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بصدق عن قضايا العروبة واإلسالم) 
مـضـيفـا (خالـص تعـازينـا ومـواساتـنا
الهـلــنـا واحـبـتـنـا في الـكـويت بـرحـيل
فـقيـد االنسـانيـة). ورأى رئيس حتالف
عـراقيـون عمـار احلكيم أن الـفقـيد مثّل

ـــوذجــا لـــتــقـــريب وجــهـــات الــنظ
ــوذجـا مــضــيـفــا  ان (الـفــقــيـد مــثّل 
لـتــقـريب وجـهـات الـنـظـر بـ الـفـرقـاء
ـشـاريع في حقـبة ـبادرات وا واطـلق ا
امـارته لـدولة الـكويت ومـن قبـلهـا مدة
ـلف اخلارجيـة الكويـتية فضال إدارته 
عن نـظرته األبـوية جتـاه عامـة الشعب
الـكـويـتي الـشـقـيق). امـا زعـيـم الـتـيار
الـصـدري مقـتـدى الصـدر فـقدم تـعازيه
بــوفـاة امــيــر الـكــويت مـؤكــدا مـكــانـة
.وقــال  في الــكـــويت لــدى الــعــراقــيــ
تـغريـدة على تـويتر (الـكويت وامـيرها
وشــعــبـهــا اعـزاء عــلى قــلـوبــنــا نـحن
) مـتـمنـيـاً (للـكـويت السالم الـعـراقيـ
واالمــان في ظل حــكـومــتـهــا اجلـديـدة
وامـيـرهـا اجلديـد). وعـزا رئيس وزراء
اقــلـيـم كـردســتـان مــسـرور الــبـارزاني
بـوفاة الصبـاح مؤكدا في برقـية تعزية
(سـنظل نستذكر باجالل مواقف سموه
الــنــبــيــلــة واالنــســانــيـة جتــاه شــعب

كردستان).
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الــيـوم يـكــون االحـتـفــاء كـبـيــرا  بـأول انـتــفـاضـة حــقـيـقــيـة شـهــدهـا عـراق
الصـابـرين  انـهـا انـتـفـاضـة االول من تـشـرين  الـتي انـطلـقت حتـت نصب
عوق .لقد ئات من الشهداء  واجلرحى  وا احلرية  بـفضل  تضحيات ا
انـهت  هذه االنـتفاضـة العـظيمـة  حالة االصـطفـاف الطائـفي  ووقفت بوجه
ـصـاحلـهم  الدنـيـئة . ن وظـفوا  الـطـائف والـعشـيـرة والدين  الفـاسـدين  
فاضة  احلقة  التي خلقت حالة وطنية المثيل له في تاريخ  شعبنا انها االنتـ
الـعراقي االصـيل .. وما زالت شـعلـتهـا تضيء الـدرب نحـو  التـغيـير  ونـحو
ــواطـنـة  عـلى الـرغم مـن االلـتـفـافـات اخلـبــيـثـة الـتي حـاولت حتـقـيق دولـة ا
الي من الـعراقـي الى تـهمـيشهـا واجهـاضهـا  وقتـلهـا . واليـوم يخـرج ا
ـة خالقة التل وبارادة سوح االحتـجاجات  الحيـاء  الذكرى االولى  بعز
وطنية ال تـستك  وعلى حكومة السيـد مصطفى الكاظمي  ان تفي بوعدها
اليـ الـعراقـي  حـزمـة اجراءات كـانت قد   وتـقدم لـشبـاب االنـتفـاضة و
ـهم الى وعــدت بـهـا مـنـهــا  الـقـاء الـقـبض عــلى اجملـرمـ الـقـتــلـة  وتـقـد
اء العادل  وتعويض ذوي الشهداء واجراء انتخابات مبكرة  وحصر القضـ
الـسالح بيـد  الدرلـة  وتنـظيف الـبالد من بؤر الـفسـاد والفـاسديـن  وانهاء
واطن  شبـوه علـى مرافق الدولـة  واقامة دولـة مدنيـة  دولة ا سيطـرة ا

سؤول. وليس دولة ا
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بـعث رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صالح
امس االربـعاء بـبرقـية تهـنئـة الى امير
الـكـويت اجلديـد نواف األحـمد اجلـابر
ـنـاســبـة اخــتـيــاره امـيـراً الــصـبــاح 
لـلدولة . وتقدم صالح في البرقية التي
تـلـقت (الـزمـان) نصـهـا (بـاسم الـشعب
الـعراقي وباسمه شخـصياً الى االحمد
بـ(أحـر الــتـهـاني واصـدق الـتـمـنـيـات)
ناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت
داعـياً الباري عـز وجل أن يُسدّد خطاه
ويــوفـقه في قــيـادة الــشـعب الــكـويـتي
ــزيــد من الـــتــقــدم والــرخــاء. نــحـــو ا
وواصل الـقادة السياسيون العراقيون
امس تــعــزيــة الــكـويت بــوفــاة االمــيـر
الـراحل وقـال رئيس الـوزراء مصـطفى
الـكـاظمي في بـرقـية أنه  تـلـقى النـبأ (
بـألم بالغ وقلـوب حزينة) مـضيفا  أنه
ـنـطقـة جمـعاء (رحـيـله فقـدت األمة وا
رجـالً لم يـدّخــر جـهــداً في ســبـيل دعم
األمن واالسـتقـرار اإلقليـميـ وضمان

الـرفاه والتقدم لشـعب الكويت الشقيق
والــشـعـوب اجلــارة) وأكـد أن (الـراحل
الـكبير ساهم في تعزيز مسيرة العراق
اجلـديد اخلـارج من نير الـدكتـاتورية
مـثـلمـا وقف مـعه وهو يـواجه اإلرهاب
ويـنـتـصـر ألرضه ووجوده). فـيـمـا قال
رئــــيس مـــجــــلس الــــنـــواب مــــحـــمـــد
احلــلـبـوسي في تـغـريــدة عـلى تـويـتـر
(بـــأسى بــالغ وقـــلب يــعـــتــصــره األلم
تـلـقيـنـا نبـأ وفـاة األميـر األب والـشيخ
الــقــائــد ورأس حــكـمــة الــعــرب الـذي
عــرفـنـاه إنـســانـا مـعـطــاء وسـيـاسـيـا
مــحـنــكـا ونــاصـحــا أمـيــنـا) واضـاف
(بـوفـاته فقـدنا داعـما لـلعـراق ومحـبا
لـلـعراقـي ومـناصـرا لـقضـايا الـعرب

.( سلم وا
 ووصـف رئيس ائـتالف العـراقيـة اياد
عـالوي االمـيـر الـراحل بــرمـز احلـكـمـة
وقــال في تـغـريـدة رصــدتـهـا (الـزمـان)
امـس (بألم وحـزن كبـيرين نـودع رمزاً
مـن رمــوز احلــكــمــة واالعــتــدال الـذي
أعــطى الـكـثــيـر لـشــعـبه وأمـته ودافع
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ابــــلغ ســــفـــراء  25 دولــــة عـــربــــيـــة
واجــنــبــيـة رئــيس مــجــلس الـوزراء
مـصطفى الكـاظمي امس  قلقهم ازاء
ــنــشــآت تـــزايــد الــهـــجــمــات ضـــد ا
ــواكب الـــدبــلــومـــاســيـــة االرتــال وا
بــالـصـواريخ والـعـبــوات  مـطـالـبـ
بـاتـخـاذ مـزيـد من اخلـطـوات لـتـأم
نـطـقة الـدولـية بـغـداد وتعـزيـز أمن ا
(اخلـضـراء) فيـما اكـد الـكاظـمي لهم
حــرص الــعـراق عــلى فــرض ســيـادة
ـقرات الـقـانون وحـمايـة الـبعـثات وا
ــكـتب الــدبــلـومــاسـيــة. وقــال بـيــان 
الـكاظمي تلقـته (الزمان) ان الكاظمي

األكــبــر أمــام االســتـقــرار بــالــعـراق)
وأضـــــــافـت أن (واشـــــــنـــــــطـن حتث
الــسـلـطـات الـعـراقــيـة عـلى الـتـحـرك
ــــســـؤولـــ عن فــــورا حملـــاســـبـــة ا
ـقابل اتـهم الـقـيادي الـهـجـوم). في ا
فـي حتـــالف الــــفـــتح ابــــو مـــيـــثـــاق
ــسـاري جــهـات تــابـعــة لـلــسـفـارة ا
االمـــــريـــــكـــــيـــــة بـــــقـــــصـف واطالق
الـــــصـــــواريخ لـــــتـــــشــــويـه صــــورة
ــســاري خالل في ــقـــاومــة.وقــال ا ا
تـصـريح إن (الـفتـح اليؤيـد ضـربات
االشـباح الـذين يسـتهـدفون الـسفارة
االمـريكية يوميـا  والسفارة التمتلك
اي دلـيل عـلى ان الـفاعـلـ عراقـيون
او مــقـاومـون. ) وأضـاف أن (هـنـالك
جـهات تابعـة للسفـارة االمريكية هي
مـن تـــقـــصف وتـــطـــلق الـــصـــواريخ
قـاومـة االسالمـية لـتـشـويه صـورة ا
وقـتل الـعـراقـيـ االبـريـاء) . ومضى
قـائال أن (الكاظمي ليس مرشح قوى
االسـالم الشيعي وكان أهون الشرين
ـرشح االمثل لرئاسة وال نـعتقد انه ا
احلـكـومة). وفي ردود االفـعال ايـضا
قـال حتـالف عـراقـيـون انه سـيـطـالب
بـعـقـد جلـسـة طـارئة جملـلس الـنواب
عــلى خـلــفـيــة اسـتـهــداف الـبــعـثـات
ـــدنـــيـــ في الـــدبــــلـــومـــاســـيــــة وا
الــرضـوانـيـة. واضـافـت الـنـائـبـة عن
الـتحـالف لبنى رحـيم في تصريح ان
(هــنـالك جـمـلـة من االمـور في الـبالد
تـسـتـدعي لـعـقـد هـذه اجلـلـسة اال ان
هـنـالك تـهاونـا في االمـر) مـؤكدة ان
(حتـالف عـراقيـون عـازم على حتـديد
طـالـبة بـعـقد مـوقـفه بـهذا الـشـأن وا

جلسة طارئة).

اسـتـقـبل السـفـراء بـناءً عـلى طـلـبهم
ـنـاقـشـة الـتـطـورات األخـيـرة في مـا
يـتعـلق بأمـن البـعثـات الدبـلومـاسية
في العراق وأكد لهم (حرص العراق
عـلى فـرض سـيـادة القـانـون وحـصر
الـسالح بيد الدولة وحمـاية البعثات
ـقرات الدبلومـاسية) مشدداً على وا
أن (مــرتــكــبي االعــتـداءات عــلى أمن
الـبـعثـات الدبـلومـاسيـة يسـعون الى
زعـزعـة اسـتـقـرار الـعـراق وتـخـريب
عالقـاته اإلقـليـمـية والـدوليـة).وأشار
الى أن (هـذه الـهجـمـات ال تسـتـهدف
ـا طالت الـبـعـثات الـدولـية فـقط وإ
ا فـيما ذلك واطـن  األبـرياء من ا
األطـــفــال وأن مـــؤســســـات الــدولــة

األمـنـيـة عـازمـة عـلى وضـع حـدّ لـها
وقـــد شــــرعت بـــاتـــخـــاذ اإلجـــراءات
الــضـروريـة لـتـحــقـيق هـذا الـهـدف).
وتــابع أن (اخلـارجـ عـلى الـقـانـون
الـذين يـحاولـون اإلسـاءة الى سمـعة
الـعراق والتزاماته الدولية يتحركون
بــــوحي من دوافـع غـــيـــر وطــــنـــيـــة
ويـــزدرون إرادة الـــشـــعب الـــعـــراقي
ومـرجــعـيـاته الـديـنـيـة والـسـيـاسـيـة
والـثقافية التي أجمعت على خطورة
مـا يـقومـون به) وأضاف أن (الـعراق
شـعـبـاً وحـكـومـة سـيـتـصـدى لـهؤالء
وسـيـعـمل عـلى حـمايـة ضـيـوفه كـما
تـتـطـلب األعراف الـدبـلـوماسـيـة عـبر
الــــتـــأريخ ومـن أجل طي صــــفـــحـــة

ـؤسـسات االعالمـية  تـعمـدت تاخـير ا
ـالــيـة ــســتـحــقــات ا دفع الــرواتب وا
والكــثـر مـن ثالثـة أشــهـر دون مــسـوّغ
.حـــيث ادى ذلك إلـى تــدهـــور احلــالــة

ـعيشيـة للصحـفي وعوائـلهم بشكل ا
كــبـيــر) . واضـاف ان (أغـلــبـهم لــديـهم
الــتـــزامــات مــالــيــة شــهــريــة).. ودعــا
الـــســـراج إلى (تـــدخل هـــيــئـــة اإلعالم
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 كـررت اجلـمعـية الـعـراقيـة للـدفاع عن
حـقـوق الصـحفـي مـطـالبـتهـا رئيس
الـوزراء مـصطـفى الكـاظمي بـضرورة
ـؤسسـات الرسـمية إلـزام الوزارات وا
اليـة التى بذمـتها سـتحقـات ا بـدفع ا
ــســتـقــلــة. وقـال لــصــالح الــصـحف ا
ابـراهـيم السـراج رئـيس اجلمـعـية في
بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس أن (تـلك
الــوزارات تـنـصـلت من وعـودهـا بـدفع
ـستقلة بالغ حلـساب الصحف ا تـلك ا
االمـــر الـــذى انـــعـــكس ســـلـــبـــا عـــلى
اسـتمرارية عـمل الصحف التـى تعتمد
عـلى اجور اإلعـالنات  كـمصـدر وحيد
لــتـــمــويــلــهــا). وقــال أن (ادارات تــلك
الــصــحـف أصــبــحت عــاجــزة عن دفع
ـوظفـ واجور رواتب الـصـحفـي وا
الـطباعة واالبنـية واالتصاالت) . ودعا
الـسراج  رئـيس الوزراء إلى (الـتدخل
الــــعـــاجل من اجـل مـــنع تــــوقف تـــلك
الـصـحف عن االصـدار  والسـعى نـحو
اسـتمرارية عملها). كما دعت اجلمعية
ـؤسـسات االعالمـيـة إلى عدم ادارات ا
تــأخــيــر صــرف رواتب الــصــحــفــيـ
واالسـراع بصـرف مستـحقات ورواتب
الـصـحـفيـ  شـهـريـا وعدم تـاخـيـرها
وقـــــال الـــــســــراج.ان (بـــــعض ادارات
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ـة قـتل أو خـطف أو حـتى سـرقة ال في أغـلب دول الـعـالم عـندمـا حتـدث جـر
تـمر  24سـاعـة إال ويتم الـوصـول الى اجلـناة وهـذا يـعود لـعـوامل عـديدة في
قدمة مـنها مهنـية القوات األمـنية وخبـرتها وجتربتـها وعدم تسـييسها ووالء ا
قـادتـهــا وضـبـاطـهــا ألحـزاب وكـتل مــتـنـفــذة وكـفـاءة أجـهــزة اسـتـخــبـاراتـهـا
دن ومـناطـقها ,إال راقـبة في أغلب شـوارع ا ومـعلـوماتهـا ووجود كـاميـرات ا
سلح تسجل ضـد مجهول ما في العراق فـجرائم القتل واخلطف والسـطو ا
عـدا بعض احلاالت النادرة  ,ولو اسـتذكرنا جـرائم القتل الوحـشية واخلطف
وعـملـيات االغـتـيال الـتي جـرت في وضح الـنهـار وفي مـناطق مـزدحـمة كـتلك
التـي جرت في الـبـصـرة وبـغـداد وذي قـار ومـيسـان وغـيـرهـا من احملـافـظات
ـشاركـ والنـاشطـ وحتى الـناشـطات  في انـتفـاضة تـشرين والـتي طالت ا
اضي والى أيـامنـا هذه والـتي سقط فـيهـا أكثر من مـنذ انـدالعهـا في العـام ا
سبعـمائة شهيد وثالثـون ألف جريح  منهم عشرة آالف أصـيبوا بعوق دائمي
ـهولـة  فلم يـتم حتديـد اجلهـات التي وعـشرات اخملـتطـف ومع هـذه األعداد ا
نفذت جـرائم القـتل سواء الـتي تمت  بواسـطة الـقنـاص أو من خالل الرمي
ـبــاشـر بـاألسـلـحـة اخملـتـلـفـة وقـنـابـل الـدخـان أو بـالـهـجـوم بـعـجالت حتـمل ا
مـسـلـحـ علـى ساحـات الـتـظـاهـر واالعتـصـام ولم يـتم الـتـوصل الى مـنـفذي
تـكرر فـمرة تـنسب عـتصمـ ا عـملـيات االغـتياالت واخلـطف و حـرق خيـام ا
هـذه اجلـرائم الى مـنـدس وأخـرى الى طـرف ثـالث ومـرة الى عـنـاصـر تـريد
إحداث فتنـة وأخرى الى جماعات مسلـحة منفلته وغيـرها من التبريرات التي
واطـن الذين يـعرفـون كمـا تعرف أجـهزة الـدولة األمـنية من لم تـقنع أبـسط ا
ـتظـاهـرين والـنـاشـط ومـا عـمـلـيات حـرق وهـدم مـقـرات األحزاب هم قـتـلـة ا
والـكتل الـسـيـاسيـة في عـدد من احملافـظـات إال الـدليل عـلى ان هـذه األحزاب
والـكتـل هي الـتي تـنـفـذ جـرائم الـقـتل واخلـطف واحلـرق لـكن ال احلـكـومة وال
أجهزتهـا األمنيـة تستـطيع الكشف عـن هوية اجلهـات التي تقف وراء عـمليات
الــقـتل واالغـتــيـال واخلـطف الــتي لم تـتــوقف ألسـبـاب تــكـاد تـكــون مـعـروفـة,
هدي الـتي حدثت فـيهـا عمـليات ـشكـلة ان وزير الـدفاع في حـكومـة عبـد ا وا

الـقتل الكـبيرة لـلمتـظاهـرين أعلن وعبـر إحدى الفـضائيـات ان اللجـنة التي 
تشـكـيـلهـا قـد تـوصلت الـى مرتـكـبي جـرائم القـتل واخلـطف الـتي طـالت ثوار
ـلف الى الـقـضـاء لـكـن الـقـضـاء لم يـنف أو يـؤكـد هـذه تـشـرين و تـســلـيم ا
األخـبار  ,وبـعد تـشكـيل حكـومة الـكاظـمي أعلن هـو شخـصيـا  أكثـر من مرة
بـعد حـدوث عملـيات قـتل واغـتياالت جـديدة لـلنـاشطـ في التـظاهـرات وحتى
الــنـاشـطـات ولإلعالمـيـ ومـنــهم هـشـام الـهـاشـمي وغــيـره انه سـيـقـدم قـتـلـة
انتفـاضة تشرين ومـرتكبي جرائـم القتل واخلطف واالغـتيال  للـعدالة  لكن ال
تظاهرين ومن مؤشرات تـلوح في األفق من ان هذه احلكومـة ستسمي قتـلة ا
لف قـام بعـمـليـات االغـتيـال لـلنـاشـط واإلعالمـي  ,فـإلى متى يـبـقى هـذا ا
معلـقاً بل ويتم التستر عليه ? والى متى يتم التحفظ عل اجلهات التي ارتكبت
جرائم القـتل واخلطف للـمتظاهـرين والناشـط في انتـفاضة تـشرين  ومعهم
اذا ?. والـيـوم وبـعـد ان مـر عـام كـامل عـلى انـتـفـاضة عـدد من اإلعالمـيـ و
ـتـظـاهـرين ومن نـفـذ عمـلـيـات خـطف واغـتـيال تـشـرين ولم يـتم حتـديـد قتـلـة ا
الـنـاشـطـ والـنـاشـطـات واإلعالمـي  ,فـهل ســيـرى شـعـبـنـا الـعـراقي وذوي
الـشهـداء واجلرحى النـتفـاضـة تشـرين القـتلـة واجملـرم في أقـفاص االتـهام
ا ـسـتـحق?  أم إنـنا سـنـنتـظـر طـويالً أو ر وأمـام الـقـضاء لـيـنالـوا عـقـابهم ا
سـتسـجل جـرائم القـتل واخلـطف واالغـتيـاالت الـتي طالت شـبـاب االنتـفـاضة
ضـد مــجــهـولــ ? ان انـتــفــاضـة تــشــرين ومن خالل تــضـحــيــات الـشــهـداء
شهد السياسي العراقي تمثلت في واجلرحى قد أحدثت تغييرات مهمة في ا
ـهـدي وإجـبـار مـجـلس الـنـواب عـلى تـشـريع عـدد من إسـقـاط حـكـومـة عـبـد ا
ـتظاهرين كتـغيير قانون االنـتخابات الذي حتاول القوان الـتي تلبي مطالب ا
بعض الـكـتل االلـتـفـاف علـيه والـعـودة الى الـقانـون الـسـابق الـذي فـصل على
مـقاسـاتهـا  وهي التي وافقت تـغيـيره حتت ضـغط انتفـاضة تـشرين  وحتاول
التنـصل منه بعد ان خف زخم التظاهرات كمـا أدت كذلك الى تغيير مفوضية
االنـتـخابـات  بـأخـرى لـكـنـهـا أهـون من سـابـقتـهـا ولـو قـدر لـهـذه الـتـظـاهرات
االسـتـمـرار فـي نـفس الـزخم الـذي بـدأت ولم يـخف زخـمـهـا بـسـبب  جـانـحـة
ؤشـرات احلالـية كـورونا لـكان لـلمـشهـد السـياسي في الـعراق وضع آخـر وا
وتصـمـيم متـظـاهري تـشـرين على الـسـير في طـريق االنـتـفاضـة والـثار لـدماء
الشهـداء واجلرحى حتى حتقيق األهداف التي خرجوا من اجلها تبعث األمل
شوهة فـي نفوس العـراقي الـذين يريدون الـتخلص من الـعملـية السـياسيـة ا
ومن األحــزاب الــفــاسـدة والــفــاشــلـة الــتي دمــرت الــبالد والــعــبــاد وأحـرقت
األخضر والـيابس وسرقت أموال العراق ونهبت ثرواته وأحلقت األذى الكبير
بـشعـبنا األبي وأذلـته وجوعـته وأفقـرته وفرطت بـحقوق الـعراق الـتاريـخية في
ـفـاجآت أراضـيه ومـياهه وأعـادت الـعـراق قرونـاً الى الـوراء واأليـام حـبلى بـا

الكبيرة لألحزاب الفاشلة والفاسدة.  

ـشكـلة واالتـصـاالت من اجل حل هذه ا
ـسـتـحـقات وتـسـهـيل دفـع الـرواتب وا
ــالـيـة لـلـصــحـفـيـ شــهـريـا وضـمن ا

مواعيد محددة).

ذكرى إنتفاضة تشرين

Ãd∫ ثلة من طلبة الكلية البحرية في البصرة يصطفون بعد تخرجهم ونيلهم رتبة مالزم امس  ð

الــصــراعـات واإلرهــاب واالنــصـراف
الـى الـــتــــحـــديــــات االقــــتـــصــــاديـــة
واالجـتماعية ومتطلبات التنمية).من
جـانـبـهم أكـد الـسـفـراء في مـداخالت
مـتفرقة دعم العراق وشعبه واحترام
ســـيـــادته والـــســـعـي عـــبـــر احلــوار
لـتحـقيق االسـتقـرار والسـلم وضمان
الــصـداقــة والـتــعـاون وأعــربـوا عن
(قــلـقــهم من تــزايــد الـهــجـمــات ضـد
ـنـشآت الـدبـلومـاسـية بـالـصواريخ ا
ـواكب وما حتـمله والـعبـوات ضد ا
تـلك الهجـمات من مخاطـر على حياة
( دنيـ العراقي الـدبلوماسـي وا
مـرحبـ بـ(اخلطوات الـتي اتخـذتها
احلـكـومة الـعـراقيـة لـوضع حد لـهذه
تورط بها االعـتداءات ومالحقة ا

وتشديد اإلجراءات األمنية). 
ــزيــد من وأكــدوا (دعــمــهم اتــخــاذ ا
اخلـطوات لتأم بـغداد وتعزيز أمن
ـنـطـقـة الـدولـيـة من أجل أن يـكون ا
بــوسع بــلـدانــهم واجملــتــمع الـدولي
مـــواصـــلــة دعم الـــعـــراق وتــطـــويــر
الـعالقـات الـسـيـاسيـة واالقـتـصـادية
والــثــقـافــيــة مــعه). في غــضـون ذلك
اعـربـت وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكـية
عن امـتعاض واشنطن جراء الهجوم
الــــــــــصـــــــــاروخـي الــــــــــذي وقـع في
الــرضـــوانــيــة بــبــغــداد وأســفــر عن
اسـتشهـاد واصابة خمـسة اشخاص
من عــائـلـة واحـدة وتـدمـيـر مـنـزلـهم.
ـتــحـدثــة بـاسم اخلــارجـيـة وقــالت ا
مـورغـان أورتاغـوس في بـيان تـلـقته
(الـــزمــان) امـس (أكــدنـــا من قــبل أن
االعـــمــال اخلــارجــة عـــلى الــقــانــون
دعومة من إيران تظل هي العائق وا
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اكــد الــنــائب االول لــرئــيـس غــرفـة
جتـارة بـغـداد حـكـمـت الـدقاق  ان
مــــصــــرف الـــرافــــديـن  قـــرر مــــنح
ـتضـررين من احلرائق في شارع ا
الـرشـيـد وسـاحـة اخلالنـي وشارع
الــنــهـر ومــنـطــقــة الـســنك وشـارع
اجلمهورية وساحة الوثبة وحافظ
الـــقـــاضـي  خالل االحـــداث الـــتي
وقــعت خالل احـتـجـاجـات تـشـرين
2019 وبــــدايـــة الـــعـــام اجلـــاري 
قـــروضــاً لــغــرض تـــرمــيم واعــادة
احلــيـاة الـتــجـاريـة واالقــتـصـاديـة
لـلمحال واخملازن واجملمعات التي

تعرضت لألضرار .
وبـ الدقاق ان (الـقروض تتراوح
ب 40 مـــلــيــون ديــنـــار بــضــمــان
عــقــاري  و 30 مــلــيــون بــضــمــان
موظف اثن  و 20 مـليون كفالة
مـوظف واحد  وفـترة تسـديد على
دة خمس سنوات اقـساط ميسـرة 
ئة  مع  وبـنسبة فائدة خمسة با
ــدة ســـــتــة فـــتــرة اعــفــاء اولـــيــة 

اشهر) .
وتــابع الــدقــاق ان (احتـاد الــغـرف
الــتـجـاريــة الـعـراقــيـة قـدم الــشـكـر
والــتـــقــديــر مع درع الـــغــرفــة لــنــا
ـــبــذولــة شـــخــصــيـــا لــلـــجــهــود ا

لــلـحـصــول عـلى الــقـرض  والـذي
يــخــدم اصـحــاب احملــال واخملـازن
ــــتــــضــــررين من واجملــــمــــعــــات ا
االحـــداث االســتــثـــنــــائــيـــة تــمــــر

بالبالد .
واوضـح الدقاق  ان (اجتـماع عقد
مـؤخراً في مـدينـة مرسـ التـركية
بـناء عـلى دعوة وجـهت الى احتاد
الــغــرف الـتــجـاريــة الــعـراقــيـة من
جـــمــعـــيــة الــصـــنــاعـــيــ ورجــال
االعـــــمــــال الــــعـــــراقي الـــــتــــركي 
وحـــضــور وفـــد من غـــرفــة جتــارة
بــغـــداد بــرئــاســة الــنــائب  االول 
ومـشاركة عدد من الغرف التجارية
بـالعـراق  ومحـافظي الـسلـيمـانية
ودهـــوك وكــركـــوك  و الــتــداول
وتــبــادل االراء بــ الــصــنــاعــيـ
والــتــجـار الــعـراقــيــ ونـظــرائـهم
االتـراك ووزيـر الـشؤون الـتـجـارية
واالقـتصاديـة باحلكـومة التـركية 
ـشـتـركـة بـعـدد وجتـولت الـوفـود ا
ـعامل التركـية  شمت معامل من ا
ولدات مـنتجات األلبان وصناعة ا
ـتـنــوعـة  لالطالع الــكـهــربـائـيــة ا
ــــســـــتــــوى الــــصـــــنــــاعي عـــــلى ا
واالنـتاجي الـتركي  وقـدمت دعوة
الى احلــكـومـة الـتـركـيـة وجـمـعـيـة
الـتـجـار والـصـنـاعـيـ األتـراك من

احتاد الغرف لزيارة العراق) .
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شـارك الطبيب العراقي خالد عنبر
بـإجـراء عـملـيـة تبـديل صـمـام قلب
ريض بطريقة القسطرة (التافي).
وقـال عـنبـر وهـو مديـر مـركز الـنجف
جلـراحة القـلب والتداخل الـقسطاري
فـي تـــصـــريح أمس األربـــعـــاء (أمس
ي األول كــنـــا مع حــدث عــلــمي وعــا
كـبيـر  إذ شارك الـعراق  20 دولـة في
الـعالم  بـإجراء عـمليـة تبـديل صمام
في الـقلب بـطريـقة القـسطـرة التافي)
وأوضـح ان مــشـــاركـــة (الـــعــراق من
خـالل مـركـز الـنـجف جلـراحـة الـقـلب
والـتـداخل الـقـسـطـاري  حـيـث جرت
الـعملية في نفس الوقت في  20دولة
من ضـمـنهـا الـعراق) .مـشـيراً الى ان
(أحـداث الـعـمـلـيـات نـقـلت عـبـر النت
بـشكل مـباشـر ليـطلع عـليـها الـعالم 
وتــمت مـشـاركـة الـبث واإلطالع عـلى
الـعملـية من خالل الرابط األلـكتروني
ـركـز الـنجف  وكـان هـذا دعم كـبـيـر 
جلــراحــة الــقـلـب من قـبـل مـحــبــيــنـا
الــعــراقــيــ عــمــومــاً والــنــجــفــيــ
خـصـوصـاً) . وفي اجنـاز تـقـني طبي
شـهــدته بـريـطـانـيـا  اخـتـبـار بـذلـة
سعف نـفاثة من شأنها أن تـساعد ا
عــلـى "الــطــيــران" إلـى قــمــة تــلــة في
غضون  90 ثانية بدالً من  30 دقيقة

صباح االحمد الصباح
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عثـرت ادارة مستشفى صالح الدين الـعام في تكريت  على رضيع حديث
الـوالدة. وقـال مـصـدر لـ (الـزمان) انـه ( تسـلـيم الـطـفل الى قـسم حـمـاية
االسرة والـطـفل من الـعـنف االسـري في صالح الـدين بالـتـعـاون مع مـركز

ستشفى ووضعه في جناح اخلدج) . شرطة ا
 يــذكــر ان (الــطـفـل وجـد بــعــد رمـيـه من أمـــــــــــرأتـ ذهــبـــــتـا الـى جـهه
مـجـهــولـة) . والـقت قــوة من الـلـواء الـرابـع الـفـرقـة األولى شــرطـة احتـاديـة
ـتـهـمـ بـعـد ورود مـعـلـومـة اسـتـخـبـاريـة بـوجـود الـقـبض عـلى اثـنـ من ا
زورة  حـيث  تشـكيل فـريق عمل مـشترك اشخـاص يتاجـرون بالـعمـلة ا
بـالـتـنسـيق مـع استـخـبـارات الـلـواء ومفـرزة من اسـتـخـبـارات بـغـداد وعلى
ـتهـمـ والقـاء الـقبض عـلـيهـما الـفـور نصب كـمـ محـكم في مـحل تنـقل ا
ــشـهــود وضـبط عــشـرة ماليــ وتـســعـة وخــمـسـون الـف ديـنـار بــاجلـرم ا
بـحـوزتـهـمـا مـزورة بـاالضــافـة الى سـبـعـمـائـة دوالر امـريـكي مـزور) وقـال
ضـبوطـة اصوليـا الى اجلهات ـبالغ ا تـهم مع ا مصـدر انه ( تسلـيم ا

اخملتصة).
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أعـلـنت وزارة التـربيـة  ضوابط الـنقل
دارس والـتسجيل اجلديد للطلبة في ا
بـبـغـداد واحملـافـظـات لـلـعـام الـدراسي

ــقـبل. وقــالت في بــيـان أمس انه ( ا
اعـــداد الــضــوابط اخلـــاصــة بــقــبــول
ـدارس داخل وانـتـقـال الـتالمـيـذ بـ ا
احملـــافـــظـــات ضـــمـن االســـتـــعــدادات
الـتـحـضـيريـة لـلـخـطة اجلـديـدة لـلـعام
الــدراسي الـقــادم الـتـي نـصت بــقـبـول
األطــفـــال في الــصف األول االبــتــدائي
لـلـذين اكمـلوا الـسادسـة من العـمر في
ـيالدية  و يـقبل من لم نـهايـة السـنة ا
يـبـلغ الـعاشـرة عـنـد التـسـجـيل  حيث
ــدرسـة بــقـبــول األطـفـال تــلـزم إدارة ا
ضـمن الرقـعة اجلـغرافـية لـلمـدرسة او
ــديــر عـام احملـالت احملـيــطــة بــهـا  و
الـتربية صالحية النظر بالطلبات التي
ــا ال يــتــعــارض تــكـــون خــارجــهــا و

والــطــاقــة االســتـيــعــابــيــة   وحـددت
الــضــوابط عـدد الــتالمــيــذ في الـصف
الـــــواحـــــد مـع مـــــراعـــــاة الـــــظــــروف
االســتـثــنــائـيــة) . وتـابـع الـبــيـان  انهُ
(يـحق ترويج طـلبـات نقل الـتالميذ من
االول من ايـلول ولنـهاية كـانون الثاني
لــقـرب بـدء امـتــحـانـات نــصف الـسـنـة
ولـلمدة من  16/ 15 – 2 / 4 /2021 
لقرب بدء امتحانات نهاية السنة  كما
يـتوقف نـقل التالمـيذ الـصف السادس
االبـتدائي فـي الـسـادس عشر مـن شهر
شروع شـباط لعام  2021 لـشمولهم 
الـدفتـر االلكتـروني   وتفيـد الضوابط
ن جتـاوز السـتة عـشر بـعـدم السـماح 
ـرحـلـة ســنـة بـاالسـتـمـرار بــالـدوام بـا
االبـتـدائيـة مدارس الـتعـليم الـعام غـير
ــسـرع والـيـافـعـ مــدارس الـتـعـلـيم ا
لـلـعـام احلالي  حـيث بـاإلمـكان نـقـلهم
ـسائـيـة وفي حال تـعذر دارس ا الـى ا

سرع) . دارس التعليم ا وجودها 

وأشـارت الـتـعلـيـمـات ( بعـدم الـسـماح
بـقبول االطفال بصيغة مستمع  كما ال
ـنع نقـل التالمـيذ من والى يـوجـد ما 
ـدارس األهـليـة وبالـتـنسـيق مع قسم ا
الــتــعـلــيم األهــلي واألجــنـبـي وحـسب
األصـول  فـضالً عن جواز نـقل تالمـيذ
ــرحـلـة الـثـالــثـة اخلـامس االبـتـدائي ا
والـــرابــعـــة الــســـادس االبــتـــدائي في
مـدارس اليافـع ضمن الـفئة الـعمرية
من 15 – 10سـنة الى مـدارس التـعليم
ـنـاهج الـعـام كـونـهم يـدرسـون نـفس ا

الدراسية) .
 وخـتم البـيان أنهُ ( يُسـمح بالدوام في
دارس الـصـف السـادس االبـتـدائـي بـا
ـسـائيـة من موالـيد  2004 بـالـنسـبة ا
لـلـذكور و  2002 لـإلناث  كـمـا يـجوز
لــلـــتالمــيــذ الــتـــقــد الى االمــتــحــان
اخلـــارجي وحـــسب االعــمـــار احملــددة
بـالـتـعـلـيـمـات لـلـحـصـول عـلى شـهادة

الدراسة االبتدائية) .

ســيـرًا عــلى األقـدام في مــنـطــقـة لـيك
ديـسـتـريكت.  يـأتي ذلك بـعـد عام من
احملــادثـــات بــ شــركــة "صــنــاعــات
اجلـاذبـيـة"وخـدمـة اإلسـعـاف اجلـوي
الـبريطـاني. قال آندي مـوسون مدير

الـــعــمــلــيـــات في اإلســعــاف اجلــوي
سعف ال يحتاجون البريطاني إن ا
إلى الـسـفـر بسـرعـة لتـغـطيـة مـناطق
شــاســعــة من الـتــضــاريس الــوعـرة
مقارنةً بشخص يسير على األقدام.
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ارتــفــعت حــاالت االصــابـة بــفــايـروس
كــورونـا من جــديـد عــلى نـحــو مـقـلق
امـس لــتــبــلغ  4691 اصـــابــة مــقــابل
 3385 حـالة شـفاء فـيمـا بلغ مـجموع
الـوفـيـات  59 حـالـة وهـو رقم اقل من
ــوقف الــذي ســبــقه اول امس. وقــال ا
الـوبـائي الـذي تـصـدره وزارة الـصـحة
والـبيئة ان نسبة الشفاء حافظت على
مـعدلهـا برغم االصابـات وبلغت 80,6
ـئــة. وقـد تــصـدرت الــسـلــيـمــانـيـة بــا
ودهـــوك وحلــقـــتــهـــمــا صـالح الــدين
احملـافـظـات في مـجمـوع الـوفـيات في
وقـت ازدادت ارقـام الـشـفــاء في بـغـداد
الـرصـافـة مـقـابل تـراجـعـهـا في الـكرخ
الـــتي ســجــلت  1094اصـــابــة. ووجه

رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي
بـقبول دخول  1500 زائـر من كل دولة

ــتـحـدث . وقـال ا الداء زيــارة االربـعــ
بــاسم الــكــاظــمي ان (رئــيس مــجــلس
ــوافــقــة عـلـى دخـول الــوزراء وجه بــا
 1500زائر الداء زيارة االربع من كل
دولـة يـرغب مـواطـنـوهـا بـاداء الـزيارة
ـــقــدســـة عــلى ان يـــكــون دخـــولــهم ا
نـافذ اجلـوية حـصرا) . الـعـراق عبـر ا
واضــاف احـمــد مال طالل في تــغـريـدة
عـــلى تـــويـــتـــر امس (ان عـــلـى الــدول
االلــتـزام بـبـرامج تــوعـيـة مـواطــنـيـهـا
بـاجـراءات الـوقـاية الـصـحـيـة). وتأتي
مـوافـقة الـكـاظمي بـعـد ان قدمت جلـنة
االوقـاف والشؤون الـدينيـة في مجلس
الـنواب طـلبـا بالسـماح بـدخول الزوار
الـى كـربالء خالل االربــعــيـنــيــة بـرغم
خـشية االهـالي واالجهزة الـصحية من

تفشي وباء كورونا.
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{ الــكــويت - (أ ف ب) - أدى الــشــيـخ نــواف األحــمــد الــصــبــاح األربــعــاء الــيــمـ
الـدستـوريـة أمام مـجلس األمـة الـكويـتي ليـصـبح أميـرا للـبالد بـعد وفـاة أميـر البالد
تـحدة عن  91 عـاما. وأصـبح الشيخ الشـيخ صـباح األحـمد الـصبـاح في الواليـات ا
نواف ( 83 عامـا) األمير السـادس عشر للـكويت.وبدا التـأثر على األميـر اجلديد عند

ادائه اليم أمام مجلس األمة.
وقــال في كـلـمـته "أعــاهـد الـله وأعـاهـد
شـعب الكويت وأعـاهدكم ان ابذل غاية
اجلـهد وكل مـا في وسعي حفـاظا على
رفـعـة الكـويت وعـزتهـا وحمـايـة أمنـها
واسـتـقـرارهـا وضـمـانـا لـكـرامـة ورفـاه
شـعبـها".وأكـد "يواجه وطـننـا حتديات
خـــطــيـــرة ال ســبـــيل من جتـــاوزهــا اال

بوحدة الصف".
وأضــاف "نـؤكـد اعــتـزازنـا بــالـدسـتـور
ـــوقــراطـي ونــفـــتـــخــر والـــنـــهج الـــد
بالكويت دولة قانون ومؤسسات. ومن
ـتوقع أن يصل جثمان الشيخ صباح ا
الـذي كـان يـتـلـقى الـعالج في الـواليات
اضي إلى الكويت ـتحدة منذ تموز ا ا
فـي وقت الحق امس. وأعــلن الــديــوان
تطلبات السالمة األميري أنه (امتثاالً 
والـصـحـة الـعـامـة) فـإن (مراسـم الدفن

ستقتصر على أقرباء سموه).
ÊU*d³ « X¹uBð

وسـجـلت الـكويت حـتى اآلن أكـثر 104
ألـف من إصـــابــة بـــفـــيــروس كـــورونــا
ـــســــتـــجـــد و أكـــثـــر من  600حـــالـــة ا
وفـاة.وأعـلنت الـكـويت احلداد ألربـع
يــومــا.وصل األمــيـر صــبــاح إلى سـدة
احلــكم في مـطــلع الـعـام  2006بــعـدمـا
نـتخب لصـالح إعفاء ان ا صـوّت البـر
ابـن عمه الـشـيخ سـعـد من مـهـامه بـعد
أيــام فــقط من تــعــيـيــنه أمــيــرا لــلـبالد
بـسـبب مخـاوف عـلى وضعه الـصحي
وتـسـلـيم الـسـلـطـة لـلـحـكـومـة بـرئـاسة
الـشـيخ صـبـاح الذي اخـتـيـر أمـيرا في

ما بعد.
وكـان الـشيخ صـباح وزيـرا للـخارجـية
الـكويتـية لسـنوات طويـلة وعرف عنه
خـالل فـتــرة عـمــله في الــوزارة بــكـونه
وســـيــــطـــا مـــوثـــوقـــا مـن قـــبل الـــدول
اإلقـلـيمـيـة واجملـتمع الـدولي. والـشيخ
صــبــاح األمــيــر الـ 15لــلــكــويت الــتي
حتـكـمهـا اسرته مـنذ  250سـنة سـاعد
بـالده على تخطي تبـعات غزو العراق
ـيـة واألزمات وانـهـيـار األسـواق الـعـا
ـتالحقة داخـل مجلس األمـة الكويتي ا
واحلـــكـــومـــة وفي الـــبالد.يـــنــظـــر إلى
األمـــيـــر الـــراحـل عـــلى أنّه مـــهـــنـــدس
الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة احلـديـثـة لـدولة
الـكـويت الـغـنـيـة بـالـنـفط.فـخالل عـمله
عـــلى رأس وزارة اخلــارجـــيــة ألربــعــة
عقود نسج عالقات وطيدة مع الغرب

الــراحل الــكــبـيــر في تــعــزيـز مــســيـرة
الـــعـــراق اجلـــديـــد اخلـــارج مـن نـــيــر
الـدكــتـاتـوريـة مـثـلـمـا وقف مـعه وهـو
يــــواجه اإلرهـــاب ويــــنـــتــــصـــر ألرضه
ووجــوده".وكـان الــعـراق غــزا الـكـويت
فـي الـــثـــاني من آب/اغـــســـطس 1990
وضم هـذه الدولة اخللـيجية الـصغيرة
الـغنـية بـالنـفط قبل أن يـطرده حتالف
ـتـحـدة بـعـد دولـي بـقـيـادة الـواليــات ا
سـبعـة أشهـر ونعى الـعاهل الـسعودي
ـلك سـلمـان بن عـبدالـعـزيز آل سـعود ا
وولـي عهـده األمـيـر محـمـد بن سـلـمان

أمير الكويت.
ـلـكي وقــال بـيـان صـادر عن الـديـوان ا
ــلك وولـي الـعــهــد يــقــدمـان خــالص "ا
واسـاة لـعـائـلة آل الـتـعـازي وصـادق ا
ــة ولـلـشــعب الـكــويـتي صــبـاح الــكـر
الـشقيق ولألمـت العربـية واإلسالمية
فـي وفاة الشيخ صـباح الذي رحل بعد
مــســيــرة حــافـلــة بــاإلجنــاز والــعــطـاء
وخـدمة جليلـة لبلده ولألمتـ العربية
واإلسـالمــيــة واإلنـــســانــيـــة جــمــعــاء.

وأعـلنت مـصر احلداد لـثالثة أيـام بعد
وفــاة أمــيــر الــكــويت.وكــتب الــرئــيس
ــصــري عـبــد الــفـتــاح الــسـيــسي في ا
تــغــريــدة عــلـى تــويــتــر " فــقــدت األمـة
الــعـربـيـة واإلسالمـيــة قـائـداً من أغـلى

رجالها".
wÐdŽ wF½

ونـعت اإلمـارات أميـر الـكويت وأعـلنت
ـــدة ثـالثـــة أيـــام وتـــنـــكـــيس احلـــداد 
األعـالم.وكـــتب ولـي عـــهـــد أبــــو ظـــبي
الــشـيخ مـحـمـد بـن زايـد آل نـهـيـان في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر "رحم الـله الـوالد
والـقائـد العـربي الكـبيـر الشـيخ صباح
األحـــمــد..رجل احلـــكــمــة والـــتــســامح
والـسالم أحد الرواد الكـبار في العمل
ـشــتـرك..ســتـظل مــواقـفه اخلــلـيــجي ا
الـتـاريـخـية اخملـلـصـة في خـدمـة وطنه
وأمــته واإلنـسـانـيــة خـالـدة في ذاكـرة

األجيال".
لـكي البـحريـني أمير ونـعى الديـوان ا
الــــكــــويت وأعــــلن احلــــداد الـــرســــمي
ـدة ثالثـة أيـام.وقال وتـنـكـيس األعالم 

لكة البحرين التي الـديوان في بيان "
ـصاب اجلـسـيم لتـعرب عن ـهـا هذا ا آ
خـالـص تـعـازيـهـا وصـادق مـواسـاتـهـا
إلـى أسرة آل الصـباح الـكرام وحـكومة
وشــعب الــكــويـت". ونــعت قــطــر أمــيـر

الكويت وأعلنت احلداد لثالثة أيام.
وقـال أمـيـر قطـر الـشيخ تـمـيم بن حـمد
آل ثـاني في بـيـان نـقـلته وكـالـة األنـباء
الـقـطريـة "فقـدنا بـرحيـله قـائداً عـظيـماً
وزعـيـماً فـذاً اتسم بـاحلكـمة واالعـتدال
وبــعـد الـنـظـر والــرأي الـسـديـد. ونـعى
ـلك عـبـد الـله الـثاني الـعـاهل األردني ا
أمـــيــر الــكــويـت وأعــلن األردن احلــداد
وتــنــكــيس األعالم لــثـالثـة أيــام.وكــتب
الـعاهل األردني في تغريـدة على تويتر
"فـقدنا اليوم أخاً كبيـراً وزعيماً حكيماً
مُــحــبّــاً لألردن ســمــو الــشــيـخ صــبـاح
األحـمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً
وأمــيــراً لإلنــســانــيــة واألخـالق كـرّس
حـــيـــاتـه خلـــدمـــة وطـــنه وأمـــته". وفي
الــــيــــمن قــــال وزيــــر اخلــــارجـــيــــة في
ـعـتـرف بـهـا دولـيـا مـحـمـد احلـكـومـة ا

تـحدة التي وخـصوصـا مع الواليـات ا
قــادت احلــمـلــة الــعــسـكــريــة لـتــحــريـر
الـكـويت في .1991وبـرز في وقت الحق
كــوســـيط بــ دول مــجــلس الــتــعــاون
اخلــلـيــجي وإيــران وبـ الــسـعــوديـة
وقـطـر في أعـقـاب االزمـة الـتي تـسـببت
بـــقـــطع الـــعالقـــات بـــ الــبـــلـــدين في
حـزيران 2017 . وعـلى الرغم من تقدمه
بــالـسن ظل األمــيـر مـنـخــرطـا إلى حـد
كـبـيـر بـاألعمـال الـيـومـية وبـالـسـيـاسة
االقـــلــيـــمــيـــة والــدولـــيــة.وقـــال نــواف
الـعـتـيـبي وهو مـواطن كـويـتي إن "لـقد
كـــان هــذا الــرجـل صــمــام أمـــان لألمــة
الـــعـــربـــيـــة ولـــيس لـــلـــكـــويت فـــقط ).
وبــالـنــسـبــة لــلـشــاب الـكــويـتي أحــمـد
الــعـنـزي فـإن (اخلـبــر كـان صـادمـا لـنـا
جـميعا. لشعب الكويت وشعب اخلليج

بأكمله). 
وسـمّـي الشـيـخ نواف ( 83عـامـا) ولـيـا
لـلعـهد في  2006 بـعد إجـماع من أفراد
الـعائلة احلاكمـة الذين اختاروه لتولي
ـنصب نـظرا لـشعـبيـته داخل األسرة ا
وصــورته كــسـيــاسي مــتـواضع يــعـمل
ـتوقع بـعـيـدا عن األضـواء.ولـيس من ا
أن تـتـغـيـر سـيـاسـات الـبالد مع خـلـفه
حـــتى مع قــيــام دول خـــلــيــجــيــة وهي
اإلمـارات والبـحرين بـتطـبيع الـعالقات
مـع إسـرائــيـل مــؤخـرا.والــتــطــبــيع مع
إسـرائـيل أمـر ال يـحـظى بـشـعـبـيـة لدى
اجلــمـهـور الـكـويـتي.وقــالت تـشـيـنـزيـا
ـتخـصـصة بـشؤون بـيـانكـو البـاحـثة ا
الـــشــرق األوسط في مـــعــهــد (اجملــلس
األوروبـي لــلـــعالقـــات اخلـــارجـــيــة إنّه
(يـــجب أن يـــنــظـــر إلى الــشـــيخ نــواف
األحـمـد باعـتبـاره اسـتمـرارية أكـثر من
كـونه قـائدا جـديدا). وتـرى بـيانـكو أنه
ـــــرجح أن (وراء الـــــكــــــوالـــــيس مـن ا
يـــســتـــمــر األمــراء األصـــغــر ســـنــا في
الـتـنـافس خلالفـته). ومن بـ األسـماء
ــرشــحــة لــتــولي واليــة الــعــهــد جنل ا
الــشـيخ صـبــاح ونـائب رئـيس الـوزراء
الـسـابق الـشـيخ نـاصر صـبـاح األحـمد
الـصـبـاح وهـو شـخصـيـة مـعـروفة في

الكويت.
ونــعت الـدول الـعــربـيـة الــثالثـاء أمـيـر
الــكـويت واشـادت بــحـكـمـتـه فـقـد نـعى
رئـــيس الـــوزراء الــعـــراقي مـــصـــطــفى
الـكـاظمي األمـير الـراحل مؤكـدا "ساهم

احلــضـرمـي في تـغــريـدة عــلى تـويــتـر
(رحـم الله سمـو الشـيخ صبـاح األحمد
اجلــابـر الـصــبـاح أمـيـر دولــة الـكـويت
الـشـقـيـقـة تـعـازينـا الـقـلـبـيـة الـصـادقة
الشـقائـنا في الـكويت ولـنا جـميـعا في
االمــة الــعــربــيــة واالسالمــيــة فـي هـذا
ـتـحـدث باسم ـصـاب اجلـلل). وقال ا ا
احلــوثــيـــ مــحــمــد عــبــد الــسالم في
تـغريدة (في يوم رحيل أمير الكويت ال
شاورات السالم نـنسى موقفه الـداعم 
وكـان في كل لقـاءٍ معه يـفصح عن حبه
لـلـيـمن مبـديـا حـرصا عـلى إطـفـاء نار
احلـــــرب وكــــان ذلك مـــــحل احــــتــــرام
وتــقـــديــر اجلــمــيع). الى ذلك اشــادت
يا يز عـرف عا ـتحدة بـزعيم  اال ا
بـحكمته وكرمه وجنـاحاته على صعيد
بـناء الـدولة والدبـلوماسـية الوقـائية).
ونـــوه رئـــيس الـــوزراء الـــبـــريـــطـــاني
بـوريس جونسـون ب (مساهـمة االمير
الــــراحل في االســــتـــقـــرار االقــــلـــيـــمي
ـــســـاعــدة االنـــســـانــيـــة). واشــادت وا

طهران باعتدال االمير الراحل
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واســـتـــردت وزارة الـــعـــمـل والـــشــؤون
االجـتـماعـية اكـثر من  5مـلـيارات ديـنار
ــتــجـاوزين عــلى إعـانــة احلـمــايـة من ا
االجـتـمـاعـيـة. وقال مـديـر عـام صـندوق
احلـــمــايـــة االجــتــمـــاعــيـــة في الــوزارة
جـاكل صليوا في بيان تلقته (الزمان)
تابعة مباشرة امس إن (الـصندوق و
مـن الــوزيـر عــادل الــركــابي  اســتــرد 5
مليارات و 452 مـليون دينار منذ بداية
الـعـام ولـغايـة مـنـتصف ايـلـول اجلاري
رغـم ظــرف جـــائــحـــة كــورونـــا وحــظــر
الــتـجـوال الـصــحي وتـوقف الـدوام في
بــعض االوقــات) الفـتــا الى ان (مالكـات
اقـسام احلماية االجتماعية والصندوق
كـثـفت جهـودها لـتنـفـيذ تـوجيه الـوزير
ـــتـــابـــعـــة امـــوال الـــدولــة الـــقـــاضي 
ـتجاوز عليهـا واستردادها واعادتها ا
الى خـزيـنـة الدولـة من مـنطـلق احلـفاظ

ال العام). على ا

6427 اســرة مـتـقـدمـة لــلـشـمـول بـراتب
االعـانـة االجتـماعـيـة منـذ عام 2016 في
بـغداد واحملافـظات عدا اقلـيم كردستان
وهـي ضمـن الـدفـعة االخـيـرة مـن األسر
ـتبـقية الـتي اطلق وزير الـعمل رئيس ا
هــيــئــة احلــمــايــة االجــتــمــاعــيــة عـادل

الركابي عملية البحث لها. 
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واكــد مــصـدر فـي دائـرة تــكــنـولــوجــيـا
ـــعــــلـــومـــات فـي هـــيـــئــــة احلـــمـــايـــة ا
االجـتـمـاعـيـة في بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس ان (عـمـلـيـات الـبـحث االجـتـماعي
مــسـتــمـرة الجنــاز بــحث جـمــيع االسـر
ـتـبقـية الـبالغ عـددها قـرابة (43) الف ا
اسـرة متـقدمـة للـشمـول منـوها الى ان
عـمل الـبـاحـثـ مـسـتـمـر حتـى في ايام
الـــــعــــــطل وذلـك من اجـل اإلســـــراع في
لف اجنـاز الـبحث واالنـتـهاء من هـذا ا
حــسب تــوجـيــهــات الـوزيــر الــركـابي).

فـرص اخـرى غـيـر مـباشـرة لـلـكـثـير من
الـقـطـاعـات الن تـرابط مـفـردات االنـتـاج
نظمة ستكون حاضرة). واتهم رئيس ا
الــوطـــنــيــة حلــقـــوق االنــســان عــصــام
اجلــلـبي جـهـات فـاســدة بـفـتح مـكـاتب
لـلــقـروض والـسـلف بـغـيـة االسـتـحـواذ
عـلى رواتب الفـقراء في شـبكة احلـماية
االجـتـمـاعيـة. وقـال اجللـبي لـ (الـزمان)
ـكـاتب تعـمل عـلـنا وتـسـتغل ان (هـذه ا
حـاجة الفقراء للمبالغ النقدية من خالل
شـراء رواتــبـهم بـاثـمـان بـخـسـة". واكـد
انـهم"يدفعون عشرة رواتب مقابل 600 
ـا يـعـني عـمـلـيـا الـهـيـمـنة دوالر فـقط 
عـــلى رواتــبــهـم). ودعــا (وزارة الــعــمل
والـشؤون االجتماعية بضرورة التدخل
النـقاذهم من بـراثن هذه الشـركات التي
تـتاجر برواتب الفقراء). وأجنـز باحثو
هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعيـة في وزارة
ـيـداني لـ الـعـمل بـحـثـهم االجـتـمـاعي ا
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أكــد عـضــو مـجــلس الـنــواب مـحــمـود
ــئـة من مــعـامل الــزجـراوي أن  90 بــا
الــعـراق احلــكـومـيــة مـعــطـلــة ألسـبـاب
سـياسيـة. وقال الزجـراوي في تصريح
ـئـة من مـعـامل الـعـراق امس إن 90 بــا
احلـكـومـيـة مـعـطـلـة ألسـبـاب سـيـاسـية
وحـكوميـة منذ سـنوات طويـلة واعادة
ـعامل سـتـوفر فـرص عمل احـيـاء تلك ا
). وأضـاف أن (إعادة كـبـيرة لـلعـاطـل
ــعــامل ســتــمــنع اســتــغالل تــشــغــيل ا
الــعــراقـيــ في مــشــاريع لـلــصــراعـات
اخلــارجـيــة وسـتــوفـر بــيـئـة آمــنـة من
ـعـيــشي وتـوفـيـر نــاحـيـة االسـتــقـرار ا
لـــقــمــة الـــعــيش وتـــنــقــذ الـــفــقــراء من

مستقبل مجهول). 
واشــار الـى ان (قـدرة مــعــامـل الــعـراق
احلــكـومـيـة في اســتـقـطـاب الــعـاطـلـ
كـبـيـرة جدا نـاهـيك عـلى انـها سـتـوفر
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ـنطقة تـلك الشيخ الراحل صـباح األحمد حـكمة ودراية وجتـربة ثرة في تاريخ ا
شاكل الـعالقة ب الئـمة حللحـلة ا السيـاسي واإلجتماعي ومـعرفته في الـطريقة ا
األشقاء العرب كما في أزمة اخلليج إضافة إلى دوره في حتقيق التقارب ب بلده
والعـراق بعـد سنـوات من العـزلـة والفـرقة الـتي أدت إلى وضع العـراق حتت البـند
السـابع ودفع العـراق ثمنـا كبـيرا لـذلك  لكن حـكمـة األميـر الراحل وحـبه للـعروبة
وتعـلقه بالـعراق وصـدق مشـاعره ونـبل مكارمه جـعلـته سبـاقا في إعـادة العالقات
ـسـتقـبل ومـا تنـتـظره بـ البـلـدين وتمـتـينـهـا إلى األفـضل لتـنـعكس إيـجـابـا على ا

األجيال القادمة من قادتها وبناة بالدها .
ة قـويـة العـنـفوان الـشـيخ الراحل صـبـاح األحـمد اجلـابـر الصـبـاح من عائـلـة كـر
أصيـلة راسخة ال تـتغيـر بتغيـر األحداث  ولقـد أثبتت األزمـات إن آل الصباح هم
خيـرة العرب  األمير يتوجه فورا إلى مسجد كان عدد من أبناء شعبه استشهدوا

فيه وهم يؤدون الصالة وكان مثل والد فقد أحب أوالده .
 في أزمة قـطـر مع دول في اخللـيج كـان األمـير كـأخ كـبيـر تـنازع أخـوته عـلى أمر
فحمـل همومه على كـتفيه وذهب مـسرعا لـيتنـازل عن حقه ويبـتغي رضاهم جـميعا
ويـتنـقل بـيـنـهم مواسـيـا مـبـتسـمـا مالطـفـا ضاحـكـا في وجـوه مـكفـهـرة مـعـبرا عن
وجدان صـادق وضمـيـر يتـدفق إنسـانـية مـثل نـبع ال يتـوقف وال يـنضب بل يـجري
ـتشـقـقـة فـيرويـهـا وتـتـحرك يـاه تـسـيل حـيث األرض اجلـرداء اليـابـسـة ا بـأعـذب ا

بالبلل وتخضر وتزهر وتعلوا فيها األشجار وحتلق األطيار .
ـاحلـة حـ تـخـتـلط بـعـذوبة  الـراحل صـبـاح األحمـد يـريـد اخلـلـيج جـنـة فـميـاهه ا
مـشاعـر وإنـسـانيـة هـذا األمـير تـكـون كمـيـاه رقـراقة تـسـقي الـعطـاشى من الـبـشر
وتــمـنـحـهم احلـيـاة وهـو سـعــيـد بـكل تـلك الـتـضـحــيـة ألنه يـشـعـر إنه يـؤدي واجـبه
اإلنـسـاني واألبـوي فـهـو من جـيل الـزعـمـاء احلـكـمـاء حيـث لم يـشارك الـكـويت في

محارق سوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان .
ـقـراطـيـة في  الـشـيخ الــصـبـاح إنه طـيب الـقـلب وحــازم ونـاجح في إدارة أقـدم د
الـشـرق األوسط سـبــقت جـمـيع دول مـجـلـس الـتـعـاون الـتي تــنـسـحب نـحـو دائـرة
شاكل زيد من ا تشنجة التي ال تصـنع مستقبال بل تؤجج ا واقف ا النـزاعات وا
ـؤلم انـها تـقع في بـيئـة غنـيـة ومتـكافـئة والـتحـديـات والعـراقيل في وجه الـتـنمـية وا
ـكن لــشـعـوبــهـا أن تـعــيش بـأعــلى درجـات الـرفــاهـيـة دون و
احلاجـة الى اإلنسيـاق نحو فوضى غـير مرغـوبة وال حاجة
لهـا وهي نـوع من األخطـاء التي قـد يصـعب العـودة عنـها
سار بعد الوقوع فيها . أيها األمير احملبوب وتصـحيح ا

انتم السابقون ونحن الالحقون .. وكل من عليها فان.

-1- 
ال أحد ينـكر مـا للسـلطة من بـريق  وما تهـيؤه لـصاحبـها من نفـوذ وقدرة على أنْ
ـعادالت الـتي لم يكن يفـكر أحد ينـفع ويضر  البل يـستطـيع ان يغـيّر الكـثير من ا

بتغييرها ..!!
-2- 

وكـلـمـا عـظُـمت هـذه الـسـلـطـة رتـبـةً واتـسـعت مـسـاحـاتُ نـفـوذِهـا وهـيـمـنَـتِـها زادت
حالوتهـا في أع اصحابها حتى انهم يرتكبون ما يرتكبون من مفارقات من أجل

البقاء فيها ..!!
-3- 

ـرحـوم عـبـد الـرحمـن سوار ال يـسـعـنا هـنـا االّ أنْ جنـدّد الـثـنـاء لـلـراحل الـكـبـيـر ا
تفق علـيه دون أيّ تلكؤ وعـد ا الذهب الـرئيس السوادني الـذي سلّم السـلطة في ا

او أبطاء .
وقـد الــتــقـيــتُه عـام  2000 في مــؤتـمــر دولي كــبـيــر عـقــد في طــهـران في الــذكـرى
ـرجع الديني اخلالد آية الـله العظمى االمام الشـهيد السيد العشـرين الستشهاد ا
مـحـمـد بـاقـر الـصدر  –رضـوان الـله عـلـيه  –ووجـدتُه عـلى جـانب كـبـيـر من دمـاثة

اخللق والتوازن واالعتدال .
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تحدة االمريكـية يلّوح بامكـانية رفضه تسليم واليوم بـدأنا نسمع رئيس الواليـات ا
السلـطة في االنتـخابات االمريـكية التي سـتجري في تشـرين الثاني القـادم بحجة
تحدة وهذا ما أثار عـليه الكـثيرين في الواليـات ا التشـكيك في نزاهـة االنتخابـات 

وجع الذي تعرّض له في سائر البلدان ..!! نفسها  فضالً عن النقد ا
-5- 

ـقراطية  واحـترام رأي األغلبـية شعارات بـرّاقة ال تصمـد كثيراً ان التشـدق بالد
باد ..!! صالح الشخصية مع مقتضيات تلك ا ح تتقاطع ا

كمـا ان التشـدق بحقـوق االنسان ال يـعدو أنْ يكـون أسطورة في الـبالد التي ترفع
راية الدفاع عن حقوق االنسان .

ألْم يُقـتل خنـقاً قبل أسـابيع مواطن ( أسـود ) بيـد شرطي أمريـكي ( أبيض ) كان
مثاالً للعنصرية والتجاوز على حقوق االنسان ..?

-6- 
ـسـؤول الـتـنـفـيـذي وفي الـعـراق اجلـديـد بـذل بـعض مـا كـان يُـعـدّ ا
كثف للفوز برئاسة ثالثة ولكنه لم األول في البالد جـهده ا
ــوقف احلــازم الــرشــيـد يـســتــطـع نـيـل مــا أراد بــفـضـل ا
للـمرجعـية الديـنية الـعليـا التي عوّدتـنا على انـتهاج أروع
واقف والـتوجيهات في الظروف احلاسمة  حفاظا على ا

 مصلحة البالد والعباد .
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اكـمـلت الـدوائـر اخلـدميـة في مـحـافـظة
كــربالء خــطــتــهــا اخلــدمــيــة اخلــاصــة
بـزيارة اربـعيـنية االمـام احلسـ (عليه
الـسالم). وقـال مديـر عـام صحـة كربالء
وسـوي انه (تـمت تهـيـئة صـبـاح نـور ا
 96سيارة اسعاف واوضح في تصريح
صـحـفي امـس انه (تـمت تـهـيـئـة اربـعة
مـســتـشـفـيـات حـكـومـيـة بـاالضـافـة الى
ثالثــة مـســتـشـفــيـات اهــلـيـة (الــعـبـاس
االهــلي الـكــفل زين الــعـابــدين) فـضال
عن دعـم الـــعـــتــــبـــتـــ احلـــســــيـــنـــيـــة
والـعــبـاسـيـة من خالل مـســتـشـفـيـاتـهـا
ـفـارز الـطـبـيـة). وعـجالت االسـعـاف وا
مـوضـحـا (كـمـا  تـوزيع  10 سـيـارات
اســـعــــاف في كل مــــحـــور من مـــحـــاور
). مشـيرا ـديـنة لـنـقل حاالت الـطـوار ا
الـى ان (وزارة الـصـحـة قـامـت بـتـوفـيـر
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة جـمــيع االدويـة وا
اخلـاصة بالزيـارة كما سيكـون جلمعية
الــهالل االحــمــر في احملــافـظــة وقــيـادة
عــمـلـيـات الـفـرات االوسط دور مـهم في
تـــوزيع االدويـــة عـــلى الـــزوار في حــال
حـــاجــة الــزائــر الـى ذلك) الفــتــا الى ان
ــســتـشــفــيـات احلــكــومـيــة ســتـوقف (ا
ـئة) عـمـلـياتـهـا الـباردة بـنـسـبة  50 بـا
بـاالضافة الى استـنفار جمـيع مالكاتها
الــطـبـيـة واالداريـة وادخــالـهـا بـاالنـذار

ئـة خالل الزيـارة فضال بـنسـبة  100بـا
عـن ان مـصـرف الــدم قـد هــيـأ اكــثـر من
ـختـلف االصنـاف. كما  700قـنيـنة دم 
سـتكـون هـناك مـفارز لـلرقـابة الـصحـية
ـتابعة وفـحص مياه الشـرب واالطعمة
ــقـدمــة لـلـزوار بــاالضـافــة الى تـوزيع ا
الـرسائل واالرشـادات الصحـية لـتجنب

فايروس كورونا).
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ـنـتـجات الـنـفـطـية الى ذلـك قال مـديـر ا
فرع كربالء حس اخلرسان انه (سيتم
ـواكب احلـسيـنـية جتـهـيز الـهـيـئات وا
بــالــغـاز والــنــفط االبـيـض من اجل سـد
احــتـيـاجــاتـهــا خالل الـزيـارة. واوضح
اخلــرســان في تــصــريح صــحــفي(كــمـا
ســـيــكـــون لـــعــجالت الـــنـــقل الــعـــائــدة
لــلـمـديـريــة دورا مـهـمـا في نــقل قـنـاني
ديـنـة لـيتم تـوزيـعـها الـغـاز في مـركـز ا
ــواكب ــواكب بــاالضــافــة الى ا عــلـى ا
ـؤدية االخـرى عـلى الطـرق اخلارجـية ا
ــديـنــة حــيـث  اصــدار بــاجـات الـى ا
تـعريفية لسواق العجالت ليتمكنوا من
اداء عـملهم). مشـيرا الى ان (هناك عدد
من الــصــهــاريج ســتـقــوم بــنــقل الــغـاز
الــســائـل من والى كــبــربالء لــتــغــطــيــة
حــاجــة احملــافــظــة خالل الــزيــارة ومن
اجل سد النقص احلاصل فيها). مؤكدا
ـالكـــات الـــهـــنـــدســـيـــة واالداريــة ان (ا
سـتشـارك خالل هذه اخلطـة في الزيارة

اخلاليـا الـنـائـمـة. وقـال بـيـان لـلـجـهـاز
تــلــقــته (الـزمــان) امس ان (الــســاعـدي
رحب بـهـذه الزيـارة الـتي عـدها خُـطوة
جــيـدة لـتــعـزيـز الــتـعـاون بــ الـقـوات
ُـسـلـحـة الـعـراقـيـة كـمـا اشـاد بـالـدور ا
الــقـتــالي واإلنـســاني لـفــرقـة الــعـبـاس
الـقتاليـة في معارك حتريـر العراق ضد
عـــصـــابـــات داعـش) ,مـن جـــانـــبه اكـــد
الـزيدي أن (اجلهاز هو رأس الرُمح في
مُـقـارعة اإلرهـاب وأن اجلمـيع يجب أن
ـهــنــيـة ــثل هـذه الــقــوات ا يــفــتـخــر 
ـتـلــكُـهــا الـعـراق), ُــحـتــرفـة الـتـي  وا
مـــثــمـــنــا (الـــدور الــذي قـــام به رئــيس
اجلــهـــاز في مُــحــاربــة زُمــر داعـش من
خالل اسـتذكار مـعركة حتـرير مُحـافظة
صـالح الـدين الــتي قــادهــا في األعـوام
ُـــنــصــرمــة) واشـــار الى ان (اجلــهــاز ا
يـــطــــور من قُـــدراته وأن أمــــكـــانـــيـــاته

تتنامى يومًا بعد يوم). 
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في غضون ذلك  ,تـرأس مستشار األمن
الـقومي قاسم األعرجي اجتـماع الهيئة
الــوطــنـيــة لـلــتــنـســيق االســتـخــبـاري
بـحــضـور كـبـار قـادة األجـهـزة األمـنـيـة
واالسـتخباريـة . واستعرض األعرجي
في بـداية االجتـماع (توجـيهات رئيس
مـجـلس الـوزراء القـائـد الـعام لـلـقوات
ـسـلحـة اخلـاصة بـالـتصـدي لإلرهاب ا
ـة والــعـبـث بـاألمن في بــغـداد واجلــر

واحملـــافــظــات). ونــاقـش اجملــتــمــعــون
مــواضـــيع مــهــمــة (تــتـــعــلق بــاخلــطط
ــهـام األمــنـيــة وحتــديـد األولــويـات وا
وكـــذلـك فـــصل ســـاحــــات الـــعـــمل بـــ
األجـهزة االسـتخـبارية  ,حـيث قدّم قادة
األجـــهـــزة األمـــنــيـــة إيـــجـــازا مــفـــصّال
ــســتـشــار األمن الــقـومـي عن الـوضع
األمــــنـي في عـــــمــــوم الــــعــــراق) وأكــــد

ــائـيـة ــشـاريـع واجملـمــعـات ا تــأهـيل ا
اء ومـحـطات الـفـتح التي تـقـوم بنـقل ا
ـديــنــة والــطـرق الــصــافي الى مــركــز ا
ـــيـــاه اخلـــارجـــيــــة من خالل تـــأمـــ ا
واكب اخلـدمـية ـطـلـوبة لـلـزائريـن وا ا
عبر سياراتها احلوضية). موضحا انه
( الـتـنــسـيق مع الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة
ــديـنـة لــتـأهــيل الـشــبـكــات في مــركـز ا
ـة ــة والـتـي تـشــمل بـاب الــسال الــقـد
قامات) مبينا انه ( االشراف وازقـة ا
ـديــريـة عـلـى اعـمـال مـن قـبل مالكــات ا
ـاء في حـي الـقـدس تــنـفــيـذ شــبـكــات ا
ــثل واعــداد الــكــشــوفــات وتــســمــيـة 
بـأزالة الـتعـارضات). وعن اجلـهد اآللي
اوضـح الــنـــصــراوي ان (اجلـــهــد اآللي
لـعمـوم احملافـظة الـتابـعة لـلمـديرية من
احلـوضيات بـاالضافة الى احلـوضيات
الـسـانـدة من احملافـظـات االخـرى يصل
الى  163سـيـارة حوضـيـة). مشـيرا الى
ان (الـسيطرة الـنوعية سـيكون لها دور
ـياه مـهم في عـمـلـيـة مراقـبـة وفـحص ا
ائية شاريع واجملمعات ا ـنتجة من ا ا
ـيـاه بـالـتـنـسـيق مع دائـرة وشـبــكـات ا

صحة كربالء).
وبـحث رئـيس جـهـاز مـكـافـحـة اإلرهاب
الــــفــــريق أول الــــرُكن عــــبـــد الــــوهـــاب
الـــســاعــدي مع قـــائــد فــرقـــة الــعــبــاس
الـقـتالـيـة ميـثم الـزيدي تـعـزيز اجلـهود
الحـقـة فـي مـا يـخص الــتـعـاون االمـن 

األعرجي (أهمية عقد مزيد من اللقاءات
ـسـتـفـيـضـة ـسـتـمـرة وا ـنـاقـشـات ا وا
لـتـقـد الـتـوصـيـات الـنـهـائـيـة لـلـسـيـد
ـسلـحـة بـشان الـقـائـد الـعام لـلـقـوات ا
آخـر مسـتجدات الـعمل األمني) ,مـشددا
عـــــلى (وجـــــوب أن تـــــقــــدّم األجـــــهــــزة
ـكـلـفة االسـتـخـبـاريـة الـدعم لـألجـهـزة ا
بــالـــواجــبــات الــرئــيـــســة حــال تــوفــر

وســتــكـــون في حــالــة انــذار وعــمــلــهــا
مـسـتـمـر خالل  24سـاعـة). ومن جـانـبه
قـال مدير مجاري كربالء عامر عبيد انه
( تـأهـيل وتـسلـيك وتـنـظيف شـبـكات
ـيــاه الـثـقــيـلـة في االمــطـار ومـجــاري ا
ـديـنـة واالحـيـاء الـتـابـعـة لـها). مـركـز ا

واوضـح عبيـد لـ (الزمان) امس انه (
تــأهــيل وصـيــانــة وتـنــظـيـف مـحــطـات
يكانيكـية والكهربائية الـرفع االعمال ا
وزيـادة الـطاقـات التـصـريفـية من خالل
لـيونية). مـشيرا الى ان (عدد الـزيارة ا
اآللـــيــات الــتـي ســتــشـــارك في اخلــطــة
اخلدمية باالضافة الى اآلليات الساندة
مـن احملافظـات خالل الزيـارة يصل الى
 30آلــيـة تــخـصــيـصــيـة). الفــتـا الى ان
ـديـريـة (اخلـطــة اخلـدمـيـة اخلـاصـة بـا
سـيشـارك فيهـا مالكات هنـدسية وفـنية
وعـمال وسواق يصل الى  650مـنتـسبا
بـاالضافة الى مشاركة  150مـنتسبا من
احملـافـظات االخـرى). مؤكـدا ان (شعـبة
ديرية سيكون لها دور في االعـالم في ا
طـبع بـوسـتـرات توعـيـة تـثـقيـفـيـة لـيتم
ــواكب احلــســيــنــيــة تــوزيــعــهــا بــ ا
لـغرض احلـفاظ عـلى خدمات الـبيـئية).
فـــيــمـــا اكـــمــلت مـــديـــريــة مـــاء كــربالء
اسـتعداداتها اخلاصة بزيارة االربع

هـندس مـحمد وقـال مديـر ماء كـربالء ا
ــــديـــريـــة اكــــمـــلت الــــنـــصـــراوي ان (ا
اســتـعـداداتـهـا اخلــاصـة بـالـزيـارة و

مـعـلـومـات ذات صلـة بـتـلك الـواجـبات
ـسـؤولـيات بـعـد االتـفـاق علـى حتديـد ا
ـناطة بـكل جهاز اسـتخباري) ,مـشيدا ا
(بـدوراألجهزة األمنـية وتعاونـها البنّاء
وتـنـفـيذهـا كلّ مـايـصدر مـن توجـيـهات
سـلـحة في عن الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
مـــا يــخص احلـــفــاظ عــلـى أمن الــوطن

واطن).  وا
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التسامح والتعايش السلمي.  
وقــــــــال اجملــــــــلـس فـي بــــــــيــــــــان
ـنــاسـبـة الـيـوم تـلـقــته(الـزمـان) 
الـــدولي لـــلــــسالم  ان (عـــمـــلـــيـــة
تـشـكـيل الـسالم وتـثـبـيت دعـائمه
في اجملــتــمــعـات الــبــشـريــة تــعـد
فــرضـا من فـروض حتــقـيق االمن
ووضـع حـد لــلـنــزاعـات وضـرورة
الســـتـــقــــرار هـــذه اجملـــتـــمـــعـــات
وضـــمـــانـــا لـــلــتـــطـــور والـــنـــمــاء
والرفاهـية بعـد ان عاشت وعانت
كـــــثــــيـــــرا من ويـالت الــــفـــــوضى
واالقــتــتـــال واحلــروب واالرهــاب

. بشتى اشكاله)
مــضــيــفــا ان عــمــلــيــة ( تــشــكــيل
الـسالم  مسـيـرة طويـلـة البد لـها
ان تـــنـــطـــلق كل يـــوم لـــتـــتـــمـــكن
الــشـــعــوب مـــعــا مـن رسم مالمح
ـشــاركـة الـفـعـالـة مـسـتــقـبـلـهـا وا
لـبـنـاء اسس مـجـتـمع يـتـمتـع فيه
ـــســـاواة االفـــراد بـــالـــعــــدالـــة وا

واحلــــريــــة والـــرخــــاء من شــــأنه
حتــجـيم الــعــوامل الـتي ادت الى
حـــــدوث وجتــــدد الـــــصـــــراعــــات
والنـزاعات) ومـضى البـيان قائال
ـتـطـلـبـات الالزمـة لـتـشـكـيل ان (ا
السالم في اجملتمـعات االنسانية
عـمـوما تـقـتضي جتـاوز الـعوامل
ـــؤثــرة عـــلى بـــنــاء الـــسالم في ا
اطــار دول مــدنــيــة مــتــمــكـنــة من
ادارة التـنوع ضمن اطـر قانـونية
ومــؤسـســاتـيــة حــكـومــيـة وغــيـر
حـكــومـيـة  ومـحــلـيـة واقـلــيـمـيـة
مـارسة انـشطة ودوليـة تسـمح 
وفـعـالـيـات تـنـشـر قـيم الـتـسـامح
والـتـعـايـش الـسلـمـي وتـسـتـرشد
بتجارب الدول الـناجحة في بناء
الــسالم من خالل نـظم ســيـاسـيـة
تــتــقن الــتــعــامل مع الــتــحــديـات
ـــشــكالت وحتــقــيق ومــعــاجلــة ا
الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة )  مـنـوهـا
الى ان (تشكـيل السالم في عموم

بغـداد (أ ف ب) - في تـشرين األول
2019 انــطــلـــقت تــظــاهــرات غــيــر
مسبـوقة في أنحـاء العراق مـطالبة
بــاســقـــاط الــطــبــقــة الـــســيــاســيــة
احلـــاكـــمــة لـــكن بـــعــد مـــرور عــام
تــشـــكــلت خالله حـــكــومــة جــديــدة
وسـقط خالله قـرابة 600 مـتـظـاهر
لم يـتـغـيـر شيء تـقـريـبًـا.وتـصـاعـد
غـضب االحـتـجـاجـات في األول من
تـشـرين األول/اكـتـوبر 2019 التي
بـدأت بشـكل عفـوي تـنتـقد الـبطـالة
وضعف اخلـدمات العـامة والـفساد
ـسـتـشـري والـطــبـقـة الـسـيـاسـيـة ا
ـتظاهرون أنـها موالية التي يرى ا
ـتــحـدة أكـثـر إليــران أو الـواليـات ا
مـن مـــــــواالتــــــــهـــــــا لـــــــلــــــــشـــــــعب
العـراقي.ودفعت االحـتجـاجات الى
استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل
ــهــدي في األول مـن كــانـون عـبــد ا
األول وبــعـــد أشــهــر مـن اجلــمــود
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الـــســيـــاسي جنـح رئــيـس الــوزراء
مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة
تــعـــهــد خاللــهــا بـــإدمــاج مــطــالب
احملـــتـــجـــ في خـــطط حـــكــومـــته
ـؤقتـة.لـكن عـلى أرض الواقع  لم ا
يـتــحـقق الــكـثـيــر.وحـدد الــكـاظـمي
ـانـية مـوعـدًا إلجراء انـتـخـابات بـر
مـــبــكــرة في 6 حــزيــران 2021 أي

وعد احملدد. قبل عام تقريبًا من ا
…dJ³   UÐU ²½«

وقـــال عــبـــد احلــســـ الــهـــنــداوي
مـــســـتـــشـــار الــكـــاظـــمـي لـــشــؤون
االنتخابات لوكالة فرانس برس إن
"احملتج ارادوا انتـخابات مبكرة
وقـانـونـا انــتـخـابـيــا جـديـدا. نـحن
نـقـوم بتـرتـيب ذلك".لـكن بـينـمـا أقر
ان قانـون تصـويت جديدا في البـر
ــشـرعـون كــانـون االول لم يــتـفق ا
ا في بعـد على النـقاط األساسـية 
ذلك حـجم الدوائـر االنـتخـابيـة وما

ـرشــحـون سـيــخـوضـون إذا كــان ا
االنتـخابـات بشـكل مسـتقل أو على
قـوائم.وعـلى الـرغم مـن الـتـأكـيدات
ـتكـررة بأنه لـيس لـديه طمـوحات ا
ســيـاســيــة ولن يــعــمل إال كــرئـيس
وزراء انـتـقالي يـبـدو أن الـكـاظمي
يـــــســــتـــــعـــــد خلــــوض مـــــعـــــركــــة
انــتـــخــابــيــة.وقـــال عــدد من نــواب
ـــــان وأعــــضـــــاء األحــــزاب الـــــبــــر
ـتنـافـسة لـوكـالة فـرانس برس إن ا
مستشاري رئـيس الوزراء يبحثون
عن مرشح النتخابات عام 2021
عــلى أمل أن يـتـمــكن من احلـصـول
على فتـرة والية جديـدة.وقال ريناد
منصور الباحث في تشاتام هاوس
ــتـحـدة إن الـكـاظـمي ـمـلـكـة ا في ا
"عــالق عــلــيه اتــخــاذ قــرار بــشــأن
كـان الـذي يريـد أن يكـون فيه:هل ا
دة يريد أن يصبح رئـيسًا للوزراء 
ــــارس أربـع ســــنـــــوات أخــــرى و

السـياسـة أم يريـد تغـييـر شيء ما
اآلن?".وعـندمـا وصل الـكـاظمي إلى
الــســلــطــة تـعــهــد بــاجــراء حــلـول
عـاجلـة أزمة مـاليـة حادة سـريعـة 
قــــائالً إن خــــزائـن الـــدولــــة "شــــبه
فــارغـــة" بــعــد ســنـــوات من الــهــدر
وانــخــفــاض أســعــار الــنــفط.وقــال
الــبـنك الـدولي إن مــعـدل الـفـقـر في
ئة العراق قـد يتضاعف إلى 40 با
هذا العام وأن بطالة الشباب التي
ـئـة قـد تـرتـفع تـبـلغ حـالـيـا 36 بـا
أكثر.وتعهدت حـكومة الكاظمي في
الـبــدايــة بــخـفـض رواتب مــوظـفي
الــقـــطـــاع الـــعـــام وإعـــادة تــدقـــيق
عـاشات الـتي توزيع عـلى مالي ا
العراقيـ لكنهـا تراجعت عن هذه
السياسة بعـد انتقادات علنية.وفي
ـــئــات من آب عــيـــنت احلـــكــومــة ا
الـشــبـاب في وزارة الـدفـاع لـكـنـهـا
خـــطــــوة لـم تـــكـن كـــافــــيـــة لــــوقف
ـقــتـر احلــكـومــيـة االعـتــصـامــات ا
األخرى لـلمطـالبة بـوظائف.وصرح
مسؤولـون عراقيون لـوكالة فرانس
ـالـيـة عـلي عالوي بـرس ان وزيــر ا
فــوت ايــضـــا مــوعــدا نــهــائــيــا في
أواخـر آب/أغسـطس لـتقـد "ورقة
بــــــيـــــضــــــاء" حـــــول االصـالحـــــات
االقــتـــصــاديــة الــتـي ال تــزال قــيــد

االجناز.
وقـال الكـاظمي أيـضًـا إنه سيـعطي
األولـويـة حملـاربـة فـيـروس كـورونا
ـسـتـجـد الـذي أودى بـحـيـاة 100 ا

شخص في ايار/مايو.
وبـلغ عـدد الوفـيـات اليـوم أكـثر من
تـــســــعـــة آالف مـع حتـــذيـــر وزارة
ــسـتــشـفــيـات الــصـحــة ان تـفــقـد ا
"الـســــــيــطـرة" إذا لم يــتم احــتـواء

انتشار الفيروس. d¼UEð» ∫ جانب من تظاهرات تشرين في بغداد

ستنصرية للعام الدراسي 2020 ا
2021/ وأكـد عـلى ضـرورة تـطـوير

جتربة التعليم اإللكتروني. 
وأوضح عبـد الصـاحب  في كلـمته
أمـام مـجــلس اجلـامـعــة أن (الـعـام
ـرتــقب يــحـمـل أهـمــيـة الـدراسـي ا
مـضاعـفة بـاجتاه تـطويـر التـجربة
الـتي خــاضـتــهـا اجلـامــعـات حتت
وطــــأة الـــــظـــــروف الــــصـــــحـــــيــــة
واالقتـصادية الـطارئة) مـشيرا الى
دمج سـيـكون حـجر أن (الـتعـلـيم ا
ؤسسات الزاويـة التي تعـتمدهـا ا
الــتـعــلـيــمـيــة في ضـوء تــوقـيــتـات
الـــتـــقـــو اجلـــامـــعي الـــذي حــدد
ــقـبل الــســادس من كـانــون األول ا
مـــوعــدا لــبــدايـــة الــعــام الــدراسي

اجلديد). 
وأضــــاف أن (أهـــمــــيــــة األســــتـــاذ

اجلـامـعي تـسـتـقي مـضـمـونـها من
مـســتـوى الـفـاعــلـيـة والــتـأثـيـر في
اجملتمع الـذي ينظر إلـيه على أنها
قـيمة عـليـا ال بد أن تـأخذ مـكانـتها
واقع ناسبة علـى صعيد قيادة ا ا
هـمة في الـبالد مثـمنـا في الوقت ا
نــفـــسه اجلــهـــود االســتـــثــنـــائــيــة
ـبـذولـة من الـهـيـئات الـتـدريـسـية ا
الــتي واجــهت تــداعــيــات الــظــرف
ـسؤولـية الـصحي احلـالي بروح ا

الوطنية العالية). 
وشـدد عبـد الصـاحب عـلى (أهمـية
بـــلــــورة الـــقـــرارات الــــتي تـــخـــدم
الشـرائح اجملتـمعـية واالبـتعاد عن
االســتــثــنــاءات الــفــرديــة الـتـي قـد
تـؤشـر محـابـاة باجتـاه طـرف على
حسـاب أطـراف أخرى). وحث عـبد
الـصـاحب على (تـرتـيب األولـويات
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اســتــقــبل وزيــر الــتــعــلـيـم الـعــالي
والـبـحث العـلـمي  نـبيل كـاظم عـبد
الـصـاحب الــسـفـيـر الــفـنـلـنـدي في
رافق بغداد  فيزا هـاكي والوفد ا
له وبحـثا مـسارات الـتفـاهم وسبل
صياغة االتفاقات ب اجلانب في

هني.  مجال التعليم ا
وقـــال عـــبـــد الـــصــاحـب  إن (دولــة
ــتــطــورة في فــنــلـــنــدا من الــدول ا
مــجـــاالت الــتــعــلــيم والســيــمــا في
احلـقـول الـطـبــيـة وتـقـنـيـاتـهـا وأن
الـــعــــراق يــــســـعـى الى مــــزيـــد من
الـتعـاون من أجل حتسـ وتطـوير

الواقع التعليمي في البالد). 
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وأضــــــاف عـــــبــــــد الـــــصــــــاحب أن
(اجلــامـعــات الـعــراقــيـة مــسـتــعـدة
لـلتـنسـيق مع نظـيراتـها الـفنـلنـدية
في مجـاالت نشر الـبحـوث العلـمية
تطورة فضالً واخملتبرات الطبية ا
ـــؤتـــمــرات عـن إقـــامـــة الـــورش وا
ـشـتــركـة). ومن جـانـبه الـعـلــمـيـة ا
أكد  السفير فيزا هاكي أن (بالده
ـــشــاريع وزارة ســـتــكـــون داعــمــة 
الـتـعلـيم والسـيمـا مـا يتـعـلق منـها
ــهـــني في بـــاجلـــانب الـــتـــقــنـي وا
ـتـخصـصة) ـعـاهد ا اجلـامـعات وا
مــؤكـداً (أنـهم عـازمـون عـلى بـلـورة
عـدد من االتـفـاقـات الـتـعـليـمـيـة مع
العـراق في الفتـرة القـادمة لتـطوير

العالقات الثنائية ب البلدين). 
وفي سياق متصل شرعت اجلامعة
الـتــكــنــولــوجــيــة في تــبــني نــظـام
الــتــحــول الــرقــمي   ERPوأكــمـال
اجراءات اعتماده  وفقاً للتوجهات
ــــيــــة لالدارة والــــتــــعـــلــــيم الـــعــــا

االلكتروني . 
وقال رئيس اجلامعة الـتكنولوجية
االسـتـاذ الدكـتـور احـمد الـغـبان ان
نــــظــــام ERP يــــعــــد احــــد انـــواع
ــيــة لـــلــحـــوكــمــة االنـــظــمـــة الــعـــا
واحلكومة االلكترونية وهو معتمد
ؤسـسات في مـعظـم اجلامـعـات وا
ا ـيـة الـرصـيـنـة  الـتـعـلـيمـيـة الـعـا

ــــيــــزات في االدارة يــــوفــــره من 
والــشــفـافــيــة والـعــمل الــتــشـاركي
جلـــمــــيع تـــشـــكــــيالت اجلـــامـــعـــة
واقــــســـامـــهــــا ومـــنــــتـــســـبــــيـــهـــا
وتدريسييها وطلـبتها وخريجيها.
ويـتـضـمن الـنــظـام عـدد كـبـيـراً من
االنــظــمـة الــفــرعــيــة مــنــهــا نــظـام
الــتـعـلـيم االلـكـتـروني نـظـام ادارة
ـنتـسبـ والتـدريسـي الـطلـبة وا
نـظـام ومـنــصـاتــهم االلـكــتـرونـيــة 
ـكـتـبـة واالســتـعـارة نـظـام ادارة ا
االمـــــتــــحــــانــــات واالخــــتــــبــــارات
االلــــكـــتــــروني الــــشـــامل  نــــظـــام
الـتـسـجـيل والـوثـائق االلـكـتروني
نـظــام اجلـودة االلـكـتـروني فـضال

عن انظمة متعددة اخرى . 
وشارك عبد الصـاحب في فعاليات
اجلــلـسـة األولى جملــلس اجلـامـعـة

ـتــوفـرة في واسـتــثـمــار األمــوال ا
صــــنـــاديق الـــتـــعـــلـــيـم بـــالـــشـــكل
ـؤسـسات الـصـحـيح الذي يـخـدم ا
الـتعـلـيـمـيـة ومـراكـزهـا احلـيـوية).
ومن جانبه ناقش  رئيس اجلامعة
ــســـتــنـــصــريـــة  حــمــيـــد فــاضل ا
الـتـمـيـمي و عـمـداء الـكـلـيـات عددا
ـدرجـة عـلى جدول ـعـطـيات ا من ا
أعــمـال اجملــلـس وعـرضــوا بــعض
قـترحات التي تمس الحظات وا ا
مـشـروع تــطـويـر الـبـنى الــتـحـتـيـة
قبل واحتيـاجات العـام الدراسي ا
من مختـبرات ومسـاحات تطبـيقية
دمج. وفي ضمن بـرامج التـعلـيم ا
ســيـــاق مـــتـــصل ثـــمـــنـت الــوزارة
جــــهــــود ومـــــواقف اجلــــامــــعــــات
والـكلـيات احلـكـوميـة واألهلـية في
دعم وإســـــنــــــاد واســـــتـــــضـــــافـــــة

امــتــحــانــات الــســادس اإلعــدادي.
وتـضـمـن كـتـاب موجـه لـلـجـامـعات
نـاسـبـة انتـهـاء امتـحـانات كـافـة 
الـــدور األول لــــطـــلـــبــــة الـــدراســـة
اإلعــــــداديــــــة أن (دعم الــــــبــــــرامج
احلــكــومـــيــة وتــوجـــهــات الــدولــة
والسـيـمـا اسـتـضـافـة االمـتـحـانات
الوزارية قد أسهم في احلفاظ على
مسـتوى رصانـة التـعليم والـصحة
الـعـامــة ويـسـتـحق تـثــمـيـنـا يـلـيق
ـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعالـي التي
سـجـلت مـواقف مــتـمـيـزة حلـمـايـة
مــسـتـقـبل األجـيـال الـقـادمـة). ومن
جــــهــــة اخـــــرى أعــــلــــنت الــــوزارة
ضوابط انـتقال الـطلـبة للـدراست
ـســائـيــة لــلـســنـة الـصــبـاحــيــة وا
الـــــــدراســــــــيـــــــة 2021/2020 في
اجلـامـعـات والـكــلـيـات احلـكـومـيـة

واألهلية. 
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ــتـحــدث الـرسـمـي لـلـوزارة وقـال ا
حـيدر الـعـبودي إن (وزيـر الـتعـليم
وافق عـلى ضوابط انـتـقال الـطلـبة
ـسائـية لـلـدراستـ الصـبـاحيـة وا
في الكـليـات واجلامـعات احلـكومة
واألهــلــيـة اعــتــمــاداً عــلى الــفـصل
الــثـامن من دلــيل إجـراءات شـؤون
الــــطــــلـــبــــة وضــــوابـط الــــقــــبـــول
وشــروطه). وأضــاف الـعــبـودي أن
(الـضــوابط نــصت عــلى أن يــكـون
تـقد الـطـلـبـات لـلمـشـمـولـ عـبر
مــراجـــعــة الــكـــلــيــة او اجلـــامــعــة
األصــلــيــة لــلــحــصــول عــلى الــرقم
الـسري اخلـاص بتـفعـيل استـمارة
ــوجــودة في الــبــوابــة الــتــقـــد ا
اإللــكــتـــرونــيــة اخلـــاصــة بــدائــرة
ـتـابـعـة الـدراسـات والـتـخـطـيط وا
الــتي سـوف تــتـيح مــا ال يـزيـد عن
خمـسـة خيـارات فقط). وأوضح أن
(الــتــقــد ســيــبـدأ مـن يــوم األحـد
ـوافق احلــادي عـشـر من تـشـرين ا
قبل  ويسـتمر لغـاية نهاية االول ا
الــدوام الـرســمي من يـوم الــثالثـاء
ـوافق اخلامـس عشـر من تـشرين ا

الثاني ) .

هني  YŠU³ð∫ وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث مع السفير الفنلندي سبل تطوير التعليم في اجلانب ا
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ــنــطــقـة حــيث تــنــتــهك حــقـوق ا
االنسـان ويـشـرد الـفـلـسـطـيـنـيون
وحتتل اراضيـهم ويدفع بـقطعان
االرهابـي لـلعـدوان على شـعوب
ــا يـتـحــقق فـقــــــــط من آمــنـة ا
خالل الـــتـــضـــامن الـــفـــعـــال بــ
ـنـطـقـة لـلـوقـوف بـوجه شـعـوب ا
الكـراهـيـة والـتـميـيـز ومـغـتـصبي

احلقوق). 
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وتـابع ان (تزايـد منـسوب الـعنف
واحلـــــروب بــــــدأ من احلــــــربـــــ
ـــيــتـــ االولى والـــثــانـــيــة الــعـــا
وصـــوال الى احلــروب الـــنــاعـــمــة
مــرورا بــحـروب خــشــنـة ادت الى
نتائج كارثيـة من إبادات جماعية
وحـروب اهـليـة وهـجـرات ونزوح
ومـظالم ودمـار انـسانـي) مشـيرا
الى ان (االهتمام بـتشكيل السالم
والــســعي لـتــحــقـيــقه يــعـد هــدفـا
ــثل غــايـة انــســانــيــا سـامــيــا و

تـتـوق الـيـها شـعـوب الـعـالم بـعد
ان بـلغ الــفـقــر انـتـشــاره الـواسع
ـــــــة وزادت مــــــــعـــــــدالت اجلـــــــر
والــتــمـيــيـز الــعــنـصــري والــقـمع
والــعــنف) . وخـلـص الـبــيـان الى
القـول ان (شـعوب االرض تـعاني
الــــيــــوم من جــــائـــحــــة كــــورونـــا
فـلــنـجــعل من هــذا الـيــوم مـدخال
ـا ال لـلــتـضـامن بــ الـشــعـوب 
يـتـيح مـجاال حملـاوالت اسـتـخدام
الــفـيــروس لـلـتــرويج والــتـمــيـيـز
ونـشر الـكراهـية بـ البـشر فـيما
تـسـعى دول ومـكـونـات لـتـوظـيف
النشاطـات العلمـية ووضعها في
صـالح) مردفا خدمة صـراعات ا
( لـيكن يـوم الـسالم الدولي يـوما
نـتـشـارك فـيه مـعـا من اجل حـياة
خــالـــيــة من االوبـــئــة واالمــراض
والــعـنف والـصـراعـات اجلـهـويـة
ولـــنـــجــعـــله يـــومـــا لــلـــمـــســاواة

والعدالة االجتماعية).

ولدى رئـيس الـوزراء عدد قـليل من
ـان حـيث شـعـر احلـلــفـاء في الـبـر
ـؤيدون إليران بـالقلق من النواب ا

. إشاراته إلى مطالب احملتج
وقــال مــنــصــور "إنه يــراعي في آن
ـعـسـكر واحـد مـعـسـكـر الـنخـبـة وا
ـنـاهض لـلـمـؤسـسـة وفـي نـهـاية ا
ـطـاف سـيــنـتـهي بـه األمـر بـعـدم ا

." إرضاء أي من الطرف
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كـــمــا واجه رئــيس الــوزراء حتــدي
سؤول عن الوفاء بوعده تـقد ا
مـقـتل مـا يـقـرب من 600 مـتـظـاهـر
ـاضي إلى ونـاشط مـنـذ تـشـرين/ ا

العدالة.
وفـي ايــلــول/ســـبــتـــمــبــر أعـــلــنت
حــكــومــتـه أن عــائالت الــضــحــايــا
ــكـنــهـا الــتـقــدم لـلــحـصــول عـلى
تـعــويض مـن الـدولــة لــكن لم يــتم
صــرف أي أمـوال حــتى اآلن.وبــعـد
أســابـيع قـلـيـلـة قـال الـكـاظـمي إنه
ســيــتم نـــصب تــمــثــال في ســاحــة
الـــتــحـــريـــر مــركـــز الـــتــظـــاهــرات
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الــشــعــبــيــة في بــغــداد وكــذلك في
مدينة الناصرية جنوبًا.

وكتـب علي وهـو متـظاهـر شاب من
بـغــداد "ال أذكــر أن تـمــثــاال كـان من
ــاضي".في بــ مـطــالــبـنــا الــعـام ا
غــضـــون ذلك اســـتـــمـــرت حـــمـــلــة
ـــــا في ذلـك خــــطف الــــتــــرهـــــيب 
ــانــيــة وقـــتل الــبــاحث مــواطـــنــة أ
ـــســتـــشـــار احلـــكـــومـي هـــشــام وا

الهاشمي في تموز/يوليو.
وصــرح مـسـؤول عــراقي طـلب عـدم
الـكـشف عن هـويـته لـوكـالـة فرانس
بــــرس "نــــعـــرف مـن هم الــــقــــتــــلـــة
كـننـا اعـتقـالهم ومـكانـهم لـكن ال 
أو اإلعـالن عن ذلك النـه أمـــر بــــالغ

احلساسية".
وازدادت الـهــجـمــات الـصــاروخـيـة
عــلى الـــبــعـــثــات الــدبـــلــومـــاســيــة
واالرتـال الـلـوجـسـتـيـة الـعـسـكـرية
تشددة أكثر وأصبحت اجلماعات ا
جـرأة في تــهـديــداتــهـا ضــد رئـيس
الــوزراء ومـسـاء االثـنــ قـتل سـتـة
مـدنيـ ينـتمـون إلى عائـلة عـراقية
واحــدة في ســـقــوط صـــاروخ عــلى
ـطار بـغـداد حيث مـنزلـهم اجملـاور 

ينتشر جنود أميركيون.
وأشـار مـنـصـور إلى أن الـعـديد من
هذه الفصائل تندرج في إطار هيئة
احلــشــد الــشـعــبي الــتـي أصـبــحت
تشكيال حكوميا وعدم قدرتها على
بسط سيطرتها الكاملة عليها جعل

." الكاظمي يبدو "ضعيفاً
وأضــاف أن "الــتــحــدي في الــعـراق
ـــكن لــــرجل واحـــد أن هـــو أنـه ال 
يصلـحه - لكن بالتـأكيد ليس رجالً
يؤمن بـالتـغيـير الـتدريـجي البطيء
في وقت يكـون فيه العـنف مثل هذا

السياق".

الـكـلمـة تـمثل قـائـلهـا - االنـسان بـكل كـيانه .. جتـده  فـيهـا  بـدمه وحلمه وروحه
ـا في ذلك طـبيـعـة حيـاته وشـخصـيـته وصفـاته االجـتمـاعـية  وفـكـره وسلـوكه  
تعـرف منهـا ما إذا كان صـادقا  أمينـا في ما يـقول ويكتـب أو منافـقا   قويا أو

ضعيفا  وطنيا أم يدعي الوطنية ..
إن لم تكن الـكلمة (نطقا أوكـتابة) بهذا الوصف  تكـون (لغوا) أو (ثرثرة) وأحرفا
(مرصـوفة) بال معنى كرصف احلجر  أو تكون وصفا  مـيكانيكيا  جامدا وكتلة

صماء  بال مشاعر .
الـكـلمـة عـنـد الـكاتب الـفـرنـسي (جـورج بـوفون)  مـثال لـهـا مـهمـة  أخـرى تـتـعدى
عنى  فـتأخذ مهمة تعريفية فتعـطي االنسان خصوصية وتميزا عن االخر كما ا
هي مالمحـه الشخصـية وإسمه  ولـذلك قال .. (االسلـوب هو الرجل) .. والرجل

هنا صفة لالنسان  بصورة عامة  وليس جنسه  ذكرا أو انثى ..
حياتنا كلها كلمة  ..

القرآن كلمة .. الرسالة كلمة ..
ان كـلمة .. الكـفر كلـمة .. الصدق كـلمة ..الكـذب كلمـة .. االخال ص كلمة .. اال
اخلـيانـة كـلمـة .. الـنزاهـة كـلمـة ..الـفسـاد كـلمـة .. احلق كـلمـة .. الـباطـل كلـمة ..
احلب كلـمة ..الكـره كلمـة  ..  العـلم كلمـة ..اجلهل كـلمة ..  احلـزن كلمـة ..الفرح

كلمة ..
وشتان ب كلمة وكلمة ..

الـوطن كـلمـة .. الـقـضاء كـلـمـة .. العـلم كـلـمة . االدب كـلـمة ..الـفن كـلـمة .. وقس
عليها  مفردات احلياة كلها .. 

الكلمة  تختصر االنسان  من أي االضداد  تلك هو  ? 
الـكلـمـة  تـعـكـس طـبـيـعـة االنـسان  –اسـلـوبه .. في الـبـيت . . في الـشـارع .. في
العـمل والنـزهة والـراحة .. في الـداخل واخلارج ..  عالقـته في بيـته وعالقته  مع

اخلالق  واخمللوق   وكل ما حوله من جماد وحياة...
كن أن تكون تضليال أو تنويرا .. االعالم كلمة 

كن أن كن أن تدمر الـبالد أو ترفعها الى العلياء ..  والسـياسة كلمة أيضا .. 
ن هب ودب  يـتدخل فيـها ويعبث تصـون سيادتهـا  أو جتعلـها مشـرعة االبواب  

بها  ...
البرامج  االنتخابية  كلمة ..

والتصريحات كلمة ..  
العهد كلمة ..
الوعد كلمة ..

القسم كلمة  ..
والـتـطبـيق يـكـشف كذب هـذه الـكـلمـة أو صـدقـها  .. وهل كـانت حـقـيقـة أم دعـاية
واطن ودجال وخيـانـة  .. منـها تـعـرف هل كانت  الـسـياسـة  في خـدمة الـوطن وا
ـصالح ذاتـيـة .. وهل كانت صـادقـة أم  (فنـا) من فـنون الـكذب فعال  أم  كـانت  

راوغة ووسيلة للنهب والفساد ... ? وا
الكلمة موقف .. 

كلـمـة  تدخل الـتـاريخ وتُكـتب في أنـصع صفـحـاته   وتتـربع عـلى اجملد  ,وكـلـمة
ترمى في  القمامة  ..

لم  يجـد عبـد الرحـمن الشـرقاوي أنـسب من الكـلمـة للـتعـبيـر عن موقف احلـس
وتميزه ..

كلمة اختصرت موقفه (ع) في الدنيا ومكانته في االخرة ..
(ال ابايع) كـلمة  استـحق بها اخللـود والرفعة في الـدارين .. وشتان ب الرفض

والقبول .. 
تأمالت صـاغهـا عبـد الرحـمن الشـرقاوي  في رائـعته الـشهـيرة (احلـس ثـائرا)
نـورة واحلس  تعرف ـدينة ا هـارة  عالية  جـسدت  حوارا ب الـوليد حاكم ا

من خالله  قيمة  الكلمة ويتجلى فيه موقف احلس  بابهى صوره ..
حوار أبدع فيه الشرقاوي وأجاد :

الوليد : نحن ال نطلب اال كلمة .. فلتقل بايعت .. واذهب بسالم جلموع الفقراء..
فلتقلها وإذهب يا ابن رسول الله حقنا للدماء ..

فلتقلها ..آه  ما أيسرها ..
إن هي اال كلمة ..

فرد عليه احلس منتفضا :
كبرت كلمة...

وهل البيعة إال كلمة...
رء سوى كلمة.. ما دين ا

ما شرف الرجل سوى كلمة...
اتعرف ما معنى الكلمة ? ..

مفتاج اجلنة في كلمة ..
دخول النار على كلمة ..
وقضاء الله هو كلمة ..

الكلمة نور ..
وبعض الكلمات قبور ..

وبعض الكلمات قالع شامخة يعتصم بها النبل البشري ..
الكلمة نور ..

ودليل تتبعه االمة ..
عيسى ما كان سوى كلمة ..

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين
فساروا يهدون العالم ..
الكلمة زلزلت الظالم ..

الكلمة حصن احلرية ..
إن الكلمة مسؤولية ..

إن الرجل هو الكلمة ..
وشتان ب كلمة وكلمة ..  
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ا فـيه اال وعـاء الـعلم فـهـو يـتسع .. كل شيء يـضيـق 
(االمام علي ابن ابي طالب)

بغداد
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مـقـالنـا الـسـابق "الـبـطل الـوطـني يـتـرفع عن تـصـفيـة احلـسـابـات" عـلى صـفـحات
"الزمـان" الغراء لقي أصداءً طيبة.. بل فائقة الـطيبة حد التحول الى قضية رأي
عــام!ذلك ألنه مـوجـه الى رئـيس الــوزراء مـصــطــفى الـكــاظـمي فـي شـأن يالمس
الـوطنـية.. تـماسـا.. من جهـة رهان الـعراقـي عـليه.. بـصفـته الوظـيفـية وشـخصه
قـال نـشر عـلى صفـحـات "الزمـان" جريـدة الشـعب الـتي تلـتزم اإلنسـاني وألن ا

قال مداه من اإلنتشار. قضايا الشارع باحلق وتتحاشى الباطل; أخذ ا
ـقال ـوضـوع ذاته مـؤكـدا مـا ورد فـي ا وهـذا كـله يـشـجـعـني عـلى الـعـودة الى ا
األول من حيث الـبشر خطـاؤون وخير اخلطـائ التوابـون واحلاكم أب يصلح
اجملــتــمـع ويــتــحــمل هــفــواته مـن دون أن يــنــزل من صــهــوة هــدوء األمــراء الى
ــيـزان لم يــعــد مـســتــويـا; ألنـك اآلن عـلى رأس اإلنــفــعـال.. واحــدة بــواحـدة.. فــا
ناجزات اليومية ولن تلتفت الى الوراء; سـؤولية األولى في البلد وقد غادرت ا ا
ن خـالـفـوك بـعـد أن أصـبـحت " شــخـصـيـة عـامـة" فـيك نـصــيب من األمل حـتى 
سؤولية رئـيسا للحكومة.السيد الرأي في قـضايا عابرة قبل أن حتل في موقع ا
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي.. ترفع; فـأنت عالي جناب "نفس عصامٍ سيدت
".أنت رمـز وطـني.. كـرامـة الـعـراقـيــ وأمـانـهم وعـيـشـهم مـكـفـولـة مـنك; عـصـامـاً
اضي لقد غـادرت ذاتك وتقمصت العراق.. تماهيت مع فتـسامح.. ال تقف عند ا
ـشتـرك الذي الوطن وتـمثـلته فـسامح.. أؤكـد يادولـة الرئـيس سامح صـديقـنا ا
ـقـال الـسابق رحـلـة وإلـتـمـسـتك في ا تـبـاين مـعك في قـضيـة عـابـرة.. عـبـرتـهـا ا

ستقبل معه;  اضي وفتح صفحة ا راجيا طي صفحة ا
فالـشعب يـصبـو بآمـاله الى رفعـتك راهـنا تـطلـعاته بـعلـو جنـابك فـ "إعطِ السالمَ

سالماً أيها الرجل".
ا إجعـل تطلعـات االجيال هاجـسا حتمل إليه رحـلة إ ال تتقـهقر الى مـا عبرته ا
شعـبا مـا زال يـنوء بـثقل عـقـود من معـتقالت وحـروب وحـصار وإحـتالل وارهاب
وإنهـيار مالي وفساد.. موجعات.ضمد جراحا نازفة وال تفتح جروحا شخصية..

ـا مرفـأ أمـان لـ "اخلايـفة فأنت لـم تعـد من عامـة الـناس.. إ
ـاضي بعد جنـها".سـر بالـعراق الى آفـاق رحيـبة نـابذا ا
ــوعـــظــة احلــســنــة إســتـــخالص حــكــمــتـه وإرتــشــاف ا
سـتـحصـلة مـنه.. تـعاشق مع شـعبـك; فإنه يـتوهج بك ا

عجزات الناجزة. وتتألق به محقق ا
لم يـــعــد لـك حق في حـــمل غـــيظ عــلـى أحــد; ألنك اآلن

قربان منذور للتسامح...
{ قاض
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دعـــا  اجملـــلس
العراقي للسلم
والــــتــــضــــامن
الـى جتــــــــــاوز
الــــــــــعــــــــــوامل
ــــــؤثــــــرة في ا
بـــنـــاء الـــسالم
فـي اطــــار دول
مدنيـة متمـكنة
مــــــــــــــــــن ادارة
الـتـنـوع ضـمن
اطــر قـانــونـيـة
ومـؤســسـاتـيـة
حكومـية وغير
حـــــكـــــومـــــيـــــة
تــــــــــــســــــــــــمـح
ــــــمــــــارســـــة
انــــــــشــــــــطــــــــة
وفــــعــــالــــيــــات
تــــنــــشــــر قــــيم شعار اجمللس العراقي للسلم
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فـقدت رخصة تـأسيس مفـقس دواجن الصادرة من الـشركة الـعامة خلـدمات الثروة
رقــــــــــــــمة ٨/ ز/بـابل  والصـــــــــــادرة بتاريخ ٢١-٤-٢٠٢٠ باسم احلـيوانـية وا

ن يعثر عليها تسليمها الى جهة اإلصدار. (ÁœôË√Ë bLŠ√ ”U³Ž -UŠ). يرجى 

wF½
بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم

بـقـلــوب راضـيــة بـقـضــاء الـله وقــدره نـتـقــدم بـأحـر
غـفور له بإذن التـعازي إلى عائـلة ومـحبي الـفقيـد ا
الـله الـفـريق حـمـيد حـامـد خـمـيس غـنـام الـشـمري

ـنــسـوب الـى امـانــة الـسـر الــعـام فـي وزارة الـدفــاع والـذي وافـاه ا
ولى عز وجل أن األجل نتيـجة مـضاعفـات فيروس كـورونا داعـ ا

يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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الـعالم يقف ضعيفـاً عاجزاً مندهشاً
مــذهـوالً في مـواجـهــته مـحـدثـاً شـلالً
حلـيـاة الـبـشـريـة فـي كـافـة جـوانـبـها.
ـــكن وفـي ضـــوء هــذه الـــرؤيـــة هل 
أعــتـبــار فـايــروس كـورونــا عـقــابـاً أو
ان نـظام عـقائدي ?. اإل أبـتالءً إلـهيـاً
وحــاجـة نـفـســيـة لإلنـســان لـلـشـعـور
ــان بـوجــود قـوى بــاألمــان فـهــو اإل
عـظمى تسيطـر على هذا الكون وهذه
رغبة غريزية ومالذ آمن لدى اإلنسان
الــبـاحـث عن اخلالص والـطــمـأنــيـنـة.
ــتــزايـد من وفـي خـضـم هـذا الــقــلق ا
كن أن نـفسر هذا فـايروس كورونـا 
الـبالء على أنه قـدراً محـتومـاً ورسالة
إلــهــيــة لــيـتــوقف اإلنــســان بــرهـة من
الزمن عن غيه ويرى ما صنعت يداه.
حَـتَّى إِذَا ضَـاقَتْ عَـلَـيْـهِم ُ  األَرْضُ بِـمَا
رَحُـبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ

أَن الَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِالَّ إِلَيْهِ .
التوبة/118.
هــنـاك من يـريـد (أســلـمـة) الـفـايـروس
سـلـم وجـعـله عـقـاباً يـخص غـيـر ا

سلم في منئاً عنه بل هو - وكأن ا
فـايروس- حطم غرور اإلنسان وأظهر
ضـعفه ووهم شعوره بالقوة وأدهش
مــراـــز األبـحــاث الــعـلــمـيــة في كــبـرى
ـية مـحـدثـاً تـخـبـطاً اخملـتـبـرات الـعـا
ســـيــاســيـــاً وأقــتــصـــاديــاً ونــفـــســيــاً
وصـــحـــيــاً كـــاشــفـــاً بـــؤس الــنـــظــام
ي مـزعزعـاً الـكثـير من الـصـحي العـا
الـقـنـاعـات الـفـكـريـة والـعـقـائـديـة لدى
اإلنـــســـان. فـــرغم كـــونه مـــرض قـــاتل
ووبـاء أرتـقى الى مـسـتوى اجلـائـحة
فــأنـهـا فـرصـة ذهـبـيـة أن يـقف الـعـالم
بـأسره وقفة تأمـل لوجوده ومصيره
أنـه وخزة لـلـعـقل والـضمـيـر الـبـشري
ولـكـنهـا وخـزة عظـيمـة في مـحتـواها
عـــــلى اإلنــــســــان أن يـــــعي درســــهــــا
ويـــتــوقف عـن طــغــيـــانه وغــطـــرســته
وظـلمه وغـروره. وعلى ضوء ذلك رب
ـكـن أن نـتـصور تـسـاؤل يـطـرح هل 
شـكل الـعالم مـا بـعد جـائـحة كـورونا?
لــقــد كــتب الــكــثــيــر من مــحــلـلــ عن
ـة جــائـحـة كـورونــا وربـطـهـا بــالـعـو
وتــأثــيـراتــهـا وذهــبـوا في الــقـول إن
ي في ظل جائحة كورونا الـنظام العا
يـــبـــدو هــشـــاً وأنــهـــا الـــقــشـــة الــتي
ــة وتـــكــتب ســـتــقـــصم ظـــهــر الــعـــو
ــقـومـات نــهـايــتـهــا. بـعـد أن غــيـرت ا
احلـيـاتـيـة في الـعـالم ونـهـشت أسس
ـة وأعادت هيكـلتها التي نـظام العو
حـسبته البشرية أسـاساً متيناً عصياً
عــــلى األهـــتــــزاز كـــاشـــفــــاً عن مـــدى
هـشاشته. لـقد أحدثت جائـحة كورونا
تــغـيـيــرات كـونـيــة حـتـمــيـة ووجـهت
ي ضـربة موجـعة إلى االقتـصاد العا
وهـزت أركانه وأغلـقت أجواء وحدود
بــلـدان الـعـالم في مــشـهـد درامـاتـيـكي
ـكن أن يـتـخـيلـه أحد في سـريـالي ال 
ـة فــلم يـعـد الــعـالم (قـريـة زمـن الـعـو

صـــغــيــرة) كــمــا تـــوقع "مــارشــال مــاك
لـوهان" وإذا العالم ب ليلة وضحاها
تــقـطــعت أوصـاله وأصــبح عـبـارة عن
جــزر مــتـبــاعـدة ومــتـفــرقـة ومــتـنــافـرة
ومـنـغلـقة عـلى نفـسـها. فـلم تعـد حدود
الــدول مــفــتــوحــة بل أغــلــقت تــمــامـاً
وتــــهـــاوت األســـهم فـي الـــبـــورصـــات
ـتـعـددة وتــراجـعت أربــاح الـشـركــات ا
اجلـــنــســـيــة ووو. فـــقــد أكــد الـــرئــيس
األمـريـكي "دونـالـد تـرامب" أن جـائـحة
كـورونا في العالم (أظهـرت نهاية عهد
ــلـــيـــارديـــر اجملــري ـــة). أمـــا ا الـــعـــو
األمـــريــكى "جــورج ســوروس" أكــد (أن
هـنـاك شـيـئـاً واحداً فـقط مـؤكـداً بـشأن
عـــالـم مــا بـــعـــد الـــوبــاء: ال عـــودة إلى
ـــة فــــيـــمـــا عــــدا ذلك كل شىء الــــعـــو
مــحــتــمل). ومــهــمــا قـيـل عن فــايـروس
كــورونــا كــونـه (صــنــاعــة بــشــريـة) أو
(رسـالة إلهية) فهو يبقى رد فعل إلهي
عــــــلى اخلـــــواء الـــــروحـي لإلنـــــســـــان
ادي وأنكاره البعد الغيبي وطغيانه ا
فـي احلـــيـــاة وأعالن حـــداثـــته (مـــوت
اإللـه). خاصة الـغرب فهـو في حالة من
أضــطـراب نـفـسـي وفـراغ روحي بـعـد
ادة حتى بدأ يشعر أن أنهكه طغيان ا
بـــظــمــأ روحـي فــلــيس الـــذي يــنــقص
ــاديــة الــبــشــريــة الــيــوم الــرفــاهــيــة ا
والـوفـرة اإلنتـاجيـة بل هو الـتوق إلى
ان الـرحـمـة والـعـدل اإللـهي وإلـى اإل
بـــالــقــريــة اآلمــنــة الــتي أشــار الــقــرآن
الـكـر إلـيـهـا: وَضَـرَبَ ــلـلَّهُ مَـثَـالً قَـرْيَةً
كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً
مـن كُل مَـكَانٍ فـكـفـروا بـأنـعم الـلـه كـما
عــبّـر عـنـهم الـقـرآن:فَـكَـفَـرَتْ بِـأَنْـعُمِ ــلـلَّهِ
فَـأَذَـقَـهَا ـلـلَّهُ لِبَـاسَ ـلْجُـوعِ وَـلْخَـوْفِ بِمَا

كَانُواْ يَصْنَعُونَ. النحل/ 11. 
حــــ يـــتـــأمل اإلنـــســــان كـــيـــنـــونـــته
ويــتـســاءل مع نـفــسه من هـو? من أين
ـاذا خــلق? وإلى أين مــصـيـره? أتـى? و
ومـن يـكــون أمــام قــوة قـاهــرة تــســخـر

.? أصغر مخلوق جتعله هباء منثوراً
حـتمـاً سوف يـصل إلى إجابـات مقـنعة
بـــعــقــله وقــلــبه وفــطــرته. لــقــد أحــدث
فـايـروس كورونـا زلـزاالً روحيـاً هز به
فـــطــرة االنــســان في أعــمــاقه بــعــدمــا
ادة ومعارفه تـشبعت روحه بقـضايا ا
الــعـقـلــيـة تـسـبـب في أحـداث ضـمـوراً
روحـيـاً له. فـعـلى الـعـالم أن يـتـجه الى
إعـادة قـراءة خـارطـة أفـكـاره الـعـقـلـيـة
وتــوجـهـاته الـروحـيـة وتـنـظـيم افـكـاره
احلـــداثــويــة الــتـي صــحــرت اجلــانب
الـروحي لـديه. نـعم أن جـائحـة كـورونا
ـدى فـي سـلوك سـتـتـرك آثـاراً بـعـيـدة ا
ـط التفـكير البـشري قبل غـيرها من و

اآلثار األخرى.
أنـنا أمـام هذه األزمـة الصحـية بـحاجة
مـاسة أن نؤمن أن حلول السماء آتية
ال ريـب في ذلك. (سُبْـحـانَكَ يا ال اِلـهَ إالّ
) لــتـرفع عـنـا هـذا اَنْـتَ الْـغَـوْثَ الْـغَـوْثَ

البالء.

تــتــبـجـح به بـلــدان الــغـرب. لــقــد أطـلق
فـايروس كورونـا رصاصة الـرحمة على
ي اجلـديـد وعــلى ألـيـاته الــنـظـام الــعـا
ـا أحـدث تغـيـيـراً في الـبنى ـة  ـعـو ا
األقـتصـادية واألجـتمـاعيـة والسـياسـية
والــنـفـسـيــة واألخالقـيـة لـلـمــجـتـمـعـات
ـيــة وإعـاد الــنـظــر في رؤى هـذه الــعــا
اجملـتـمعـات الفـكريـة واأليـدلوجـية. كـما
ــاديـة لـه تـداعــيــاته عــلى األجتـاهــات ا
نـحرفة وعجزها والـنزعات اإلحلادية ا
عـن مواجـهة اخلـالق وقـد عبـر عن هذا
العجز رئيس وزراء إيطاليا "جوسيبي
كـونتي" بعـد أن شاهد اجلـثث تتساقط
وتــــتــــراكم في شــــوارع بالده وعــــجـــز
نـــظــامه الــصــحـي في أحــتــواء األزمــة
بـقوله: (لـقد أنـتهت جـميع احلـلول على
وجـه األرض .. احلل مـتـروك لـلـسـمـاء).
جـاء هـذا األعالن بـعـد أن أغـلـقت بـلدان
أوروبـا أبوابها بوجه إيطاليا فتولدت
قــنــاعــة راســخــة عــنــد اإليــطــالــيــ أن
ـزعوم الـتـضـامن واألنـتـمـاء األوروبي ا
كــان مــجــرد شــعــارات جـوفــاء ووهم ال

وجود له في احلقيقة. 
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أمــا في اجلـانب األخـر من الـعـالم يـبـرز
عــجـزاً إنـســانـيـاً أمــام كـورونـا في ظل
غــيـاب تــام ألمـريــكـا - زعــيـمــة الـنــظـام
ــسـرح الـدولي ي اجلــديـد - عن ا الــعـا
وعـدم لـعب أي دور قـيادي في مـواجـهة
الــوبــاء. وهي مـوطـن الـعــلـوم الــطـبــيـة
األكــثــر تــقــدمــاً ?فـي الــعــالم. فــقــد دعـا
الـــرئــيس األمــريــكـي "دونــالــد تــرامب "
األمــــريــــكـــيــــ إلى الــــتــــوجه (لــــلـــرب
والــصالة) حلــمــايــة أمـريــكــا من خــطـر
فـايـروس كورونـا. وكـتب في تغـريدة له
عـلى موقع "تويتر" أعلن فيها عن (يوماً
وطـنياً للصالة) حلماية أمريكا ومنحها
ـواجهة فـايروس كـورونا وقال: الـقوة 
( نـتطـلع إلى الرب لـلحـمايـة والقوة في
مــــثل هــــذه األوقـــات). وتـــابـع: (بـــغض
ــكـان الـذي قــد تـكـون فـيه الــنـظـر عن ا
أشـجـعك عـلى األجتـاه لـلصـالة في فعل
اني.. معاً سوف ننتصر بسهولة).  إ
أن الــســلــوك اإلنــســانـي حــتــمــاً سـوف
يـتـغيـر فعـالم ما بـعد كـورونا لن يـكون
مـثل ما قبله سوف يشهد العالم عصراً
جـديـداً يسـمى (عصـر ما بـعد كـورونا).
وعــلـيه يـنـبـغي أن نـدرك أن مـهـمـا كـان
قـــبح فــايــروس كــورونـــا فــأنه يــخــفي
بــــعض اجلـــمــــال ألنه درس أبـــتالء أو
عــقــاب لـإلنـســان لــيـس فـقـط لــيُــعـذب
ــا لــيُـهــذب ويـعــود به إلى فــطـرته وإ
ــلـجــأ الـوحــيــد له وقـد األولـى انـهــا ا
صـــدق مـن قـــال: (في كلّ جـاللٍ جـــمــال

وفي كلّ محنةٍ لطف ورحمة).
أمـــام غـــطـــرست اإلنـــســـان وجــبـــروته
جــــاءت الــــرســــالـــة مـن أصــــغـــر كــــائن
(فــايـروس) لـيـبـ لإلنـسـان عـجـزه في
حـماية نـفسه وضعف قـدرته أمام قدرة
الــله سـبـحـانه وتـعـالى. فـايـروس جـعل
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نوالـية الشائعة الشخـصية النمـطية او ا  يقصـد بالشخصـية العراقيـة هنا
ط او نوع او صنف من ما يعني ان هنالك اكثر من  في اجملتـمع العراقي
رحلة التاريخية الشخـصية في اجملتمع العراقي.ويـقصد بزمن الطائفيـة..ا

التي تبدأ في العام 2003.
*

ــثـقــفــ واالعالمــيـ في ــيــ وا مـن عـادتـي انـني اســتــطــلع آراء األكـاد
الـظواهـر االجـتـماعـيـة.وكـنت دعيت في 27 آب 2018 من دار مـعـنى أللـقاء
محاضـرة بعنوان الشخصية العراقيـة من السومرية الى الطائفية فتوجهت

عبر ثالث صفحات في الفيسبوك بهذا السؤال:
ما الذي حصل للشخصية العراقية في زمن الطائفية?

اذج منها: شارك في االجابة اكثر من   140اليكم 
- د. هيثـم هادي نعمان الهـيتي:الشخصيـة العراقية بـزمن السومرية كانت
تـعّـبـر عن احلـضــارة االنـسـانـيـة امـا فـي زمن الـطـائـفـيــة فـتـعّـبـر عن الـوالء

والتساؤل كيف حتولت عبر التاريخ?  تخلف الضيق وا
واطنة وصارت - سالم السـعدي:اصبحت بال هوية وطنية وافتقدت روح ا

فقيرة اجتماعيا وحاقدة وانانية.
ـذّلـة واالهـانـة وتـفـتـيت الـشعب - نـورسل قـوشـجي زاده:لم حتـصل غـيـر ا
ـوت ـواطـنـة غـيـر انـتـظـار ا ولم يــبق من قـيـمـة ا بـوسـائل الـعـنف والـقـسـوة

البطيء.  
ا بسبب - علي اخلـزاعي:تعيش سلسلـة ازمات وضغوط وصراعاً مـستد
وبـروز هويـات نـفـعيـة اقـتـرنت بـالضـعف والـتـشرذم غـيـاب الهـويـة الـوطنـيـة

لتؤسس حالة اغتراب مدعومة بالفوضى والال معنى. 
ألنهـا وليـدة الشـخصـية الـبدويـة العـربية وزان:ال عـجب - د. عبـد الكـر ا

اجلاهلية العليلة. 
وتوالت عليها احلروب لتعريها - رغد السـهيل:تعرّت وظهرت على حقيقتها

اكثر لتصبح شخصية متناقضة التستقر على حال.
وتسـاوى عندها احلياة وت جوعاً - عبـد العزيزججو:طـحنت بالفقـر حلد ا
وجـعلت ـرؤة والـصـداقـة وانـخـفـضت مقـومـات الـقـيم االنـسـانـية كـا ـوت وا

العراقي متقوقعاً على نفسه .
منـدفعة - د.علي نـفل:اصبـحت انانيـة متـمركـزة على الذات وفـاقدة لالمـان
نـحـو مـغـريات احلـيـاة وحتـقـيق االحالم بـأيـة طـريقـة وكـأن احلـيـاة مـقـامرة

كبرى.
ـا نـهضت الـدجـاجـة من سـلة الـبـيض وفـقس..خرج كل - سـعـاد الـسامـر:
وبعض ومن هو مـدجّن خرج يـتخـبط من هو بـرحـمهـا جرى وراءهـا بأصـله

البيض فاسد اصالً.
:الشـخصـية الـعراقـية مـسخت و تـشويـههـا ببـرنامج عـلمي - عمـر االم
مدروس ابـتدأ بفـرض احلصار صعـوداً الى مرحلـة نهب مؤسـسات الدولة
ذهبي وابـراز مظلـومية فـئة وحتميل في  2003 وصوالً الى تـنميـة احلس ا
ظـلومـية وانـتهاءا بـتشـكيل حـكومـات بنيت االخرى من حـيث ال تعـلم هذه ا

شاعر الشعب.  على اسـس طائفية من قبل جتار ازمات ومتالعب 
مــتـنـاقـضــة تـدعي الـتـديـن لـكـنـهـا - سـبـتي اخملـزومـي:انـقالب عـلى الـذات
ســاســتــهــا هم تــدعــو الى الــفــضــيــلــة لــكـــنــهــا تــفــعل الــفــواحش تــســرق
االســوأ..مـــعــمــمــون في الــداخـل لــكن اغــلــبــهـم رواد مالهي وحــانــات في

اخلارج.
- سـعــد فـتح الـلـه:الـشـخــصـيـة الــعـراقـيـة مــشـوهـة مــنـذ بـدء احلــيـاة عـلى
االرض.اآلف االنـبـيـاء والـرسل ارســلـوا لـهـذه الـكـائـنـات ولم يـغـيـروا مـافي
ـاذا لم يـرسـلـوا الى اوروبا انفـسـهم.هل جتـيـبـني الى من تـرسل الـرسل? 

والص مثالً?.هي الطينة فاسدة اصالً . 
ـي ئـة ألكاد طـلقـة من األجابـات األخرى الـتي تعـدت ا وكانت الـغالـبيـة ا
ومـثقـفـ تـؤكـد عـلى هذا الـتـحـول الـكـبيـر في الـشـخـصـية الـعـراقـيـة بزمن
واحـــتــقــانــهـــا بــهــذا الـــكم اخلــطـــيــر واخملــيف مـن الــصــفــات الــطــائـــفــيــة
السلـبية..األمر الذي يتطلب تقد اجابة علمية ألخطر ظاهرة اجتماعية في

اجملتمع العراقي.
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 كنّا قدمنا نظرية عراقية في الشخصية خالصتها:
ـواقف  ولـلـنظـام السـيـاسي الدور  تـتـغيـر الـشخـصيـة عـبر الـزمن وعـبر ا

الرئيس في هذا التغيير.
لـنـعـد الى يـوم اعـلـن االسـتـقالل الـسـيـاسي 1922 قـبل مـئـة  وألثـبــات ذلك
ســـنــة..فــبه نــقـل اجملــتــمع الـــعــراقي من احلــالـــة الــبــدويــة والـــريــفــيــة الى
marginal personality فـتــحـولت الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة الى احلـضـريـة
اعني حـدوديـة واقفـة على احلـد الـفاصل بـ البـداوة واحلـضارةرجل هـنا
وتـظـهرقـيـما حـضـرية تـسـتـقر بـداخـلهـا رواسب قـيـميـة ريـفيـة ورجل هـناك
نفاق اجتمـاعي.. وعاشت حالة تناقض استهالك مـظهري عالقات سـطحية
غــلـبـت عــلـيــهــا الــهــويـة بــ افــكــار حـضــريــة ورواسب ريــفــيــة مــتـخــلــفــة
نـاطقـية..استـمرت علـيها  الى   2003 بـاستـثناء اول ا العرقـية العـشائريـة
وسبع سـنوات من عقـد سبعـينيات ثالث سنـوات من اول جمهـورية عراقـية

اضي.     القرن ا
 ومـا حـصل زمن احلـكـم الـسـيـاسي الـطــائـفي ان الـشـخـصــيـة الـعـراقـيـة
ـارســة مـا تــطـبـعـت به من طـبــائع الـتـعــصب والـتــحـيـز اســتـعـادت بــقـوة 
وزاد علـيـها غـلـبة الـتـفكـيـر اخلرافي والـتـطرف وعـدم احـترام الـرأي االخـر
والــقــدري والــدوغــمــاتــيــاالنــغالق الــفــكـــريــفي تــعــامــلــهــا مع مــشــاكــلــهــا
احليـاتية.وصارت تعيش بداخـلها حالة خوف من اجملهـول مصحوبة بتملق
او خنوع  لـلحاكم الـطائفي..واألخـطر سيـاسيا فقـدانها لـعراقيـتها الـوطنية
:التـعصب للهويات الفـرعية الطائفية وخضوعـها لتعزيز احلكّـام الطائفي

الـذي كان موجودا فـيها قبل الـتغيير 2003 نـاطقية العرقـية العشـائرية ا
لـكن اعراضه مـا كانـت حادة..الى انـفجـاره عام  2005 بـعنـوان جديـد هو
تـتــصف الـشــخـصـيــة الـعـراقــيـة بـالــتـزامـهـا صـراع الــهـويـات.  وأخـالقـيـا
غير صوم.. وال تلـتزم بالـقيم الديـنية كـالصدق وقـول احلق بالـعباداتـصالة
انـهــا كــانت تــمـارسـه عـلى اســتــحـيــاء فــيـمــا صــارت تـمــارسه عــلــنـا زمن
اشاعا فـسادا فـاحشـا وصيّروه ـان أن احلكـومة والـبر الطـائفيـة. والسـبب
واألقــبح:تــبـادل من فــعل كــان يــعـدّ حــرامــا الى شـطــارة وانــتـهــاز فــرصـة
وتناقض افـعال مسـؤول ديـنييـنفي السـلطة اتهامـات الفسـاد ب مـعممـ
اوصــلت الـعــراقي حلـوار داخــلـيـاذا اهـل الـدين " الــقـدوة" مـا مع اقـوالــهم
ملتـزم بالـقيم الدينـية فما الـذي يدعوني الى االلـتزام بها وقـد ضاقت بنا
الـسـبل..جنم عـنـهـا انهـا خـدّرت الـضـمـير االخـالقي فشـاع لـديـهـا الـكذب
والـتـزلف والـالحـيـاء.  والـكـارثــة األخالقـيـة أن احـزاب االسالم والـنــفـاق 
فـاقت جرائم الـفـساد في الـسـياسي الـتي تـعـتمـد االسالم عـقيـدة ومـنهـجـا
زمن تـــولــــيـــهــــا الـــســـلــــطـــة اضـــعــــاف مـــا كــــانت عـــلــــيه زمن االنــــظـــمـــة
واوصلت  الناس الى أن يتداولوا بـسخرية مرّة:كان لدينا علي الدكـتاتورية
بــابـــا واحــد واربــعـــون حــرامـي فــصــاروا اآلن أربـــعــ عــلـي بــابــا وأالف
وكـان لـديـنـا طـلـفـاح واحـد فـصـار عـنـدنـا اآلن مـئـات الـطالفـيح. احلـرامـيـة
تـولدت لدى حـكّام السـلطـة وقادة احزاب االسالم الـسياسي وسيـكولوجـيا
وانهم فـي حوارهم الـداخلي يـقولون قنـاعة بـأنهم اسـتعـبدوا الـناس روحيـا
تتهمونـنا بأننا نـتحدث بالعدل تـشتموننـا  تـرفوضننا لهم:تتـظاهرون ضدنا
ـارس اخلـيـانـة..فـانـكم سـتـبـقـون ونـتـبـاهى بــاألمـانـة و ونــحـكـمـكم بـالـظـلم
تنـتخـبونـنـا ألننـا سادتـكم وقـدركم احملتـوم وال ارادة لكم حـتى لـو سقـناكم
وال تمـلكـون من وسائل الـهرب سـوى انكـم تغـادرون حزبـنا هذا الى جهـنم
الى حزبـنا اآلخر!..وقـد ظلت عـلى هذا احلــال الى انـتفــــــــــاضـة تشرين
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مـحاربته لألوبئة عندما ظنت البشرية
بـأن لـهـا القـدرة أن تـنـتصـر وأن تُـهزم
األمـــراض واألوبـــئـــة. وإذا بـــهــا تـــقف
عـاجزة أمـام هول مـا تراه من عـجز في
مـواجهـة (فايروس) صـغير مـجهري ال
يـرى إال بـأقـوى اجملـاهـر اإللـكـتـرونـيـة
فـايروس ال يـعرف أي حـدود جغـرافية
ــــيـــز بـــ دول عـــظـــمى وأخـــرى وال 
فــــقــــيــــرة وال بــــ األعــــراق وال بـــ

األديان وال ب غني وفقير.
لــقـد كـشـفت جـائـحـة كـورونـا هـشـاشـة
واقـع اإلنــسـان ومــحــدوديــة مــعـرفــته
ــــاً جتــــاوزت وأوجــــدت واقــــعــــاً مــــؤ
تـداعياته اآلثار الصحية واالقتصادية
لـتثير نقاشاً فكرياً حول منظومة القيم
الـسـائدة فـي العـالم ومـؤشرة (أخـفاق
فــلــسـفـي في فـهـم مـا تــعــنـيه جــائــحـة
كـورونـا) فهي (لـيست "وعـكة ثـقافـية"
ومـنـاسـبـة "لـلـتـأمل الـفـلـسـفي" بل هي
حتـــــدي وجـــــودي خـــــطـــــيـــــر يـــــواجه

اإلنسانية جمعاء). 
اً جـديداً أن جـائـحة كـورونا خـلقت عـا
ــاطه فـي كل أبــعـــاده وتــصـــوراته وأ
احلــيـاتـيـة النـهـا وضـعت الـعـالم أمـام
حتـديات وأشـكالـيات روحيـة ونفـسية
شـكلـت قلـقاً وجـودياً وتـهديـداً للـنظام
ـة) ـتــمـثل ب(الــعـو ي اجلــديـد ا الــعـا

وألياتها الدولية. 
ة نظام عابر نحن نعرف سلفاً أن العو
لـــلــحــدود واجلـــنــســيـــات والــهــويــات
الـقـوميـة حتيط به قـوى مـهيـمنـة على
ألـياته أقتـصادياً وسـياسياً وعـسكرياً
. عـمل هذا الـنظـام على صـياغة وتـقنـياً
ـكـونـات شـكـلت إطاراً مـجـمـوعـة من ا
فــــكــــريــــاً وفـــلــــســــفـــيــــاً لــــثـــنــــائــــيـــة

ة/احمللية أو اخلصوصية).  (العو
رعب ل(جـائحة كورونا) أن احلـضور ا
شـكل تهديداً حقيقـياً ومباشراً للوجود
اإلنـــســاني في كــافـــة جــوانب حــيــاته
مــهــدداً بـاألنــهـيــار أقــتـصــاديـات دول
رأسـماليـة الكبـرى ذات إمكانـات فائقة
وعــقـول ومــراكـز بــحـوث ومــخـتــبـرات
ومــسـتـشـفـيـات وغـيـرهـا. كـاشـفـاً زيف
الـنظام الصحي وضعف منظوماته في
مـــواجــهـــة األزمــات واضـــعــاً نـــهــايــة
ي التي ألكـذوبـة النـظام الـصـحي العـا
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? هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
الَّـذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ

? ٍ مُبِ
صدق الله العظيم

سورة لقمان/ اآلية  11
الــثــنــائــيــة الــضــديــة (بــنــيــة لــغــويــة
ــعـنى) وظـاهـرة مــتـقـاطـعــة الـلـفظ وا
فـلسفية لها الظهور األول كمفهوم في
مـــجــال الــدراســات الــنــقــديــة األدبــيــة
لـلمدرسة البنيـوية احلديثة صيغ هذا
ـــفـــهـــوم من قـــبل الــعـــالم الـــلـــغــوي ا
(فــرديـنـانـد دي ســوسـيـر) وقـد ذهـبت
ــدرســة الــبــنـيــويــة في رؤيــتــهـا إلى ا
(إقـرار الطابع الثـنائي والتركـيز عليه
وأعـتمـاده أساساً مـتيـناً إلقامـة مجمل
دراسـاتها) وجـوهر هذه الـرؤية يكمن
زدوجـة للظواهر ب(الـرؤية الثنـائية ا
لـــلـــكــشـف عن عالقـــتــهـــا الـــتي حتــدد
طــبــيــعــتــهــا وتــكــونــهـا فــهـي تـخــلق
الــــتـــوازن والـــتـــآلـف بـــ الـــصـــفـــات
ـتـضــاربـة) "عـلي عـبـد ــتـضـادة أو ا ا
االمــام الـثـنـائـيـات الـضـديـة في شـعـر
ــــــعـــــري ص 41و"42. أبـي الــــــعالء ا
فــالــثــنــائــيــات الـضــديــة مــنــظــومـات

فكرية دينية كونية ???????
حـياتية متكاملة ومتعددة ومتباينة
ومـن هـــذه الـــثــــنـــائـــيـــات ثــــنـــائـــيـــة
(اجلـمـال/القـبح) وهي بـؤرة محـورية
جـدلـيـة قـائـمـة ومـتـجـذرة في الـتاريخ
اإلنــــســـاني تــــقـــوم عـــلـى أســـاس من
الـتنـاقض حتمـل في جوهـرها عـنصر

التضاد ب اجلمال والقبح.
وعــنــوان (جـمــالـيــات الـقــبح) يــحـمل
مـفارقة ح نـضع اجلمال والقبح في
تعارف عليه. مـوضع غير موضعهما ا
فـحـضـور اجلـمـال والقـبح مـعـاً جـنـباً
إلـى جــنب يــبــعث عــلى األســتــغـراب
والـنـقـاش في هـذا يأخـذنـا إلى نـظـرية
(جـمـالـيـة القـبح) الـتي تـطرح الـكـثـير
مـن األســئــلـــة األشــكــالـــيــة ومن هــذه
األســـئــلــة كــيف يــفــســر عــلم الــنــفس
أجنـذاب اإلنسان الى األشيـاء القبيحة

رغم ما تتركه في نفسه من نفور?.
"سـيـجـمـوند فـرويـد" الـطبـيب الـنـفسي
أول مـن نـــاقـش األجنـــذاب الـــنــــفـــسي
ـبـنـي علـى الـنفـور وأطـلق عـلـى هذا ا

الـشعور بـ( Uncanny) والـتي (تـشير
إلـى الشيء الـغـريب أو الـغـامض الذي
يـنطوي على جاذبيـة غير مفهومة). أن
ـــعــاجم مـــعـــنى كــلـــمـــة (قــبـــيح) في ا
الـعـربـيـة هـو:(كُـلُّ ما يَـنْـفِـرُ مـنـه الذَّوق
الـسَّـلـيم ويـأبـاه العـرف الـعـام) أو (ما
). أما في يـحقق نـفوراً وكـمداً وتـقززّاً
ُــنــفــر قـــامــوس أكــســفــورد (الـــشيء ا
نبوذ أخالقياً من اجملتمع لـلع أو ا
وغـيـر الـسـار) والـعـكس يـنـطـبق عـلى
كـلـمة (اجلـمال) ألنـها:(صـفة تـلحظ في
األشـياء وتبعث في النُّفوس سروراً أو
إحـساسـاً باالنتـظام والتّـناغم) أو (ما

يحقق للمتلقّي لذّة جماليّة). 
مـفـهـوم(جـمـاليـات الـقـبح) من مـفـاهيم
عــصـر احلــداثـة تـنــاولـته الـكــثـيـر من
الـدراسـات األدبـية والـفـنـية والـنـقـدية
عــلـى أنه مــادة جــمــالــيــة مــجـردة. ألن
الـقـبح مـوجود في كـل مكـان يـتمـظـهر
واقف فهو فـي الكثير من الظواهر وا
حـالة وجوديـة وجزء من تكـوين العالم
الـذي يقف اإلنـسان في مـركزه. فـالقبح
رؤيــة نـســبـيــة مـغـايــرة تـتــغـيــر عـبـر
الـــزمـن وتـــبـــعـــاً ألخــتـالف الـــبـــيـــئــة

اجملتمعية.
WKOÝË `³I «

الـفيلسوف اإليطالي "أمبرتو أيكو" في
كـتـابه (تـأريخ الـقـبح) يـنـفي أن يـكون
الـقبح نقيضاً للـجمال بل يتخذ القبح
وســيــلــة إلظــهــار اجلــمــال ألن هــنــاك
أشــيــاء قـبــيــحـة حتــمل في جــوهــرهـا
مـسـحـة جـمـالـيـة. وهـذا يـخـضع تـبـعاً
ــسـتـويـات الـثـقـافـة الـعـامـة واألذواق
اجلـــمـــالـــيـــة. فــهـــنـــاك من الـــشـــعــراء
والــفــنــانــ والــفالســفــة مـن أنــتــصـر
جلـمالـيات الـقبـح فكـان لهـذه النـظرية
حـــضــوراً في الـــكــثـــيــر من أعـــمــالــهم
الــفـلـســفـيـة واالدبــيـة والـفــنـيـة. وهـذا
الــرسـام الـهـولـنــدي "فـان كـوخ" يـقـول:
(إنَّ لـألشياء القبيـحة خصوصية قد ال

جندها في األشياء اجلميلة).
وإذا أردنـــــا أن نــــخــــضـع (جــــائــــحــــة
كـورونا) متكئ على نظرية جماليات
الـقبح فأن هذه اجلائحة تشكل حتدياً
كــبـيـراً لـلـبـشــريـة وأزمـة دولـيـة أمـام
ـي كـبــيــر وغـيــر مــتـوقع في عــجــز عـا
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الـغذائي باعتبارهما يدخالن بالكثير من
االســـتــخـــدامــات الـــغــذائـــيــة يـــقف في
مـقدمتهـا رغيف اخلبز بـاختالف اشكاله
ومـسببـاته كما ان لـلحبـوب دوراً مؤثراً
في مـــنــظـــومــة األمـن الــغـــذائي لــكـــافــة
اجملـــتـــمـــعــات والـــشـــعـــوب وبـــدرجــات
مـتفاوتـة وحسب طبـيعة الـنمط الغذائي
الـسائد فيـها كما أن هـذا احملصول يعد
رنة لغـالبية اجملتمعات من الـسلع غير ا
ـكن في الـعـالـم ومنـهـا الـعـراق حـيث ال
اســتـبـداله أو االسـتـغــنـاء عـنه الى حـ
كــمــا أنــنـا كــثــيــراً مــا نــسـمـع عن ثـورة
الـرغيف وثورة اجلياع والتي يكون أحد
أهم مـسبـباتـها هـو النـقص في إمدادات
احلـــــبـــــوب أو ارتــــفـــــاع أســـــعـــــارهــــا.
وبـاالستنـاد الى الدراسات الـتي اجرتها
ــيـة ــنــظــمـة الــعــا مــنــظــمـة   F.A.O ا
لـــلـــزراعـــة والـــغـــذاء والـــتـي وجــدت ان

قاييس لـقضيـة األمن الغذائي مـقارنة بـا
الـدوليـة. للمـقارنـة فقط فإن تـخصـيصات
ــيــزانــيــة مــنــذ عـام  2011وحــتـى عـام ا
ـائـية ـوارد ا  2020لـقـطـاعي الـزراعة وا
ــئـة 2 فـي الـعــراق هي أقل من إثــنــ بـا
ي في ـعــدل الـعـا ـئـة وهــذا اقل من ا بــا

ئة . الدول النامية البالغ خمسة با
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نــشــيــر ضــمن هــذا الــســيــاق أن نــســبـة
تاح االكتفاء الذاتي =  الناجت احمللي + ا
ــثل ـــئـــة و لـالســتـــهالك    x 100  بـــا
االكـــتــفـــاء الــذاتي الـــركن األهم في األمن
واطـن الـغـذائي إذ يتم تـوفيـر حاجـة ا
ـواد الــغـذائــيـة عـن طـريق اإلنــتـاج مـن ا
احملـلي وكلـما زادت نسـبة االكـتفاء كـلما
ارتـفـعت نسـبـة مسـاهـمة اإلنـتـاج احمللي
في تـــوفـــيـــر الـــغـــذاء. وتـــعـــد احلـــبــوب
وبـاألخص الـقـمح من أهم مـكـونات األمن

كـنهم كـونة من  7اشـخـاص  الـعـائلـة ا
ـة من خالل ان يـعـيـشـوا حـيـاة حـرة كر
زراعة  2 دو بحيث يتم تأم حاجتهم
من الــغـذاء ومـتـطـلـبـات احلـيـاة االخـرى
وفـي حالة العراق فـأن األراضي اخلصبة
ــســتــغـــلــة فــعالً في الــزراعــة فــهي 23 ا
كن وفق هـذه الـدراسة ان مـلـيـون دو 
تـعـيل أكـثـر من  80 مـلـيـون نـسـمة ودون
احلــاجــة الســتــيــراد الــغـذاء مـن اخلـارج
ـكن توسيع هذه االمكانيات الى اعالة و
 168 مـلــيـون نـسـمـة فـيـمـا لـو اسـتـغـلت
بـقـية االراضي الـقابـلـة للـزراعة من خالل
االســـتــغالل األمـــثل لــلــمـــوارد األرضــيــة
ـائـية الـزراعـية بـاسـتخـدام الـتقـنـيات وا
احلـديـثـة ومن خالل الـتوسع الـعـمودي 
اضـافة الى الـتوسع األفقـي للزراعـة بهذا
يـتـمــكن الـبـلـد من سـد حـاجـة سـكـانه من
الـسلع الـزراعيـة وخاصـة الغـذائيـة منـها
ـكن لـهـذا الـبــلـد ان يـسـاهم في حل بـل 
ازمـة الغذاء .ووفقـا ألرقام وزارة التجارة
الـعــراقـيـة فـإن الـعـراق يــحـتـاج لـبـلـوغه
مــرحـلــة االكــتـفــاء الـذاتـي من مـحــصـول
الــــقـــمح إلى  4.2 مـاليــ طن ســـنــويــا
يــضــاف إلــيــهــا مــلــيــون طن مــســتـوردة
ألغــراض حتـسـ اجلــودة بـخـلــطـهـا مع

القمح احمللي. 
ونـشيـر ان وزارة التجـارة قد تـسلّمت من
زارع نحو  4.7 مليون طن من القمح ا
فـي عـــــام  2019 رغـم حـــــدوث أعـــــمـــــال
تـخريب ومئات احلـرائق في احلقول قبل
أيـام من احلـصـاد حيث ظـهـرت احلرائق
ـفــتـعـلـة والـتي اتت عـلى قـرابـة  4آالف ا
دو مـن أصل  12مــــــلــــــيــــــون دو من
إجـمالي مساحة حـقول القمح في العراق

ÍËU³¹dG « dO ô« b³Ž —bOŠ

بغداد

والـتي قـام بهـا جمـاعات ارهـابيـة. حيث
ـاضي شهـد احتـراق ما يـذكر أن الـعام ا
يــــقـــارب  54 أ لف دو  70 – 50 ألف
طـن قـمح عــلى أقل تــقـديــر فـيــمـا وصل
وسم سـاحات احملـترقـة في ا مـجمـوع ا
ناطق اجلاري إلى  7 آالف دو ضمن ا
ــشـمــولـة بــاخلـطــة الـزراعـيــة فـقــــــط ا
وكـذلك قـيـام بـعض من ضعـاف الـنـفوس
مـن حــرق أراضــيــهم الســبــاب طــمع في
ـا قـاموا تـعـويض مـالي اعـلى بـكـثـيـر 
بـزراعته او بسـبب خالفات على االرض.
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وحتــقـقت الـتـوقـعــات في ارتـفـاع إنـتـاج
ـــســوقـــة خملــازن احلـــنــطـــة احملـــلــيـــة ا
ســايـلـوات شـركــة احلـبـوب لـعـام 2020
والــــتي تــــوزعت مــــا بـــ  4,423,925
مـلــيـون طـنـا حـنـطـة نـاعـمـة درجـة اولى
و  509,251 الـف طن حــنـــطــة نـــاعــمــة
درجـة ثانـية و  73,660 الـف طن حنـطة
درجـــة ثــالـــثــة والـــتي ســـاهــمت في أن
يــتـحــوّل الـعـراق من بــلـد مــسـتـورد إلى
مــصــدر لـلــقــمح وبـهــذا الــصـدد أوضح
ــتــحـدث بــاسم وزارة الــزراعـة حــمــيـد ا
الـــنــايف أن اخلــطـــة الــزراعــيـــة لــلــعــام
اجلـاري حملصولي الـقمح والشعـير تبلغ
 16مـليون دو بـعد ان كان  14مـليون
دو مــوزعــة عــلى جــمــيـع مــحــافــظـات
الـــعـــراق بـــارتـــفــاع  4 مـالي دو عن
عدل إنتاج من  5.5 إلى اضي  الـعام ا
 6 مـاليـ طن. بــيــنــمـا حــسب اجلــهـاز
زروعة ساحة ا ركزي لإلحصاء فإن "ا ا
حملـصول القـمح فقط حسب طـريقة الري
لــعـام  2019بــلـغت نـحـو  6.331مالي

دو وكــــانت كـــمــــيـــة اإلنـــتـــاج 4.343
مـاليـــ طن فـي حـــ بـــلــــغت كــــمـــيـــة
ـــــــــنـــــــــاطق احملـــــــــصــــــــول حـــــــــسـب ا

طرية 947.047 ألف طن". ا
سـبـب هـذا اإلنـتـاج الـوفـيـر هـو تـطـبـيق
خــطـة اســتـراتــيـجــيـة لــزراعـة احلــنـطـة
والـشعير وادخـال بذور مقاومـة للجفاف
ـلـوحة ونـقص خصـوبـة التـربة ورفع وا
ـنـتـج لـسـد الـتـكـالـيف تـســعـيـرة الـطن ا
كن القول ـرتفعـة.افي ضوء ما سـبق  ا
إن االسـتغالل األمـثل للـموارد الطـبيـعية
الـية لـزيادة اإلنتـاجية في والـبشـرية وا
ـدخل األساسي لـتطـوير ثل ا الـزراعـة 
الـقـطـاع الـزراعي وحتـقـيق وضع أفـضل
لـالكتفاء الذاتي من احلبوب في العراق.
ومـن الــــضــــروري ان يـــــقــــوم الــــعــــراق
بــاسـتــيـراد مــلـيــون طن من الـقــمح هـذا
الــعــام لــتــعــزيــز االحــتــيـاطــيــات وسط
مــــخــــاوف مـــتــــزايـــدة مـن أن إجـــراءات
مـــكــافــحــة جـــائــحــة فـــيــروس كــورونــا
يـستبطئ سـالسل إمدادات الغذاء. وهذا
عـنية الـقيام األمـر يحـتم على اجلهـات ا
بـافــتـتـاح مـعـامل مـواد غــذائـيـة تـعـتـمـد
احلـنـطـة كمـادة أولـيـة لـلتـصـنـيع وبذلك
الــعـــراق راح يــشــغل اعــداد كــبــيــرة من
الـعاطل عن العـمل وبنفس الوقت تزيد
االربــاح وااليـرادات لـلـدولـة ولـلـفالحـ

فــضالً عن أن ذلـك يـتــطــلب حتـقــيق ذلك
تـعزيز القدرة والتنـسيق ب السياسات
ـيدان الـتـنـمـويـة في الـبـلـد خـاصـة في ا
الـــزراعـي وعـــبـــر تـــعــــزيـــز الـــتـــعـــاون
والــتــنـســيق بــ مـؤســســات الـبــحـوث
الـزراعـيـة وتـوظـيـفـهـا لـصـالح الـتـنـمـيـة

الزراعية.

أن نـسبة االكتفاء الذاتي في العراق من
الـغـذاء مـالت مـنذ بـدايـة الـسـبعـيـنـيات
إلـى التـدهـور وأصبـحت في الـسـنوات
األخـيـرة شـديـدة الـتـدني وتـرتب عـلى
ذلك إن اعـتـبـر الـعـراق دولـة مـسـتـوردة
لـلغذاء مثل احلـبوب إضافة إلـى الكثير
ا يشكل من الـسلع الغذائيـة األخرى 
تـدهـور مـعدالت االكـتـفاء الـذاتي خـطراً
ــثل أحــد عــلـى األمن الــغــذائي الــذي 
ـكـونـات األسـاسـية لـألمن القـومي من ا
مــنـظـوره االقـتـصــادي .إذا عـلـمـنـا بـأن
مـنـظـمة األغـذيـة والـزراعة الـدولـيـة فاو
تـــــرجـح ان الـــــدول األعـــــضــــــاء الـــــتي
ـئة  مـن ميـزانيـتها تـخـصص عشـرة با
الــســنــويــة لإلنــتــاج الــزراعـي فــإنــهـا
ســتــكــون قــادرة عــلى حتــقــيـق أمــنــهـا
الـغــذائي وهـذا يـوضح حـجم الـفـجـوة
ـتبعـة في العراق قـاربة ا الـهائـلة في ا
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مـا تـزال غربـيـة أوروبيـة - أمـريكـية  أم
كن لـها أنـهـا بلـغت ذروتـها بـحيـث ال 
إلّـــا أن تـــنـــهــار أو تـــتـــطـــوّر ولم تـــعــد
كن الـقول أنها ـكنة ? أم  مـراوحتها 
سـتـصبح آسـيويـة - صـينـية أيـضاً? إن
ـرحلة احلـالية هي مرحـلة انتـقالية لم ا
تـسـتكـمل بـعد حـيث يجـري اسـتقـطاب
ـها تعـافي روسيا داخـلها لـعل من معا
ـيـر بـوتـ وارتـفاع فـي ظل إدارة فالد
رصـيـد مـجـمـوعـة الـبـريـكـست : الـصـ
والــهـنـد والــبـرازيل وجــنـوب أفـريــقـيـا
إضــافــة إلى روســيــا وضــعـف االحتـاد
األوروبي بــخـروج بـريـطـانـيـا وتـعـرّض
الـعديـد من بلـدانه إلى أزمات حـادة كما
حـصل في البرتغال والـيونان وإسبانيا
وإيـطــالـيـا إضـافـة إلى الـنـمـو الـبـطيء
لـبلدان أوروبا الشرقية السابقة واألمر

تــشـيـكـيــا وبـولـونــيـا واجملـر والــنـمـسـا
وسـلـوفاكـيا إضـافة إلى تـعزيـز نفـوذها
ــانـيـا وإيـطــالـيـا وبـعض في فــرنـسـا وأ
ـقــابل فـإن دور دول اســكـنــديـنــافـيــا. بـا
ي أخـذ الــصــ في االســتــقـطــاب الــعــا
بـالتعاظم بـقوتها االقـتصادية وطـاقاتها
الـبـشـريـة وبـالـتـقـدم الذي أحـرزته خالل
ـاضيـة ما بعـد الثورة الـعقـود األربعة ا
الـــثــقـــافــيــة ووفـــاة الــزعـــيم الــصـــيــني
مــاوتــسي تـونغ  1976 فــهل نــسـتــطـيع
ي أخـذ الــقــول أن مــيـزان الــقــوى الــعــا
يـتجه من أوروبـا وأمريكـا إلى آسيا أي
إلى الــصـ والــهـنـد وكــوريـا والــيـابـان
وإنـدونيسيا? وهل انتهى نظام اآلحادية
الــقـطـبـيـة? أم ثـمــة في األمـر مـبـالـغـة أو
حـــتى اســـتــبـــاقًــا لم يـــحن أوانه بـــعــد?
ـة? هل والــسـؤال اآلخـر ومـاذا عن الـعـو

ــعـســكــر الـرأســمـالي له عـالقـة بــأزمـة ا
الــغـربي كـكل. فـاالحتـاد األوروبي حـاول
انــتـهـاج ســيـاسـة تـتــمـايـز عـن سـيـاسـة
ـيــدان الـعــسـكـري واشــنـطن حــتى في ا
كـمـا أن الـعـديـد من دوله (حـلف الـنـاتـو)
ـــصـــالح مـــتـــصــــارعـــة ومـــخـــتـــلــــفـــة ا
واالسـتراتيجيات كـما حصل مؤخراً ب
ــتـوسط تــركــيــا والـيــونــان في شــرق ا
فــضالً عن انـحـيــاز فـرنـسـا وبـعض دول
االحتـاد األوروبي ضد تركيا في محاولة
لـفرض عـقوبـات علـيهـا يضاف إلى ذلك
أن مـوقفه هو غير موقف واشنطن بشأن
إيـران ومـلـفـهـا الـنـووي وبـعض قـضـايا
الـشرق األوسط السيّما فلسط ولبنان
والــــعــــراق وســـوريــــا دون أن نـــنــــسى
ــوقـف من الــيــمن االخـــتالفــات بــشــأن ا

وليبيا. 
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ــة قــد وحّــدت الــعــالم وإذا كــانت الــعــو
بـاعـتبـاره "قريـة صغـيرة" فـإن وصولـها
إلـى الذروة جـعل بعض وحـداتـها تـتّجه
مـن ضفـة إلـى أخرى أي مـن الغـرب إلى
ـتحـدة إلى الص آسـيا ومن الـواليات ا
وهي الــقــوة االقــتـصــاديــة الـثــانــيـة في
الـــعـــالـم  وقـــد تـــصـــبح الـــقـــوة األولى
اقـتـصـاديـا في الـعام  2030وقـد كـشـفت
الــكـورونـا  عــورات الـنـظــام الـرأسـمـالي

ــعـولم الـذي كـان الـكـثــيـر يـعـتـقـد أنه ا
تلك ـا هو عليه و أكـثر كفاءة وقدرة 
واجهة األزمات مـن الوسائل واألدوات 
وإذا به يـظـهـر هـشـاشـة كـبـيـرة  فـضالً
عـن سوء أخالق ال حدود له فيما يتعلق
بــإنــتـاج الــعـقــار وبــيـعـه أو الـلــقـاح أو
ــواد الــطـبــيـة أو مــنــاعـة الــقــطـيع أو ا
مـشروعية منع كـبار السن من استخدام

األجهزة.  
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وقــــد يـــحــــتـــاج األمـــر إلـى وقت أطـــول
الكـــتــــشـــاف مـــدى تــــأثـــيـــر الــــتـــحـــوّل
االفـتراضي في الـعصـر الرقـمي والذكاء
ـعـرفـة حـيث االصـطــنـاعي واقـتـصـاد ا
بـــدأ الــــعـــالم يــــدخل مـــرحــــلـــة اجلـــيل
اخلـامس من الـثـورة الصـناعـيـة  ولكن
المح جــــمـــيع هــــذه الـــعــــنـــاصــــر أو ا
ـكن أن يـتــشـكل مـنـهـا اجلــديـدة الـتي 
ي اجلديد بحاجة إلى وقت الـنظام العا
الخــتـــبــارهــا بــالــتــراكـم مــا لم حتــصل
مـفاجـآت جديدة تـخلخل مـا هو قائم أو
مـا هـو متـجه للـتكـوّن وفي كل األحوال
لم يـعـد هنـاك قـطب واحـد متـسـيّد يـدير
الــعـالم ويـتــحـكم به. أعـتــقـد أن الـشـكل
ة سيكون متعدّد األقطاب اجلـديد للعو
وفـي داخل هــذه األقــطــاب الــكــبــرى قـد
تــتـــكــون أقــطــاب فـــرعــيــة األمــر الــذي

ـنا الـعربي ودول اإلقـليم يـتطـلّب من عا
تـبادل الـتـفاهم عـلى أسـاس االحتـرام ا
ـنافع ـشتـركـة وا ـصـالح ا لـلـسـيادة وا
ـتبـادلة بصـيغـة أقرب إلى ويسـتفـاليا ا
عــربـيـة وويــسـتــفـالـيــا مـشــرقـيـة وذلك
بــالــتـــنــســيق والــتــعــاون مــا بــ دوله
وشــــعـــوبه مـن جـــهـــة فـي مـــصـــاحلـــة
واطن على تـاريخية ب السـلطات وا
ــتـســاويـة ـواطــنـة ا أســاس اإلقـرار بــا
ـتكافئة والتعـددية والتنوّع واحترام وا
حــقـوق اإلنـسـان وربط ذلك بــالـتـنـمـيـة
ـباد حـكم القـانون الـذي ينـبغي وفـقاً 
أن يــــعـــلــــو عـــلى اجلــــمـــيـع  وحـــسب
ـوت ال مــونـتــســكـيــو " الـقــانـون مــثل ا
". وبـحــكم يــنــبــغي أن يــســتــثــني أحــداً
ـكن إعادة الـقـانـون والـعلـم والتـعـلـيم 
تـرميم دولـنا ومـجتـمعـاتنـا نحـو تنـمية
واطـن فهـل نحن مـسـتـدامـة أسـاسـهـا ا
فــاعـلـون? ولـعلّ مـنــاسـبـة هـذا احلـديث
ية السياسة والفكر مـحاضرة في أكاد
قراطي ومـنتدى الـتكامل اإلقـليمي الـد
عــبـر نــظــام الـزوم الــتي اخــتـتــمـنــاهـا
بــثالثـة أسـئـلـة مـثــيـرة ومـتـرابـطـة: هل
انـحـسـر الـعـصـر األمـريـكي ? ومـاذا عن
عـالم ما بعد أمريكا? وهل بدأت اللحظة

اآلسيوية- الصينية?.
{ باحث ومفكر عربي

بــانـهـيـار جـدار بـرلـ في  9 نــوفـمـبـر
(تــشـرين الــثـاني)  1989يــكـون نــظـام
الـقـطـبـيـة الـثـنـائـيـة الـذي تـأسس بـعد
ـيــة الـثــانـيــة قـد انــتـهى احلــرب الـعــا
عـمـلـيـاً لكـن النـظـام  اجلـديـد اآلحادي
تـحدة الـقطـبيـة الذي كـرّس الواليـات ا
الـقوة األولى بال منازع بدأ يتآكل بعد
غــــزو أفــــغـــانــــســــتـــان الــــعـــام 2001
واحــــتالل الـــعــــراق في الـــعـــام 2003
ـــالــيــة وزاد األمـــر تــعـــقــيـــداً األزمــة ا
ـيـة الـتي وضـعت واالقــتـصـاديـة الـعــا
الــرأسـمــالــيـة كــكل في مــأزق حـقــيـقي
الـــعــام  2008 خـــصــوصـــاً بــصـــعــود
الــشـعــبـويـة األولــيـغــارشـيــة وارتـفـاع
ـوجـة العـنصـرية وكـراهيـة األجانب ا
تـحـدة بانـتـخاب سـواء في الـواليـات ا
الــرئـيس دونـالــد تـرامب أم فـوزهـا في
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مـدرب الـبـايـومـيـكـانـيك مـكـمل ومـتـمم
لـــعــمـل مــدرب الـــفــريق او مـــدرب ايــة

فعالية رياضة فردية.
{ ولـكن الـبـعـض يـقـول ان الـبـايـومـيـكـانـيك
عــلم ال يـــفــهـــمه وال يـــســتـــوعــبه الـــريــاضي

بسهولة ?
- هــــذا ايـــــضــــا غــــيـــــر صــــحــــيح الن
الرياضي الـذي يتطلع لـتحقيق اجناز
مــحـلي او خــارجي يـعــرف قـيــمـة عـلم
الـبايـومـيكـانـيك الن هـذا العـلم يـحيط
ـهـارات الـريـاضي عـلم بـكـيـفـيـة اداء ا

احلركية االساسية بشكل صحيح .
{ يــقــال ان االلــعــاب الــفـرديــة هـي االكــثـر

االستفادة من علم البايوميكانيك ?
- هــــــذا خـــــطـــــأ شـــــائـع .. االلـــــعـــــاب
اجلـمـاعـيـة ايضـا لـهـا عالقـة عـضـوية
بــعــلم  الــبــايــومــيــكــانـيـك النــهـا مــثل
االلـعاب الفـردية فـيها مـهارات حـركية
ـهارات يـجب ان تـؤدى بـشكل وهـذه ا
صـــحــيح اي بـــزاويــا يــفـــرضــهــا اداء
الــتـكـنــيك بـدقــة عـالـيــة مـثل الــضـربـة
الــــســــاحــــقــــة في الــــكــــرة الــــطــــائـــرة
والـتـصـويب الـسـلـمي في كـرة الـسـلـة
ـاء والـتـهـديـف في كـرة الـيـد او كـرة ا
وتـنـفيـذ ضـربـة اجلـزاء في كـرة الـقدم
ـــكن واالمــــثـــلـــة كـــثــــيـــرة جـــدا و ال 

قام . حصرها جميعاً في هذا ا
{ عـلى حـد عــلـمك مـا هـو عـدد اخملـتـصـ
بـعلم  الـبـايومـيكـانـيك العـامـل في الـكوادر
ــنــتــخــبـات الـتــدريــبــيــة في فــرق االنــديـة وا

الوطنية لاللعاب الرياضية كافة ?
- ال املك احصائية دقيقة ولكن العدد
قــلـيل جــداً وهـذا خــلل يـجب الــتـوقف

الرياضة بـجامعة صالح الدين ضيف
( الـزمـان ) في عدد هـذا الـيوم تـصدى
لـهذه الـتسـاؤالت وسجل وجـهة نـظره

.
{ قــــــبـل ان نـــــــخــــــوض فـي تــــــفــــــاصـــــــيل
ـكن تعريف موجز لهذا الـبايوميكانيك هل 

العلم احليوي ?
- الـبـايـوميـكـانـيك عـلم يـهـنم بـدراسة

حركات الرياضي
كن االستفادة منه ? { كيف 

- بـــدراســـة مـــتـــعـــمـــقـــة و تـــطــبـــيـــقه
بتفاصيله الدقيقة .

{ هـل يـــــــــجب ان يـــــــــكـــــــــون مـــــــــخـــــــــتص
ـاجـستـير الـبامـومـيكـانـيك حامالً لـشـهادة ا

والدكتوراه ?
- يـــــفـــــضـل ذلك و يـــــجـب ان يـــــكــــون
ارس لـلـفعـالـيـة الريـاضـية ريـاضي 
ـــيــة الى جـــانب الـــشــهــــــادة االكـــاد

العليا .
ـــــــاذا يـــــــجب ان يـــــــكـــــــون مـــــــخـــــــتص  }
ارساً للفعالية الرياضية ? الباموميكانيك 
ـــــــهــــــارات احلـــــــركــــــيــــــة - الن اداء ا
ـطـلـوب شرط ال االسـاسـيـة بـالـشـكل ا
بد منه الستيعـاب ثم تنفيذ اساسيات

علم الباموميكانيك .
{ اخلبرة النظرية ال تكفي ?

-  اخلـبرة النـظريـة حيويـة جدا ولكن
بـدون اخلــبـرة الــتـطــبـيــقـيــة لن يـصل
ـــدرب  الى هــدفه وكـــذلك الــريــاضي ا

بدون شك .
{ اال تــعــتــقــد ان مـدرب الــبــايــومــيــكــانــيك

درب االول للفريق ? (يربك) عمل ا
- عــلى الــعــكس من ذلك تــمــامــا عــمل
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البـايومـيكانـيك علم قائم
بـرأسـه عالقـتـه وثـيــقـة
بكل االلعاب الرياضية
وهــو مـــادة اســاســيــة
في مــنــاهج الــتــعــلـيم
اجلـامـعي في كــلـيـات
واقــــســـام الـــتـــربـــيـــة
الـــبــــدنـــيــــة وعـــلـــوم
الـــــــــريــــــــاضـــــــــة في
جـــامــعـــات الــعــراق
كــلـهــا .. ولــكن هـذا
العلم احليوي شبه
مــــهـــمـل في جـــدول
اعـــــمــــــال مـــــعــــــظم
ــدربــ في انــديـة ا
ومـنتـخبـات العراق
وعـــلى صــعـــيــد كل
االلعاب  فكيف يتم
( فرض) هذا العلم
ــــــدربــــــ عـــــــلى ا
والـــتـــعــــامل مـــعه
بــجــديــة لــضــمــان
حتـقـيق االجناز ..
الـدكـتــور فـريـدون
حـــسن تـــدريـــسي
مـــــــــــــــخــــــــــــــــتـص
بالـبـايـومـيـكـانيك
ورئــــــيـس قــــــسم
ســابق لـلــعــلـوم
الــريـاضـيـة في
كـلـيــة الـتـربـيـة
البدنـية وعلوم
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نـتخب الوطني العراقي ونادي الكويت الكويتي لكرة القدم عالء عباس امير الكويت الشيخ صباح نعى العب ا
األحمد اجلابر الصباح.

اضي. ونشـر عباس عـبر حسـابه الرسمي : وتـوفي الصباح عن عـمر ناهز 91 عامـاً في وقت سابق  الثالثـاء ا
امير اإلنسانية غادرت لكنك ستبقى حياً في قلوب أبناء شعبك ومحبيك. 

من جـانـبه اعـلن نـادي الـكـويت في بـيـان ان مـجـلس إدارة نـادي الـكـويت الـريـاضي يـقـرر وقف جـمـيـع االعـمال
واالنشـطـة والـتـدريـبـات الى اشـعـار اخر بـسـبـــــب وفـاة امـيـر دولـة الـكويت الـشـيخ صـبـاح األحــــــــمـد اجلـابر

الصباح. 
دة 40 يوما على رحيل أمير البالد. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعلن احلداد الرسمي 
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اعـلن نــادي نـفط مـيــسـان تـعــاقـده بـشـكل
رسـمي مـع احلـارس نـور صـبـري لـتـعـزيز
ـقـبـل. وذكر ـوسم ا صـفـوف الـفـريق في ا

الــنـادي في ان اإلمــبــراطـور نــور صــبـري
يوقع على كشـوفات نفط ميـسان وينخرط

ملكة.  في التدريبات مع فرسان ا
وجنح نــفـط مــيــســان في اقــنــاع صــبــري

بالعـودة من االعتزال بـعدما اتـخذ القرار
في اخلـامس والعـشريـن من شهـر نيـسان
اضي. وتستمر مسيرة احلارس الدولي ا
دة 20 عـاماً مع أكـثـر من نادي السـابق 
مـحـلي كـمـا خـاض جتـربـة احـتـرافـية مع

نادي هجر السعودي موسم 2018/19.
 أعــلـن نــادي نـــفط مـــيــســـان الـــريــاضي
تــعـاقـده مـع شـركـة امــبـرو الــبـريـطــانـيـة
وسم اجلديد لرعاية قمصان الفريق في ا
2021 /2020. وذكــر نـادي نــفط مــيـسـان
فـي بـيـان مـقتـضـب ان نـادي نفـط مـيـسان
ية لـتجهيز الفريق يتعاقد مع امـبرو العا

للموسم اجلديد. 
من جـانبـهـا اكدت الـشركـة عبـر صفـحتـها
الـرسميـة  ان امبـرو سعـيدة بـالتـعاقد مع
نادي نـفط ميسـان العـراقي لنكـون اجملهز
الــرســمي لــلــفــريق في الــدوري الــعــراقي
متاز. جتدر اإلشارة الى ان نفط ميسان ا
اتـــخـــذ خـــطـــوات جـــادة جنـــو تـــطـــبـــيق
ـــوقع االحــــتـــراف من بــــيـــنــــهـــا اطـالق ا
االلـــكــتــروني لــلـــنــادي و مع شــركــة بــرو
الــبــريــطــانــيــة لـــلــحــلــول الــتــســويــقــيــة

واخلدمات.

الواضح لالعبي توتنهام فضل
تشيلـسي االكتفاء بتـمرير الكرة
في وسط ميـدانه مع عدم وجود

أي ضغط من فريق مورينيو.
»öI½«

ــــبـــــاراة الــــثــــاني في شــــوط ا
انقـلبت األمـور تمـامًا بـداية مع
حتـرك توتـنهـام للـضغط الـعالي
عـلى تشـيـلسي األمـر الذي أدى
إلى ارتكاب الـبلوز أخـطاء عدة
وبدأ توتنهام في السيطرة على
باراة وتـشكيل اخلـطورة. كما ا
عــــدل مـــــوريــــنــــيــــو مـن رســــمه
التكتيكي وحول طريقته إلى -4
2-4 كـما دفع بـنـجمه هـاري ك
إضـــــافـــــة إلى لـــــوكـــــاس مــــورا
وهـــويــــبـــرج وبــــالـــتــــالي عـــاد
ـعتادة الالعبـون إلى مراكزهم ا
األمــر الـذي حــسن من مــسـتـوى
الــفــريق وبــاألخص ســيــرجــيــو
ريجيليون الذي حترر تمامًا في
اجلبهة اليـسرى وشكّل خطورة

حقيقية. 
وأصــبح تـشـيـلـسي هـو الـطـرف
الــذي يـعــتــمـد عــلى الــهـجــمـات
رتـدة وكاد بـالفـعل أن يسجل ا
الــهــدف الــثــاني في واحــدة من
تـلك الــهــجـمــات إال أن سـبــيـرز
كان الـطـرف األفضل في الـشوط
الــثــانـي بــتــســديــد 8 كــرات من

أصل 11 تسديدة أرسـلها العبو
ــرمى طـوال مـوريــنـيــو صـوب ا

باراة.  ا
جنح مـوريــنـيــو في قـلـب تـفـوق
المـبـارد عـلـيه في الـشوط األول
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سابـقات في الـهيـأة التطـبيـعيـة أن قرعة أكـدت جلنـة ا
ـمــتـاز  لـلــمـوسم 2021-2020 سـتــقـام دوري الـكــرة ا
الـيــوم اخلـمـيس  2020/10/1 في الــسـاعـة اخلــامـسـة
عصـراً على قاعـة احملطة بـالكرادة في الـعاصمـة بغداد

تعقبها قرعة بطولة الكاس .
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نور صبري
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حسم توتنهـام هوتسبير ديربي
لـنـدن بالـتـغـلب عـلـى تـشيـلـسي
بـركالت الـتــرجـيح بـعــد انـتـهـاء
الــــوقـت األصــــلي بــــالــــتــــعــــادل
اإليـجـابي 1-1 لـيــتـأهل سـبـيـرز
إلـى ربع نـهــائي كــأس الـرابــطـة
اإلجنـلـيـزيـة. بـدأ فـرانك المـبـارد
ـبـاراة بـطـريـقـة لعب 4-2-3-1 ا
بـــوجـــود مــيـــنـــدي في حـــراســة
ـــــــرمى وبـن تـــــــشــــــيـــــــلـــــــويل ا
وأزبــلـكـويــتـا عـلى األطــــــــراف
مع االعـتمـاد عـلى الثـنـائي زوما
وتــومـوري قـلــبي دفـاع ومــــــــن
أمــامـهم الــثـنــائي جـورجــيـنــيـو

وكوفاسيتش. 
وفـي اخلـط األمـــــــــــامـي لــــــــــعـب
الــــــثـالثي فــــــيـــــــرنــــــر ومــــــونت
وهــــــــــــــودوســـــــــــــون أودوي مـع
االعـتـمــاد عـلى جـيــرو كـمـهـاجم
صـريح. أمــا مــوريـنــيـو فــحـاول
مـفاجـأة المـبارد بـاالعـتمـاد على
عتاد رسم تكتيكي مختلف عن ا
وهو 2-5-3 بوجـود لوريس في
ـــــرمـى ومن أمـــــامه حــــراســـــة ا
الـثالثي تاجنـاجنـا وألديـرفيـرلد
ـــــــــيــــــــدان ودايـــــــــر وفـي سط ا
اخلــــمــــاسي مـن الــــيــــســــار إلى
الـيـمـ ريـجـيـلـيـون ونـدومـبـلي
وســــيـــســـوكـــو وفــــيـــرنـــانـــديـــز

ـقـدمـة الـثـنائي وأوريـيه وفي ا
الميال وبيرجوين.

‚—“√ ‚uHð

ــيـزا في قـدم تــشــيـلــسي أداء 
الــــــــــــــشــــــــــــــوط األول مـن خـالل
االســتــحـواذ الــتــام عــلى الــكـرة
وغياب توتنهام شبه الكامل مع
طـريـقـة الـلـعب الـتي لم يـعـتـدها
العـبـو سـبـيــرز وبـالـتـالي فـشل
توتنهام حـتى في االعتماد على
رتـدة. ومع االرتباك الهجـمات ا
الــتـام لالعــبي ســبــيــرز حـرص
ــارسـة الـضـغط المــبـارد عـلى 
الــعـالي عـلى تــوتـنـهـام من أجل
تصعيب األمـور أكثر على رجال
مــوريـنـيـو فـي اخلـروج بـالـكـرة.
في كل مـرة وصـلـت فـيـهـا الـكرة
إلى ثنائي الهجوم بيرجوين أو
الميال كان من السهل على زوما
أو تـــومـــوري افـــتــــكـــاك الـــكـــرة
لـتـمــتـعـهم بـالـقــوة الـبـدنـيـة من
جانب وعدم إجـادة الثنائي في
مـركــز قـلب الــهـجــوم من جـانب
آخـر. واســتـغل تــشـيـلــسي عـدم
تمركز مدافعي توتنهام بصورة
جــيــدة في الــكــرات الــعــرضــيــة
وشـكل أكـثـر مـن هـجـمـة خـطرة
قــبل أن يــســجل هــدفه األول في
بـاراة عبـر فيـرنر. بـعد الـتقدم ا
ونتادا مثيرةفـي الـــنــتـــيـــجـــة ومع االرتـــبــاك —œU²½u1»∫ يعود فريق توتنهام من تأخر الى فوز في ر

طـغت ومنذ مـدة ليـست بالقـصيـرة الكثـير من االصـوات وحتديدا عـبر وسائل
الـتواصل االجتماعي الكثـير من االصوات التي حشرت نفـسها في الصحافة
واالعالم الـريـاضي . وهذه االصـوات اخـذت حيـزا كـبيـرا ومـساحـات واسـعة
من الـنشر الذي اليـخلوا معـظمه من انتـقاد لشخـصيات رياضـية والهدف من
ـتـابـعـ ! وليـس هذا فـحـسب بل ان كل ذلك احلـصـول عـلى عـدد اكـبـر من ا
االمر تعدى اكثر من ذلك فقد وصل الى حد االبتزاز . وقد شجع البعض من
ـواقع وايـضـا عـلى بـعض هـؤال هـو عـدم الـرقـابــة الـشـديـدة عـلى تـلـك ا
ـهنـة الـصـحـافـة واالعالم من االبواب االسـمـاء الطـارئـة الـتي دخـلت 
اخلـلفيـة ! وحال كهـذا فقد اشـاع التزوير الـعلني وكـما ذكرت من
دون اي رادع ! فـقد اصـبح التـزوير والـتـحدث والـكتـابة بـسهـولة
واضـحة بل ان التـزوير باسـماء مهـنة الصـحافة كرئـيس حترير
او مـديــر حتــريـر او صــحــفي او حــتى مـســتــشـار مـن ابـسط
االمـــور الــتي يــتــبـــاهى بــهــا هـــؤالء وبــذلك اصــبـــحت مــهــنــة
ـهن االخـرى عـرضة الـصـحـافة هـي الوحـيـدة من دون كل ا

بل ومباحة لكل من هب ودب . 
كـما ان البـعض وليس الكل من الـبرامج الريـاضية اخذت
طريقا اخر من دون ان تكون احلوارات الجل النقد البناء
عروفة عند البعض واصـبحت هذه الظاهرة هي السمـة ا
من مـقـدمي البـرامج الـرياضـية ! حـتى وصل احلـال بان
عـرفة من دون ان تـكون لم يـتم استـدعـاء اهل اخلبـرة وا
هـناك ومن ب فـقرات الـبرامج الـرياضيـة مشـكلة ولـبرما
مـشكالت ! والـهدف من كل ذلك هـو االثارة وكـسب عدد

تابع .  شاهدين وا اكبر من ا
ـهـنة ان هـذه احلـالـة وغـيـرهـا من االمـور الـتي اسـاءت 
عـني الـصحافـة واالعالم حتتـاج الى وقفـة جادة من ا
بـالشأن الرياضي ان كانت نـقابة الصحفـي العراقي
او االحتـاد الـعـراقي لـلـصـحـافـة الـريـاضـيـة واني واثق
تـماما بـان الزمالء في االحتاد لهم الـقدرة الكـاملة على
مـراقبـة مايـحدث في وسـطنـا الريـاضي وابسط حل في
ذلك هـو اللجوء للقانون على اولئك الذين ينتحلون صفة
الـصـحـافـة واالعالم ! وبـصـراحـة الـقـول ان الـعـراق قد
اصـبـح ومن دون مـبـالـغــة في مـقـدمـة
ـــشــكـالتـــنــا دول الـــعـــالم اثـــارة 
الـداخلية وهذه بالتاكيد تنسحب
اوال عــــــلـى ســـــمــــــعـــــة الــــــوطن
الـــــريـــــاضـــــيـــــة وعـــــلى االعالم

والصحافة الرياضية ..

أجــــراهـــا لـــتــــبـــتـــسم
ركــــــــالت اجلــــــــــزاء
فـي نــــــهــــــايــــــة األمـــــر

لـ(سبيشـــال
وان).

لـــيــــكـــســـر
غــــــــــرور
العــــــــــبه
الـسـابق
وســـيـــطــر

ــــبــــاراة فـي الــــشــــــوط عــــلـى ا
الـثـاني بـعـدمـا عاد إلـى صوابه
عـــــبــــــر تـــــعـــــدــــــــــــيـالته
الـــــتــــكـــــــــــتـــــيــــكــــيــــة
والتبديالت التـــــي

جوزيه مورينيو

كن . عنده ومعاجلته باسرع وقت 
{ هـل انــت مـع فــــــــــــــرض مـــــــــــــخــــــــــــــتـص
بـالـبـامـومــيـكـانـيك عـلى الــطـواقم الـتـدريـبـيـة

نتخبات الوطنية ? لفرق االندية وا
- نــــــعـم .. نـــــعـم .. ولــــــكن اذا كــــــانت
الــطــواقم الــتــدريــبــيــة لــعـدد مـن فـرق
ـنتـخـبـات الـوطـنيـة في كل االنـديـة وا
درب االلعاب الرياضية ال تستع 
مــخـتـصـ بـالــلـيـاقـة الـبــدنـيـة فـكـيف
ـكن فرض مخـتص بالبـاموميـكانيك

على هذه الطواقم التدريبية .
{ انت متشائم ?

- ليس تماما ولكن اتمنى  يشغل علم
ـطلـوب في  الـبـايـومـيـكـانـيك احلـيـز ا
الـــعــمـل الـــتـــدريـــبي  لـــفـــرق االنـــديــة

نتخبات الوطنية . وا
{ مـا هــو عـدد ســنـوات عــمـلك كــتـدريـسي

لعلم  البايوميكانيك ?
-  15سنة

ــمــكن االســتــفــادة من خــبـرتك { هل من ا
ية في عمل تدريبي ميداني ? االكاد

- بالطبع نعم الني استاذ مادة العاب
الـــــقــــوى في الـــــكــــلـــــيــــة وانـــــفــــذ في
هارات احلركية احملاضرات العملية ا
االساسـية لـلقـسم االكـبر من فـعالـيات

العاب القوى .
ـــؤتـــمـــرات { مـــا مـــدى االســـتـــفــــادة من ا

العلمية اخلاصة بعلم  البايوميكانيك ?
ـؤتـمـرات الـعـلـمـيـة حـلـقة تـواصل - ا
وتـبــادل لالفـكــار والـرؤى وهي تـؤدي
ي بـاســتـمـرار ولـكن واجـبــهـا االكـاد
تطبيق االفكار والتجارب النوعية هو

االهم .
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إستقبل وزير الـشباب والرياضة
عـــدنــــان درجـــال رئـــيـس هـــيـــئـــة
ــالـيـة فـيـصل الـهـيـمص االوراق ا
ـــــــرافق لـه وبــــــحث والــــــوفــــــد ا
مـــعـــــــــهم ســـبـل دعم وتــــطـــويـــر

قطاعيّ الرياضة والشباب. 
وقـــــال  درجـــــال خـالل الـــــلـــــقـــــاء
وبـحــسب بــيـان لــوزارة الـشــبـاب
والـرياضـة انه  اليـوم مـناقـشة
ـتــاحـة في دعـم ورعـايـة الـســبل ا
قـطــاعيّ الـشــبـاب والـريــاضـة من
خالل مــــبــــادرات هـــيــــئــــة ســـوق
الية فضالً عن إمكانية األوراق ا
الــتـــعــاون في رعـــايــة اإلحتــادات
ـؤسسـات الشبـابية الريـاضية وا

ودعم نشاطاتها من خالل شركات
الــقــطــاع اخلـــاص واخملــتــلط في

بغداد واحملافظات كافة. 
وأكـــــد درجــــــال عـــــلى الــــــســـــعي
السـتـقـطـاب رجـال األعـمال ورأس
ــال عــبـــر الــقــطــاع اخلــاص من ا
أجـل دعـم ورعــــــايــــــة اإلحتـــــادات
الـريـاضــيـة سـعـيــاً لـلـوصـول إلى
الـتــمـويل الــذاتي بـالــشـكــلـزالـذي
يــــخــــدم اجلــــهـــــتــــ الــــراعــــيــــة
سـتفـيدة وهـذا معـمول به في وا
أغـــــــلـب دول الــــــعـــــــالـم. وأشــــــاد
الـهيـمص باجلـهـود التي يـبذلـها
وزير الشبـاب والرياضة وحرصه
على دعم ورعايـة قطاعـيّ الشباب

جانب من لقاء درجال مع الهيمص حول دعم الرياضة في العراقوالرياضة.

ـسـابـقـات  حـيـدر عـوفي :ان قـرعة وقـال رئيـس جلنـة ا
ثل من إدارة كل ناد متاز ستـقام بحضور   الدوري ا

دير الفني للفريق.  اضافة إلى ا
وأضــاف عـوفي : قــرعـة بــطـولــة الـكــأس سـيـمــثل احـد
اعــضـاء االحتـاد الــفـرعي فــيـهـا  فــرق احملـافــظـة الـتي

تشارك بالبطولة. 

واوضح ال تـوجـد قـرعة لـدوري الـدرجـة االولى في يوم
اخلمــــــــيس لذلك لن يـتطـلب اي حضور بـالـــــــنـسبة

لهم . 
شاركة في واختتم بالقول بشأن حـضور اندية بغداد ا
بـطـولة الـكـأس سيـكون اخـتـياريـاَ او بـحضـور شخص

واحد من كل ناد عبر تخويل رسمي.
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في إنـطالقـة جـديـدة لــكـامـيـرا (الـشـرقـيـة) و
بـرنـامج (كالم النـاس) الـذي يـقدمه اإلعالمي
عــلي اخلـالــدي تـتــجـة نــحـو أقـصـى جـنـوب
وانئ أم قـصر .. الـبالد للـبـصرة الـفيـحـاء و
ـآذن ( الـزبيـر ) بـرفقـة رجال ـديـنة ا وغـرباً 
مـكـافحـة األجـرام لـلـكـشف عن أكـبـر عـصـابة

سلح  القبض عليهم . للسطو ا
×احملـطـة األولـى كـانت زيــارة لـقـائــد شـرطـة
الـبـصـرة الـلــواء عـبـاس نـاجي الالمي الـذي
رحب بـطاقـم عمل بـرنامـج كالم النـاس قائًال
:(أشكركم على زيارتنا وأطالعكم على بعض
واطن نـشاطاتنا األمنيـة   والتي تخص ا

وحــمــايــتــهم من الــعــصــابــات اإلجــرامــيـة 
وتـوفيـر أجـواء آمـنة ألبـنـاء مـدينـة الـبـصرة
األصالء . اذ نـعـتـمد عـلى تـنـفـيـذ الـواجـبات
لـقات على عاتقنا حلماية أهلنا األعزاء في ا
ـتــلـكـاتـهم من احملـافـظـة  وكـذلـك حـمـايـة 
الـــعـــصـــابـــات واجملــــرمـــ اخلـــارجـــ عن
الــقـــانــون) .الفـــتــاً الى (أنـــنــا وخـالل فــتــرة
وجـيزة منـذ تسنـمي مسؤولـية قيـادة شرطة
احملـافظة  أستـطاع رجالـنا األبطـال ضباطاً
ومـنـتسـبـ  من كـشف عـدة جـرائم خـطـيرة
وغـامضة .. فضالً عن تنفيذنا عشرات أوامر
القـبـض بحـق متـهـمـ يـنـتـمـون لـعـصـابات
إجـرامـيـة خـطـرة) .مـؤكـداً (لـقـد أسـتـخـدمـنـا
األسـاليب احلـديـثـة في الـتـحقـيق وعـمـلـيات
ــطـلــوبـ قـصــائـيــاً والـقـبض الــبـحث عن ا

عــــــلـــــيــــــهم 
فـعلـنا سـرعة
تــــــنـــــفــــــيـــــذ
عـــمــــلــــيـــات
الــــــــــــقـــــــــــاء
الـــــــقـــــــبض
وحتــــــــــريك
الـــــدعـــــاوى
ــتــأخـرة  ا
ــبــاشـرة وا
بـــالــقـــبض
عـــــــــــــــــــــــن
ـطـلـوبـ ا
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مـنــهـا).كـمـا أوضح اجملـلس أنه 
مــراجـعـة مـذكـرة من شـركـة صـوت
رئيات تفيد القاهرة للصوتيات وا
بــأن الــشــركـة حــصــلت عــلى حــكم
تاريخي يؤكد أحـقيتها وحدها في
حــقــوق اســـتــثــمــار أغــاني كــوكب
الـــشــرق أم كــلــثـــوم وجــاء فــيــهــا
أيــضًـا:  (أي اســتــغالل ألي مــنــهـا
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عـــمّم اجملـــلس األعـــلى لـــتـــنـــظـــيم
اإلعالم في مــصـــر عــلى الــقــنــوات
واإلذاعـات ومـواقع اإلنـتـرنت كـافة
القـرار اجلديـد والذي جـاء فيه (أن
ـالـكة شـركـة صـوت الـقـاهـرة هي ا
طـربـة الراحـلة أم حلـقوق أغـاني ا
كـــلــثــوم).وفـي بــيــان رســـمي أكــد
اجملــلـس األعــلى لـإلعالم عـــلى مــا
يـــلي: (أي تــعـــاقــدات تـــخص هــذا
احملتوى تتم فقط عن طريق صوت
القـاهرة وإال سوف تـتخذ الـشركة
كافة اإلجـراءات القانـونية لـلحفاظ
عــــلى حــــقـــوقــــهــــا حـــيــــال أي من
الــــقــــنـــــوات واإلذاعــــات ومــــواقع
اإلنـتـرنت الـتي تـبث هـذا احملـتوى
دون احلصول عـلى موافقة كـتابية

لـلــقـضــاء ألجل حـفـظ األمن واألسـتــقـرار في
عموم البصرة) .

×احملـطة الثانـية : كانت زيارتـنا الى مديرية
مــكـافـحــة األجـرام بـالــبـصـرة .. والــلـقـاء مع
مـديرهـا الـعـمـيـد مـحـمـود شـاكـر  الـذي قال

سـلح والـسرقات  )أخـر عصـابة لـلسـطو ا
الـقاء القبض على جميع أفرادها  بعد جمع
ـيــدانـيـة من قـبـلـنـا ـتـابـعـة ا ـعــلـومـات وا ا
وبـأشراف مباشر من قائـد شرطة احملافظة 
جنـحنا من الـقاء الـقبض بحق أكـبر عـصابة
ــسـلح والـبـالغ عـددهم  15فـرداً  لـلـسـطـو ا
جـمــيـعـهـم مـحـتــرفـ بـعــمـلـيــات الـسـرقـات
ـسلـح) .وب شـاكـر : (العـصـابة والـسطـو ا
هـذه تـتـمـيـز بـالـشـراسـة بـواسـطـة األسـلـحة
والرمـانات اليدوية التي كانـو يستخدمونها
ـواجهـة مع الـقوات األمـنيـة  تـمكـنا اثـناء ا
من الــقـبض عـلى  7مـنــهم في مـوقع واحـد 
ومن ثم قـبـضـنــا عـلى األخـرين ) .الفـتـاً )الى
ـتهم أن ثالثـة من أفراد الـعصـابـة قتـلوا .. ا
داهمـة ومحاولتنا القاء األول أثنـاء عملية ا
الــقـبـض عـلــيه فــتح الـنــار عـلـى قـوتــنـا وثم
سـحب رمــانــة يـدويــة ورفع مــسـمــار األمـان
منـها  وحاولنا إقناعه بتـسليمنا الرمانة إال
أنـة كان مصراً يبـقى يهدد رجالنـا الشجعان
 وبـعد مرور حـوالي ساعتـ تقـريباً أنـتحر
بعـد تفجـيره للرمـانة وقتـلته في احلال  اما
ــتـهم الـثــاني قـام بـحــرق ثـيـابــة بـواسـطـة ا
تهم وقف  وا قـداحة ومات محترقاً داخل ا
الــثـالث مــنـهم مــات بـالـتــوقـيف بــعـد تـوقف

مفاجأ لقلبه) .
دير وفي سـؤال 
مـكافـحة األجرام
في قـضاء الـزبير
عن أبـرز اجلرائم
الـتي نفذتـها هذه
الــــــعـــــــصــــــابــــــة
األجــــــــرامــــــــيـــــــة
ونـشـاطـهم في أي
مــــنـــطــــقـــة كـــان .
اجـــــــــــاب (هــــــــــذه
الـــــــعـــــــصـــــــابـــــــة
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بغير ترخيص كتابي مسبق يؤدي
إلى مــسـؤولـيــة جـنــائـيـة ومــدنـيـة
طـبـقـا ألحـكـام الــكـتـاب الـثـالث من
الـــقــــانــــون رقم  82لــــســــنـــة 2002
ـلـكـية اخلـاصـة بـحـمـايـة حـقـوق ا

الفكرية).

ـلــكـة من مــال وذهب   وهـذه الــصـدمـة مـا
سببت بوفاة زوجي) .

ـوانئ أم احملـطـة الــثـالـثــة : كـانت زيـارتــنـا 
نـفذ احلـدودي البحـري هناك .وعن قـصر وا
ذلك اوضح مـقـدم الـبـرنـامج ( قـبل تـوجـهـنـا
للـبصرة وموانئ أم قصر كنا قد أستحصلنا
وانئ في أم ـوافقـات األصولـية لدخـولنـا ا ا
قــصــر وكــذلك دخــوانــا لــلــمــنــفــذ احلـدودي
الـبحـري هـناك  لـكن كـانت في مدخـل ميـناء
ـيناء ..! أم قـصر مفـاجأة لـنا من قبل إدارة ا
طلـبوا منـا موافقـات تعجـيزية كي يـسمحوا
ــيـنــاء  رغم أنــنـا كــنـا لــنـا بــالــدخـول الى ا
نــحــمل مـوافــقــات أصـولــيـة مـن بـغــداد قـبل
تـوجهـنا الى أم قـصر. بـعد ذلك قـمنـا بزيارة
ـنـفـذ احلـدودي في أم قـصـر الـعـمـيد مـديـر ا

علي جاسم الذي رحب بكادر البرنامج .
وقـال جـاسم ( أهالً وسـهالً بـكم في مـنـفذ أم
نافذ قـصر احلدودي  وكما تـعرفون هيـئة ا
احلـــدوديــة لــهــا دورين رقـــابي وســيــطــرة 
دنية والهيئة متمثلة بالكمارك العسكرية وا

األجـرامـيـة كـانت قـد نـفـذت سـرقـة دار عـمـيد
مـتقاعد حـيث سرقوا منـها مبلغ    60مـليون
ديـنار بعد الـتهديد بـالسالح) .موضـحاً (عند
دخــول الـعـصــابـة لـبـيـت الـعـمـيــد في قـضـاء
الـزبـيـر  اسـتـخـدمــو الـسالح  بـوجه عـائـلـة
ـذكور مع بـلغ ا الـعمـيـد وأستـحـوذوا عـلى ا

مجموعة من احللي الذهبية) .
من جـانبـهـا قـالت زوجـة الـعـميـد (الـعـصـابة
دخــلـوا بــيـتـنــا لـيالً وهم يــحـمــلـون الـسالح
ــســدس عــلى رأس وقــامـــو بــوضع فــوهــة ا
ادية زوجي  وحـاولنا اقنـاعهم عن حالتـنا ا
ــــبــــلغ ومــــرض زوجـي  إال انــــهم اخـــــذوا ا
والــذهب .. لــكــني تــوســلت لــهم بــأن زوجي
مـريض وبحاجة للعالج  أعطوني  500الف
ديـنـار والذوا بــالـفـرار) .مــشـيــرة ( لـكن هـذه
الــصــدمــة الـكــبــيــرة بــدخــول عـدد مـن أفـراد
الــعـصـابـة لـلـبـيت وقــيـامـهم بـالـسـرقـة حتت
تـهديد الـسالح  أثارت الرعب بـقلوبـنا وبعد
عـدة أيام توفي زوجي  متأثراً نتيجة دخول
تـهـمـ افـراد الـعـصابـة لـلـبـيت وسـرقـتهم ا

ـنافـذ احلدودية والضـريبـة لتنـفيـذ قوان ا
بـاألشتراك مع دوائر وزارة الـصحة  وهناك
أجــهـزة تــســانــدنـا في عــمــلــنـا مــنــهـا األمن
الــوطــني واخملــابــرات والـداخــلــيــة والــقـوة
الــبـحــريــة الـعــراقــيـة) .مــوضــحـاً (الــدخـول
ـنـافـذ احلــدوديـة وفق ضـوابط لـلـمــوانئ وا
ومـوافقات رسميـة وللذين يحمـلون الباچات

التعريفية اخلاصة بذلك) .
ـهـنـدس كـاظم جاسم من من جـهـتة أوضح ا
ـنــافـذ احلــدوديـة ( أوال اشــكـر فــريق عـمل ا
نـفـذ أم قـصر بـرنامـج كالم النـاس لـزيـارتـة 
احلدودي البحري ليسلط الضوء على عملنا
) .وتـسـال اخلــالـدي عن الـطــرق الـوعـرة في
وانئ والفوضى واألزدحـام الكبير  مـدخل ا
بـــحــيـث من الـــصـــعب الـــدخـــول لـــلــمـــوانئ
لـشاحـنات احلـمل الكـبيـرة وحتى الـسيارات
الــصــغـيــرة لــلــمـراجــعــ  رغم هــنـاك رسم
يـناء مـقدارة عـشرة آالف دينـار لكل دخـول ا
ـوانئ ..! فــضال عـلى أن في سـيــارة تـدخل ا
يـناء هناك    72حـاوية سـاحة احلاويـات با

كـبيرة حتمل مواد شديدة اخلطورة  نتمنى
سـتوردة ـوانئ نقـلهـا للـجهـات ا من إدارة ا
لـهـا  وان اليــحـدث مــثل مـا حــدث في مـرفـأ
بـيروت مؤخـراً السامح الله .. ونـحن نطالب

يناء بأسرع وقت . بأخالئها من ا
ــهـنــدس كــاظم جـاسـم : (هـنــاك عـدة وأكـد ا
سـتوردة الـتي تدخل مـخالـفات بالـبضـائع ا
ـوانئ الـعـراقـيـة  مـنــهـا الـتـحـايل بـالـوزن ا
ونــوع الــبــضــاعــة وهـــذا مــايــظــهــر لــديــنــا
يـناء هناك بـالتدقيق عـلى البضـاعة  وفي ا
أرصـفة بحرية لـلبواخر وارصفـة للحاويات)
.مضـيـفـاً (اليـوم سـتـرافقـونـنـا ومعـنـا رجال
ــدني  الــكــمــارك من الــشــرطــة والــكــمــرك ا
سـنقوم بأتالف حاويات محمالت بشاحنت

.. احلمولة كانت دجاج تالف مستورد) .
×كـادر الــبــرنــامج في هــذه احلــلـقــة ضم في
مدير تصوير األعـداد والتقد علي اخلالدي
ومـخرج ميداني : عمر اجلـابري التصوير :
ـتــابـعــة : سـعـدون ـنــصـوري ا مــصـطــفى ا
ونتاج : حسام الدين محمود اجلابري وا
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ـصـرفي واالقـتـصادي اخلـبـير ا
الــعـــراقي تــمـــاثل لــلـــشــفــاء من
االصـــابــة بـــفـــايـــروس كـــورونــا
ـالـية وتـلـقى امـنـيـات االوسـاط ا

واالجتماعية بدوام العافية.
Íe¹d(« bOLŠ

الــكـاتب الـعــراقي صـدر له ضـمن مــنـشـورات االحتـاد
الــعــام لالدبـاء والــكــتـاب في الــعــراق اجلـزء االول من
كـتـاب (صفـحـات من تـاريخ الـفـن الروائـي العـراقي /
دراسة بـيلوغرافـية نقديـة  لالبداعات الـروائية النـجفية

خالل   90 عاما - 2003-1930).
‘u Uý s Š

ــصــري يــحـيـي مـســاء الــيــوم اخلـمــيس مع ـطــرب ا ا
صـري عـمر كـمـال واللـبـناني وديع الـشـيخ حفال في ا
احــد فــنــادق جــبــيـل بــلــبــنــان بــعــد تــوقف عن احــيــاء

احلفالت الشهر عدة بسبب جائحة كورونا.
œULŠ “«u  —UM

االديـب االردني صــــدرت لـه عن دار عــــقل لــــلــــنــــشــــر
والـدراسـات والـتـرجـمة روايـة (الـسـاكـنان ال يـلـتـقـيان)

وتقع في  184صفحة من القطع الكبير.
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لـتقى الثقافي ي الـعراقي تلقى شكـر وتقدير ا االكاد
ه لـلـدكــتـورة زيـنب عــبـد الـكــر اخلـفـاجي بــعـد تـقـد

لحمة احلسينية/ أبعاد وآفاق). محاضرة بعنوان (ا
ÍuÝu*« VKD*«b³Ž ‚œU

أستـاذ الـلغـة الـفرنـسـية في جـامـعـة أهل البـيت ضـيفه
ـأمـون لـلــتـرجـمـة والـنـشـر مـنـتـدى الـتــرجـمـة في دار ا
بـبـغـداد في نـدوة ثـقـافـيـة بـعـنـوان (صـعـوبـات تـرجـمة

الشعر من منظور ثقافي وبيئي).
w O³J « bLŠ«

الــداعــيــة الـعــراقي تــلــقى امـنــيــات االوســاط الـديــنــيـة
واالجـتـماعـيـة بالـصـحة الـدائـمة بـعـد خضـوعه لـعمـلـية

جراحية ارقدته فراش العافية.
qOKš ÕU³  U½—

الكـاتبـة العـراقـية صـدر لهـا ضمن مـنشـورات االحتاد
ـعنون العـام لألدباء والـكتّـاب منـجزهـا النـقدي االول ا

.( (الوردة والسك

UN²×  wFÐU²  s¾LDð sGOð
اإلنستغرام عن طريق اخلطأ لذا يجب
ــــاتـــهم أن أحتــــرك وأنـــا أقــــدر مـــكــــا

جميعاً). 
وظــهـرت تــيــغن في مــقـطع فــيــديـو مع
ـغني جـون لـيـجنـد الـذي كان زوجـهـا ا
ستـشفى طوال الوقت برفقتـها داخل ا
الذي كانت زوجته تخضع للفحوصات
بـعـد تـعرضـهـا لـنزيف اال انـهـا طـمأنت
مــحـبــيــهــا وكــشــفت انــهــا بــخـيــر هي

وطفلها.

{ لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت -أثـارت
عــارضــة األزيــاء األمـريــكــيــة كــريـسي
تـيــغن قـلق مـتــابـعـيـهــا بـعـد أن قـامت
بـنـشــر رقم هـاتف غــرفـتــهـا عن طـريق
ـسـتـشـفى الـذي نـقلـت إليه اخلـطـأ بـا
ـــضــاعـــفــات حــمل بــعـــد تــعـــرضــهــا 
ــات ــكــا خــطــيــرة.انــهــالت عــلــيــهــا ا
لـإلطـمــئــنــان عــلى صــحــتـهــا من قــبل
مـحـبـيـهـا فـوضـحت : (لـقـد نـشرت رقم
ستـشفى على حـسابي على غرفتـي با

ÂbI « lÐU QÐ rÝd²  wſU b « qKA « ÂeNð WÐUý
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ـنع الوضع الصحي اخلاص لـلشابة فرح التـرك ومعاناتها لم 
من الـشلل الدماغي التشنجي الذي رافقها منذ أشهرها األولى
ـارسة هـواية الـرسم التي بـدأت معـها مـنذ نـحو عـشرين من 
عامـا مـسـتخـدمـة قدمـهـا فقط لـعـدم قـدرتهـا عـلى حتريك يـديـها
بـشـكل كـلي.وسـاهمـت قدرة فـرح احملـدودة بـاسـتـخـدام قـدمـها
إلمسـاك القلم بإخراج موهبتها إلى العلن متفننة برسم لوحات
الفـتة بـالـرغم من األلم الذي تـصـاب به قدمـهـا إال أنهـا أصرت
وبتـشجيع من عائلتها على مواصلة طريقها بالرسم الذي تطور
معـها شـيئـا فشـيئـا لتـدخل خانـة ذوي اإلبداع والـطمـوح وفقا
لـوصف مـتـابـعـيـهـا. وقالـت فـرح وهي في بـدايـة عـقـدها الـثـالث
ـدرسـة بــسـبب وتــقـيم فـي بـغــداد(إنـهـا لـم تـتـمــكن من دخــول ا
وضعـها الصحي وعدم قدرتهـا على الكتابة بيديـها ونطقها غير
ثل ن هم  الـواضح لغير عائلتهـا لعدم وجود مدارس خاصة 
نزل حتى صار حالـتها إال أن عائلتها تكفلت بـتعليمها داخل ا
بإمـكـانهـا الكـتـابة بـقدمـهـا إضافـة إلى اسـتعـمال آيـباد وإدارة
واقع الـتواصل).وعن بـدايتهـا مع الرسم واكـتشاف حـسابهـا 
مـوهــبـتــهـا ذكــرت فـرح في حــديث لـ (إرم نـيــوز) (أنـهــا بـدأت

بـالرسم منـذ نحو عـشرين عـاما ويعـود الفضل
بــذلك إلى فـــيــلم(قـــدمي الــيـــســرى) الــذي
شـاهدته آنـذاك برفـقة أسـرتهـا وهو فـيلم
يـروي قصـة حقـيقـية لـشخص ولـد معـاقا
ويـعـاني من شـلل دمـاغي وال يـتـحـرك فيه
سـوى قدمه التي ساعـدته بشق طريقه في

ية عبر رسوماته). الفن والوصول إلى العا
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ــصـريــة ديــنـا ــمــثـلــة ا تــصـدرت ا
الـشـربـيـني الـقـوائم عـلـى مـحـركات
الـبـحـث بـعـد أن ظـهـرت في مـقـطع
فـيـديو شـاركـته عبـر حـسابـهـا على
ـمــارسـة إنـســتـغــرام وهي تـقــوم 
تـــمــريـن  الــقـــرفــصـــاء الــســـكــوات
وصــدمت اجلـمــيع بـالـوزن الــثـقـيل
الذي تـرفـعه.وفي ظل الـضجـة التي
حـدثت حــول الــشـربــيـنـي ورفـعــهـا
لـألوزان الـــثـــقـــيـــلـــة خـــرج مـــدرب
واخـــصــــائي تـــغــــذيـــة ريــــاضـــيـــة
وعـالجــــيـــــة في الـــــنــــادي األهـــــلي
ـصـري وحذر الـفـتـيات من تـقـلـيد ا
الــشـربـيــني ورفع األوزان الـثــقـيـلـة
شاكل كما فـعلت لتـفادي التـعرض 
صــــحــــيـــة. وتــــابـع مـــوضــــحًـــا(أن
الــــشــــربــــيـــنـي ظـــهــــرت في
الـفـيـديـو تـرفع أوزانًـا

جتاوزت الـ 50كــيـلـو غــرامًـا ألنـهـا
ـــرحــــلـــة في ـــؤكــــد وصـــلـت  مـن ا
الــتـدريب تـسـمح لــهـا بـتـحـمل هـذا
الــوزن) مــشـددًا عــلى أن (أي فــتـاة
تفكر فقط في التقليد دون أن تعرف
إمكانياتها قد تكون معرضة لتمزق
األربطة وإنزالق غضروفي والعديد
من اإلصــابــات األخــرى).وتــابع في
تــــصــــريح( أنه ال يــــجب رفع أوزان
دة ثقيلة إال بعد تدريبات مستمرة 
ال تــــقل عن  6أشـــــهــــر فــــضال عن
تــواجـد مــدرب مـتــخـصـص يـشـرف
عـلى التـدريـبات).وأردف( يـعـني لو
دينا ال قدر الله رفعت األوزان غلط

يبـقى في مدرب بيـلحـقها
قـبل مـا يـسـبب وجع في
الــظــهــر وضــغط عــلى
الــــفـــقـــرات وانـــزالق

غضروفي).

بيروت  –الزمان
طربة اللبنانية نانسي عجرم حفالً غنائياً أحيت ا
(أون الين) وقد  طرحه قبل  5أيام على (يوتيوب)
بعد ان عرض اوالً على حسابها على احد مواقع
التواصل االجتماعي. وحقق احلفل حتى االن

ركز الـ حوالي  318 الف مشاهدة وقد احتل ترند با
اضي. وغنت عجرم العديد من   44 حتى االحد ا
االغنيات في حفلها مثل : قلبي ياقلبي في حاجات

إحساس جديد وغيرها  إضافة إلى عروض
رة يزة قدمتها. وهذه ليست ا استعراضية 

االولى التي تقدم فيها عجرم حفالً ناجحاً وسبق ان
حققت أرقاماً قياسية سابقاً.

جتـد نـفسك مـضطـراً إلى حتـمّل ردات فعل الـشريك.
رقم احلظ.2
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 جـوّالـعـمل  يـتـحـدث عن عـمــلـيـة خالقـة تـعـود عـلـيك
. بنتائج إيجابية جداً
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ال تـتـعـتـقـد أنّ طـيـبـة قـلب الـشـريك سـتـمـنـحك اجملـال
لتستمرّ في اخلطأ.
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ــمـيـزة. قــد تـعــيش قـصـة حب  يــوم مـهم لــلـعالقـات ا
يوم السعد االحد. غريبة
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انتبه لـتصرفـات زميل لك  فهو قـادر على قلب األمور
رأساً على عقب.
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ـقبل . تـقـتـحم الـشـهـر ا  نـقاشـات غـيـنـة ومـفـيـدة جداً
بشجاعة وايجابيّة.
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 أنت صاحب كـلمة وتصمـيم وعزم في كل ما تقوم به
. مهنياً
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تقوم بأعـمال منزلية تتطلب منك احلركة فتشعر بأنك
. نشيط ومرتاح نفسياً
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انت حريص عـلى تصـرفاتك  فـلم ال تكـون كذلك على
صعيد االهتمام بصحتك?
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يـلـمع جنـمك وتــبـسط نـفـوذك وحتـكـم الـسـيـطـرة عـلى
معظم أعمالك.
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هــذا الـيـوم يـجــعـلك مـزاجــيـاً وغـيـر قــادر عـلى ضـبط
انفعاالتك.
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ـسؤولون  تكون احملـرّك الرئـيس في عملـك ويلمس ا
أهمية وجودك.
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الـكلـمات ادنـاه لـها مـكانـها
نـاسب داخل الدوائـر اعد ا
تـرتــيـبــهــا بـشــكل صــحـيح
لــتـتــمـكن من الــعـثــور عـلى

فقودة: الكلمة ا
(دولة عربية):
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 –ضـاريـة  –عـواء  –نـصـر

 –عـالم الفـضاء  –حريق –

هــانـوي  –عـوارض  –خب
 –داني  –حماتي  –حريات
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كريسي تيغن

فرح الترك تستخدم أصابع قدميها في الرسم
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ال تزال حـاضـرة وطـريّـة في ذهن االمـريـكـان وحـسـابـاتهم
ـريرة فـي الهـجـوم عـلى الـسفـارة األمـريـكـية في التـجـربـة ا
طرابـلس وقتل الـسفـير من مـليـشيـات مخـتلـطة بـعد سـقوط
نـظام الـقـذافي في لـيـبـيـا. وانـطالقـاً من هـذا الـهـاجس فإنّ
االمريكان يتوقّعون حدوث أيّ شيء في العراق الذي يضم
ملـيشـيات مـنضـبطـة وغـير مـنضـبطـة أضعـاف مايـوجد في
لـيـبـيـا. لـكن هـنـاك بـعض االخـتالفـات االسـاسـيـة مـنـهـا انَّ
اخلـبــرة االمـريــكـيــة في الـعــراق بـاتـت راسـخــة فـضالً عن
وجـود قـوات واســتـعـدادات وحتــصـيـنــات. ومع ذلك ذهـبت
واشنطن الى خيار من اخليارات االخيرة عبر ما نقل عنها
ــنـطــقـة اخلــضـراء وهي في نـيــتـهــا اغالق الـســفـارة في ا
ليست سفـارة عادية احلـجم والتجـهيز وكانت كـلفة بـنائها
تـقـرب من ســتـمـائـة مــلـيـون دوالر  فـضـالً عن انـهـا قـادت
عمـلـيـة اقـامة نـظـام سـيـاسي جديـد في الـعـراق بـعد 2003
وهـذا يــعـني الــكـثـيــر في احلـســابـات الــدقـيــقـة وجـرد دفع

الفواتير.
قرار اغالق الـسـفارة االمـريـكيـة  لـيس مزحـة تـمر وتـعـبر
هذا احـد قـرارات احلرب الـكـبرى . فـمـا جرى بـ الـعراق
نع ـليـون قـتـيل في ثمـاني سـنـوات لم  وايران من حـرب ا
. تـحـاربـ مـفـتـوحـت من ابـقـاء السـفـارتـ بـ الـبـلـدين ا

ّ فعالً . ولنتخيل جسامة االغالق لو 
هناك مـا اليقل عن اثنـتي عشـرة سفارة اجـنبيـة في  بغداد
تعتـمد على تـأم وضعـها االمـني بشكل غـير مبـاشر على
ـاريـنـز االمـريــكي الـذي يـحـمي ســفـارة واشـنـطن إذ في ا
أوقـات االزمـات والـهـجـمــات واحلـروب حتـتـمي الـسـفـارات
االجـنـبــيـة بـعـضــهـا بـالــبـعض االخـر بــحـثـاً عن اجالء آمن
وظـفـ والدبـلومـاسـي السـيمـا اذا حدث ذلك للـرعايـا وا
في الـعـراق الـذي فـشل في تـأمـ احلـمـايـة لـهم من وجـهـة

نظرهم ساعة االجالء.
ر بهـا العراق من إنَّها مـقاربة لـوصف كارثة حـقيقيـة لم 
قبـل حتى فـي زمن النـظـام الـسـابق. هل تـدرك ذلك الـقوى
الـسـيـاســيـة الـتي أنــفـقت ثـمـاني عــشـرة سـنـة تــعـيـسـة في
تصفـيات ومـناكفـات واهدار لـطاقـات البلـد عبـر االهمال او
الفساد. أال يـنطبق وصف  تكـرار اختطاف الـعراق وشعبه
وثرواته وزجّه فـي أتون غـابـة من الـظلـمـات لن يـخرج مـنـها

اً حتى اآلن . إال بعد استنزاف ما بقي منه سا
ببـساطـة  اقرب لـكم الصـورة أكـثر  إنَّ  تـنفـيذ قـرار غلق
الـسـفـارات والـبـعــثـات االجـنـبـيـة يــعـني أن الـعـراق لم يـعـد
يحـمل صفـة دولة يـثق فيـها الـعالم وهـو أقرب الى شـريعة
ـواثيـق  وتلك الـغابـة مـنه الى سـيـاق الـعالقـات الـدولـيـة وا

هي النهاية لو تعلمون.

ــغـرب وأقـيـم فـيـهــا لـعـدة قـبل أن يــكـتب لي الــقـدر زيـارة ا
سـنـوات وإكــمـال دراسـاتي الــعـلـيــا كـنت أســمع من هـنـا
ــغـاربــة الــسـنــويــة هـو وهـنــاك أنَّ من طــقــوس إخـوانــنــا ا
احتفاؤهم بيوم عاشوراء وكان اخلبر يساق باستياء حتى
كنتُ بـصراحـة استـنكـرُ هذا الـتقـليـد الذي يعـبر عـن الفرح
في مناسبة ندرك جميعا مدى حزنها وبعد أن سمحت لي
غرب فعال الحظت هـذا التقليد االحتفالي الظروف لزيارة ا
في يوم عاشـوراء ولكن لـيس بحـجم ما ينـقل بشـكل مبالغ
ــاء في الــطــرقـات بــ األهل جــدا فـهــو عــبــارة عن رش ا
واألحبـاب واجلـيران وتـوزيع احلـلـوى كمـا يـطلـقـون علـيـها
ختلف أشكالها إضافة عـجنات  غاربة لكنها ا إخواننا ا
إلى فـســحـة من الــسـرور والــبـهــجـة هــكـذا  كــانت صـورة
ــغــربي بــبـســاطــة  وال أخــفي عـلــيــكم شــعـرت الــتـقــلــيـد ا
باالسـتـفزاز وقـررت الـكتـابـة عن هذه الـظـاهرة الـتي لـيست
غـرب ومن خارجه حـلهـا في نـظر الـكثـيريـن من داخل ا
وقبل أن أباشـر في الكتـابة عن هذه الـظاهرة الـغير مـألوفة
ـغـاربة لـدينـا; حـاولت مـعـرفـة حـيـثيـات هـذا االحـتـفـاء من ا
اذا يـحتـفلون أنفـسهم وسألـت الكثـير من بـسطـاء النـاس 
بهذا اليوم احلـزين الذي استشهـد فيه ابن بنت رسول الله
صلـوات الـله عـلـيه دفـاعـا عن احلق وتـرسـيخ رسـالـة جده
ـنـحـرفـ عـلـيـهـا وكان ـصـطـفى وحـمـايـتـهـا من سـطـو ا ا
اجلواب إنهم يقـلدون من سبقـوهم من األجداد ثم توجهت
ـثـقـف مـن األصـدقـاء وكان بـالـسـؤال ذاته إلى شـريـحـة ا
اجلواب: هواحتفاء بـنجاة سيدنـا النبي موسى من فرعون
غاربة لكن في الواقع اإلجابت غير مقنعت ألن أجدادنا ا
القدماء كانوا يقـيمون العزاء تأبيـناً وحزنا في هذه الذكرى
ـغـرب مازالت األلـيمـة وإلى يـومـنـا هـذا هـنـاك مـنـاطق في ا
تسـتذكر اسـتشـهاد اإلمـام احلسـ بحـزن وتأبـ هذا ما
يتـعـلق بـاإلجـابـة األولى إما بـالـنـسـبـة لإلجابـة الـثـانـية إن
جنـاة ســيـدنـا مــوسى من بـطـش فـرعـون  وجــنـوده عــنـدمـا
ضـرب موسـى  بعـصـاه الـبـحـر فـانـفـلق إلى يـابـسـة بإرادة
الـبـاري عـز وجل وجنى هـو ومن آمن مـعه وغـرق فـرعـون
وجيشه فـهي ليس في الـعاشر من مـحرم احلرام  بل في
ــصــادر الــثـــامن من شـــهــر ذو الــقـــعــدة حـــسب بــعـض ا
ومـصــادر أخــرى تـقــول إنَّ جنـاة مــوسى في الــعــاشـر من
ــغـاربـة لـكن مـحـرم احلـرام وهــذا مـا يـعـتــقـده إخـوانـنـا ا
األرجح أنَّ جنـاة مـوسـى في الـثـامـن من شـهـر ذو الــقـعـدة
وهناك أحـاديث نبويـة ودالالت كثيـرة تؤكد هـذا الرأي بعد
غاربة الذي يقتصر على قدمة عن احتفال إخواننا ا هذه ا
ــاء إال أنَّ الــطـعــام الـذي يــتــنـاوله تـنــاول احلــلـوى ورش ا
ـنــاسـبـة والـذي ألـفــنـاهُ في الـعـراق مـنـذ الـنـاس في هـذه ا
سن طويلة هو توزيع ( زاد أبو علي ) الذي هو عبارة عن
عـروف ( تمن وقـيمـة وشاي أبـو علي وسـبيل ـرق ا الرز وا
اء تيـمنـاً بعطش اإلمـام احلس ) يا عطـشان أي تـوزيع ا
لكن اليوم تـنوعت أنواع الـطعام التي تـوزَّع على الناس في
ثـواب أبي عـبـد الـله احلــسـ بـدءا من األول مـحـرم وحـتى
أربعـيـنيـة اإلمـام احلسـ عـليـه السالم الـتي تـصادف في
الــعــشـريـن من شــهـر صــفــر أي بــعــد أربــعــ يــومـاً عــلى
اســتــشـــهــاد ســيــد شـــبــاب أهل اجلــنـــة وفي هــذه األيــام
أصـبـحت كـربالء مـديـنة األلـق احلـسيـني والـوهـج الذهـبي
ـقــدس حـاضــنـة بــكل دفء الــكـرم واحملــبـة لــزوار اإلمـام ا
احلـســ الــذي يــصل تــعـدادهـم إلى عــدة ماليــ وغـطت
واكب أزقتـها وأرصفـتهـا وساحـاتهـا الوسـطيـة شناشـيل ا
عــلى شــكل ســرادق كــبــيــرة وتــزيَّن واجــهــاتــهــا الــرايـات
احلسينـية والسيـوف والدروع والقربـة التي حملـها سيدنا
العباس قـمر بني هاشـم وحامل لواء أبي عبـد الله احلس
ـاء الى أطـفال احلـسـ وقد في معـركـة الـطف  ليـجـلب ا
جسد اإليـثار بأسـمى صوره عنـدما نزل  إلى نـهر الفرات
ـاء وهـو في أشـد الـعـطش ألنه يـعـلم أنَّ أخـيه ولم يـشـرب ا
اإلمام عـطـشان. وبـعـد أيـام ستـمأل رائـحـة  الطـعـام  أنوف
دينة الزائرين وترى قدور الـطبخ تترى في شـوارع وأزقة ا
ــقــدَّســة وتــرسم الــشــوق والــرضــا عـلـى وجــوه الــوفـود ا
القـادمـة إلى كـربالء مشـيـا عـلى األقدام من كـل محـافـظات
العراق فقد شـهدت أربعيـنية اإلمام احلـس في السنوات
األخـيـرة مـخـتــلف أنـواع الـطـعـام الــذي تـفـرش مـوائـده في
الشـوارع حتى ال تـسـتطـيع رؤيـة األرض من شدة الـزحام
ـارس الـطقـوس احلـسيـنيـة ونـتنـاول ( الـتمن بعـد أن كـنا 
والـقـيــمـة زاد ابــو عـلي ) لـكـن مـديـنــة كـربالء هـذه االرض
صـل اخلالـدة وشاعـر ة اللـيل وقبـلة الـزائرين ومـحج ا
تتـفرد في كـرمهـا الذي لم تـشهـده أرض قبـلهـا وال بعـدها
اليـ الوافـدة بـ ذراعيـهـا دون كلل وهي حتتـضن هـذه ا
أو ضيـق إنهـا كـربالء الـعـشق احلـسـيـني الـتي جعـلت كل
ـذاهب واألديـان حتذو األطيـاف وا
حـذوهـا في إقــامـة هـذه الــشـعـائـر
احلسينيـة اخلالدة ال لشيء ولكن
 ألنها تـبقى كـربالء شاخـصة مثل
كـوكب دريّ يــشعُّ بـنــور الـقــداسـة

على جسد التاريخ.
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{ الـــســـعـــوديــة - (أ ف ب)  –بـــات في
إمـكـان أصـحـاب الـكالب في الـسـعـودية
الــتـمــتع بـتــنـاول فـنــجـان قــهـوة خـارج
ــنــزل مع حــيــوانــاتــهـم األلــيــفــة إثـر ا
افـتـتـاح مـقـهى فـي مـديـنـة اخلـبـر شرق
الـــبالد هــو األول الـــذي يــســمـح بــهــذه
مـلـكـة احملافـظـة. فـقد احلـيـوانـات في ا
أصــبح مـقــهى ذي بــاركـيـنـغ لـوت الـذي
ـاضي في افـتُـتح في حـزيـران/يـونـيو ا
ـدينة الساحلـية مالذا لعشاق الكالب ا
ــكن فـي بـلــد ال يــضم مــواقـع كــثـيــرة 
اصــطـحـاب احلـيـوانـات األلــيـفـة إلـيـهـا
نزل. ويُحـظر في العادة إخراج خـارج ا
ـمـلـكة الـكالب في األمـاكن الـعـامة في ا
إذ يُـنـظـر إلى الـكالب عـلى نـطـاق واسع
بـأنها حيوانات جنسة في اإلسالم على
عـكس القطط. وفي السـابق كانت هيئة
ــنــكـر ــعــروف والــنــهي عن ا األمــر بــا
ـعروفة بفرضهـا الفصل ب اجلنس ا
ــــمــــلـــكــــة حتــــظـــر الــــتــــنـــزه مع في ا
احلــيـوانـات األلـيـفـة قــائـلـة إن الـشـبـان
يــســتـخــدمــون ذلك وسـيــلــة لـلــتــحـرش
بــالــنـســاء ومــضـايــقــة الـعــائالت. ومع

ـاضـيـة تــخـفـيف الـقـيــود في األعـوام ا
بـات مـشهـد احلـيـوانات األلـيـفة مـألـوفا
في الـسـعـوديـة. وظـهـرت فـي الـسـنوات
األخــيــرة مالجئ عـدة لــلــحـيــوانـات في
مـدن سعودية مختلفة. وتزايدت شعبية
ـمـلـكة تـبـني احلـيـوانـات الـضـالـة فـي ا
الـتي تشهد تغييرات اجتماعية واسعة.
فـقد أجرى ولي الـعهد السـعودي األمير
مـحمـد بن سلـمان إصالحـات كبـيرة في
وجـبها بإقامة احلفالت ـملكة سمح  ا
ـوسـيـقيـة وإعـادة فـتح دور السـيـنـما ا
كـما منح الـنساء احلـق بقيـادة السيارة
ـمــلـكـة. في إطــار مـشــروعه لــتـحـديـث ا
ويــشــكـل تــطــويــر قــطــاعي الــســيــاحــة
والـــتــرفــيـه أحــد أسس مـــشــروع رؤيــة
 2030 الــــرامي إلى حتـــضــــيـــر أكـــبـــر
اقــتـصـاد عــربي لـلــتـحـرر من االعــتـمـاد
الــتـام عـلى الــثـروة الـنــفـطـيــة.  وتـقـول
ـقهى وهي شابـة كويتـية تدعى مـالكة ا
ـقــهى راودتــهـا دالل أحــمــد إن فـكــرة ا
ــمـلـكـة قــبل سـنـوات مع عــنـدمـا زارت ا

شي معه. كلبها ولم تتمكن من ا
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اســتـــغــلـت عــصـــابــة اسم العـب الــكــرة
ــصـري مــحــمـد صالح الــنــصب عـلي ا
واطـنـ من خالل طرق ابـواب عدد من
نـازل واالدعاء بـان مـحمـد صالح قرر ا
منح هـدايا لالهـالى بشـرط تعـليق صور
جرد سماح نزل و محـمد صالح فى ا
رب االسرة بـالسمـاح بالـدخول يـقومون
بـتــخـديـرهــا واالسـتــيالء عـلى مــنـقـوالت
ــنــزل . وبـــعــد االبالغ عن جـــرائــمــهم ا
ـنـوفـيـة والـتى قـامت مـبـاحـث مـحـافظـة ا
جـرت فـيهـا تـلك احلـوادث بنـصب كـم
لـهم  عـنـدمـا حـاولـوا الـفـرار اصـطـدموا
بـبــرمـيـل مـازوت يــتم تــسـخــيــنه وكـادت
ـــواد حتـــدث كـــارثـه بـــعـــد اشــــتـــعـــال ا

البترولية حتى  القاء القبض عليهم.
وكـان مــحــمـد مــحـمــود الـطــالب بــكـلــيـة
ـحـافـظـة الـبـحـيـرة قـد جتـارة دمـنـهـور 
شاكل بسـبب التشابة اثار العـديد من ا
ا بيـنه وب جنم الـكرة محـمد صالح 
ـــطـــاعم والـــفـــنــادق رفع الـــعــديـــد من ا
لالحــتـــفــاء به عــلـى انه الــنــجـم مــحــمــد
ـواطـنــون اللـتـقـاط صـالح كـمـا ســارع ا
صـــور  مـــعه وهـــو ســـبب الـــعـــديـــد من
ـــــشــــاكـل االانه اكـــــد انه لـم يــــحــــاول ا
اســتــغـالل هــذا الــشــبه لــلـــنــصب عــلى

. واطن ا
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مـعهد كـارولينـسكا الـعريق ما أدى
إلى ســلــسـلــة اســتـقــاالت كــمـا أن
مـجلة ذي النست سحبت في 2018
مـقالت علميت نشرتهما للطبيب
اجلراح في العام  2011و2012 .
كـــــذلك دانـت جلــــنـــــة خــــارجـــــيــــة
مـاكياريـني بتهمـة التزويـر العلمي
ــعـهـد الــسـويـدي عن واســتـغـنى ا

خدماته في 2016 .

الــبــدايــة أثــار اجلــراح اإليــطــالي
ـيــ عـلى اهــتـمــامــا وتـقــديـرا عــا
خـلفية هـذه العملـيات الرائدة إلى
أن انــتـهى األمـر بـوفــاة سـبـعـة من
ــرضى الــثــمــانــيــة الــذيـن أجـرى ا
مـاكيـاريـني مع فريـقه لهم عـملـيات
زرع قـصـبـات هـوائـية اصـطـنـاعـية
بـــاســتـــخــدام خاليـــا جــذعـــيــة من
ـــرضى. وقــد هــزت الـــفــضــيــحــة ا

عــمـلـيـات لــثـمـانـيــة أشـخـاص بـ
الــــعــــامــــ  2011و 2014 لــــــزرع
قـصبات هوائية اصطـناعية بينها
ثـالث عــمـــلـــيــات فـي مــســـتـــشــفى
كـارولينـسكا بـالعاصـمة السـويدية
سـتـوكـهـولم. كـمـا كـان مـاكـيـاريـني
بـاحثا في معـهد كاروليـنسكا الذي
ــسـؤولـة عن تــتـبع له اجلــمـعــيـة ا
مـــنح جـــائـــزة نــوبـل لــلـــطب. وفي

{ ســتـوكـهـولم-(أ ف ب)  –أعـلـنت
الـنـيابـة العـامـة السـويـدية تـوجيه
ـعـامـلـة مع أسـبـاب تـهـمـة إسـاءة ا
مـشددة لـلعـقوبة لـلجـراح اإليطالي
ـســؤول عن بــاولــو مــاكــيــاريـنـي ا
عــمــلــيــات زرع فــاشـلــة لــلــقــصــبـة
الـهـوائـيـة شـكّـلت مـحـور فـضـيـحة
تـــرددت أصــداؤهـــا حــول الـــعــالم.
وكـــان الــطــبــيـب اإليــطــالي أجــرى

العروض األخرى التي تقدّم فيها
حيوانات برية.

ـــــرتـــــقـب أن تـــــخـــــصّص ومـن ا
احلـكـومــة مـبـلـغـا قـدره  8مالي
ـــســاعــدة فــرق الــســيــرك يــورو 

. وأحواض الدالف
وذكّرت الـوزيـرة بأن أكـثر من 20
بــــلـــدا أوروبــــيـــا قــــرّر احلـــدّ من
اســــتــــخــــدام احلــــيــــوانــــات في
الــعــروض أو حـظــره فــضال عن
نــحــو  400مـــنــطـــقــة في عـــمــوم

فرنسا.

ـقــبـلــة بـحــسب مـا الــسـنــوات ا
قالت الوزيـرة من دون حتديد أي
مـــهــلــة زمــنــيـــة مــشــيــرة إلى أن
حتـــديـــد تـــاريخ مـــعـــيّن ال يـــحلّ
شـكـلـة. وأفـضل بدل ذلك وضع ا
آلــيــة تــســمح بــحـدوث األمــر في

كن. أسرع وقت 
وسـيـتمّ إيـجـاد حـلـول لـكلّ حـالـة
عـلى حـدة في مــا يـخصّ مـصـيـر
هذه احلـيوانـات. ولن يطـبّق هذا
الـــقــرار ســـوى عــلى حـــيــوانــات
ــتـــنـــقّــلـــة ولن يـــشــمل الــفـــرق ا

ـنك األمـيركي قـرار وقف تربـيـة ا
لفروه مع القول تغـيّر موقفنا من
احلـيـوانـات الــبـريـة في عـصـرنـا

هذا.
وهـي صــــرّحـت خالل مـــــؤتــــمــــر
صحـافي حان الوقـت كي يتوقّف
إعجابنا الـضارب في القدم بهذه
الــكـائـنــات الـبــريـة عن الــتـسـبب

بأسرها وتقييد ظروف عيشها.
وســيـــتمّ الــتــوقّف بـــالــكــامل عن
االسـتـعـانة بـاحلـيـوانـات الـبـرية
ــتـــنــقّل في في فـــرق الــســـيــرك ا

{ بــــاريس- (أ ف ب)  –تــــنــــوي
الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة أن حتـظـر
تـدريــجـا اســتـخـدام احلــيـوانـات
الـــبـــريـــة في عـــروض الـــســـيــرك
تنقّل فضال عن إضـافة حيتان ا
أوركـــــا أو دالفــــ جـــــديــــدة إلى
األحواض االصـطنـاعيـة بحسب
ما أعلـنت وزيرة الـتحوّل الـبيئي

بربارا بومبيلي.
وقـــدّمت الـــوزيــرة ســـلــســـلــة من
ــتــعــلّــقــة بـــرعــايــة الــتــدابــيــر ا
احليوانـات في األسر معـلنة عن
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اعتـادت جنـمـة البـوب األمـريـكـية الـشـهـيرة
مادونا على إثارة اجلدل بسبب تصرفاتها
الـغــريـبـة وتـصــريـحـاتـهــا األغـرب أحـيـانـا
ــاضــيــة.وحتــدث خــاصـــة في الــســنــوات ا
دنـيس رودمــان جنم فـريق شــيـكـاغــو بـولـز
لكـرة السلـة عن عالقته بـالنجـمة الشـهيرة
قـبل سـنوات بـعيـدة.وأكـد دنيس فـي الفـيلم
الـوثــائـقي الـرقــصـة األخـيـرةالــذي يـلـخّص
مــــســــيـــرة نــــادي شــــيـــكــــاجــــو بـــولــــز في

التسعينيات أن مادونا بدأت في مواعدته.
وأوضح رودمـــان أن مـــادونــا كـــانت حتـــبه
كـثــيـراً إلى درجــة االسـتـعــداد لـرصــد مـبـلغ
ــال فـقط من أجل حــمـلــهـا مـنه. كـبــيـر من ا
وأشـار إلى أن مـادونـا اتـصـلت به يـوماً من
الس فـيـجـاس وأنه سـافـر لرؤيـتـهـا وأنـها
أخبرته أنه إذا  احلمل فـسوف تمنحه 20

مليون دوالر.
وتـمـتـلك مـادونـا  6أبـنـاء بـالـتـبـني خـاصـة

أنها لم تنجح باإلجناب بشكل بيولوجي.

sŽ WŽU « Y¹bŠ ÆÆU½ËœU

wŽdý dOſ sÐ≈

باريس- الزمان -(أ ف ب) 
فــتح حتـقـيق يــطـال جـيـرار مـاري
ــديــر الــســابق لــلــفــرع األوروبي ا
لـوكـالـة عـرض األزيـاء إيـليـت على
خـــلــفـــيــة شـــبـــهــات بـــاغــتـــصــاب
قـاصرات إثر شـكوى من صحـافية
عــــمــــلت ســــابـــقــــا في بـي بي سي
وثـالثــــة بـالغـــــات من عـــــارضــــات
سـابــقـات بـحـسب مـا أفـاد مـصـدر
فـي الــنــيــابــة الــعــامــة في بــاريس

وكالة فرانس برس.
وكــلّـفت وحـدة حـمــايـة الـقـاصـرين
بـهذا الـتحـقيق الـذي أطلـق االثن
عــلى خــلـفــيـة اغــتــصـاب واعــتـداء
جـنسي واغتصاب واعتداء جنسي

صدر عينه. على قاصر وفق ا
وتـطرّقت الـنسـاء في هذه الـشكوى
وهـذه الـبالغات الـتي كشـفت عنـها
صحيفة  20مـينوت واطلعت عليها
وكـــالــة فــرانـس بــرس إلى أحــداث
وقـعـت ب 1980و 1998قــد تــكــون

رور الزمن. سقطت جزائيا 
وكانت ليزا برينكوورث الصحافية
الــسـابـقـة في بي بي سي قـد ادّعت
أنـهـا عـارضـة أزيـاء لـتـسـبـر أغوار
ــــــوضـــــة وحتـــــقّـق في مــــــجـــــال ا
تـصرّفات جنسية غير الئقة لبعض
الــوكالء فـي إطــار وثـائــقي أجــرته
حلــســـاب الــهــيــئــة اإلذاعــيــة أثــار

ضجّة. 
وهـي ذكـرت فـي شـكــواهــا اعــتـداء
جـنـسـيـا وقع ليل  5إلى  6 تـشـرين
األول/أكــتـوبـر  1998فـي نـاد لـيـلي
خـلّف صـدمة عـميـقة في نـفسـها لم
تــتـطـرّق إلـيـه عـلـنـا بــسـبب اتـفـاق
أبـــرم ســـنــة  2001بـ بي بي سي
ووكـالـة إيلـيت إثـر شكـوى تـشهـير
قـــدّمــتــهـــا األخــيــرة. وهـي لم تــكن
مــلـزمـة قــانـونـا بـهــذا االتـفـاق ولم
يـكـن يـعـنـيـهـا لـكن هـيـئـة +بي بي
سـي+ قــالت لــهــا إنـه ال يــحقّ لــهــا
مـهمـا كان الـسبب أن تـتطـرّق علـنا
إلـى األحـداث الـتي عـاشـتـهـا خالل
حتــقــيــقــهــا بــحــسب مــا جــاء في
الـشـكـوى التـي يرى أصـحـابـها في
هـذه النقـطة سبـبا لتـعليق الـتقادم

الزمني.
وهــذه الـــشــكــوى مــرفـــقــة بــثالثــة
بـالغــات من عـــارضـــات ســابـــقــات
بـشأن عمـليات اغـتصاب وقعت في
بـاريس. وكشفت كاريه سوتون عن
عـمليات اغتصاب ال حتصى وقعت
فـي الــعـام  1986عــنــدمـا كــانت في
الـسـابـعـة عـشـرة في حـ تـطرّقت
ولودة سنة 1969 إيـبا كارلسـون ا
إلـى اغــــتــــصــــاب حــــدث في 1990
وأبـلـغت جيل دود بـحادثـة من هذا
الــقـبـيل وقــعت سـنـة  1980عــنـدمـا
كـــانت فـي الــتـــاســـعـــة عــشـــرة من

العمر. 
رور الزمن وهـذه األفعال سقطت 
ــبــدأ. وحـاولـت وكــالـة مـن حـيـث ا
فــــرانـس بــــرس مــــرارا االتــــصـــال
ـحامي جيـرار ماري لكن من دون
جــــدوى. وكــــان مــــاري قــــد دحض
قــــطـــعــــيـــا هــــذه االتـــهــــامـــات في
تـصـريـحـات أدلى بـهـا الـسـبت إلى
ــز. فــيــمــا يــقــام في صــنـــداي تــا

بـــاريس أول مـــعــرض اســـتــعــادي
لـلمصمـمة الرائدة غـابرييل شانيل
الـتي ما زالت نسـاء العالم يـقتدين
ـصــمـمـة ــفـهــوم األنـاقــة لـهــذه ا
ـصنفة من األكـثر نفوذا الـشهيرة ا

في القرن العشرين.
ـصـنـوع من ـقــلّم ا مـن الـقـمـيص ا
قــمـاش اجلـيــرسي سـنـة  1916إلى
الـبزّات الـنسـائية في اخلـمسـينات
والــسـتـيــنـات مــرورا بـالـفــسـاتـ
الــسـوداء الـقـصـيــرة خالل الـفـتـرة
ــعــروفـة بــالـســنــوات اجملـنــونـة ا
يــكــرّم مـعــرض غــابـريــيل شــانـيل.
مـــانــيـــفـــست دو مــود (غـــابـــريــيل
وضة) الـذي يفتتح شـانيل. بيـان ا
اخلــمـيس في قـصـر غــالـيـيـرا هـذه
ـصـمـمـة الرائـدة بـعـد نـصف قرن ا

على وفاتها.
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