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طبعة العراق 

‚«dF « w  WOÝU uKÐb « e «d*« W¹ULŠ …—Ëd{ vKŽ œÒbAð Ê«dNÞ

dD)«  «—«c½≈ »Òd& WOJ¹d _« …—UH «
 wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

 ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

سـلحة نـفت هيـئة أركـان القـوات ا
اإليـــرانـــيـــة  مـــا تـــردد عـن زيــارة
رئـيـسهـا الـلواء مـحـمد بـاقري الى
الـــعــراق.  و نـــقــلـت وســائل اعالم
ايـــرانــيــة عن مـــســؤول الــعالقــات
الـــعـــامـــة فـي الـــهـــيـــئـــة قـــوله في
تــصـريح امس  إن (زيــارة الـعـراق
لـيست مـدرجة ضمن جـدول أعمال
الـــلــواء بــاقـــري حــالـــيــا). وكــانت
وســــــائـل االعالم قــــــد ذكـــــرت  أن
الـــلــواء بــاقـــري ســيـــزور الــعــراق
ـــســؤولــ ويـــلــتـــقي بــعـــدد من ا
. في هذه االثـناء اعـلنت الـعـراقيـ
الــســفــارة االمــريــكــيــة امس انــهـا
ســـتــجــري ســـلــســلـــة اخــتــبــارات
وســـــتــــطـــــلـق إنــــذارات اخلـــــطــــر
وصـفارات اإلنذار. وقـالت في بيان
ان الــــســــفـــارة (ســــتُـــجــــري خالل
الــيــومـ الــقــادمــ سـلــســلـة من
االخــتـبـارات الــتي تـشــمل مـعـدات
وإجــراءات الــطــوار الــتي تــعـود
الــيــهــا)  مــضــيــفــة انه (ســيــصل
صــــــوت اإلنــــــذارات بــــــاخلــــــطـــــر
وصـــفــارات اإلنـــذار وغــيـــرهــا من
أنــواع الـــضــوضــاء الى الــســكــان
ُـحــيــطـة ــنــاطق ا ــقــيـمــ في ا ا
بــــالـــســــفـــارة عــــنـــد اجــــراء هـــذه
الـــتــدريـــبــات).وقـــدمت الـــســفــارة

d¼UEð…∫ افراد وعوائل منتسب سابق في شرطة النجدة خالل تظاهرة ببغداد امس للمطالبة باعادتهم الى اخلدمة - عدسة: رحيم الشمري

ومـصـالح عـدة من بيـنـها الـسـفارة
األمـيـركـية لـهـجـمات. وبـدأ حـس
زيــــارة لـــطــــهـــران انـــتــــهت امس
والــــتـــقى فـي بـــدايــــتـــهــــا ظـــريف
والرئيس اإليراني حسن روحاني.
وكــــــتب ظــــــريـف في تــــــغــــــريـــــدة
بـاإلنـكـليـزيـة (سـعـدت باسـتـضـافة
صـديـقي وزير اخلـارجـية الـعراقي
. بــحـثــنـا اخلــطـوات فــؤاد حـســ
الـعملية لتعـزيز التعاون الثنائي).
ة االرهابية أضـاف (ناقشنا اجلر
األمـيركيـة باغتيـال بطلـنا اجلنرال
ســـلـــيــمـــاني والـــهــجـــمـــات عــلى

فــيـهــا جـنــود امـريـكــيـون . وخالل
اسـتقـباله حسـ ذكّر روحاني أن
إيـران (أعلـنت على الـدوام بصورة
واضــحــة وشــفـافــة عن مــواقــفــهـا
الـسياسية" واعتقادها بأن تواجد
سـلـحة االمـريـكيـة يـضر الـقـوات ا
ـنـطـقـة). وشـدد بـأمن واسـتـقـرار ا
عــلـى أنه (يــتــوجب عــلى كل دولــة
يــتـواجــد فـيــهـا االمــريـكــيـون ) أن
تــــعـــمل عــــلى (تـــرحــــيل الـــقـــوات
األمـيـركـيـة) معـتـبـرا أن (تـصويت
ـان الـعـراقـي عـلى انـسـحـاب الــبـر
الـقوات خـطوة إيـجابـية يـحتـرمها
الـشعب الـعراقي وتـدعمـها إيران).
وتــأتي زيــارة حـســ الى طــهـران
بــــعــــد أيـــام مـن إعالن بــــغـــداد أنّ
ـتّـحـدة مـدّدت لـشـهرين الـواليـات ا
ـمنـوح للـعراق إضـافـي اإلعـفاء ا
ـــفــروضــة عــلى مـن الــعــقــوبــات ا
ــا إيـــران في مـــجـــال الـــطـــاقـــة 
ســيـتـيح االسـتــمـرار في اسـتـيـراد
الـغـاز والكـهربـاء. كـما تـأتي زيارة
حـــســ بــعــد أســـابــيع من زيــارة
رئـيس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
ـاضي طــهـران في أواخـر تـمـوز ا
تـخللها حديث عن تعزيز العالقات
الـتـجـاريـة الـثنـائـيـة بـ الـبـلدين
سـعيا الى بلوغها حجم  20 مليار
دوالر. وفـي تـــــطـــــور كـــــتب عـــــلي

شــــمـــخـــانـي في تـــويــــتـــر انه (
الـتأكـيد خالل لـقاء الـيوم مع وزير
خـارجـية الـعـراق: ان احلفـاظ على
االســـــتـــــقـــــرار واألمـن الـــــدائم في
الـــعـــراق ودعم تـــوجـــهــات وارادة
ـرجـعـية الـديـنـية هي الـسـيـاسة ا
الــدائـمـة والــثـابــتـة لـلــجـمــهـوريـة
االسالمية االيرانية جتاه العراق).

(اعـتـذارها عن أي ازعـاج قد يـنجم
عـن ذلك). وشـدد وزيــر اخلـارجــيـة
اإليـراني محمد جواد ظريف خالل
اسـتـقـباله نـظـيره فـؤاد حـس في
طـــهـــران الـــســـبت عـــلـى ضــرورة
ـراكـز الـدبـلـومـاسـيـة في حـمـايـة ا
الـــعـــراق حــــيث تـــعـــرضت مـــقـــار

ـنـشآت الـدبـلومـاسـية اإليـرانـية. ا
ـراكز شـددنـا على أهـميـة حمـاية ا
الــدبـلـومــاسـيـة). وتـعــرضت مـقـار
دبـلـومـاسـية فـي العـراق لـهـجـمات
اضـيـة.فـقد مـخـتـلفـة في األشـهـر ا
أضــــرم مـــتـــظـــاهــــرون الـــنـــار في
الــقـنـصــلـيـة اإليــرانـيـة في مــديـنـة
اضي الـنجف في تـشرين الـثاني ا
خـالل حــركــة احـــتــجــاجـــيــة عــلى
الـطبـقة السـياسـية رفعـوا خاللها
شــعــارات مــنــاهــضــة اليـران عــلى
خــلــفــيــة اتــهــامــهـا بــالــتــدخل في
شــؤون الـــعــراق. ومــطــلع كــانــون

الـثاني  هاجم مـحتجـون السفارة
االمـــريــكــيـــة في بــغــداد تـــنــديــدا
بــغــارات جـويــة اســتـهــدفت مــقـرا
ــنــضـوي لــكــتــائب حــزب الــله وا
ضـمـن احلـشـد الـشـعـبي. وبـعـدهـا
بــأيـام اغــتـيـل سـلــيـمــاني ونـائب
هندس رئيس احلشد أبو مهدي ا
بــضــربــة جــويـة نــفــذتــهــا طــائـرة
مــســيـرة أمــيـركــيــة.وأدى اغـتــيـال
سـليمـاني إلى تصاعد الـتوتر ب
واشــــنــــطن وطــــهـــران الــــتي ردت
بــاســـتــهــداف صــاروخي لــقــاعــدة
عـسكـرية في غرب الـعراق يـتواجد
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ـشـتـركة كـشـفت قـيـادة الـعـملـيـات ا
عـن اصدار رئيس الـوزراء مصطفى
الـكاظـمي  توجيـهاً بضـرورة إنهاء
ـشتركـة مع سوريا  مـلف احلدود ا
مــؤكــدة انـــهــا ســتــســتــخــدم آلــيــة
وأســلـــوبــاً جــديــدين يـــتــضــمــنــان
تـكـتـيكـات جـديـدة بهـذ الـشـأن.وقال
شـتركة ـتحـدث باسم العـملـيات ا ا
الــــلـــواء حتــــســــ اخلـــفــــاجي في
تـصريح امس إن (اآللية التي سيتم
اســتــخــدامــهــا تــتــضــمن الــشـروع
بـإقامة أسيجة وكاميرات حرارية) 
مـشـيـرا إلى (حـصول طـفـرة نـوعـية
فـي اجلــــــــــــــهــــــــــــــديـن األمــــــــــــــنـي
واالســتـخــبـاري). وتــابع ان (هـنـاك
تـــنــســـيــقًـــا بـــإطــارين مـع اجلــانب
الـــــــــســــــــوري  األول عـن طـــــــــريق
احلــكـومـة الـسـوريـة  والــثـاني عن
طــريق اجلـزء الـذي تــسـيـطــر عـلـيه
ــقــراطــيــة عن قــوات ســـوريــا الــد
طـريق الـتـحـالـف الدولـي) مـوضـحا
ان (الـتنسيق مع احلكومة السورية
ــــركـــــز األمــــني يـــــتم عن طـــــريق ا
ـــوجــود في ــشـــتــرك ا الـــربــاعـي ا
وزارة الـدفـاع  عـبـر ضـابـط سوري
يتم من خالله التنسيق فيما يخص

الــعـمــلــيـات الــعـســكـريــة إذا مـا 
حـــــدوثـــــهـــــا عـــــلـى احلـــــدود بــــ
الـبلـدين).وأضاف أن (الـتنـسيق مع
ـقراطـيـة يتم من قـوات سـوريا الـد
خـالل التحالـف الدولي الذي ما زال
يــعـمل بـفـعــالـيـة من أجل مــكـافـحـة
داعش  لـــذلك نـــحن نــعـــتــقـــد بــأن
الـــتـــنـــســـيـق مع اجلـــانـــبـــ مـــهم
( ـنع تـســلل اإلرهـابـيـ وضــروري 
ونــــــوه الـى (وجــــــود ضــــــعـف  من
اجلــانـب الـســوري وهــذا الــضــعف
يــســتـغل من اإلرهــابــيـ لــتــنـفــيـذ
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عــــمــــلــــيــــات تـــســــلـل إلى األراضي
الـعـراقيـة عـبر مـنـاطق ال توجـد بـها
قـــوات اإلقـــلـــيم وال حـــتى قـــواتـــنــا
األمـنـية)  مـسـتـدركـا أن (عمـلـيـاتـنا
االســتــخــبــاريــة وكــذلك مــصــادرنــا
تالحقهم ويتم القبض عليهم). وأكد
أن (جـهاز األمن الوطني تمكن خالل
ـــاضي فــــقط من خالل األســــبـــوع ا
تــنـفـيـذه ثالث عـمــلـيـات نـوعـيـة من
إلـقاء القبض على مـتسلل حاولوا
ـشـتـركة من الـتـسـلل عـبـر احلـدود ا
سـوريـا باجتـاه الـعراق وبـالـتحـديد
فـي منطـقة اجلزيـرة أحدهم  سوري
اجلنسية  إضـافة إلى إلقاء القبض
ـــشــرفــ عــلى عـــلى اإلرهــابــيــ ا
ـــر).وأضــاف  أن مـــجـــزرة أل بـــو
(الـعـملـيـات أسفـرت أيـضا عن إلـقاء
الــقــبـض عــلى والي داعش إضــافــة
ـساعدة إلى اإلرهـابيـ السابـق 
مـن جـهـاز األمن الـوطـني الـذي كـان
يـحاول تسلم مركز كبير في بغداد).
وبــــحـــسـب  اخلـــفــــاجي فــــســــيـــتم
ـتـعـلـقة ـبـاشـرة بـتـنـفيـذ اآللـيـة ا (ا
بـبـناء األسـيـجة ونـصب الـكامـيرات
احلـرارية بعد أن تتم مـعرفة أسباب
اخلـروقـات األمـنـية  حـيث  إبالغ
الـقائد الـعام واألجهـزة ووجه قيادة
الــعــمـلــيــات بــضـرورة إنــهــاء مـلف

احلدود العراقية- السورية).
صري مـن جهة اخرى افاد الكاتب ا
رفـــعـت الـــســـيـــد أحـــمـــد بـــأن عــدد
اإلرهــابـيــ األجـانب الــذين دخـلـوا
ســـوريـــة  171 ألف و 400.  وقـــال
الـسيد أحـمد في  كتـابه الذي يحمل
عـنوان (سـورية في مواجـهة احلرب
الـكونـية.. حقـائق ووثائق) اعـتمادا
ـتـحـدة ان عـدد عــلى  وثـائق األ ا
اإلرهـــابــيـــ األجــانب فـي ســوريــة
: 171400هـــــم  24500 مـــــن
الـسعـودية قـتل منهم  5990 بـينهم

2700 إمــــرأة وفـــــقــــد مــــنــــهم  19
و  25800 مـن تــركــيـــا قــتل مـــنــهم
21000 و  380 وفقد منهم   5760
مـن الــشــيـــشــان قــتـل مــنــهم 5230
وفـــقــد    1950 وبــ الــقــتــلى 16
إمــــرأة و  14000 مـن فـــلـــســـطـــ

احملـتـلة أغـلبـهم من حـركة حـماس 
قـتل مـنهم   4920 وفـقد مـنهم 670
و  10500 مـن تــونـس قــتـل مــنـــهم
إمـرأة وفقد منهم 45 بينهم   4200
 مـن لــيـــبـــيـــا قــتل  9500 و 1260
مــنـهم   3940 وفــقـد مــنـهم  1650
و  13000 مـن الــعــراق قــتل مــنــهم
11000و 1200 وفقد منهم   3780
مـن لبـنـان قـتل مـنـهم   3110 وفـقـد
مـنـهم   1080بـ الـقـتلى  7 نـسـاء
و  8600 مـن تــركــمــانـــســتــان قــتل
منهم   3050 بـينهم  11إمـرأة وفقد
مـنهم  900 و  7500 مـن مصـر قتل
مـــنــهم   2100 وفـــقـــد مـــنــهم 870
و  3800 مـن االردن قـــــتـل مـــــنـــــهم
4600 و 265 وفــقـد مــنـهم   1990
مـن بــاكـــســتـــان قــتل مـــنــهم 1380
وفــــقــــد مـــنــــهم  590 و  3600 من
فضال عن العديد من الدول االخرى.
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داخـلـيـة اإلقـلـيم ريـبـر أحـمـد بحث
ــســتــجــدات عــلى الــســاحـة آخــر ا
الـعراقـية وأهـمية الـتنـسيق األمني
ــشـتــرك بـ قــوات الـبــيـشــمـركـة ا
واجلـيش الـعـراقـي وخصـوصـاً في
ـنـاطق خـارج إدارة اإلقـلـيم وذلك ا
لــلــتـصــدي إلى تــهــديـدات تــنــظـيم
داعـش. وفي بغـداد أفصحت وزارة
الـتربية عن خطتها للعام الدراسي
ــقــبل واكـدت ان الــدوام سـيــكـون ا
واد جـزئيـا بتقـليص عـدد األيام وا
الــدراسـيـة فــضال عن إلـغــاء عـطـلـة
يـــوم الـــســـبت ولـم حتـــدد الــوزارة
مــوعــد اســتـئــنــاف الــدوام.  وقـال
مـقرر جلنة التربية الـنيابية طعمة
الـــلــهــيـــبي في تــصـــريح إن (آلــيــة
ـنصـة االلكـترونـية واردة ولـكنـها ا
صـعبـة التـطبـيق ألنهـا حتتاج الى
شـــبـــكـــة انـــتـــرنـت قـــويـــة من أجل
ـعلـومات الـدقيـقة لـلطـلبة ايـصال ا
وهي عــمـلــيـة شـبه مــسـتـحــيـلـة). 
وأشــــــار الى أن (اخلــــــطـــــة الــــــتي
وضـعـتهـا الوزارة لـلـدوام تتـماشى
مع شـروط وزارة الصحـة بالتـباعد
واتـــبــــاع طـــرق الـــوقـــايـــة بـــأن ال
يــتــجــاوز عـدد الــطالب فـي الـصف
الـواحـد  15 طــالـبـاً كـحـد أقـصى)
دارس األهـليـة تخضع مـبيـناً أن (ا
دارس احلكومية نفسها). خلطط ا

الــســلــبــيـة). وبــعــد أن قــرع جـرس
ـدرسـة زار الـبارزاني الـعـديد من ا
الــفـصــول الـدراســيـة واطــلع عـلى
أوضـاع الـطـلـبـة عن كـثب واسـتـمع
داخـالت. وأكد رئـيس إلـى بعـض ا
احلـكــومـة أن الـكـوادر الـتـعـلـيـمـيـة
والـتـدريـسـيـة كـانت في طـلـيـعة من
قـدمـوا الغـالي والـنفـيس في سـبيل
ريــادة إقـلــيم كـردســتـان وال بـد أن
يـحـصل الـطـلـبـة عـلى تـعـلـيم يـليق
ــراسم شــكــر وزيـر بــهم. وخـالل ا
الــتــربـــيــة رئــيس احلــكــومــة عــلى
تــخــصــيص  540 مــلــيــون ديــنــار
ــســتـلــزمـات الــصـحــيـة لــتـوفــيـر ا
لـــــلــــــمـــــدارس ضـــــمن اإلجـــــراءات
ـكافحة الـوباء. يشار إلى الـوقائية 
أن دوام الـــفــــصل األول من الـــعـــام
الــدراسـي اجلــديــد يــقــتــصــر عــلى
ـرحــلـة الـثـانـيـة عـشـرة الـثـانـويـة ا
ــرحــلـتــ األولى والــثـانــيـة من وا
الـدراسة االبتـدائية بـينمـا سيكون
راحل األخرى من االبتدائية دوام ا
والـثانـويـة بنـظام الـتعـليم عن بُـعد
(أون اليـن) لـــــلـــــحـــــد من تـــــفـــــشي
اجلــائــحــة. واسـتــقــبل الــبـارزاني
وفــــداً من احلــــكـــومــــة االحتـــاديـــة
بــرئـاسـة مــسـتـشــار األمن الـوطـني
قــــــــاسـم األعــــــــرجـي. وجــــــــرى في
االجـــتـــمـــاع الــذي حـــضـــره وزيــر

والــنـجـاح. وأشـار إلى (أن لـتـفـشي
فـايروس كورونا تأثيراً سلبياً على
قـطاع التربـية والتعـليم واالقتصاد
فـي العالـم أجمع وإقـليم كـردستان
ــنــأى عن تــبــعــات ذلك). لـم يــكن 
وتـابع (أعددنـا خطة لـتطويـر قطاع
الـتربـية والتـعليم في إطـار برنامج
عـمـلـنـا الـذي نـعـمل من خالله عـلى
احلــد من األزمــات وخـفض آثــارهـا

ـراسم الـتي أُقـيمت كـورونـا. وفي ا
فـي إحـدى مـدارس نـاحــيـة بـحـركـة
الـتابـعة حملـافظـة أربيل وحـضرها
وزيــر الــتـربــيــة آالن حــمـة ســعــيـد
ـسـؤولــ عـبّـر رئـيس وعــدد من ا
احلـكـومة عن سـعـادته بقـرع جرس
الـــعــام الـــدراسي اجلــديـــد داعــيــاً
الـطـلـبة والـتالمـيـذ إلى بـذل أقصى
اجلــــهــــود في ســــبــــيـل الــــتــــفـــوق
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قـرع رئيس حكـومة إقلـيم كردستان
مـسـرور الـبـارزاني جـرس انـطالق
الــعـام الـدراسي اجلـديـد في عـمـوم
مـدارس اإلقليم مع مراعـاة التدابير
الــوقـائــيــة واإلرشـادات الــصـحــيـة
الـالزمـة لـلـحـد من تـفـشي فـايـروس
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ـوقـف الـوبــائي فـي ثـانـي يـوم مـن ا
جتــــاوزت حــــاالت الــــشــــفــــاء عــــدد
االصـابات بنحو ثالثمـئة حالة  فقد
سـجلت وزارة الصحـة والبيئة امس
 حــالــة شــفـاء فــيــمــا رصـدت3755
 اصــابـــة جــديــدة بــفــايــروس3481
كــورونــا  وتــدنـت اعــداد الــوفــيـات
لـتبلغ 55 حـالة فقط. واكدت الوزارة
ـئـة. ان نـسـبـة الـشـفـاء بـلغت 80 بـا
واحــتــلت بـغــداد الــكـرخ والــبــصـرة

وبــغـداد الـرصـافـة وذي قـار ودهـوك
والـديوانيـة الترتيب بـالشفـاء  فيما
احــتـلـت بـغــداد بـصــوبـيــهـا الــكـرخ
والـرصـافـة اعـداد االصـابـات تـلـتـهـا
الـديوانية وواسط وديـالى والبصرة
وذي قـــار ثم اربــيل. واحـــتــلت مــدن
رتـبة دهـوك والسـليـمانـية واربـيل ا
ـتقدمة بالـوفيات. وحثت الوزارة  ا
ـواطنـ علـى االلتـزام باالرشادات ا
الــصـحـيـة. وقـالت فـي بـيـان (نـهـيب
ــزيــد من االلـــتــزام بــاالرشــادات بـــا
الـصحية للوقـاية من كورونا) عازية

ستـشفيات الـسبب الى (عدم قـدرة ا
ــصــابـ اخملــصــصـة الســتــقــبـال ا
ـزيد من بـكـورونـا على اسـتـيعـاب ا

رضى ابتداء من االن). ا
 وعـد مـراقبـون هذا الـتـحذيـر جرس
انـذار قـبل وقـوع كـارثـة صـحـية في
وقـت اعتـرفت دول اوربـيـة بعـجـزها
ــوجـة الــثــانــيـة من عن مــواجــهــة ا
فـــايــروس كـــورونــا. وافـــاد مــصــدر
بـوفـاة آمـر اجلـنـاح الـفـني فـي كـلـية
الــقـوة اجلــويــة بـفــيـروس كــورونـا.
صـدر ان (آمر اجلنـاح الفني وقـال ا

في كـلية القوة اجلويـة العميد ستار
جــبـار الــســاعـدي تــوفي بـفــيـروس
كـورونـا). واضـاف ان (الـعـمـيـد كـان
قـد اصـيب فـي وقت سـابق بـكـورونا
ـسـتـشــفى ثم تـفــاقم عـنـده وادخـل ا

رض وتوفي).  ا
ــنـافـذ احلـدوديـة وأحــبـطت هـيـئـة ا
مــنــفـذ مــيـنــاء أم قــصـر االوسط في
مـحـافـظـة الـبـصـرة مـحـاولـة تهـريب
أدويـة بـشـريـة بـعـد ورود مـعـلـومات
من شـعبـة البـحث والتـحري  على
إثـرها تشكيل جلنة من اجلهات ذات

ــعـلــومـات الــعالقـة وتــبـ صــحـة ا
الواردة.

 وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس انه
 (خـتم احلـاويـة باخلـتم الـكـمركي
لـغـرض عـرضـها أمـام أنـظـار قاضي
التحقيق اخملتص التخاذ اإلجراءات
الــقـانــونـيـة الالزمــة بـحــقـهـا). وزار
وزيـــر الــصـــحــة حــسـن الــتــمـــيــمي
مـحـافـظـة بـابل امس لـتـفـقـد مـراحل
ــسـتــشـفـى الـتــركي بــشـكل اجنــاز ا
نـهـائي تـمـهـيـدا الفـتـتـاحه فـي اقرب

وقت.
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ارجـــــأ مـــــجــــلـس الــــنـــــواب امس
الـتصـويت علـى قانـون االنتـخابات
ــقــبل الـى الــعــاشــر من الــشــهــر ا
نــتـيــجـة عـدم حــسم الـتــوافق عـلى
ـتعددة. نـظام الدوائـر االنتخـابية ا
وقــــال رئــــيس اجملــــلـس مــــحــــمـــد
احلـلبـوسي (سنـكون مع اي توافق
بـشأن القـانون واال فان لـغة االرقام
هـي الـتي ســتــحــسم ذلك) مــحـمال
الـلجنة الـقانونية مـسؤولية دراسة
ـقــتـرحـات الـتي سـتـقـدم تـمـهـيـدا ا

لف. حلسم ا
 وكــانت جـلـسـة اجملـلس قـد عـقـدت
بـــرئـــاســة الـــنـــائب االول لـــرئــيس
اجملــلـس حــسن الــكــعــبي ونــاقش
. وطـالب النائب مـسودتـ قانـون
ـكـون االيـزيـدي صـائب خـدر عـن ا

ـــان بـــــانــــصــــاف الـــشــــبك الــــبــــر
وااليـــزيـــديـن في تـــوزيع الـــدوائـــر

االنتخابية.
 وقـــال خــدر في مــؤتـــمــر صــحــفي
ــثل الــشــبك قــصي مــشــتــرك مع 
ـان انه ـبـنى الــبـر عــبـاس عـقــده 
(يـجب أن يـكون االيـزيـدية والـشبك
ــثل عــادل صــحــيح فـي تـقــســيم
الـدوائـر االنتـخـابيـة) داعـيا الـكتل
الــسـيـاســيـة الى (مـرعــاه ذلك عـنـد
تـقسـيم الدوائـر حيث ان تقـسيـمها
قـــد يــؤثــر عـــلى وجــود األقـــلــيــات

بالدوائر االنتخابية). 
ؤتمر مـن جهته أكد عباس خالل ا
أن (بـعـض احملافـظـات أعـطـت إلـها
خـصـوصـيـة مـثل كـركـوك ونـيـنـوى
ــكــونـات من ومــنــاطق الــتـواجــد ا
خـالل الـــتـــقـــارب اجلـــغـــرافي بـــ
االقـــضـــيــة والـــنـــواحي). وبــ أن

ـناطق (هـنـاك جهـات تـريد حتـكم 
تـــواجـــد األقـــلــــيـــات من خالل ضم
مـنـاطق بـعـيـده جـغـرافـيا عـن سهل
نــــــيـــــــنــــــوى من خـالل الــــــدائــــــرة

ـبدأ االنـتخـابيـة) مشـيرا إلى أن (ا
اجلـغرافي يجب أن يـطبق بالدوائر
االنــتـخــابـيـة وفـق مـا صـوت عــلـيه

جلس النواب).
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اطلق مصرف الرشيد قروضا تصل
الى 40 مـــلـــيـــون ديـــنـــار لــتـــرمـــيم
. وقال الـوحدات السـكنيـة للمـوظف
ـكتب االعـالمي للـمصرف فـي بيان ا
امـس انـه (قــــــــرر مــــــــنـح قــــــــروض
ــوطـنه رواتــبـهم لـدى لــلـمــوظـفـ ا
ــــصـــرف تـــصل الى 40 مــــلـــيـــون ا
ديــنــار) مـبــيـنــا ان (مــبـلغ الــقـرض
ئـة من القـيمة يـحدد بـنسـبة  50 بـا
الــتـقـديــريـة لـلـوحــدة الـسـكــنـيـة مع
مــراعــاة عــدم جتـاوز مــبــلغ الــقـسط
ـئـة من والــفـائـدة الــشـهـري  50 بــا
ـــقــتــرض). ـــوظف ا صـــافي راتب ا
واضــاف ان (من ضـمن الـتـعـلـيـمـات
الــــتي حـــددهــــا مـــجـــلس االدارة ان
وظف طـالب الـقرض مـعيـنا يـكـون ا
الك الــدائم وال تــقل خــدمــته عــلـى ا
ـصـرف بـاشـر ). وكــان ا عـن سـنـتـ
ــنح قــروض وســلف لــلــمــوظــفـ
ــواطــنــ وفق الــيــات وضـوابط وا
مـــعـــيـــنــة. وطـــالب رئـــيس حتـــالف
سـائـرون في محـافـظة ديـالى بـرهان
ـعموري وزارة التـجارة بتعويض ا
بالغ نـقديـة عن مفردات ـواطنـ  ا
ـوزعـة الـبــطـاقـة الـتـمـويــنـيـة غـيـر ا
ــعـمـوري في وبــأثـر رجــعي. وقـال ا
بيان امس  إن (أغلب أبناء اجملتمع
هـم من الفئـات محـدودة الدخل التي
تـعـتبـر مفـردات البـطـاقة الـتمـوينـية
ـهــمـة" مـشـيـراً إلى ـواضـيع ا مـن ا
أنــهـا "تـوفـر ولـو جــزءًا بـسـيـطـاً من

ــواد الــغــذائــيـة الــتي حتــتــاجــهـا ا
الـــعـــائـــلـــة الـــعـــراقـــيـــة). وأضـــاف
ــعـمــوري (كــنـا نــتـأمل زيــادة عـدد ا
مفردات البطاقة التموينية وحتس
ـا يــتالئم مع احلــاجـة نــوعـيــتـهــا 
) الفتـا الى(اننا الـفعـليـة للمـواطنـ
شـهدنـا تراجـعاً مـستـمراً في عـددها
حــتى وصـلـنـا إلى إخـتــفـاء أغـلـبـهـا
عـموري ان ولـشـهور عـدة). وتـابع ا
(الـدولـة كـانت قـد خصـصت مـسـبـقاً
األمـوال الكـافيـة لوزارة الـتجارة من
أجل تـوفير وتوزيع مفردات البطاقة
الـتموينية وبشكل شهري) متسائالً
(أيـن ذهــــــبت تــــــلـك األمــــــوال? ومن
يــتـحـمل مــسـؤولـيــة إحلـاق الـضـرر
?). وطـالب رئيس حتالف واطـن بـا
سـائـرون في ديـالـى (وزارة الـتـجارة
ـبـالغ نـقـدية ـواطـن  بـتـعـويض ا
عن مـفردات البـطاقة التـموينـية غير
ـوزعـة وبـأثـر رجـعي" مـؤكـداً على ا
"اعتبار ذلك سياق عمل ثابت عن كل
ـــــفــــردات شـــــهـــــر ال تـــــوزع فــــيـه ا

الغذائية).
كـما طالب عـضو مجـلس النواب عن
ديـــالى احـــمـــد مـــظـــهـــر اجلـــبــوري
احلـكـومة االهـتمـام اكـثر بـاحملافـظة
وتخصيص مبالغ اضافية لها. وقال
فـي بيان صحفي امس ان (احملافظة
تـعـاني ومنـذ فتـرة طـويلـة من نقص
الـية التي واضح بـالتـخصـيصـات ا
ادت الـى تــردي كــبــيـــر بــاخلــدمــات
). واضـاف ان ــقـدمــة لـلــمـواطــنـ ا
(احملــافــظـة بــحــاجـة مــاســة المـوال

ـــشـــاريع احلــيـــويــة الســـتــكـــمــال ا
اخلـاصـة بـالـبـنى الـتـحـتيـة من اجل
اعـادة الـنازحـ الى قراهم وخـاصة
فـي جـلـوالء والــسـعـديــة والـتي دمـر
بها االرهاب واجملاميع اخلارجة عن
الــقـانـون  8 االف مــنـزل). وشـدد ان
(لــلـمـحـافـظـة مــنـافـذ حـدوديـة يـجب
تـــخـــصــيص نـــســـبـــة مــعـــيـــنــة من
ايـراداتها للمحافـظة للبناء واالعمار
وحتـس اجلـانب اخلدمي وتـنشيط
احلـيـاة االقتـصـادية فـيـها). الى ذلك
أوضـــحت األمــانــة الـــعــامــة جلــلس
الـــوزراء األحـــد حــقـــيــقـــة تـــوجــيه
ـصارف احلكوميـة تأجيل األقساط ا
لـلموظـف إلى نهايـة العام اجلاري.

ـــكــــتب ــــتـــحــــدث بـــاسـم ا وقــــال ا
االعـالمي لألمــانــة الـــعــامــة حــيــدر
مـــجـــيــد في تـــصـــريح امس إنه (ال
يــوجــد أي تــوجـيه حــكــومي بــشـأن
تـأجـيل تـسديـد األقـسـاط للـمـوظـف
إلـى نهايـة العـام اجلاري). وأضاف
ان (األنـبـاء التي حتـدثت عن تـأجيل
الــــتــــســــديـــــد بــــســــبب الــــظــــروف
االقتصادية وانتشار جائحة كورونا
غــيـر صــحـيــحـة). وتــنـاقــلت مـواقع
الـتــواصل االجـتـمـاعي أنـبـاءً تـفـيـد
بـأن األمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء
ـصـارف احلـكـومـيـة بـتـأجـيل وجه ا
ـوظفـ إلى الـعام تـسـديـد أقسـاط ا

قبل. ا

 qOz«dÝ≈ l  lO³D²K   W uJ(« uŽb¹ wÝu ü«
ÊU e « ≠ qOÐ—«

دعـا  الــنـائب الــسـابق في مــجـلس الــنـواب مــثـال اآللــوسي احلـكــومـة إلى
ـتحدة . وقال اآللوسي التـطبيع مع إسرائـيل على غرار اإلمارات الـعربية ا
في تصـريح امس  إن (الـعـراق بحـاجة إلـى اخلروج من مـعـسكـر احلروب
والــتـطــرف واألوهـام وهـو بــحـاجـة لــبـنــاء عالقـات مـســتـقــرة مع كـافـة دول
العـالم) مضـيـفا ان (الـعراق لـهـذا بحـاجـة الى اتفـاقيـة سالم مع اسـرائيل
على غـرار اإلمارات).وبحسب االلوسي فإن (هناك تواصالً غير رسمي ب
بــعض الـشـخـصــيـات الـسـيــاسـيـة الـعــراقـيـة وإسـرائـيـل لـكن حتـكم إيـران
ـشهـد السـياسي الـعـراقي يحـول دون مزيـد من التـطور).ومـضى قائال با
(لو كـان السياسيون العراقيون ال يخافون من إيران وطهران ال تتحكم في
قــراراتــهم لـكــان الــعـراق قــد ســبق اإلمـارات في عــقــد اتـفــاقــيـة سالم مع

إسرائيل) على حد قوله.

مصطفى الكاظمي
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ــا مــنـح األجــازات االســتــثــمــاريــة وإ
تـتـعداهـا لـتـكون بـوابـة مشـرعـة جلذب
واســتـقـطـاب االسـتـثــمـارات الـنـاجـحـة
ــفـقـودات أيــنـمـا تــكـون بــعـد تـوفــيـر ا
ـثلى لألسـتفادة من وأيـجاد الـطريـقة ا

توفرة) .وبينت الـسيولة واالمكانيات ا
(أنــنـــا الــيــوم في الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة
لالسـتثمـار مسلـح بفـريق متخصص
ومـتمكن قادر على أعادة صياغة ورسم
أولــويـات األقــتـصــاد الـعـراقـي اجلـديـد

والــــتـــعـــاون مـع الـــفــــرق الـــصــــحـــيـــة
واخلـدمية لـتسهيل انـسيابـية الزيارة).
عـلى صعيد متصل أكدت رئيسة الهيئة
الـوطنية لالستـثمار سها داود جنار أن
تـفـعـيل القـطـاع الـصـنـاعي والزراعي
بـكل مـحافـظـات العـراق وعـدم االعتـماد
الــكـلي عــلى الــقـطــاع الـنــفـطي مع دعم
ــســتــثــمــر الــعـراقـي وإشــراكه بــقـوة ا
بـالعـملـية االسـتثـمارية هـو أحد مالمح

سياستنا االستثمارية القريبة. 
—UL¦²Ýù« WÐ«uÐ

وأضـافت خالل حضورهـا ورشة العمل
نـعقدة ـوسعـة في محافـظة واسط وا ا
حتت شـعار (االستـثمار بـوابة األعمار)
ـــســتـــثــمـــر الــعـــراقي ال تــنـــقــصه أن ا
ـهـنـية عـنـويـة وا ـاديـة وا اإلمـكـانـيـة ا
لـلـنـهـوض بـاالقتـصـاد الـعـراقي خـاصة
أذا كـانت احلـكـومـة شـريـكـاً وداعـمـاً له
لـصـيـاغـة مـشاريـع وطنـيـة كـبـرى تـلبي
مــتـطـلـبــات وحـاجـة االقــتـصـاد احملـلي
ــسـتـثـمـر .وقـال ولــيس وفـقـاً حلـاجـة ا
بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (جنـار
اوضـحت بأن مـهمـة هيـئات االسـتثـمار
في بـغـداد واحملافـظات ال تـقـتصـر على
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وهـذا مــا سـتـلـمـسـونه خالل األسـابـيع
ــقــبــلــة) .مـن جــانــبه أوضح مــحــافظ ا
ــيــاحي (أنــنـا واسط مــحــمــد جــمــيل ا
نــطــمح أن يــكــون هــذا الــلــقــاء فــرصـة
ـعــاجلـات حــقــيـقــيـة لــوضع الــرؤى وا
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تـابع محـافظ بغداد مـحمـد جابرالـعطا
ــتـــخــذة عــلى مـــيــدانــيـــا االجــراءات ا
الصعد االمنية واخلدمية لتطبيق خطة
زيـارة اربـعـيـنـيـة االمـام احلـسـ عـلـيه
الـــــــــسالم. جـــــــــاء ذلـك خالل زيـــــــــارته
ومـتـابـعته طـريق بـغـداد-احللـة ولـقائه
بـــقــائــد الـــفــرقــة 17 فـي مــقــر الـــفــرقــة
بـاحملمـودية للـتباحث بـشأن االجراءات
ـتبعة بـحضور مديـر بلديات مـحافظة ا
بــــغـــداد يـــاســــر الـــقـــريــــشي ورؤســـاء
الــوحــدات االداريــة ومــديــري بــلــديـات
الـيوسـفيـة والرشيـد واحملمـودية. وقال
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (احملافظ
وجه مــديـري الـبــلـديـات الى مــضـاعـفـة
اجلـــهـــود وتـــقـــد افـــضـل اخلـــدمــات
لـلـمواكب احلـسيـنـية والـزائرين) الفـتا
الى ان (زيـارة هـذا الـعـام ستـشـهـد بذل
ـــزيـــد من اجلـــهــود االســـتـــثــنـــائـــيــة ا
لـلـسيـطـرة وتقـلـيل االصابـات بـجائـحة

كورونا). 
كـمـا دعـا العـطـا (الزائـرين الى االلـتزام
بـتــعـلـيـمـات جلـنــة الـصـحـة والـسالمـة
الـوطـنـيـة واتـبـاع االرشـادات الـوقـائـية
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دعـا خـبراء الـى االعتـمـاد على قـطـاع الزراعـة  من اجل انـعاش االقـتـصاد ومـواجـهة
ـعـرض الى االزمـات الـتي يـتـسـبب بـهـا االعـتـمـاد عـلـى مـورد واحـد يـتـمـثل بـالـنـفط ا
ـية  مـشيرين الى االمـكانـيات الـتي يتمـتع بهـا العراق الهزات ويـتأثـر باالحداث الـعا

تلكه من ثروة زراعية متمثلة بالنخيل. ا  في هذا اجملال 
وقـال خـبـيـر زراعي فـي تعـلـيـق تلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس ( كـــــنت قـــــد قــــدمت
مـــقـــتــرحـــا لـــوزيــر الـــزراعـــة االســبق
يــــتــــضــــمـن الــــزام كل صــــاحب ارض
زراعية ان كانت ملكًا او بعقد زراعي
بــزراعـة نــخـلـة واحــدة فـقط لـكل دو
زراعـي) مـوضـحـا ان (نـوع االلـزام هو
عـدم تـسـلم الـغلـة في سـايـلوات وزارة
الــتـجـارة اذا لـم يـتـحــقق الـشـرط وفق
كــــشـــوفـــات الـــشـــعـب الـــزراعـــيـــة في
الــنــواحي واالقــضــيـة واحملــافــظـات).
ورأى انـه (فـي غــــــضــــــون ســــــنـــــوات
الي مـعدودة سيكون لدينا عشرات ا
مـن النـخيل مـرة اخـرى) موضـحا انه
(اضـــافــة الى جــدواهــا االقــتــصــاديــة
فــسـتـكــون لـلـنــخـيل اثــارهـا الـبــيـئـيـة
ـلـطـفـة لـلـطـقس في الـعـراق) مـعـربا ا
ــقــتــرح كــونه عـن أمــله في (مــؤازرة ا

مشروعًا وطنيًا).
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ـاثال واقــتـرح خـبـيـر آخـر مـشـروعـا 
بـاستثمار نخلة واحدة بدال من النفط.
ـهنـدس الـزراعي عـدنان صـابر وقـال ا
الـــلــهــيــبي في مــقــتــرحه ان (الــعــراق
ئة او يعتمد على النفط بنسبة  93 با
اكـثر من صادراته في ح ان وارداته
ئة ومن مـن الزراعة هي بنسبه  70 با
كائن ـعدات وا الـصناعـات الثقـيلة وا
ـئة فـإذا قمـنا قـد تـكون بـنسـبة  95 بـا
بـاسـتـثـمار شـجـره واحـدة من اشـجار
العراق وهي النخلة وهي احد خيرات
ـصـدر الـبديل الـعـراق الـعـديـدة فـإن ا
لـــلــبــتــرول ســيــكــون انــتــاج الــتــمــور
وخــــاصـــة االصـــنـــاف الــــتـــجـــاريـــة)
مـوضحا ان كل (نخلة تنتج  500دوالر
وهـذا يـعني سـنـويـا للـصـنف الـبرحي
ان  50مــلــيــون نــخــلــة تــعــادل انــتـاج
الــعــراق من الـبــتـرول ويــكـون ذلك من

ــســاعـدة هــذا الــتــاريخ عـبــر تــقـد ا
ـمـكـنة لـتـسـهيل اعـمـالـها ومـعـاجلة ا
ـنـتج احمللي ـواصـفـات الـفنـيـة في ا ا
ان وجـدت من قبل وزارة الـصناعة من
خـالل وضع مـواصـفـات مـتـفق عـلـيـها
بـ جـمـيع االطـراف). وكـانت الـلـجـنة
اضي الـزراعة قد اجـتمعت االسـبوع ا
تـقدم في وزارات الـزراعة مـع الكـادر ا
ــائـيـة في مـقـر ـوارد ا والــصـنـاعـة وا
الــلـجـنــة وذلك في اطـار االجــتـمـاعـات
نتج والـلقـاءات التي تـهدف حلـمايـة ا

احمللي.
ـشـاركة في ـثـلـو الـوزارات ا وابـدى 
االجـــتــمـــاع اســتــعـــدادهم لــلـــتــعــاون
ـــشــتــرك الــطـــويل االمــد الــداعم ألي ا
تــوجه يـعـزز االنـتـاج احملـلي لـيـنـافس
ـسـتورد.  وبـحسب االحـصاءات فـقد ا
كـان فـي الـعراق  34مــلـيـون نـخـلـة في

بـدايـة السـبـعيـنيـات وكـان يتـقدم دول
الـعـالم جمـيعـاً بـاعداد الـنخـيل اذ كان
ــتـــلك ثـــلث الـــنــخـــيل  في الـــعـــراق 
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واكـــد وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلـفـاجي العـمل عـلى زيادة وتـوسيع
آفـاق التعاون مع الـعتبت احلـسينية
ـقــدســتــ في مــجـال والــعــبــاســيــة ا
شاريع الـزراعية االسـتثـمار وإنشـاء ا
بــشـقـيـهــا الـنـبـاتـيــة واحلـيـوانـيـة في
ــقــدســـة خــدمــةً مـــحــافـــظــة كــربـالء ا
لــلــعــمــلــيـة الــزراعــيــة وتــوفـيــر األمن
الـغـذائي للـمـواطن وذلك خالل زيارته
لــهــا بــرفــقــة وزيــر الــعــمل والــشـؤون
االجـتـمـاعـيـة عـادل الـركـابي ومـحـافظ
كـــربالء نــصــيف اخلــطــابي. وأضــاف
اخلــفـاجي ان (وزارة الـزراعـة تـواصل

الـتـعـاون بـشـكل مـستـمـر مع الـعـتـبات
ـقدسـة في كربالء في اجملال الـنباتي ا
ـا تشـهده من تـطور كـبير واحلـيواني 
فـي اإلنــتــاج الـــزراعي كــونـــهــا قــدمت
الـكـثيـر للـقـطاع الـزراعي في احملافـظة
مـن خالل ادخــال األســالـــيب والــطــرق
الـعـلمـية احلـديثـة واسـتخـدام البـيوت
الــبالســتــيــكـيــة واحملــمـيــات وإنــشـاء
مـــعــامـل الــدواجن واألســـمــدة واكـــبــر
مزرعة للنخيل في احملافظة). مبينا ان
ـزارع (الــزيــارة جــاءت لالطالع عــلى ا
وحـقول الدواجـن والتمور وبـحث عقد
ــســاحـات اتــفــاقــيـات لــزيــادة رقــعـة ا
ــشـاريع الــزراعــيــة من خالل انــشــاء ا
االسـتثمارية اخلاصة بـتصدير التمور
ـــســـتـــلـــزمــات وإنـــتـــاج األســـمـــدة وا
الـزراعية واألعالف اخملتـلقة فضال عن
صــنــاعــة وتــوفــيــر مــنــظــومــات الـري

زراعــة مــلــيــون دو فــقـط).  واضـاف
ـشـروع تـضـمن الـلـهـيـبـي ان (تـكلـفـة ا
زراعـة  50مـلـيون فـسيـلـة تبـلغ ملـياري
دوالر فـــيــمـــا يــبـــلغ الـــربح الــســـنــوي
الصافي  23مليار دوالر  و  900مليون
دوالر ). وادت احلـروب الى اقـتالع 20
مــلـيـون نـخـلـة فـيـمـا ادى االهـمـال الى
تــــوقـف زراعـــة الــــنــــخــــيل فــــضال عن
االضـــرار الــتي احلـــقــتــهــا عـــمــلــيــات
جتـريف االراضي الـزراعيـة وحتويـلها
الـى قطع سـكـنـيـة في ظل ازمـة الـسكن
اخلــانـقــة.من جـهــة اخـرى دعـت جلـنـة
يـاه واالهوار الـنـيابـية كل الـزراعـة وا
الـوزارات الى حتمل مـسؤولـية حـماية
ـــنــتج احملــلـي دون االقــتــصــار عــلى ا
وزارة او جــهــة مــعــيــنــة.وقــال رئــيس
الــلــجـنــة سالم الــشـمــري في بــيـان إن
(الــلــجــنــة دأبت مــنــذ بــدايــة جــائــحـة
كـورونا على القـيام بخطـوات مستمرة
ـنـتج ـعــنـيـة حلـمــايـة ا مـع اجلـهـات ا
ـــانـــيــة احملـــلـي من خالل قـــرارات بـــر
مـلـزمـة لـلـجـهـة الـتـنـفـيـذيـة  انـعـكـست
ـنــتج بــصــورة واضــحــة عــلى وفــرة ا
ناسب للجميع). وأضاف أن وسـعره ا
(احــتــيــاجــات وزارة الــزراعــة كــثــيـرة
ومـتعددة االمر الذي يـتطلب من جميع
اجلــــــهـــــات احلــــــكـــــومــــــيـــــة وزارات
ومـؤسسات بخاصة ذات االختصاص
تــغــطــيــة حــاجــة الــوزارة مـن مــعـدات
زراعـيـة و اسمـدة وغـيرهـا للـمـساهـمة
بـتوفـير فـرص عمل واحلـد من الـفساد
ال العام) وأوضح الشمري أن وهـدر ا
(الــلـجـنـة تــقف داعـمـة وبـقــوة لـلـجـنـة
ـمــثـلــة عن وزارت الـزراعـة ــشـكــلـة ا ا
ـائــيـة لــتـقـد ــوارد ا والــصـنــاعـة وا
االحـتـيـاجـات اخلـاصة بـكل وزارة الى
وزارة الــصـنـاعـة والـشـركـات الـتـابـعـة
لـها علـى ان ال تتجاوز االسـبوع من

احلـــديـــثـــة وجتــهـــيـــزهــا لـــلـــفالحــ
ــزارعــ فـي كـربـالء واحملــافــظـات وا
ا تـمتـلكه العـتبـات من كفاءة اآلخـرى 
ـــســتـــلــزمــات وخـــبــرات فـي مــجــال ا
واإلنـتاج الزراعي ومحاصيل اخلضر.
 كــمــا قـام اخلــفـاجـي بـزيــارة عـدد من
مــشــاريع انــتــاج وتــغــلــيف وتــعــبــئـة
الـتمور في احملافظة) مشيدا بالتطور
الـذي يـشهـده قـطاع الـتمـور بـها نـظرا
مـتازة واستـخدام الطرق لـالنتاجـية ا
احلــديــثــة في الــتــغـلــيف والــتــعــبــئـة
وتــصــديــر الـتــمــور الى دول الــعـالم)
مؤكدا (دعم الوزارة ألصحاب مشاريع
الـنخيل والـتمور في احملافـظة وتقد
كـــافــة الــتــســهــيـالت الالزمــة من اجل
تـطور هذا القطاع واستمرار وتوسيع
عـملـيات تصـدير التـمور العـراقية الى

دول العالم اخملتلفة).

bIHð∫ محافظ بغداد يتفقد طريق بغداد - احللة
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ولدنا في زمن يُقـطع فيه اللسان أن أبـدى رأياً  أو حتدث بشأن وطن
عـتـقالت  أو نـقـد نـكـرة ارتـدى الـبـزة الـبـعـثـيـة  ولـدنـا وقد امـتـألت ا
ثقف ـتجاوزين من كبـار ا بسجنـاء الرأي  وراحت احلدود تغص با
والفنان واألثرياء وأبناء الوطن األصـلي  ولدنا وقد تشبعت أسرنا
خـوفـاً وذعــراً وراحت تـردد عـبـارات الـتـقــيـة  ولـدنـا وفي اذهـانـنـا أن
للحائط آذانـاً وأن القائم على رأس الـسلطة اسـتورد اجهزة لـلتنصت
تخـترق حـاجز الـبـيت وتلـتقط حـديث األسرة  ولـدنا وقـوافل الشـهداء
ن تـلـطخت يـد الـنـظام بـدمـائـهم الزاكـيـة تـتوالـى تتـرى ولـدنا واألب
راح يـخـشى من أبـنه  والـزوج يـتـردد من الـبـوح لـزوجـته  ولـدنـا ولم
نعـش حيـاة الطـفولـة وال الشـباب  فـذعر األجـهزة الـقمـعيـة يالحقـنا 
وأزالم النظـام تراقب حـركاتنـا وسكنـاتنا  ومـعسكـرات تدريب الطـلبة
ـشـحـون بـاخلـوف تـســتـنـفـذ إجـازتـنــا الـسـنـويـة  ووسط هــذا اجلـو ا
ـنـوع مـرغـوب بـل ويـتـصـاعـد حـتى يـبـلغ والـتـرقـب يـنـشط أنـز كل 
ـمنـوعـات  فرحـنا نـستـمع للـممـنوع من ذروته لـيدعـونا الى مـخالـفة ا
نشورات  ونالحق اخبار اإلذاعات اخلارجية  ونقتني احملظور من ا
من اعتقل أو سـجن أو أبعد أو أعـدم أو هجّر  وفي خـضم هذا اجلو
ـمـنـوعـات شـرعـنـا بـالـدرس ـتـلـبــد بـاحملـظـورات وقـد طـالت قـائـمـة ا ا
ـتـمـيـزيـن عـلى يـد واحـد من كـبـار احلـوزوي ومــجـمـوعـة من الـطـلــبـة ا
ن تلقى عليه الـدرس كبار رجاالت احلوزة اساتيذ احلوزة الـعلميـة 
شـهود لـهم بالفـضل والعـلم والتـصدي  والالفت أن هـذا العالم من ا
اجلــلـيل رحـمه الــله  كـان من الــزهـد بـدرجــة ظن مـعه اجلــاهل وغـيـر
الـعارف بـحـقه أنه مـتـسول يـسـتجـدي طـعـام يومه  وهـو سـلـيل أسرة
راحت تبحث عن الفقير لـتطعمه  وعن احملتاج لتـكسيه وعمن تقطعت
به السبل لـتآويه  وكنـا نتلقى الـدرس عليه مع الـضياء األول لـلفجر 
وبــعـد اداء فـريــضـة الــصـبح  ومــا أن تـشـرق الــشـمس نــتـفـرق أوال
النــتـهـاء الــدرس  وثـانـيـاً لــتـجـنب وشــايـة من راح مـتــطـوعـاً مــتـبـرعـاً
مـتـزاحـمـاً لـلـوشـايـة  وفي أحـد األيـام وبـعـد انـتهـاء الـدرس طـلب الي
األسـتــاذ الـبـقـاء دون اجملـمـوعــة  فـهـمس قـائال ســتـشـقى وسـتالحق
وسـتــلـصق بك الـشـاردات والــواردات من األكـاذيب  سـيــنـافق عـلـيك
القاصي والداني  لكونك صادق  ينطق لسانك ما في قلبك  نصوح
ــا مـشــكـلــتك األكـبــر انـتــمـائـك ألسـرة  وغـادر دون أن  مــجـد  ور
يوضح لي سبب النصيحة  وقد أرهقني كثيرا ما قال ونطق  ورحت
افكر وأنا في مـقتبل عمـر ال يحتمـل اطالة التفـكير  وسبـب التحذير 
ـشاكل  وخـشيـة السـؤال حتى مـن اسرتي  خـشيـة التـأنيب ونذيـر ا
خلـطأ أو شـطط دون قـصـد  ومـضى الـعمـر ورحل اسـتـاذي في بـلد
الــغـربـة بــعـد أن الحـقــته وشـايـة مـن بـاع اخـرته بــدنـيـا غــيـره  وكـنت
الصـدمة األولى من اقـرب رفاق الـدراسة في اجلـامعـة حيـنمـا أئتـمنته
ـرجعية السر  ورحت احتـدث عن فضائع الـنظام ومـا حل برجاالت ا
الديـنية في الـنجف واألشـرف  وما هي اال سويـعات ورجـال األجهزة
القمعية تـعتقلني  لتحـقق وتعذب وتنتزع الـقول بحق وباطل  فأنبرى
وضوع خالف ن هدى الـله وراح يبرر بـحذر ما قـلت  وأول ا أحد 
شخصي  فـراح ذاك درس سرت بعـده مع اجلدار  ال ارى ال اسمع
ال أتــكــلم  اســتــمع واصــغي وأتـــغــاضى  لــيس اكــثــر من نــظــامــنــا
قـراطـية  وال خـير مـنه نظـام سيـاسي  الـعدل فـيه  والرأفـة منه  د
بــاني مـجـد  ومــهـنـدس انـتــصـارات  طـبــيب ومـعـلم ومــؤرخ ومـعـالج
ـنـظـرين ومـشـافـي  كـر رؤوف مـعـطي شـجـاع  وقـائــمـة االفـاقـ ا
تطول  اسـمع وال اعقب  أتلـقى وال احتدث  ال اعلم شيء عـما يدور
 أتلـقى الدرس واخـرج الى حيث اسـكن  ومضت سـن هي األجمل
حسب وصف من عاشـها كمـا هي  وجاء القـاسي  خدمة الـعلم وما
ادراك مـا خدمـة الـعـلم في ظل الـديـكتـاتـور  حـيث طال شـر الـنـظام 
اجلـار والـصـديق  الـداخل واخلـارج  وعـلـيك جتـنب احملـذور  فـبـ
عــسـكــري وعـســكـري عــ تـراقـب وأذن تـســتـرق وقــلم يـدون وواشي
متطـوع متبـرع متزاحم يـقدم فروض الـطاعة بـتقد الـقراب  ووسط
ـلوث  صـن لسـانـك  واغضـض بصـرك  وصم ـلـغـوم ا هـذا اجلـو ا
اذانك  كـيف حتفظ نـفـسك  وجتـنب اسرتك لـعـنة تـبـقى تطـاردهـا ما
حيـيت  ومـضى الظـالم وسقـطت امـبراطـورية اخلـوف التي بـان خواء
اسـهــا  بـزوالـهــا بـسـاعــات مـعـدودة  وجــاء زمن احلـريـة  وآن وقت
التشيـيد  وحل اوان التعـويض  وراح سقف الطمـوح يرتفع  وبدأنا
نردد عـبـارات ومصـطلـحات ظـلت حبـيـسة الـصدور لـعقـود  وصدقـنا
اكـــذوبـــة لي احلق فـي أن أتــكـــلـم ولك احلق في اال تـــســـمع  وراحت
نشوة النصر تعـبث بعقولنا  بعد أن طـربت آذاننا لشعارات احلرية 
والبناء  وتعويض الظلمات  وقدوم عصر البناء  وزوال عهد الظلم 
ونسيان زمن الـكبت  واذا بنبـؤة العهد اجلـديد تقول لي احلق في أن
أتكلم وله احلق في أن يقصي  عهد قَرّبَ الـفاسد وأبعد النزيه  جاء
ـتمـيز  أطـربه الكـذاب  وأحزنه الـصادق  الـوطني بالـفاشل وابـعد ا
عنده متـآمر  والعميل عـنده قادر معـبّد طريق التصـدي  العالم عنده
مرفوض واجلاهل عـنده مقدم  الـوطني عنده مـتآمر  ومن طرق باب
ـلـبـد بـاألفـاقـ  الـسـفـارات وطـنـي بـامـتـيـاز  وفي وسط هـذا اجلـو ا
رض النهـاب  صن لسانك  وجنّب بتـلى  وبوء بداء الـكاذب  ا ا
قلمك  وحـيّد عقـلك  وأغضض بـصرك  وصم آذانك  أو أبحث عن
وطن بــديـل حتل فــيـه ضــيـــفــاً أديـب  ال تــرى ال تـــســمـع ال تــتـــكــلم 
واطنة  وابتعاد النزيه  واعتزال الشريف  ومغادرة ويحدثونك عن ا
الغيور  عجيب أمـرك من تصديت في عهد الـتأسيس  عشت الظلم 
وقـاسـيـت الـغـربـة  نـفـاك الـفـاشـل  وشّـردك الـواشي  وفّـرق شـمـلك
أراذل القـوم  وقتّل اهـلك الظالم  وحـينـما تـصديت أشـركت القاتل 
ـنـافق وجـاءت بـالــفـاسـد  واسـتـشـرت الــفـاشل  وأئـتـمـنت وقـربّـت ا
اخلائن  وخـونت األمـ  وأبعـدت النـزيه  وأقصـيت الـعالم  ونـفيت
الــصـادق  وبــغـضت الــوطـنـي  ويـحــدثـونك عن أســبـاب  الــتـراجع 
وانتشار الظـلم  وتفشي الفسـاد  ونقمت الشعـب  وهجرة العقول 
شحون  يُـدلى لك بالنـصيحة واعتزال الـصدوق  وفي هذا الوسـط ا
التـقلـيديـة  التـقيـة واجبـة  وجتنب احلـديث أولى  أسمع وتـغاضى 
شـــاهــد وجتــاهل  جــالـس واصــمت  ويــحــدثــونـك عن بــنــاء الــوطن
ؤسـسات    وتـربيـة النـشئ  ومالحقـة التـطور  ومـجارات وتشـييـدا
الـكــبـار . نـعم رحل احلــكـيم عـلي " عــلـيه الـسالم "  وال تــزال كـلـمـاته
تصدح باحلق  طالته يد الغـدر ورحل كبير  لكن من باع وغدر وقتل
الحـقته ولم تـزل الـلعـنـة  نـعم رحل علي " عـلـيه الـسالم " لكن كـلـماته
ظـلت خـالــدة مـدويـة  صـحـيح كـان طــريـقه مـوحش  فـارقه من ادعى
ـان  ولم يبقَ مع ولده احلس الصحبة  وغـدر بأهليه من ادعى اإل

" علـيه السالم " اال القـليل وكـان طريقه مـوحش لقلـة سالـكيه حيـنها 
بايـع  فسالم لكن الطـريق ذاته اصبح يـعج بالزائـرين القاصـدين ا
علـيك سـيدي عـلي يوم ولـدت ويـوم استـشهـدت ويوم
أطـلـقـت خـالـدتك " لم يــبق لي احلق من صـديق"
نــعم أن ســـوق احلق راكــدة  وكــلــمــة الــصــدق
كـاسـدة  وعبـارات الـنـصـيحـة مـبـغـوضـة  لكن

نافقون . كلمة احلق تبقى العليا ولو كره ا

هنية إجتماع النقابات ا
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الـســيــاســيـة جتــاه الــنـقــابــات ولــيـست
وعـودا انتـخابـية وهـذه اإلشارات حـلول
ـشاكل تـعاني مـنهـا الشـرائح النـقابـية)
وتــابـع ان (الــنـــقـــابـــات تـــرفض تـــكــرار
ـهــنـيـة من االعـتــداءات عـلى الــشـرائح ا
أعـضاء الـنـقابـات وتؤكـد ضرورة أتـخاذ
اإلجـراءات األمنـيـة والقـانونـية احلـازمة
اليـقـاف هذه الـظـاهرة اخلـطـيرة) داعـية
الى (وضع آلـية مـعيـنة لـلتـواصل الدائم
مع الـنقابات واالحتادات) منوهة الى ان
( النقابات وزارات ظل واشراك النقابات
في هـيئات الـرأي كونها بـيوتًا لـلخبرة).
وخـلص البـيـان الى القـول اننـا اذ نضع
هــذه الـنــقــاط بــ يــدي رئــيس مــجـلس
الـوزراء (نــأمل ان تــسـتــثـمــر احلـكــومـة
احلــالـــيـــة هــذه الـــفـــرصـــة في اخلــروج
بـالعـراق من ازمـاته ووضعه عـلى طريق
الـتقـدم واالسـتقـرار مـستـعيـنـة بكـفاءات
الــبــلـــد وخــبــراتـه) ووقع عــلى الـــبــيــان
نــــــقـــــابــــــات احملــــــامـــــ واألطــــــبـــــاء
ــــهـــنـــدســــون واجلـــيـــولــــوجـــيـــون وا
ـي ـعـلـمـ والـصـيـادلـة واألكـاد وا
وأطـبـاء األسنـان واألطـباء الـبـيطـريون

هن الصحية. وذوو ا

بــوصـفــهــا فــعــالــيــات ضــروريــة الدامـة
الـرقــابــة الـشــعــبـيــة ولـتــصــحـيح االداء
احلـــكـــومي)  مـــؤكـــدة ايـــضـــا ضــرورة
حتـقـيـق الـنـقـاط االتــيـة ( ضـمـان أجـراء
انـتخابات نزيـهة بقانـون انتخابي عادل
تهـم بالـفساد سؤولـ ا ومـحاسبـة ا
فـورا وتـشــريع قـانـون من أين لك هـذا و
ــتـظـاهــرين والـقـوات مـحـاســبـة قــتـلـة ا
األمــنـيــة وحــصــر الــسالح بــيــد الــدولـة
ا يـلبي والـسعي إلى تـعديل الـدستـور 
طـموح الشعب بدستـور يوحد العراقي
ــدراء وتــعــيــ الـــدرجــات اخلــاصــة وا
سؤول وفق معايير خاصة الـعام وا
ــــا يـــضـــمن وضع تــــوضع مـــســـبـــقـــا 
ـنـاسب ــكـان ا ـنـاسب في ا الـشــخص ا
بـعيدا عن احملـاصصة ومـبدأ الوالء على
حــسـاب الــكـفــاءة). واضــاف الـبــيـان ان
الـنـقـابـات (تـرفض مـحـاوالت تـسـيـسـهـا
وتــؤكــد ضـــمــان اســـتــقاللـــهــا وتــرفض
مـحـاوالت الــتـدخل في شـؤونـهـا واثـارة
الـفــ فــيــهـا) مــطــالــبـة بـ(تــعــزيـز دور
الـنقـابات أمـام جـماهـيرهـا وذلك بتـقد
إشـارات ايـجـابـيـة لـكل شـريـحـة نـقـابـية
يؤكد فيها حسن نوايا احلكومة والقوى

اجلـيــد لالنـتــقـال بـالــعـراق الى مــرحـلـة
االدارة الـرشــيـدة واســتـثــمـار الــطـاقـات
وتـقـلـيل الـهدر وجتـفـيف مـنـابع الـفـساد
وتـطـويق بــؤر الـتـوتـر وحتـقـيق سـيـادة
الــقـــانــون والـــنــظـــام ومــنع الـــتــدخالت
ـصــالح الــبــلـد). اخلــارجـيــة الــضــارة 
ورأى الــبـــيـــان ان هــذا االمـــر يـــتـــطــلب
هنية (االسـتعانة باخلـبرات والطاقـات ا
ـــهــنــيــة ــنـــظــمــات ا واالفــادة من دور ا

النقابية لهذا الغرض). 
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مـشـيـرا الـى ان هـذا الـدور (بـقي مـغـيـبـا
طـيلـة احلـكومـات الـسابـقة الـتي اهـملت
االسـتـعـانــة بـخـبـرة الـنـقـابـات في ادارة
مــــفـــاصـل الـــدولـــة بــــكـــفــــاءة وحـــاولت
حتـيـيـدهـا او الـسـيـطـرة عـلـيـهـا لـتـكـون
هنية احلزبية  كاتب ا تـوابع ملحقة با
وهـذا ما ادى الى تـراجع العـمل النـقابي
وتــعــطــيل دوره الــفــعــال والــتــنــمــوي).
وأكــدت الـنــقــابـات (مــا اشــارت الـيه في
مـناسبـات عدة سابـقة من اهمـية حتقيق
االصـالح احلـــــــــكـــــــــومـي فـي جـــــــــو من
االســتــقــرار االمــنـي مع احــتــرام حــريــة
الـتـظـاهـر السـلـمي والـتـعـبـيـر عن الرأي
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دعت نــقــابــات الــعــراق رئــيس مــجــلس
الــوزراء الى االســـتـــعــانـــة بــاخلـــبــرات
ـــهــنــيــة واالفــادة من دور والــطــاقــات ا
ـهـنـيــة الـنـقـابــيـة لـتـجـاوز ـنـظـمــات ا ا
ر بـها الـبلد ـرحلـة احلسـاسة الـتي  ا
مـؤكــدة ضـرورة انــهـاء الــتـغـيــيب لـدور
الـــنــقـــابـــات الـــذي كـــان ســـائـــدا  خالل
احلــكــومـــات الــســابـــقــة الــتـي اهــمــلت
االسـتـعـانـة بـخـبـرة الـنـقـابـات في ادارة
مـفــاصل الـدولــة . وقـالت الـنــقـابـات في
بـيان صدر عنها اثـر  اجتماع عقدته في
مـقر نقابة احملام تلقته (الزمان) امس
ان (الــعــراق يــقف الـــيــوم عــلى اعــتــاب
مـرحـلـة جـديـدة مـخـتـلـفة عـمـا سـبق من
مــراحل وهي مــرحــلـة يــفــتــرض ان يـتم
فـيهـا تصـحيح االخـطاء اجلـسيـمة التي
وقـعت فــيـهـا الـقــوى الـسـيـاســيـة اثـنـاء
مـرحلة بناء عراق ما بـعد الديكتاتورية)
ـرحــلـة حتـمل في  مـضــيـفـة ان (هــذه ا
طـيــاتـهـا الــكـثـيــر من اخملـاطــر الـتي قـد
تـؤدي بـالبـلد الـى ما ال حتـمـد عقـباه  ال
قـدر الله  ومن هـنا توجّب االلـتفات الى
ـرحــلــة واالسـتــعـداد حـســاســيـة هــذه ا

عوقات واألشكاالت الـناجعة لعدد من ا
الـتي تواجه العمليـة األستثمارية ليس
ــا عـــلى مــســتــوى فـي واسط فــقط وأ
ـثل مــحـافـظـات الـعـراق كــافـة   كـمـا 
رســالـة واضــحـة لــكل أصـحـاب رؤوس
ــسـتـثـمـرين بـأن يـتـوجـهـوا األمـوال وا
ـــقــتـــرحــاتـــهم ومــا يـــواجــهـــونه من
أشـكاالت الى اجلـهة الراعـية واحلـامية

لألستثمار) .
وتــضـمــنت أعـمــال الـورشــة أجـتــمـاعـاً
مــغــلــقــاً لـــرئــيس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة
لالســتـثـمـار مع الــسـيـد مـحـافظ واسط
والــســيـد عــلي تــركي الـشــمــري رئـيس
هــيـئــة اســتـثــمـار احملــافـظــة وعـدد من
ـــثــلـي اجلــانب أعـــضـــاء الــهـــيــئـــة و
الــــقـــانــــوني واألداري فـي احملـــافــــظـــة
ـشـاكل الـتي وأسـتــمـعت الى عـدد من ا
تــواجــهـهـم بـهــدف دراســتـهــا وأتــخـاذ
األجــراءات الالزمــة بــشــأنــهـا . وكــانت
رئـيس الهيئـة قد أطلعت خـالل جولتها
شاريع من بـينها مجمع عـلى عدد من ا
الــرواد لألعـمـار الــسـكـني وغــيـرهـا من
ـشـاريع األسـتـثـمـاريـة الـتي سـيـجري ا

متابعتها في تقارير الحقة .
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بقدر مـا كانت اعتـداء على اجلنس
الــبــشــري عـمــومــا وال نــنــسى مـا
حـــصل في حـــلـــبـــجـــة وكـــرمـــيــان
وبـادينـان من قصف كـيمـاوي وما
فعله أدولف هتلـر في افرانه سيئة
الـصـيت للـيـهود وكـذا فـعل صدام
حسـ وقبـله الطورانـي بـالكورد
واألرمن جـمــيــعـهم وان اخــتــلـفت
اسـبـابـهم ومـبــرراتـهم اسـتـهـدفـوا
قــيم إنــســانــيــة وأخالقــيــة عــلــيـا
اسـتــدعت اهـتـمــام الـعــالم بـأسـره
ـة بـحق بـاعـتـبـار مـا فــعـلـوه جـر
الـــبــشــريــة جــمـــعــاء ولــيس بــحق
الــكـورد أو األرمـن أو الـيــابــانــيـ

لوحدهم.
والـيـوم وبعـد عـشرات الـسـن من
تلك اجلرائم التي إدانتها البشرية
ـتـمدنـة تظـهـر للـوجـود مجـاميع ا
من الفاشي العـنصري الكافرين
دنـية واحلضارة بكل  أخالقـيات ا
اآلدمــــيــــة لــــكي يــــتــــجــــاوزوا كل
مـــجــــرمي الـــتــــاريخ بـــأفــــعـــالـــهم
ويـسـتـبيـحـوا مـدنا وبـلـدات وقرى
لــواحــدة مـن أقــدم ديــانـات األرض
ـا الـتي وحــدت الــله وعــبــدته دو
ريـاء أو تـمظـهـر أو مـزايـدة أولئك
هم االيــزيـديــون الــذين يُــحــاربـون
عبر مئات السـن من قبل فاشي
وعــنــصــريــ قــومــيــ وديــنــيــ
ويـــهـــدفـــون إلى إلـــغـــاء وجـــودهم
وإبــادتـهـم أو إذابـتــهـم في بــودقـة
كيانهم الفكري والثقافي والقومي
ومـا حـصل في شـنكـال أو سـنـجار
وبــعــشـــيــقـــة وبــحــزانـي والــقــرى
سـيحـية والـكاكـائية االيـزيديـة وا
لـم يك مـعـركـة أو غـزوة مـحـلـيـة أو
ة إبادة بشرية فقط بل كانت جر
بــــحق اآلدمــــيــــة ومـــبــــاد وقــــيم
األخالق واحلـــضــارة ومـــحـــاولــة
ئات لنسف كل اجنـازات البشـرية 
الــــســـنـــ من الـــتــــحـــضـــر فـــقـــد
اســتـــهــدفت جــحــافـل ظالمــيــة من
تـوحشـ الفـاشي الـعنـصري ا
الـقـوميـ والـدينـيـ قرى شـنـكال
وبلـداتها ومركـز مدينـتها بهـمجية
عـاصر ال نـظيـر لهـا في التـاريخ ا
إال الـــلــــهم إذا مـــا قــــورنت مع مـــا
ـدن نـقــلـته لـنــا صـفـحــات تـاريخ ا
ـغـول والـتـتـار الـتي اسـتـبـاحـهـا ا
أيــام هــوالكــو وتــيــمــورلــنك فــقــد
انـدفعت مـئـات الوحـوش الـبشـرية
ـسلـحة باحلـقد والـكراهـية وحب ا
الـــقــــتل والـــتــــلـــذذ بـه مع احـــدث
األسـلحـة التي غـنمـتها مـن دولت
ضـعـيـفـتـ همـا سـوريـا والـعراق

لـكي تسـتبـيح بـلدات آمـنة وسـكان
توقعوا أي شيء إال ما شهدوه من
كـائـنـات مـنـحــرفـة فـقـدت كل مـا له
عالقـة بـاآلدمـية وانـدفـعت أفـواجا
ــال واجلـنس جـائــعـة لــلــدمـاء وا
والـتـلـذذ بــالـقـتل والــذبح والـنـهب
والـسلب واالغـتصـاب واالسـتعـباد
بــاسم الــدين تــارة وبــاسم الــعـرق

تارة أخرى.
W¹dAÐ …UOŠ

وخـالل اقـل مـن ثـالثــــــــة أيــــــــام 
لإلرهـابـيـ احـتالل مـديـنـة خـالـية
من أي حياة بـشرية متـمدنة حيث
قـتل من قتل واسـر من أسـر وهرب
ــديــنــة من هــرب ورفــضـت هــذه ا
وقراها أن تقـبل حكم هؤالء الهمج
ــوت أو الــهــجــرة عـلى مــخــتـارة ا
اســــتـــعــــبـــادهم إال مـن وقع حتت
أســـرهـم من الـــنـــســـاء واألطـــفــال
وبــذلك يــسـجل تــاريخ الــهــمـجــيـة
واحـدة مـن أبـشع عـمـلـيـات اإلبـادة
ـا يـجـعل واالسـتـبـاحـة للـسـكـان 
ـية أكـثر من الـقـضيـة إنسـانـية عـا
كـونـهـا عـمـلـيـة إرهـابـيـة أو صراع

سـيـاسي أو ديـني حـيث
اســـتـــهــــدفت الــــســـكـــان
لسبب رئيسي أولهما
قـومي كـوردي وثانـيـهـما
ديــني ايـزيـدي مــسـيـحي
شـــيـــعي حـــيث تـــعــرض
ـسـيـحيـون عـلى قـلـتهم ا
ـديـنـة خلـيـارين إما في ا
اإلسالم أو دفع اجلــزيــة
بــيـنــمــا يـقــتل الــشــيـعي
وااليـــــــزيــــــــدي إن رفض
اعــــتـــنــــاق عـــقــــيــــدتـــهم
ومــــذهـــبــــهم وهــــذا مـــا
حـصل فــعال لــلــمـكــونـ
ـا تســـــــبب الديـني 
كـــمــــا ذكـــرنــــا في إخالء
الــســكــان لــبـــــــــيــوتــهم
وقــراهـم والـــلــجـــوء إلى
مـــــــنــــــاطـق آمــــــنـــــــة في

كوردستان.
وفي حقيـقة األمر لم تكن
الـعـمـلـيــة مـجـرد عـمـلـيـة
عـسكـرية الحـتالل مديـنة
أو مــنــطــقــة أو إســقــاط
حــزب أو قــوة عـســكــريـة
مــهـيــمـنــة كـمــا يـقــزمـهـا
البـعض بل كانت عمـلية
منظـمة ومخطط لـها عبر
ســـنـــوات من اجـل إبــادة
مكـون ديني بـذاته حيث
اســــــتـــــخـــــدمـت أكـــــثـــــر

في الـثالث من آب 2014 تـعرضت
مديـنة سنـجار (شـنكال) واطـرافها
لـغــزوة هـمـجـيــة من قـبل مــنـظـمـة
داعـش الــــــتي ســــــبـق لــــــهـــــا وان
اجـتـاحت كـامل مــحـافـظـة نـيـنـوى
الــعـراقــيـة ولم يــتــبق امـامــهـا اال
ســـنــجــار الــواقــعـــة الى الــشــمــال
ـوصل الـغــربي من مـركـز مـديـنـة ا
بحدود 120كم والـتي حاصـرتـها
قوات داعش من كل اجلهات نهاية
تــمــوز وبــدايــة آب 2014م اال من
ــر جــبــلـي ضــيق عــلى احلــدود
الـسـوريـة العـراقـيـة وقـد أدت تلك
توحـشة الى قتل األالف العـمليـة ا
وســـــبـي أكـــــثــــــر من ثـالثـــــة االف
وخـــمــســمــائــة امـــرأة نــاهــيك عن
اســــتــــعـــــبــــاد االف من االطــــفــــال

واعتبارهم جواري مع امهاتهم 
عـرضــهم لـلـبـيع في اسـواق أعـدت
لـذلك في مـنـاطق ســيـطـرة تـنـظـيم
الــدولـة في الـعـراق وسـوريـا كـمـا
أدت تــلك الـــغــزوة الــبــربــريــة الى
تـدميـر شامل لـلمـدينـة ونواحـيها
ــسـاجـد والــكـنـائس ــا في ذلك ا
ـزارات االيزيـدية ولم ـعابـد وا وا
تـنــجـو مـنـارة ســنـجـار االتــابـكـيـة
الــتــاريــخــيـة مـن هــوس ارهـابــهم
وتـدمـيـرهم فـنـسـفـوهـا واحـالـوها

الى كومة من تراب.
وفي الـذكــرى الـســادسـة لــلـكــارثـة
اصــدر مـكــتب انــقــاذ اخملـتــطــفـ
اإليـــزيـــديـــ الــــتـــابع حلـــكـــومـــة
كوردسـتان وهـو اجلهـة الرسـمية
ـتـحـدة على الـتي اعـتـمـدت اال ا
احــصـاءاتـهـا خالصـة لـنـتـائج مـا
ــــديــــنـــة حــــصـل في ســــنــــجــــار ا
والقـضاء مـنذ 3 آب 2014 وحتى
شهر ايلول من هذا العام 2020م:
- عــدد الـشـهــداء في االيـام االولى

. ة االبادة 1293 شهيداً من جر
- عـدد اخملــتـطـفـ 6417 مــنـهم :

االناث 3548 الذكور 2869.
- عـــدد االيـــتـــام الــــتي افـــرزتـــهـــا

ة 2745 يتيماً ويتيمة. اجلر
ـراقـد الــديـنـيـة ـزارات وا - عــدد ا
فـجـرة من قبل داعش  68 مزاراً ا

ومعبداً . 
ـكتـشفة ـقابـر اجلمـاعية ا - عدد ا
في شـنــگـال حـتى االن 83 مـقــبـرة
إضافـة الى العشرات من جماعـية 

قابر الفردية . مواقع ا
- أعـداد الـنـاجـيـات والـنـاجـ من

قبضة داعش اإلرهابي كاالتي : 
اجملــمـوع : 3537 مــنــهم الــنــسـاء
:1201 الـــرجـــال : 339 األطـــفـــال
اإلنــاث :1043 األطـــفـــال الـــذكــور

.954:
- عـدد الــنـازحـ نـحـو 310.000

نازح 
ــتـبــقــون حــتى ايــلـول 2020: - ا
2880 مـــــــــــــنـــــــــــــهـم: االنــــــــــــاث :

1304الذكور : 1576.
wK  »«dš

حــيــنــمــا نــقــرأ هــذه الــبــانــورامـا
الرقمية ونـرى ما حصل في مدينة
سـنـجار مـن خراب كـلي ونـسـتمع
قــصص االهـالي نـسـتـذكـر كـوارثـا
اثلة سبقتها في تاريخ انسانية 
ـعـاصـر فـفي الـتـاريخ الـبـشـريـة ا
الـقـريب لن تـنـسى االجـيـال جرائم
البوسـنة والهـرسك وما حصل في
ـة سـرايـيـفـو بـيــوغـسالفـيـا الـقـد
ـتـشددين تـطـرف وا عـلى ايـدي ا
الـصــربـيــ عـرقــيـا وديـنــيـا وفي
الـتاريـخ االبعـد قـليال في  الـيـابان
ــأســاة الــقــصف الــتي تــعـــرضت 
الـــــــنـــــــووي عـــــــلـى نـــــــاكـــــــازاكي
وهــيـروشــيــمــا نــاهـيـك عن حـرب
االبــــادة في روانــــدا وفــــيــــتــــنــــام
وكـمـبوديـا وفي كل هـذه الـكوارث
اجلـرمـيـة لم تـكـن الـقـضـيـة مـجـرد
مــعـــركــة أو صـــراع بــ االطــراف

الــعــنـاصــر شــوفــيــنــيــة وفــاشــيـة
وبــدائـيــة ومــعـظــمــهم من الــقـرى
والـــــصـــــحـــــاري أو مــــا تـــــســـــمى
ـــديــنــة بــاجلـــزيــرة احملـــيــطـــة بــا
وقـراهــا وهـذا مـا حـصل فـعال في
ســنـــجــار الـــتي تــضـم األغــلـــبــيــة
االيـــزيـــديــــة في الـــعــــراق والـــتي
ـكـون تـعـرضت مــعـظم قــرى هـذا ا
إلى اإلبـادة اجلـمـاعـيــة الـوحـشـيـة
ســـواء بـــالــقـــتل أو الـــقــلـع حــيث
ــــهـــاجـــمـــ أرغـــمـت وحـــشـــيـــة ا
وهـمجـيتـهم السـكان عـلى االقتالع
مـن أراضــــــيــــــهم وتــــــرك كـل شيء
حفاظـا على النسـاء واألطفال وقد
سـقـطت آالف األسـر  بـأيـدي هؤالء
الهـمجـي الذين اعـتبـروهم غنائم
حــرب وسـبــايــا وفــرضـوا عــلــيـهم
عقيدتهم بل ووزعوا الفتيات على
أفــرادهم بـالــتــزويج الــقــسـري في
ـــدن والــــبـــلــــدات الـــتي أســـواق ا

استباحوها.
     إنـهـا عـمـلـيـة يـنـدى لـهـا جـب
الـبــشـريـة واحلــضـارة اإلنـســانـيـة
وتـسـتـدعي حـقــا أن تـكـون قـضـيـة

ية يتـداعى لها اجملتمع الدولي عا
لوضع آليات وضمـانات ليس لهذا
ـكـونـات ـكـون فــحـسب بل لـكـل ا ا
الـديـنـيـة والـعـرقـيـة الـصـغـيـرة في
الــعـالـم وخـاصــة في اجملــتــمــعـات
الـعــربـيــة واإلسالمـيــة والـشــرقـيـة
عـمومـا ألنـهـا تـتـعـرض لـعـمـلـيات
إبـادة عــلى خـلـفــيـات عـقــائـديـة أو
عرقية شوفينـية منذ مئات السن
دون أي رادع يـردعــهـا عن ارتـكـاب
هذه اجلرائم وقد آن األوان للعالم
تحـضر أن يتخـذ قرارات واليات ا
حلـــمــايــة هـــؤالء الــســـكــان في كل
أنـحـاء الـعـالم ومالحـقة مـنـفـذيـها
ايــــنـــــمــــا وجـــــدوا وفي أي زمــــان
ومكان كما حـصل جملرمي النازية
ـيـة والـفــاشـيــة بـعـد احلــرب الـعــا

الثانية.
{ مالحــظــة: هــذه اإلحــصــائــيــات
ـتحدة وهي ال معتـمدة لدى األ ا
ادية في االمالك تشمل اخلسـائر ا
واالراضي والـــثــروة احلــيـــوانــيــة
ـعـامل والـزراعـيــة والـسـيــارات وا

.....الخ.
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ركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 على اسـتقاللية صارمة ادة  الـثانية من قانون الـبنك ا تنص ا
ادة مـدخال مـهـمـا لـتـعـاون وتـعـامل الدول ـركزي الـعـراقي ويـعـتـبـر تـطـبـيق هـذه ا ـؤسـسـة الـبـنك ا
الية والنقدية . ان اخلطوة االولى التي قام بها محافظ ؤسسات الدولـية مع  العراق ومؤسساته ا وا
نصب  هي زيارته الى رئيس الـسلطة القضائية ركزي اجلديـد بعد يوم  من تعييـنه بهذا ا البنك ا
في الـبلد ومن هنـاك اصدر بيان حتـدث فيه عن توجه مـؤسسته  اجلديـد باعداد خطـة لتقويـة الدينار
ركزي بتاريخ 17ايلول 2020  صرفي كما اشار بذلك بيان البنك ا وغيرها من خطط االصالح  ا
ـستـغـرب ان تتم تـلك الـزيارة  بـعـد يوم الـتنـصـيب والندري مـا هي الـرسائـل التي ارادت بـها ومن ا
السلـطة الـنقديـة متـمثلـة باحملـافظ اجلديد  ارسـالهـا من خالل اعالنها  خـطة لالصالح االقـتصادي
تـابع لشؤون كن فهمـها لكثيـر من اخملتص وا ـصرفي  من بيت القـضاء ولكن ابلغ رسالـة  وا
ركزي ال والسياسة واالقـتصاد ومارافق عملـية التعي من شـكوك ولغط هو البدء بـفقدان البنك ا ا
كن ان حتققها حكومة الستقالليته امام الـقضاء والسلطة التنفيذية ( احلـكومة ) وهي  اهم خطوة 
ا تعهدت الـية  الـكاظمي للسيـطرة على القرار الـنقدي للبلـد . ان  صعوبة تنفـيذ احلكومة ووزارة ا
وارد  من خالل الكمـارك والضرائب ووسائل اجلبـاية اخملتلفة  به من برنامج اصالحي  وتـعظيم ا
ـركزي بـاشـكـال مخـتـلـفـة ( اصدار  الـسـنـدات وخصم وجلـوءهـا  بـدل ذلك بـاالقتـراض من الـبـنك ا
ـبـاشر من  االحـتـيـاطي االجنـبي لـلـبنك احلواالت ) وهـي كلـهـا اشكـال جتـمـيلـيـة لـعمـلـيـة السـحب ا
الية واحلكومة بتغـيير سعر الصرف الدوالر ( تخفيض قيمة ركزي وكذلك النيـة  احلالية لوزارة ا ا
وازنة هـي اسئلـة جديـة عن مقدار الديـنار وادراجه في مـوازنة عام 2021) من اجـل سد العـجز بـا
ـستقبلـية   وقد تبـدو عملية ركـزي وتوجهاته ا تدخل احلـكومة ومحاولـتها التـحكم بسياسـة البنك ا

ـثيرة للجدل للـمحافظ هي اولى اخلطوات باجتـاه بسط هذه السيطرة . التبديل ا
ان كل مـا ذكر اعـاله من هواجس هي قـضـايا جـديـة بدأت تـــــطـرق بال
ـؤسسات كن ان تـكون كـذلك في كثـير من ا الـرأي العـام العـراقي و
ركزي ومجلس ادارته ان يكون له الدولية ذات الصلة  وعلى البنك ا
موقفا حـاسما بهـا   ان قادم االيام كفـيل  باالجابة عن تـلك االسئلة
واقــــف اخلاصـة بذلك  وغـدا لنـاظره قريب والـهواجس ومــــعرفـة ا
ــركــز الــعــــــراقـي االوربي لــلــتــنــمــيه تــمـت الــدراســــــة بــواســطه ا

(IECD)
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ـا تكـبّد ـوضوعـيـة في اختـيار الـرجال لـلمـناصب   ـعايـير ا لـو كان الـعمل يـجري وقف ا
ـسـؤولــيـات عـنـاء الـبـحث عن مـواقع لـهم في أصـحـاب اخلـبـرة والـقـدرة عـلى الـنـهـوض بـا

الهيكل الوظيفي في الدولة .
ناصب الرفيعة يجهد ـعايير هو الذي جعل بعض ذوي اللياقة العتالء ا ولكن اهمال تلك ا

ناسب . نصب ا ال الكثير من أجل احلصول على ا وقد يبذل ا نفسه 
-2-

ـناصب في (العـراق اجلديد)  ظن الـكثيـرون أنَّ عملـية شراء وحـ شاعت مهـزلة شراء ا
ناصب حديثه الوالدة  وهذا ليس بصحيح . ا
-3-

ـهـمـة في كـتب األدب والـتـاريخ  يـقف عـلى نـصـوص ـواقع ا ـنـاصـب وا ـتـتـبع ألخـبـار ا ا
ة  ولـكنهـا كانت مـبطنّة نصب كـانت موجـودة منذ عـهود قد صريحـة بان عمـلية شـراء ا

ولم تكن مكشوفة .
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) بعد ا وقـفنا عـليه في هـذا الباب قـصة والية خـراسان التي نـالها (طـاهر بن احلسـ و
ان استعان (بأحمد ابن أبي خالد) ليوصله الى ما يريد .

ولـكي تـقف بـنـفـسك علـى ما جـرى أنـقل لك الـنص بـكـامـله كـما جـاء في كـتـاب (الـبـصـائر
والذخائر ) البي حيان التوحيدي :

" قال طاهر بن احلس ألحمد بن ابي خالد :
انّ الثناء مني ليس برخيص  

عروف عندي غيرُ ضائع  وانّ ا
ؤمن  فتعينني عند امير ا

فَـلَطفُ له عنـده حتى قلـده خراسان فـلمـا خرج اليـها أوصل الى احمـد عشرين ألف ألف
درهم ..!! "

عـروف عنـدي غيـر ضائع ) الـتقط االخـير االشارة وح قـال طاهـر البن ابي خالـد ( ان ا
نصب لطاهر بن احلس  طمعا في احلصول على اجلائزة . فَزيّن للخليفة اسناد ا

وهكذا كان .
كافأة سـخيةً للغـاية وخرج طاهـر بن احلس متجـها الى خراسان لـيكون واليا وجـاءت ا
ا بـذل البن ابي خالد كـاسب واالرباح ماال يُـقاس  علـيها والـوالية عـليهـا تدر علـيه من ا

!!..
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نصب ولـكنه كان بـحاجة الى مَنْ انّ طـاهر بن احلسـ كان قادراً عـلى النهـوض بأعبـاء ا
صـيبة الراهنة ال ولكن ا نـصب اخلطير له وهذا مـا عبر ا يُقنع اخلليـفة باسناد ذلك ا
ــلك االهــلــيــة والــقــدرة عــلى الــنــهـوض ــنــاصب اخلــطــيــرة من ال  ــال أوصل الى ا أنَّ ا

تطلباتها .
 ذلك عبر عمليات بيعٍ وشراءٍ ما رُوعِيَ فيها الوطن وال الشعب .

-6-
ـال ال يـكـتـفي بـاسـتـرجاع مـا أنـفق من أجـل الوصـول الـيه  بل ـنـصب بـا ومن يـشـتـري ا
ا أنـفق  وهكـذا اسـتنـزفت الثـروة الوطـنيـة العـراقيـة و نهب يـطمع بـأضعـاف مضـاعفـة 

ال العام. ليارات من الدوالرات من ا ا
ـشـاريع احليـويـة الـنافـعـة التي يـحـتاجـهـا الوطن  وبـدالً من انـفاق الـثـروة الـوطنـيـة على ا

فسدين وحساباتهم اخلاصة ... تسربت الى جيوب الفاسدين ا
وهنا تمكن الطامة 

-7-
طلوبة التي واألمل وطيد بانْ نـشهد قريباً الـنهاية احلاسمـة ا
ـفسـدين وتنـتزع مـنهم يسـاق من خاللـها الى الـعدالـة كبـار ا
ـثلى  أو مـا بقي ـنهـوبـة بالـكامل وهي الـصيـغة ا لـيارات ا ا

منها ...

آيزيديون يحتفلون بأحد اعيادهم



ـتحدة - إن الكـتاب "سيحاول أعلن الرئيس األمـريكي السابق بـاراك أوباما موعـد نشر اجلزء األول من مـذكراته. وقال أوبامـا - وهو أول رئيس أسـود للواليات ا
ذكرات الـتي حتمل عنـوان "أرض موعودة" في  17 تشرين الـثاني بعـد أسبوعـ فقط من االنتـخابات ـقرر أن تصـدر ا تقد وصف صـادق عن رئاستي". ومن ا
قبل الرئاسية األمـريكية. وشغل أوبـاما منصب الرئـيس لفترت مـتتاليت من  2009 حتى 2017.  ويخوض جو بايـدن - الذي كان نائـبا له - السبـاق الرئاسي ا
كونة ذكرات ا في مواجهة الرئيس احلالي دونـالد ترامب. وكتب أوباما على تويـتر: "ليس هناك شعور مـثل شعور إنهاء كتاب وأنـا فخور بهذا الكتاب". وسـيتم إصدار ا

من  768صفحة في وقت واحد بـ  25 لغة وفقاً للناشر "بينغوين راندوم هاوس".
عروف بـاسم قانون "أوبـاما كير" وعـن الغارة األمريـكية في ية وتـشريعه الـتاريخي إلصالح الـرعاية الـصحيـة ا الـية العـا  ويتحـدث فيهـا أوباما عن االسـتجابـة لألزمة ا
ا في ذلك "أحـالم من أبي" و"جرأة األمل" بـاإلضافـة إلى كتاب باكسـتان عام  2011التي قـتلت زعـيم تنـظيم "الـقاعدة" أسـامة بن الدن. وألـف أوباما ثـالثة كتب سـابقـة 
األطـفال "عـنك أغـني". ونـشـرت زوجته احملـامـيـة والـسيـدة األولى الـسـابقـة مـيـشـيل أوبامـا مـذكـراتهـا اخلـاصـة. وفي غـضون خـمـسـة أشهـر من الـنـشـر باعت مـذكـرتـها
رة األولى الـتي تتفوق فـيها الـزوجات على الـرؤساء. فقد ا يجـد أوباما صعـوبة من أجل التـفوق على زوجـته لكن هذه لن تـكون ا "بيكـامينغ" أكثـر من عشرة ماليـ نسخـة. ور

تفوقت مبيعات مذكرات نانسي ريغان وبيتي فورد على أعمال زوجيهما.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6771 Monday 28/9/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6771 االثن 10 من صفر  1442 هـ 28 من ايلول (سبتمبر) 2020م

WÐUG « qšb¹ w½UF «
dO UBŽ W×KÝQÐ ÎUÝ—UŠ

رغم شـدة الـتـحـذيــر ( ال تـدخل الـغـابـة ألنك ســتـجـد غـابـةً اخـرى)
اصر حسن العاني عـلى الدخول الى اكثر من غـابة واحد مزدحمة
ــزيــنـة  بــالــوحــوش الــكـاســرة واالشــجــار الــكــثـيــفــة واالحــراش ا
بانسـيابيـة افاع متـمرسة بـاللدغ الـقاتل    اما  كـيف  جنا العاني
رعـبـة وواصل مـسـيرته رابـحـاً او خـاسراً ـفـازات ا من كل هـذه ا
في بعض االحيـان فألنها احليـاة هكذا   كمـا يقول الفـرنسيون  
وألنه ايــضــا يــخــتــار الـســاحــات  بــدقــة فــارس صــنـعـت اولـويــاته
ة كما هو حـال العصافير بعيداً عن الوحل حيث سا الفضاءات ا

تفضل اخلنازير خوض معاركها فيه .
علـى وفق مـعـلـومـاتي الـدقـيـقـة  لم يـعـقـد حسـن الـعـاني  صـفـقات
منافع مـتبادلـة  ولم يفتح حـساباً  له في اى بـنك  ال داخل العراق
 وال  خـارجه  لــتـمــويل مـعــارك اقـتــضـتـهــا مـســيـرته  بل اكــتـفى
بــأسـتـعــدادت  ورثـهـا ضــمـيــره  وهي الـعــفـة والـســجـيــة الـنـظــيـفـة
ــعـلــومـات أنه تــلـقى ـتــيم بـالــطـرافــة   وحـسب ذات ا والـغــضب ا
عروضاً  لـتولي  وظـائف طواويس بتـفويض مطـلق ..... لكنه رفض
كل تلك العـروض مفضال  اخـتيارات الـشاعر اللـبناني سـعيد عقل

القائل:ـ
ضي الى خطرـ        من خطرـ 

                        ماهمّ نحن خُلقنا بيتنا اخلطرُ
ـلكَ  وجـالسَ الـفـقـراء وتـتـلـمذَ عـلى دروس   لـقـد انـتـظـرَ الـعـاني ا
يـلــقـيــهـا  كــادح عـراقي يــجـيـد تــدويـر االطـالل واالسـتـمــتـاع حتت
ـعــمـرة في الـعـراق   بل شـجـرة مـعــمـرة   ومـا اكـثــر االشـجـار ا
وسـافر في عـربات جـرّتهـا سالحف وليس خـيوالً مـطهـمةً   مـعلـنا
بشهامة الفوز الصامت ولذلك تكالب عليه صيادو
الغابات  معتبرين دوره
خــــطــــراً يـــــهــــدد االمن
ـنـاسـبـة الـوطـني   وبــا
كـــــان (لالرانب ) ادوار
في  مـــراقـــبــة شـــفــاهه
مـــســجــلـــ كل شــاردة
وواردة  يــــــــجــــــــيــــــــدون
الــعــمــلــيـات احلــســابــيـة
االربع اجلـــمـع والـــطــرح
والـــضـــرب والــــقـــســـمـــة
ــــــواظــــــبـــــة مــــــدقــــــقي

حسابات مقاول .  
نـــحـن اذا امـــام مـــشـــهــد
حلسن العاني  يترفع من
الــســقــوط في الــهـوى ألن
افـــة الــرأي الـــهــوى  وفق
الـــعـــرب  لـــذلك يـــفــاوض
الــبــعـيــر بــأعـصــاب بـاردة
حلـــثه  عـــلى  الـــنـــزول من
التل اذا اقتضت الضرورة
ذلك   ويــحــذر الـــغــربــان من ســرقــة اصــوات الـــبالبل   ويــبــعث
بـرسائل  الى االسـمـاك ان التتـورط  باسـتـغفـال الـصيـادين   هذا

لك  هو حسن العاني في كل ماكتبه  ومنه كتابه  بانتظار ا
هو انـتظار فرض عـليه النه وفق مـعلومـاتي يفضل ان يـنتظـر ليلقي
حتيـة الصبـاح على يـتيم تقـطعت به الـسبل  ولهـذا اجزم انه نافسَ
الـشـاعـر محـمـود درويش الـذي اعـلن بوثـيـقـة شـعريـة مـدعـومة( ان
أطلتْ التـأمل بوردةٍ  لن تزحـزحك العاصفـة)   بل وينحـنى تقديراً
لصباغ احذية على احد ارصـفة ساحة الرصافي  ينظر الى االفق

ارة  لكي ال يتوهموا  انه يستدر عطفهم  . وليس ألحذية ا
ـلك) 100عـنـوانـا ـ الحظـوا الـعـدد ـ مـوزعـة على يـضم ( بـانـتـظار ا
ـقـال ـعـدل صـفـحـتـ ونـصف سـطـر او  سـطـر حـجم ا   238اي 
الــواحـد وان تـبـايـنـت في الـطـول  احلـال الـذي يــعـني انه حتـاشى
ـعـتمـة للـغابـة  كـاشغـا عن اصرار الـدخول في تـفـاصيل  الـزوايا ا
شـديد عـلى حـمايـة رشاقـة  الـغزالن  وتـلك اهم االختـيـارات نكـاية
كن بوحـوش  تغوّلـوا  وحرصوا عـلى االطاحة به تـدريجيـا  كان 
ان يطـيحـوا به بطلـقة واحـدة في رأسه  ـ منـتج تلك التـشخـيصات
ـقــايـيس ان احلــيـاة ال تــسـتـدعي هــذا الـكم الــهـائل من الـوديــعـة 
ـكن ان يـطـيـحوا به الـضـغـائن واالحـقاد والـنـمـيـمـة ... اقول كـان 
برصـاصة واحـدة لكنـهم فضـلوا القـضاء عـليه تدريـجيـا خوفا من
الحقته بشهادة  ضربة جزاء تهمون الـوحيدون  الفضيحة وهم ا
التي احـتلت مـنزلـة تستـحقـها من التـقديـر بحسـاب خبـراء االعمدة
اعتمـد الفحص لك) عـقار متـعدد العالجـات الصـحفيـة. (بانتـظار ا
السريري واجراء الـتحليالت الالزمة والـتوصية بتـناول هذا العقار
بعـيداً عن الـنوايـا السـيئة  لـذلك حتاشى الـتنـكيل بـالشـياط  في
اذ لم يـرد  لهم ذكر فـيها  لكـنه نكلّ بـهم مدغوم عناوين كـتابه  

سراً في اكثر من مقال واحد .
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ـلك? لـقـد أصيب الـطـفل ذو الـدشداشـة اخلـالـية من اي اين ذهب ا
فئـة عمـلة بـاالحبـاط   ألنه وقع بـاحملظور عـندمـا رأى جثـة الوصي
وهي تتدلى بـحبل وهو ذات االحبـاط الذي رافقه  انيـساً في رحلة
واجهَ فيهـا  الفوضى واخلـصومات والـعديد مـن  االهوال واجلفاء
 لــكـنه رفض االســتـعــانـة بــغـيــر اسـلــحـة الــعـصــافـيــر رغم شـدة
ـا من  هـيـأة االلـتـفــافـات عـلى احلــقـائق ومـنــهـا حـ تــلـقى تـكــر
السـياحـة على اسـاس انه كتب عنـها نـاقداً ولـيس مادحـاً مع العلم
انه لم يكتب كلمةً واحدةً بشأنها وكـانت الهدية قداحة سگائر بحلة
ا اقتـرحه هنـري كيسـنجر مـستشـار االمن القومي جمـيلة تـوظيبـا 
االمريكي االسبق الـذي عرّف الدبلـوماسية(  ان تـكون لديك قداحة
وان كنت ال تدخن ولكن استخدمـها وديا ألشعال سگارة خصمك)
لك فـحسب عـلى غرار احلـال ايضـا ان حسن الـعاني لم يـنـتظـر ا
ـسرحي انـتـظـار غـودو  الـذي لم يـأتِ مـطلـقـا وفق تـأكـيـد الـكـاتب ا
صومـيل بيكت بل انـتظر بـواقعـية العـديد من البـشر الذين تـرفعوا
ان يـكـونـوا حـاشـيـات مـلوك وال رؤسـاء بل وال
مــدراء عــامـــ مــصــابــ بـــاورام الــزعــامــة
واشـتـبـكَ بـبــسـالـة مــتـهـم بـريء في مــواجـهـة

طواطم وثعالب  .
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حـيـنمـا فـتحت هـذا الـكتـاب شـعرت
بإن الـكاتب د.حـكمت شـبر يـقودني
ـالـوف هو الى أفق ثـقـافي خارج ا
ـــتــلـــقي ان يـــســأل وال يـــريـــد من ا
يبحث عن االجوبة القاطعة في هذا
الكتاب الذي يصعب تصنيفه بكتب
(السير الذاتية)  هو يريد ان يقول
(هل مـــــا نـــــراه الــــيـــــوم له عـالقــــة
ــــاضي?) هل يــــهـــدف بـــأخــــطـــاء ا
الــكـــتـــاب الى االصالح وتـــصــويب
ـواقـف حـيـنـمـا اهـدى لي االراء وا
هـذا الـكتـاب ونـقـله الصـديق احـمد
عـبـد الـرحيم الـسـاعـدي من الـنجف
الـى بـغـداد لـنـلـتـقي في مـقـر احتـاد
االدباء كنت اعتقد بإن هذا الكتاب
(روايـة) وقــال لي احـمـد الـسـاعـدي
هو فعال مثل (الرواية) وأضاف (د.
حـكمت شـبـر ال يكـتب اي شـيئ قبل

ان يقرأ الكثير من الروايات)!
يــقـــول د.حــكـــمت شـــبــر في فـــقــرة
الـتمـهيـد (اخـترت هـذا العـنوان في
هذه احملـطـة من حيـاتي. وكنت أود
أن أسميـها الهروب االخـير. لكن ما
يـقع ويـحـيـطـني مـن أحـداث جـسام

l «u « s  W¹«Ë— g¹Ë—œ

رسالة واشنطن 

tð«d c  —«b ≈ bŽu  sKF¹ U UÐË√ „«—UÐ
26

مـسـؤول عن فـقره او بـسـبب غـبائه
وكـــــســــله  اصــــبـــــحت الــــنــــظــــرة
االجتماعية (مـصلحة اجملتمع) هي
من حتـقق (مـصـلـحـة الـفـرد) وليس
كـــمـــا يـــقــول االثـــريـــاء (مـــجـــمــوع
مـصــلـحـة االفــراد حتـقق مـصــلـحـة
ـيـزان اجملــتـمع)  لم يـعـد يـقـتـنع 
(الــــســـوق) لـــتــــوجـــيه االنــــشـــطـــة
االقــــتــــصـــــاديــــة بل يــــعــــول عــــلى
(التـخطـيط) هو من يـوجه  الـنشاط
االقتـصاد الى القـطاعات االنـتاجية
ادي وال  لم يقيم اعتبـارا للحافز ا
يـعـيب  تــدخل الـدولـة فـي الـنـشـاط
االقتـصـاي وصار من انـصار (دعم
الـــســـلـع الـــضـــروريــــة) فـــهل هـــذه
القناعـات االقتصادية واالجـتماعية
والــفـــكــريـــة ال زالت تــراوده  !? .-
يــقـول شــبــر عن هــادي الــصـراف-
حـــدثـــني  عن الـــوطن واجلـــمـــاعــة
وضــرورة االنــدمــاج بــآالم اآلخـرين
ومعانـاتهم وهم يعيـشون في غمرة
الـبـؤس في حـ يـتـمـتع الـقـلـة من
ـلذات حلـياة االثريـاء واحلاكـم 
ـتعة ـسكون مـقالـيد الـسلطـة فا و
والثروة بـأيديهم "لـقد عرفت بؤس
اجلــمـاهـيـر الـذي عـبـر عـنه غـوركي
في  رواية (األم) كان هائال ومحفزا
وقـــرأت الـــكــــثـــيـــر من تـك الـــكـــتب
اإلنــســانــيــة عن مــعــانــاة الــبــشــر
وكـــــتـــــاب الـــــفــــوالذ ســـــقـــــيـــــنــــاه
ألستروفسكي ذلك االنسان احملطم
ــشـلـول والـذي يــصـر أن يـعـيش وا
كـل يـوم ألنـهـاء كـتــابه وهـو يـكـافح
في سبيل اآلخرين وكوخ العم توم
الذي جاء معبـرا عن معاناة السود
ـتـحــدة األمـريــكـيـة في الـواليــات ا
وغـيـره من الـكـتب الــتـقـدمـيـة الـتي
فــتــحت لي الــطــريق مـعــبــدا نــحـو

تـبـني فـكـرة الـكـفـاح مع اجلـمـاهـير
واألبـتـعــاد عن الـنـفس ومــطـاويـهـا
ومـراميـها وما يـعتـريهـا من ضعف
وبؤس يخـلقه اإلنسان لـنفسه وهو
وت متقـوقع وال يفكـر إال بذاته وبا
واحلـيـاة "ص8. ويـســتـمـر الـكـاتب
في سـرد انــواع اخـرى من الـهـروب
الـتـي تـدمـر احلـيـاة وهي (االدمـان)
عــلى اخلــمــرة او اخملــدرات ويـأتي
ثقف ثال ألسـتاذ (علي) الـشاب ا
الالمع والـــذي حـــصل عـــلـى درجــة
ماجسـتير في االقتـصاد من جامعة
الـقـاهـرة والـذي  يـسـتـطع مـقـاومة
الفـشل بـاحلب واصبح مـدمنـا على
ا ادى الى طرده اخلمرة والسكر 

من منصبه وحتول الى متشرد .
وعن هـروبه هـو الـكـاتب عـن بـغداد
والــنـجف بــعـد االحـتـالل االمـريـكي
لـلـعـراق والـصــدمـة الـتي اصـابـته
وهــو يـرى الــكـثــيـر من الــوطـنــيـ
وحـتى االحزاب الـعـريقـة بـالنـضال
مـــثـل احلـــزب الـــشــــيـــوعي تــــقـــبل

بالتعاون مع احملتل!
"أن مـــا اثــــارني وحـــز فـي نـــفـــسي
واســــتــــفـــــزني مـع الــــعـــــراقــــيــــ
اخملــلــصـ أن نــرى زعــيم احلـزب
الشيوعي (حميد مجيد) ينضم إلى
مــجـــلـس احلــكـم بـــقــيـــادة احملـــتل
ر) هذا احلزب العظيم لقيصر (بر
الــذي قـــدم آالف الــشــهــداء طــيــلــة
تـأريـخه في سـبيـل قضـيـة الـشعب
كـيـف يـقــبل بـالــعــمل مع احملـتــلـ
.زلق أخطأ قـادة احلزب  مرات عدة
فـي تــــــــــعـــــــــاونـــــــــهـم مـع رجـــــــــال
احلكم."ص  43 ويلوم شبر احلزب
عـلى تـعاونـه مع عبـد الـكـر قاسم
عــام  1958 ومـن ثم تـــعـــانـــوه مع
حزب البعث بعد عام )  1970 وها

االقتصادي للبلدان النامية.
بـحث األمــكـانـيــة احملـتــمـلـة -
للقـطاع العام كـأساس اقتصادي
في الــنــضــال ضــد االســتــعــمــار

واالستعمار اجلديد.
درس مـوضــوع رأســمــالــيـة -
الــــدولـــة وطـــرق تــــطـــور الـــدول
سـتقلـة في ظروف الـتحول من ا
الرأسماليـة الى االشتراكية على

ي. النظاق العا
كــتـاب (مــحــطـات تــســتـحق -
ـواجـهـة) الـتوقف  –الـهـروب وا
كـــتــاب شــامـل فــيه تـــنــويع بــ

الـسـيـاسـة والـتـحـلـيل الـعـلـمي 
وفــيـه حب الــوطـن والــواقـــعــيــة
االنتـقادية لـلبيـئة السيـاسية في
الــعــراق وعـــنــد االحــزاب وفــيه
ايــضـــا (الــشـــعــر) فـــهــو كـــتــاب

يستحق القراءة.

ــر بـه الــعــراق جــعـــلــني أصــرف
الـنـظـر عن تسـمـيـة الهـروب االخـير
فـــقـــد أهــــرب مـــرة أخـــرى) هل هي
نـظرة الـياس التـي لم يعـرفهـا شبر
وهو في شـبابه وقـد روادته االفكار
الـعبـثيـة (انهـا عبـثيـة احليـاة التي
خنقـت حبي للـحياة في تـلك الفترة
ـقــابـر الــتـعــيـســة وأنـا أدور بــ ا
ــعــري (هـذه قــبــورنـا مــرددا قـول ا
تمأل الـرحب\ فأين الـقبـور من عهد
عــاد)  ..لـكــني ألـتــقــيت يـومــا أحـد
االصــدقـاء والــذي أنـقــذني من هـذه
االفـكــار الــسـود (هــادي الــصـراف)
ذلك الــشــخص األعــرج والــقــصــيـر
الـقامـة ولكن شـخـصيـته السـاحرة
وأبتـسامته اجلـميلـة لها وقع كـبير
في تـبــديـد الـكــثـيــر من الـوسـاوس
الـتي اســتـحـلــتـني واحــالـتـني إلى
ركـام) ومـنه يـكـتـسب شـبـر (الـوعي
الــطـــبــقي) والــفـــرق بــ الــفـــقــيــر
ـسـاواة والــغـني لم يـعــد يـؤمن بـا
امـام الــقـانــون فــقط بل يــبـحث عن
ـــســـاواة امـــام حـــقـــائق احلـــيــاة ا
وتــكــافـؤ الــفــرص لــيس كل فــقــيـر
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الـعــارف لــلـمــطــبـــوعــات/ بــيـروت -

لبنان

هم بـــعــد االحـــتالل يــتـــعــانــون مع
احملـتل ..فـهل هـذه سـيـاسـة احلزب
الــنـضـالـيــة الـتي اعــتـمـدهــا طـلـيـة
وجـوده ونضـاله الـكـبيـر في سـبيل

رفعة وسعادة الشعب العراقي"
يـضم الـكـتـاب الـكثـيـر من الـتـحـليل
واقف الـقـوى الـسيـاسـية والـنـقـد 
وهناك قصائد استشهد بها الكاتب
فـي مـــواقف ومـــراحـل ومـــحـــطـــات
تــاريـخـيــة مـخـتــلـفـة  وال يــقـتـصـر
الكتاب على االحداث السياسية في
العراق بل يتعدى االهتمام بالوطن

العربي ايضا.
q UA  WLłdð

وهــنـــاك مــلـــحق مـــكــرس (لـــذكــرى
الـشـهـيـد الــدكـتـور صـفـاء احلـافظ)
ؤلف تـرجـمـة مـوضوع قـدم فـيـهـا ا
(مـــشــاكـل رأســمــالـــيــة الـــدولــة في
الـبـلـدان الـنـامـيـة) لـلـكـاتب "يو- ف
روزالـــيف" وقـــد اجتـه الـــبـــحث في
حتــلـيالت لــرأسـمــالــيـة الــدولـة في
بـــلــدان الــشــرق اربـــعــة اجتــاهــات
رئـيـسيـة حيـث وصلـوا (الـباحـثون

السوفيت) الى النتائج التالية:
تبـيان جوهـر رأسمالـية الدولة -
فـي البـلـدان الـنـامـية والـتـنـاقـضات

الرئيسية  التي أوجدتها.
حتـديـد مـكـان ودور رأسـمـالـيـة -
الــدولـة في الــتــطـور االجــتــمـاعي-
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صـــــدرت مـــــؤخـــــرا روايـــــة حـــــرب
وونــــــســـــاء لــــــلــــــروائي ســــــاجـــــد
الـسـامرائي وتـدور أحـداثُ الـروايةِ
عن واقعِ اجملـــتــمـعِ الــعـــراقي أيــام
احلـروبِ والــنـزاعـات فـالـرجـالُ في
ا فيها وبيوتهم خلفهم احلروب 
في حـروبٍ أخـرى دائـمـةٍ بـ نـساءٍ
يعشن الشوقَ لرجالهن ثم الشجار
مع بـعضـهن لسـخـافاتٍ عـلى توافه
األمــور وذلك في مـجــتـمعٍ رغم ذلك
مــتـجــانسٍ مِن قــومـيــاتٍ وثـقــافـاتٍ
مخـتلفـة لكن يجـمعهم جـميعا حبُّ

الوطن واحلرص على وحدته.
    وتــغــوص األحــداثُ في أعــمــاقِ

عائلة عراقية تسكن حيا من بغداد
وتــــلك الــــعـــائــــلــــة من أم وولــــدين
وابــنـــتــ إحـــداهــمـــا مــتـــزوجــة
والـثـانيـة هي زيـنب بـطلـة الـرواية
وكـــــانـت قــــد رفـــــضت الـــــزواج من
كـثـيـرين لـتـرعى أمـهـا ثم أخـويـهـا
وصــــارت عــــلـى وشك أن تــــصــــبح
عــانــســا ثم مــاتت أمــهــا وحــزنت

عليها كثيرا.
    وصــــارت وحــــيـــدة خــــاصـــة أنَّ
أخـــويــهـــا كــمـــعــظم رجـــال بالدهــا
مشـغوالن بـتلك احلرب الـلعـينة ثم
مـا لــبــثت أن رفـضت طــلب جــارهـا
األصفر للزواج بها ثم أحبت شابا
ووثقت به لكـنه كان أضعف من أن

يـتـشـبث بـها فـانـتـهى أمـرها حتت
رحــمـة زوجـة أخـيــهـا أحالم وأمـهـا
صـاحـبـة اللـسـان الـسـلـيط والـعـقل
الــشــريــر فــنــســجــتــا لــهــا شــبــاك
صـيـدهـما لـتـتزوج مـكـرهـة من خال
أحالم شـــريـف عـــبـــد الـــله. الـــرجل
القـروي البائس الـبذيء الـذي يريد
إجناب الولـد ح عجز عن ذلك من
زوجــــته فـــوزيــــة الـــتي أجنــــبت له
خــمس بــنـات والــذي ال يــعـرف من
الـــدنــيـــا غــيـــر غــنـــمــاته وحـــقــوله
ــزروعـــة بــاحلــنـــطــة والــشـــعــيــر ا

والذرة.
   وتــذهب مـعه لـتـعــيش في قـريـته
الـبـعيـدة عن كل مـظاهـر احلـضارة.

حـــيث ال مــاء عـــذبــاً وال كـــهــربــاء .
وتـهـملـها أخـتـها أسـماء ويـهـملـها
ــشــغـول مع أخــوهـا األكــبــر عـلي ا
ـسـيـحــيـة ريـتـا خـوري خـطـيــبـته ا
الـــتي حتـــاول إقــنــاعـه بــالـــهــجــرة

ألمريكا. 
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   وتبـقى زينب وحـيدة مـتروكة مع
الــزوج الـهـمـجـي شـريف وتـمـضي
الــشــهــور حـــتى يُــخــلَقَ جــنــ في
بـطـنـهـا ..وتـبــدأ مـعـركـة ثـانـيـة مع
زوجــة زوجــهـــا وبــنــاتـــهــا األكــثــر
شراسـة منهـا..ولكن هـناك من يقف
بـحـانـبـهـا أال وهي الـعـجـوز والـدة

شريف.

وتـــأتـي ســاعـــة والدتـــهـــا لــتـــقع
الـفـاجــعـة الـكـبــرى لـقـد أجنـبت
بـنـتا فـاسـودَّ وجهُ الـزوجِ وأمر
عـلى الــفـور بـوضــعـهـا بــحـجـرة
طـيـنيـة مـنـعزلـة بـعيـدة عن بـيته
األشـبه بـالــقـصـر تــلك احلـجـرة
الـتي كـانت مـأوى خلـادمـتـه مـنذ
سنوات والـتي ماتت بهـا بلدغة
أفــعى.     وذهــبت األم الـعــجـوز
لـتـرجـعـهـا فـقـالت زيـنب لـهـا: بل
خذوا ابنتي واتركوني فسألتها
مـنـدهـشـة ومشـفـقـة علـيـهـا: ماذا
ســتـــفـــعــلـــ في هـــذه الــغـــرفــة
وحـشة وحـدك? قالت زينب في ا
يـــأسٍ: ســأنـــتـــظـــر األفــعى.       غالف الكتاب

الــعـمـلـيـات الــنـفـسـيـة والــعـمـلـيـات
الــنــفــســيــة في اجملــال الــعــســكـري

دني منها. وا
امــــا الـــــفــــصل الـــــثــــالث واضــــاف
مصطلحـات العمليـات النفسية  من
احلــرب الــبــاردة وصــوآل إلى حـرب

علومات  ا
 وأساليب العـمليات النـفسية حيث
ذكــر ثالثــة وعـــشــرين أســلــوبــآ من
أسـاليب الـتضـلـيل وصوآل ألسـلوب

الضغط النفسي 
الفصل الرابع

أشار إلى أدوات العملـيات النفسية
بكل اشكـالها واالعتـماد على أحدث

الدراسات حيث ذكر فيه
اربعاً وعشرين أداة

الفصل اخلامس 
ســـــــلط الـــــــضـــــــوء عــــــلـى عـالقــــــة
صطلحـات النفسيـة مع العمليات ا
ساعده له والعالقة ب العلوم ا

 وشخصيات من العمليات النفسية
وعوامل قوة الدول 

امــا الـفـصل الـسـادس  فـتـحـدث عن
أسلـوب  اإلدارة ومفـهوم الـتخـطيط
واســاســيــات جنــاح الــعــمــلــيـات و
ـعــلــومــات لــلــعــمــلــيـات مــصــادر ا

النفسية 
والفصل السابع

ـوذج الـعــمـلـيـات فـقـد إشــار إلى أ
النفـسية العـراقية النـوعية وبصور
مـتنـوعة وخـبرات مـيدانـية وادوات
حــيــة اســتــخــدمت في الــعــمــلــيـات
الـنــفــســيـة والــتــقــنـيــات احلــديــثـة

والنظريات ومفهوم اإلرهاب 
ــعـنــويــات والــقــيـادة والــتالعب وا
بــــالـــذاكـــرة و احلــــرب الـــنــــاعـــمـــة

والدراسات السابقة
 سيكولوجية التحكم بالشعوب 

واعـتـمـد الكـتـاب علـى أكثـر من مـئة
مصدر عربي واجنبي.
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صدرت عن مطبعة النوارس ببغداد
دخل إلى الطبعة األولى من كتاب ا
العمـليات الـنفسيـة أشراف وتدقيق
اخلـبــيـر األمــني سـعــيـد اجلــيـاشي
تـــــألـــــيـف حـــــســـــام عـــــبـــــد عــــوده
ـكـصـوصـي حـيث تـضــمن سـبـعـة ا
ـواضيع العمليات فصول تنوعت 
النفـسية والدراسات احلـديثة حيث
تـــنــاول الـــفــصـل األول الــتـــعــاريف
اخلـاصــة بــالـعــمــلـيــات الــنـفــســيـة
(خـــمــســـة عـــشـــر تــعـــريف) عـــربي
واجــنــبـي مــتــرجـم ومــنــاقـــشــتــهــا
واضــافـة تـعـريف شــامل وكـمـا ذكـر
الـكـتـاب نـشــأت وتـطـور الـعـمـلـيـات
الـنـفسـيـة في مـختـلف الـعـصور مع

همة ومراحل التطور   األمثلة ا
امـا الـفــصل الـثـاني فــقـد أشـار إلى
مــــبـــــاد وأهــــمــــيـــــة وعــــنــــاصــــر
واســــاســــيـــــات وأهــــداف وأنــــواع
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ـــؤســســـة الــعـــربــيــة صـــدرت عن ا
للـدراسات والنـشر رواية (درويش)
لـلـكـاتب الـعــراقي مـاجـد اخلـطـيب.
هـي الــــــــروايــــــــة األولـى لـإلعـالمي
ـسرحي الذي نـشر حتى والكاتب ا
اآلن  10مسرحيات وترجم أكثر من
ـانـية  10مـسـرحيـات أخـرى عن األ
واالنكليزية اجملرية.يسرد اخلطيب
في روايـــــته الـــــتي تـــــقع في 250
صفحة صفحات واقعية من تاريخ
عـائـلــته الـبـصـريـة ونــضـالـهـا ضـد
الـعـثمـانـي واالجنـلـيز مـنـذ نهـاية
الـقـرن الـتـاسع عـشـر. هي حـكـايات
عن جـده وعــمه الــكـبــيــر وأبـيه في
كتـاب من فـصول مـتعـددة حمل كل
فصل منها عنوانـاً لكنها تلتم مثل
خــيــوط الــعــنـكــبــوت وتــتــســلــسل
بـتــصـاعـد درامي لـتــشـكل بـنــيـتـهـا
الـروائـيـة.اسـتـخـدم الـكـاتب طـريـقة

الواقعية السحرية في سرد أحداث
ـتعـلق منـها الـرواية وخـصوصـاً ا
ــــغـــامــــرات درويش بــــ أهـــوار
الـبـصـرة وقـرى األهـواز. فـيـحـدثـنـا
عن مـحـاولــة جـده من نـاحــيـة أبـيه
قـتل (عـزرائـيل) بـالــسـيف في لـيـلـة
ـــاته وعـن احلــيـــزبـــون(بــيّـــاعــة
الغيم) التي تـداوي جرحه في قرية
مـا بـالـقـرب من احملـمـرة وعن جده
ــــلـــــقب بـ(أبي من نــــاحـــــيــــة أمه ا
عـربيـد) الذي كـان يحـتفظ بـثعـبان
أسود في كيس يحـمله معه يدافع
عـنه.ووفقـا لـوكالـة االنـباء االردنـية
بـترا يـلجأ اخلـطيـب إلى الواقـعية
في سـرد األحـداث الـسيـاسـيـة التي
شهدها العراق وشهدتها البصرة
ودور أفـراد عـائـلـته فـيـهـا. يـتـحدث
عن مـواجــهـة درويش لــعـصــابـات(
الـدهـاهـة) الـتي روعت الـبـصرة في
مـطلع الـقـرن العـشـرين ودفاعه عن

بــيــوت الـيــهــود في مــنـطــقــته ضـد
الـــغــوغـــاء خالل أيـــام(الــفـــرهــود)
ــسـلــسل) الـذي وتـصــديه لـ(عــبـد ا
كـان يــظـهــر كـالــشـبح في الــبـصـرة
ساء. ة ويسلب الناس في ا القد
وضــــمّن الـــكـــاتـب الـــروايـــة ثالثـــة
مـشاهـد مسرحـية قـصيـرة حمل كل
مــنـهـا اسـمـاً مــخـتـلـفـاً. ويــسـتـفـيـد
اخلـــطـــيب هــــنـــا من جتــــربـــته في
ــســـرحــيــة في حتــويل الـــكــتــابــة ا
مـغـامـرات درويش إلى مـسـرحـيـات
بدالً من سردها.في معرض روايته
يــعــود الـكــاتب بــطــريــقــة (الـفالش
نطقة التي ولد درويش باك) إلى ا
فـيـهـا والـتي تـشـتـهـر بـ(شـنـاشـيل
الـبـصـرة) حـيث الـبيـوت الـغـاطـسة
في شط البصرة. يعدد مجانينها و
جــســورهــا وبــيـوتــهــا وحــواريــهـا
وشـــوارعـــهـــا ويـــشــرح دورهـــا في
أحـداث الـروايـة.وهذا هـو الـتـعاون

ـؤسـسـة الــثـاني بـ الـكــاتب وا
الــعـربــيــة لـلــدراســات والـنــشـر
حــيث ســبق لــلـدار أن نــشـرت له
كـتــاب (هــايـنــريش هــايـنه: روح
اني) في سنة 2012. الشعر األ

غالف الرواية
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صدرت حـديثـاً عن دار الرافدين في
بيروت ترجمـة لرواية (ذئب البحر)
لــــلــــمــــؤلـف جــــان لــــنـــــدن قــــامت
بتـرجمـتها مـروة اجلزائـري.وكُتبَت
(ذئـب الــــبـــــحــــر) فـي عــــام 1904
كرواية مغـامرات بحريـة جمع فيها
جـاك لـنـدن بـ رومـانـسـيـة الـبـحـر
ـتـمـثـلـة بـتـصويـرات حـيّـة خـالبة ا
لــلــعـواصف الــعــنـيــفــة والـضــبـاب
الــكــثــيف الــغــاضب والــكــثـيــر من
ـصــيــريـة األحــداث والـتــحــوالت ا
بـأسلـوب فلسـفي يُـعالج صـعوبات
الــقـدر اإلنـسـانـي حـول كل األشـيـاء

ـهـمـة في احلـيـاة بـشـكـل عـام.وقد ا
تــمـكن جـاك لـنــدن من خـلق أقـطـاب
أدبية مـثاليـة متمثـلة بشخـصيت
رئـيـستـ مـتضـادتـ بشـكل مـلفت
وهـمـا: الـقـبطـان وولف الرسن وكل
ــثــله من جتــســيـد لــلــرجــولـة مــا 
ــتّـقـد بـقـوتـه وعـدوانـيــته وذكـائه ا
ـاديـة البـحتـة وهمـفري وفـلسـفته ا
فـــــــان وايــــــــدن نـــــــاقــــــــد أدبـي في
لم يرَ اجلانب الثالثيـنات من عمـره
ـظـلـم لـلـحــيـاة ولم يَـخــبـر شـظف ا
العيش نـظرته مثـالية ورومـانسية
لـكل شيء تــقـريـبـاً تـتــغـيـر حـيـاته
حـ تـغـرق الـسـفيـنـة الـتي يـسـافر

عـــلـى مـــتـــنــــهـــا في خــــلـــيج ســـان
فـرانـسـيسـكـو ويقـضي عـدة أشـهر
على م سفينة صيد عجول البحر

(الشبح).
تـرك جــاك لـنـدن أفــكـاره وفـلــسـفـته
وعـــصـــارة جتــــربـــته فـي الـــبـــحـــر
ـغـامـرة مثـيـرة وصـفـها ـزوجـة 
الـــنُــقّــاد بـــأنــهــا واحـــدة من أعــظم
قــصص الــبــحــر الـتـي كُـتــبت عــلى
اإلطالق مــــزيـج من الـــــواقــــعــــيــــة
اجلـريـئـة والـشاعـريـة الـسـامـية في
تـــصــويـــرهـــا صــراع اإلنـــســان مع
عناصر الطبـيعة ومع نفسه لتنتج

عمالً يستحق القراءة بكل تأكيد. غالف الرواية
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مُـحـقق ضـد سـوســيـيـداد والـيـوم
مــرة أخــرى تــصــدى لــعــدة كـرات
ـكنه فـعـله وما ونـحن نـعرف مـا 
يـعــجــبـني أنه قــادر عــلى اخلـروج
ـا بـالــكـرة مـن اخلـلف وســعـيــد 

باراة". قدمه في ا
: "ســـوق االنــــتــــقـــاالت? لــــقـــد وأ
نــــاقـــشـــنـــا األمــــر وأنـــا ســـعـــيـــد
ـــوجــودة ونـــحن بـــاجملـــمـــوعـــة ا

سنحاول أن نقدم موسمًا جيدًا".
وفي مــنـافـسـات الـدوري االيـطـالي
قــلب إنـــتــر مــيالن الــطــاولــة عــلى
ضـيــفه فـيـورنــتـيـنـا بــعـدمـا حـول
تــأخـره بــنــتــيــجـة (2-3) إلى فـوز
ــبـاراة الـتي بــنـتــيـجـة (3-4) في ا
جـمـعـتـهمـا  عـلى مـلـعب جـوزيبي
مـيـاتـزا ضـمـن مـنـافـسـات اجلـولة

الثانية من الدوري اإليطالي.
وأحـــــرز الوتــــارو مــــارتــــيــــنــــيــــز
فيديـريكو تشـيكيريـني باخلطأ في
مـرمـاه رومـيـلـو لـوكـاكـو ودانـيـلو
دي أمــــبــــروزيــــو أهــــداف إنــــتــــر
بالدقائق (2+45 و 52و87 و89).
بـيـنـمـا أحـرز كــريـسـتـيـان كـوامي
كــاســتــروفــيــلي وكــيــيــزا أهــداف
فـيــورنـتــيــنـا في الــدقـائق ( 3و57

و.(63
وبهذا الفوز حقق إنتر ميالن أول
ــوسم بــيــنــمــا  3نــقــاط لـه هــذا ا
يتجمد رصيد الفيوال عند 3 نقاط.
افـتـتح كـوامي مـهـاجم فـيـورنـتـيـنا
الـنتـيجـة في الدقـيقـة الثـالثـة بعد
خـــطــأ دفـــاعي من العـــبي اإلنـــتــر
لــيــنـــفــرد بــونــافـــنــتــورا وكــوامي
رمى داخل مـنطقة الـستة يادرة با
ويـتــبـادالن الــكـرة ويـســدد كـوامي

ــبـــاراة الـــعــودة 75.وقـــرر حــكـم ا
لـتـقـنـيـة الـفـيـديـو بـسـبب الـتـحـام
مـدافع بيـتيـس بارتـرا على بـورخا
مـــايـــورال مــهـــاجم ريـــال مـــدريــد
واحـتـسب ركـلـة جـزاء لـلـمـيرجني
نـفـذهـا سـيـرجـيـو رامـوس بـنـجاح

في الدقيقة 82.
وجنح ريـــال مـــدريـــد في احلـــفــاظ
على تقدمه حـتى الثواني األخيرة
ليُحـقق حال اللـقب أول انتصار له

في حملة الدفاع عن لقبه.
Ê«b¹“ —«d

أعـرب الــفـرنـسي زين الـدين زيـدان
ــديــر الــفــني لــريــال مــدريــد عن ا
سـعـادته عـقب االنـتـصـار بـنـتـيـجة
(2-3) على ريـال بيـتيس بـاجلولة

الثالثة من الليجا.
ـــــؤتـــــمـــــر وقـــــال زيـــــدان خـالل ا
الــصـحــفي: "ركــلـة اجلــزاء? هــنـاك
حـكم وراجع الــلـعــبـة وأعــتـقـد أن
هذا ما حدث بالضبط واحلكم هو

سؤول وأنا لن أعلق". ا
ـــبــاراة وأضـــاف: "أهم شـيء هي ا
التي لعـبناهـا في ملعب مُـعقد ضد
فـــريق حـــقق انـــتــصـــارين في أول
جـولـتـ ونـحن سُـعـداء وراضـون
عـمـا قـدمـنــاه وعـانـيـنـا حلـصـد 3

نقاط مهمة".
وعن أداء يــوفــيـتش أجــاب: "كـنت
أتطلع للـعب خارج معلبـنا بطريقة
ـكـنـنــا الـلـعب بـعـدة مـخـتــلـفـة و
طـرق والـيـوم كـانت إحـدى الـطرق
كننا ومع وجود مهاجم اثن 
ـبـاراة فـنـحن أن نــكـون سُـعـداء بـا

حصدنا النقاط الثالث".
وأردف: "كـورتـوا أنـقـذنـا من هـدف

ــبـــاراة الـــعــودة 75.وقـــرر حــكـم ا
لـتـقـنـيـة الـفـيـديـو بـسـبب الـتـحـام
مـدافع بيـتيـس بارتـرا على بـورخا
مـــايـــورال مــهـــاجم ريـــال مـــدريــد
واحـتـسب ركـلـة جـزاء لـلـمـيرجني
نـفـذهـا سـيـرجـيـو رامـوس بـنـجاح

في الدقيقة 82.
وجنح ريـــال مـــدريـــد في احلـــفــاظ
على تقدمه حـتى الثواني األخيرة
ليُحـقق حال اللـقب أول انتصار له

في حملة الدفاع عن لقبه.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني سـجل
ـــرســون العـب ريــال بـــيـــتــيس إ
الهدف الثاني لريال مدريد باخلطأ
فـي مـرمــاه في الــدقـيــقـة 49 حـيث
تـلـقى كـرة عـرضــيـة من كـارفـاخـال
وســـــدد عـــــلـى يـــــســـــار احلــــارس

روبليس.
ا من وحرمت العـارضة كر بـنز
تسجيـل الهدف الثالـث في الدقيقة
52 حيث سدد كرة قوية اصطدمت
ــسك بــهــا بـــالــعــارضــة قــبـل أن 

احلارس روبليس.
ــبــاراة الــبــطــاقــة وأشــهـــر حــكم ا
ـرسون مدافع احلمراء في وجه إ
بيتيس في الدقيقة 67 بعد تدخله
العنيف على لوكا يوفيتش مهاجم
ريــال مـدريــد عـلى حــدود مــنـطــقـة

اجلزاء.
ونــفـذ ســيـرجــيـو رامــوس الـركــلـة
ـبـاشـرة حـيث اصـطـدمت احلـرة ا
الـكـرة بـالـشـباك اخلـارجـيـة لـلـقائم

األيسر لبيتيس في الدقيقة 68.
وتـألق تـيـبـو كـورتـوا حـارس ريـال
مـدريـد في التـصـدي لتـسـديدة من
كارفاليـو العب بيتيـس في الدقيقة

لــبـيــتــيس في الــدقــيــقـة 37 حـيث
نـطقـة من نبيل تلـقى تمـريرة في ا
ـ احلـارس فــقـيــر وسـدد عــلى 

تيبو كورتوا.
واشــتـكى كـروس من آالم عــضـلـيـة
ــديـر في الــدقـيــقـة 45 لــيــضـطــر ا
الـفــني زين الــدين زيــدان لـســحـبه
والـــدفع بـــلـــوكــا مـــودريـــتش بــدال
مــنه.وانـتـهى الـشـوط األول بـتـقـدم

األندلسي بهدف لهدف.
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ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني سـجل
ـــرســون العـب ريــال بـــيـــتــيس إ
الهدف الثاني لريال مدريد باخلطأ
فـي مـرمــاه في الــدقـيــقـة 49 حـيث
تـلـقى كـرة عـرضــيـة من كـارفـاخـال
وســـــدد عـــــلـى يـــــســـــار احلــــارس

روبليس.
ا من  وحرمت العارضة كر بنز
تسجيـل الهدف الثالـث في الدقيقة
52 حيث سدد كرة قوية اصطدمت
ــسك بــهــا بـــالــعــارضــة قــبـل أن 

احلارس روبليس.
ــبــاراة الــبــطــاقــة وأشــهـــر حــكم ا
ـرسون مدافع احلمراء في وجه إ
بيتيس في الدقيقة 67 بعد تدخله
العنيف على لوكا يوفيتش مهاجم
ريــال مـدريــد عـلى حــدود مــنـطــقـة

اجلزاء.
ونــفـذ ســيـرجــيـو رامــوس الـركــلـة
ـبـاشـرة حـيث اصـطـدمت احلـرة ا
الـكـرة بـالـشـباك اخلـارجـيـة لـلـقائم

األيسر لبيتيس في الدقيقة 68.
وتـألق تـيـبـو كـورتـوا حـارس ريـال
مـدريـد في التـصـدي لتـسـديدة من
كارفاليـو العب بيتيـس في الدقيقة
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حـــقق ريــــال مـــدريـــد حــــامل لـــقب
الــلـــيـــجــا أول انـــتـــصـــار له هــذا
ـوسم بالـفوز عـلى ريـال بيـتيس ا
بنـتيـجة (2-3) في إطار مـنافـسات
اجلــــولـــة الــــثـــالــــثــــة من الـــدوري

اإلسباني.
وسجل لـريال مـدريد فـالفـيردي في
ـــرســـون العب الـــدقـــيـــقــة 14 وإ
بــيــتــيس بــاخلــطــأ في مــرمــاه في
الـــدقــيــقــة 48 ورامــوس من ركــلــة
جزاء في الـدقيـقة 82 بيـنمـا سجل
لبـيتيس عـيسى مـاندي وكارفـاليو
في الـــدقــيـــقـــتــ (35 و37) عـــلى

الترتيب.
وبهـذا االنتـصار يـرفع ريال مـدريد
ـــركــز رصـــيــده إلى 4 نــقـــاط في ا
الـسـادس بــيـنـمـا يـتــجـمـد رصـيـد
ريــال بــيـــتــيس عــنــد 6 نــقــاط في

ركز الثاني. ا
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ـبـاراة بــضـغط بـدأ ريــال مـدريــد ا
ــا في مُـــبــكــر وجنـح كــر بــنـــز
تـسـجيل الـهـدف األول في الدقـيـقة
2 بــعـد كــرة عـرضــيـة في مــنـطــقـة
اجلـزاء مـن زمـيــله مــيــنـدي إال أن
باراة ألغاه بداعي التسلل. حكم ا
وأهـــدر فــيــرالنــد مــيــنــدي فــرصــة
تسـجيل الهـدف األول لريـال مدريد
في الـــدقــيـــقــة 6 حـــيث تـــوغل في
مــــنــــطــــقــــة اجلــــزاء وراوغ دفــــاع
بــيـــتـــيس لـــكن تـــســـديــدتـه مــرت
ـن لــلــحـارس بــجــانب الــقــائم األ

روبليس.
وتـألق تيـبو كـورتوا حـارس مرمى
ريال مدريد في التصدي لتسديدة
رأســـيــة قـــويــة من ســـنــابـــريــا في

الدقيقة 7 وحولها إلى ركنية.
وافتتح فـيدي فالـفيردي الـتسجيل
لــريـــال مـــدريــد فـي الــدقـــيـــقــة 14
ا مـسـتـغـال كـرة عرضـيـة مـن بـنـز
ن ليُـسدد أقصى على الـطرف األ

 احلارس روبليس.
وأضــاع رامــوس الـــهــدف الــثــاني
لريـال مدريد بـغرابة شـديدة حيث
كـان منـفردًا بـاحلارس في الـدقيـقة

15 وسدد بجانب القائم األيسر.
وكــــاد نـــبــــيل فــــقـــيــــر العب ريـــال
بـيـتيس أن يُـسـجل هدف الـتـعادل
لـفـريــقه حـيث انـطــلق وسـدد كـرة
أرضـيـة قـويـة عــلى حـدود مـنـطـقـة
اجلزاء مرت بـجانب القـائم األيسر

لكورتوا في الدقيقة 20.
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وجنح اجلــزائـري عــيــسى مــانـدي
في تـسـجـيـل هـدف الـتـعـادل لـريال
بيـتيس بـالدقـيقة  ?35حيث تـلقى
كــرة عـرضـيـة من زمـيـله كـانـالـيس
وسدد بـالرأس في مـنتـصف مرمى

كورتوا.
وضــاعف كـــارفــالــيـــو الــنــتـــيــجــة
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وافق االحتاد االوزبكي لـكرة الـقدم على طـلب الهيـأة التـطبيـعية لالحتـاد العراقـي للعـبة على خـوض مباراة
نـتخب ـقبل  وذلك ضمن حتـضيرات ا ـنتخبـ في السابع عـشر من تشـرين الثاني/نوفـمبر ا ودية ب ا
ؤهلة لنهـائيات كأس العالم قطر 2022 ونـهائيات كأس آسيا 2023 في ـزدوجة وا للـتصفيات اآلسيوية ا

. الص
ـلعب ـتـحـدة على أن يـتم حتـديـد ا ـبـاراة مع مـنتـخب اوزبـكـسـتان في دولـة االمـارات الـعـربيـة ا وسـتقـام ا
بـاراة في وقت الحق.وسـيـخوض أسـود الرافـدين مـباراتـ وديـت ضـمن أيـام الفـيـفا دي خالل وتـوقـيت ا
ـقبـل حـيث سـيلـتـقي مـنـتـخب عُـمـان بـالـثـالث عـشـر من الـشـهـر نـفـسه فـيـمـا سيـالعب مـنتـخب نـوفـمـبـر ا

أوزبكستان في السابع عشر.
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u“∫ الريال يخطف العالمة الكاملة بفوزه على فريق بتيس
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مبنى االحتاد الدولي لكرة القدم في جنيف

الـــــتي أبـــــرمـــــهـــــا
الـــــــنـــــــادي هـــــــذا
الــصـيف تــوالـيًـا
بـــــــعــــــدمـــــــا دفع
بـــحــــكـــيــــمي ثم
فـــــــــــــــيـــــــــــــــدال
ونــايــنــجــوالن
وأضـــــــــــــــــــــاع
لوكاكـو أخطر
فرص الـلقاء
بـعـد تـمـريـرة
مــــــــــــــــــــــــــــــن
بـيـريـسـيـتش
من الــنـاحـيـة
الــــــيـــــســـــرى
ســــــــــددهـــــــــا
ـــــــــهـــــــــاجم ا

البلجـيكي بجوار
الـقائم فـي الدقـيـقة

.(68)
واستمر لوكاكو
فـي إهــــــــــــــدار
الــــــــفــــــــرص
الـــســهـــلــة
فــــــــــــــــــمـن
تــــمـــريـــرة
الوتـــــــــارو
فـــــــــــــــــــتـح
لــــوكــــاكـــو
لـــــنـــــفـــــسه

ساحة وانفرد ا
ـرمى ليـسدد با
بـطــريــقــة غــيـر
جـيدة يـبـعـدها
دافع لركنية. ا
وفي الــدقـيــقـة
(87) عــــــــــادل
لـــــــوكـــــــاكــــــو
الـــنــــتـــيـــجـــة
لإلنــتـر بــعـد
لـعـبـة ثالثـيـة
رائــــــــــعــــــــــة
بـــتــمــريــرة من
لـــــوكــــاكـــــو إلى
نـايــنـجـوالن عـلى
ــنـــطـــقــة حـــدود ا
لــيـمــررهـا رادجـا من
ــدافــعــ إلى فــوق ا
حكيمي الذي مهدها
رمى بـتمـريـرة أمـام ا
إلى لوكاكو الذي سدد

الكرة في الشباك.
وقـلب اإلنـتـر الـنـتـيـجـة
رأسًـــا عـــلـى عـــقب وفي
الـدقـيـقـة 89 حـيث سـجل
دي أمــــبـــروزيــــو الـــهـــدف
الـــرابع لـــلــنـــيـــراتــزوري
بـــرأســيـــة مـــتــقـــنــة في
الـشبـاك بعـد عرضـية
ـــــــــــــــتـــــــــــــــازة مـن
أليكسيس سانشيز.

الـــــكـــــرة فـي الـــــشــــــبـــــاك.وأهـــــدر
بـــروزوفــيـــتش فـــرصـــة مــحـــقـــقــة
للتسجيل بعد تمريرة عرضية من
بـــاريـال من جـــهـــة الـــيـــمـــ داخل
ــنـطــقــة فــشل بــروزوفـيــتش في ا
التـعامل معـها لتـمر من أمام رأسه

لعب. خلارج ا
وكاد فـيورنتيـنا أن يضـيف الثاني
بالـدقيـقة (16) بعـد مـجهـود فردي
تاز من ريـبيري الـذي راوغ أكثر
من العب لـيـمرر الـكـرة إلى كوامي
ــــــرمى لـــــوال الـــــذي انـــــفــــــرد بـــــا
هـــانــدانــوفـــيــتش الـــذي خــرج من

مرماه وتصدى للكرة.
وفي الـدقـيـقـة (18) احـتـسب حـكم
اللـقاء ركـلة جـزاء لصـالح الوتارو
قـبل أن يـعـود إلى تـقـنـيـة الـفـيـديو
ـــراجــعـــة احلـــالـــة ويـــقـــرر عــدم

احتساب ركلة اجلزاء.
رمى وواصل فـيورنـتـينـا تـهديـده 
اإلنــتـر ومـن عـرضــيــة كــوامي من
ـدافع الــنـاحـيـة الـيـسـرى ارتـقى ا
مــيـلـيــنـكــوفـيـتـش لـيـضــرب الـكـرة

برأسه وتمر فوق العارضة.
وفي الـدقــيـقـة الــثـانـيــة من الـوقت
بــدل الـــضـــائع في الـــشــوط األول
عادل الوتارو الـنتيجة لـإلنتر بعد
هجمة مـرتدة سريعـة نفذها باريال
ـلـعب الــذي ركض من مـنـتــصف ا
لـــيــــمـــرر إلى الوتـــارو الـــذي راوغ
مدافع الـفيـوال وسدد كـرة قوية من
خــارج مـــنــطـــقــة اجلـــزاء ســـكــنت

الشباك.
وأسـفــرت الـدقـيـقـة (52) عن هدف
ـيز الـتـقدم لإلنـتـر بعـد مـجهـود 
من الوتارو الـذي حافظ عـلى الكرة
بـشـكل جـيـد أمـام سـفـيـان أمـرابط
نـطقة ويـسدد كرة ليـتوغل داخل ا
دافع فيـورنتينا أرضية تصـطدم 
تــشـيــكـيــريـني وتــغـيــر اجتـاهــهـا

وتسكن الشباك.
ـمـيز وواصل ريـبـيري مـجـهوده ا
بعدما انـطلق في الناحـية اليسرى
ومـرر الكـرة إلى الـقـادم من اخللف
كاستـروفيلي الـذي سدد الكرة من
ـــــنــــطــــقـــــة عــــلـى يــــســــار داخل ا
هـانـدانـوفـيـتش لـيـسـجل الـتـعادل

بالدقيقة (57).
وأهـدر بـيريـسيـتش فـرصـة التـقدم
عــلـى اإلنــتــر بــعــدمـــا ســنــحت له
الـفـرصـة من تـمــريـرة سـحـريـة من
ــــدافــــعـــ إريـــكــــسن مـن فـــوق ا

اســتــلــمـــهــا الــكـــرواتي وســددهــا
رمى. بطريقة غريبة بعيدة عن ا
وبالدقـيقة (63) أحرز كيـيزا هدف
ثـالث لــفـيـورنـتــيـنـا بـعــد تـمـريـرة
جـديــدة من الـســاحـر ريـبــيـري من
ــلـعـب إلى كــيـيــزا في مــنــتــصف ا
الــنــاحـيــة الــيـمــنى انــفــرد وسـدد

الكرة بطريقة رائعة في الشباك.
ودفع كـونـتي بالـصـفقـات اجلـديدة
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ــــوكـــلـــة الـــيـــهم ـــهـــام ا إجنـــاز ا

رجوة. لتحقيق االهداف ا
وأضـاف بـنـيـان  شــهـد االجـتـمـاع
حـــديــثــا مــوســـعــا حــول عــدد من
ـواضيع أهـمـها مـنـاقشـة بعض ا
الــفــقـرات والــتــعــديالت اخلــاصـة
ــــســــودة الـــــنــــظــــام االســــاسي
لـالحتـــاد الــعـــراقي لـــكـــرة الـــقــدم

Æ2020
وبــ رئـــيس الــتـــطــبـــيــعـــيــة: ان
االحتـاد الـدولي سـيـرسل مـسـودة
الــــــنـــــظـــــام االســــــاسي اخلـــــاص

باالحتادات الفرعية.
والـقـانـون االنـتـخـابي الـى الـهـيأة
الـتـطـبيـعـيـة لـتتم مـنـاقـشته خالل

ــقـبل وسـيــتم حتـديـد االسـبـوع ا
قبلة التي خارطة الطريق للفترة ا
تــتـــضـــمن الــتـــوقـــيــتـــات الالزمــة
للمصادقة عـلى االنظمة االساسية

وإجراء االنتخابات".
واختـتم بـنيـان: إن دعم االحتادين
الـدولي واالسـيــوي يـحـفــزنـا عـلى
مواصـلة الـعمل اجلـاد مهـما كانت
الـظــروف رغم أن جـائـحـة كـورونـا
عــقّـدت األمــور في الـعــالم بـأسـره
لــكـــنــنــا واثـــقــون من خــطـــواتــنــا
لـتـحـقـيق الـهـدف الـذي شـكـلت من
أجـله الــتـطـبــيـعـيـة لــبـنـاء االسس
السـليمـة التي ترتـكز علـيها كـرتنا

ستقبل". في ا
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اجـتــمــعت الـهــيــأة الـتــطــبـيــعــيـة
لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم مع
االحتادين الـدولي واالسيـوي عبر
تـقـنيـة إتصـال الـفيـديـو بحـضور
ـهــنـدس االمـ الــعـام لالحتــاد ا

محمد فرحان.
وقال رئـيس الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـية
ايــاد بـنـيـان  إن االجــتـمـاع  اتـسم
بااليجابـية حيث اشاد االحتادان
الــــدولي واالســــيــــوي بــــجــــهــــود
وخـطـوات الـهيـأة الـتـطبـيـعـية في
ظل الظرف االستثنائي والعصيب
ــــر به الــــعـــراق بــــســـبب الـــذي 
جــائـحـة كـورونـا وحـرصـهم عـلى

علق مؤيد البدري - عدسة: قحطان سليم جانب من حفل تذكاري لشيخ ا
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الـدكــتـورة ازهــار مــحـمــد قـالت:
الـــدورة ســـتـــشــارك فـــيـــهــا (24)
مـشــاركـة وســتـنــظم لـلــفـتـرة من
2020/9/29 حتى 2020/10/3 
ويـحــاضـر فــيـهــا نـخــبـة من اهل
االخـتـصـاص متـمـثـلة بـالـدكـتور
كاظم عودة واحلـكم حازم حس
والـــدكـــتـــور جنـــاح رحم فـــيـــمــا
سـيــديــر الـدورة الــدكـتــور فـارس
ســامي.واضــافـت: ســيــصــار الى
اقـامـة االخـتـبـارات النـظـريـة بـعد
انـتــهـاء الــدورة ويـحــدد وقـتــهـا
الحــقـــا والــنــاجـــحــة في الــدورة

ســـتـــمــــنح شـــهـــادة حتــــكـــيم من
الدرجة الثالثة.

واخـتتـمت بـالقـول : هـكذا دورات
من شـــأنـــهــا تـــطــويـــر الـــلــعـــبــة
فــالــتــحــكـيم جــزء اســاس فــيــهـا
وكرة الـقدم الـنسـوية حتـتاج الى
االسس الــســيــلـمــة لــقــطف ثــمـار

البناء الصحيح مستقبال.
بـدورهـا أكدت  الـتـطبـيـعيـة انـها
تـولي اهتـمـاما كـبيـرا لـكرة الـقدم
الـنـسـويـة وتـسـعى لـدعم الـلـعـبة
الفـتـيـة لتـشـكـيل نـواة منـتـخـبات

ستقبل. ترفع اسم العراق في ا
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قررت اللجنة النسوية في الهيأة
التـطبيـعية اقـامة دورة حتكـيمية
ــكــشــوفــة خــاصــة لــلــســاحــات ا
تـــهـــدف لالرتـــقـــاء بـــالـــصـــفـــارة

النسوية.
الدورة التي ستقـام بالتعاون مع
ـركـزيـة سـتـكون جلـنـة احلـكـام ا
عن بُعد عبر منصة برنامج زووم
اســتـنــاداً لــلــوضع الــراهن الـذي
ـــر به الـــعـــالم بـــعـــد جـــائـــحــة

كورونا.
رئـــيــســـة الـــلــجـــنــة الـــنــســـويــة
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يـــعـــاود مــنـــتـــخب الـــنـــاشـــئــ
تــدريـبــاته الـفــعـلــيـة حتــضـيـرا
لالســـتـــحـــقـــاقـــات اآلســـــيـــويــة

قبلة. ا
وسـتـنـطـلق الـوحـدة الـتـدريـبـية
لـلـمـنـتـخب في الـساعـة الـثـامـنة
صــبــاحــا عـــلى مــلــعب الــشــعب
الـثـاني بــحـضـور العــبي بـغـداد

فقط.
وقـال مـدرب منـتـخب النـاشـئ

عماد محمد: سـنعاود تدريباتنا
غــدا بـتــواجـد العــبي مــحـافــظـة

بغداد فقط.
مــــبـــــيــــنـــــا: إن العــــبي بـــــقــــيــــة
احملـــافـــظــــات ســـيــــلـــتــــحـــقـــون
بالوحدات الـتدريبية تـباعا بعد
إكـــمــال الـــتـــرتـــيـــبـــات اإلداريــة
بــــــالــــــتـــــعــــــاون مـع الـــــهــــــيـــــأة

التطبيعية". 

وأضـــاف مــحـــمــد: عـــمــلـــنــا مع
نتـخب ينصب عـلى بناء جيل ا
ــنـــتــخب األول ـــيــز يـــخـــدم ا
لـــســــنـــوات طــــويـــلــــة من خالل
ــواهب الــتي ركــزنــا اخــتــيــار ا
عـلى نـوعيـتـها وحـسب األعـمار

الصحيحة.
واضـح: ســــــــــنـــــــــــتــــــــــبـع خـالل
الـــتــدريـــبــات جــمـــيع إجــراءات
الـوقايـة والـتبـاعـد التي أوصت
بها وزارة الصحـة للحفاظ على
العـبـينـا من اإلصـابة بـفـايروس

كورونا.
واختـتم: تـدريـبـاتـنـا سـتـسـتـمر
ـــدة أســبـــوعــ ومن بـــعــدهــا
سـنفـتح باب االخـتبـارات لفـترة
أســبــوعــ أيـضــا من أجل ضم
ــواهب إلى من يــســـتــحق مـن ا
ــــنــــتـــــــخـب وتــــمــــثــــيـــــله في ا

قبلة. البطوالت ا
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حـضـر وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
عــدنـان درجـال اإلحـتـفـالـيـة الـتي
اقـامـتـهـا مـؤسـسـة آفـاق الـعـدالة
لـلــدعم الـقــانـوني بــالـتــعـاون مع

نـــــادي الـــــعــــلـــــويـــــة احــــتـــــفــــاءً
بـــالــــشـــخــــصـــيــــة الـــريــــاضـــيـــة

واالعالمية مؤيد البدري.
ــبــادرات وقــال درجــال ان هــذه ا
ــــعـــنـى االنـــســــاني في تـــؤكــــد ا

االحـتــفـاء بــالـقـامــات الـريــاضـيـة
الـتي قــدمت مـجــهـودات رائــعـة 
وتـــركت بـــصــمـــات واضـــحــة في
يـداني مـشيـدا بـكل عمل الـعمـل ا
يبـرز الشخـصيـات العراقـية التي

قدمت الكثير من اجل العراق.
ــعـلــقـ وبـ درجــال ان شــيخ ا
مؤيد البدري له مـكانة سامقة في
االوسـاط الــريــاضـيــة وهــو الـذي
اشـتــهـر بــحـنــجـرته الــتي جـذبت
اليـ من الـنـاس خالل تـعـلـيقه ا
ه ــــبـــــاريــــات او تـــــقــــد عـــــلى ا
ـمــيــز الــريــاضـة في بــرنــامـجـه ا
اســبـوع كل يـوم ثـالثـاء الى حـ
تــوقــفه فـي تـســعــيــنــيــات الــقـرن
ــــــــاضي. واوضـح  درجـــــــال ان ا
تألقة ومنهم االحتفاء بالقامات ا
الـبدري اطـال الله في عـمره يُـعد
ـــاً لــهـــذه الــشـــخــصـــيــات تـــكــر
ـــــــــمــيــزة وان الــوزارة تــهــتم ا
بـدعـ وتـثمن جـهـودهم التي بـا
بـذلوهـا لالرتقـاء بـواقع الريـاضة

العراقية.

احدى الدورات التحكيمية للنساء في احتاد الكرة

زين الدين
زيدان
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شـاركة كـضيف شـرف فى مـشهد ا
أو حـــــلــــقــــة بــــبـــــعض األعــــمــــال.
ــنـــتــصـــر بــالـــله حــاصـل عــلى وا

Ÿ«bÐ≈ …dO∫ هديل كامل في صور عائلية وفنية

ونــقب شــفـاه غــلــيــظـة
ضــد احلـكــومـة فــقـراء
ولــــكن ســــعــــداء.وفِي
ـــــــســــــــرح قـــــــدم : ا
اســـــــــتـــــــــجــــــــواب
حــضـــرات الـــســادة
الــــعـــيــــال عــــائــــلـــة
ســعـــيــدة جـــدا شــارع
محمد علي علشان خاطر
عـيــونك مـطـلـوب عـلى وجه
ــة بــاشـا وفِي الــسـرعــة الــعـا

التلـيفزيون قدم: مـسلسالت بدارة
ــشـــمش  أنـــا وأنت وبـــابــا فـي ا
حــكـــايــات بــنـــاتي اجــري اجــري
راجل وسـت ســـتــات حـــقـــا أنـــهــا

عائلة سعيدة جدا وغيرها. 

مـاجـســتـيـر فـنـون مــسـرحـيـة بـعـد
تـــخــرجه فـى مــعــهـــد الــفــنــون بـ8
ســنــوات وحتـــديــدًا فى عــام 1977
وكان ظـهـوره األول مع فرقه ثالثى
ــــــســــــرح بـــــــبــــــدايــــــة أضـــــــواء ا
السبعينيـات بعد تخرجه مباشرة
والـراحل تـزوج من الـفنـانـة عـزيزة
كـسـاب الـتى اعـتزلت الـفن لـلـتـفرغ
لــرعـايـة بـنـاتـهـا الـثالثـة ومن أهم
أفالمه: جتـيـبــهـا كـده جتــيـلك كـده
ـدابغ الـتـحدي هي كـده أسـوار ا
احلـــدق يـــفـــهم الـــزمن الـــصـــعب
الـشـيـطـانة الـتي أحـبـتـني الـطيب
ـعلمـة سماح أفنـدي الفضـيحة ا
ـواطن مصـري حارة ـغنـواتي ا ا
اجلوهري ياحتب ياتقب حنحب
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الـشــاعــر والــصــحــفي الــعـراقي
نــــعــــتـه االوســــاط الــــثــــقــــافــــيــــة
ـوت والـصـحـفـيـة بـعـد ان غـيـبه ا
امس االول الــســبت في مــديــنـته
مـيـسـان بـعـد مـعـانـاة مـريرة مع

رض سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا
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ـمــثـلــة الــسـوريــة انــضـمت إلى ا
ـسـلـسل الـشامي قـائـمـة أبـطال ا
ن (الــــكــــنــــدوش) إلـى جــــانب أ

ن رضا. زيدان وأ
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اخملرج السـوري ضيفت خشبة مسرح دار األسد للثقافة
ــســـرحي اخلــاص بــاألطــفــال (بــذرة بــالالذقـــيــة عــمــله ا
ــسـرح الــقـومـي بـاحملــافـظــة وهـو من اإلجـاص) لــفــرقـة ا

تأليف حمدي موصللي.
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خبيـر التراث الـعراقي نعته الـهيئـة العامـة لالثار والتراث
كتبة اآلثارية الـعراقية والعربية مؤكدة ان الـراحل أثرى ا
بـبـحـوثٍ عـلـمـيـةٍ قـيــمـةٍ وكـتبٍ. وتـتـلـمـذ عـلى يـده جـيل من

. اآلثاري
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اضي أمـ عـام وزارة الـثقـافـة االردنيـة رعى اخلـمـيس ا
سرح احلر الشبابي 2020). ختام (مهرجان ليالي ا
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وارد البشرية حاضر السبت درب العـراقي في تنمية ا ا
ـاضي فـي الـورشـة الـتـدريـبـيـة الـتي اقـامـتـهـا مـؤسـسـة ا

ي). الهمم بعنوان (فرق الواقع العملي عن االكاد

œ«bŠ 5 %

رئيس فرع نـينوى لنقـابة الفنانـ العراقي تـلقى امنيات
زمالئه بالشفاء العاجل بعد اصابته بفايروس كورونا.
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االديبـة االردنية صدر لها عن دار أمـواج للنّشر والتّوزيع
كـتـاب نقـديّ جـديـد بـعنـوان (الـدّواني والـغـواني: غـصون
ــعـاصــر ونـقــده) يـقع في  370 صـفــحـة من في األدب ا

القطع الكبير.
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مدام روزا تدير داراً للرعـاية في إيطاليا
وتــســاعــد في تــربـــيــة أبــنــاء الــبــغــايــا
وتــصـادق شـابــاً مـهـاجــر من الـســنـغـال.
وتعـليـقاً عـلى مشـاركتـها في بـطولـة هذا
الـفـيـلم قـالت لـورين(عـنـدمـا عرض ابـني
الدور عـليّ كان األمـر أشبه بحـلمٍ أصبح
حقـيـقة). وأضـافت(لقـد انـتهـزتُ الفـرصة
وأحــبـبتُ جتــسـيــد دور الـســيـدة (روزا)
فـهي شخـصـيـة صلـبـة وفي الـوقت عـينه
هــــشّــــة لــــكـــونــــهــــا مـن الـــنــــاجــــ من
الهـولوكـوست وتـذكّرني بـأمّي في نواحٍ

كثيرة).

عاماً { روما  –وكاالت- بـعـد غـياب  11
تعـود الـنجـمـة اإليطـاليـة صـوفيـا لورين
إلى الــتــمــثـيـل في فــيـلـم (ذا اليف اهـد)
الــذي ســيــعـرض عــلى إحــدى مــنــصـات
قبل اإلنترنت يوم  13تشـرين الثانـي ا
مـن إخـــــــــــراج إبـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا إدواردو
بونتي.ويشارك لورين في بطولة الفيلم
عـــدد مـن الـــنـــجــــوم ومـــنـــهـم ريـــنـــاتـــو

ي. كاربنتيري وباباك كار
تدور أحـداث الفيـلم الذي سـتكـون لغته
الــرسـمــيــة هي اإليـطــالــيـة حــول إمـرأة
يهوديـة ناجيـة من  الهولـوكوست تُدعى

التهرب الضريبي.
وبحسب صـحيفـة تركيـة قال وكيل
تـاتـلـيتـوغ في جـلـسـة احملـكـمة (إنه
ـوكـله عالقــة بـاألمـر) وإتـهم لـيـس 
ـــالي لـــتــاتـــلــيـــتــوغ ـــســتـــشــار ا ا
بالتخلف عن دفع ضرائبه. وأضاف
سؤول عن الي هـو ا ( مسـتشـاره ا

مثل { بومباي - وكاالت - شارك ا
ي الـهــنـدي أمـيـتــاب بـاتـشـان الــعـا
متـابعيه عـبر حـسابه الـرسمي على
أحــد مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
صـــورة جــــديــــدة الى جــــانب العب
الـكريـكت الـهـندي مـاهـينـدرا سـينج
دوني وعــلق عــلى الــصــورة قـائال:
) ونـالت (الـهـدوء الـصـامت الـهـاد
الصورة تفاعال كبيرا من معجبيه.
وفـي وقت ســابق شـــارك بــاتــشــان
جـمــهـوره بـصــورة جـديـدة له خالل
عـمله وذلك عـقب اسـتـئنـاف نـشاطه
بـعـد أسـابــيع من إعالن تـعـافـيه من
ـستجد.يأتي ذلك فايروس كورونا ا
بـعـد مـشـاركـته أيـضـا صـورة له من
داخل أحــد أمـاكـن الـتــصـويــر ظـهـر
فـيـهــا وهـو في زيـادة مـلـحـوظـة في

الوزن.
عــلى صــعــيــد آخـــر يــواجه الــنــجم
الـتـركي كيـفـانش تـاتلـيـتوغ عـقـوبة
مكن أن تصل إلى  10سنوات من ا

حبس بـعـد أن تغـيّب عن جلـسة 
ـــحــكــمــة في مــديــنــة إنــعــقــادهــا 
إسـطــنـبــول بـحــضـور مــسـتــشـاره
الـقــانــوني بـعــد تــوجـيه لـه تـهــمـة

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أطلقت
ية كـيلي مينوغ أغنيتها النجمة العا
نـفـردة اجلـديـدة األمـر الـذي أشعل ا
ـتابعـ الراغب مواقع التواصل وا
في االستـمـاع الى إصدارهـا اجلـديد
وحتمل األغـنـيـة اسم (مـاجك) وقررت
ميـنـوغ البـالـغة من الـعـمر  52عاما 
ـنـفـردة الـثـانـيـة التي وهي األغـنـية ا
ـقـبل(دسـكو). تطـلـقـها من ألـبـومـها ا
وفي الـسـيــاق عـيـنه يـنـتــظـر مـحـبـو
الــنـجــمـة الــشـهــيــرة طـرح ألــبـومــهـا
الــغــنـــائي اجلــديـــد (دســكــو) والــذي
يـتـضـمن  16أغـنـيــة مـتـنـوعــة عـمـلت
اضية مينوغ باجتهاد طوال الفترة ا
كي تــنــال إعـجــاب مــحــبـيــهــا حـول
الــعـالـم واخـتــارت بــدايــة شــهـر

تشرين الثاني إلطالق االلبوم.
عــلى صــعـــيــد آخــر تــشــارك
مثلة التركـية بينور كايا ا
في احلـــلـــقـــة االولى من
اجلـــــــزء الــــــثـــــــانـي من
مــســلــسل مــنــزلي وذلك
بـدور مــعـاجلــة نـفــسـيـة
وســيـجــمــعـهــا مــشــهـد مع
بــطــلـــة الــعــمل الـــنــجــمــة

هـذا األمـر وسـيـقـدم كـشـوف الـبـنك
تـثــبت أنه دفع الــضـرائب).وأضـاف
الــنــجم الــتــركي(كــنت أعــلم أن هـذا
الـــشـــخص يـــقـــوم بـــأعـــمـــال غـــيــر
قانونية وقـد اشتكيته عام ..2017
أنــــا خُـــدعـت كــــذلك بــــســـبـب هـــذا
الشخص وهو اآلن في حالة فرار).

أهتم بكل تـفاصيل عالقتك بالـشريك ألن هذا سيكون
له مردودا جيدا.
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اجلهود التـي تبذلها تعطي نتائج مشجّعة جداً شرط
أن تتصرف بعقالنية .
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 صـحـتك جـيدة جـداً ولـكن هـذا ال يـعـنى اإلفراط فى
التدخ بشكل ملفت.
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يــجــتــاحك مــيل إلى االنــطـالق بال هــوادة.ابــتـعــد عن
التوتر.يوم السعد االربعاء.
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اســتــمع إلى نـــصــائح األطــبــاء واتــبـع نــظــام غــذائى
صحى.رقم احلظ.9
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بـادرة وتفرض عـلى الشـريك وجهة  تـستـعيد زمـام ا
نظرك من منطلق ثابت.
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قـد تـشـهـد الـكـثـيـر من الـتـغـيـرات الـنـفـسـيـة  بـسـبب
ستمرة التى تتعرض لها. الضغوط ا

ÊUÞd «

 تــسـلك أســلـوبــا مــقـنــعـا تــكـون نــتـيــجـتـه أفـضل من
. السابق.يوم السعد االثن

Íb'«

 حاول أن حتـصل على قسط كافِ من الـنوم الهاد
رقم احلظ.7
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ـشـروبـات الـغـازيـة واسـتـعض  ال تـفـرط في تــنـاول ا
بأنواع من العصير الطبيعي.
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 وضـعك الـصـحـي ال يـطـمـئن اتـصل بـطـبـيـبك وحـدد
موعداً ليكشف عليك.

¡«—cF «

كن متـساهالً مع اآلخرين ألنّ األدوار تـتبدل فـتنقلب
األمور ضدك .

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـــكـــلــمـــات أفـــقــيـــا فـــقط في
الـعـمـود الوسـط حتصـل على
ــطــلــوبــة: (لــعــبـة الــكــلــمــة ا

رياضية شهيرة):
 1-التضامن

 2-احجار بحرية
 3-ضمير منفصل
 4-مادة اولية
 5-جتمع

 6-من احلواس
 7-افراد متناسب
 8-الفريسة

 9-بيان احصائي
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ـواد الـتي تـشـجع عـلى مـشـاهـدتـهـا  سـيل من ا
أفالم ومــسـلــسالت ومــسـرحــيــات بـكـل ثـقــافـات
ولـغـات الـعـالم  مـتـاحــة لي ولـغـيـري بـكـبـسـة زر
بالغ والسواد األعظم منها متاح مجانا واآلخر 
رمزيـة ال قيـمة لـها  ومـنـها مـدته ربع ساعـة فقط
وينتهي كل شيء وهناك مـسلسالت اجزاؤها لها

بداية وحلد اآلن مستمرة .
لكني كما غيري أملك ذوقـاً متواضعاً وال تغريني
األحداث الـسـريعـة والـصـاخبـة والـكم الـهائل من
الـشـخـصــيـات وكـيف سـوف تــكـون الـبـدايـة ومن
ــوت ومن ســوف يــعــيش وكــيف ســوف ســوف 
مثـلة من حبيبهـا وهل سوف ينتصر تتزوج تلك ا
البطل أم ال? كـما أن اخلـدع السـينمـائيـة تدعوني
للـضحك مـهمـا كان من قـام بهـا محـترف ألن في
وطني الـعراق شـاهـدت كل شيء من االنفـجارات
طاردات الـبولـيسيـة انتهـاء بحرب اخمليفـة إلى ا
الـعـصـابات  كـمـا أن اجلـرعـات الـتي أحـصل
لتـهبة تكـفيني وال عليـها من أخبـار أوطاننـا ا
ــــآسي واألحـــزان حـــتى ـــزيـــد من ا أريـــد ا

أحصل عليها دراميا.
لم أجـــد في جـــعـــبـــتي إال أن أعـــود إلى
شــارلي شــابــلن مــؤسس الــكــومــيــديــا
البسيطة البعيدة كل البعد عن البذاءة
والشـتـائم والتـنـمر  مـقاطـع قصـيرة
بــتــصــويــر مــتـــواضع بــدائي مــعــهــا
مـــوســــيـــقـى هـــادئـــة وتــــســـلــــسل في

تع وبسيط. األحداث 
كـــــمــــــا أنـــــنـي لم أكــــــتف أنــــــا وحـــــدي
ـقــاطع الـقـصـيـرة فـقـمت بـاالسـتـمـتـاع بـا
بــدعــوة كـل أحــبــائـي وأصــدقــائـي  فــهــذه
قاطع منـاسبة للـجميع وليس كـما هو احلال ا
في وقـتـنـا احلاضـر حـيث أن أفـالم ومـسلـسالت
ن هم بـعـمر ثـمـانـية ـشـاهدتـهـا  الرعب يـنـصح 
عـشـر عـامـاً وأكـثـر  وحـتـى فـيـمـا يـتـعـلق بـأفالم

ومسـرحيـات ومسـلسالت ذات
ـواضــيع اإلجـتــمــاعـيــة فـمن ا
عمر خمسة عشر عاما وأكثر
 أمـا ما يـنـاسب كـل األعـمار

فهو نادر وشحيح للغاية.

لندن
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هي من  عــائـلـة فـنــيـة بـامـتــيـاز  شـعـارهم
اإلبـداع والـتـألق واحـتـرام الـفن فـوالـدتـهـا
الـفــنـانـة الــكـبـيــرة فـوزيـة الـشــنـدي  الـتي
تـألقت وجـسدت  دور  (اآلنـسة قـواعد) في
سلسل التعليمي مدينة القواعد وأبدعت ا
في مـــســلــسل (أين مـــكــاني من اإلعــراب?)
وشـقيقتها الكبيـرة هند كامل التي جعلتنا
نـتـعاطـف معـهـا في رائعـة يـوسف الـعاني
(رائـحة القهوة ) وتأتي هديل لتكمل مثلث
 اإلبـداع الفـني للعـائلـة  ونعشـقها في دور
ـسـلـسل (األماني الـضـالـة) ونـحزن نـدى 
مــعـهــا  ونــواســيـهــا بــعـد ســنــ ونـذرف
الـدموع عـندما اسـتشـهد زوجهـا دفاعا عن

بتلى باحلروب واألعداء .  الوطن ا
ــتـازة تــركت هــديل كــامل قــامــة فــنــيــة 
بـصمـة رائعـة في كل أعمـالهـا الفـنيـة ولها

جــمـهــور واسع يـسـأل
عــنــهــا دائــمــا .
فــهــذا احلــوار
فــــرصــــة لــــهم
لــيـعــرفـوا أين
هـي فـنــانــتـهم
اجلـــــمــــيـــــلــــة
وآخـــــــــــــــــــــــــر

أخـــــبـــــارهـــــا .
فــــاهال وســــهال

بكِ بيننا
{ كُـــنـتِ مـــرشـــحــة
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ـنـظـم - حـسن حـسـني: مـن اخملـرجـ ا
يـهتم بهنـدسة الصورة من حـيث جماليات
الـــتــكـــوين واالضـــاءة ..اذا اطـــلــعـت عــلى
عد للـتنفيذ ...فسوف لن جتد الـسكريبت ا
غـيــر خـريــطـة مـفــصـلـة حلــركـة الـكــامـيـرا
ـمثل ( كـتلـوك) دقيق ألبـسط التـفاصيل وا

وأهمها .
- مـحـمـد شـكري جـمـيل: قـائـد حـقـيقي في
مـوقع التـصوير ..يـنظر بـتأمل عال الى كل
مـثل الـتـعـبيـريـة ..يـبحث في تـفـصـيالت ا
االعـمق دائما وينفـر من البسيط الساذج 

تع جداً . العمل معه كممثل 
-غـا حميد : عقليـة ابداعية مجنونة ...ال
خـطة له في الـعمل ألن االرجتال يـنتج عنه
اعـظم التـصورات وأكثـرها تـأثيراً ..عـندما
عـملت مـعه مسـرحيـة الرجـال اجلوف كنت
أعـــده شــاعــراً انـــهــمـك في ايــجـــاد أحــلى

عنى . فردات ألستيفاء ا ا
{ ماذا تعـني لكِ االسماء الـتاليـة:يوسف العاني
 خـليل شـوقي . جـعـفر الـسـعدي  عـبـد اخلالق

مختار? 
-يـوسـف الـعـاني  : الــفـنـان الـكــبـيـر الـذي
قـدمـني لـلـدرامـا بـأهم عـمل تـلـفـزيـوني في

وظف على العطالة احلـكومي الذي يربي ا
ــبـطــنـة بـضــمـانــة مـرتــبه الــشـهـري دون ا
وجــود اي تــقــيـــيم يــهــدد بــقــاءه في حــال
تــقــاعــسه عن اداء واجــبــاته … وكــذلك ألن
الــدولــة لـم  تــمــنح االعالم االولــويــة الــتي
يــســتـحــقــهـا  فــيــظل دون اي حــراك فـاعل
...لـكن ال اخفي انـني اضفت لـنفـسي خبرة
اداريــة وايـضــا تــوفـرت لي فــرصــة طـيــبـة
ـبـدعـة لـلـتـعـرف عـلى كـثـيـر من الـطـاقـات ا
وبـعـضهـا كان يـواجه مـحاربـات شـخصـية
بـسبب تميزه وحاولت قدر االمكان ان اقف
الى جـانبهم وانصف مهنيتهم ..وتبقى في
ذاكـرتي ثالث سنوات في بيئـة شائكة تكاد
تـكـون ايـام السـالم فيـهـا عـلى عـدد اصابع

اليد .   
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{ أيهما األقرب الى قلبك أن أناديك الدكتورة أم
الفنـانة أم سفيـرة وهل مازلتِ تقولـ أنتِ سفيرة

بال سفارة ?
- كل جـمـهـوري يـنـاديـني بـ (هـدولـة ) ولك

ناداة . احلرية في اختيار طريقة ا
{ من هم اخملـــرجــون الـــذي حــفـــروا في ذاكــرة

هديل وجتربتها وماذا تعلمت منهم?
- قــاسـم مــحــمـــد : فــيـــلــســوف اتـــخــذ من
اإلخـراج مـهــنـة له ..والـذي كـان مـحـظـوظـاً
وعـمل مـعه كمـمثل أجـزم لك انه حتول الى

إنسان آخر بفكر فني وجمالي متقدم .

تـمـثـيـلـية ثـابت افـنـدي كـان إنـسـانـاً دافـئاً
الحـظة ومـتـابعـاً حـريصـاً يـبدي الـنقـد وا

..هذا اجليل لن يتكرر .
-خــلــيـل شــوقي : كــان لي عــمل واحــد مع
مـلك الـعفـوية الـفنـان الـقديـر خلـيل شوقي
وهـو مسلسل بيت احلـبايب  كتلة مـتنقلة

من الهدوء والهيمنة في الفن واحلياة .
-جـعـفر الـسـعدي : اسـتـاذ جعـفـر كان أبي
الــفــعـــلي في االســتــديـــو وخــارجه  كــنت
اخـــصـص وقـــتـــاً إضــــافـــيـــاً قــــبل دخـــول
االسـتديـو نراجع فـيه احلـوارات وأساعده
فـي احلـــــفظ وكـــــنـت أعـــــد ذلـك أحـــــد أهم
واجـبـاتي الـعـائلـيـة مـعه كـمـا قـلت لك كان
أبــاً حــنـونــاً خــصــوصـاً وأنه صــديق أبي
ـقرب ح أكـمال تعلـيمهـما اجلامعي في ا

امريكا .
-عـبد اخلـالق مختـار : غصـة في قلوب كل
ــبــكـر  إنــسـان دمث زمالئـه كـان رحــيـله ا
ـثل مـهم ...أحزن األخالق كـر الـنفس و
جـداً لفقدانه اتذكر عودتنا من القاهرة الى
دمـشق بـعد تـكـر (الشـرقـية) لـنـا بجـائزة
االبـداع  كـان يخـطط لـرحـلته الـقـادمة الى
تـركـيـا لـغـرض الـتـشـافي ويـخـطط ألعـمـال
رض رحـمـة الله ـهـله ا فـنـية كـثـيرة  لم 

عليه. .
{ أجدكِ هـذه األيام فاعـلة على مـواقع التواصل
االجــتــمـــاعي واقــرأ لك الـــكــثــيــر فـي صــفــحــتكِ

الــشـخـصـيــة في (فـيـســبـوك) كـيف تــنـظـرين الى
مواقع الـتواصل االجتمـاعي من خالل ما تقرأين

من تعليقات اجلمهور وتفاعلهم مع ما تكتب ?
ــنــزلي نــشـطـت مـواقع -في ظـل احلـجــر ا
الـتواصل االجتـماعي واجد نفـسي سعيدة
وانـا بـ جـمهـوري الـكـر وكل االصـدقاء

..فهم عائلتي الكبرى.  
{ كم هي مسـاحة اخلوف من الـزمن لدى هديل

كامل ?
-ال خـوف عـندي اطالقـا ...لكـني اخشى او
بـوصـف ادق احـزن انـنـا ســنـمـوت وهـنـاك
اكـتشافات علـمية قادمة لن نـشهدها ...هذا

هاجسي من الزمن فقط . 
{ ابرز هوايات الفنانة هديل كامل ?

- الطبخ  القراءة  الديكور .
{ فـاطـمـة وشـوق هل تـشـاهـدان اعـمـالك الـفـنـية

السابقة وهل لديهما ميول فنية? 
-فـطومة توجهاتها علمية ..ولكنها رسامة
بـارعـة ...شـوق اتوقع انـهـا سـتكـون اديـبة
سـتقبل  ,فـلها مـخيلة ورؤى مـتمـيزة في ا

واعدة … 
{ كلمـة اخيـرة من خالل صحـيفـة (الزمان) الى

كل جمهورك ومن يترقب هذا احلوار ?
 -هـذا هو احلـوار االول بعـد طول انـقطاع
وشـكـرا لـكل هذه احملـبـة الـتي شعـرت بـها
في ثــــنـــــايــــا االســــئــــلــــة ...حتــــيـــــاتي لك

وجلمهوري الكر .
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ـــنــصب وزيــرة الــثــقـــافــة واإلعالم في حــكــومــة
الـكـاظـمي.. ســؤالي لـو أصـبـحتِ وزيـرة الـثـقـافـة

ماهي ابرز القرارات التي تتخذينها? 
- تـــشــريـع قــانـــون بـــاعـــداد مــيـــزانـــيــات
حـكومية مستـقلة للثقـافة والفنون  لغرض
االنــتــاج والــتــطــويــر ويـعــمـل به كــقــطـاع
انــــتــــاجـي ســــيـــــادي اي تــــتــــوفـــــر له كل
ـالـية ...وان االمـكـانـيـات الـلوجـسـتـيـة  وا
يـتم تـقيـيم االنـتاج االعالمي والـثـقافي من
ضـمـن االولـويـات الـتي لـهـا اثـر شـامل في
تـوجيه الرأي العام ...الـتعامل مع الشباب
واسـتثـمار طـاقاتـهم االبداعـية واخلالقة...
الـتـشجـيع على االنـتـاج اخلاص بـضوابط
ومــعــايــيــر نــوعــيــة نـــتــمــكن من خاللــهــا
ـنافسـة محليـا وعربيـا ...وغيرها الـكثير ا
من االفــكـار ..ولـكــنـني اعـقـب عـلى سـوالك
كن ان اورط بـبعض االضافـات ..انني ال 
ـهــمــة من هـذا الــنــوع الن اجلـو نــفـسـي 
الــســيــاسي الــســائــد مــايــزال حتت ظل
ـصالح االحـزاب الـتي تتـنـاهب الـبلـد 
ذاتـية ..ووجودي هـنا تكرار لـتجربة
مـهـنيـة وعرة مـررت بـها في مـجلس

امناء شبكة االعالم العراقي.
{ كُنت عـضو مـجلس األمـناء في شـبكة
اإلعـالم الـــــعـــــراقـي هل اضــــــافت هـــــذه
الـوظيـفـة رصـيـداً لكِ وماهي اإليـجـابـيات

نصب?  والسلبيات في هذا ا
- كـانت جتربـة كمـا ذكرت لك مـعقدة
وكــــانـت لي طــــمــــوحــــات
كـبيرة اال انها تهاوت
بــــــســـــــبب بـــــــعض
الـــــــــكـــــــــســـــــــالى
الـــعـــاطـــلـــ عن
التفكير والعمل
...وهــــــــذه هي
مـشكلة العمل
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ــــوت امس االول الـــســـبت غـــيب ا
ـنـتصـر بـالـله ـمـثل الـكـومـيـدى ا ا
ـــديــنــة ــســـتــشـــفــيــات  بـــأحــد ا
رض اإلسكندرية بعد صراع مع ا
كـان الفـنان الـراحل قـد عانى خالل
أكــــثـــر من  10 ســـنــــوات من عـــدة
أمــراض مـــزمــنــة بـــدأت مــعه عــام
 2008 عـنــدمـا أصـيـب بـجـلــطـة فى
خ تــــســــبــــبـت فى إبــــعــــاده عن ا
الـتـمــثـيل عـامـ وعــنـدمـا عـاد لم
يستـمر طويـلًا حتى عـاود االبتعاد
ــرض عـلــيه لــكــنه كـان لــتــأثـيــر ا
يـتحـامل عـلى نفـسه لـتقـد بعض
األعــمـال الـتى ال تـتـطـلب مـجـهـودا
ـــســـلـــسالت اإلذاعـــيـــة أو مـــثـل ا

نتصر بالله ا

هديل كامل
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أميتاب باتشان كيفانش تاتليتوغ
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ـــــيت الـــــتـــــركــــيـــــة د
ير الـتي تزورها أوزد
في عيادتـها. و(منزلي)
ـيت هـو من بـطـولـة د
ــيـــر وإبـــراهــيم أوزد
تـــشـــيـــلـــيــكـــول وعـــلي
أوغوز سـينـول وإجن
هيبـيلري وكـاظم سنان
ويـــــــروي قـــــــصـــــــة حب
مــــســــتـــحــــيــــلـــة جتــــمع
ــــ شــــخــــصــــ من عــــا

. مختلف تماماًً

صوفيا لورين

كيلي
مينوغ 
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
كشفت عارضة األزياء جيجي
حديد عبر صفحتها اخلاصة
على أحد مواقع التواصل
اإلجتماعي عن هدية النجمة
ولودتها تايلور سويفت 
األولى وهي عبارة عن بطانية
مطرزة يدوياً من صنعها.
الطفلة التي لم يتم اإلعالن عن
إسمها حتى االن وُضعت على
مالءة مخططة ملوّنة وظهرت
غلقة من قبضتها الصغيرة ا

قميص أبيض طويل األكمام مع
مخطط أسود لشعار فيرساتشي على

صدرها.
وكانت حديد إستقبلت مولودتها األولى من النجم
زين مالك وهو اخلبر الذي تصدّر عناوين الصحف
اضية. ية خالل األيام ا واقع الفنية العا وا
وشاركت حديد محبيها بواحدة من أجمل اللحظات
في حياتها بعد إجناب مولودتها األولى ونشرت
صورة أظهرت يد مولودتها بجانب يد والدها
زين مالك.

من القرية (الكـونية ) التي بـشر  بها خبـير االعالم الكندي
ماكلوهان  الى القرية ( الكـورونية) التي اهتز لها العالم 

بعد انطالقها  من مدينة ووهان ..
ياله  من تاريخ مذهل   ومهمل  ومتقلب  ومتوثب .. وهو
يسارع اخلطى  نحو مستقـبل ال يتكهن به احد  وال يتنبأ

به احد .
مرت عـلـيـنـا  أكثـر من أربـعـ سنـة عـلى الـقـرية الـكـونـية 
فاذا نحن امام حالـة كورونية  غيرت مـن مفاهيم االتصال
 بعـد ان حـولت الـصـيـدالني الى بـقـال .. ومـازالت تـسري
مثل سـحابـة صيف . حـجبت عـنا عـوالم اجلمـال واللون 

واعادتنا  الى عالم يتصارع فيه الكون .
قـرية مـاكـلـوهـان .. تـطـورت  وغـيـرت  الـعـقـول واالصول 
والـعالقـات والـقـوانـ واحلــقـول  وصـرنـا نـعـيش .. وكـأن
بيدنا مصـباح عالء الدين .. ( شـبيك لبيك )  نـتصل بعزيز
لنـا  في اقصى الـعالم  ونـخبـره بفضـائل التـشريب .. ثم
نتطاول وبصوت عال  عـلى  اعظم رئيس  ونحن نحتسي

شراب الزبيب .
لم نـهضم بـعـد فـكـرة  .. انـنا اصـبـحـنـا  نـعيـش وسط هذه
ـذهلة    وهي  تسري في كل قرية تسارعة وا التحوالت ا

وبلد ولم نع بعد فكرة اننا  بتنا  ال نعيش الحد .
بال جدل  وال جـدال  .. عـشـنـا بعـشق وغـرام  مع عـصر
التفاعل واالنسجام   .. وقريبا سننتقل الى مرحلة  التأمل
سح  البـاطني والـوئام .. وسـنغـادر تطبـيق الـرقميـات  وا
والبصمة  والصور واحلسيات .. وستتغير لعبة التخفي 
 واالستعـارة .. ويكفي ان تـنظر الى شـاشتك االلكـترونية 
و تفكر بالطبيخ .. وسيأتيك حمودي بالطبيخ  والزولية  ..
وسوف لـن تتـوقف امـام تـدفق  االخـبـار وتـتـألم   وال امام
عواجل الـرصاص الذي ال يـرحم .. النك سـتدور انت حول
االرض  الف مرة في اليـوم .. وستمـكث مخبـوال  بعجائب

الكون .
حتى هـذا الـزحام الـذي يـؤذيك وبـسلب طـاقـتك  وتفـكـيرك
.. ستـتـخـلص مـنه  النك سـتتـنـقل وسط سـيـارات طـائرة 

تمأل االجواء  وتعيش في العلياء . 
احلق يقـال .. ان عصر الـقريـة الكـونيـة.. خلق لـنا تواصالً
ومــنــجـزات .. وافــراحــا ومــســرات .. وجــمــعــنــا في قــريـة
بهـيجـة.. الكل يـفرح لـلـكل.. والكل يـحزن لـلكل .. ومـواع

العنبـر  تنتـقل ب البـيوت  والتـكافل االجتـماعي موجود 
دود  والـتـواصل االجـتـماعـي  ليس له ـتـد و واخليـر  

حدود .
الى ان حـلـت اجلـائــحــة .. ومـا أدراك بــاجلـائــحــة .. جـفت
االقالم  ورفعت الصحف  وامسـينا رهن البـيوت والقبور
ـــســتــور .. وحــلـت الــقــريــة   والــوبــاء  الـــذي ال يــســتــر ا
الكـورونـيـة  ..  فـاجـتـاحت  االرض  بالء  و اهـتـزت الـقيم
اهتزازا .. وفجـأة صرنا نعـيش زمن الكمـامة   فتكـممنا 

وصمتنا  وماجت بنا جميع اللغات اال لغة العيون.
والـغــريب ان مــلــيـارات الــكــمـامــات نــزلت مــرة واحـدة الى
الــصـــيــدلـــيــات  واخملــازن  وبـــدات  جتــارة جـــديــدة  لم
يعهدها طريـق احلرير من قبل .. وانتـعشت جتارة اللقاح 
وما ادراك  ما اللقاح .. صـار سياسة  بدال  من ان يكون

علما  وجتارة بدال من ان يكون انسانا .  
وانــتــهى بــنــا احلــال .. الى ان تــكــون لــغــتــنــا كــورونــيــة 
واخبارنا كورنية  وبضاعتنا كورنية  و قبورنا كورونية ..

ولم يبق لنا سوى ان تكون وصيتنا كورونية . 
ة  وسنـعـود .. يـومـا يـا ولـدي .. الى قـرانا ومـدنـنـا الـقـد
بـحــثــا عن االصــدقــاء واالحـبــاب   ونــطــرق كل االبـواب 
قـاهـي واالزقة ونـبـحث عن حـمـودي وابـو الـشبـاب .. عـن ا
والشـوارع .. فـاذا بـنا امـام  (مـجـموعـات آلـيـة)  تسـتـغرب
من وجودنا  وحتاول  رصدنـا  واهانتنا
و طردنـا.. وسنعـود مجـبرين الـى قرانا
. ومــذعـورين .. الـكــونـيــة .. مـتـوســلـ

. مقهورين  و مفزوع
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ـــوت الــســـبت الـــنــاشــر غــيّب ا
والصـحـافي السـوري اجلـنسـية
واللبـناني النـشأة رياض جنيب
الـــــريّس عـن عــــمـــــر نـــــاهــــز 83
.وأشارت صحيفة (النهار) عاماً
الـلـبـنـانـيـة إلى أن الـريّس وهـو
مـن مــوالـــيـــد دمـــشق عــام 1937
وجنل الــصــحــافي والــســيـاسي
الــــراحل جنــــيب الــــريّـس كـــان
ـرض وتــلــقّى الـعالج يــعـانـي ا
أخـيــراً فـي أحـد مــســتــشــفــيـات
ـؤرخ والـباحث بـيروت. وكـتب ا
فواز طرابلـسي في رثائه (اليوم
خسرت اخي ورفيق عـمري منذ
ايـــــام الــــــدراســـــة وصـــــديـــــقي
ونـــــــاشــــــري ريــــــاض جنـــــــيب
الـــــــريّـس) وأرجـع وفـــــــاتـه إلى
مــعــانـاتـه مـضــاعـفــات اصــابـته
سـتشـفى.وقال بكـوفيد- 19في ا
ــــقــــابالت الــــريّس في إحــــدى ا
الــصــحــافــيــة إنّه كــان (مــراسالً
متجوالً في مـناطق االضطراب)

ومــنــهـــا فــيــتـــنــام عــام 1966†  
جلـــريــدتـي احلــيـــاة والـــنـــهــار.
وغــــــطـى انـــــقـالب الـــــيــــــونـــــان
وأحداث الـعـسـكـري سـنة  1967 
قـبـرص عـام  1974 واحلرب ب
لكي في اليمن اجلمهوري وا
وكـان أول صحـافي عـربي وصل
الى بــراغ واســتــطــاع ان يــدخل
الــيـهـا بـعـد الـغــزو الـسـوفـيـاتي
لــتـــشــيــكـــوســلــوفـــاكــيــا في آب
.1968وعند نشوب احلرب في
لـبــنـان ســنـة  1975غـادره
الى لنـدن حيث أصدر
مطـبوعـة أسبـوعية

باالنـكـليـزية
هي أرابـيا

dýUM «Ë wH×B « VÒOG¹  u*«
fÒ¹d « VO$ ÷U¹—

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6771 Monday 28/9/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6771 اإلثن 10 من صفر 1442 هـ 28 من ايلول (سبتمبر) 2020م

ÊU e « ≠ uO uÞ

طـورت شـركة يـابـانيـة تـعاونت
مع جامـعة كولـومبـيا مصـباحا
فـوق بــنــفــسـجـي هـو األول من
ـــكـــنـه قــتـل فـــايــروس نـــوعه 
كــورونـا دون اإلضـرار بــصـحـة
الناس وفقا لـتقرير جديد.ومن
ـــتـــوقـع أن يـــتم اســــتـــخـــدام ا
مـــــصـــــبــــــاح األشـــــعـــــة فـــــوق
الــبـنــفـســجـيـة  ?Care 222الـذي
طـورته شركـة أوشيـو لـصنـاعة
ـعدات اخلـفيـفة بـالتـعاون مع ا
جــامـعـة كــولـومـبــيـا لـتــطـهـيـر
األمــاكن الــتـي يــســتــمــر فــيــهـا

الــنــاس في الـدخــول واخلـروج
بكثافة حيـث يتعرضون خلطر
أكـــبــر لإلصــابـــة بــالــفــايــروس
ـا في ذلك احلـافالت ـمــيت  ا
كاتب صاعد وا والقطارات وا

Japan حـسـبمـا أفـادت صحـيـفة
Today وتــســتــخــدم مـصــابــيح
األشـعـة فوق الـبنـفـسجـيـة على
نـطــاق واسع كـوســيـلــة فـعــالـة
لــــلــــتــــعــــقــــيم ال ســــيــــمــــا في
الـصنـاعات الـطـبيـة وصنـاعات
جتــهــيــز األغــذيــة ومع ذلك ال
ــكن اسـتــخـدام األشــعـة فـوق
الـبــنـفـسـجـيـة الـتــقـلـيـديـة عـنـد

تواجد األشـخاص ألنهـا تسبب
ســرطـــان اجلــلــد ومـــشــاكل في
Care 222 الــعــ لـكـن مـصــبـاح
اجلــــــديـــــــد لألشـــــــعــــــة فــــــوق
البنفسجـية يصدر أشعة بطول
موجي يبلغ  222نانومترا على
وجي التقليدي عكس الطول ا
الـذي يــبـلغ  254نــانـومــتـرا مـا
ـيــتــة لــلــجــراثـيم يـجــعــلــهــا 
ولــكـنـهـا في الـوقت نـفـسه غـيـر
ـا أفادت ضـارة بـالبـشـر وفقـا 
به وسائل اإلعالم اليابانية

وبحـسب الشـركة  فـإن األشعة
فــوق الــبــنــفـســجــيــة عــنـد 222

ــكـنـهـا اخـتـراق نـانـومـتـرا ال 
اجللد والـعينـ إلحداث عيوب
وراثــيــة مــســبـــبــة لــلــســرطــان
وأضــرار أخـرى وعـنـد تــثـبـيـته
ــكــان في غــضـون فـي ســقف ا
ست إلى ســـبع دقـــائق يـــعــمل
ئة  Care 222على تعطيل  99 با
من الفـيروسات والـبكتـيريا في
الهواء وعلى مساحة تصل إلى
 3أمـــتــار مــربـــعــة عـــلى ســطح
األشـيـاء عـلى بـعـد  2.5مـتـر من
صبـاح  وتبلغ تكـلفة اجلهاز ا
الـــــــــذي يـــــــــصـل وزنـه إلى 1.2
كــيـلـوغـرام وهـو بـحـجم كـتـاب

بغالف مقـوى نحو  2800دوالر
وقـــالت الـــشــركــة إنـــهــا تـــقــبل
ـؤسسات الطبية الطلبات من ا
فـقط في الـوقت احلـالي لـكـنـها
ـجـرد سـتـخـدم عـمالء آخـرين 
تغطية اإلنتاج الطلبي وتهدف
الـشــركـة بــالـتــعـاون أيــضـا مع
Toshiba Lighting and شـــــركـــــة
 Technology Corp إلـى بـــــــــــدء

ـنتـجات طرح هـذه ا
فـي كــــــــانـــــــون
الـــــثـــــاني

قبل. ا
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بــعــدمــا انــسـحــبت مــنه قــبل أربع
ســـنــوات ألنـــهــا لم تـــكن تــتـــحــمل
الــــوتــــيــــرة الــــتي تــــتــــطــــلب ست
مجموعات في السنة.وقالت لوكالة
ـعارض فـرانـس برس (االفـالم أو ا
تـسمح بـالتـعبـير عن أشـياء أخرى
ـنـا غـيـر الـفـسـاتـ أشـيـاء في عـا
نـريـد أن نـرويـهـا من خالل األزياء.
والـفيلم يبقى خـالفا للعرض الذي
نــضع فــيه حـيــاتـنــا وكل طــاقـتــنـا
ـدة ستـة اشهـر ليـستـمر وثـروتـنا 
ثـمـاني دقـائق من دون أن يـفهم أي

شخص شيئا).
ـوضـة وفـي حـ لم يـنل أسـبـوع ا
االفــتــراضـي األخــيــر اســتــحــسـان
الـنـقـاد الذين اشـتـاقوا إلى الـطـاقة
احلــمـاسـيـة في عـروض األزيـاء إال
أن هــذا الــشـــكل اجلــديــد لم يــنــته
بـــحــسب مـــيــرين ارزالـــوز مــديــرة
مــتـــحف غــالــيــيـــرا لــلــمــوضــة في
بـاريس.وقالت لوكالة فرانس برس
(هـــنــاك الــطـــابع الــعـــاطــفي الــذي
يـصـعب اسـتـبـداله. لـكن بـامـكـانـنا
اســتــحـداث ردود فــعل جــديـدة من
خالل الـــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة

وستكون جتربة أخرى).

كـميـات أقل وتعكس صـورة جديدة
لـعروض األزيـاء. وتؤكـد (ساتـكيف
مـع كل ما سـيحصـل).وشددت على
(أنــهــا لــيــسـت ضــد إقــامــة عـرض
قبلة). وأضافت فعلي في األشهر ا
ــوضــة هــو (الـالفت في أســابــيع ا
إيـجاد جو تـشاركي أن نكـون معا.
لـكن ال مـعنى إلقـامة  25عـرضا في

السنة).
ـنـا غـفـاسـالـيـا وقـال اجلـورجي د
ـديـر الـفـني لـدار بـالـنـسـيـاغا في ا
مـقـابلـة مع موقع دبـليـو دبلـيو دي
ـتـخصص (إنـه تسـاءل في ما إذا ا
كـان للمـوضة معـنى في هذا العالم
األشـبه بـنـهـايـة العـالم مـنـذ نـهـاية
صمم استعاد شغفه آذار). إال أن ا
ـصـمم الذي يـقدم بـاألزيـاء.وشدد ا
عـرضا رقميـا في الرابع من تشرين
األول وآخـــر لألزيـــاء الــراقـــيــة في
تـمـوز( اكـتـشـفت انه حـتى في زمن
اجلـــائــحــة يــريـــد الــنــاس أشــيــاء
ـــاضي جـــديـــدة ال بل أكـــثـــر من ا

ليلتهوا عن هذه الفظائع).
وتـــعــود الــتــركــيـــة إيــجه إيش من
مـــاركـــة دايس كـــايك إلـى أســـبــوع
بــاريس لــلــمــوضـة مـن خالل فــيـلم

ـصمـمة الفـرنسـية الشـابة مارني ا
ســيــر لـوكــالـة فــرانس بــرس (هـذه
اجملـمـوعـة مـرآة لألشـهـر اخلـمـسـة
األخـيـرة. أنا أعـمل دائـما عـلى هذا
الـنحـو لكن العـالم حولنـا هو الذي
ـصمـمة مع تـغيـر جذريـا).وتروج ا
الـــبــلـــجــيـــكي درايس فـــان نــوايت
ــوضـة مـســؤولـة أكـثــر وقـد نـالت
ــبــادرة تــأيـــيــد مــئــات دور هـــذه ا
األزيـاء الصغيرة الـتي تلتزم انتاج

األلــفــيـة. إال أن عــشــرة مـصــمــمـ
دخــلـوا الــرزنـامـة الــرسـمــيـة الـتي

تضم  84دارا.
ـصـمــمـون مع الـوضع ويــتـكـيـف ا
الـصحي ويحاولون ترك بصماتهم
عـــلى الـــنـــسق اجلـــديـــدة لـــعــرض
األزيـاء خالل اجلـائحـة. فالـعروض
تــقــام مع وضـع الــكــمــامــات وعـدد
دعـوين مع تتـبع لتطور قـليل من ا
الــتـــعــلــيــمــات الـــصــحــيــة.وقــالت

{ بــــاريس (أ ف ب) - تـــعـــود دور
األزيـاء الكبـيرة مثل ديـور وشانيل
وفـــــــويـــــــتــــــون إلـى الـــــــعــــــروض
ـوضة احلـضـوريـة خالل اسـبـوع ا
فـي بــاريس الــذي يــنــطــلق الــيــوم
االثـنـ في خـضم انـتشـار جـائـحة
اركات كـوفـيد- 19مـع أن غالـبيـة ا
اخـتـارت تـقـد مـجمـوعـاتـهـا عـبر
ـوضــة الـرجـالـيـة االنــتـرنت.بـعـد ا
واألزيـــاء الـــراقـــيـــة الـــتي أُجـــريَت
عـروضـهـا عـبـر االنـتـرنت بـالـكـامل
خـالل الــصــيف لـــلــمــرة األولى في
تـاريـخهـا سيـشهـد أسبـوع األزياء
الـنـسـائـيـة اجلـاهزة من  28أيـلـول
إلـى الـــســـادس مـن تـــشـــرين األول
مــزيـجـا من الـعـروض احلـضـوري
مـنــهـا واإللـكـتـروني. لــكـنـهـا كـلـهـا
ــألـــوف.وقــررت دار خـــارجـــة عن ا
إيـف ســـــان لـــــوران خـالل فـــــتـــــرة
اإلغـالق الــــتــــخـــلـي عن أســــابــــيع
ــوضــة مــعــلـنــة اتــبــاع مــواعــيـد ا
خـــاصـــة بــــهـــا. وتـــغـــيب عن هـــذا
ـوسم أيضـا دار سيـل ومـديرها ا
الـفني هـادي سلـيمـان وماركة أوف
وايـت لألمريكي فيـرجيل ابلو التي
تـــلـــقى رواجـــا في صـــفــوف جـــيل
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اآلن واألهم أنهم سيمتلكون قطعة
مـن الــــــتـــــاريـخ وبــــــالــــــتـــــالـي من
الـبشرية). وبدأ جـافري العمل على
هـذه الـلـوحـة الـعـمالقـة مـنـذ بـداية
ـعـدل  18إلى جـائـحـة كـوفـيد- 19
 20سـاعـة يومـياً في الـفنـدق الذي
حـجـر نـفـسه فيه. وتـتـألف الـلـوحة
مـن نــحــو  300طـــبــقــة من األلــوان
اســتـلــزمت أكـثــر من خــمـسـة آالف
لــيـتـر من مــواد الـرسم ونـحـو ألف
فــــرشـــــاة. ويــــوضح الــــفــــنــــان أن
اجلـائـحـة جعـلـته يـفكـر في طـريـقة

إلقامة تواصل ب الناس.

ـبادرات تـعلـيميـة أو صحـية يـفيد
مـنها أطفال فـقراء.وال يزال جافري
يـحتـاج إلى أربعة أيـام إلجناز هذا
الـعمل على أن يـقسمه اعـتباراً من
ـــقـــبل إلى  60لـــوحـــة األســـبـــوع ا
مـخـتلـفـة.ويأمل جـافري ( 44عـاماً)
ـبـالغ اجملـمـوعـة فـي أن يـضـاعف ا
عـندما تباع أجزاء لوحته رحلة من
زاد الـعلني في أجـل البشـرية في ا
شـــبـــاط/فــبـــرايــر 2021  .ويـــقــول
لـــوكــالــة فــرانـس بــرس إن (الــذين
ســيـشـتـرون لـوحـاته ســيـمـتـلـكـون
جـزءاً من أكـبـر لوحـة رسـمت حتى

{ دبـي (أ ف ب) - يـعــكف الـفــنـان
الــبــريـطــاني سـاشــا جــافـري مــنـذ
سبعة أشهر على إجناز لوحة على
الـقماش بـحجم ملـعب لـكرة القدم
فـي فـــنــــدق بـــدبـي في مـــحــــاولـــة
لـتـسجـيل اسـمه في كـتاب غـيـنيس
لألرقـام الـقـيـاسـيـة.ويـؤكـد جـافـري
ــشي حـافـيـاً عـلى قـمـاشـته وهـو 
الـكثيرة األلـوان التي يبلـغ حجمها
نــحـو ألـفي مـتـر مــربّع أنه يـعـتـزم
ي حتــطــيم الــرقم الـقــيــاسي الــعـا
ألكـبــر لـوحـة عـلى الـقـمـاش وجـمع
 30مـــلـــيـــون دوالر يـــخـــصـــصـــهــا
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{ تـشـانغـشـا (أ ف ب) - تـفوح
رائـحة اخلـبز الـطازج الـساخن
الـــذي يــــحــــضّـــره اخلــــبّـــازون
بـعـنـاية وحـمـاسـة في فـرن باخ
في مـــديــنــة تــشــانــغــشــا وسط
ـهـام كلّـها الـصـ حيث تـنـفّذ ا
ــشـروع بـلــغــة اإلشـارة.فــهـذا ا
ــــاني أوفـــيه الــــذي يـــديـــره األ

بروتزر يستع بشكل أساسي
بــعـامــلــ مـصــابــ بـإعــاقـات
سمـعية مـوفّرا لـهم فرص عمل
يــصـــعـب عـــلــيـــهـم أن يـــجــدوا
مـــثــلـــهــا.وبـــالــرغـم من الــوعي
ـــــتــــزايـــــد بــــحـــــاجــــات ذوي ا
ـهام اإلعـاقـات ال تـزال أبـسط ا
ن ــثـابــة مـشــقّـة  احلــيـاتــيـة 

يعانـون من إعاقات سـمعية في
الص حيث يراوح عددهم ب
 20و 30مــــــلـــــيـــــون بــــــحـــــسب
اإلحــصـــاءات الــرســمـــيــة.فــمن
الــصـعب مـثـال كـسب أجـر الئق
وحتصـيل العـلم على مـا يقول
وان تينغ ( 28عاما) الذي يعمل
فـي فــرن بـــاخ مــنــذ  2017بــعــد

مـــحـــاولــة بـــاءت بـــالــفـــشل في
مـجــال الـتــصـمــيم.ويـردف وان
الـذي يعـاني من إعـاقة سـمعـية
مــنـذ الــوالدة ويــتــحـدّث بــلــغـة
اإلشارة التي يـترجمـها بروتزر
(من الــصــعب إيــجــاد عــمل في
أمـــاكن أخـــرى. ال بـــدّ لك من أن
تكـون على صلـة بأحدهم لـتجد

عمال جيّدا وإال كانت خياراتك
محدودة).

وغالـبا ما تـوجَّه هذه الـفئة من
ذوي اإلعاقات إلى مـهن تتطلّب
مهارات يدوية نـظرا لصعوبات
الــتـواصل الـتي تــواجـهـهـا مـا
يــجـعل الــعــمل في اخملــبــز جـدّ
مـالئم لــلــمــصـــابــ بــإعــاقــات
سـمـعيـة عـلى حدّ قـول بـروتزر
( 50عـامـا).مع مـنـظــمـة خـيـريـة
ـساعدة أطـفال يـعانون انـية  أ
من إعـاقـات سـمـعـيـة. في الـعام
2002 أتـى بــــروتـــــزر وزوجـــــته
دوروتي إلى تــشـانــغــشــا.وهـو
اسـتــلم الــفــرن في الــعـام 2011
ودرّب مذاك نحو  20فرّانا ذهب
أغلـبـهم للـعمل في أفـران أخرى
ومـــطــــاعـم وفـــنــــادق.غــــيـــر أن
جـــــــــــوانـب أخــــــــــرى مـن إدارة
األعــــمــــال مــــثـل الــــتــــوظــــيف
ـــــــزوّدين والـــــــتــــــعـــــــامـل مع ا
والـزبـائن تشـكّل حتـديا كـبـيرا
يـصــعّب عـلــيـهـم فـتح أفــرانـهم
اخلـاصـة.وقـد جـذب هـذا الـفرن
الــصـغــيــر قــاعــدة من الــزبـائن
احملـلــيـ األوفـيـاء بـالـرغم من
تـــواجـــده في جـــادة ســـكـــنـــيــة
عــــاديـــة.لـــكن األربــــاح لـــيـــست
بـــالــطــائــلـــة وقــد واجه الــفــرن
مــــــشــــــاكـل عــــــدّة بـــــــحــــــسب
بــروتــزر.وبــالــرغم من تــدابــيــر
الـــعــزل الـــتي فـــرضت بـــســبب
فـــايـــروس كـــورونـــا فـي فـــتــرة
سـابـقة مـن السـنـة بـدأ الوضع
يــنــتــعش.وقـد ســاعــد اعــتــمـاد
خـــدمــــة تـــســــلـــيـم في ازدهـــار
ــبــيــعـات. كــمــا حــظي الــفـرن ا
بــتــغــطــيــة واســعــة من اإلعالم
الـصــيـنـي هـذا الــصـيف فــنـال
بيعات بواقع شهرة.وازدادت ا
اضي خمس مـرّات منذ الـعام ا
ويـقـضي الرهـان الـيوم بـتـلبـية
الـطـلب عـلى حـّد قـول بـروتزر.

ــنـار آنــد ذا غــلف ثـم جــريــدة ا
عام  1977وكانـت اول اسبـوعـية
عـربـيـة تـصـدر من أوروبـا.وبـعد
ــنـار صـار يـكـتب جملـلـة تـوقف ا
ــسـتــقـبل الــتي كـان يــصـدرهـا ا
صـــــــديــــــقـه الـــــــراحل نـــــــبـــــــيل
خــوري.وفـي الــعــام  1986أسّس
في الــعـاصـمـة الـبــريـطـانـيـة دار
ريـاض الـريس لـلـكـتب والـنـشـر
ثـم نــقل عـــمـــله إلى بـــيــروت مع
انــتــهــاء احلــرب فـيـه في مــطـلع
الــتــســعــيــنــيــات.من مــؤلــفــاته
(اخلليج العربي ورياح التغيير)
و(ريــــــاح اجلـــــنــــــوب) و(ريـــــاح
الــــســـمــــوم) و(ريَــــاح الــــشـــرق)
و(صحافي ومديـنتان) و(قبل أن
تبهت األلوان صـحافة ثلث قرن)
و(مــصـاحـف وسـيــوف) و(ريـاح
الــشـــمـــال) و(صــراع الـــواحــات
والنـفط: همـوم اخللـيج العربي)
و(الـــفــــتـــرة احلــــرجـــة) و(أرض
الــتــنــ الــصـــغــيــر: رحــلــة إلى
فيتـنام )و(موت اآلخـرين).ونعاه
رئـيس حتـريـر صـحـيـفـة الـشرق
األوسط السعـودية الصادرة في
لــنــدن غــســان شــربل فــكــتب في
حـسـابه عــلى (تـويـتـر) أنه غـاب
. واضاف حـزيـنـا عـلى مـديـنـتـ
(تـلـوح الــكـتب األنـيـقـة في وداع
صــديــقــهـا ونــاشــرهــا(.ووصـفه
فـواز طـرابـلـسي بـأنه (أحـد آخر
كـــبـــار الـــصـــحــافـــة الـــعـــربـــيــة

كتوبة). ا
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