االنــتــهـاكــات ومــراجـعــة االتــفـاقــيـات
) داعــيـا الى ــبــرمــة بـ اجلــانــبــ ا
(الــتـلـويح بــقـطع الــتـعـامل الــتـجـاري
واالقــــتــــصــــادي مـع انــــقــــرة من أجل
الـــضــغط عــلـى احلــكــومــة الـــتــركــيــة
لـلـتـراجع عن تـلك االنتـهـاكـات). بدوره
رأى عــضــو جلــنــة األمن والــدفــاع في
ان كـاطع الـركابي أن (الـعـملـيات الـبـر
الـعـسكـريـة الـتركـيـة حتتـاج إلى وقـفة
قــويــة من احلــكــومــة) مــســتــدركـا أن
(الـعـراق ليس لـديه القـدرة على الـعمل
الـعـسـكـري لـكن هـنـاك مـجـاالت أخـرى
ـكن ان نستخدمها وهي أوراق قوية
مـــثـل تـــقـــد شـــكــــوى جملـــلس األمن
الـدولي أو جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة أو
ــتـــحــدة).واعــرب الــركــابي عن األ ا
(تـــخـــوفه من أن تـــقـــابل االعـــتــداءات
الــتـركـيـة بـبــرود من اجلـانب الـعـراقي
فـيـمـا تـتقـدم الـقـوات الـتركـيـة بـاجتاه

انـــطالقــهــا) مـــضــيــفـــا  أن (الــقــوات
ــسـلـحـة الـتـركــيـة اقـتـحـمت ودمّـرت ا
أوكـــار ومـــخـــابئ اإلرهـــابـــيـــ فــوق
رؤوسهم في إطار العملية العسكرية).
وقــال انه ( مــنــذ بــدايــة الــعــمــلــيـة
الــســيــطــرة عــلى نــحـو  150 مــغــارة
وكـمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر
من  160 عــبـوة مـتــفـجـرة فــضـلًـا عن
قــــصـف أكـــثــــر من  700 هــــدف). في
ـقـابل أكد الـقيـادي في حـزب العـمال ا
الـــكـــردســتـــاني كـــاوه شـــيخ مــوس
الــســبت مـقــتل أكــثـر من  20جــنــديـا
تــركـيـا وإصـابــة الـعـشــرات بـإحـبـاط
عـملية إنزال جـوي للجيش التركي من
قـبل عـناصـر حزب الـعـمال في مـنطـقة

حفتاني شمالي العراق.
ـقــابـل اكــد الـقــيــادي فـي حـزب  فـي ا
الــعـــمــال الــكــردســتـــاني كــاوة شــيخ
مـوسى ان (عـمـلـيـات تـركـيـا مـسـتـمرة
ــا وهـي لــيـــست حــزب الـــعــمـــال وا
لـتـوسـيع نـفـوذهـا في عـدد مـن الدول)
وافــاد بـ(مــقــتل أكــثـر من  20جــنــديـا
تـركيا وإصابة الـعشرات لدى  إحباط
عـنــاصـر حـزب الـعـمـال عـمـلـيـة إنـزال
جـــوي لـــلــجـــيش الـــتـــركي). واوضح
شـيخ موسى في تـصريح إن (قوة من
الــكـومـانـدوز الــتـركي حـاولت تــنـفـيـذ
عـــمــلـــيــة إنـــزال جــوي في مـــنــطـــقــة
حـفتانـي فتصـدت لها عـناصر حزب
الـعمال الكـردستاني بهجـمات موجعة
مــا أدى إلـى إفــشــال اإلنــزال ومــقــتل
أكـثـر من  20جـنـديـا تـركـيـا مـن الـقوة

وإصـابة العشـرات).وفي سياق متصل
انــزلت الـقـوات األمـنـيــة في مـحـافـظـة
كـركــوك االعالم الـتـركـيـة الـتي  رفـعت
ـدينة .  وفـوجيء السـكان صباح في ا
اول امـس  بـرفع عــلم حلــزب الــعــمـال
الــتـركي عـلى جـسـور تــسـعـ مـقـابل
كراج بغداد واخر في حي عرفة وثالث
لـلمشاة في حي الـقصابخـانة. كما قام
عـنــاصـر من احلـزب نـفـسه بـاالعـتـداء
على مقبرة الشهداء التركمان. وادانت
اجلـبـهـة الـتـركـمانـيـة الـعـراقـيـة  قـيام
مـجـامـيع مـجـهولـة بـرفع اعالم تـابـعة
حلـــزب الــعـــمــال في كـــركــوك ومن ثم
ــقـبـرة االعــتـداء عـلـى قـطـعــة الـداللـة 
ـتـحـدث شـهــداء الـتـرشـكـمـان .وقـال ا
الـرسـمي لـلجـبـهة الـتـركمـانـية مـحـمد
سـمـعـان اغـا اوغـلـو في بـيـان انه (في
سـاعـة متـأخـرة من ليـلة الـعـشرين من
حـزيران قامت مجموعة مجهولة تعمل
عــلى زعــزعــة االســتـقــرار الــســيـاسي
واالمــني فـي كــركـوك بــتــعــلــيق اعالم
مــنــظــمــة بي كي كي االرهــابــيــة عـلى
بـــعض مــجـــســرات مـــديــنـــة كــركــوك
ـقبـرة شهداء وبـتمـزيق قطـعة الـداللة 
الــتـركـمـان الــتي حتـتـوي عــلى الـعـلم
الــعــراقي والــتـركــمــاني) .واضـاف ان
اجلــبـــهــة (كــانت ومــاتــزال تــؤكــد ان
ـنظـمـات االرهابـية االقـلـيمـية بـعض ا
مـوجودة في مديـنة كركـوك وتعمل في
اخلـفاء على العـبث باالمن واالستقرار
ــديــنـــة وان احــداث لــيــلــة فـي هــذه ا

البارحة تثبت صدق كالمنا ) .
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الـعـدالة االجـتـماعـيـة . وقال بـيان انه
ـطــلــوبـة (تــمت مــنــاقـشــة احلــلــول ا
لــلـخـروج من األزمـة االقــتـصـاديـة في
الــبالد فـضـالً عن تـرســيخ الـتــكـاتف
ـواجهة جـائحة والـتآزر بـ اجلميع 
كــورونـا واحلـد من انـتـشـارهـا ودعم
الـكـوادر الـصـحـيـة واألمـنـيـة لـضـمان
). واسـتـقـبل رئـيس ـواطـنـ سـالمة ا
مــجـلس الـنــواب مـحـمــد احلـلـبـوسي
الــبـارزانـي. وقـال بــيـان ثــالث تـلــقـته
(الـزمـان) امس انه (بحث الـلقـاء عدداً
ـلفات ما ب احلكومة االحتادية من ا
وحــكـومــة اإلقـلـيـم وأهم الـتــحـديـات
ـشـتركـة الـتي تـواجه البالد ومـنـها ا
األزمـة االقتصـادية وجائـحة كورونا).
وأكـد اللـقاء (أهـمية الـتعـاون وتكاتف
اجلــمـيع; من أجل جتـاوز الـتـحـديـات
ـسـائل الــراهـنـة والــعـمل عـلـى حل ا

العالقة وفقاً للدستور).
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سـقط صـاروخ في ساحـة الـتظـاهرات
بـقضـاء الرفـاعي في مـحافـظة ذي قار
فـجر امس دون خسائـر بشرية. وقال
مـــصــدر أمـــني فـي تــصـــريح انه (في
الـسـاعة الـثانـيـة من فجـر امس االحد
اســتـهـدف صـاروخ قـاذفـة نـوع آ ربي
ـــصـــدر ســـاحـــة جي  7 مـــجـــهـــول ا
الـتـظاهـر في قضـاء الـرفاعي وتـسبب
كـان ). وتابع ان بـاضـرار ماديـة في ا
(االســتـهــداف لم يــتـســبب بــخـســائـر
بـشـريـة تـذكـر فـيـمـا فـتـحت االجـهـزة
االمــنـيـة حتــقـيــقـا في احلـادث). وفي
شـأن متصل طـالب اتّحاد طلـبة بغداد
بــاإلفــراج الـفــوري عن احــد اعــضـائه
الـذي اختطفته عناصر مجهولة. وقال
فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
ـلـؤها اخلـبثُ واالسـتهـتار (بـحـركةٍ 
 اخـتــطـاف الـطـالب وعـضـو اتّـحـاد
طـلبة بغداد محمد النمر  محمد رشيد
مــحـــمــد من ســاحــة الـــتــحــريــر يــومَ
ــاضي من قــبل عــنــاصـر اخلــمــيس ا
مـجـهـولـة)  مشـيـرا الى ان الـنـمر( لم
يــزل مــرابــطًــا في ســاحــة الــتــحــريـر
مـطالبًـا بحقوقه و حـقوقكم  واآلن هو

صير).  مختطف مجهولُ ا
وتـابع الـبيـان (لم تـكن هذهِ األسـاليب
ـتـظـاهرين. ـة ا نـاجـحـةً في ثـنيِ عز
ـةَ اتّحادِ طلبة ولم يـكسرِ اخلوف عز
ـطالـبة ضيِّ قُـدُمًا نـحو ا بـغـداد في ا
باحلقوق واستحصالها. فكيف تعتقدُ
ــرّة الـــســـلـــطـــةُ اجلـــائـــرةُ أنَّ هـــذه ا
مـختلـفة?) بحسب تـعبير الـبيان الذي
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واصـل رئـــيـس اقــــلــــيم كــــردســــتـــان
نـيـجـرفـان الـبـارزاني في بـغـداد امس
لـــقــاءاته بــرؤســـاء الــكــتل واالحــزاب
ـلـفات الـسـيـاسـيـة لـلتـبـاحث بـشـأن ا
الــعــالــقــة بــ بــغــداد واربـيـل. وقـال
مــصــدر ان (هــذه الـلــقــاءات انــصـبت
مــنـاقـشـاتـهـا عــلى مـوضـوع تـصـديـر
الــــــنـــــفط اخلــــــام من كــــــردســـــتـــــان
ومـستحقات الرواتب والـتخصيصات
ـيزانيـة العامـة وهي امور سبق من ا
ان نـوقشت في مباحثات قادتها وفود
االقــلـيم مع احلــكـومــة االحتـاديـة ولم
يـــتـم الـــتـــوصل الى نـــتـــائج). وكـــان
الـبارزاني قد وصل الـسبت الى بغداد
ـاني ضــمن وفــد وزاري وحـزبي وبــر
مـن االقــلــيـم. فــقــد اســـتــقـــبل رئــيس
مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
الـبارزاني. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس انه (جــرى خالل الــلــقــاء بــحث
ـلــفـات مـا بـ احلـكـومـة االحتـاديـة ا
وحــكـومـة اإلقــلـيم والـعــمل عـلى حل
اإلشــكـاالت الــسـابــقـة وفق الــدسـتـور
صـلـحـة العـامـة لـلبالد ـا يـحـقق ا و
في مـواجهة الـتحديات احلـالية التي

تواجهها جميع محافظات البالد).
وأكــد الــكــاظــمي (أهــمــيــة الــتــعــاون
والــتــكــاتف الــوطـني مـن أجل جتـاوز
الـتـحـديـات الـراهـنـة ال سـيـمـا األزمـة
االقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عن تــراجع
ية والتي سـببتها أسـعار النفط الـعا
جـائحة كـورونا). و التـأكيد على أن
(الــتـحــديـات الــتي يـواجــهـهــا الـبــلـد
تـتطـلب تـعاون اجلـميع لـلتـصدي لـها
والــعــبـور بــالــبــلـد بــاجتــاه الــطـريق
ــضي به من أجل الــصـحــيح الـذي 
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اضـاف إنَّ (ما حـدثَ للـنمـر وغيره من
ا هو قـمعٍ وتغييبٍ وتكميمٍ لألفواه إ
حـلـقـة في سـلـسلـةِ الـتـسـلّط واإلجرامِ
ـستمـرةِ منذ سبـعةَ عشـر عامًا) على ا

حد تعبيره.
 فـي غـضــون ذلك دعـا رئــيس ائـتالف
الـوطنيـة اياد عالوي االجهـزة االمنية
الـى ضــبط االمـن والــســـيــطـــرة عــلى
ــنــفــلـت. وكــتب عالوي في الـــسالح ا
تـغريدة على تـويتر رصدتـها (الزمان)
امـس انـه ( رغــم كـل الـــــــــــدعـــــــــــوات
ـنـاشـدات والـتحـذيـرات .. مـا يزال وا
ــنــفــلت يــســتــهــدف ابــنـاء الــسالح ا
الـشعب العراقي ومـا تزال االغتياالت
الـسـيـاسيـة جتـري يـوميـا) مـتـسائالً
(ايـن دور االجـهـزة االمـنـيـة في ضـبط
االمـن وبــــــسط االســــــتــــــقـــــرار وردع
ـنفلت ام ان الدور اصـحاب السالح ا
ـتظـاهـرين الـسلـمـي يـقـتـصر عـلى ا

فقط?) . 
وخــتـم عالوي تــغــريــدته بــهــاشــتــاغ
(افــعـال ال اقـوال) في اشـارة الى قـول
رئـيس الـوزراء أنه يريـد تـقد افـعال
ال اقــوال. وفي تــغــريـدة ثــانــيــة اتـهم
عـالوي واشنـطن بالـتـعامل مع بـغداد
بـازدواجيـة. وكتب قـائال ان (الواليات
ـتحدة تـقول انهـا تريد بـناء عالقات ا
اســتــراتــيـجــيــة مع الــعــراق وجتـري
الـلقاءات واحلوارات ألجل ذلك وانها
حـــريــــصـــة عـــلى االمـن والـــســـلم في
ــاذا تــلــتــزم ــنــطــقــة) مــتــســائال ( ا
الــصـمت ازاء مـا يـتـعـرض له الـعـراق
من اعـتـداءات تركـية او ايـرانيـة على
االقـل بوصف تـركـيا عـضـواً في حلف

الناتو) وختم بالقول (#ازدواجية).
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كــسـوفــا جــزئــيـا و 72كــســوفـا
حـلـقـيا و 68كـسوفـا كـامال و7
كــســوفــات مــخــتــلــطــة وســيــتم
حدوث الـكسـوف احلـلقي الـتالي
وتـمت في  10حــزيـران 2021) .
مـشـاهـدة كـسـوف الـشـمس امس
األحــــد كــــكــــســـــوف جــــزئي في
(جـــنـــوب شـــرق أوروبـــا و قــارة
آســـيـــا مـــا عـــدا شـــمـــال وشــرق
روسيا  –شمال أستراليا  –قارة
إفريـقـيا مـا عدا اجلـزء اجلـنوبي
والـغـربي مـنـها  –إنـدونـيـسـيا–
ميكرونيزيا –احمليط الباسفيكي
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ــصــري ـــعــهـــد ا اعــلـن رئــيس ا
للـبـحوث الـفـلكـية جـاد الـقاضي
إن الــعـالم شــهــد امس كــســوفـا
حــلــقـــيــا لــلــشـــمس وهــو ثــالث
ظــاهـــرة من ظــواهـــر اخلــســوف
والــــكـــســــوف خـالل عـــام 2020

وأول كسوف هذا العام.
وكـشـف الـقــاضي عن أن (الــقـرن
احلــادي والــعـشــريـن بـ عــامي
2001- 2100 ســـيـــشـــهـــد 224
ا في ذلك 77 كسوفـا شمسـيا 
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تـــعـــرض رجل حلـــادث ســـيــر فـي أحــد
الطـرقـات الرئـيـسـة بقـضـاء دربنـديـخان
التابع حملافظة السليمانية برفقة زوجته
ستشفى وعـلى اثر ذلك  نقلهما الى ا
ـارة بـعـد اصـابـتـهـمـا بـجروحٍ من قـبل ا
ـوضوع أن بـلـيـغـة إال أن الـغريـب في ا
دني توجه الى مكان فـريقاً من الدفاع ا
احلــادث وبـــعــد دقــائق عـــثــر عــلى 60
كـيـلـوغـرامـا مـن الـذهب داخل الـسـيـارة
عـلى شـكل قـوالب و تـســلـيم الـكـمـيـة
ديـر العـام يوعز الى مـركز الـشرطـة وا
بــتـكــر الــفـريق حلــفــظه االمـانــة وعـدم

التالعب بها.

 –احملــيـط الــهـــنــدي) وشـــوهــد
حلقيا في مناطق مختلفة في كل
من (الكونغو –جمهورية إفريقيا
الوسطى  –إثيوبيا  –باكستان–
الــــهــــنـــد  –الــصـ  –جــــنـــوب
الـسودان  –إريـتـريا  –اليـمن –
عــمــان) وعــنــد ذروة الــكــســوف
احللـقي يـغـطي قـرص الـقـمر 99
ـئـة من كـامل قـرص الـشـمس بـا
ويستـغرق الـكسـوف منـذ بدايته
وحتى نـهايـته مدة قـدرها خمس
سـاعات وثـمـان وأربـعـون دقـيـقة

تقريبا.

وأكّـد لهم (الـتزام احلـكومـة العـراقيّة
واصلة جهدها في مُواجَهة الـكامل 
الــتـحـدّيــات وجتـاوزهــا) داعـيـاً إلى
(اعــتـمــاد مـبـدأ احلــوار في حـلــحـلـة

بـناء عراق آمن ومستقر وموحد). كما
اســتــقـبل رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صــالح فـي قـصــر بــغــداد الــبـارزاني
ــــرافق لـه. وجــــرى خالل والـــــوفــــد ا
الــلــقــاء الــتــأكــيــد عـلـى أهــمـيــة حل
ـــســائل الـــعــالــقـــة بــ احلـــكــومــة ا
االحتـاديـة وحـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
وفـقاً للـدستور واألطـر القانـونية ومن
ا شترك  خالل التعاون والتنسيق ا
يـحفظ حقـوق العراقـي كافـة ويحقق
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ــــوصل). واشــــار الى إن (الــــتـــوغل ا
الــتـركي في شـمــال الـعـراق وصل الى
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة لــدرجــة أن
دوريـاته العـسكريـة في شوارع دهوك)
ورأى ان (زيــارة وزيـر الـدفـاع الـتـركي
خــلـوصي أكــار لـقــواته عـلى األراضي
ثل حتـديًا كـبيـرًا).وأجرى الـعـراقيـة 
أكـار  وقـادة اجلـيش اول أمـس زيارة
ـركــز إدارة عـمـلـيـات (مـخـلب الـنـمـر)
ـسـتـمـرة شـمـالي الـعـراق ضـد حزب ا
عـارض النقرة. الـعمـال الكردسـتاني ا
وأعـلن اكار نـتائج العـمليـة العسـكرية
ـشاركة واوضح إن (القوات ا الـتركيـة
في عـمـليـة مـخلب الـنمـر قـصفت أكـثر
نظـمة بي كي كي  منذ من  700هـدف 

خلوصي اكار

كتشفة دني يحيط قوالب الذهب ا V∫ فريق الدفاع ا «u

l∫ بوستر تداولته مواقع التواصل االجتماعي امس  «u
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طـالب الـنـائب مازن الـفـيلـي رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صـالح بـ (تصـحـيح) مـوقفه من
ـارسـة الـكـثـيـر من الـسـاسـة ازاء هـذه الـشـريـحة الـكـرد الفـيـلـيـ مـشـيـرا الى ان 

ظلومة تضاف الى سجل الظلم واحليف الذي وقع عليهم. ا
وقـال الـفيـلي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
ـــســؤولــ ـــا دعــونــا ا امـس انه (طــا
لــضــرورة إنــصــاف الـكــرد الــفــيــلــيـ
ودعــــمـــهـم في حتــــصـــيل حــــقــــوقـــهم
وإشـراكـهم في مؤسـسات الـدولة ورفع
ـظـالم الـشديـدة الـتي طـالتـهم لـعـقود ا
طــويـــلــة اثــنــاء حــكم الـــبــعث الــظــالم
والزالـوا  يـعانـون اإلهمـال والـتضـييع
بل حـاول بـعـضـهم توظـيف مـعـانـاتهم
لـتـحـقيـق مكـاسب شـخـصيـة ضـيـقة) 
مــــضـــيـــفــــا انه (لــــعل مـــوقـف رئـــيس
اجلـمهـورية واضح في اجلفـاء وإغفال
ـــهم الــواســـعــة  فـال ســمـــعــنــا مـــظــا
ــشــروع قـانــون مــقـدم مــنه أو جــهـد
يـهـيئ لـقرارات تـنـصفـهم أو تـسهم في
اســـتــيـــعــاب كـــفــاءاتـــهم  بــعـــيــدا عن

نطلقات احلزبية الضيقة) .  ا
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ومــضى الـفـيـلي قــائال ان (الـكـثـيـر من
الــســاســة يــرفع صــوتـه عــالــيــا بــذكـر
ـهم حينـما تنـعكس عـلى شخصه مـظا
آثــارهــا ويــخـفـت صـوتــهم أو يــنــعـدم
ـطالب بعـموم مصالح حـينمـا تتعلق ا
ضـطـهدة  ـظلـومـة ا هـذه الـشريـحـة ا
ـمــارســات تـضــاف الى سـجل وهــذه ا
الــظــلم واحلــيف الــذي وقع عــلــيـهم) 
مـطالـبًا (رئيس اجلـمهـورية بتـصحيح
ــظــلــوم ــكــون ا مــواقـــفه جتــاه هــذا ا
واتــخـــاذ خــطــوات عــمــلــيــة واضــحــة
تـشعـرهم بأنـهم مواطنـون بنـفس رتبة

في الـشـارع الـعـراقي بـعد الـتـظـاهرات
تـقـول بالـتجـديد والـتغـييـر  ورفض ما
) مـضــيـفــا ان (هـذا مـا مــوجـود ثــالـثــاً
ـكن اسـتـنـتـاجه من مـوقف قـادة هذا
ـكون اذ ان موقـفهم جتاه الـعيساوي ا
الـرفض عـند الـبـعض وعدم  الـتـرحيب
عــنـد الـبـعض االخـر ألنه ســيـنـافـسـهم
في مــنـافـسـة خــطـرة). وبـحـسب حـرب
نافسة ان (االكثرية فإن ما يعزز هذه ا
ـكــون مــتـرددة فـي قـبــول الــقـادة فـي ا

احلــالـيـ بـدلـيل عــزوف االغـلـبـيـة عن
ــشـاركــة في االنــتـخــابـات الــسـابــقـة ا
بـالـنسـبـة التي ذكـرنـاها) مـوضـحا ان
(جتـربـة العـيسـاوي بـالنـسبـة لـلمـكون
الــشـيـعي مـنـذ احلــكم عـلـيه حـتى اآلن
كـافيـة جلعل نظـرته واقعيـة ويبقى كل
ذلك مــوقــوفــاً عـلـى الـقــرار الــقــضـائي
واحلــكم). وكـان حـرب قــد تـوقع الـغـاء
احلـكم الـسـابق الـصـادر غـيـابـيـا بحق
الـعـيـسـاوي الـذي سلم نـفـسه لـلـعـدالة

ـاضـي. وأكـد عضـو مـجـلس الـثالثـاء ا
الـــنـــواب عـن حتـــالف ســـائـــرون سالم
الــشـمـري ضـرورة اإلسـراع بـإقـرار مـا

تبقى من فقرات بقانون االنتخابات.
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وقـــــال في بـــــيــــان صـــــحـــــفي أمس ان
(الـتأخير في الـتصويت ال يخـدم تنفيذ
ـطالب اجلماهيرية بإجراء انتخابات ا
مــبــكــرة وضــمــان مــشــاركــة شــعــبــيــة
واسـعة). واضـاف الشـمري ان (حتالف

.( ـواطـنـة لبـقـيـة اخـوانهم الـعـراقـي ا
مـن جــهــة اخــرى دعــا عــضــو مــجــلس
الـــنـــواب عـن حتـــالف ســـائـــرون سالم
الـشـمـري الى ضـمـان حـقـوق األقـلـيـات
ــرأة بـقــانـون االنــتـخــابـات الــعـامـة وا
.وقــال في بـيـان صـحــفي ان (الـتـأخـيـر
في الـتصـويت عـلى قانـون االنتـخابات
ـطـالب اجلـمـاهـيـرية ال يـخـدم تـنـفـيـذ ا
بــإجــراء انـتــخــابـات مــبــكـرة وضــمـان
مــشـــاركــة شــعــبــيـــة واســعــة) مــؤكــدا
(ضـرورة الـتـصـويت عـلى مـا تبـقى من
ـطالب فـقـرات ضـمانـا لـعدم تـسـويف ا
اجلـمـاهـيـريـة بـهـذا اجلـانب). واضـاف
الــــشـــمـــري ان (حتـــالـف ســـائـــرون لن
يـصوت عـلى أي فقـرة ال تضـمن حقوق
ــان مــقـبل) ـرأة بــأي بــر األقــلــيــات وا
ان 329 مـوضحـا أن (عدد مـقاعـد البـر
مـقعدا مـنها   9 لـالقليات و 80 مـقعدا
لـلــمـرأة واي خـلل في هـذه الـنـسـبـة لن
نـقـبل بـه).في غـضـون ذلك عـزا اخلـبـير
الــقــانــوني طــارق حــرب عــدم تـرحــيب
بـعض االطـراف  الـسـنـيـة بـعـودة وزير
ـالـيـة رافع الـعـيـسـاوي الـى الـعراق . ا
وتـــســـاءل حــرب فـي تــعـــلـــيق تـــلـــقــته
(الـزمان) امس (هل سيكـون العيساوي
ـكــون الـسـني اجلــديـد كـونه لم قــائـد ا
تـلـحقه سـمعـة فسـاد مالي واداري اوالً
ئة من الـناخب ولـكون هنالك   70 بـا
الــذيـن لم يــشــاركــوا في االنــتــخــابــات
ـاضـيه ثـانـيـاً ولـكـون  االجتـاه الـعـام ا

ســائـرون لن يــصـوت عــلى أي فـقـرة ال
ـرأة بـأي تـضــمن حـقـوق األقـلـيـات وا
ـان مــقـبل). وبــ أن (عـدد مــقـاعـد بــر
ان  329مـقعـدا منـها 9 لـالقليات الـبر
ـرأة واي خـلل فـي هذه و 80 مـقـعـدا ا

النسبة لن نقبل به).
وشـــــدد الــــشـــــمـــــري عــــلـى (ضــــرورة
الــتـصــويت عـلى مــا تـبـقـى من فـقـرات
ـــطـــالب ضـــمـــانـــا لـــعــدم تـــســـويف ا

اجلماهيرية بهذا اجلانب).

مجموعات إعالمية يعدون مسودة مشروع قانون

أســطـوانـة وكــذلك جتـهــيـز مـســتـشـفى
الــكـرخ بـ 101 أســطـوانــة ومـســتـشـفى
ـــركــزي بـ (50 ) أســـطـــوانــة الـــطـــفل ا
ومـسـتـشـفى الـكـاظـمـيـة لـالطـفال بـ 15
واطـن أسـطـوانة فـضالً عن جتـهيـز ا
بـ 6 أسـطوانات ومستشفى اليرموك بـ
7000 لــــتــــر من ســــائل األوكــــســــجـــ

الطبـي.
وأكـدت شركة ديالى العامة إستمرارها
بـالـعمل لـتـنفـيذ الـتـزاماتـها الـتـعاقـدية
وتـلـبـيـة الـطلـبـات األخـرى الـتي تـردها
مـن وزارة الكهربـاء وجهات أخرى رغم
الـظروف الـصعـبة التي تـمر بـها البالد
بـسبب تـفشي فـيروس كـورونـا . وبيـن
مـدير عام الـشركة عـبـد الرسـول محمـد
عـــارف في تـصـريح لــلـمـكـتب اإلعالمي
فـي الـــوزارة أن الــشـــركـــة قـــامت خالل
ــاضي بــتــجــهــيــز وزارة شــهـــر أيــار ا
واطن الـكهرباء وعدد مـن اجلهات وا
ـحـوالت الـتـوزيـع مـخـتـلـفـة الـسـعات
وبـكمـيات بـلغت  284 مـحولـة  مشـيراً
الـى أن عـمـلـيــة الـتـجـهــيـز شـمـلت 200
مــحـولـة تــوزيع سـعـة   400/11KVAو
250/11KVA 68 مـحـولـة تـوزيـع سـعة
630/11KVA و12 مـحولة تـوزيع سعة
1000/11KVA ومـحولـتي توزيـع سعة
الفـتـاً في ذات الوقت الى بـيع محـولتي
تـــــوزيع ســــعــــة   400/11KVAو /250
ـــبـــاشــر  11KVAعـن طـــريق الـــبـــيع ا
لـــلـــمــواطـــنــ بـــاإلضـــافــة الـى بــيع 8
مـقاييس كهـربائية طور واحد 10 - 40
أمـبـيـر ومقـيـاس إلـكتـروني طـور واحد
10 - 40 أمـــبــيــر وعــدد من مــنــتــجــات

تنوعة االخـرى). الشركة ا

والـذي يوفر مادة الـبنزين احملسن بدال
مـن استـيـراده) . مـشيـراً الى أن (هـيـئة
أســتـثـمـار احملـافـظـة  كـانت قـد مـنـحت
 14 إجـــازة إســـتـــثــمـــاريـــة في عـــمــوم

احملافظة للقطاع الصناعي).
وتـواصـل الـشـركـة الـعـامة لـلـصـنـاعات
الكهربائية وااللكترونية إحدى شركات
ـــعــــادن حـــالـــة وزارة الــــصـــنــــاعـــة وا
اإلســـتـــنـــفـــار الـــقـــصـــوى لـــلـــمـالكــات
الـــهـــنـــدســـيـــة والـــفـــنـــيـــة في مـــعـــمل
األوكـسـج الـطبي إلنـتاج غـاز وسائل
األوكـــســجــ الــطـــبي نــظــراً لـــلــطــلب
ــؤســســات ـــتــزايــد عــلـــيه من قــبـل ا ا
الـصحية بسـبب إزدياد حاالت اإلصابة

بفايروس كورونـا . 
وأكــد مديـر عام الشـركة سفـيـان فـوزي
اجلــــبــــوري في تـــصــــريح لـــلــــمـــكـــتب
اإلعـالمي في الـوزارة تــلــقـته (الــزمـان)
تـاحة امـس (تسـخيـر كل اإلمـكانـيـات ا
ــعـــدالت جتــاوزت الــطــاقــة والـــعــمل 
الـتـصـمـيـمـيـة لـلـمـعـمل من أجـل تـلـبـية
حــاجــة دوائــر وزارة الـصــحــة من غـاز
وسـائل األوكـسـج الـطـبي بـالكـمـيات
ـواعـيـد احملـددة) الفـتـاً ــطـلـوبـة وبـا ا
إلـى أن (الـشـركـة مـسـتـمـرة بـالـتـجـهـيز
الـيومي وحسب الطلبات الواردة اليها
ــوافق17 حــيـث قـامـت يــوم األربـعــاء ا
حـــزيــران بــتـــجــهــيــز 113 أســـطــوانــة
ــســتــشــفـى الــفـرات و102 أســطــوانــة
ــسـتــشـفى احلــكـيم و 125 أســطــوانـة
ـستشفى الـكاظمية إضـافة إلى جتهيز
مــسـتـشـفى الـيـرمـوك بـ  22 أسـطـوانـة
ومـــــســـــتـــــشـــــفى الـــــكـــــرامــــة بـ ( 86)
ومـــــســــتــــشـــــفى أبـــــو غــــريب بـ ( 58)

ــتـخــصـصه في مـع احـدى الـشــركـات ا
هـذااجملال وكـذلك تعـميم الـتجـربه على
كـــافـــة شـــركـــات وزارة الــصـــنـــاعه في
ـــســـتـــقـــبل). وأعـــلـن رئــيـس هـــيـــئــة ا
األســتـثـمـار في الـنـجف ضـرغـام هـادي
كــيـكـو أنه سـيـتم تـوفـيـر أكـثـر من 500
فرصة عمل مختلفة للشباب في القطاع

الصناعي األستثماري.
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وقـال كـيـكو  لـ (الـزمـان)  أمس (نـسعى
مـن خالل عـمـلــنـا في هـيــئـة إسـتــثـمـار
شاريع احملـافظة على التركـيز بإقامة ا
ا يـسـهم بـتوفـيـر فرص وتـعـددهـا  و
عمل كبيرة ألبناء محافظتنا  ودعمهم .
مــؤكـــداً : حــيث ســتــقــوم شــركــة ســان
ـنـتـوجـات الـنـفـطـية إلسـتـيـراد وبـيـع ا
مــشــروعـاً صــنــاعـيــاً مـهــمــاً وكـبــيـراً 
لـــوحــدة هـــدرجــة الــنـــفــثـــة وحتــســ

الـبــنـزين في مـنـطـقـة جـزيـرة الـنـجف 
قــــــرب مـــــصـــــفى الــــــنـــــجف األشـــــرف
وبــتـصـامـيم فـنـيــة وهـنـدسـيـة من قـبل
شـركة اميـركية وهـي الشركـة الوحيدة
ـــتـــخـــصـــصــة فـي هـــذا الــنـــوع من وا
ـــشــاريع). وبـــ كــيــكـــو ان الــطــاقــة ا
اإلســـتــيــعــابــيــة من  12-6الـف بــرمــيل
ـشروع على مـساحة يـوميـاً ينفـذ هذا ا
ـا وبـكـلـفـة أسـتـثـمـاريـة تـقـدر  130دو
ـائتي مـليون وتـسعة وخـمسون الف
ـدة تنـفيذ وثـالثمـائة وسـتون دوالر و
 36شهراً). الفتاً الى أنه (سيتم  تمويل
ــسـتــثـمـر ـشــاريع عـلـى نـفــقـة ا هــذه ا
ولـــــيس مـن أمـــــوال الــــدولـــــة  وهــــذا
ـشاريع الصناعية ـشروع يعتبر من ا ا
ــهــمــة في دعم األقــتــصــاد الــوطـني  ا

الــتـــجــاري الــواحــدة والــتــعــرف عــلى
ـكونـات الرئيـسية لـهذه النـافذة التي ا
نفيست وتقدير تـشمل نظام تسجيـل ا
الــــضــــرائب والــــرســــوم واالعــــفـــاءات
الـكـمـركـيـة ومـراقـبـة الـسـلع والـتـعـرفة
الــكـمـركــيـة ونـظــام الـتـصــريح ونـظـام
مــتـابـعـة الـقــضـايـا الـكـمــركـيـة ونـظـام
ــزادات. وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) ا
امـس انه (جـرى االتـفـاق عــلى تـشـكـيل
جلــنـة تـنــسـيـقــيـة مـشـتــركـة لـتــحـقـيق
رجوة طـلوبـة وا األهـداف والنـتائـج ا
مـن عــمــلـيــة الــتــبــادل الــتــجــاري وفق
الــنــافــذة الـواحــدة وقــداكــدت الـوزاره
ـشــروع من قـبل امــكـانــيــة اجنـازهــذاا
الـشركـه العامـه للـمنـظومـات بالـشراكة

الـتـبـادل الـتـجـاري الـواحـدة الـتـي تـعد
مـنـصة وسـطيـة بـ القـطاع احلـكومي
والــقــطـاع اخلــاص تــشــتـرك فــيــهـا كل
الـيـة متـمثـلة الـوزارات ومـنهـا وزارة ا
بـالهيأة العامة للكمارك والهيئة العامة
لــلـضــرائب ووزارات الـنــقل والــتـجـارة
والصحة وغيرها وتهدف الى اختصار
الـزمن وحتـقيق الـشـفافـيـة في التـعامل
بـــ الـــتـــاجـــر والـــقـــطــاع احلـــكـــومي
والـقضاء على الفساد كما وجرى خالل
االجـتمـاع التـطرق إلى شـروط ومراحل
عـمل الـنافـذة والتي تـتـضمن مـرحلـت
االولـى داخــلــيــة وتــشــمل الــقــطــاعــات
احلــكـومــيـة والـثــانـيـة تــرتـبط مع دول
الــعــالم الـتـي تـعــتــمـد نــافــذة الـتــبـادل
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عـادن آليات بـحثت وزارة الـصنـاعة وا
الـــعــمل بــنـــافــذة الــتــبـــادل الــتــجــاري
الـــواحــدة وذلك خالل اجــتــمــاع عــقــده
مــديـر عـام الـدائـرة الـفـنـيـة في الـوزارة
دني مع مدير ـهندس ناصر إدريس ا ا
نــافـذة الـتـبـادل الـتـجـاري الـواحـدة في
ـنافـذ احلـدوديـة اللـواء مـحـمد هـيـئـة ا
ـرافـق له وبـحــضـور عــبــاس والـوفــد ا
عـلي  ابـراهيـم عضـومكـتب اخلـبراءفي
ـتـقدم بـالـدائره الك ا مـكـتب الـوزير وا
ــتــابــعـه في مــكــتب الـــفــنــيه  وقــسـم ا
الـوزير وتنـاول االجتمـاع مناقـشة كافة
تعلـقة بعمل نافذة واضيع ا االمـور وا
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ال اظـن ان من تـابع احلـوار الــذي اجـرته "قـنــاة الـشـرقــيـة"في نـشـرة
ـيـة في ـثل الـصـحــة الـعـا احلـصـاد مع الـدكــتـور ادهم اسـمـاعـيـل 
ـرارة واضـحـة بـسـبب الـعــراق لم يـلـحظ ان الـدكـتـور كـان يـتـحـدث 
تـصـاعـد ارقـام االصـابـات في كـورونـا.وذكـرنـا الـدكـتـور بـان ما قـبل
رمضـان كـانت االوضاع افـضل.وحتدث عـن خطـر قادم قـد يتـعرض
له الـبـلـد في حـال اسـتـمـر مـعـدل االصـابـات عـلى مـا هـو علـيه او ان
تصاعد.وحتى ايـجاد لقاح سيشهـد العالم موجة ثانـية وثالثة ورابعة
ــكن من كــورونــا.اذن نــحن في عــالم جــديــد مــصــاب بــجــائــحـة ال 

االفالت منها,وعلينا ان ننتبه.
هنية ودقة بدا حريصا جدا على مصير ثل الصحة الذي حتدث 
االالف الـذين قـد يـصابـون بـهـذا الفـيـروس.هـو ابتـسم في اسـتـغراب
واضح ح سألته عن قضية شك الكثيرين للفيروس.ابتسم الدكتور
ادهم اسماعـيل النه هو ايضـا يبحث عن اجـابة لهـذا السؤال.وحاول
ان يـقول مـا هـو حاصـل على االرض لـيـقنع من يـنـكر وجـود فـيروس
طـارات مـعطـلة واحلـياة قـاتل بان الـعالـم يتـعرض خلـسـائر مـادية,وا
مـشلـولة.وفي ظـني ان ابتـسامـته الواهـنة كـانت تعـبر عن دهـشة غـير
مــفــهــومــة اذ كــيـف يــكــذب الــنــاس فــيــروس عــلى هــذه الــدرجــة من
ثل الـصـحـة ان يـفهـم شك اولئك الـوضـوح.بـاختـصـار لم يـسـتـطع 

غامرين بحياة الناس ان هم اصيبوا ونقلوا العدوى لهم. ا
الـشك العـراقي صنـاعة عـراقيـة بامـتيـاز.رفض غيـر موفق حلـقائق ال

وت احمليط بنا. شك فيها.وسيلة غريبة في مواجهة ا
قضية اخرى الحظتها في ذلك اللقاء وهي ان الدكتور كان يتمنى ان
نـتـجـاوز هـذه احملــنـة بـخـسـائــر اقل.وهـنـا بـدت عـلـى مالمـحـة جـديـة
انـي الذين يـتحدثون افتـقدها في وجـوه كثيـر من السيـاسي والـبر
عن كل قـضـايـا البـلـد بـبرود كـبـيـر.ال توجـد في مالمـحـهم احـاسيس
وفد ـواطن.هذا الطبيب ا تشرح لنا قلـقهم االنساني بشان الوطن وا
كان حـريـصا عـليـنا,وهـو يود ان نـعبـر االزمـة بتـطـبيق

وصايا الطب وليس شيئا اخر.
ابـتـســامـة ومـالمح بـدت عــابـســة الن الـضــحـايـا
بــشــر.ومع واقع طــبي مــجــهــد سـيــكــون عــلــيــنـا

مواجهة اصعب ما واجهناه حتى االن. 

Y×Ð∫ مسؤولو الصناعة يبحثون عمل نافذة التبادل الواحدة
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وجب اتفاقية ب  ترسيم احلدود ب العراق و َتركيا سنة  1926
ـية األولى  تـركـيـا وبـريطـانـيـا الـتي احـتلـت العـراق في احلـرب الـعـا
ـوصل مــقــابل أن تـدفع ـطــالــبـة بــا ــوجــبـهــا عن ا وتــخـلت أنــقـرة 
وصل ـائـة من عـائدات الـنـفط في ا احلكـومـة العـراقيـة لـتركـيا  25با
دة  25عـامـا لـتتـوقف بـغـداد عن الـدفع لتـركـيـا بعـد ثـورة ١٤ تـموز

وجب االتفاقية.  دة احملددة   1958في العراق إلنقضاء ا

كن ألي ـوجب االتفـاقيـة بأن احلدود نـهائـية وال  وتعـهد اجلـانبان 
طرف تغييرها وبتجنب الطرفان أي محاولة لتغييرها وكذلك منع أي

نطقة احلدودية ضد الطرف اآلخر. تشكيالت من استخدام ا
وفي عام  1982عقد حزب العمال الكردسـتاني مؤتمرًا في لبنان قرر
فـيه الـتمـركـز في شـمال الـعـراق مسـتـغلًـا انـشغـال الـنظـام الـعراقي
نطقة وكانت باحلرب مع إيران مـا ترك فراغا أمنيـا كبيرا في تلـك ا
البـداية في معـسكر "لـوالن" على احلـدود العراقـية التـركية اإليـرانية.
مـا آثار قلـق تركيـا ودفعـها إلى تـوقيع اتـفاقـية مع الـرئيس الـعراقي
آنـذاك صـدّام حـسـ عام  1983وهي االتـفــاقـيـة الـتي ســمـحت لـهـا

بالدخول لعمق   10كيلومترات داخل األراضي العراقية.
وبقيت تركيا تتذرع بهذه االتفاقيات للتوغل داخل األراضي العراقية
حـتىّ بعـد سـقـوط النـظـام السـابق إلى سـنة 2007 عنـدمـا زار رئيس
الكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي الوزراء العراقي حينها نوري ا
ـكـافـحـة حزب رجـب طيـب أردوغان اتـفـاقـيـة أمـنـيـة تتـعـلق حـصـرا 
الـعــمـال الـكـردسـتـاني داخل الــعـراق بـتـاريخ الـسـابع من آب 2007
وعقد بعـد ذلك بشهرين تـقريبا اجتـماع ضم وزيري داخلـية البلدين.
اتـفق  فـيه الـوزيـران التـركي بـشـيـر اتـاالي  ونظـيـره الـعـراقي جواد
البوالني على توقيع اتفاقية أمنـية في أنقرة تضمنت السماح للجيش
الحــقـة عـنـاصــر حـزب الـعـمــال الـكـردسـتــاني في شـمـال الـتـركي 
العراق بإذن من احلكـومة العراقية. كـما شملت اإلتفاقـية فتح مكتبي
ـعلـومات االسـتخـباراتـية واألمـنية ارتـباط بـ بغـداد وأنقـرة لتـبادل ا

ب البلدين.
تكرر التوغل التركي في شمال العراق سنة 2014 ليتزامن مع دخول
وصل وكان بذريعة محـاربة "اإلرهاب" وتدريب مقاتلي داعش إلى ا
"احلـشـد العـشـائـري" وهم مجـمـوعـات متـفـرقـة  جتمـيـعـهم من قبل
تهم بـتسهيل عمليـة دخول داعش لها. وعلى إثرها وصل ا محافظ ا
هـدد رئـيس الـوزراء الـعـراقي حـيـدر الــعـبـادي بـالـلـجـوء إلى مـجـلس

األمن الستصدار قرار ضد تركيا. 
خطـورة التوغل الـتركي األخيـر وتوقيـته هو مـا يبعث عـلى القلق ولم

ياخذه البعض على محمل اجلد
فاخلطوة التركية جاءت بعد توغلها في شمال سوريا بذريعة محاربة
اإلرهـاب وسيـطـرتهـا عـلى شريـط حدودي بـعمـق يتـراوح بـ خمـسة
إلى عــشـرين كـيـلــومـتـرا داخل احلـدود الـســوريـة مع تـوجه اعالمي
ـرتـبـطة بـنـزعـة الـتوسع ـشـاعـر الـقومـيـة الـتـركيـة ا تركي في اثـارة ا
الستعادة إرث الدولة العثمانية خاصة في ظل حكومة يسيطر عليها
حــزب إسالمي "اخــواني" يــتــمــاهى مع الــهــويــة اإلسالمــيــة لــلــدولـة
العثـمانية. ما يـعني ان التحـركات التركـية احلاليـة في شمال العراق
لـيسـت منـقطـعـة الصـلـة مع ما حـدث ويـحدث في شـمـال سوريـا وما

حدث ويحدث في ليبيا. 
 لـذا على احلـكومة الـعراقـية  الـتعـامل بجـدية مع مـخاطـر التـحركات
الـتركـيـة خاصـة إذا مـا رافق الضـربـات اجلويـة دخول
قـــطـــعـــات بـــريــــة إلى داخل احلـــدود الـــعـــراقـــيـــة.
واسـتـخــدام عالقـات الــعـراق الــعـربــيـة والــدولـيـة
لـلضـغط على احلـكـومة الـتركـيـة إلنهـاء تواجـدها

على األراضي العراقية. 

لـفـريق بـغـداد  بـحـضـور الـسـيد واثق
اجلـابري من اعـالم دائرة صـحة مـدينة
الـــطب ومــشــارك نـــاشــطــ ومــدونــ
وصـحــفـيـ  قـدم تـفـاصـيل عن بـدايـة
ـســتـجـد والــتـوعـيـة انــتـشـار الــوبـاء ا
ـنــاعـة والـتـثـقـيف وعـدم اسـتـجـابـة وا
ــا سـاعـد بــتـرايـد ــواطـنـ  مــعـظم ا
حـاالت االصابـة  و التـطرق لـلجانب
ــعـــلـــومــات والـــبــيـــانــات االعـالمي وا
الـــــصــــــادرة من الـــــوزارة واحلـــــاجـــــة
ــــتـــــخــــصص بــــادارة االزمــــات  وان
الـنظام الصـحي بالعراق جـيد نوعا ما
مـقـارنة بـانظـمـة دول متـقدمـة  وزيادة
ــيــدانـيــة  ولــوال فـتح الــفــحـوصــات ا
احلــدود واالخــتالط واحلــظــر اجلـزئي
لـــكــانـت الــبالد جتـــاوزت االزمــة  وان
ـعلومات اإلحصائية دقيقة  والنقطة ا
ي مـنــجـد يــخـطـر األهم ان الــوبـاء عــا
ـئات في جـدا وقـاتل وسـبب وفـيـات بـا

العراق .

ـسـؤول كل مـحـافـظـة لـلـضـغط عـلى ا
ومـسـاءلـتـهم . وتابـعت اخـتـارت الـفرق
أن يــكــون مــوضـوع وبــاء كــورونـا أول
ـسؤول احملـاور الـتي يتـطلب مـطالـبة ا
ـعـلومـات التي بـالـكشف عن كـثـير من ا
ــواطن  والــهـدف بــدأ كل يــجــهــلــهــا ا
فـريق بالـتنـسيق مـع دائرة الصـحة في
احملـافظة بتحقيق لـقاء مباشر وتوجيه
االســئـلـة . وولـفـتـت قـد وضـعت الـفـرق
ـــشـــروع هــذا احلق يـــتـــضــمن هـــدفــا 
الـضغط بـاجتاه تـخصـيص خط ساخن
فـي دائــرة الــصــحــة فـي كل مــحــافــظــة

واطن . لإلجابة عن استفسارات ا
واكــدت يـســعى فــريق بـغــداد لـلــضـغط
بـاجتـاه عمـل مؤتـمـر صحـفي أسـبوعي
ــؤســسـات خلــلــيــة األزمــة بـحــضــور ا
اإلعـالمـيــة لإلجــابــة عن اســتــفــسـارات
ــعـلـومـات الـتي الــشـارع و اإلحـاطـة بـا

تخص خطط احتواء الوباء .
ـنطـمة جـلسـة مشـتركة وعـقد في مـقر ا

ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

تــواصل مـنـظــمـة بـرج بــابل لـلــتـطـويـر
دافعة التي أطلقتها االعالمـي حمالت ا
مــــنـــذ ثالث ســـنــــوات لـــغـــرض إعـــداد
مـــســودة قــانـــون حق احلــصـــول عــلى
ــعـــلــومــة  والــضــغط لــغــرض إقــرار ا
الـقانـون الذي يـسهم إسـهامـا فاعال في
احلـد من الفساد و ضمان الشفافية في
ـــؤســـســـات .  وقـــالت مـــديـــرة عـــمـل ا
ــشـروع ونــائب رئــيس مـنــظـمــة بـرج ا
بـــابل الــنــاشــطـــة ذكــرى ســرسم  عــام
2020 تـضـمن إشـراك تـسع مـحـافـظات
بـحمالت الضغط بعـد أن اقتصر العمل

اضي على بغداد . خالل العام ا
ـشروع تشـكيل واشـارت سرسم شـمل ا
فـــريـق من الـــنـــاشـــطـــ واإلعالمـــيـــ
ــعـتــصــمـ في ســاحـات الــتـظــاهـر وا
ـعدل 20 مـشـارك في كل مـجمـوعة  و
الـهـدف منـهـا التـعريـف بحق احلـصول
علـومة وتشـكيل فريق ضغط في عـلى ا

سالم الشمري مازن الفيلي
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دعــا عـــضــو مــجــلـس الــنــواب جــمــال
احملــمـداوي رئـيس الــوزراء الى إلـغـاء
االمـر الديـواني القـاضي بتـكلـيف غني
اخلــاقـــاني بــتــســـيــيــر شــؤون ديــوان
الـــوقف الــشـــيــعي لــكـــونه مــخـــــالــفــا

للقانون. 
وقـال احملـمداوي  فـي بيـان  ان ( االمر
الـديواني 63 الـصادر من مكتب رئيس
الــوزراء بــتـاريخ 2020 / 6 / 17 الــذي
يـقــضي بـتـكـلـيف اخلــاقـاني بـتـسـيـيـر
شـــــؤون ديــــوان الــــوقـف الــــشـــــيــــعي
الية وتـخويله الصالحيات االدارية وا

 مخالف للقانون مخالفة صريحة ).
ـادة 155 مـن قـانون مــشـيـرا الى ان (ا
سـنة1981 تـتضمن قيـام الوكيل االقدم
بـصالحـيـات رئيس الـديـوان وفي حال
ـوظف عـدم وجــوده فـبـاالمـكـان قـيـام ا
االقـــدم في الــوقف الـــشــيــعـي الــقــيــام
ـالية هـام والصالحيـات االدارية وا بـا
الالزمـة لتسـيير االعـمال حل اخـتيار
رئـــيس لـــلـــديـــوان). واوضح ان (وجه
اخملـالفة في ان اخلاقـاني ليس الوكيل
ـــرسل الى ــصـــوت عـــلــيه وا االقـــدم ا

ـوظف االقدم مـجـلس الـنواب وال هـو ا
كن تكـليفه بـادارة الديوان كي ال فـال 
وضوع على اساس خاطئ كما يـبنى ا
ـمارسات غير القانونية للحكومة في ا

السابقة). 
فـي غـضــون ذلك افــاد نــاشــطــون عـلى
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي بـتـكـليف
وزيـر التخطيط السابق نوري الدليمي
نصب رئيس ديوان الوقف السني. 
وتـقـدم النـاشـطون بـالتـهـنئـة لـلدلـيمي
ـنـصب الـذي جـاء بـعـد عـلـى تـسـنـمه ا
وقت قــصـيــر عــلـة تــسـلــيـمه  حــقـيــبـة
الـتــخـطـيط الـتي شـغــلـهـا في حـكـومـة

ستقيلة.  هدي ا عادل عبد ا
وكـــان  رئــيس الـــوقف الــســـني ســعــد
كـمـبش قد الـتـقى مؤخـرا بـوزير الـنقل
ناقشة جملة من اجلديد ناصر حس 
ـشـتـرك بـ الـقـضـايـا ذات االهـتـمـام ا
ــشـاكل اجلــانــبــ فـضـال عن بــحث ا
الــعـالــقـة وتــذلـيل الــعـقــبـات جتــاهـهـا
وإيــجـاد احلـلــول الـنـاجــعـة لـهــا. كـمـا
نـــاقش اجلــانـــبــان مـــحــاربـــة الــغـــلــو
والــتــطــرف والــتــأكــيــد عــلى اعــتــمــاد
ــعــتــدل لـلــعــبـور اخلــطــاب الـوطــني ا

بالبالد إلى بر األمان.
وأظـهـر اسـتـطالع لـلـرأي الـعـام أجـرته
ـستقـلة لألبحـاث أن تفاؤال اجملـموعة ا
مــشــوبــا بــاحلــذر يــســود الــعــراقــيــ
بـــــخـــــصـــــوص أداء رئـــــيـس الــــوزراء

مصطفى الكاظمي. 
وبــحـــسب الــنــتـــائج الــتي اعـــلــنــتــهــا
ؤسسة مثل الوحيد  اجملـموعة وهي ا
كـالوب الدولية لألبحاث في بيان تلقته
(الـــزمــان) امس فـــإنه (عــلـى الــرغم من
انـقـسام الـعيـنة فـي الرضـا عن اختـيار
الـكـاظـمي - 50/50  -فــقـد كـانت هـنـاك
غـالبـية واضـحة %64 لـها رأي مـفضل
ا حصل بـالكاظمي وهي نسبة مقاربة 
عــلــيـه رئــيس الــوزراء االســبق حــيــدر
ـنــصب الــعــبــادي في شــهــره األول بــا
ـا حـصل عـلـيه لـكـنــهـا أعـلى بـكـثـيـر 
ـهدي بـ%36 خالل سـلـفـه عـادل عـبـد ا
ــــنـــصـب ايـــضـــا ) شــــهـــره األول في ا
مـضيـفا ان (االسـتطالع أظـهر رضا عن
قــدرة الـكـاظــمي عـلى إدارة األمـور إلى
اآلن حـــيث أفــاد % 60 أنـه كــان قــادراً
عـلى أداء مسؤولياته وهي نسية أعلى
هدي بـكثير من تقييم العراقي لعبد ا

بـعد شهر من توليه الـسلطة حيث أفاد
% 46 فــقط آنــذاك أنه كـان قــادراً عـلى
حتـمل مسؤولـياته) مسـتدركا انه (مع
ذلـك ينـبـغي احلـذر فـي االسـتنـتـاج من
هـذه األرقام كونهـا اول استطالع لرأي
الـعراقي بالكاظـمي وألن نسبة كبيرة
مـن الـــعـــيــــنـــة كــــانـــوا مـــتــــرددين في

اختياراتهم). 
ŸöD²Ý« ZzU²½

كــمـا أظـهـرت نـتــائج االسـتـطالع الـذي
أجـري هاتفياً وباستـخدام الكومبيوتر
عـلى عـينـة عشـوائـية تـتألف من 1000
وغـرافـيـاً بـحسب عـراقي مـقـسـمـ د
الـتمثيل النسبي للمحافظات واجلنس
دة من 11-6 حـزيران واألعـمار خالل ا
اجلــاري (اسـتــمــرار ظـاهــرة عـدم ثــقـة
الـــعـــراقــيـــ بـــدول اجلــوار عـــمـــومــاً
وبــــالـالعـــبــــ الــــدولــــيــــ اآلخــــرين
وانـــخـــفــاض حـــدة االســتـــقـــطــاب في
الـتأييد لتلك الدول على أساس طائفي
أو عـرقي  إذ لم تصل أي من أمريكا و
إيـران والـسـعوديـة وتـركيـا إلى حـاجز
تـأيـيد ربع الـعـراقيـ  ومع ذلك كانت
إيـــــران هـي أقل دولـــــة حـــــازت ثـــــقـــــة
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دعـا الــنــائب عن حتــالف ســائـرون جــمـال
فاخـر مـجلس الـنـواب لعـقد جـلـسة طـارئة

لبحث التجاوزات التركية على العراق.
وقــــال في  تـــــصــــريح امس ان (تــــركــــيــــا
جتـــاوزت كــثـــيـــرا وتـــخــطـت كل االعــراف
عتمدة دوليا في والتقاليد الدبلومـاسية ا
تـنــظــيم عالقــات اجلـوار ابــتــداءً من قـطع
ائيـة وقبلـها ارسال قوات حصة العـراق ا
عــســكـــريــة الى داخل اراضـــيــنــا والــيــوم
تستـخدم القـوة العسـكرية داخل أراضـينا
لتصفية حـساباتها مع خصـومها) معربا
عن اعـتـقــاده ان (لـغـة الـتــنـديـد ومـذكـرات
االحـتجـاج  هي لـغـة الـضعـفـاء وسـتـجعل
اجلانب التركي يـرفع من مستوى جتاوزه
عـــــلى الـــــعـــــراق دون اخلـــــشــــيـــــة من أي
عــقـوبــات). ورأى ان (هــنــالك الــعــديـد من
كن اعتمادها اوراق الضغط اآلنية التي 
للـضغط علـى تركيـا بغـية إيـقاف عـدوانها
ارس ونعتقد ان على مجلس النواب ان 
دوره احلقيقي من خالل عقد جلسة طارئة
يتم فـيهـا مـنح احلكـومة الـتـخويل الـكامل
مكنة بشكل الستخدام جميع اإلجـراءات ا
تـصـاعـدي وبـحـسب تـطـور االحـداث لـلـرد
عـلى تــركـيـا وعـدوانــهـا ومن بـيــنـهـا قـطع
الـعـالقـات االقــتـصــاديـة وطــرد الـشــركـات
التـركـيـة الـعامـلـة في الـعـراق وصوال الى
اغالق السـفـارة العـراقيـة في تـركيـا وطرد
سفيرهـا في بغداد وتـقد شكـوى رسمية
الى مـجــلس األمن لـعــقـد جـلــسـة طـارئـة)
مضـيـفـا انه (في حالـة اسـتـمرار الـتـجاوز
ـسـلـحـة بـكـافة والـعـدوان فـعـلى قـواتـنـا ا
صـنــوفـهــا اسـتــخـدام الــقـوة الــعـســكـريـة
الــــقــــصــــوى لـــلــــرد عــــلى اي عــــجالت او
اشــخـاص او طــائــرات مــعـاديــة تــخــتـرق
االجواء لـلـدفـاع عن سـيـادة بلـدنـا وحـرمة

اراضيه). 
ـــرجع الـــديـــني جـــواد من جـــهـــتـه دعـــا ا
اخلـالـصي احلـكـومـة الى االعـتـراض عـلى
الــتــدخل االمــريــكي والــقــصف األمــريــكي
للـعـراق ايـضـاً بالـتـزامن مع االعـتـراضات
عـلى االعـتـداءات الـتـركي وااليـرانـيـة عـلى
األراضي العـراقـية. وقـال اخلـالصي خالل
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خـطــبـة اجلــمـعـة أن مــوقـفه من الــعـمــلـيـة
الــســـيــاســـيــة في الـــعــراق (ثـــابت وجــليّ
ومستمر منذ بداية االحتالل) مؤكدا (فشل
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة)الفـتـاً  إلى أنـهـا (لن
تـؤدي إلى أيـة نـتــيـجـة وان كل إفـرازاتـهـا

مرفوضة). 
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ورأى اخلالصي ان (احلكومة احلالية هي
أكـــثــر إبـــهـــامــاً وســـوءاً من احلـــكـــومــات
السـابـقـة) داعـياً ( كل مـن يدعي االصالح
داخل الـعــمـلـيــة الـسـيــاسـيـة الـقــائـمـة في
العـراق  وحـتى داخل احلكـومـة نفـسـها 
الى ان يـثــبت لـلــشـعب الــعـراقي بــخـطـوة
ــكن أن يــبــادر عــمــلـــيــة واحــدة  كــيـف 

لإلصالح في ظل هذا النظام القائم) .
واشـار الى أن (االعــتـراض عــلى االعـتـداء
الـــتـــركي عـــلى األراضـي الـــعـــراقـــيــة  او
ـواقـع الـعـراقـيـة الـقـصف االيــراني عـلى ا
شيء جــــيــــد  ولــــكـن يــــجب أن يــــواكــــبه
اعتراض عـلى التدخل االمـريكي والقصف
األمريكي للعراق ايضاً  بشرط أن يتوقف

مخطط االنفصال في شمال العراق ).
ان دان مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البر
الــعـــربي بــأشــد الـــعــبــارات الــعـــمــلــيــات
العسكـرية أحادية اجلانب الـتي قامت بها
اجلـمـهـوريـة الـتــركـيـة في شـمـال الـعـراق
مُـطــالـبــاً اجلـمــهـوريــة الـتــركـيــة بـإيــقـاف

عملياتها العسكرية أحادية اجلانب. وأكد
الـسـلــمي في بـيـان أن (هــذه األعـمـال تُـعـد
تـعــديـاً عــلى سـيــادة جـمــهـوريــة الـعـراق
ـتـحـدة ـيـثـاق األ ا وانـتـهـاكـاً صــارخـاً 
والــقـــانــون الـــدولي واألعــراف الـــدولــيــة
وخــرقــاً واضــحــاً لـــقــرارت مــجــلس األمن
الــدولـي وعــدم احـــتــرام لـــعالقـــات حُــسن
ــا اجلــوار). وعــبــر عن (دعــمه وتــأيــيــده 
صــــــدر عـن مـــــجــــــلـس الــــــنـــــواب ووزارة
اخلـارجـيــة في جـمـهـوريــة الـعـراق بـشـأن
إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية
ــتــكــررة عــلى شــمــال الــعــراق والــطــلب ا
بإيقـافها واحـترام سـيادة العـراق) مؤكداً
ـــان الــــعــــربي الــــتـــام مع (وقــــوف الـــبــــر
جـمـهـوريــة الـعـراق في كل مــا تـتـخـذه من
إجـراءات وتـدابــيـر لـلـدفـاع عـن سـيـادتـهـا

والتصدي ألي أعتداء على أراضيها).
وأجـــرت شـعــبــة الـتــفــتـيش فـي الـبــصـرة
هني في التابعة لدائرة العمل والتدريب ا
وزارة العـمل والشـؤون االجتـماعـية زيارة
مــيــدانــيــة الى مــشــروع شــركــة (جــالــيك)
التـركية الـعامـلة في مـينـاء خـــــور الـزبير
بعد ورود مـعلومـات عن نــــــية الـشـــــركة
انــهــــاء خــــدمــات مــوظــفـيـــــــــهــا الــبـالغ

 . عددهم 138عامالً
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة
التفتيشية وتباحثت مع مدير فرع الشركة

بخـصـوص عـدم جـواز انهـاء خـدمـات هذا
الــعـدد الــكـبــيـر من الــعــامـلــ كـونه يــعـد
مخالفـاً للقانون فـضال عن ضرورة مراعاة
اجلنبة االنسانـية في قرار انهاء اخلدمات
ألنه ســـيــؤدي الى قـــطع مــصـــدر قــوتــهم.
وتمـكنت الـلجـنة من احلـيلـولة دون انـهاء
خـدمـات العـامـلـ بـعـدمـا وافـقت الـشـركة
عـلى الـتـريث بـقـرارهـا لـيـتم بـعـد عودتـهم
بـاشرة الـعمل تـسديـد االشتـراكات عـنهم

تاخرة). وصرف جميع رواتبهم ا
ـتحـدث باسم الـقائـد العـام للـقوات وأكد ا
ـسلـحـة الـعـمـيـد يـحي رسـول أن رئيس ا
مـجـلـس الـوزراء مـصــطـفى الـكــاظـمي بـدأ
نـظومة بسلـسلـة من اإلجراءات إلصالح ا

األمنية.
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وقــال رســول خالل مـــؤتــمــر صــحــفي إن
سلحة بدأ بسلسلة (القائد العام للقوات ا
نـظومة األمـنية). من اإلجراءات إلصالح ا
وأضـــاف أن (الــــكـــاظـــمـي وجه الـــقـــوات
ـعرفـة تفـاصيل األمنـية واالسـتخـباراتـية 
الـقـصف الـصـاروخي لـلـقـوات األمـنيـة في

عسكرات).  ا
وأشار إلى أن (القـوات األمنية تـمكنت من
ضبط عجلة حتمل منصات للصواريخ في
مـنطـقـة الـراشـديـة و إبطـال مـفـعـولـها).
وتـابع رسـول أن (الـقــوات األمـنـيـة تـنـفـذ
الحـقـة فـلـول يـومـيـا عـمـلـيــات عـسـكـريـة 
داعش نافيا تواجد قوات التحالف ضمن
ــعـســكـرات الــعــراقـيــة بـاســتــثـنــاء عـ ا

األسد). 
وبشأن االعتـداء التركي أوضح رسول أن
(الــقـــصف الــتـــركي تــصــرف اســـتــفــزازي
وانــتــهــاك لـــلــســيــادة" الفــتــا إلى أن (18
طـائرة تـركـيـة اخـترقت األجـواء الـعـراقـية

وصوال للشرقاط). 
وبــيّن رسـول أن (احلــكــومــة ال تــسـمح أن
يكـون العـراق مـنطـلقـا لالعـتداءات داعـيا

اجلانب التركي إلى عدم تكرار القصف).
وقتل خـمـسة مـدنـي في غـارات لـلطـيران
الـتــركي في ثـالـث أيـام عـمــلـيــة عـســكـريـة
جــويـة وبــريـة تــشــنـهــا أنـقــرة في شــمـال
الـــعـــراق ضـــد عــنـــاصـــر حـــزب الـــعـــمــال
الـكردسـتـاني بـحـسب مـا قـال مـسـؤولون

اجليش
االبيض
حامي

العراقي من
كورونا

ناهيك عن تـوقف الدوائر أشـهرا عدة
بــســبب انـــتــشــار الــوبــاء اذن كــيف

اصبحت اخلزانة خاوية?).
ومضى قائال ان (من اخملـزي ان نقدم
عـلى اسـتـقــطـاع الـرواتب من شـرائح
اجملتمع العراقي ونحـملهم مسؤولية
مــــــا يــــــجـــــري مـن تــــــدهـــــور مــــــالي
واقتصادي فـيما نقف صـامت جتاه
ــا قــضـــايــا اخــرى كـــانت الــســـبب 
وصــلـــنــا الــيـه وهــنــا نـــدعــو رئــيس
الـوزراء الى اتـخـاذ خــطـوات جـريـئـة

تعيد لهذا البلد امواله وكرامته). 
وفي شـأن متـصل حـدد وزيـر الـعـلوم
والــــتـــكــــنـــولـــوجــــيـــا االســــبق ايـــاد
الـــســـامــــرائي أربع خــــطـــوات لـــدعم
االنتـاج احمللي. وقـال السـامرائي في
مقال اطـلعت علـيه (الزمان) امس انه
(في مقـابـلة مـتـلفـزة لوزيـر الـصنـاعة
االسبق مـحـمد صـاحب الـدراجي قال
ان الـفــســاد في وزارة الـصــنــاعـة من

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

طــلب مــجـلـس الـوزراء مـن الـوزارات
ـــديــرين كـــافــة تـــزويـــده بــأســـمـــاء ا
الــعـــامــ والـــدرجــات اخلـــاصــة في
غـضـون  72سـاعـة. وطــالـبت وثــيـقـة
صـادرة عن مــجـلس الــوزراء اطـلـعت
علـيـها (الـزمان) امـس الوزارات كـافة
بــتـزويــد رئـاســة الــوزراء بـهــيــكـلــيـة
الوزارة وبجـدول بالدرجـات اخلاصة
ـــديــــرون الــــعــــامـــون ــــا في ذلـك ا
وبجدول بالدرجات اخلاصة الشاغرة
ـشــغـولــة مع ذكــر تـاريخ اشــغـال  وا
نصب وشددت الوثـيقة على ارسال ا
ساعة االجابات بيـد معتمد خالل 72 
اضـافة الـى ارسالـهـا الـكـتـرونـيا. من
جهة اخرى طالب القيادي في حتالف
القوى العراقية رعد الدهلكي رئيسي
مــجــلـــسي الــوزراء والــنـــواب بــفــتح
حتـقــيق عـاجـل حـول تــسـلــيم رئـيس
ــهـدي الـوزراء الــسـابـق عـادل عــبـد ا

اخلــــزانــــة فــــارغــــة الى احلــــكــــومـــة
اجلـــــديــــدة.وقـــــال فـي تــــصـــــريح ان
(مـســتـشــار رئـيس الــوزراء اعـلن في
مؤتـمر صـحـفي ان حكـومـة الكـاظمي
تـســلـمـت اخلـزانــة وهي ال حتـوي اال
عـلى مــبـلغ 300 مـلــيــون دوالر وهـذا
عنـي الوقوف يستدعي من جـميع ا
على هـذه الـقـضيـة ومـعرفـة األسـباب
احلــقــيــقـــة وراء مــا  اإلعالن عــنه)
مـبـديــا اسـتـغـرابه مـن (هـذا الـصـمت
ـريب من قــبل الـقــوى الـسـيــاسـيـة) ا
اذا هذا السكوت? الم يكن متسائال (
ــعــنــيــ ان يـقــفــوا عــلى االجــدر بــا
ـاذا صم حـيــثــيـات هــذه الـكــارثــة? و
اجلـمـيع اذانـهم عــلى هـذه الـقـضـيـة?
واين ذهبت امـوال اخلزينـة العـراقية
? ونـحن قـد غـادرنـا عـمـلـيـات حتـريـر
ــشــاريع االراضي وأوقــفت جـــمــيع ا
االســتــثــمــاريـة وهــنــالك نــقـص حـاد
وكبـيـر في تقـد اخلـدمات لـلـمواطن

االمـــيــركـي الــذي انـــطـــلق قـــبل ايــام
ــبــاد الـتي ومـعــرفــة اخلــطـوات وا
ـــتـــعــلق ارتـــكــز عـــلـــيــهـــا الـــوفــد وا
بــاجلــوانب االمــنــيــة واالقــتــصــاديـة
وغيرها .وجرى خالل االجتماع الذي
خُصص لتـضييف  الـفريق احلكومي
ــتــحــدة الــتــفــاوضي مع الــواليــات ا
بــــرئـــاســــة الـــوكــــيل االقــــدم لـــوزارة
اخلـــارجــــيـــة عــــبـــد الـــكــــر هـــاشم
مــصـــطــفى  االســـتــمـــاع الى عــرض
مفـصل من رئيس واعـضاء الـوفد عن
بـاحـثات والـقـضايـا التي تفـاصـيل ا
طـرحت خالل احلـوار االسـتـراتـيـجي
اضي. حزيـران ا الذي انـطلق في 11 
ــان الـوفـد قـوله ان ونـقل بـيــان لـلـبـر
ـــبـــاحــثـــات كـــانت جـــيــدة (جـــولــة ا
وناجحة وجـاءت طبقـاً للقرارات ذات
الــصــلــة الــصـــادرة عن الــســلــطــتــ
التـشريـعيـة والتـنفـيذية ) مـؤكدا انه
(سـيــتم االخـذ بـجــمـيع االفــكـار الـتي
طرحهـا اعضاء مجـلس النواب خالل
ــقــبــلــة من االجــتــمــاع في اجلــولــة ا
احلوار مـع واشنـطن الـتي سـتـنـطلق

قبل).  في شهر تموز ا
من جهة اخـرى تلقى وزيـر اخلارجيَّة
فؤاد حس اتصاالً هاتفياً من رئيس
فريق الـتحـقيق لـلمُـساءَلـة عن جرائم
عصابـات داعش اإلرهابيَّـة كر خان
 بــحـــثــا خالله سُـــبُل جنــاح مـــهــمَّــة
الـفــريق في حتــقــيق الـعــدالــة. ونـقل
بــيــان لـلــوزارة عن  الــوزيــر تــأكــيـده
(استـمـرار احلُكُـومة فـي تقـد الدعم
الـــكــــامل) مُـــشــــدّداً عـــلى (أهــــمّـــيـــة
ُـشـتـرَك بــشـأن مـكـافـحـة الـتـنـســيق ا
اإلرهــــاب; لـــبــــسط األمن وتــــثــــبـــيت
االسـتقـرار).  أكـد اجلـانـبـان (ضرورة
ـشـتـرك اسـتـمـرار احلـوار والــعـمل ا
فـي مـــــخــــــتــــــلـف اجملـــــاالت مـن أجل

التوصل إلى نتائج جيدة). 
وقــــدم خــــان لـــلــــوزيــــر إحـــاطــــة عن
ـدة نـشـاطــاته وعـمـله بــالـعـراق في ا

السابقة.
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الـعراقـي بنـسبة % 15 فـقط  وعدّها
% 13.5 فـــقـط أنــهـــا شـــريـك مـــوثــوق
ـثير لـلعراق). ويـشير الـبيان الى ان (ا
هـــو مـــجــيىء  خـــيـــارات الــعـــراقـــيــ
لـلشراكات مع الدول وبـعكس كثير من
الـسياسي اذ انها جاءت على أساس
مــصـلـحـة الـعــراق كـمـا تـراهــا الـعـيـنـة
ولـيست عـلى أسس عقـائدية او قـومية

او ديــنــيـة) مــوضــحــا ان (الـعــراقــيـ
أخـتـاروا الـصـ كـأول شـريك لـلـعـراق
اقـتـصـاديـا لـكـنـهم أخـتـاروا الـواليات
ـتحـدة كأول شـريك عسـكري في ح ا
أخـتـاروا االحتـاد األوربي كـأول شريك
سموح ثـقافي).يذكر أن نسبـة اخلطأ ا
بـه إحصائياً في هـذا االستطالع كانت

+/- % 4 وبدرجة احتمال % 95).

مـحـلـيـون لـوكــالـة فـرانس بـرس اجلـمـعـة.
وقـتل ثالثـة مـدنـيـ في نـاحـية شـيالدزي
ــحـــافــظـــة دهــوك اجلـــمــعـــة في غــارات
لـلـطـيــران الـتـركي اسـتـهــدفت سـيـاراتـهم
بـحــسب مـا أكــد مـديـر الــنـاحــيـة وارشـ

مايي. 
ــــســـؤول في نــــاحـــيـــة وقـــبـل ذلك قـــال ا
ـحـافظـة أربـيل حسـان شـلبي برادوست 
إن (راعي أغـنـام قـتل فـي قـصف لـلـطـيـران
نطقة اخلميس وهو يعتبر التركي على ا

أول ضحية مدني للهجوم التركي). 
من جـهــة ثـانــيـة أعــلن سـربــست صـبـري
مدير ناحـية كاني مـاسي في دهوك أيضاً
العـثور اجلـمعـة على جـثة شـخص مفـقود
منذ يـوم وقتـل بالقـصف التركي. ورغم
ذلك لم تـــعــلـن أنــقـــرة أو حــزب الـــعــمــال
الــكـردســتــاني عن ســقـوط أي قــتــلى لـدى

 . الطرف
وشنّت تـركيـا صـباح األربـعاء عـملـية عـبر
ناطق احلدود ونشرت قوات خاصة في ا
اجلبلية في شمال العراق في إطار عملية

عسكرية.
وطلـبت بـغـداد اخلمـيس من أنـقـرة سحب
قواتـها من األراضي الـعراقيـة و(الكف عن
األفـعـال االسـتـفـزازيــة) بـعـد اسـتـدعـائـهـا
السـفيـر التـركي فـاحت يلـدز للـمرة الـثانـية

خالل أسبوع. 
وأفـاد نـاشــطـون عن نـزوح عــدد كـبـيـر من
الـعـائالت هـربـاً من الـقـصف في مـحـافـظة
دهـــــوك مع تـــــأكـــــيــــد حـــــزب الــــعـــــمــــال
الكردستاني أن مقاتليه ردوا على ضربات
القـوات الـتـركيـة. ويـخوض احلـزب تـمردا
ضــد الـدولــة الــتــركــيـة مــنــذ الــعـام 1984
مــسـتــخــدمــا اجلــبـال الــوعــرة في شــمـال
الــعـراق اجملــاور كــقـاعــدة خــلـفــيــة. وقـال
محـلـلـون إن العـمـليـة الـتـركيـة الـتي أطلق
عليها اسم مخالـب النمر لم تكن لتتم دون
مـــوافــقــة ضـــمــنـــيــة من حـــكــومــة إقـــلــيم
كردسـتان. بـعد االسـتفتـاء على االسـتقالل
في كـردسـتــان الـعـراق عـام 2017 وصفت
بــغـداد بـ (إعـالن حـرب) تــواجــد مــقــاتـلي
حــزب الـعــمــال الـكــردســتــاني في اإلقــلـيم
ـتنـازع علـيـها مع أربـيل التي نـاطق ا وا

استعيدت في العام نفسه.
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رة االولـى التي تـشتـرك او تتـشـابه حكـومة اقـلـيم كوردسـتان مع ـا هي ا ر
احلـكومـة العـراقيـة االحتاديـة في صـفات واوجه كـثيـره فرئـيسـا الوزراء في
  وقـد تقـلد الـرجالن(رئيس مـجلس كـلتـا احلكـومتـ جاءا من خـلفـية أمـنية
الـوزراء العراقي السيد مصطفى الكـاظمي رئاسة جهاز اخملابرات العراقي
ورئـيس وزراء حكومة اقلـيم كوردستان السـيد مسرور بارزانـيرئاسة مجلس
ـتـلـكـان مـعـلـومـات كـافـيـة  وبـالـتــالي فـان الـرجـلـ  أمن إقـلـيم كـردسـتـان)
وحـقيقيـة عن حجم اخلراب والدمار والـفساد الذي احـدثته شركات واحزاب
فروض ان وشـخصيات معينة معروفة حتى للمواطن العادي البسيط ومن ا

تكون اخلطوة االولى لهما الضرب بقوة القانون على هؤالء الفاسدين.
بـاب احلـكـومــة الـعـراقـيــة والـكـوردسـتـانــيـة مـغـلق بــوجه االرهـاب وحـراسـته
سـميـات وعناوين   الن هنـاك عشـرات االجهـزة والقـوات االمنيـة  حـصيـنة
مـختلـفة وهي تـستحق مـا حتصل علـيه من رواتب ومخـصصات وامـتيازات
اذا كـانت اعـدادهم ورتـبهم حـقـيـقـية ولـيـست فـضـائيـة و(بن ديـوار) كـما ان
ـة االرهاب معروفة وشـديدة وقاسيـة تصل الى االعدام والسجن عـقوبة جر

ؤبد. ا
لـكن باب احلكومة العراقـية والكوردستانـية مفتوح ومن كل اجلهات بل ومن
االعـلى واالسـفل للـفـسـاد واحلرب ضـده أصـعب واقـسى واشد من مـعـركة
االرهـاب الن ساحة االرهاب مفتوحة ومكـشوفة لكن الفساد أقسى واخطر
النه مـتغلـغل ومنتشـر أكثر من االرهـاب والسرطان واالوبـئة وجائـحة كورونا

وهو يدمر االقتصاد ويحطم اجملتمع ويُفلس احلكومات.
فـالـفــسـاد هـو الـذي اوصل احلـكــومـتـ الى الـشــلل واالفالس والـعـجـز عن
ـتقاعـدين اللذين اصـبحت كل اهتـماماتهم وظف وا تـوفير وتـوزيع رواتب ا
وامـنيـاتـهم ان يسـتـلمـوا رواتـبهم في مـواعـيدهـا احملددة مـن دون تنـقيص او
ـفـلس الـذي يـستـطـيع االعالن عن افالسه تـأخـيـر وقد نـظم الـقـانـون حـالة ا
لـتسـري احـكام ومـواد قانـونيـة خـاصة حتـفظ حقـوق اآلخـرين لكن ال يـوجد
في الـقــانـون احــكـام الفالس الـدولــة او احلـكـومــة الـتي اســمـهـا مــشـتق من
ا وصلت اليه احلـكمة والعـقل وعليـها قبل ان يصل بـها احلال الى أسـوء 

اآلن.
أن تــعــرف كم لــهــا مـن حــقــوق وديــون وامــوال واراضي وعــقــارات الــدولــة
ــهـمـة وضـرائب ورســوم في ذمــة الـشـركــات وفي بـطــون (الـشــخـصــيـات) ا
نافذ ُدلل عنـدها وتضبط ا ُقـرب وا والـكبيرة وتأخذ حـقوقها من هؤالء ا
ـساطـحـة الـتي هي احلـدوديـة وسـرقـات الـنـفط وتـدقق عـقـود االسـتـثـمـار وا
بـاحلقيقة سـرقة الراضي الدولة بـطريقة قانـونية ملـتوية يساهم فـيها ضعاف
تـنـفذين سـتـشاريـن للـفـاسديـن ا الـنـفوس والـضـميـر من بـعض احملـامـ وا
ال الـعـام وجعـلـوه خاصـا لـهم قبل ان ـسؤولـ واسـتولـوا عـلى ا واقـارب ا

. وظف ا يسمى ادخار او تقليل وتأخير رواتب ا تقوم 
قـضـية رواتب مـوظـفي اقـلـيم كوردسـتـان ورواتب مـوظفي الـعـراق اصـبحت
عـامة ومعروفة ويتـضرر منها اجلـميع لكنهـا تظل قضية مـصيرية مؤثرة في
ـوظفـ احلقـيقـي الفـعلـي الـذين يداومـون في دوائرهم ولـيس لهم حـياة ا
مـصـدر عيـش غيـر الـراتب الـذي يـسـتلـمـونه و تـدقـيق اسـمائـهم الـربـاعـية

وحفظت بصمات عيونهم واصابعهم العشرة.
مـا نتـمناه ومـا نأمـله ان تكـون ابواب احلـكومة مـغلـقة بـوجه الفـساد وسرّاق

ـال الـعـام ومـفــتـوحـة لـكل االجـراءات الـتي حتـفظ احلق ا
الـعام وتعـيده خلـدمة العـامة وليس لـلمـنفعـة اخلاصة
لـعــوائل واقـارب واحـزاب الــسـلـطــة واحلـكـومـة وان
فـتاح موجـود عندهـا وبيدها تـعرف احلكـومت ان ا
وهـو تـطـبـيق الـقـانـون والـعـدالـة علــــى اجلمـيع واالّ
سـتـقبل وبـاب االمل واحلــــلول مـقفالً سـوف يـظل ا

فـــتاح مفقود. وا
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-1-
هل اسـتـثـمـرتَ الـفـرصـةَ  حـ عـلمـتَ أنّك تـمـلك فـرصـة االتـصـال بـجـبّار
لك السموات واالرض الذي ال يُعـجِزُه شيء في االرض وال في السماء ا

القادر القاهر دون االحتياج الى وسيط ?
هكذا وبكل يُسر تنفتحُ لك ابوابُ السماء ..

انهـا مفـتوحـة للـعـباد جـميـعاً  آنـاء اللـيل وأطـراف النـهار ولـكنّـهم الهون
كن القول عن بعضهم بأنهم مُعْرضون ..!! ا  ساهون  ور

-2-
ذِكْرُ اللهِ حَسَن على كُلّ حال والتوجه اليه مطلوب في كل األحوال.. 

-3-
أليـس من الغـريب أنّك تـبـحث عن مـخـلوقٍ مـثـلك لـتـستـعـ به عـلى قـضاء

حاجتك وال تلجأ الى اخلالق ?
-4-

هل غاب عنك ان األمر كله بيد الله ?
ا تستجيب لِمَا أَمَرَكَ به حيث قال : انك ح تتضرع اليه  وتسأله ا

" ادعوني استجبْ لكم "
غافر /60

وهو أولى مَنْ سُئل  
وأكرم من أعطى  وهو أرحم الراحم .

-5-
وقد روى الـطـبـراني عن أنس أنَّ الـنـبي (ص) مرّ بـأعـرابي وهـو يـدعو في

صالته ويقول :
يا من ال تراه العيون 

وال تخالطه الظنون 
وال يصفه الواصفون 

وال تُغيّره احلوادث 
وال يخشى الدوائر 
يعلمُ مثاقيل اجلبال 

ومكابيل البحار 
وعَدَدَ قَطْرِ األمطار 

وَعَدَدَ ورقِ االشجار  
وعَدَدَ ما أظْلَمَ عليه الليلُ وأشرق عليه النهار 
وال تواري منه سماء سماءً  وال أرض أرضاً 

وال بحر إالّ يعلمُ ما في قَعْرِهِ 
وال جَبَل االّ يعلمُ ما في وَعْرِهِ 

اجعلْ خيرَ عُمري آخِرَهُ 
وخيرَ عَمَلي خواتِمَهُ 

وخيرَ أيامي يوماً ألقاك فيه .
فوّكل رسول الله (ص) باألعرابي رجالً فقال :

اذا فرغ من صالته فائتني به .
فـلمـا قـضى صـالته أتـاه به وقـد كان أهـدَي لـرسـول الـله (ص) ذَهَب من

عادن  فلما أتى األعرابي وهَبَ له الذهب وقال : بعض ا
ن أنتَ يا أعرابي ?

قال :
من بني عامر بن صعصعة  فقال (ص) :

هل تدري لم وهبتُ لك هذا الذهب ?
قال :

لِلرَحِم التي بيْننا وبينك يا رسول الله .
قال :

"انّ للرحم حقاً ولكن وهبتُ لك الذهب حلُسنِ ثنائك على الله عز وجل "
صلى الله عليك يا سيد االنبياء .

انّك بهـذا حتثنـا على االقـبال عـلى الله  والـتوجه الـيه  ومنـاجاته وحسن
الثـناء عـليه لـنفوز بـرضاه  ونـحظى بـعونه  ونـشحن
ـقــومـات الــعـزة والــكـرامــة والـســكـيــنـة أنـفــسـنــا 
ن الـنـفـســيـة والـتـرفع عـن اخلـنـوع لـلــصـعـالـيك 

استحوذ على مقاليد األمور  
ومــا خـاب مـن وفــد عـلـى ربّه الــكــر وسـار عــلى

ستقيم. اخلط ا

نــــــوع خــــــاص اذ ال عــــــمــــــوالت وال
كـومــشن فال يــسـتــطــيع احـد اتــهـام
الـوزارة بـالـفـســاد ولـكن كل مـا عـلى
الـوزارة ان تــقــوم به هــو ان ال تــقـوم
باي تطوير للصناعة وعندها  تنهال
ـنـافع) مضـيـفـا ان (هذا كالم علـيك ا
خـــطـــيـــر جـــداً رغم انه قـــيل بـــشـــكل
ســـاخــر فـال شك ان رجـــال االعـــمــال
توجـهـوا للـتـجارة بـاعـتبـارهـا افضل
طـرق حتقـيـق االرباح وسـاعـدهم في
ذلك التعرفة الـكمركية الـبسيطة التي
تتقاضاها الـدولة وعدم وجود منتج
وطـــــــنـي اضــــــافـــــــة الـى الـــــــســــــوق
االسـتـهالكـيـة الــواسـعـة لـذلك لـنـا ان
ــثــلـــون اكــبــر لــوبي نــتــوقـع انــهم 
يحارب االنـتاج الوطني بـكل اشكاله

فكيف يكسر هذا احلاجز?). 
ورأى ان (كل التـحـفيـزات لم تـنفع اال
اذا وجــد رجل االعـــمــال الـــتــاجــر ان
مـجـال الــتـجــارة ضـاقت ابـوابه وأن
تـاحة ابواب االنـتـاج هي الواسـعـة ا

امامه). 
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ولتحـقيق هـذا االمر حدد الـسامرائي
اربع نـــقـــاط هي (الـــزام الـــتـــاجــر ان
يكون له دور في االنتاج الوطني وان
حصته من االستيـراد سوف تتناسب
مع حـــصـــته مـن االنــتـــاج الـــوطـــني
وزيــادة الـــرســوم الـــكــمـــركــيـــة عــلى
ــســتــوردات الـتـي يــتم الــتــخـطــيط ا
إلنـتاجـهـا مـحـلـياً لـيـكـون ذلك مـغـرياً
لـلـتاجـر لـيـنـتـجـها مـحـلـيـاً و اعـتـماد
خطة  استراتيجيـة متوسطة وبعيدة
ـنــتج احملـلي بـدالً عن ـدى إلحالل ا ا
ـــســـتـــورد ودفع شـــركـــات ـــنـــتـج ا ا
الـقـطـاع الـعـام الى عـقـد شـراكـات مع
ـية لفـتح خطوط انـتاجية شركات عا
لــعالمــاتـهــا الــتـجــاريــة في الــعـراق
وحتويلهـا الى شركات قطـاع مختلط
وســحب الــعــمــالــة وحتــقــيق كــفــاءة
االنتاج بعدم ارهاقها ببطالة مقنعة)
مــضــيــفــا ان (هــذه اربــعــة اجــراءات

متـكـامـلة عـلى قـدر كـبيـر من االهـمـية
يترتب عـليـها قدر من الـتضـييق على
ـواطنـ كذلك رجال االعـمال وعـلى ا
ولكـنـهـا ضريـبـة اجتـمـاعـية ومـرحـلة
انـتـقـالـيـة عـلى اجلـمـيع حتـمـلـهـا من

اجل حتقيق االصالح).
وكشف رئـيس كـتلـة الـفتح الـنـيابـية
ــان مــحــمــد الــغــبــان عن ابالغ الــبــر
ــفـاوض ان يــرتــكـز رئـيـس الـفــريق ا
احلـــوار فـي اجلـــولــــة الـــقــــادمـــة مع
اجلانب االمريكي على خروج القوات
االجنبية من العراق. وقال الغبان في
تــغـــريــدة عــلـى (تــويــتـــر) رصــدتــهــا
(الـزمـان) امس انه (خالل اجـتـمـاعـنا
في مجـلس الـنـواب وبـعد االسـتـماع
ـفاوض في تقـرير الـفريق الـعراقي ا
ـفـاوض ان ابـلــغـنـا رئــيس الـفــريق ا
يتركز احلوار في اجلـولة القادمة مع
اجلـانب االمـريــكي عـلى تـنــفـيـذ قـرار
ان بخروج القوات االجنبية) . البر
ــان اوصى بــبـحث واضـاف ان الــبــر
االتي(االعالن بـــشــفــافـــيــة عن اعــداد
ـوجـودة حـالـيـاً الـقـوات االجـنـبـيـة ا
جـنــسـيــاتـهـا انــتـشــارهـا ومـهــامـهـا
وحتـديــد جـدول النــسـحــاب الـقـوات
وتــخــفــيــضـــهــا  وااللــتــزام الــكــامل
بـــالـــقــوانـــ الـــعـــراقــيـــة الـــنـــافــذة
والــتـــنــســيق الـــتــام مع الـــســلــطــات
العراقية في خروج ودخول افراد تلك
ـــهــام الـــقـــوات وكــذلـك الـــقــيـــام بـــا
والـطـلــعـات اجلـويـة اي كــان نـوعـهـا

ومهامها).
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واخـتـتم تــغـريـدته بــالـقـول انه (عـلى
ــكن تـطــويـر الــعالقـات اسـاس ذلك 
ـشتـركة ـصـالح ا ب الـبـلدين وفق ا

تبادل).  واالحترام ا
وكـان الــنـائب االول لــرئـيس مــجـلس
النواب حـسن كر الكـعبي قد ترأس
ـاضي اجــتـمـاعـا مع عـدد االسـبـوع ا
ـثلي الـلجـان النـيابـية من رؤساء و
لـبـحث تــفـاصـيل احلــوار الـعـراقي –

جمال احملمداويسعد كمبش

اجليش التركي داخل االراضي العراقية
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صــدر لـلــدكــتــورة يــســرى عــبـد
الـوهــاب الـتـدريــسـيـة فـي كـلـيـة
الـفـنـون اجلـمـيـلـة ورئـيس قـسم
الــــفــــنـــون الــــســــيــــنــــمــــائــــيـــة
والــتــلـــفــزيــونـــيــة عن دار وائل
لـلـنـشـر والــتـوزيع كـتـاب جـديـد
بعـنـوان ( دراسـات ميـدانـية في
الــتـربــيــة الــفــنــيـة )  وقــد وقع
الكتاب في عـشرة فصول شغلت
( (320صفحة من الـقطع الكبير

ؤلفة في مقدمة الكتاب وتقول ا
ان الـــتــربــيـــة الــفــنـــيــة هي ذلك
ـمـتد ـيـدان الـواسع الـشـامل ا ا
ـــتـــنـــوع ــــتـــرامي األطــــراف ا ا
الــطـــرائق اخملــتـــلف الـــوســائل
األوسـع تــــأثــــيــــرا في نــــفــــوس
ـتعـلـم  ,لـكـنـها رغم وعـقـول ا
ذلك الـتـعدد مـا زالت تـعـاني من
مـشكـالت حقـيـقـية أثـرت وتـؤثر
ســلــبـا فـي  حتـقــيق أهــدافــهـا ,

d:«  dO ô« b³Ž

صدر حـديـثـا عن دار احيـاء تـراث االمـام البـغـدادي - الـنجف 2020م كـتـاب بـعنـوان: ايـران والـعراق
ـرجع آية الـله العـظـمى السـيـد احمـد احلسـني الـبغـدادي دام ظله اسـرار وقضـايـا لسـماحـة الـفقـيه ا

الطبعة الشرعية االولى.
ـالـوف السـائـد في اجملـالـيــن الديـنــي والسـيـاسي..  هـذا الـكـتـاب خــزين لـذكـريـات وخـواطـر ورؤى تـتـجـاوز ا
ـرجعية الدينية واالحـزاب االسالميـة والوطنيـة والـقومية العراقية ويتضمن آراء جـديـدة وجريئـة بخصــوص ا

منها والعربية.
رجع   انه كتاب يحثك على الـنقد والتفكير ألنه يقـدم لك زاداً معرفيـاً تاريخيـاً اسـتمده سماحــة األخ الفقيه ا
أحـمـد احلـسـني الـبـغـدادي من جتـربـة ومعـايـشـة طــويـلـة األمـد فـضالً عن دراسـة وتـعـمق من خالل نـصف قـرن من

الزمن.

رسالة النجف
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ويـــحـــتــوي ذلك الـــتـــعـــدد عــلى
ـاط شتى من الـفنـون كالرسم أ
ـسـرح والـنـحت ـوسـيــقى وا وا
والـــــفـــــخـــــار وأفـالم الـــــرســــوم
ـتـحــركـة وغـيـرهــا الـكـثـيـر من ا
ــهـارات والـفـنــون الـتي تـصب ا
جــمــيــعــا في مــيـدان الــتــغــيــيـر
والـــــتـــــعـــــديـل اإليـــــجـــــابـي في
ــتــعــلم من جــمـيع شـخــصــيـة ا
جــوانــبــهـا ,وهــذا هــو الــطــابع
ــيـــزهــا عن الــرئـــيــسي الـــذي 
غـيــرهــا من الـتــخـصــصـات  ,اذ
نــــراهــــا تـــركــــز عــــلى اجلــــانب
ـــهـــارى والـــنـــفس ـــعـــرفي وا ا
حـركي بــشـكل مــسـتـقل أحــيـانـا
ومـتصل أحيـانا أخـرى وهذا ما
ال تــســتـــطــيع الـــتــخـــصــصــات

األخرى أن حتققه بسهولة .
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يــقــول الــرســام أكــسل شــيــفــلـر
حـزينـا "ال أشعـر أنني جـيد جدا
فـي رسم أنــاس حــقـــيــقــيــ في
العالم احلقيقي".ويشتهر شيفلر
بــصــوره الـــغــريــبـــة والــرائــعــة
لــــلـــحـــيـــوانـــات فـي كـــتب مـــثل
"غــرافــالــو" لــكـن وبــاء كــورونـا
أعـاده إلى الـعالم احلـقـيـقي.فـقد
شـارك الرسـام الـبـالغ من الـعـمر
 62عاما للتو في إنتاج ما يعد
أحــد أســـرع الــكـــتب إعــدادا في
الـتـاريخ.والـكــتـاب الـذي يـحـمل
عــنـوان فـيـروس كـورونـا: كـتـاب
لـألطــــفــــال أعــــد مـع الــــرســــوم
والـــشــرح ونــشــر مــجــانــا عــبــر
اإلنــتــرنت في غــضــون أســبــوع
بــواســـطــة مــوقع "نــوزي كــراو"
ـــتــــخـــصـص في نـــشــــر كـــتب ا
وتـــطــبــيــقــات األطــفــال.ويــقــول
سؤولة عن نشر شيفلر "كـانت ا
أعـــمــالي تـــتــحــدث إلـى مــديــرة
مــــــدرســـــة فـي شـــــرق لــــــنـــــدن
فـــأخـــبـــرتــــهـــا أن الـــعـــديـــد من
العائالت قـلقة وتشعـر بالعجز"
"لــذا كــانت الــفــكــرة هي إعــطـاء
األطـفال الـذين تتـراوح أعمارهم
ب اخلـامسـة والتـاسعـة بعض
ـــعــلــومــات - الــواقــعــيــة قــدر ا
اإلمـــــــــــكــــــــــان - بـــــــــــلــــــــــغــــــــــة
بـسـيطـة".احلـقـائـق مهـمـة ولـكن
الــكــتــاب صــريح أيــضــا بــشــأن
حالة عـدم اليق الـتي يواجهها
الـــــعـــــالـم. هـــــنــــــاك فـــــصـل عن
ــرض الــلـــقــاحــات يـــشــرح أن ا

جـــــديــــــد وال يــــــوجـــــد عـالج له
حاليـا.يقول شيفـلر "الصدق أمر
بــالغ األهــمــيــة لألطــفــال من أي
عــــمــــر يــــجـب أن حتــــوز عــــلى
ثقـتهم".ولم تتـغير حـياة الرسام
كــثــيـرا في األســابــيع الــقـلــيــلـة
اضـيـة حيث كـان يـعمل دائـما ا
ـــنــــزل. لــــكــــنه يــــعــــتـــرف مـن ا
بــالــشــعــور بــالــقــلق بــشــأن مــا
يــحــدث ويـقــول إنه وقت مــثــيـر
للقـلق بالنسـبة لألطفال الذين ال
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــذهـــاب إلى
درسة.ويتنـاول الكتاب قضايا ا
مـــــــثـل عـــــــدم رؤيـــــــة األجـــــــداد
والـتعـامل مع اآلبـاء الـعصـبـي
نزل الذين يحاولون العمل من ا
في وقت عـصـيب. وقـد اسـتـعـ
ـــشـــورة خـــبـــراء هـم طـــبـــيب
نـفـسي وأسـتــاذ من كـلـيـة لـنـدن
للصـحة والطب االستوائي.وفي
الــكــتـاب تــظــهـر الــشــخـصــيـات
مـــلــتـــزمــة بـــقــواعـــد الــتـــبــاعــد
االجتماعي.وتـرجم الكتاب حتى
اآلن إلى  45لغة وجـرى حتميله
من قبل أكثر من مليون شخص.
كـــــمــــــا وضـــــعـت مـــــؤســــــســـــة
"ورلـدريــديـر" اخلــيـريـة الــكـتـاب
على تـطـبيق مـجـاني موجه إلى
اآلبـاء في البـلدان الـنامـية حيث
قــد تـكــون مــعـلــومــات الـصــحـة
ـــكــنــهم الـــعــامــة شـــحــيــحــة 
الــتـطــبـيـق من حتـمــيل الـكــتـاب
عـلى الـهــاتف لـقــراءته لألطـفـال
فـي الـلـيل.ويـقـول شـيـفـلـر إن رد
الـفـعل عـلى الـكـتـاب كـان مـذهال

"أنــــا لــــست طــــبــــيــــبــــا أو
ــــرضـــا لـــكن بـــصـــفـــتي
كنني رساما كان هـذا ما 
فــعــله لـلــمـســاعـدة وأشــعـر
بالفخر ألنه حصل على هذه
دهشة".مثل كل االستجابة ا
قـــصص األطـــفــال اجلـــيــدة
الحــظـة يــنــتــهي الـكــتــاب 
إيـــجـــابـــيـــة. هـــنـــاك صــورة
لـــــــلــــــعــــــائـالت واألطــــــبــــــاء
ـمـرضـات يـحـتـفـلـون مـعا وا
وفي تـعلـيق حتت الرسم "في
يـوم من األيـام سـيـنـتـهي هـذا
الوقت الـغريب".يـقول شـيفـلر
إن األمل في الـــــوقت احلــــالي
مهـم جدا لألطفـال "ألنه في يوم
من األيـام سـيـنـتـهي هـذا الـوباء
ـكــنـنــا الـوقـوف ــا  ومن ثم ر

إال إنــهـــا في بــلــدنــا تــعــاني من
مشـكلـة مفـصلـية ومـهمـة للـغاية
تــــتـــمـــثل فـي فـــقـــدان الـــهـــويـــة
الـفلـسـفيـة والـتي على أسـاسـها
ـناهج وتـتبـنى الـطرائق تبـنى ا
الــتـعــلـيــمـيـة  ,وهــذا لـيس سـرا
يــخـــفى عـــلى اخملــتـــصــ  ,وال
يــحق لــنـــا اخلــوض في اجملــال
يـدان مبـاشرة, الفـلسـفي لهـذا ا
ـكننا االستـمرار بالعمل كما ال 
وفق مــبــدأ الــتــجــربــة واخلــطـأ
الـذي أخـذ سـنـيــنـا من أجـيـالـنـا
والـذي على اثـره ظـهـرت الكـثـير
يدانية  ,من أمية شكالت ا من ا
فـــنـــيـــة وتـــدني لـــلـــذوق الـــعــام
وانـــعــكـــاس ســلـــبــيـــات الــواقع
االجــتـــمــاعي عــلى ســـلــوكــيــات
أفراده والـذي يظهـر واضحا في

مـفــاصل احلـيــاة اخملـتــلـفـة
وغــــيــــرهـــــا الــــكــــثــــيــــر من
ـــشــكالت الـــتي تــقـــتــضي ا
دراستـهـا وتشـخـيصـها أوال
لـلــدخـول بــعـدهـا فـي مـجـال
الـدراسـات الـفـلــسـفـيـة الـتي
تـــؤسس لـــنــشـــأة فـــلـــســـفــة
واضـحـة للـتـربـية الـفـنـية في

الـــعـــراق . وتـــبــعـــا لـــذلك 
تــــشــــخـــــيص الــــعـــــديــــد من
ـــيـــدانــيـــة الــتي ـــشــكالت ا ا
حـــاولـــنـــا من خـاللــهـــا وضع
بــعـض احلــلــول الــعـــمــلــيــة ,
ودراسـة تـأثـيـرهـا وارتـبـاطـها
بـــالــســلـــوك اإلنــســانـي وفــهــمه
وحتـلـيـله والـتـنـبـؤ به وضـبطه,
ويـعـد هـذا الـكـتـاب خطـوة أولى
كن أن تفتح أمامنا وأساسية  

مــــجــــاال أوسع لــــلــــدراســـات
نطق الفلـسفية  ,فليس من ا
الـبــدء بـفــلـســفـة اجملـال دون

يدان . دراسة مشكالت ا
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(أريـد قـصـة جـديدة انـتـهـيت من
كل الـقــصص الــتي لـدي) (أرغب
في قـــراءة حــــكـــايـــة عـن أبـــطـــال
ـكنـني شراء الـتاريخ) (من أين 
كــــتب جــــديـــدة?) (أريــــد قــــصـــة
مشوقة) مـاذا ستقرأين لي اليوم
يا أمي? هل أحضر القصة ذاتها
أم أحـضـرتِ لي قـصـة جـديـدة?...
الـــزمـــان وتــســـاؤالت يـــلـحّ بـــهــا
األطـفـال وهم يـنـظرون إلى صف
الــكـتب الــتي انــتــهـوا مــنــهـا أو
يـنتـظـرون مـن أوليـاء أمـورهم أن
يــأتـون إلـيـهم بـحــكـايـات جـديـدة
قــبل الـــنــوم وكـــلــهـــا تــســاؤالت
وعبـارات تتـردد كثيـراً هذه األيام
فـي ظل الـتـزام األهل في الـبـيـوت
مع أبنـائهم فالـكثيـر من الصغار
يـــقـــضــون وقـــتـــهم في الـــقــراءة
ويــبـحـثــون عن حـكـايــات جـديـدة
تعة. تلبي شغفهم في التعلم وا
دار (كــــــلـــــمـــــات) اإلمــــــاراتـــــيـــــة
ـــتـــخـــصّـــصــة فـي نـــشــر كـــتب ا
األطفال واليافع باللغة العربية
والتابعة لـمـجموعة كلمات توفر
ـتنـوعة الـعـديد من اإلصـدارات ا
وتتـيح إمكـانيـة احلـصول عـليـها
ـوقع اإللكتروني عبر طـلبها من ا
www.kalimatgroup.ae.
تعـرض دار كـلـمـات الـيـوم واحداً
من أكثر إصداراتهـا مبيعاً تدعو
ـتع فـيه الـصـغـار لـقـضـاء وقت 
ـالح واجلــغـــرافي مع حـــكـــايــة ا
الــعـربي الــشـهــيـر ابن مــاجـد في

حــــكــــايـــة حتــــمل االسـم ذاته من
تألـيف الـكاتـبة الـلبـنـانيـة فاطـمة
شـــرف الـــدين ورســـوم الـــفـــنــان
حـسن أمـيـكـان. تـتـنـاول الـقـصـة
وجهة إلـى األطفال من عمر - 6 ا
الح ابن  9سنوات نشأة (ا
مـاجـد) ومـرحـلـة تـعـلـمه الـلـغات
والــعـلـوم الـبـحــريـة واجلـغـرافـيـا
الحة واألدوات والفلك وعـلوم ا
الحـية الـتي اختـرعهـا وطورها ا
خـالل رحالته مــــثل الـــبــــوصـــلـــة
واألسـطـرالب واحلقـة ومـؤلـفـاته
في أصــــول الـــبــــحـــر وقــــواعـــده
ومحـاوالته الشـعريـة إضافة إلى

رسم اخلرائط.
وتـتزيـن صـفـحات قـصـة (ابن
مــــاجــــد) بـــرســــوم مـــعــــبّـــرة
لشخـصية ابن مـاجد باألزياء
ـعـروفة ة ا اإلسـالميـة الـقـد
فـي الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر
الـهـجـري وتــظـهـر بـصـورته
مـحــاطــاً الـســفن اخلــشـبــيـة
الــكــبـيــرة الــتي كــان يُــبــحـر
فــــيــــهــــا بــــألــــوان زاهــــيـــة
ومتنوعة طغى عليها اللون
األزرق فــي إشـــــــــــــــارة إلـى
رحالتـه في احملــــــيــــــطــــــات

والبحار.
وتـــنـــقل الـــقـــصـــة الـــطـــفل
الــقــار بـــأســلــوب ســردي
بـسـيط ومــشـوق إلى عـالم
ـليـئة غـامرات ا الـبحـار وا
ـفـاجــآت واالكـتــشـافـات بــا
غالف الكتابحــيث تـثــري خـيـال الــطـفل
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ملفا خاصا عن الشـاعر الراحل ابراهيم اخلياط  شـارك فيه :عبد الستار
البـيـضـاني علي الـفـواز حـس الـيـعقـوبي عـلي فـرحـان.وتضـمن الـعدد
تـابـعات  وفي مواد تـوزعت بـ القـصـة والشـعـر والدراسـات الـنقـديـة وا
مـحـور الــدراسـات هــنـاك دراسـة لــلـكــاتب مـؤيـد جــواد الـطالل بــعـنـوان:
ـوذجــا. ودراسـة تـوظــيف الــفـكــر واألدب ألهـداف ســيـاســيــة ــــ كـامــو ا
ـشـاعـر والـشـعراء ـسـتـقـبل والـشـعـريـة الـعـراقـيـة بـ ا بـعـنـوان: اسـئلـة ا
ي خـلــيل مـحـمـد ابــراهـيم. كـمـا تــضـمن احملـور دراسـات أخـرى لألكـاد
مختلفة ,وفي محور شعر تضمن العدد قصائد للشعراء مهدي القريشي
وكاظم ناصر السـعدي وعبد احلمـيد الصائح وزهيـر بنهام بردى. أما في
ـيسـلون هـادي فـالح مهـدي زيد محـور سرد فـتـضمن الـعدد نـصـوصا 
الشـهـيد نـبـيل جمـيل. أمـا مـحور فـنـون تشـكـيلـيـة فتـضـمن مادة لـلـكاتب

جاسم عاصي بعنوان(جدار الفنان أجود العزاوي.. التنوع والداللة). 

حـ يـدور حديث عن روايـة او قـصـة مـصريـة غـالـبا مـا نـسـمع واحد او
ا شاهـدها فيلـما! ويذكر تـحدث يـقول انه لم يقرأهـا وا اكـثر من ب ا
ـمـثلـ الـبـارزين فـيه واسم اخملـرج احـيـانـا .. الاحتـدث هـنا عن اسـمـاء ا
ـصرية الـوسط الثقـافي بل عن النـاس العـادي الذين وصـلتـهم الثقـافة ا
ؤسـسات هـناك لـيس بجـهد مـثقـفيـهـا او مبـدعيـها وحـدهم بل بـتكـامل ا
صري يكتب وعينه على السينما وتداخلها مع بعضها البعض فاالديب ا
مـثل اثـناء الكـتابة بـ السطور! الن او الـتلفـزيون ولعـله يتخـيل وجوه ا
عـمله سـيـنـتج فيـلـمـا او مسـلـسال او مـسرحـيـة ومـا علـيه سـوى ان يـقدم
نـصه وسـيـجد مـن يتـلـقّـفه مـنه ومن يـسـوّقه ويـحـتـفي به نـقديـا من خالل
الـصحافـة ووسائل االعالم وبذلك فـان كل جهد هـناك مرصـود ومثمّن ..
صرية للبلدان العـربية والعالم وعرّف السواد هـذا التكامل قدم الثقافـة ا
ــبـدعــيـهــا ومـثــقـفــيـهــا الن الـذي لم يــقـرا الــروايـة االعــظم من الــنـاس 
ـسرح او وهـو مسـترخ سـيشـاهدهـا عمال فـنيـا يتـابـعه في السـينـما او ا
في بـيــته وبـ افـراد اســرته من خالل الــتـلـفــزيـون. واالمـر اليــخـتـلف مع
ـختلف اشـكاله فـمن لم يقرا كـتاب صالح الـنتاج الـسيري والـتسـجيلي 
مـرسي عن رافت الهـجـان مثال سـيشـاهده في مـسـلسل وكـذلك النـتاج
صـريون في الـتاريـخي والديـني والـسيـاسي واالجـتمـاعي الذي يـجـتهـد ا
ه من خالل الفن وبواسطـة كتاب السينـاريو ليغطـوا مشهد احلياة تـقد

هناك ويجعلوا عجلة الثقافة في دوران مستمر. 
لـعلي لم اقل شـيئا جـديدا فالـكل يعـرف هذا االّ ان الشيء الـذي دفعني
ـبدعـ العـراقـي عن ـثـقفـ وا ـقـاربة هـو احـساسي بـاغـتراب ا لـهذه ا
بـعـضـهم الـبعـض لدرجـة انـهم لم يـعـرفـوا قـيـمـة ومـقـدار جـهود زمـالئهم
خـارج مشاغـلهم االبداعيـة اخلاصة وهـنا الاعمم بـالتاكـيد .. في االشهر
االخـيرة تـلقـيت من اصدقـاء اساتذة فـي حقل االعالم بـعض اصداراتهم
في مـجــال تـخـصــصـهم ووجــدت ان من الـواجب االخالقي قــراءتـهـا اذ
ــقــدادي ثـالثــة كــتب وقــبــله اهــداني اهــداني اســتــاذ االعالم د. كــاظم ا
االسـتاذ زيد احللي كتابا بعنوان (السن ان حكت) وايضا تلقيت كتاب

من الـدكتور طالب سعدون تضـمنا اعمدة ومقاالت صـحفية (ندّ الرئيس)
و( عـنوان صـحـفي يـكفي) وبـعـد ان قـرات هذه الـكـتب وجدت ان مـازقـنا
الـثـقـافي يــكـمن في هـذا الـتــبـاعـد واالنـطـواء عــلى انـفـسـنــا او اجـنـاسـنـا
االبـداعيـة من دون التـوسع في مـعرفـة االجنـاس االخرى بـشكل مـناسب
كــمـــدخل لــتـــكــامل ثـــقــافي مـــطــلــوب وضـــروري فــالــعالقـــة بــ االدبــاء
والـسيـنـمائـي مـثال تـكـاد تقـتصـر عـلى العـالقات الـشـخصـية لـلـبعض
سـرح وبقيـة االجناس الـكتابـية التي بـافتراض ان لـدينا سـينمـا! وكذلك ا
كن له الغـنى عنـها ألي مـهـتم ومثـقف الن الذي يـريـد توسـعة مـداركه ال
ان يـبقى اسير قراءة جنس كـتابي مع كونه سـيتصحر ويشـعر بالغربة

عارف والفنون والعلوم ايضا.  امام سعة ا
لـقد وقـفت عـند قـراءتي لـلمـقـدادي على عـقل مـثقف لم اكـن اعرف حـجمه
احلـقــيـقـي من قـبـل لالسف وهــذا تـقــصــيـر مــني ولــعـله هــو ايــضـا لم
يـقــرأني واالمــر كـذلك مـع االسـتــاذ احلـلـي الـذي قــدم جـهــدا رائــعـا في
ـشـغله اقـتحـامه عـوالم مـثـقـفـ مهـمـ ومن مـخـتـلف االجـناس لـيـعـطي 
الصـحفي سعة يـحتاجها لـيكون اكثـر التصاقا بـقضايا احليـاة والثقافة
واالمـر كـذلك مع د. طـالب سـعـدون الـذي وجـدت في اعـمـدته ومـقـاالته ما
ـبـدع في االدب وغـيـره الن الـعـمـود الـصحـفي يـسـتـحق ان يـطـلع عـلـيه ا

زاج العام للشعوب.     ومقال الراي باتا من اهم وسائل صنع ا
مـازقنا يـتمـثل في ان واقعنـا الثـقافي اقرب الى الـشلـلي ويفتـقد الختالط
اجـناسه وتـفاعـلـها االّ في مـناسـبـات خاصـة وتكـون اللـقـاءات غالـبا غـير
كن فـهم وجـود هـذا الكم الـكـبيـر من االعـمال االدبـية مـثمـرة واالّ كـيف 
سرح او الدراما ولو بنسبة قليلة? من دون ان جتـد طريقها للسينما او ا
مع مالحــظـة ان الــعــراق يـعــاني اصال مـن قـلــة كــتـاب الــدرامــا وضـعف
واضـح في هــذا اجلـــنس االبــداعي ولـــعل اســتـــثــمــار االعـــمــال االدبــيــة
كـمـرجـعــيـة سـيـسـاعــد الـسـيـنــاريـست عـلى خـلـق تـصـور اشـمل واوسع

تناولة. للموضوعة ا
ـؤسسي من اليـداخـلنـا الـشك في ان غيـاب الـتكـامل ا
خالل ضـعف مؤسـسة الثـقافـة بشكل عـام واهمـالها
من قـبل الدولة السيمـا بعد العام  2003اسهم في
ا ذكـرنا تـكريس واقع كـان يـعاني بـشكل مـلحـوظ 
ة التي بات عليها االن! ؤ ؤكد ليس بالدرجة ا لكن ا
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ديالى

بــالـــقــرب من بـــعــضــنــا
الــــــبــــــعض كــــــمــــــا تــــــفــــــعل
الــشــخـصــيـات في الــصـفــحـة

األخيرة من هذا الكتاب".

وتـــــقــــوّي ذاكـــــرته ومـــــعــــرفـــــته
ـلـهـمة بـالـشـخـصـيـات العـربـيـة ا
الـتي كـان لهـا أثـر ودور كبـير في
نـــشــــأة احلـــضــــارة اإلسالمــــيـــة
وتطورها. وتأتي قصة ابن ماجد
ضـمن سلـسلـة هل تعـرف من أنا?
التي أصدرتها دار كـلمات لتسلط
من خاللهـا الضوء على مـجموعة
ـــــفـــــكـــــرين من الـــــعـــــلـــــمـــــاء وا
والشخصيات الـتاريخية العربية
الــتي تـركـت بـصــمــتـهــا عــلى مـر
الـعـصور وتـضم هـذه الـسـلـسـلة
أيـضاً كالً من  (ابـن سيـنا) و(ابن
خــلـــدون) و(ابن بــطــوطــة) و(ابن

رشد).
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صــــدر لـــلـــكـــاتب عـــدي يـــوسف
مـخـلص كـتــاب بـعـنـوان (هـوالء
درسـوني  –تـذكـروا من رسـمـوا
لـكم طـريق احلـيـاة) يـقع في 74
صفـحة من الـقـطع الكـبيـر.وعنه
ــــقـــدمـــة يـــقــــول الـــكـــاتـب في ا
(الكلمات التي اذكرها ما هي اال
ذكـريات عـبـرت افق خيـالي فهي
تــعـبــر عن وفــاء واعـتــزاز لــتـلك
الـشــخـصــيـات الــتي رسـمت لي
طـريق حياتي بـتدريـسها لي في
حـقـبة الـدراسـة في كـلـية االداب
بجامعة بغداد في اخلمسينيات
ـاضي.كم اتـمـنى لو من الـقـرن ا

اطـــال الـــله بـــاعــــمـــارهم القـــبل
ايـــاديــهم وأقـــدم مــا اســتـــطــيع
ه لــــهم مـن اخلــــدمـــات تــــقــــد
ولكنها مشيئة الله تعلمت منهم
بــاالضــافــة الى عــلــوم الــتــأريخ
ـــســـاعـــدة وبــــعض الـــعـــلــــوم ا
تــعـــلـــمت مـــنـــهم االخالص في
الــــــــعـــــــــمـل في اداء الـــــــــواجب
الـــوظــيــفي والـــدقــة الــعـــلــمــيــة
واصول الـبحث الـعـلمي اضـافة

ة). الى اخالقهم الكر
وضم الـكـتاب قـسـمـ نـقرأ في
ــــعــــنــــون (من الــــقــــسـم االول ا
درســــني الــــتــــأريـخ) االســــمـــاء
الـــــتـــــالـــــيـــــة:عــــبـــــدالـــــعـــــزيــــز
صــالح احــمـــد الــعــلي الـــدوري
جعـفر خصـباك فيصل
مــركـــريت الـــســــــــامـــر
مــكــيـــة ويــاســ عــبــد

. الكر
وفي الـــقــــسم الــــثـــاني
ــعـــنــون (مـن درســني ا
ــــســــاعـــدة الــــعــــلــــوم ا
لـلتـاريخ) نـقـرأ االسـماء
الـــــتـــــالـــــيـــــة: مـــــهـــــدي
مــحـمـد جـواد اخملـزومي
الــــعــــبــــوسي حــــمــــيـــد
الـــــقــــيـــــسي ابـــــراهــــيم
جـــاسم مـــحـــمــد شـــوكت
اخلــــلف.وحـــمـل الـــقـــسم
الــــــثــــــالث الــــــعــــــنــــــوان
الـــتـــالي(مـن درســـني في
رحـوم االستاذ احليـاة- ا

( الدكتور حس ام
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عـن مـــؤســـســـة شـــمـس لـــلـــنـــشـــر
واإلعـالم بـالـقـاهــرة  صـدر كـتـاب
(أدب وســيـنــمـا وتـقــنـيــات اخلـيـال
الــــعـــلــــمي) لــــلــــبـــاحـث والـــنــــاقـــد
الــــســــيـــنــــمــــائي األردني مــــهــــنـــد
يـقع في  472 صــفـحـة الــنـابـلــسي
مـن الــقــطع الــكــبـــيــر  ويــتــضــمن
اذج خـمـسة أقـسام رئـيسـة هي: 
ألفـالم ســيـــنـــمــائـــيـــة في اخلـــيــال
الــعــلـمي - مــقــاالت ودراسـات في
أدب اخلــيـال الـعـلـمـي - الـسـيـنـمـا
وذجًـا الفتًا الـفلـسفـية / أربعـون 
ألفـالم فلـسفـيـة - قصص في أدب
اذج اخلـيـال الـعـلـمي وقـراءة في 

من كُتب اخليال العلمي.
والــكــتـاب هــو ســيــنـمــائي نــقـدي-
حتـليلي يقدم رؤية بـانورامية فريدة
ـي حـديث حلــوالي مــائــة فــيـلـم عـا
وجــــديــــد في اخلــــيــــال الــــعـــلــــمي
والـفــلـسـفي  ويـتـضـمن تـطـبـيـقـات
وطـروحات عديـدة محتـملة وخـيالية
وفـــانــتـــازيــة مـــقــتـــبــســـة من أفالم
اخلـيال الـعلـمي  مع أمثـلة واقـعية
دالـة ألكـثر من أربـعـ فيـلـمًا الفـتًا
ــاضـــيــ  مع خـالل الــعـــقــديـن ا
شـروحـات وصفـية ونـقد سـينـمائي
مــتــكـامـل لـست حتـف سـيــنــمـائــيـة
جــديــدة ذات مـضــامــ تــرفـيــهــيـة
وفــتـازيــة وعــلـمــيـة مــثـيــرة لـلــجـدل
بــــاإلضـــافــــة إلى مــــجـــمــــوعـــة من
ـــقــاالت والــقــصـص في اخلــيــال ا

العلمي  وملخصات كُتب.
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لــلــدكـتــور عــبــد عــلي اخلــفـاف
صدر عن دار الـشـؤون الـثقـافـية
الــعــامــة بــبـغــداد كــتــاب جــديـد
ـوغرافـيـة أو علم بـعنـوان (الـد

اعداد السكان) .
 وهـــــو دراســـــة فـي ادبـــــــيـــــات
ـوغـرافــيـة الـعـالم الـسـكــان ود
والــعــالم الــعـربـي وتـوقــعــاتــهـا

حتى عام 2050.
 ويقع الكتاب الذي يتألف من
ثالثــة اجــزاء وفـصــول عــدة في
 391 صفـحة من القطع الـكبير
ــو مـــعـــززاً بـــجـــداول تــخـص 
سكـان العالـم حتى نـهايـة القرن
الــعـــشــرين مـن حــيث مـــتــوسط
االعمار وتغـير الغذاء والتركيب
الــنـوعي والــنــسـبــة اجلــنـســيـة
والفئات العمرية ونسبة النساء

ـعـالـة من انـاث فضالً واالسر ا
عن االطــفــال الــرضع واالطــفــال

ـن تــــقل اعــــمــــــــــــــــارهم عن
خـــمــــــــس ســــنــــوات لــــلــــمـــدة

 . 2025-1950
ويــــتـــحــــدث الـــكــــتـــاب عن ادب
الـسـكــان قـبل مــالـوس وتـطـوره
عـبر العـصور والفرضـيات التي
اوردهـــا بـــدءاً مـن مـــقـــالـــته عن
السـكـان وانـتـهـاء بـنـتـائج مـبدأ
السكان لديه وادب السكان بعد
مالـتوس وابـرز النـظريـات التي
ــفــهــوم واخلـــلــفــيــة تــنــاولـت ا
وغـرافية الـعالم التـاريخـية لـد
ـستقبل فضال عن واسقاطات ا
ـرأة والـطــفـولـة ـوغــرافـيــة ا د

وكبار منها. 
ومـيـزة الـتـنـاول الـتـأليـفـي انـها
جلـأت الى هــيـكـلـيـة اخلالصـات
ـا يفـيد في في نهـاية كل جـزء 
تـقـد مـعلـومـات مـكـثـفة عن كل

ــــؤلف انه مــــنـــهــــا.. وقـــال ا
(بــهـــدف تــعـــمـــيق الــفـــائــدة
الـعـلـمـيـة اسـتـنـدت الـدراسـة
ــقــارنـة مــا بـ الى مــنـهج ا
وغـرافي العربي الواقع الـد
وواقـع الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان االقل
اســتـــجـــــــــابــة لـــلــتـــغــيـــيــر
والــبـــطـــيـــئــة االســـتـــجـــابــة
والـبلـدان سريعـة االستـجابة
عدالت للتـغيـير واهـتمت بـا
ــيـة لــكــافـة الــســنــويـة الــعــا
الظواهر الـتي تمت دراستها
وطــــرحــــت االجــــتــــهــــاد في
نـقـدهـا الجل ان يـبقـى االطار
ـغرافـيـة اطارا الـنـظري لـلـد
غـريــبــا يــسـتــنــد الى نــتـائج
االبــحــاث والــدراســات الــتي
اقـتــصـرت عــلى اجملـتــمـعـات

الغربية). غالف الكتاب
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عن دار الشؤون الثـقافية العامة
صـدر الــعـدد الــثـاني من مــجـلـة
(افـاق أدبـية) وهي مـجلـة نصف
سنـويـة تعـنى بـاالبداع اجلـديد
ي حامد يرأس حتريرها االكاد
الــراوي و تـــمــحــور الــعــدد في
(عــلـم الـــنص بـــ الـــتـــنـــظـــيــر
واالجـــــراء) والــــــذي تــــــضــــــمن
مـواضـيع متـعـددة مـنهـا الـسبك
ــعــجـــمي واثــره فـي الــتــأويل ا
قــــراءة فـي قــــصـــــيـــــدة (رؤيــــا)

ـى لـ(أدونــــــــــيـس)  بــــــــــقــــــــــلـم 
عبدالقـادر. و(االنسجام والشعر
ـعاصـر) للكـاتب عدنـان حس ا
مـدلـول  كـمـا ضم احملـور مـقـاال
ـــؤيـــد آل صـــويــنـت بـــعـــنــوان
لسانيات تـشومسكي ولسانيات
الـــنـص (بـــحث فـي الـــتـــمـــاثل)
ولـسانـيات النص: مـفهـوم نقد
رؤيــة جــديـدة لــدراسـتــهـا بــقـلم

خالد حوير الشمس. 
كمـا احتـوت اجمللة عـلى الـعديد
من األبــواب الـثــابــتـة.فــفي بـاب

(مــنـصــة) هـنـاك مــقـال بــعـنـوان
(الـتــحـلـيـل الـوجـودي الــنـفـسي
لـشـخـصـيـة بـطل مـقـامـات بـديع

الزمان الهمذاني..
 في ضوء شـخصيـة الالمنتمي)
بـقـلم جنــاح هـادي كــبـة.وضـمن
بـــاب (ضــــوء عــــلى اثــــر) كــــتب
إســمـاعــيل إبـراهــيم عـبــد مـقـاال
بـعــنـوان (هـسـتــريـا ) لـصـيـادي
اخلــراب اجلـمــاعي ومــقـاال اخـر
بــعــنـوان الــســرديــات الـفــوقــيـة
لــلـمـحـنـة في الــقـصـة الـعـراقـيـة

وذجـا ـ بقلم "زيـد النـار" ـ ا
زهــــيـــر اجلــــبــــوري  وكـــتب
حــمـيــد حـسن جــعـفــر مـقـاال
بــــعـــنـــوان (إعــــادة كـــتـــابـــة
الـتـاريخ الـشـخـصي لالفـراد
فـي "خـمــيــلــة االجـنــة").كــمـا
تـــــنــــوعـت أبــــواب اجملـــــلــــة
بـــعـــنــــاويـــنـــهـــا لــــتـــشـــمل:
(حـوار)و(مــرآى) و(دراسـات
نـــقــــديــــة)  و(مـــســــرحـــيـــة)
و(تـفـكـر )و(نـصـوص) وبـاب

(سرود).

4



www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6690 Monday 22/6/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6690 االثن 30 من شوال 1441 هـ 22 من حزيران (يونيو) 2020م

Í√d «  U¼U&≈ 5
©tOJ UÝ WKI  o(« o¹dÞ «uAŠu² ð ô® WOłu uJ¹UÝ

وسط اجلـماعـة ويحب اخلـير
ويـنشـره حتى لـيشـمل أعداءه
بـينـمـا اإلنـسـان الـفـاشل فـهو
الـسـيئ الـظن بـاآلخـرين الذي
يـعوض نقـصه بالطـريق نحو

الباطل.
W¹uN UÐ —uFý

خــامــســاً: مــرحــلــة الــشــعــور
بــالــهــويــة مــقــابـل اضــطـراب
الـــهــــويـــة: حتـــدث في فـــتـــرة
ــراهق ــراهــقــة ويــحـاول  ا ا
جاهـداً لإلجـابة عـلى الـسؤال
ــراهـقـون في هـذه من أنـا? وا
ــرحــلـة يــعــانـون مـن بـعض ا
مشـكالت الـتكـيف واضـطراب
الــهــويــة وكــثــيــراً مــا يــعــبــر
الــذكــور عن هــذا االضــطـراب
عــلى شــكل تــمــرد وعــصــيـان
ــراهق عـــلى أوامــر اآلبـــاء وا
الـــنــاجح هـــو الـــذي يــتـــبــنى
أدوارا ايـــجــابــيـــة وال يــلــجــأ
لــلــجــنــوح,ويــتــعــلم االجنــاز
لــيـــشـــعـــر بــالـــثـــقــة بـــدال من
الـــشــعـــور بــالـــنــقص ,وهــذه
ـراحل ـرحــلــة من أصـعـب ا ا
ـر بـهـا بـسـبب األزمـة الــتي 
ـراهق وهنـا يعـتمد الـنجاح ا
ــراحل الــسـابــقــة فـإذا عــلى ا
كـان نــاجـحــاً يـصــبح عـنــدئـذ
االحــتـمـال كــبـيـر إن يــتـجـاوز
هــذه األزمــة وإذا كــان فــاشالً
ســوف يـــواجه صـــعـــوبــة في

النجاح.
ســادسـاً: تـعــلم األلـفــة مـقـابل
الـعـزلــة: نـتـيـجـة الـنـجـاح في
ــراحـل الــســـابـــقــة يـــشـــعــر ا
ـراهـق بـاأللــفــة والــصــداقـة ا
ـكن أن يقوم احلـميمـة التي 
عــلى أسـاس الــزواج الـنـاجح
أو الـــصــداقــات احلـــقــيـــقــيــة
الـدائمـة بـيـنـمـا يـؤدي الـفشل
راهق إلى الـعزلـة وانـطـواء ا
عــــلى نــــفـــسـه ومن يــــتـــصف
بالعزلة واالنطواء يكون عادة
بـعيـداً عن الـنـاس خـارجاً عن
دائـــرتــــهـم و عــــلى ذلك فــــمن

احملتمل أن يكون تفكيره شاذاً
ومــــجـــرمــــا.ســـابــــعـــاً: تــــعـــلم
اإلنـتـاجـيـة مـقـابل اإلغـراق في
الـذاتـيـة واجلـمـود:في مـرحـلـة
الشباب يتطلب النمو النفسي
الـسلـيم تعلـم اإلنتاج والـعطاء
في العمل والزواج بينما يقود
الــفـشـل إلى انـطــواء اإلنــسـان
على نفـسه وانغالقه والتقوقع
داخل أنــــــانـــــيـــــتـه وفي هـــــذه
ــرحـلـة يـبـرز مــثـال لـلـرسـول ا
األكرم (ص)والـفرق بـينه وب
قــريش واضح وشــاسع حــيث
نـالحظ أن رســـولـــنـــا الـــكـــر
يــــحب الـــنـــاس ويــــتـــمـــنى أن
يدخـلـوا اجلنـة جـميـعـاً بيـنـما
نالحـظ قــــريش تــــغــــلب عــــلى

شخـــصيتهم االنانية.
ثـــامـــنــاً  –الـــتـــكـــامل مـــقـــابل
الــشــعــور بــالــيــأس: أذا مــرت
ـراحل الـسـابــقـة بـسالم فـأن ا
اإلفــراد الـنــاجــحـ األســويـاء
يــصــلـــون إلى قــمــة الـــتــكــيف
ــتـمـثل فـي الـنـمــو االيـجـابي ا
للـفرد ,بـينمـا يقـود الفشل إلى
ــــــراحل الــــــيــــــأس,أن هــــــذه ا
ربي في عملية الثماني تفيد ا
الـتــطـبـيع االجــتـمـاعي وإثـراء
الـظروف الـبيئـية التي تـساعد
الطفل على النمو السليم. ولو
الـقينا نـظرة إلى هذه الـنظرية
لـــعـــرفـــنــــا في أي اجتـــاه أنت
–احلـزب الــذي تـنـتـمي ألـيه –
الـطـائــفـة الــتي تـنـتــمي إلـيه-
الــبــلـــد- الــبـــيت-الـــقــبـــيــلــة-

العشيرة ...الخ.
ـــطـــلــــوب مـــنـــا الـــقـــراءة أن ا
الـصـحيـحـة لـكل أالنـتـمـاءاتـنا
ــيـزه لــكي نــرى الـصــحـيح و
عن اخلـطـأ وصـوالً إلى سالمة
ــوقـف أمـام الــله عــز وجل (( ا
في يــوم ال يـنـفـع فـيه مـال و ال
بــنــون)) ونــنــظــر ونــراجع كل
انــــتـــــمــــاءاتــــنـــــا احلــــزبــــيــــة
والــعــقــائــديــة والــعــشــائــريــة

والطبقية .

ــبــادرة مــقـابل ثــالــثــاً: تـعــلم ا
الـشعـور بالـذنب: حتدث األزمة
الـثــالـثـة في حــيـاة الـفــرد عـنـد
بداية سن (اللعب اجلماعي)أي
حـــوالـي الـــســــنــــة الـــثــــالــــثـــة
والنصف وتـمتد طوال سنوات
ـدرسة وفي أثناء هذه ما قبل ا
رحلة يتعلم كثيرا ويستطيع ا
أن يتـخيل ويـلـعب بنـشاط وان
يـوسع من مـهـاراته كمـا يـتـعلم
ـا في الـتــعــاون مع اآلخـريـن 
ذلك أن يـــقـــود ويـــقـــاد أمــا إذا
أحـبط نــشـاطه فـســوف يـشـعـر
بـــالـــذنب ويـــصـــاب بـــاخلــوف
والـتردد ويـلـجـا لالعتـمـاد على
الكبار ,فعلى هذا األساس نرى
ـــتــــطـــرف والـــدكــــتـــاتـــور أن ا
نـحـرف بشـكل عام واإلنسـان ا
يــخــاف مـن اسـتــقــرار الــوضع
وينطبق ويلجا إلى البحث عن
فـــــرص اإليـــــقـــــاع بــــاآلخـــــرين
والــتـذرع إليـذائــهم عـلى غـرار(

اء العكر). التصيد في ا
رابعـاً: مرحـلة االجـتهاد مـقابل
الـشـعـور بـالـنـقص: تـمـتـد هذه
ـرحـلـة من سن سـبع سـنـوات ا
حـتى حـوالي سن أي ما يـقابل
ــــــدرســــــة ســــــنــــــوات طــــــفل ا
االبـتـدائــيـة وهـنـا يـبـدأ الـطـفل
ــــهــــارات الالزمــــة بــــتــــعــــلـم ا
لــلــمــشـــاركــة في الـــنــشــاطــات
الـرسـمـيـة لـلـحـيـاة كـأن يـتـعـلم
الــتــعــامل مع اجلــمــاعــة وفــقـاً
لــقـواعـد عــامـة وان يـنــتـقل من
ـنظم اللـعب احلـر إلى اللـعب ا
,كمـا إن علـيه إتـقان الـدراسات
االجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة والـــــقــــراءة
واحلساب وإذا استطاع الطفل
إن يقوم بكل ذلك فسوف يشعر
بـذاته وبـالـثـقـة بـنـفـسه إما إذا
فــشل في ذلك وفــقـد الــثــقـة من
ـراحل السـابقـة فسوف يـنشأ ا
ة مصاباً شكاكاً شاعراً بالهز
بالـشـعور بـالـنقص ,ولو قـرانا
الـــتـــاريخ لـــوجـــدنـــا اإلنـــســان
االيجابي احلاضر بوجوده في
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ــشـروخـة عن ــرارة شـديــدة أن أعـيـد نــفس األسـطــوانـة ا أشـعـر 
مـصــائب بـلــدٍ جتــد فـيه كل عــجـائـب الـدنــيـا حــيث حـوله لــصـوص
السياسـة إلى بلد حـافي القدمـ وجعلـوه في آخر األوطان; تـخلُّفاً
ـسكـون بالـفقر من ومعيـشةً وفـساداً ومـا زالوا يـذبحون الـعراقي ا
الوريـد إلى الوريـد ويبـتكـرون له عذابـاتٍ جديـدةً ال تخـطر عـلى بال
ـصابـ بـعـقدة ـرضى ا أحد ويـتـمـتعـون بـآالمه وأحـزانه بـساديَّـة ا

ال والعقل.  نقص العوز وفقر ا
اضية ما حدث من مذابح بحق اإلنسان العراقي خالل السنوات ا
في حيـاته واقتـطـاع معـاشه احلالل وتفـقيـره عـلمـاً وصحـةً وثقـافةً
هو دناءة سيـاسية ال تغـتفر وعار كـبير إلثبـات أنَّ من يحكمُـنا يريد
ـا نـتـصـور إذالل مـا تـبـقى من كـرامـة وأن مــا يـجـري هـو أعـمق 

إنهاء ما تبقى من أمل وإغالق منافذ التنفيس لألبد. 
واألرجح أن الــســبب تــاريــخيٌّ واجــتــمــاعيٌّ بــامــتــيــاز; ألن الــنــخب
السياسية التي تختطف جـمال العراق وبهاء إنسانه تمضي به إلى
جهـة أخـرى ال مـصلـحـة لـها في تـغـيـير احلـال ألنـها تـرتـبط جـذريّاً
بسـياقـات تؤمن لـها الـرفاهيـة في كل الـعصـور وهي أيضـاً بدورها
انتـهازيـة تقـفز من شـجرة إلى شـجرة بـحثـاً عمـا يحقـق مصـاحلها
وجـودة اليوم هي أن ـعزل عن أي انتـماء وطـني. فالـقاعـدة ا فقط 
من يتولى مهمة إدارة البلد بعـامةٍ حرامية وعمالءُ ال حكماءُ ورجال
دولـة ولـكلٍّ مــنـهم ارتـبــاطـاتُه ومـصـادره لــتـنـفــيـذ الـتـعــلــيـمـات من

اخلارج.  
نـأمُـل من الــكـاظــمي أال يــضــيع عــصــاه من أولى غــزواته ويــضـيع
مستـقبـله السـياسي الـذي ال نعـرف لغزه ومـنابـعه فيـبدأ أوالً بـنحر
ـتــعـاقـبـة بـحـمــايـته وجـعـله اخلط ـوظف رغم وعـوده الـعــرقـوبـيـة ا ا
وظـف ال يتـحـمل تـبـعـات الفـسـاد وتـبـعات األحمـر كـمـا يـقـول ألن ا
ـسـكـ الـذي مـا زال يـرى الـعـالم يـتـقـدم في كل الـفـاسـدين وهـو ا
شيء وهـو ال يـتـقـدم إال في الــعـمـر حـيث تـنـتــظـره مـصـائب الـدنـيـا
وفيروساتها ولم يعـد شريكاً في صياغة مـصيره بل مجرد متفرج
على ما يجـري له من حفالت تعـذيب قد تكـون أشدَّ تنكـيالً وتوحُّشاً

سيو دميان كما وصفه ميشيل فوكو.  من تعذيب ا
يُقال إن ذاكرة السـمك عمرها أقلُّ من رُبع دقـيقة لهذا يـبتلع الطُّعم
ـن يشبهون الـسمك ليس بسبب ويكرر األخطاءَ ذاتـها والكاظميُّ 
ر بل ألنه قد يـكرر األخـطاء التي وقع فـيهـا سلفه اإلصابة بـالزهـا
وال يتعظ بتجـاربهم وسيلدغ من اجلُـحر ذاته ألف مرة إذا لم يلقح
ويـحـصن ضـد تـكــرار الـلـدغ واخلـديـعـة. إنـهــا ذاكـرة الـسـمك الـتي
جتعل الضحية تعود البتـالع الطُّعم ذاته عدة مرات! فال يسرنا مرة
أخــرى أن تـــتــراكـم األزمــات واحملن والـــعـــودة إلى الــصـــفــر وأول
ـكان على طريقـة "محلَّك سِرْ" ألن مثل هذه راوحة في ا السطر وا
األزمات هي امتحـان للكـاظمي حيث يتـضح فيهـا القمح من الزؤان

رغم وفرة وشح القمح!
نـأمل من الــكـاظــمي أن يــتـوجه إلى سُــرَّاق الـوطـن ويـعــيـد األمـوال
هدورة من قـبل حيـتان الـفسـاد الذين أصـبحت أموالـهم قالعا في ا
اخلارج وحتـولت إلى فِـلل وشـركـات وفنـادقَ ومـنتـجـعـات ومراقص

ليارات في بنوك الدول!  للبغاء السياسي وودائع با
ـعاقـبـة من أهدر مـال الـشعب وقـدمـها هـدايا لذلك نـنـتظـر األفعـال 
مـجّـانـيــة لـدول من أجل تـثـبــيت سـلـطـتــهم نـفـاقـاً وتــزلـفـاً لـآلخـرين
ـاليـة في مـجلس وباعـتـراف النـائب هـيثم اجلـبـوري رئيس الـلـجنـة ا
أل: أن الـسـلـطـة أهدرت 220 الـنواب الـذي قـالـهـا صـراحـة عـلى ا
مـليـار دوالر من خـالل تـوزيعـهـا هـدايـا وهِـبـاتٍ مـجّـانـيـةً علـى إيران
واليمن وحـماس وسوريا! وعـندما نـرفع صوتنـا كما يـقول اجلبوري

يقولون لنا: ما لكم حق حتجون!
وقاعـدة الـسـلـطة ومـاكـيـنة دعـايـتـها الـفـاشـلة تـقـول لـنا أن مـيـزانـية
ـوظـف ولـم نـسـمع أحـدا يـقـول لـنا أن الـدولـة تـسـتـنـزفهـا رواتـب ا
ــالي والــســرقـات هــو الــســبب األول فــبـدالً أن يــدخل إلى الـهــدر ا
نـافـذ احلـدودية ميـزانيـة الـدولة مـا ب 35- 40ملـيـار عـوائد مـن ا
ــلـيـار والـبـاقي واجلـمـركـيــة فـإنه ال يـدخل سـوى مــلـيـار ونـصف ا
ـكن للـدولة أيـضا ـليـشيـات واألحزاب الـدينـية. و تتـقاسـمه بعض ا
احلصـول عـلى تـريـلـونا ونـصف الـتـريـلـيون شـهـريـا من مـزاد الـبنك
ركـزي بـدال من أن تسـتـحـوذ علـيـها مـصـارف األحزاب كـمـا يتم ا
تهريب ملـيارات الدوالرات عبر شـركات ماليـة وهمية مـثلما صرفت
ـتلـكـئة والـوهـميـة التي ـشاريع ا اليـ من الدوالرات عـلى ا مئـاتُ ا
ـكـاتب االقـتـصــاديـة لألحـزاب الـديـنـيـة. ذهـبت هـديـة مـجـانــيـة إلى ا
ـلـيارات بـسـبب جـوالت الـتـراخـيص التي وهدرت وسـرقت أمـوال بـا
أبرمتـها هـيئة اإلعالم واالتـصاالت مـنذ عام  .2004وكلُّهـا عمـليات

كشوف. افيا سياسية لسرقة واستنزاف الوطن على ا منظمة 
نُــذكّـــرك وأنت الـــيــوم جتـــلس عــلـى كــرسي الـــرئــاســـة بــأن رواتب
الرئـاسـات الثالث وحـمايـاتـهم ونثـريـاتهم وسـفـراتهم وتـقـاعد كـبار
ـوازنة الـعراقـية; فـهم يـستـهلـكون أكـثر من وظـف أثـقلت كـاهل ا ا
يزانـية; حيث تذهب وازنة مثـلما أثـقلت رواتب رفحـاء ا ربع قيمـة ا
 38مـلـيـار ديـنـار رواتب شـهـريـة إلى من يـنـعم بـالـرفـاه في أوروبـا.
وحـسب سـجل رئـاسـة الـوزراء هـنـاك  152شـخـصـاً يـسـتـلـمـون 6
رواتب و 463شخصاً يستلمون  5رواتب و 64018يستلمون 3
رواتب وأكثر من ربع مـليـون يسـتلمـون راتبـ ومع ذلك نسمع من
يقول لنـا يومياً: لـيس لدينا سـيولة ماليـة! في بلد عائـم على بحيرات
من الـنـفط لـتـصـبح مـفـردة مـاكـو فـلـوس وكـأنـهـا مـصـطلـح مـقـترن

بالوطنية بدال من وطنية األرض! 
قهور وظف الفقـير ا اذا هذا اإلصـرار العجيب عـلى راتب ا وبعد: 
باألزمـات السـيـاسيـة واحليـاتـية والنـفكـر جـديا بـأعاده  140ملـيار
اخـــتــــفـت عـــام  2014بــــدون وصــــوالت? ونـــســــأل عـن عــــشـــرات
الـتــريــلــيـونــات من الــدوالرات الــتي اخـتــفت خالل  17عـامــا بـدون
آلن: على السلطة أال تصر أن تكون حسابات ختامية? نقول بالفم ا
ـوظف الذي هو ـدخوالت ا لها عـيون مـثل زرقاء الـيمـامة في النـظر 
من يـبـنى الــوطن وأن ال تـصـاب بــاحلـوَل احلـسي وفــقـدان الـرؤيـة

َشاهد السُّرَّاق الذين أفسدوا قيم اجملتمع وجمال بهاء العراق! 
والقصـة ال تنـتهي كـما يبـدو; ألن العـراق غارق في الفـساد كـما هو
ـشهد ب الفساد والنـفط تفقد معناها غارق بالنفط. وخوارزميات ا
في الـتـفـسيـر والـتـحـلـيل لـذلك نـنـتـظـر من احلـاكم أن يـنـتـقل خلـانة
ـارسـة وال الـفــاعل الـذي يـبــقى مـرفــوع الـرأس إعــرابـاً وبالغــة و

فعول به ألن التاريخ يصنعه الفاعلون! يرضى بدور ا
ـوظف شـهق الـنـاس: اقـطـعـوا رأس حـيـتـان الـفـسـاد وال جتـعـلـوا ا
دائـمـا حـايـط انـصـيص وال تــرعـبـوه كل يـوم بــشـعـار وطـنــيـة مـاكـو
ـافـيــا مـصـابـة سـيـولــة مـالـيـة ألن مــا يـحـدث هـو ســيـولـة ســرقـات 

بفيروس احلرمان!!      
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االمارات

شهق الناس

الـبـيت أذا كـانت هـنـاك حـجرة
مـــنــحــرفـــة ســوف تــعـــمم آفــة
االنـحـراف عـلى سـائـر احلـجـر
األخرى ,فلو وضعنا الشخص
الذي لم يكتـسب الثقة لوجدنا
أنهم يتعاملـون بطريقة سلبية
أي الـقـتـل وعـدم األمـان بـيـنـما
لـو نظـرنـا إلى الـشـخص الذي
اكـــــتـــــسب الـــــثــــقـــــة واألمــــان
لــوجــدنـاه يــتــعــامل مــعــامــلـة
ايـــجـــابــــيـــة مع كل الـــظـــروف
وسوف يكون النجاح حليفة.
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ثـانـيــاً: مـرحـلـة تـعــلم الـذاتـيـة
واالســـتـــقـاللـــيـــة  في مـــقـــابل
الـشــعـور بــالـعــار: تـمــتـد هـذه
ـرحلة من الـسنة الـثانية إلى ا
الـــرابـــعــة من عـــمـــر الـــطــفل ,
وتـتـمـثل فـيـهـا األزمـة الـثـانـية
ـرحـلـة يـتم تـدريب وفي هـذه ا
الــطـــفل عــلى عــادات اإلخــراج
والــطـفل الــذي يــجـد مــعـامــلـة
حسنة من والديه يخرج متأكد
من ذاته سعيـداً فخوراً بنفسه
أما الطفل الـذي يعامل معاملة
رحلة فسوف قاسية في هذه ا
يـشـعـر بــالـعـار وسـوف يـطـبع
بـشـخـصيـته ويـجـعـله ال أبالي
ا يفعل ويـنطبق عليه القول
( أذا لـم تــــســـتـح فــــافـــعـل مـــا

شئت).

لــوجــدنــاهـــا تــعــالج أســبــاب
االنـحـراف الـشـخـصـيـة بـشكل
عـــام والــواقع الـــذي يــعـــيــشه
الـشعب من دكـتاتـورية سـابقة
امــتــدت مـــئــات الــســـنــ إلى
الـتـطـرف الـذي يـعيـشـه الـيوم
,فـمـا هي األسـبـاب التـي تدفع
اإلنـــــســــان وكـــــذلك وجـــــد في
نــظــريـة اريــكــســون األســبـاب
الــــــــــتـي جتــــــــــــــــعـل مـن ذلـك
اإلنــسـان عـلـى حق وذلك عـلى

باطل.
وحـدد اريكـسون ثـمان مراحل
ـر بـهـا اإلنـسـان مـنـذ والدته
راحل إلى أخـر العـمر وهـذه ا

هي :
أوالً-مــرحـلــة تـعــلم الـثــقـة في
مـقـابل عـدم الـثـقـة: تـضم هـذه
رحلة العام األول والثاني ا
مـن عـمــر الــطــفل وهـي تـقــابل
مـرحـلـة الـرضـاعـة  ,وفي هـذه
الفـتـرة إذا تمت تـغـذية الـطفل
بــشـــكل جـــيــد واســـتــطــاع أن
يـحصـل على احملـبـة واحلـنان
فــــان ذلك يــــنـــمـي في نــــفـــسه
الـشــعـور بـالـثــقـة واألمـان أمـا
إذا عومل مـعاملـة سيـئة يـفقد
الثـقة واألمـان وان ذلك يتضح
ـــرحــلـــة أســاس في أن هــذه ا
بـنـاء الـشــخـصـيـة وتـشـبه في
أوجه عـــديــدة عـــمــلــيـــة بــنــاء
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بغداد

يعـد إريك اريكسـون من علماء
الـــنـــفس احملـــدثـــ وقـــد قــام
بــتــكــوين نــظــريــة في الــنــمـو
الــنـــفــسي االجـــتــمــاعي ورأى
ـــــشــــــاكل اريــــــكـــــســــــون أن ا
االجتـماعية التي يـتعرض لها
وه أكـثر أهـمية الفـرد أثنـاء 
ـــشــاكل الـــبــيــولـــوجــيــة من ا
واجلـنــســيــة ويــرى أن الــفـرد
يـواجه فتـرة حرجـة وأزمة في
كل مــرحـلــة من مـراحل عــمـره
اخملـتلـفة  ,وعلـيه يـحلـهـا قبل
أن يـنــتـقل من مـرحــلـة ألخـرى
ألن عـــدم حـــلـــهـــا يـــوقـــعه في
مـشكالت نـفسـية ,ومعنى ذلك
أن الــــشـــخــــصـــيـــة فـي نـــظـــر
أريـكــسـون تـنــمـو بـاســتـمـرار

وطوال فترة احلياة.
وقـد قــسم مــراحل الـنــمـو إلى
ثـــمـــانـي مـــراحل وهي نـــتـــاج
عـمـلـيـة الـتـطـبـيع االجـتـمـاعي
وافـــتــــرض اريـــكـــســـون هـــذه
راحـل افتراضـاً ولم يتوصل ا
ألــــيــــهــــا عن طــــريق أعــــمــــال
جتـــريــبـــيــة وذلك الن خـــبــرته
الـطـويـلـة في الـعالج الـنـفـسي
مـكنـته من وضع نظـرية توائم
إلى حــــــد كــــــبــــــيــــــر الــــــواقع

االجتماعي.
فــالـــنــظـــريــة الـــتي وضـــعــهــا
اريكسون لو تـمعنا النظر بها
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تـــوفي الــنـــجم الــدولـي الــســابق
احـــمـــد راضي امس االحـــد  بـــعــد
اصــابـته بـفــيـروس كـورونـا
ستجد "كوفيد  "19اثناء ا
تــواجـده  في مـســتـشـفى
الــنـعــمـان بــالـعــاصـمـة
بغداد قبل بضعة أيام
مـترنحـة  حالته ب
مـستقرة ومتدهورة
حتـت  اشــــراف
الــــــــكــــــــادر
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درب العراقي سـعدي تومـا بس خدماته كخـبير رياضـي في مجال الريـاضة والتدريب. ان نيـو ساوث ويلـز ا كرم مجـلي بر
ثل  مـدينة فـيرفيـلد تقـديرا خلدمـاتة الكـبيرة الـتي قدمهـا خالل فترة ان  كاي زنـكاري  ثل البـر ومـنح التكـر للمـدرب 
اقامته في ويـلز واقامة العديد من الدورات الـتدريبية. و عمل ال مدرب سعدي تـوما مدربا  في نادي القوة اجلوية حتت 16
سنة وثم عـمل كمساعد مدرب للـنادي وثم أصبح مدرب لنادي الكـرخ ولنادي الرمادي ونادي الطـلبة وثم انتقل ليدرب نادي
بي مع يـحيى علـوان وثم انتقل األخاء في لبـنان وثم درب نادي الـطليـعة في سـوريا وثم عمل مـساعد لـلمنـتخب الـعراق األو

للمنتخب األساسي وثم انتقل للعيش في أستراليا وعاد إلى العراق في  2010 ليدرب نادي زاخو العراقي.
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هارات االلـكترونـية لالرتقـاء وتطويـر ا
ــشـاركــة عــدد كـبــيـر من الــصـحــفــيـة 
ـــشـــتـــغـــلـــ في احلـــقل الـــريـــاضي. ا
واسـتهـلت ورشة الـعمل بـكلـمة لـرئيس
االحتـاد الـعـربي لـلـصحـافـة الـريـاضـية
مـحــمـد جـمـيل عـبـد الـقـادر أشـاد فـيـهـا
بـالـتــعـاون بـ الـتـنـظـيـمـات الـنـقـابـيـة
ية كـباكورة للعمل ـؤسسات االكاد وا
زيد من ـشترك مـتطلـعات الى إقامـة ا ا
ــهــنــيـة. ــنــاســبــات والــتــظــاهــرات ا ا
وأضــاف عـبــد الــقـادر ان الــعـراق يــعـد
الـبلـد الذي شـهد والدة االحتـاد العربي
واالسـيـوي لـلصـحـافـة الريـاضـيـة وهو
من الـدول العريـقة في ميدان الـصحافة
ـشارك الـرياضـية ناقال حتـياته الى ا
ـا تـقدمه مـشـيـدا بإقـامـة ورشـة العـمل 

من معلومات نظرية وتطبيقية.
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بــدوره رحـب عــمــيــد كــلــيــة االعالم في
جــامـعـة بـغــداد د. عـمـار طـاهــر مـحـمـد
ـنصـة االلكـترونـية تـواجـدين على ا بـا
وتـوقع ان تـتـبع هـذه الـورشـة خـطوات
أخـرى متـقدمـة هدفـها االرتـقاء بـالواقع
الـصـحفـي في مجـال االعالم الـرياضي.
وأضـاف طـاهـر ان الصـحـفي الـرياضي
بـحـاجـة الى تـطويـر مـهـاراته وخـبراته

في ظـل تــقـنــيــات مــتــســارعــة عـصــفت
ــهـــنــيــة في عـــالم الــيــوم بــالـــثــوابت ا
ـهــنـة دون وشــرعت األبــواب لـدخــول ا
إدراك ابـسط ابـجـديـاتهـا او اسـتـيـعاب
قـواعدها أو الـتحلي بـسلوكـها وقيـمها
االصـيـلـة. وزاد عـمـيـد كـلـيـة االعالم في
جـامـعـة بـغداد هـذا الـلـبس والـغـموض
ــفـاهــيم وتـداخل افــضى الى تــغـيــيـر ا
الــعـنـاوين وخــلق الـعـديــد من األسـمـاء
بـــالـــتــراكم دون مـــحـــاولــة مـــنـــهــا الى
اكـتسـاب معـارف جديدة تـأهلـها لـلعمل
في مـجـال الصـحـافة الـرياضـيـة ليـغدو
ـتنـاقـضات لـوءً بـا ـشـهـد اإلعالمي  ا
زاخــرا بـاالخــتالفــات. وتـابع طــاهـر ان
ــشــتــركــة بـ الــورشــة الــتــدريــبــيــة ا
ـــيـــة واالحتـــادات ـــؤســـســـة االكـــاد ا
ــهــنــيــة ســوف تــســتــمــر ان شــاء في ا
ـسـتـقـبل وتسـتـوعب كل الـراغـب في ا
ـــهــنـــة وفـــقــا لـــقــواعـــدهــا ـــارســة ا
الــصـحــيـحـة والــسـلــيـمــة وهي رسـالـة
ولـيست مـنة فمـسيرة األجـيال يجب ان
تـتــواصل وشـبـاب الـيـوم هم مـسـتـقـبل
الــصــحــافــة غــدا. وتــمــنى طــاهــر لــكل
ــرجـوة ــشــاركـ حتــقـيق الــفــائـدة ا ا
فــالــورشـة مــتــنــوعـة وتــتــنــاول بـعض
ــــهـــمــــة في الــــصـــحــــافـــة اجلــــوانب ا

الـريـاضـية قـد تـكـون مسـاحـتـها قـلـيـلة
لـكن ثـمـارهـا كـثـيـرة ان شـاء اللـه حيث
يــقــدم احملـاضــرون خالصــة جتــاربـهم
ـــيــدانــيــة وهم يـــكــدحــون في شــارع ا
الـصحـافة عـلى مدى ربع قـرن او يزيد.
واخـتتم كـلمته بـالقول ان هـذه الورشة
الــتي جــاءت مـتــزامـنــة مع حــدث جـلل
ـدرب عــلي هــادي رحـمه وهــو رحــيل ا
ثله من قيم وما تركه من الـله بكل ما 
حــزن والم.. تــقــرر تــســمــيــتــهــا بــاسم
ـا قـدمه طيـلـة مسـيرته الـفـقيـد اكـراما 

الرياضية..
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وتــواصــلـت ورشــة الــعــمل عــلى مــدى
أربــعــة أيــام حــيث شــهــد الــيـوم األول
مـحــاضـرة لـلـدكـتـور عـلي عـبـاس وهـو
مــصــور مــحــتــرف عــمل ومــا يــزال في
ـيـة عـدة جـاءت حتت وكـاالت انـبـاء عـا
عـنوان (التصويـر الرياضي) وتضمنت
مـعلومات نـظرية وتطـبيقات عـملية مع
عـرض لشرائح توضيـحية عن الصورة
الـريـاضـيـة. وتنـاولت مـحـاضـرة الـيوم
الـثاني من الـدورة التي الـقاها د. فالح
حـسن اخلـطـاط حتت عـنـوان (تـصـميم
ـــواقـع االلـــكـــتـــرونـــيـــة) ابـــجـــديـــات ا
واقع الـتـصـميم الـصـحفـي وتصـمـيم ا
االلـــكــتـــرونـــيــة وحـــظـــيت بـــاهــتـــمــام
ـشارك وفي اليـوم الثالث من ورشة ا
الــعـمل الـقـى د. هـادي عـبـد الــله مـديـر
بية مـحاضرة قيمة عن ية األو االكـاد
ــكــاتب اإلعـالمــيــة في األنــديــة عـــمل ا
واالحتـادات الرياضـية وشهـدت تفاعال
نصة تواجدين عـلى ا كـبيرا من قـبل ا
االلـكـترونـيـة من خالل الـنقـاش اجملدي
واالسـئـلة الـرصيـنة. واخـتتـمت الدورة
ـحـاضرة عـن التـحـرير الـصـحفي في
اجملــال الـريـاضي الـقـاهـا عــمـيـد كـلـيـة
االعالم د. عـمـار طـاهـر مـحـمـد وتـنـاول
فـيها حتـرير اخلبـر الرياضي من حيث
ـصـادر والـقـوالب والـقيم الـتـعـريف وا
وحتـــــريــــر اخلــــبـــــر وقــــدم نـــــصــــائح
لـلـصـحـفـيـ الريـاضـيـ حـول حتـرير
الــعـنــوان الـصــحـفي. وشــهـدت الــيـوم

األخـيــر مـداخالت واسـئـلـة وتـعـلـيـقـات
ــشــاركـ كــمــا تــضــمـنت عــديــدة من ا
كـلمات الـشكر والـثناء للـجهات الـقائمة
عـــلى ورشـــة الـــعـــمل كـــمـــا تـــضــمـــنت
ــزيـد من الـدورات مــطـالــبـات بـإقــامـة ا
ــهــنــيــة بــهــدف والــورش والـــنــدوات ا
تـنمـيـة خبـرات الصـحفـي الـرياضـي
والسيما الشباب منهم. وكانت اجلهات
ـنظـمة لـلورشـة قد اتفـقت على اطالق ا
اسـم الــراحل عـــلي هــادي عـــلى ورشــة
ـا لـلــمـدرب الـراحل الـذي الــعـمل تـكــر
نية مـؤخرا بعد اصـابته بوباء وافـته ا
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وهـنئ رئيس االحتاد العربـي للصحافة
الـريــاضـيـة مـحـمـد جــمـيل عـبـد الـقـادر
عـمــيـد كـلـيـة االعالم في جـامـعـة بـغـداد
عــمــار طــاهــر جــاء فــيــهـا  (أود بــإسم
أســـرة االحتــاد الـــعــربـي لــلـــصــحـــافــة
الـــريــاضـــيــة أن أقــدم لـــكم الـــتــهـــنــئــة
ـنـاسـبـة النـجـاح الـكـبيـر الـذي لـقـيته
الـدورة الـتـدريـبـيـة اإللـكـتـرونـية والـتي
لـقـيت صدى إيـجابـيا كـبـيرا واهـتمـاما
إعالمـيا يلـيق بالكفـاءات التي حاضرت
شاركـ فيها حيث في الـدورة وكذلك ا
شــمــلت مــواضــيـع إعالمــيــة ريــاضــيـة
عـصريـة تتـناسب ومـا يجـري من تطور
جـديد في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال
ـعرفـة من خالل عدد مـن احملاضرين وا
اخملـتـصـ من ذوي اخلـبـرة الـعـالـيـة).
(لـقـد سعـدنا لـلدور الـهام لـكلـية اإلعالم
بــجـامــعــة بـغــداد والـذي تــعــاونت فـيه
بـــروح عـــالـــيـــة مع االحتـــاد الـــعـــراقي
لـلصـحافـة الريـاضيـة واالحتاد الـعربي
ا أسـهم كثـيرا لـلـصحـافة الـرياضـيـة 
كـمـا في الــنـجـاح الــذي لـقـيــته الـدورة 
سـعدنا للمحاضرة القيمة التي حتدثتم
فـــيــهـــا عن فن الـــتــحـــريـــر الــصـــحــفي
ـــعـــايـــيـــر اجلـــديــدة الـــريـــاضي وفن ا
والـتـغيـير الـذي المس هذه الـصحـافة 
وإنـنـا نتـمـنى أن نبق عـلى تـواصل تام
خلـــدمــة اإلعالم الـــريــاضـي في الــوطن

العربي).
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نتـيـجة الـتـعـادل مع اجلويـة  قـبل إلـغاء
الدوري. ومـهم ان تـأتي اخلـطوة األولى
في  مهـمـة اإلعـداد  لـلـمـوسم الـقادم في
ـدرب وهـذا جتـديـد الـتــعـاقـد مع نــفس ا
درب قبل جانب مهم في ان تتم تسمية ا
كل شيء واالهم هــنــا ان تــتــعــاقــد إدارة
ـاضي ـوسم ا ـيـنــاء مع نـفس مــدرب ا ا
ـزيد من ظـروف اإلعداد  الذي سـيؤمن ا
ولو  األمـور غـايـة في الـصعـوبـة بـسبب
الواقع الـصحـي للـبلـد لـكن شيء مهم ان
تــأتي اخلـــطــوة األولـى  واإلبــقـــاء عــلى
درب وسيكون عليه النظر لألمور نفس ا
من هــذه األوقـــات عــبــر الـــتــخـــطــيط مع
ـشاركة اإلدارة في كيفـية بنـاء الفريق وا
القـادمـة والتـطـلع الى ان يـكـون منـافـسا
وطـــرفـــا قــويـــا عـــلـى ان تــأتـي بـــعـــدهــا
ـفـاوضـات مع الالعـبـ الـقـادرين عـلى ا
تــمـــثـــيل الـــفــريـق كــمـــا يـــجب من خالل
الــتـــشــاور مع اجلـــهــاز الـــفــني وإدارة 
ــنــدفــعـة  فـي عــمــلــهــا كــمـا الــنــادي  ا
نشـاهـدهـا وحتـرص عـلى تـذلـيل مـشاكل
فــــــــــريـق كــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم وجتـــــــــاوز
مـرحـلـته الـصـعــبـة  من خالل  تـضـافـر
شتركة  والكل يدرك مسؤولية اجلهود ا
كيفية إعداد الفريق الذي يتعلق بانتداب
الالعــبـــ وتــامـــ الــرواتب والـــعــقــود
ـــبـــاريـــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  من اجل وا
استـعادة الالعـبـ للـياقـته الـبدنـية بـعد
ــنـــازل والن  األمــر فــتـــرة تــواجـــد في ا
ـر به مـرتـبط بــالـوضع الـصــحي الـذي 
البلد  الـذي زاد اكثر صعـوبة بعد زيادة
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ــيـــنـــاء  والـــنـــاصـــريــة ويـــقــول العـب ا
والنجف السابق عزيز عبد النبي شيء 
جيد ان تـتعـجل إدارة النادي في  وضع
برنامج العـمل  واإلعداد للـموسم القادم
رغم  ان األمــور لم تــظــهــر بــعــد في ظل
تفشي كورونا لكن مهم ان تضع اإلدارة 
وتـــبــــدأ في  وضع اجلــــدول الــــزمـــني 
إلعـــــداد الـــــفـــــريـق وفي ان يــــــكـــــون في
ـسـتـوى الـذي يـلـيـق بـسـمـعـته  كـاحـد ا

الفرق احمللية والباع الطويل واخلبرة.

وفي  ان   تــقــدم جــمــيع مــســتــحــقـات
الالعب والـتوجه للـموسم القـادم مبكرا
في خطـوة طيـبة أخـرى  في جتديـد عقد
درب نـفـسه  وبـذل اجلهـود  والـسعي ا
الى بـنـاء فـريـق مـتـكـامل عــنـدمـا وجـدنـا
الرجل رئـيس  الـنـادي  يـعمل بـاهـتـمام
في الــفـــتـــرة األخــيـــرة مع الــفـــريق وفي
   النه يــدرك جتــاوز مــشــاكل الـالعــبــ
أهمـية الـفـريق ومشـاركـاته كونه واجـهة
النـادي العـريق البل هويـته مع اعتـزازنا
باألسـمـاء الكـبيـرة واخلـالدة الـتي مـثلت
فــرق الـــنـــادي األخـــرى أيـــام زمـــان كــان
نـافس الـكبـيـر جلمـيع بـطوالت يـنـاء ا ا
الـبـصـرة والــعـراق وكـانت فــرقه تـصـول
وجتـول وسط مــحـبـة اجلــمـيع. اهــتـمـام
اإلدارة تـــــأتـي فـي مـــــهــــــمــــــة األعـــــداد 
للمـنافسـات القـادمة بثـقة وسيـكون امام
وسم مهمة  للظهـور بشكل أفضل بعد ا
ــاضي والـــصـــعــوبـــات الــتـي واجــهت ا
ـشــاركـة  جتـاوزه بــصـعــوبـات بــالـغـة ا
بعـدمـا بـقي بـصـعـوبـة في مـكـانه بـعـدما
ــوقع الــســابع عــشــر عــلى بــعـد احــتل ا
ــرشــحــان ــركــزين ا مــوقع واحــد من  ا
ـركز للـهـبـوط  وقـبـلهـا كـان قـد  حـقق ا
ــهم هــنــا ان الــفـريق اخلـامـس عـشــر وا
تخـطى تلك الـفتـرة والـوضعـية الـصعـبة
التي يـتـذكرهـا جـمـهور الـفـريق الكـبـير 
واخلالفات التي أثيرت في وقتها ما ب
الـهــيـئــة الـعــامـة  الــتي انــقـســمت عـلى
نفـسـهـا وكـذلك االنـقـسـام وصـراع جنوم
الــفـــريـق  عــلـى اإلدارة حـــتى  اضـــطــر
الـفــريق الــتــأخـيــر عن حــضــور عـدد من
مـــبـــاريـــاتـه  بـــعـــدمـــا هــــجـــره عـــددمن
  لـكن الـفـريق بـقي يـحـارب من الالعـبـ
اجل الـبـقـاء في مــشـاركـتـ مـخــتـلـفـتـ
ـيـنـاء تأتي   الن مـشـاركـات ا وغريـبـتـ
ـوقع ـنـافــسـات  ولـتـحــقـيق ا من احل ا
الذي يليق به كـفريق عريق مـثل التحدي
من يـوم تـأسـيـسه لـفـرق الـعـاصمـة الـتي
ؤسـسـات الـعسـكـرية كانت تـعج بـفـرق ا
دنية  وهي مـن تشارك في الدوري وا
والــبــطـوالت احملــلــيــة قــبل ان
يتغير  نظام الدوري في
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الزال تــأثــيــر فــيـــروس كــورونــا  يــلــقي
بظالله عـلى اإلحـداث الـريـاضيـة سـلـبا 
وهـنـا نـعــني كـرة الـقـدم وحــدهـا  ألنـهـا
اختـزلت الريـاضة احملـلـية  فـبعـد توقف
وإلـــغـــاء دوري الـــكـــرة قـــبل أيـــام تـــأتي
محـاوالت الفـرق بـشكل  صـعب لـلغـاية 
بــســـبـب زيــادة اإلصـــابـــات والـــوفـــيــات
ـنـاطق الى ويـخشـى ان تتـحـول بـعض ا
أماكن مـوبوءة لـلوبـاء  الذي فـرض على
اجلـمــيع الــشــعـور بــاخلــوف والــقـلق  
وقبـلـهـا  إيـقـاف أنـشطـتـهم اخملـتـلـفة  
حتى مـع قيـام بـعض الـدول بـرفع الـعزل
ية. قبل ان تأتي  حتذيرات الصحة العا
االمر بات  مختـلف كثيرا عـندنا من يوم
ــوقف بــاالجتــاه الخــر في ظل  تــغــيــر ا
الــســلــبي   مــا جــعل من  حــركــة فــرق
الــدوري بــاحملــدودة امــام الـــتــعــاقــد مع
مدرب او العب  والعب إمـام االستعداد
ـقبل وهي تـراقب بقـلق األمور للـموسم ا
بـانـتـظــار مـا تـقــرره خـلـيـة االزمــة فـيـمـا
يـتـعـلق بـالـشـروع  لـلـدخـول في عـمـلـيـة
ـــرتــبـــكــة اإلعــداد لـــلــمـــوسم الـــقــادم  ا
عـقدة بـسـبب تأثـيـر الفـيروس في كل وا
شيء ومـنـهـا األنـشـطـة الـريـاضـيـة وكرة
ـــيــنــاء الــقـــدم عــنـــدمــا جنـــد ان نــادي ا
الـبـصـري اقـدم عـلـى جتـديـد تـعـاقـده مع
ــــاضي مــــدرب الـــــفــــريـق لــــلـــــمــــوسـم ا
الروماني   تيتا فـاليريو على ان جتري
عـمــلـيــة انـتــداب  عـدد من الالعــبـ في
فتـرة أخرى وعـودة الـفريق لـلـتدريـبات 
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الــشـيء اجلـــيــد هـــنـــا ان إدارة الـــنــادي
بــقــيــادة  الــدكــتــور جــهــاد  الــطــاهــر 
درب تقـول   انـهـا حـسمـت متـعـلـقـات ا
والالعـبـ بـعـد  إلـغاء الـدوري الـسـابق
وهـــــذا عـــــمـل مـــــهم ان تــــــنـــــهي اإلدارة
ـالـيـة امـام حـاجـة الالعـب تـعـلـقـات ا ا
ألنـهــا الــيــوم  مــصـدر مــعــيــشــتـهم وان

تـنـتـهي االمـور بـهـذه الـطـريـقـة
الـتي تـخـتـلف تـمـامـا عـما
  حـصل قـبل مـوسـمـ
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نـظم االحتـاد الـعراقي
واالحتـــــــاد الــــــعـــــــربي
لــلــصــحــافـة الــريــاضــيـة
بــالــتـعــاون مع عــمـادة
كـلـيـة االعـالم بـجـامـعة
بــغـداد ورشـة تـدريـبـيـة
لـلـصـحفـيـ الريـاضـي
درب الـراحل بـاسـم ا
عـــــــــــلـي هـــــــــــادي
تــــواصـــلت عـــلى
مـدى أربعة أيام
ــنــصـة عــبــر ا

عمار طاهر يلقي محاضرة في التحرير الصحفي باجملال الرياضي
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دعـت اجلــمـعــيــة الــعــمــومـيــة لــلــجــنـة
ـبـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة إلى عـقد األو
اجـــتــمـــاع اســتــثـــنــائي. وقـــال رئــيس
ـركـزي لـلــجـمـبـاز ايـاد جنف االحتــاد ا
فـي بيان إن اجلمـعية العـمومية لـلجنة
ـبـية الـوطـنيـة العـراقـية دعت إلى األو
عـقـد اجـتـمـاع اسـتـثـنـائـي. وأضاف أن
الـنصاب الـقانوني لـعقد هـذا االجتماع
ــوافــقـة عــلــيه بــعـد أن وقع قــد تــمت ا
ــبي مـبــيـنـا أن (22) رئــيس احتـاد أو
االجــتــمــاع يــتــضــمن تــعــديل الــنــظـام
ـــا يــــتـــوافق مـع قـــانـــون األســــاسي 
ـبيـة اجلـديـد إضـافة إلى الـلـجـنـة األو
إعـادة انتخاب (11) شـخصية رياضية
خـدمـة الـريـاضـة الـعـراقـيـة واحـتـراما
لـقرارات القضاء الـعراقي سيتم حتديد
كتب التنفيذي. وأكد مـوعدا النتخاب ا
عــضـو اجلــمـعـيــة الـعــمـومـيــة لـلــجـنـة
ـبـيـة ايـاد جنف ان عقـد االجـتـماع األو
واحملـــاور الـــتي ســـتـــطـــرح ســـتـــكــون
بـإشـراف وإدارة الـكابـ رعـد حـمودي

وذلـك لالحترام الـكبـير الـذي يحظى به
مـن قـبل اجلــمـعـيــة الـعــمـومــيـة وخـتم
حـــديــثه ان كل اإلجــراءات تــمت بــعــلم
ا ـبية الدولية و ومـوافقة اللجنة األو
ـــبي ــــيـــثـــاق االو ال يــــتـــعـــارض مع ا
والــقـوانـ احملـلـيـة. ومن جـهـة اخـرى
ـكــتب االعالمي لــلـجـنـة دأب أعــضـاء ا
ــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيـة عــلى األو
االتــصــال بـالــريــاضـيــ الــراقـدين في
ـستشفيات بسبب االصابة بفايروس ا
ـكـتب كــورونـا عـلى وفـق تـوجـيـهــات ا
الــتــنــفــيـذي لــلــجــنــة. الى ذلك إطــمـأن
ــــكـــتب االعالمـي الـــيـــوم عـــلى وضع ا
عـضـو الهـيـئة االداريـة لـنادي الـشـرطة
الـريـاضي بـاالضـافـة لـلـزمـيل االعالمي
لـؤي عمـران. وأبدى جمـيع الريـاضي
ـصاب إمـتنانهـم متفهـم العزوف ا
عـن الزيارات بسبب االجـراءات الطبية
الـصـارمـة الـتـي تـنـفـذهـا أجـهزة وزارة
الــصــحــة حتــويــطـاً التــســاع انــتــشـار
ــــزيــــد من الـــــفــــايــــروس وإصــــابـــــة ا

. واطن ا

بية الوطنية العراقية شعار اللجنة األو

علي هادي

 21 نـيسان  – 1964 توفي  21 حـزيران
 2020 العـب كـــرة قـــدم عـــراقي ســـابق.
يــعـد من أبــرز العـبي الــعـصــر الـذهـبي

للكرة العراقية.
بــرزت مـواهـبه في سن مـبـكـر مع نـادي
الــزوراء الـــعــراقي الــذي شــهــد تــألــقه
بــعــدهـــا تــألق أحــمــد راضي في كــأس
فــلـسـطــ لـلـشــبـاب الـتي كــانت بـدايـة
شــهــرتـه الــعــربــيــة والــتي أُقــيــمت في
ــغــرب عـام  1983 وبــعــدهــا لــعب مع ا
ــنــتــخب الــوطــني وواصل تــالــقه مع ا
ـــــنــــتــــخـب األول حــــتـى كــــان له دور ا
بـوصول العـراق لنهـائيات كـأس العالم
1986 كـمــا حـقق بـطـولـة كـأس اخلـلـيج
نتخب العراقي خاصةً عام  1988 مع ا
حـيث حـصل عـلى لـقب هداف الـبـطـولة
كـما أُخـتير في هـذا العـام كأفضل العب
جلس النواب في آسـيا. وعمل عضـو 

العراقي.

سوء وانا لله وانا اليه راجعون.
ـــصـــارف اخلـــاصــة ونـــعـت  رابـــطـــة ا
الـعـراقـيـة بـرئيـسـهـا وهـيـئتـهـا الـعـامة
ـصارف اخلـاصة العـراقيـة االعضاء وا
فـــيـــهــــا رمـــز آخـــر من رمـــوز الـــعـــراق
الـرياضية واالجتمـاعية والذي اختطفه
من الـعراقـي جـميعـا فايـروس كورونا
. ونسأل العـلي القدير أن يرحمه الـلع
بــرحـمـته الـواسـعـه ويـلـهم أهـله وذويه
ومــحــبـيه والــشــعب الــعـراقي الــصــبـر

والسلوان.
انـنا بحكمـة  الله العظيم انـنا بقدر إ
وقـــدره نـــدعـــوه تـــعـــالى الى رفـع هــذه
الـغـمـه عن شـعـبـنـا والـبـشـريـة جـمـعـاء
ــا والـــلــهم النـــســألك رد الــقـــضــاء وإ
الـلـطف فـيه أنه سـميع مـجـيب.وأنـا لله

وإنا اليه راجعون. 
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أحـمد راضي همـيش الصاحلي ولد في

الـرياضية احلافلة لفقيد الكرة العراقية
إذ ســـطـــر أروع االجنـــازات ورفع اسم
الــــعـــراق عــــالـــيـــاً فـي كـــافــــة احملـــافل
الـرياضية وقدم اجنازاً متميزاً سيبقي
اســـمه شـــامـــخـــاً مـــشـــيـــداً بـــســـعـــيه
ـــتـــواصـل من اجل تـــطـــويـــر الـــواقع ا
الـــريــاضـي الــعـــراقي حــتـى آخــر ايــام

حياته.
كـما نوه احلزب بأن وفاة الكاب احمد
ـــــدرب عــــلي هــــادي راضـي وقــــبــــله ا
ـا تـؤشـر على ـدنـيـ إ ـئـات من ا وا
مـدى اخلـطـورة الـتي يـعـيـشـهـا الـعراق
الـيوم صحـياً والذي يسـتلزم اجراءات
أكــثـر جــديــة وصـرامــة حلـمــايـة أبــنـاء
ـولى الـقـدير ان شـعـبـنـا مبـتـهالً إلى ا
يـتغـمد الفـقيد وكل ضـحايا هـذا الوباء
ن عـلى بــواسع رحـمــته ومــغـفــرته و
مـــرضى الـــعــراق والـــعــالم بـــالــشـــفــاء
الـعـاجل ويـحـفظ بلـدنـا وامـتـنا من كل

لـلتاكد من حـالته الصحـية حيث كانت
الـنتـائج سالـبة وأكـدت سالمة الـسفاح

من الفيروس.
w UF « rOKF² « d¹“Ë

 وعـزى وزيـر التـعـلـيم العـالي والـبحث
الــعــلــمي نـبــيل كــاظم عــبــد الــصـاحب
(نـــتـــقـــدم بـــأحــر عـــبـــارات الـــتـــعــازي
ــواسـاة الى عـائــلـة الـفــقـيـد الالعب وا
الـــدولي الـــســابـق احــمـــد راضي والى
االوســاط الــريــاضــيــة بــرحــيــله جــراء
اصــابــته بــجــائـحــة فــيــروس كــورونـا
ــسـتــجــد داعـيــا الـبــاري عـز وجل ان ا
ـرحوم بـواسع رحمـته ويـلهم يـتـغمـد ا

اهله وذوية الصبر والسلوان).
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ونـــــعى احلـــــزب اإلسالمـي الــــعـــــراقي
الـــكــــابـــ الـــقـــديـــر والـالعب الـــدولي
الـســابق أحـمـد راضي عـبـر بـيـان جـاء
ـسيرة فـيه استـذكار احلزب في نـعيه ا

مـضيفـا ( ورغم فقدنا له اال أنه حي في
ـثــلـه من هــويـة ــا  قــلب كـل عـراقـي 
وطـــنـــيــة وذاكـــرة مـــفـــعــمـــة بـــاإلبــداع

واإلجنازات الكروية )
وتــابع صـالح (إنه عـزاء كل الـعـراقـيـ
ــغـفــرة لـروحه  وتـعــازيـنـا الــرحـمـة وا

ألسرته ومحبيه) .
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ونــعى الـنــجم الــدولي الـســابق يـونس
مــحـــمــود  وفــاة اســطــورة كــرة الــقــدم
الــــعـــراقــــيـــة احــــمــــد راضي بــــســـبب

مضاعفات اصابته بفيروس كورونا .
وقـال مـحمـود (ابـكيت قـلبـي قبل عـيني
حــبـيــبي ابــو هـيــا اكـبــر صـدمــة والـله
يـصعب تـصديـقهـا  ال حول وال قوة اال
بـالله  السيما ان السفاح التقى باحمد
راضـي قــبل أيـــام من إصـــابــة األخـــيــر
بـــفـــيــروس كـــورونـــا االمـــر الــذي دفع
مــحـمـود إلجـراء الـفـحــوصـات الـطـبـيـة

الـطــبي  لـيـتـوفـاه االجل قـبل ان يـلـحق
بطائرته الى عمان. 

وكــان احــمــد راضي قــد ظــهــرت عــلــيه
ــاضي ــرض يــوم الــســبت ا أعــراض ا
ونـقل الى مسـتشـفى ابن النـفيس ومنه
الـى ابن ســيـــنــا واســـتــقــر اخـــيــرا في
مــســتــشــفى الــنــعــمــان الى حــد وفــاته
ـسـتـشـفى الـتي خـضع وغــادر راضي ا
فـيـهـا لـلـحجـر قـبل أن يـعـود إلـيـها في
الـــيـــوم الــثـــاني إثـــر تــدهـــور حـــالــته

الصحية.
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وقـدم رئــيس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـرحــوم الـكــابـ تــعـازيــة إلى عــائـلــة ا
أحـــمـــد راضي الـــذي تـــوفـي  مـــتـــأثــرا

بإصابته بفيروس كورونا.
وقــال صــالح (نــعـزي عــائــلـة وذوي
ومـحـبي الكـاب أحـمد راضي
ــنــيــة الــيــوم) الــذي وافـــته ا
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اسطورتنا الرياضية في ذمة الله ,.,

قد يغيب القمر ..
يجلد موج البحر ..

يصمت حينا ..
يعـلـمـنـا مـر الـصـبر

..
تـــــدابـــــيـــــر شــــؤون

القدر..
نستعـر بذكراه طرا

.. 
نطوي القراطيس ..
يسيل حبر القلم ..
سـبحـان مـن سواك

فجرا
 ان الـفـؤاد بـفـراقك

عدم  ..
الم يداوي الم .

ننعاك دمع ..
يـجـري نـزف لك دم

.. 
 أيه .. أبــا فـــيــصل

..
ان الوداع موجع ..
بـعـدك مـر الـشـراب

 ..
واآله فيك سم..

كنا نراك فجرا  ..
 كل ح  باسما ..

آه الرحيل .. 
قد خيم غم  .

وصــفه الــدكــتــور  والـــقــلم  احلــقــيــقي
باريات الدوري ضياء تابع  باهتمـام  ا
ــنــشىء ( تــمــر الــدوري)  واســتــمــرت ا
ـــتــابـــعــة جــمـــيع مــبـــاريــاتـه حتــضى 
العب الـتي يحل جمـاهيـرية في جـميع ا
ـا امــتـاز بــأســلـوب لــعب جــمـيل فـيــهــا 
وأسـمــاء مـؤثــرة وحـالــة انـســجـام وألنه
ـــنــافـس الـــقــوي مـن خــارج  الـــفــريـق ا

العاصمة.
¡UMO*« W×KB

وشيء ومن مـصــلـحـة الــلـعب ان يــشـهـد
ـيــنــاء بــإدارته اجلــديــدة  الـتي فـريـق ا
قـدمت الـفـريق في اخـر مـشـاركـة  بشـكل
مقبول وكاد ان يحقق ما كانت تخطط له
شوار وما يريـده األنصـار  عنـدما بـدا ا
بشـكل مـقـبـول حـيـنـمـا تـغلـب علـى فريق
احلدود وتعادل مـع الزوراء واجلوية في
قـلب الـعـاصــمـة وعـاد في الـدوري األخـر
في شـبـاط وقــدم نـفـسه مـنــافـسـا وكـرر 

واالحتـــاد الــــبــــصــــري وصالح الــــدين 
وسامراء والـرمادي وديـالى وفرق أخرى
منـهـا من ودعت الـبـطـولـة وأخـرى تـلعب

لليوم.
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يـناء البصـري الفريق  االول من حيث ا
خارج الـعاصـمة الـذي جنح بخـطف لقب
الـدوري احلـدث االهم في تــاريخ الـنـادي
الذي حقق االجناز ألنه كـان مؤهل تماما
لــلــمــنــافــســة بــفـــضل  خــطــوط الــلــعب
واألســمـــاء الــتـي حــقـــقت ســـلــســـلــة من
النتائج وسط دعم جمهـور كبير  احتفل
بجنون بيوم احلـصول على لقب الدوري
قــبل ان  تــتم دعــوة مــجــمــوعــة العــبـ
لـلـمــنـتــخب الـوطـنـي لـكن الـفــريق عـانى
بـعـدهــا الـذي هــبط مـوسم واحــدقـبل ان
يعـود بسـرعة  والزال  فـي مكـانه للـيوم
تـابع فريق مؤثـر يحـضى باهـتمـام  ا
ولــيس جـــمــهـــوره حــسـب وفي وقــتـــهــا

موسم  1974بـعـدمــا نـظـمت تــصـفـيـات
على نـطـاق اجملمـوعـات اجلغـرافـية وفي
يـناء والسماوة عن حينها صـعد فريقا ا
نطقة اجلنوبية  للدوري األول   على ا
مستوى مشاركـة فرق األندية حتى جرى
ـؤسـسات من تغـيـر بـعض أسـماء فـرق ا
خالل عـمـلـيــة  دمج  فـريـقـ حتت اسم
واحد  وجتاوزت الفرق العـمل التقليدي
لـلـدوري قـبل ان يـدفع بـفـرق احملـافـظـات
ذكورة ـسابقة ا للبحث عن اللعب  في ا
من خالل دوري الدرجـة الـثانـيـة  الذي 
اليـقل أهـمـيــة وسـمـعـة في تــلك الـفـتـرة 
وكان عدد الفـرق بنفس عـدد فرق الدرجة
األولى مــا جـــعل من مــنـــافــســـاته قــويــة
ومـهـمة وكـان  الـسـعـي ولوصـول لـلـعب
في الـدرجة األولـى عمـلـيـة لـيـست سـهـلة
بل تـتطـلب جـهـود كـبـيـرة مـا امن فـرصة
الـوصــول لـعـدد مـن الـفــرق مـنـهــا اربـيل
والـنــجف والــنـفـط ومـيــســان والـبــحـري

احمد راضي

قبل وسم ا نافسات ا يناء يستعد من جديد  ≈œ«bF²Ý∫ فريق ا
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بالـرغم من مـناشـدة خـليـة االزمة ووزارة
الصحة على ضرورة االلتزام باالجرائات
الــوقــائــيـــة الــتي حتــد مـن تــفــشي وبــاء
كــورونـــا الــذي اصـــاب غــالـــبــيـــة الــدول
ــيــة ومــنــهــا الــعـراق وبــالــرغم من الــعـا
التـعـلـيمـات الـتي تـصـدرها خـلـيـة االزمة
ومنـهـا حظـر الـتجـوال وااللـتزام بـارتداء
عقمات الكمامات والقفازات واستخدام ا
الطـبـيـة الزال الـبـعض يسـتـهـ بـالـوباء
ثـقف العراقي اخلطيـر مادعى الـفنـان وا
ان يــــســـــهـم في دعـم تــــلـك االجـــــرائــــات
واطـن وتوعـيتهم الوقائـية وتـثقفـيف ا
لاللتزام بالتعليمات الصحية عبر اعمال
غـنـائـيـة اومـشـاهـد تـمـثـيـلـيـة او لـوحـات
تشكيلـية.( الزمان ) جتـولت في جمعيات
وستديوهات جمعيات وستديوهات فنية
 وسجلت اراء بـعض الفـنان عن اهـمية
ـواطن مسـاهمـة اعمـال فنـية بـتوعـية ا

وتدعم االجرائات الوقائية.
ويقول الـفنان والـكاتب سـعد هدابي (من
ـكـان ان ياخـذ الـفـنان عـلى عـاتقه هم  ا
ـختلف ادوات التوصيل دورا تثقيفيا و
ازاء وبــاء كــورونـا .. ومــادام لــكـل فــنـان
قاعدة عـريضة من احملـب فسـتكون هذه
القـاعدة نـقطـة انطالق وتالق بـ الفـنان
ومحبيه لعبور االزمـة احلالية). ويستعد
هـدابـي لـكــتــابــة عـمـل درامي ومــسـرحي
ؤمـل ان تبث ومشـاهـد تـلـفـزيـونـية مـن ا
من عـلى الــقـنـوات لــتـســهم بـتــوعـيـة من
الوبـاء اخلـطـير ويـؤكـد (عـلى ضرورة ان
جنـتـاز مـرحـلــة مـهـمـة من حــيـاتـنـا الـتي
نـواجه بــهــا خـطــر حــقـيــقي يــهـدد كــافـة
العراقيـ وستبث اعـمالنا الـتوعوية من
خالل الـفــضـائــيـات والــقـنــوات احملـلــيـة
وأرى من الضروري جدا ان يسهم الفنان
ــرحــلــة ــثــقف بــالــكـــتــابــة في هــذه ا وا
احلـرجـة الــتي نـواجه بــهـا وبـاء خــطـيـر
وقاتل و يقينا باعمـالنا نستطيع ان نبث
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واألضـواء  وحرصـت كـثـيرات مـنـهن
عـلى الـظـهـور عــلى طـبـيـعـتـهن ودون
مـــاكــــيــــاج جلــــمـــهــــورهن فـى صـــور
التقـطنـها بأنـفسـهن فبـدت وجوههن
مـــشـــرقـــة وطـــبــيـــعـــيـــة ومـن هــؤالء
النـجـمـات نـيـلـلى كـر التـى حرصت
عـلى الـتـقـاط صـور لـهـا دون مـاكـيـاج
وعــلى طـــبــيــعـــتــهــا وبـــدت خاللــهــا
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جلأت جنمات السيـنما والغناء خالل
نـزلى ضمن االجراءات فترة احلـظر ا
ــــواجــــهـــــة جــــائــــحــــة اخلــــاصـــــة 
ــاكــيــاج إلى الــتــخـــلى عن ا كــورونــا
وإعـطــاء بـشــرتــهن فـرصــة لــلـتــنـفس
واالبـتــعـاد عن مــســاحـيق الــتـجــمـيل
بــســبب ابــتــعــادهن عن الــكــامــيــرات

التـوعـيـة الـتثـقـيـفـية والـتـركـيـز على اهم
مـانـواجه به الـوبـاء مـن خالل تـعـلـيـمـات
وزارة الـصـحـة وهـي الـوقـايـة الــصـحـيـة
والتـوعـوية وااللـتـزام بارتـداء الـكمـامات
ـعقـمات الـطبـية والقـفازات واسـتخـدام ا
اذ الزال البعض يسته بالوباء اخلطير
ثقف العراقي ان وهذا مايدعو الفـنان وا
يسهم في دعـم تلك االجرائـات الوقـائية .
وهنا البد ان نشيـد بدور اخواننا بوزارة
الـصـحـة الـذين يـرابـطـون عـلى اخلـطـوط
االمامية لصد خطر الوباء ومعهم قواتنا
ـكـن ان نقـدمـه لهـم هو االمـنيـة واقـل ما
االلتـزام وااللـتـزام ثم االلـتـزام حلـمـيـاتـنا

وسالمتنا).
ـطـرب وحـيد عـلـي (يـسـعـدنا ان واشـار ا
ـكن مـن خالل مـايـكتـبه نـشارك بـاقل مـا
الشاعـر من اعمال غـنائيـة وجتد طريـقها
ـطـرب ليـقـدم للـجمـهـور عمال للـمـلحن وا
يــدعـــو فـــيه الـى االلــتـــزام بـــاالجـــرائــات
الـوقــائــيـة واالن كــلــفت اكـثــر من شــاعـر
غـنـائي ان يـكـتب نـصـا تـوعـويـا شـعـبـيـا
واطن .ودورنا يدخل لقلوب ومسامع ا
رحلة التي يعاني كفنان مهم في هذه ا
ـواطن الـعـراقي تـزايـد االصـابات فيـهـا ا
بـفـايــروس كـورونــا وراح الـكـاتـب يـكـتب
مشـاهد تـمـثيـلـية لـيقـدمـها عـبـر القـنوات
الفضئية وهي تثقف للتوعية واالشادات
الـــصـــحـــيـــة الـــتي حتـــد من االصـــابـــات
والـوقت حـان لنـثـقف ونـوعـي النـاس من
خالل اعـمـالـنـا بــضـرورة االلـتـزام بـكـافـة
التـعلـيمـات الصـحيـة وتعـريف اجلمـهور
بـخــطـر هــذا الــوبـاء وان هــذه اجلـائــحـة
التي ضربت غالبية مدن وعواصم العالم
هي وبــاء قــاتل لــهــذا يـجـب ان نــتـمــسك
بـالـتـعـلـيـمـات بـكـل حـذافـيـرهـا لـنـتـجـنب
االصابـة بالـوبـاء ونطـبق التـعـليـمات من
اجـلـنـا واجل عــوائـلـنـا وابـنــاء مـحـلـتـنـا
ـسـؤوليـة مـشـتركـة ومـلـزمة لـكل فـنان فا
ومثقف ان يقدم مايـستطيع ان يقدمه من
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وائل البدري

من الكاميـرات واإلضاءة الزائدة وما
يسـتـلزمـانه من مـاكيـاج ثـقيل لـيـبدو

وجهها طبيعيا وجذابا.
ــنــزلى أيــضــا وخالل فــتــرة الــعــزل ا
ـطـربـة الـلــبـنـانـيـة نـانـسى حـرصت ا
عــجــرم عــلى الــظــهــور دون مــاكــيـاج
ــــتـــــابــــعــــيــــهـــــا فى صــــور لـــــقــــيت
اســتـحــســانــهم بــشــكل كــبـيــر ورغم
إحياء عـجرم مـؤخرا حفال (أون الين)
من منـزلهـا وظهـورها بـكامل انـاقتـها
وبإطاللـة جـذابة فـإن صورهـا بـشكل
طبيـعى ودون ماكـياج حـققت جـاذبية

وإعجابا أكبر.
ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة مـايـا كـمـا تـألـقت ا
ديــاب بــالــظـــهــور عــلى طــبـــيــعــتــهــا
البس فـضفـاضـة فى فـيـديـو بـثته و
جلــمـــهــورهــا عـــلى حـــســابــهـــا عــلى
إنسـتغـرام وكـذلك الفـنانـة الـلبـنانـية
أيضا نـادين جنيم نسـيب التى أثنى
متـابـعـوهـا عـلى إطاللـتهـا مـعـتـبرين
إياها تتمتع بجـمال طبيعى ال حتتاج
مـعـه إلى مـســاحــيق جتــمـيـل وكـذلك
كانت إطاللـة الـفنـانة الـتـونسـية هـند

مـتــحــررة من الــقــيـود والــكــامــيـرات
وتركت شـعـرهـا بحـريـته حـيث كانت
ــــــدن تـــــــضي إجـــــــازة فـى إحـــــــدى ا
السـاحلـية مـنذ انـتهـائهـا من تصـوير
مسـلـسلـها (بـ 100وش) الذى عرض
ــمـــثــلــة ــاضى. امـــا ا فى رمــضـــان ا
الـتــونــســيــة درة فـظــهــرت ايــضـا فى
إطاللة على جمـهورها متـحررة أيضا

صـبــرى الـتى تــقـضى أيــضـا الــعـزل
نزلى بعـد توقف تصـوير مسلـسلها ا
(هــجـــمــة مــرتـــدة) الــذى تـــشــارك فى
بطولته أمام أحمـد عز وكذلك الفنانة
هنا شيـحة فور انـتهائهـا من تصوير
مسلسـلها (شاهـد عيان) الذى عرض
ــــاضى وشــــاركــــهـــا فى رمــــضــــان ا
بطـولـته حسـن الرداد.وبـشـعر مـجـعد
قلـيال ودون مـاكيـاج ظهـرت الـنجـمة
الـلـبــنـانـيــة هـيـفـاء وهــبى فى إطاللـة
جذابة عـلى حسابـها على إنـستغرام
لـتـبــدو عـلى طــبـيــعـتـهــا فى مـنــزلـهـا
ولــتـــجــتــذب آالف اإلعـــجــابـــات عــلى

وسائل التواصل.
واألمــر لم يــقـتــصــر عــلى الــنــجــمـات
العرب فقط بل جتاوزه إلى النجمات
كـسيـكية يـات ومنـهن النـجمـة ا العـا
ســـلـــمى حــــايك الـــتـى قـــالت جملـــلـــة
(بــيـــبــول) إنـــهــا (أصـــبــحت تـــفــضل
الـظـهـور بـدون مـاكـيـاج وعـدم الـنـظـر
ـرآة كــثــيـرا وال تــتـأمـل كـثــيـرا إلى ا
فــــيـــــمــــا وصـــــلت إلـــــيه مـن عــــمــــر)
وتابـعت:(فـقط أعـيش حـيـاتى بـحـرية

مــســاهــمــة مــنــا لــدعم اجلــيش االبــيض
وخلـيـة االزمة الـتي تـعـمل على سالمـتـنا
وسالمت عــوائـــلــنــا واهــلـــنــا في الــكــرة

االرضية).
ــســرحي فـائــز مــيـران ويـقــول الــفـنــان ا
(اعـتـقـد ان الـفـنـان بـكـافـة اخـتـصـاصـاته
مــلـــزم االن ان يـــكـــتب ويـــصــمـم ويــرسم
ويخرج اعـمال مسـرحية وتـلفزيـونية من
شانـها ان تـنشـر التـوعيـة والتـركيـز على
االلتزام بالتـعليمات الصـحية وكيف نقي
انـفـسـنـا وعـوائـلنـا مـن خـطـر الـفـايروس
وضرورة االبتعـاد عن ماينـشر في مواقع
الـتــواصل االجــتــمـاعـي والـتــركــيــز عـلى
تـعـلـيـمـات وزارة الـصـحـة واالبـتـعـاد عن
ــواقع االخـرى الـتـي تـثـيـر مـايـروج في ا
القلق ب العـوائل .واعتقد ان من واجب
الـفنـان ان يـنـشـر الـتـوعـيـة الـصـحيـة من
ـنظمـات والدوائر اجل سالمتنـا وادعو ا
ــؤســســات الــفــنـيــة والــثــقــافــيــة الى وا
ضرورة دعم ماينجزه الفنان وبث منجزه

توعية وارشـادات تصل للمـواطن واعتقد
ان مــثل تـــلك االعــمـــال تــصل لـــلــمــواطن
سريعا خاصة انها تاتي من فنان ومثقف
ـواطن فالبـد ان نـسجل يحـبه ويـعـشـقه ا
اعمـال غـنـائـيـة ومـشـاهـد درامـيـة ونرسم
ـثل مــســامع اذاعـيــة يـومــيـة لـوحــات و
الــتي هي مــهــمـــة في يــومــنــا هــذا الــذي
نــتــمــنى فــيـه ان جنــتــاز مــحــنــة الــوبــاء
ـــكن ان جنــــتـــازه اال بــــالـــتــــزامـــنـــا وال
وحرصنا عـلى سالمتـنا وسالمة عـوائلنا

دائمة ).
واكد التشكـيلي وائل البـدري ان (اعمالنا
الــتــشــكــيــلــيــة  الــتــوعــويــة من لــوحــات
وتصـامـيم لـبـوستـرات ضـروريـة في هذه
رحلة احلرجـة وهنا في بلجـيكا نساهم ا
ــعـــارض ونـــخـــطط ونـــصـــمم العـــمــال
وبوسـتـرات توعـوية لـلـجمـيع والتـختص
فئة او شريحـة او دولة الن الوباء اجتاح
العـالم بـشـكل خـطـيـر وعـلـيـنـا ان نـساهم
كـفـنانـ فـي الـتوعـيـة مـن خالل اعـمـالـنا

الذي يـدعو لـلـتوعـية الـتثـقـيفـية من اجل
محاربـة الفـايروس الـقاتل لـنتـخلص منه
سريـعـا والـوقـايـة مـنه من اجل سالمـتـنا
واالن نـعـمـل عـلى ســكـيـشــات مـســرحـيـة
واذاعية لتـبث من خالل اذاعاتنـا احمللية
وهي مــســاهــمــة مــتــواضــعه مــنــا لــدعم
تعـلـيـمات خـلـيـة االزمة ووزارة الـصـحة)
ر بازمه كونيه اسمها ويضيف (ونحن 
كــورونـــا فـــتــكـت بــاالخـــضـــر والـــيــابس
...يـتـوجب عـلــيـنـا نـحن كــفـنـانـ حتـمل
شرف الـرياده بـالـتوعـيـة الصـحـية الكـثر
عـدد مـن الـنــاس وهــذا طـبــعــا يــحـمــلــنـا
مـسـؤولــيـة كـبــيـرة من خالل تــسـجـيــلـنـا
ــشــاهــد مــســرحـــيــة تــدعــو الى الــتــزام
ــواطـن بــاجلـــلـــوس  داخل الـــبـــيت مع ا
االلتزام بالتعليـمات الصحية ويفضل ان
تـكــون مـشــاهـد تــعــتـمــد فن الـكــومـيــديـا
ــواطن اكـــيــد يــعــاني من الــهــادفــة الن ا
كن االعتماد اجللوس في البيت..كـذلك 
ـواطن...الى عـلى االغـنــيـة الـتي تــرشـد ا

تطـبـيق كل مـاهو مـفـيـد لصـحـة االنـسان
وال نـــنــسـى ان فن الـــبـــوســـتـــر اخلــاص
ـخـاطـبة بـالـتـشـكـلـي اذ لـه دور فـعـال 
كن االخرين ان يلتزموا بالتعليمات ... 
هـذه  االعـمال بـثـهـا عـن طريـق صـفـحات
الفنانـ في مواقع التـواصل االجتماعي
اذ يتـابعـهـا الكـثيـرين ...او ارسـالهـا لكل
وسـائل االعالم لــغـرض بـثــهـا ...وطــبـعـا
صـوت الـفـنـان هـو صــوت مـسـمـوع عـنـد
الناس ...لـهذا يـستـطيع الـفنـان ان يلعب
دور كبـيـر وسط الـشـارع الـعراقـي وحتى
االنــــســــانـي ...لــــهــــذا ادعــــو كـل زمالئي
الـفــنـانــ ان يـشــاركـو بــاعـمــال الـفــنـيـة
وخـصــوصــا ان بــلـدنــا هــو من الــبــلـدان
الـضـعـيـفـة في مـجـال الـرعـايـة الـصـحـية
...هي دعــــوة لـــــكل اخــــوانـي واخــــواتي
الفـنـانـ والـفنـانـات ان يـؤدوا رسـالـتهم
االنسانيـة...حتى نعبـر هذه االزمةالى بر
االمـان ...ويــنــعم شــعــبــنـا واالنــســانــيـة

جمعاء بالصحة والسالم).
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ي الـعـراقي حاضـر والـتـدريـسي محـمـد عـبـدالله االكـاد
في ورشة عمل الـكتـرونية اقـامتهـا كلـية الطب في جـامعة
الــنـهــرين حـول كــيـفـيــة اجـراء االخــتـبـارات االلــكـتــرونـيـة

بواسطة منصة (غوغل كالس روم).
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التـشكيـليـة العـراقيـة تلـقت تهاني
االوسـاط الـفنـيـة الـتشـكـيـليـة بـعد
شــــفــــائــــهــــا من وبــــاء كــــورونــــا
سـتـشفى  مـتمـن ومغـادرتهـا ا

لها دوام العافية.
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استـاذ التصـميم الداخـلي في جامـعة اخلوارزمي بـعمان
عـمارية سفـانة صالح يحالن ضيـفان مساء هنـدسة ا وا
الـيـوم االحـد على (قـنـاة (الـشرقـيـة) في بـرنـامج (اطراف
احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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ـقــبل و مـجـدي ـمــثـلـة الــسـوريــة تـشـارك مع  يــوسف ا ا
قرر قـبل في بطولة مسـرحية (بيت الـشغف) التي من ا ا
أن تبدأ عروضها مطلع تموز على خشبة مسرح احلمراء

في دمشق.
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االعالمي الـعـراقي ومـقدم الـبـرنـامج في قـناة (الـشـرقـية)
تـلقـى امنـيـات االوسـاط االعالمـيـة بـالشـفـاء الـعـاجل بـعد
خـضوعه لـعمـليـة جـراحيـة في احدى مـستـشفـيات بـغداد

ارقدته فراش العافية.
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مثل الـسوري يسـتعد خلوض جتـربة سيـنمائـية جديدة ا
من خالل أداء دور الـبــطـولـة في الـفـيــلم الـروائي الـطـويل

(الظهر إلى اجلدار) تأليف وإخراج أوس محمد.
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رئيس ديـوان الهريس الثقـافي االردني قرأ قصيدة خالل
ـشــاركـة عـدد من أمـسـيــة أقـامـهــا الـديــوان عـنـد بــعـد 

األدباء من داخل األردن وخارجه.
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رئـيس احتـاد القـيـصـر الثـقـافي لآلداب والـفـنون االردني
حتـدث فـي الـنــدوة الـتـي نـظــمــهـا االحتــاد بـالــتــعـاون مع
مــديـريـة ثــقـافـة إربـد وأدارتــهـا آالء جـرادات عـن أنـشـطـة

االحتاد وعن افتتاح مقر له في اجلزائر.
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اقامت دائرة صحة كربالء ومن
خالل قطاع احلسينية للرعاية
الصحية األولية وبالتعاون مع
كشافة الوارث فعالية ترفيهية بهدف
صاب رضى ا رفع معنويات ا
ُستَجد الراقدين بفايروس كُورونا ا
دينة  ودعمهم نفسياً  وكذلك في ا
الك الطبي لتعضيد جهود ا
والصحي واخلدمي القائم على
ُقدمة ومة اخلدمات ا خدمتهم  ود
لهم.

ÊU e « ≠ wÐœ

ــطــربــة الــعــراقــيــة رحــمـة شــاركت ا
ريـاض فـيـديـو خــاص عـبـر يـوتـيـوب
شــــكـــــرت فــــيه جــــمـــــيع األصــــدقــــاء
ـــعــــجـــبـــ والـــفـــنــــانـــ الـــذين وا
شاركوها محـبتهم وإعجابـهم بأغنية
(مـاكــو مـني). إذ دخل فــيـديــو (شـكـر
مــني رحــمــة ريــاض) ضــمن قــائــمـة
ـمـلـكة األكـثر مـشـاهـدة في الـعـراق ا
ـغرب العـربـيـة الـسعـوديـة األردن وا
وغــيــرهــا وذلك بــعــد  24 ســاعــة من
إطالقه. ووجــهت رحــمــة رســالــة الى
محبيها قائـلة: (كنت أحب مشاركتكم
الــفــيـــديــو من مــدة ولـــكن احــتــرامًــا
لألوضــاع الـــتي مــريــنـــا بــهــا قــررت
تأجـيـله واآلن صار الـوقت أشـكر كل

األشــخــاص الــذين
شاركوني محبتهم
وإعــــــــجـــــــابــــــــهم
بــأغــنــيـتـي مــاكـو
مــني من أصــدقــاء
.. مـــاكــو ومـــحــبـــ
مــــنـــكـم وشـــكــــرًا من
الـقـلب). وحــقق كـلـيب

(ماكو مني) أكثر من 47
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــدة في
أربــــعـــة أشــــهــــر فــــقط من
إطالقه. واألغــــنـــيـــة هي من
كلمات رامي الـعبودي أحلان
عـــلي صـــابــر تـــوزيع عـــثـــمــان
عبـود أما الـفيـديو كـليب فـهو من

إخراج ريشا سركيس.

يـجب أن تنـظم مواعـيد عـملك حـتى تسـتطـيع اإلنتـهاء
طلوبة. هام ا من ا

qL(«

تغـيرات إيـجابـية بـانتظـارك فى حيـاتك العـاطفـية يوم
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

 أحــذر من الـــتــعــرض لـإلرهــاق واإلجــهـــاد وفــقــدان
الشغف.رقم احلظ.9

—u¦ «

تعيش حـالة من السعادة واالستقرار مع الشريك.يوم
السعد الثالثاء.

»dIF «

أحــرص عــلى جتــنب اخلالفــات مع الــشـريـك وأفـتح
صفحة جديدة معه.

¡«“u'«

حاول أن تبـدع أفكار جديدة  حتى تتحسن صورتك
أمام رؤسائك فى العمل.

”uI «

 ابـتــعـد عن الــعـصـبــيـة الن ذلك يــؤثـر إيــجـابــيـا عـلى
احلالة النفسية لألبناء .

ÊUÞd «

ـــالـــيـــة الـــتى ـــكــافـــأة ا في الـــعـــمل حتـــصل عـــلـى ا
تنتظرها.رقم احلظ.3

Íb'«

ارسـة العادات غـير الصـحية يجب أن تتـوقف عن 
ومارس الرياضية بانتظام.

bÝô«

اضي وتغلق الصفحة على عالقتك حاول أن تنسى ا
العاطفية الفاشلة.

Ë«b «

الـترفيـه يسـاعد عـلى الشـعور بـالنشـاط واحليـوية من
جديد.رقم احلظ.8

¡«—cF «

تــوقف عن اإلفـــراط فى الــتـــفــكــيــر ألن ذلـك يــرهــقك
نفسياً ويصيبك بالصداع.

 u(«
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اشطب الكـلمات داخل الشبكة
ــخـتـلف ولـك حـريـة الــتـنـقل 
ــــكن شــــطب االجتـــاهــــات و
احلرف اكثـر من مرة لـتحصل
ـطـلـوبـة: (ودة عــلى الـكـلـمــة ا

عمالت عربية):
اسبانيـا- اندونيسا- موسكو
 –سـوريا - قاليـقوط- كركاس

 –لـبـنـان  –قـزم  –مـطـارات –

احلــطـام  –لـضــمـان  –كــلم –
االسـكـا  –دول  –االسـكـنـدريـة
 –اســــقــــربــــوط  –حــــمــــاه –

ســـــوزان - تـــــبغ  –مــــرض –
سعير  –ايطاليا.
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ـــــــا لم وجـــــــرأة ر
تـــتـــوفــــرا لى قـــبل
تـقـدمى فى الـعـمـر
وقــــــــــــــــــــبــل زمـن
كــورونــا وخالل
ـــنــزلى الــعــزل ا
حـــيث أقــــيم فى
لنـدن مع زوجى
وطـــــــفـــــــلــــــــتى
فـــالـــنـــتـــيـــنـــا
تأملت ما قمت
به وكان عمرى
 30عـامـا لـقد
اعـــــــتـــــــدت أن
أنـتــقـد نــفـسى
كــــثــــيـــرا وأن
أقـسـو عــلـيـهـا
فى إطاللــتــهــا
الـسابـقـة لـكن
اآلن أصــبــحت
أكـثـر ارتـيـاحـا
مــن تـــــــــــــــــــلـك

الضغوط).

رحمة رياض 

نانسي عجرم نيللي كر

كلَّ شيءٍ صـارَ بال مــلح وانـقـرضتْ لــدى اجلـمـيع
حاسةُ الذوّقِ. وتوّقـفَ جهازُ تمـييز االنغـامُ اجلميلةِ
ــشـاعـر عـنـد حــاسـةِ الــسـمعِ. واتــفـقت الـقــلـوبُ وا
رهفة بقرارِ ان ال تـعنيها لـغةُ االشواقِ وال تكترثُ ا
للعُشقِ ألنَ االنسان في هذا العصر. اصبحَ أخطرُ

من جموح األوبئّة حتى وإن اجتمعتْ.     
مـعـظــمُـنــا أُصـيبَ بــعـمـى األلـوان. فال وجــود لـلـوّنِ
. الوردي. وال ناصعُ الـبياض نراهُ فـي االفق. القمرُ
. نراهُ يـتـيـمـاً. مـكـسـورَ اخلـاطـر. والـشـمسُ خـجـولةً
منّا. حائرة ماذا تفـعل. وفايروس ال يرى االّ باقوى
. والعـواذلُ يشمتـونَ. بهالةِ اجملاهر. يصـول ويجولُ
وجـبـروت الـشـمـس حـيثُ احـتـواهــا اجلـفـول. كـيفَ
. تُـزيحُ عــنّـا هــذا الـضــيّمِ والــضـيــاعُ. وهـذا الــوبـاءْ
صرنا ال نـتذكرُ مـعنى احملـبةِ واإليثـارُ. وكيفَ نوّثقُ

مفردات النُصحِ والوفاء. 
ـسرات ونـسيـنا  فقـدنا من رؤوسـنا خاليـا ذاكرة ا

بل ضـاعَ مـنّــا. حـتى الـفـرحُ
الطفولي ال وجود لهُ ال عندَ
الــطــفلِ وال الــصــبــايــا وال
الــــــشــــــيـــــوخ.              
             { من فيسبوك
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حتــدث الـطـبـيـب بـروس إيـتـنــجـر عن الـطــريـقـة الــتي جـعـلت
ـية بـيونـسـيه تخـسر  15 كـيـلوغـراماً بـعد والدة ـغـنيـة العـا ا
واعتـبر أن (السبب تـوأمها رومي وسـير بثالثة أسـابيع فقط
الـرئيسي الذي أتاح لها أن تخسر هذه الكميات الكبيرة من
ارسـتها الـيوميـة للتـمارين الريـاضية مـستعـينة الـوزن هو 

ـدرب خـاص يـسـاعدهـا ويـوجّـههـا أكـثـر).وأضاف
أن (بـيونسيه إستطاعت أن تفقد  10 كـيلوغرامات
تـقريبـاً في األسبوع األول).مـشيراً إلى أنه (رافق
هـذه الـتــمـارين نـظـام غـذائي يـحـتـوي عـلى نـسـبـة

مـنخفضة من الدهون والكربـوهيدرات إذ أنها كانت تتناول
اخلـضـار والبـروتيـنـات اخلفـيفـة بـكثـرة مثل الـتـونا وسـفائن

الدجاج).

قد يـكون العنـوان الذي وضعه الدكـتور حميـد عبدالله لـبرنامجه
مسـتال من اية في الـقران ضمن سـورة" آل عمران" إِن يَمْـسَسْكُمْ
قَـرْح فَـقَدْ مَـسَّ الْقَـوْمَ قَـرْح مثْـلُهُ ـ وَتِـلْكَ الْـأَيَّامُ نُـدَاوِلُـهَا بَـيْنَ الـنَّاسِ
هُ لَـا يُـحِبُّ ذِيـنَ آمَـنُـوا وَيَــتَّـخِـذَ مِــنـكُمْ شُــهَـدَاءَ ـ وَالـلـَّ وَلِــيَـعْـلَـمَ الـلَّهُ الـَّ

. َ الظَّالِمِ
و اذا كــان مـا ذهــبت الــيه صــوابـا بــاالسـتــنـاد عــلى مــا تـظــهـره
احلـلـقــات من مـلـفــات تـتـنـاول" الــقـرح" اي اجلـرح الـذي في اول
االيـة و تـطــبـيـقه عـلـى الـتـاريخ الــشـخـصي و الــعـام في الـعـراق
فـبـأمـكـاني ان اكـمل تـصـوري ان الــسـيـد حـمـيـد عـبـدالـله تـقـدم
ـنــبه لـلــجـمـهـور ومــنـهم جــمـهـور تـداول بــخـطـوة ذكــيـة لالعالم ا
السلطة هم اليوم يشكلون مادة تاريخية تصلح للطرح و للمقارنة
ب ادائـ لزمـنـ سيـاسيـ اثرا فـي ماضي و حـاضر الـعراق
لكن كال الـزمن وعلى يد كال الفريقـ لالسف لم يضيفا للعراق
اال مــزيــدا من اخلــســران رغم ان فــرص فــريق مــا بــعـد 2003
ـا الـزم به نـفـسه قبل كـانت مـتـوفـرة اكثـر لـيـتـجـنب عدم االيـفـاء 

تحدة  انهاء حكم صدام حس بواسطة الواليات ا
اصــبت في اســتـنــتـاجي اخــتـيــار عـبــدالــله لـلــعـنــوان ام ال فـأنه"
الـدكتـور حـمـيـد عبـدالـله" يـعـرف كيـف يتـنـاول مـوضوعـاته لـيـعـيد
شـاهديه احـاديث تاريخ عاشـوه او سمـعوه او سمـعوا عنه او لم
يعـيشوه بل سـمعوا به ايـا كان مصـدر سمعهـم امينا ام ال او لم
ـا حصل بـحيث يـكـون اجلمـهور مـضيـفا يـرد لـهم ان يسـمعـوا 
تعتـاش عليه جتارب حـزبية و سياسيـة قد تبدو جديـدة لكنها في
الواقع و احلـقيـقة ليـست اال تطـويرا لتـجارب الـفريق االول الذي
ورث عـراقـا قـويا فـبـدأ بتـنـضيب قـوته عـلى مشـاريع اثـمرت دون
رغـبـتـه جمليء الـفـريـق الـثـاني في 2003 لـتـكــتـمل وتــتـسع دائـرة

اخلسارة.
يـتـعـامل حـمـيـد عـبـدالـله مع الــتـاريخ تـعـامل مـحـقق يـتـمـرد عـلى
ـؤوسـسة الـنـحـقـيقـيـة فـتـسطح بـروتوكـول الـعـجـز الذي تـفـضـله ا
االشياء او تـوجهها نحو حكم متعجل مختوم بالتناسي او تتعمد
تــضـيـيع الــتـفـصـيـالت لـتـحـول دون احلــقـيـقـة وهـي بـذلك التـكـون
عاجـزة بل متـأمرة لـذا فأن حـميـد عبـدالله يـذهب للـوثائق غـير
مقيد بهامش دولة او ذاكرة مجتمع قضت هي" الدولة وتقبل هو"

اجملتمع" احلكاية على عواهنها.
كمـا يذهب لـلشهـادات التي يـدلي بهـا مطلـعون عـلى احلدث الذي
كـان له ان يـضيـف تأثـيرا عـلى الـعراق داخـيـا التـأثـير ام قـادما
من اخلارج وتـلك شـروط قبـول االثـبات حـسب الـقانـون من حيث

قوة الدليل وتبدأ بالسند الرسمي ثم تنزل للشهادة.
لـفـات التي يـفتـحهـا ويعـيد حتـليـلهـا تفـوق اظـهرت اخـتيـارات ا

اولهـما تـفوق على مـدى استـقالليـة االعالم العـراقي الذي يـسكنه
ــاضي فـي االعالم الــعــراقي رقــيب شــبـــيه و اســوأ من رقـــيب ا
وحتـريـر اعالمي انـشـائي يـشـكل اتـهامـات جلـهـات تـخـاصمه في
سـيـادة الـسـلـطـة وبـالـتـالي فـسـاد احملـتوى االعـالمي الـذي يـقدم
ه من االسـاس- وتفـوق عـلى شروط و للـجـمهـور- ان جـرى تقـد
مـتـطلـبـات معـروفـة العـداد برنـامج هـو الوحـيـد الـيوم عـراقـيا من
ؤثـرة في التاريخ وبخاصة التاريخ حيث الـتعامل مع الشخوص ا
العـراقي احلديـث حيث تـمكن عـبدالـله ان يـتجـاوز موانع االنـتاج
ـكـلف لـيـصـيب هـدفـا مـهـمـا بـعـرضه عـبـر الـوثـائق و الـشـهود ا
الـوجه اخملــفي السـمـاء حتـكــمت بـالـقـرار جــاعال ذهن مـشـاهـده
يتحـرك ليـعيد تـقبل استـكشاف شـخصيـات استقـرت في الذاكرة

على انها تمثل الطهر بال جنس او النجس بال طهر.
ـعرفة بـلغـة تمـزج ب الـفصـحى و الدارجـة وبعـلمـية مـبسـطة و
ـاءة اجملـتـمـعـيــة بـالـيـد و تـقـاطــيع الـوجه و نـبـرات الـصـوت بـاال
ـشاهـد يـعيـد حمـيد ـقبـول الصـغاء ا وبـأحـساس بـعامل الـوقت ا
ا يـشبه جـلسة احملـلفـ الروح االسـتكشـافيـة فيجيء عبـدالله 
ـلك فيصل االول و غـازي وفيصل الثـاني و من معهم و ضدهم با
لتـترافع االوراق و الشهادات ويحضر قاسم و العارفان و جمال
لك حس و انور السادات و القذافي والشاذلي عبـدالناصر و ا
ـلك خــالـد و رضــا بــهـلــوي و قـابــوس بن سـعــيـد بـن جـديــد وا
وصدام حـس و اخلميـني و حافظ االسد و بييـر و بشير و ام
اجلـمـيل و ابـو احلـسن االصـفـهـاني و مـحـسن احلـكـيم واخلـوئي
وخـافــيــيــر دي كــيـوالر ومـن مـعــهم و ضــدهم فـي الـعــلن او في
السـر لنراهم احيانا كثيرة عـلى عكس ما اريد لنا ان نراهم عليه
لـغـايـات في نـفـوس اوالد يـعقـوب يـوم ادعـوا عـلى الـذئب وان كان

ذئبا لكنه بر من يوسف.
ال اريد الـذهاب الى ان اقرن مـحاوالت حمـيد عبـدالله بأنـها كذاك
الـشـاهـد الـذي افـتى بـتـحـقق اجلـرم عـبـر مـكـان قد الـقـمـيص بل
حلـقـيـقـة ان االيـام كـشـفـت لـيـعـقـوب وهـو نـبي انه جـرى تـسـويق
قصـة على عـينه و سـمعه جـعـلت يوسف مـرتعـبا في بـئر بـعد ان
كادت تشرع بقتله فتحول لعبد يباع بثمن بخس غريبا حبيسا
مــشـكــوك فـيه مــكـذوب عــلـيه وابــا ضـاع بــصـره اســفـا واخـوة

مجرم كاذب وذئبا متهما جملرد انه ذئب.
لن نكـون مثل يوسف و لن يسجـد لنا كوكب لكـننا ال نستحق ان

يكذب علينا احد.
ان دائـرة الـصـراعـات الـتي لم تـنـتـهي في الـعـراق و ال يـبـدو انـها
سـتـنـتـهي هي قـضـيـة اسـاس في بـرنـامج حـمـيـد عـبـدالـله حـيث
تــشـتــد احلـبــال بـ اعــدام بال مـبــرر او جـر حلــرب او تـقــيـيـدا
جملـموعـة حتت عـنوان الـتأمـر يظـهر فـيـها جـليـا تأثـيرات اجملـتمع
واالقـتـصاد و الـطائـفة لـنـكتـشف بعـد مـدة اننـا نوشك دومـا على

اخلسارة مالم نطالع التاريخ بال اخفاء.
مواضـيع صراع القوميات في العـراق مواضيع صراع القومي
ـذهـبـيـ مـواضـيع اداء الـعـسـكـر سـيـاسـيـا االمن واهـمـيـة مع ا
نـافي الـزوايـا احلادة في رجال االمن و نـهـايـاتهم الـتـجـسس ا
صـطلحـات التـشريع والكـثيـر الكـثير من الـذاكرة الـتي لها لي ا
اكـثـر من قشـر يـعيـد حمـيد عـبـدالله لـيس ازالـته بل تبـيان اصل

مادته.
اضي و ايـضـا هـو اعالن اعالمي مـستـقل يـفـسـر الكـثـيـر من ا
ا يـواطئه االن و ما قـد يكـون عليه في غـد اذا ما تداول ويقـرنه 
القـادم امر النـاس من احلاضر ولن تـكون النـتيجـة افضل مادام
ـا الـعـقل ال يـفــكـر و ال يـتـعض من اخــبـار الـسـابـقــ ولـذا فـلـر
وارجو ان تـلك االيام غايـتها تقـوية اجلمـهور بعد
يــأس بـيّن في كالم حـمـيــد عـبـدالـله- هـذا رأيي-
من فــريق الــســـلــطــنــ الــظــاهـــرة و الــعــمــيــقــة
وباالخص الـذين يصرحون بعقيدتهم وال يطبقون

قال. منطوق االية في اول ا
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اإلغـالق).وأضافت (اشـتـريـنـا ديـكا
جـديدا وأطلقنا عليه اسم موريس
أيـضـا إنه يـصـيح لـكـنه لن يـكون
مـثل مـوريس أبـدا). وبدأت مـشاكل
مــــوريس عــــنـــدمــــا اتــــهم زوجـــان
ـــتـــلـــكـــان مـــنـــزال مـــتـــقـــاعـــدان 
يـــســـتـــخـــدمـــاه في الـــعـــطالت في
أولــيـرو الـطـائـر بـأنـه يـزعـجـهـمـا.
وأصـبح مـوريس مـشهـورا إلى حد
مــا في فـرنــسـا الســيـمـا وأن (ديك
الـغـال) يـعـد رمـزا وطـنـيـا. وحـصل
الـــتــمــاس إلنـــقــاذه عـــلى عــشــرات
اآلالف مـن الـــتــــوقـــيــــعـــات. وكـــان
سـيـتعـ على فـيسـو التي تـعيش
فـي أوليرو منذ  35عـاما أن تنتقل
ـــســـكن آخـــر أو تُــســـكت صـــيــاح
مـــوريـس بــطـــريـــقـــة مـــا إذا حـــكم
الـقـاضي ضدهـا.بـيد أنه في أيـلول
ـــاضي حــكـم الــقــاضـي لــصــالح ا
ــدعـ أصــحــاب مــوريس وأمــر ا

بدفع تعويض قدره ألف يورو.

{ بـاريس  –وكــاالت - نـفق الـديك
مــوريس الــذي تــســبب فـي مــثـول
صــاحــبــته أمــام احملـكــمــة بــسـبب
صـيـاحه الـذي كـان يـزعج اجلـيران
فـي الصـبـاح الـبـاكـر.وحظـي الديك
بــدعم دولي بل كـان رمـزا حلـمالت
حـمـايـة أصـوات الـريف الـفـرنسي
بـعد أن أصبح محـور نزاع قضائي
بـــشـــأن الـــتـــلـــوث الــضـــوضـــائي.
وأصــدرت مـحــكـمــة في عـام 2019
حـكـمـا لصـالح مـوريس الـذي نفق
وعـمـره ست سـنـوات. وعاش بـقـية
أيـامه في مـنزلـه الواقع في جـزيرة

أوليرو جنوب غربي فرنسا.
وتـشـيـر تـقـاريـر إلى أن الـديك نـفق
فـي أيـار لــكن صــاحـبــته لم تــعـلن
اخلــــبـــــر إال اآلن. ونــــقــــلت إذاعــــة
(فــرانس بــلـو) عن كــورين فـيــسـو
صــاحــبـة الــديك قـولــهــا (قـلت في
نـفـسي إن النـاس لديـها بـالفـعل ما
يــــكـــــفــــيــــهــــا مـن الــــقــــلـق في ظل

ÊU e « ≠ b½ö¹—U

كـثـيـرة هي الـنـصـائـح واالرشادات
الـــتـي تـــعج بـــهــــا وســـائل االعالم
والـتـواصل االجـتـمـاعـي واخلـاصة
ـواجهة جائـحة كورونا وفي هذا
اخلــصــوص حتـدث رئــيس عــيـادة
عدية بجامعة ماريالند األمـراض ا
االمــريـكــيـة قـائـال (قـد نـضــطـر إلى
الــعـيش مع كـوفـيـد  19لـشـهـور أو
ســـنـــوات.  دعـــونـــا ال نـــنـــكـــره أو
نـذعرمـنه.  دعونـا ال جنعـل حيـاتنا
ـة الـفـائـدة.  بل لـنـتـعـلم كـيف عـد
نـتعـايش مع هـذه احلقـيقـة.وعلـينا
ـــكــنـــنــا تـــدمــيــر ان نـــدرك انه ال 
فـيروسات كوفيد  19التي اخترقت
جدران اخلاليا بشرب غالونات من

ــاء الـسـاخن  وأنـك سـتـذهب إلى ا
احلــمـام أكــثـر من مــرة. امـا أفـضل
طـريقة حلـمايتك فـهي غسل اليدين
واحملافظة على مسافة مع اآلخرين
بــطــول مـــتــرين.وإذا لم يــكن لــديك
ــنـزل  فال مــريض بــكـورونــا في ا
حـــاجـــة لـــتــــطـــهـــيـــر األســـطح في
مــــنـــزلـك.لـــذا اغــــسل يــــديك  عش
عتاد والطهارة فضيلة  حـياتك كا
ولـكـن الرهـاب والـوسـاوس لـيـست
كـذلك! ويـكفـي استـخـدام الصـابون
ـضاد الـعـادي  وليس الـصـابون ا
لــلـبـكـتـيـريــا.  هـذا فـيـروس ولـيس
بـكتـيريـا).مؤكـدا(ان كورونـا ليست
عـدوى غذائـية وال تنـتقل بـاألغذية.
وتــتـرافق مـع قـطـرات مـن الـعـدوى

مــثل االنـفـلـونــزا. فال يـوجـد خـطـر
واضـح النـتــقــال كـوفــيـد  19 –عن
طـريق طلب الطعـام. ال داعي للقلق
بـشأن طـلبات الـطعـام اخلاصة بك.
ـــكـــنك تـــســـخـــيـــنــهـــا في ولـــكن 
ــيـكــروويف  إذا كــنت تـرغب في ا
ـكن ذلـك..ولـنـضع في الــذهن انه 
أن نـفقد حاسة الـشم مع الكثير من
احلــــســــاســـــيــــة وااللــــتــــهــــابــــات
الـفيروسـية.  وهذه لـيست أعراض
تــخص فــايــروس كـوفــيـد  19فــقط
فـــــهي اعـــــراض المـــــراض اخــــرى
ايـضا.وهـذا الفايـروس ال يعلق في
الـــهــواء.  هــذه عــدوى تـــنــفــســيــة
تـتــطـلب اتـصـالًـا وثـيـقًـا.وتـذكـر ان
ـشي من ـكـنك ا الـهـواء نـظـيف  
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حـتى إذا كـنـت تـأكل أطـعـمة
ـــنـــاعـــة  يـــرجى تـــعـــزز ا
اخلــــــــروج مـن مـــــــنــــــــزلك
بـانـتـظام إلـى أية حـديـقة 

و يـــتم زيــادة احلـــصــانــة من
خـالل الـتـعــرض لألمـراض 
ولــــــــــــيـس عـن طـــــــــــريـق
ــنــزل اجلـــلــوس فـي ا
وتــنــاول األطــعــمــة
ـقلـية  احلارة ا
الـــــســــكــــريــــة
شروبات وا

الغازية).

فـقط احلـفاظ عـلى خـالل احلدائـق 
مــســافــة احلــمــايــة اخلــاصــة بك).
مـوضحا ان (فـرص إحضار كـوفيد
نزل مع أحذيتك هي مثل  19إلـى ا
ان تـــصـــعق بـــالـــبـــرق مــرتـــ في
الـيـوم.  أنا أعـمل ضد الـفيـروسات
ـدة  20عــامًـا - ال تــنـتــشـر عـدوى
الـــقــطــرات بــهـــذه الــطــريــقــة! و ال
ــكــنك احلــمــايــة مـن الــفــايـروس
بـأخـذ اخلل وعصـير قـصب السـكر
والـزجنبيل!  هذه احلـصانة ليست
عالجـا.كمـا ان ارتداء قـناع لـفترات
طــويـلــة يـتـعــارض مع مـســتـويـات
.  ارتـديه فقط الـتـنفس واألكـسـج
فـي الـزحــامـات واحلــشـود.كــمـا ان
ارتــداء الـقـفـازات هــو أيـضـا فـكـرة
كن أن يـتراكم الفايروس سـيئة.  

في الـقـفـاز ويـنتـقل بـسـهـولة
ـــــــــست وجـــــــــهـك.  من إذا 
األفـــضل أن تــغــسل يــديك
بــانـتــظـام.كــمـا  تــضـعف
احلـصـانـة إلـى حـد كـبـير
من خالل البقاء دائماً في

بـــيــئــة مـــعــقــمــة.
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ريجـنـت قد أغـلـقت في آذار ضـمن
إجــراءات الــعــزل بـأنــحــاء الــبالد
بـسـبب فــيـروس كـورونــا..وتـقـول
احلديـقـة إن (تـاريـخـها يـرجع إلى
ـا يجـعـلهـا أقدم نحو  200عام 
حـديـقـة حـيـوان عــلـمـيـة بـالـعـالم
وهي تـغـلق عــادة مـرة واحـدة في
الــعــام في عــطــلــة رأس الــســنـة).
وأقام الـعـامـلـون احتـفـاال صـغـيرا
ــنـاســبـة حلـيــوانــات الـغــوريال 
اســتــئـــنــاف الــعــمـل.وقــال دانــيل
سيموندس قائد فريق الرئيسيات
في حـديــقـة احلــيـوان (بـالــطـبع
احليـوانات افتـقدت الـزائرين
كــانت حـــيــوانــات الـــغــوريال
تــبـحـث عن الــنــاس وتــتـوق

للتواصل معهم).

ـــرحـــلــة والـــواليـــة حـــالــيـــا فـي ا
الثانية).

كـمـا عــمت أجـواء الــفـرح حــديـقـة
حـيـوان لـنـدن وحظـيـت حـيـوانات
ــعــامــلــة خــاصــة مع الــغــوريال 
ـكــســرات والـبــروكـلي تـلــقــيـهــا ا
وتـــهــــيـــأت في مــــنـــازلــــهـــا وسط
األشجـار وهي تـستـقـبل الـزائرين

ألول مرة منذ نحو ثالثة أشهر.
وكانت احلديقة الواقعة في متنزه

ــكــثـفــة مع الــشــركـة احملـادثــات ا
لـسـنــا مـقـتــنـعـ بــإن إعـادة فـتح
ـتــنـزهــ سـتــكـون آمــنـة).وقـال ا
متحدث باسم ديـزني يوم اجلمعة
إن (الــــشــــركــــة وضــــعـت سالمــــة
الــعـــامــلــ والـــزوار في مـــقــدمــة
تــخــطــيــطــنــا).وأضــاف (نــتــطــلع
ــواصــلــة احلــوار مع نــقــابــاتــنـا
ــكــثــفـة بــشــأن الــبــروتــوكــوالت ا
لـــلـــصـــحـــة والــــسالمـــة واتـــبـــاع
ارشادات خبـراء الصـحة الـعامة).
وقــالـت إدارة الـــصــحـــة الـــعـــامــة
بـواليـة كـالـيـفورنـيـا إنـه (سـيـكون
ـتــنـزهــات الـتــرفـيــهـيـة بـإمــكـان ا
اســتــقــبــال الـزوار عــنــدمــا تــصل
ــرحـلـة الـثــالـثـة من الـواليـة إلى ا
خطـتـها إلعـادة الـفتح الـتـدريجي.

ـوعـد السـتــئـنــاف نـشـاطــهـا فـي ا
الــــــذي حــــــددته الــــــشــــــركــــــة في
تمـوز.وقـالت الـنقـابـات في رسـالة
إلى احلــــاكـم جــــافـن نــــيــــوســــوم
اخلمـيس (إنـهـا جتـري مـنـاقـشات
مع ديـــزني مـــنـــذ مـــنــتـــصف آذار
عــــنــــدمــــا أغُــــلــــقت ديــــزنـي النـــد
لـلـمـسـاعــدة في احلـد من جـائـحـة
ـنـتجع فيـروس كـورونـا).ويـضم ا
في أنـهـا بـجـنــوب كـالـيـفـورنـيـا
مــتــنــزه ديــزنـي النــد الــتــرفــيــهي
ومتـنـزه كـالـيـفـورنيـا لـلـمـغـامرات
واللـذين تـستـهـدف الشـركـة إعادة
فــتـحــهــمــا في   17تـمــوز.وقــالت
الـرسـالــة الـتي بـعث بــهـا ائـتالف
ــنــتـجع نـقــابــات الــعـامــلــ في ا
(لـألسـف وعــــــــــــلـى الــــــــــــرغـم مـن

(حيـوانات احلـديـقة ظـلت بصـحة
جــيــدة وكــانت تـــتــلــقى الــرعــايــة

باستمرار خالل فترة اإلغالق).
وعـــلى الـــعـــكس مـن ذلك تـــواجه
حـدائق حـيـوان أصــغـر في الـبالد
صعـوبـات في إطـعـام حـيـوانـاتـها
خالل اجلائحة. ففي نيسان قالت
رابــــــطـــــــة حـــــــدائق احلـــــــيــــــوان
اإلنـدونـيـسـيــة إن (مـعـظم حـدائق
ـكـنـها أن احلـيوان فـي الـبالد ال 
تتحمل تكلفة إطعام حيواناتها).

الى ذلك أبـلغت نـقـابـات تـمثل 17
ألف شخص يـعـمـلون في مـنـتجع
والت ديــــــزنـي وورلــــــد بــــــواليـــــة
كــالــيــفــورنــيـا األمــريــكــيــة حــاكم
الوالية بـعدم اقتـناعـها بأن مـدينة
ـا يـكـفي الهي سـتـكـون آمــنـة  ا

الــيـــومي عــلى  1000زائــر فــقط
ووضع عالمــــات تــــســـاعــــد عـــلى
تـــطــــبـــيـق إجـــراءات الــــتـــبــــاعـــد
االجـتــمــاعي إلى جــانب احــتـرام
اإلرشــــادات الـــــصــــحـــــيــــة.وقــــال
ـتـحـدث بـاسم احلـديـقـة كـيـتوت ا
ويدارسانـا في تصـريح(نطلب من
الــزائــرين ارتــداء الــكــمــامــات وال
نـــســــمح لـألمـــهــــات احلـــوامل أو
لألطفـال في سن الـتاسـعة أو دون
ذلـك أو لـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــار الــــــــــسـن
بــالــدخــول).وعـــبــر الــزائــرون عن
سـعـادتـهم بـإعـادة فـتح احلـديـقـة
وقــالـــوا إنـــهم كـــانــوا يـــخـــشــون
اســـتـــمــــرار إغالقـــهـــا.وتــــمـــتـــلك
احلكـومـة احمللـيـة حـديقـة حـيوان
(راجـونـان) وقــال ويـدارسـانـا إن

{ جاكـرتا –كالـيفـورنيـا- وكاالت
- أعادت السلطات في إندونيسيا
فـتح أبـواب أقـدم حــديـقـة حـيـوان
في البالد امس االول الـسـبت لكن
مع الـسمـاح بـدخـول عـدد مـحدود
من الــــــزائـــــريـن وذلك بــــــعـــــد أن
اضـطـرت إلغالقــهـا مـنــذ أكـثـر من
ثالثـة أشـهــر بـسـبب تــفـشي وبـاء
كـورونــا.وتـؤوي حــديـقــة حـيـوان
(راجــونــان) الـــتي يـــرجع تــاريخ
إنشائها في العاصمة جاكرتا إلى
 156عـــــامـــــا أكــــــثـــــر من 2200
ــا فــيــهــا الــعــديــد من حــيــوان 
ــهـددة بــاالنــقــراض في األنــواع ا
البالد.واتخذت احلـديقة إجراءات
ا احترازية إلعادة فتح أبوابها 
في ذلـك قــــصــــر عــــدد الــــزائــــرين

{ باريس (أ ف ب) - تعرض قطع
تاريـخيـة من الفـضة والـكريـستال
ومنـافض سـجـائر من فـنـدق ريـتز
في بــاريس في مــزاد تـنــظــمـة دار
ــتـد عــلى ثالثــة أيـام آركـوريــال 
بــدءا مـن امس األحـــد.وكـــان هــذا
الــفــنـــدق األســطـــوري الــواقع في
ـــفـــضل لـــدى ســـاحـــة فـــانــــدوم ا
ــمـــثــلــة أودري أيــقـــونــات مــثـل ا
هيـبـورن ومـصـممـة األزيـاء كـوكو
شــانـــيل الـــتي أمـــضت جـــزءا من
ـيـة الــثـانـيـة فـيه مع احلـرب الـعـا
ـاني حـبـيــبـهـا وهـو جــاسـوس أ
والــــكـــــاتـب األمــــريـــــكي إرنـــــست
هــمــنــغــواي الــذي "حــرر" حــانــته
عــــنــــدمـــا اســــتــــعــــاد احلــــلــــفـــاء
دينة.وستـعرض أكثر من 1500 ا
قـــــطـــــعـــــة من أغـــــطـــــيـــــة أســـــرّة
ومــســتــلــزمـات حــمــام ومــنــافض
سـجــائــر من "ريـتــز كــلـوب" يــقـدر
ســعــر الــقــطــعــة بــ  100و150
يـــورو في دار "آركـــوريـــال.وقـــبل
عـامـ بـيع بــعض أثـاث الـفـنـدق
التاريخي مقابل  7,2مليون يورو
بـعـد عـمـلـيـة جتـديـد لـلـفـنـدق.وقـد
تنافس مزايدون من  53بلدا على
الـقـطع الـتي يـعـود تـاريخ الـعـديد
منـهـا إلى أيـام الـفـندق األولى في
مـطـلع الـقـرن الـعـشـرين حـ كـان

حتت إدارة مؤسـسه سـيـزار ريـتز
والـطــاهي الـفــرنـسي األســطـوري

أوغوست إسكوفييه.
العب الى ذلك ســــيُــــعــــاد فــــتـح ا
ومضـاميـر سـباقـات االحصـنة في
ــغــلـقــة بـســبب تــفـشي فـرنــسـا ا
ـسـتـجـد أمام فـايـروس كـورونـا ا
ــقــبل اجلــمــهــور في  11تــمــوز ا
بـسعـة خـمـسـة آالف مـتـفـرج كـحد
اقصى فيـما تسـتطيع الـرياضات
اجلماعية استئـناف نشاطها بدءا
من الــيـــوم االثــنـــ بــحـــسب مــا
أعـلــنت احلـكــومـة لــيل اجلـمــعـة-
الـــســـبـت.وســـمـــحـت احلـــكـــومـــة
بـاسـتـئـنـاف االنـشـطـة الـريـاضـيـة
بدءا من االثن "مع اتـخاذ تدابير
وقـائــيـة مــنــاسـبــة" ضـد فــيـروس
"كــوفــيـد- ?"19لــكن الــريــاضــات
القتالية ال تزال محظورة.واتخذت
هـــذه الـــقـــرارات خالل اجـــتـــمـــاع
مــجــلس الــدفــاع واالمن الــوطــني
ــــانـــويل بـــرئــــاســـة الــــرئـــيس ا
مـاكــرون..وأشـارت احلـكــومـة إلى
ــمـــكن مــراجـــعــة الــعــدد أنه من ا
األقــصى الــذي حــددته بــخــمــســة
ـالعب آالف مـــــــــتــــــــــفــــــــــرج فـي ا
ومضـامـيـر الـسـبـاقـات إذا حتسن
الـوضع الــصـحـي بـعــد مـنــتـصف
آب.وأضــــــافـت أن (إعــــــادة فــــــتح

ـــعـــارض الهي الــــلـــيــــلـــيــــة وا ا
واسـتــئــنـاف الــرحالت الــبـحــريـة
الـدولــيــة قــد تــبت "في أيــلـول إذا
اســــــــــتــــــــــمــــــــــر الــــــــــوبــــــــــاء في
االنحـسـار).وقالـت احلكـومـة التي
أعلـنت ايـضـا (أنـهـا سـتـعـيـد فتح
دور الــسـيــنــمــا والــكــازيــنــوهـات
اعــتــبــارا من االثــنــ إن "حتــسن

ــرتـبط بـوبـاء الـوضع الـصـحي" ا
مكن "رفع كوفـيد- 19يجعل مـن ا
بـعض الـتـدابـيـر شـرط أن يـحـافظ

اجلميع على يقظته).
وكانت رابـطة دوري كـرة القـدم قد
ــوسم في اتــخــذت قــرار إنـــهــاء ا
أواخـر نــيــسـان وتــتــويج بـاريس
سان جرمان بـلقب الدرجة االولى

في أعــقـاب تــصــريــحــات لــرئـيس
احلكومـة إدوار فيـليب أشار فـيها
الى ان الظروف الصحية ستحول
ـنافـسات دون استـكمـال مواسم ا
الريـاضـيـة حـتى في حـال أقـيمت
خــــلف أبــــواب مــــوصـــدة.وتــــأمل
ـقـبل ـوسم ا الـرابـطـة بـأن يـبـدأ ا

في  23 آب.

{ لـندن - وكاالت - قال مسؤولون
يــقـودون مـشــروعـا لـرسم خــريـطـة
لــقــيــعــان احملــيــطـات عــلى األرض
ـــشــروع بـــحــلــول عــام  2030 إن ا
مـسـتمـر عـلى الـرغم من التـحـديات
ـتمـثلـة في أزمة انـتشـار فايروس ا
ــســتــجــد وإن مــســاحـة كــورونــا ا
اخلـمس تـقـريبـا  إجنـازهـا حتى
اآلن).ويـقول الـعلـماء إن (مـا نعرفه
عـن تضاريس قاع احملـيط يقل عما
نعرفه عن سطح كواكب أخرى مثل
ــريـخ أو الــزهــرة أو عــطـارد وإن ا
رسـم خـريـطـة لـعــمق وشـكل الـقـاع
سـيسـاعد في فهم تـأثير احملـيطات

على مناخ األرض).
ــو الـــنــشـــاط االقــتـــصــادي ومـع 
ـــرتــبـط بــاحملـــيـــطــات ي ا الـــعـــا
ســتـكـون تــلك الـبـيــانـات ضـروريـة
ـعـرفـة بـاألنـظـمـة أيـضــا لـتـعـزيـز ا
الـبيئية والكائـنات البحرية إضافة
ـــاط إمــــدادات الــــغـــذاء في إلـى أ
ــسـتـقــبل.ومـشـروع (قــاع الـبـحـر ا
 (2030يــحـــاول جــمع كل بــيــانــات
ـتــاحـة لـلـخـروج قــيـاس األعـمـاق ا
ـشـروع بــخـريـطــة شـامـلــة. وقـال ا
ـنطـقة الـتي  بالـفعل األحـد إن (ا
رسـم خـــريـــطـــة لـــهـــا زادت من 15

ئة اضي إلى  19 بـا ئة الـعام ا بـا
ــئــة فــقط بــعــد أن كــانت ســتــة بــا
ـــبــادرة في 2017 عـــنــدمـــا بــدأت ا
ي ـــشــــروع جــــا وقــــال مــــديــــر ا
مـكـمــايـكل-فـيـلـيـبس في تـصـلـريح
ي للمسح بـالتزامن مع الـيوم العـا
الـبحـري (الهـيدروجـرافيـا) (نتوقع
ـسـاهـمـة ـاثـلـة من ا مـســتـويـات 
بـالـبيـانـات على مـدى الـعام الـقادم
ـواد األرشـيــفـيـة. عــبـر الـتــبـرع بــا
ومـع تـراجع قـيـود كــوفـيـد نـتـوقع
سح بـيانـات جديـدة من عمـليـات ا

والسفن واجلمهور).
ـستـخـدمة في وتـشـمل الـبيـانـات ا
ـشـروع مـسـاهمـات من حـكـومات ا
ـيـة وجتـاريـة مـثل ومـصـادر أكـاد
الــســفـن. ويــجــمع خــبــراء كل تــلك
الـبـيـانـات في عـدة مراكـز إقـلـيـمـية
ـبادرة التي تقدر حـول العالم في ا
ـا يـتــراوح بـ ثالثـة تــكـلـفــتـهــا 
وخـــمـــســـة مــلـــيـــارات دوالر.وقــال
مـكـمــايـكل-فـيـلـيـبس (لـقـد تـلـقـيـنـا
بــاجملـان بـيــانـات عن مـئـات اآلالف
ـربـعـة والـتي من الــكـيـلـومـتــرات ا
الي من كـانت ستتكلف عشرات ا
الــــدوالرات لـــــنــــتــــوصـل إلــــيــــهــــا

بأنفسنا).
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