
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6776 Sunday 4/10/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6776 االحد 16 من صفر 1442 هـ 4 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

طبعة العراق 

  UÐU ù« ‚uHð U½Ë—u  s  ¡UHA «  ôUŠË  UO u « Èu²  ÷UH ½≈

‰ušœ bFÐ w×B « l{u « r UHð s   «d¹c%

wFL²:« wAH² « WKŠd  ‚«dF «
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3672 إصابة بـفايـروس كورونا
و تمـاثل 3861 مـصـابـاً لـلـشـفـاء
وبـواقع  49 حـالــة وفـاة جــديـدة
وقف الوبائي ليوم امس ضمن ا
الـــــســـــبت. وقـــــالت الـــــوزارة في
احصائية تابعتها (الزمان) امس
ان (مــخـــتــبـــرات الــوزارة اجــرت
 18424 فحـصـا وسـجلت 3672
اصابة جديدة في عموم العراق 
حــيث تــصــدرت صــحــتــة بــغـداد
وقف اليومي بتشخيص الكرخ ا
 714 اصـابــة وتـلـتـهــا الـرصـافـة
حـالة) واضافت ان بواقع  702 
(مـجـمــوع حـاالت الـشــفـاء بـلـغت
 3861 وبـــــــواقع وفـــــــيــــــات 49
حـالـة). واصــدرت الـوزارة بـيـانـاً
بــشــأن زيــارة أربـعــيــنــيــة اإلمـام
احلـــســـ عــــلـــيه الـــسالم.وذكـــر

البيان الذي تـلقته (الزمان) امس
انه (فـي ظل الــــظـــرف الــــصـــحي
الـــطــار الــذي يـــعــيــشـه بــلــدنــا
بـــســبـب تــفـــشي وبــاء كـــورونــا
ونحـن نسـتـقبل ذكـرى أربـعيـنـية
ـاليـ االمــام احلــسـ وتــدفق ا
ــا ـــســلـــمــ الى كـــربالء و من ا
تكتنفه هذه احلشود اجلماهيرية
الكثـيرة من خـطر كبـير في زيادة
انتشـار الوباء) وأهابت الوزارة
ـواطـنـ الزائـرين وأصـحاب (با
ـسـؤول واكـب احلسـيـنـية وا ا
ـــــقـــــامـــــات ــــــراقـــــد  وا عـــــلى ا
واجلـوامع واحلـسيـنـيـات اتـخاذ
االحــتـيــاطــات الالزمـة وتــطــبـيق
نع اإلجـراءات االحتـرازيـة كـافـة 
انـتـشـار الـعـدوى) الفـتـا الى انه
(مـن بـــ الــــزائــــريـن واهم تــــلك
االجـــراءات هـــو االلــتـــزام الـــتــام
بــارتــداء الــكـمــامــات من قــبل كل
الزائرين بدون استثناء واحلفاظ

عـلى الـتبـاعـد اجلـسـدي مـا أمكن
ذلك وتـعــقـيم الـيـديـن بـاسـتـمـرار
وعـــلى مـالكـــاتـــنــــا الـــصــــحـــيـــة
ـنـتشـرة على ومفـارزنـا الطـبـية ا
طـول سـيـر الــزائـرين الى كـربالء
اتـــخـــاذ االجـــراءات الـــصـــحـــيـــة
الـــوقــــائــــيــــة الالزمــــة وتــــقـــد
اخلدمات الـصحية الـتشخـيصية
والعالجية والتوعوية واالشراف
عـلى تنـفـيـذ االجراءات الـوقـائـية
ـواكب احلـسيـنـيـة وخـاصة في ا
ــقــدم لــلــزائــرين) في الــطــعــام ا
ـواطنـ وخـاصة وحث الـبيـان ا
ـزمـنـة واالعـمـار ذوي االمـراض ا
الكبـيرة  على (اجـراء الزيارة عن
بعد) داعيا رجال الدين ووجهاء
الــعــشـائــر ومــنـظــمــات اجملــتـمع
ــــــــــدنـي الـى (بــــــــــذل كـل مـــــــــا ا
يــســتــطـيــعــوا لــنــشـر الــتــوعــيـة
ـــواطــــنـــ الــــصــــحـــيــــة وحث ا
الزائـرين على تـطبـيق االجراءات

الـوقــائـيـة مـن ارتـداء الـكــمـامـات
والـتبـاعـد اجلـسدي حـفـاظـا على
صــحـــتــهم وسالمـــتــهم وسالمــة
االخرين من هذا الوباء). واعلنت
ــيـة إن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
ـرحـلة الـعـراق دخل مـا يـسـمى 
رحـلة التـفشي اجملـتمـعي وهي ا
الثالثـة محذرة من تـفشي الوباء
ـــثل فـي عـــمـــوم الــــبالد.وقــــال 
ــــنــــظـــــمــــة في الـــــعــــراق أدهم ا
اسـمــاعــيل في تــصـريح امس إن
(مـراحل انــتـشـار الــفـايـروس في
الـــــعـــــراق فـي الـــــوقت احلـــــالي
مازالت حتت الـسيـطرة والـدولة
تــبــذل جــهــوداً الحــتــواء الــوبـاء
والـســيـطـرة عــلـيه بـحــيث يـكـون
ـتـاحة ضـمن القـدرة الـسـريريـة ا
لــدى الــصــحـة) مــشــيــرا الى ان
(بـقـاء انـتـشـار الـفـايـروس ضـمن
احلـدود احلــالـيــة يـجــعل الـدولـة
تـسـيـطــر عـلـيه كـون عـدد األسـرة

ـصـابي كـورونـا في اخملـصـصـة 
عموم محافظات البالد يصل إلى
ـــــئـــــة مـن عــــدد أقل من  50 بـــــا
ــصـــابــ بــالـــفــايــروس إال أن ا
ــــســـتـــمــــرة في عـــدد الــــزيـــادة ا
اإلصــابـــات تــشــكل عـــامل قــلق)
محـذرا من (تزايـد محـتمل ألعداد
دة صـاب بـالفـايروس خالل ا ا
ــــقــــبــــلــــة جــــراء اســــتــــمــــرار ا
التـجمعـات وعدم اتـباع إجراءات
الـوقـايـة وااللـتـزام بـالـتـعـلـيـمـات
الــصـحــيـة والســيـمــا ان الـزيـارة
األربعيـنيـة ودخول فصل الـشتاء
قـد يـؤديـان إلى زيـادة كـبـيـرة في
ـصابـ وبـالتـالي سيـكون عدد ا
هــــــنــــــاك طـــــلـب عــــــلـى األســـــرة
الســـتــيــعـــاب تــلـك األعــداد وقــد
يــشــكـل ذلك مــشــكــلــة حــقــيــقــيـة
الســـيـــمــا إذا تـــضـــاعـــفت أعــداد
سـجـلة اإلصابـات عـلى األعـداد ا

دة). خالل هذه ا
 من جهـة اخرى  استـأنف مطار
النـجف الدولي الـرحالت اجلوية
اخلـاصـة بـزوار األربـعـيـنـة.وقـال
ـــطــار فـي بــيـــان تــلـــقــته اعالم ا
(الــــــزمــــــان) امـس انـه (تــــــقــــــرر
اسـتـئـنــاف الـرحالت اجلـويـة من
مطار الـنجف الدولي اعـتبارا من
امس الـــــــســــــبـت لــــــنـــــــقل زوار
( اربـــعـــيـــنــيـــة االمـــام احلـــســ
واضـــــــاف ان (عـــــــدد الـــــــرحالت
ســــتــــكــــون بــــواقـع  ست رحالت
يومية) مشيـرا الى (انهـا تتوزع
بـواقع اثـن مـن دبي واثـن من
طهـران واحدة قـطريـة واحدة من
أربيل).  وسـيّرت الـشركـة العـامة
للخـطوط اجلـوية العـراقية قـافلة
من الباصات واحلافالت مـختلفة
االحــــجـــام الى مـــديــــنـــة كـــربالء
لـلــمـشـاركـة مـع اسـطـول الـوزارة
وتـــشــكـــيالتــهـــا في نـــقل زائــري
اربـعـيـنـيـة االمـام. وعـقـدت هـيـئة
ـــنـــافـــذ احلــدوديـــة في مـــنـــفــذ ا
زربــاطــيـــة احلــدودي اجــتــمــاعــا
تنسيقا إستـعدادا لتنفيذ قرارات
الــلـجــنـة الــعـلــيـا لــدخـول زائـري
األربـعيـنـيـة فـيمـا اكـد االجـتـماع
عــلى اجــراءات دخــول الــزائــرين
نفذ.وقالت الهيئة في بيان عبر ا

تلقته (الـزمان) امس انه (التزاما
بـتـنفـيـذ مـقـررات الـلجـنـة الـعـلـيا
للصحـة والسالمة الوطـنية الذي
ـــوافــقـــة عـــلى دخــول تـــضـــمن ا
زائـري أربعـيـنـية اإلمـام احلـس

من مـنـفـذ زربـاطـية وبـواقع 250
مـوكـبـا مع حتـديـد عـدد أفـراد كل
مـوكـب بــنـحــو عـشــرة اشـخـاص
فـــقط مع االلـــتــزام بـــاالجــراءات
الوقـائية جلـائحـة كورونـا بشرط
جـــلـب الـــزائـــر الـــوافـــد شـــهــادة
الـــــفــــحـص بي سـي ار اخلــــاص
للـكشف عن كـورونا) واشار الى
ان (مـــديـــريــة مـــنــفـــذ زربــاطـــيــة
احلدودي عقدت اجتماعا تنسيقا
ـنـفـذ ضم الـدوائـر الـعـامـلـة في ا
احلــــدودي لـــلــــتـــداول فـي آلـــيـــة
تـطـبـيق الـقـرار وتـأكـيـد تـسـخـير
اإلمـــكــانـــات اإلداريـــة واألمــنـــيــة
واخلـدمـيـة وتـوظــيـفـهـا بـالـشـكل

ـــــــدروس) وأضــــــــاف انه ( ا
االتـــــــفـــــــاق عـــــــلى تـــــــنـــــــظـــــــيم
االسـتـحـضـارات لـتـطـبيـق الـقرار
ــهـنــيـة عــالــيـة والــتـشــديـد في
تـطـبـيق فـقـراته لـضـمـان سالمـة
الـــــوافـــــدين وخـــــلـق حــــالـــــة من
االنسـيابـية في عـملـية تـفويـجهم
ومــغــادرتــهم وفـق الــتــعــلــيــمـات
الــصـــادرة الــتي أكــدت مـــنــحــهم
تـــأشــيــرة دخــول نـــافــذة لــغــايــة
العاشر من الشهر اجلاري).وعزا
مـحــافظ الـنــجف لـؤي الــيـاسـري
سبب تعطـيل الدوام الرسمي في
وظف احملافظة الى عـدم قدرة ا

مـن الـــــوصــــــول الى الــــــدوائـــــر.
ـدني وانــقـذت مالكــات الــدفــاع ا
 30 شخصـا من حريق اندلع في

فندق بكربالء.
ـديـريـة في بـيـان تـلقـته  وقـالت ا
(الـزمـان) امس ان (حـريـقا انـدلع
داخل فـنــدق جـنـة االمــيـر الـواقع
ــكــون من ــديــنــة وا في مــركـــز ا
خمـسـة طوابق) مؤكـدا ان (فرق
الــدفــاع تـــمــكــنت من اخــراج 30
نــزيال بــأمــان وسالم من طــوابق
الـفــنـدق بــالـتــزامن مع عـمــلـيـات
اخـمـاد احلـريق والـسـيـطرة عـلى
الــنــيــران الــتي كــادت ان تــلـتــهم

طوابق الفندق كافة). 
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تـغـريـدة عـلى تـويـتـر ان (احلـياد
واالسـتـقالل في صـمـيم تـفـويض
تحـدة يعـني أننا نـتعامل األ ا
مع مجموعة واسعة من أصحاب
الـــشــأن فـي الــســـعي لـــتــحـــقــيق
السالم وعـملـنـا في العـراق ليس
اسـتـثـناءً) وأضافـت أن (احلوار
هـو احلـل الـوحـيــد والـتــخـويف
والـعـنف ليـسـا الـطـريق لـلـمضي
) وفي وقت سابق ذكر قدمـاً أبداً
بـيــان لـلـحــشـد الــشـعـبي تــلـقـته
(الــزمــان) امس ان (احملــمــداوي
اســـتــقــبـل بالســخـــارت في مــقــر
الهـيـئة حـيث جـرى خالل اللـقاء
بـحث تطـورات األوضـاع األمـنـية
في البالد ومالحـقـة بقـايا داعش
الـتي حتـاول تـعـكـيـر صفـو األمن
نـاطق) واالسـتـقرار فـي بعـض ا
وأكـــد احملــــمـــداوي أن (هـــيـــئـــة
احلـشـد مؤسـسـة رسـمـيـة تـرتبط
بـــالــدولـــة الــعـــراقــيــة وتـــخــضع
لـقــرارات الـقــائـد الــعـام لــلـقـوات
سـلـحة) مشـدداً عـلى (ضرورة ا
الــوقــوف مع الـدولــة وقــراراتــهـا
واحتـرام هيـبتـها) ولفت الى ان

(احلــشـد الــشــعـبـي مـســتــمـر في
جـهـود مـكـافـحـة اإلرهـاب وإعادة
العوائل النازحـة حيث قام بجهد
أمــني وخــدمـي كــبــيــر لــتــهــيــئـة
األجواء إلنهاء ملف النازح في
الـــعـــراق) مــــثـــمــــنـــا (دور األ
ــــتـــحــــدة في دعم ومــــســـاعـــدة ا
العـراق). وع احملـمـداوي نائـباً
لـــرئــيس هـــيــئــة أركـــان احلــشــد
اضي خـلفا الشعـبي في شبـاط ا
هـنـدس.وأثار لـقاء ألبو مـهـدي ا
بالسـخـارت بــاحملـمـداوي غـضب
نــاشـطــ عــراقـيــ عــلى مـواقع
التـواصل االجـتمـاعي وكان وسم
(بالســخـارت عــدوه االنــسـانــيـة)
أحد أكـثر الـهاشـتغـات تداوالً في
ـاضية العـراق خالل السـاعات ا
حـيث نــشـر نــاشـطـون تــغـريـدات
تــنــتـقــد بالســخــارت وتــضــمـنت
ـية صـور تـعـبـيـريـة لـلـمـثـلـة األ
وإلى جـانـبـهــا قـاسم سـلـيـمـاني
ـحـابـاة الـقوى مـتـهـمـ إيـاهـا 
واألطـــــراف الــــتـي اســــتـــــهــــدفت
احملــــتـــجـــ عـــلـى مـــدى الـــعـــام

اضي بحسب تعبيرهم. ا
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األربــعـيــنــيــة ويــتــخــلــله بــعض
سـؤولة وغـير التـصرفـات غيـر ا
ـــتـــزنــــة  وأثـــنـــاء  دخــــولـــهم ا
احملـافـظـة  مـراقـبـتـهم ونـصب
كــمــ لـهم  وقــد ألــقي الــقـبض
عليهم) مبينا ان (عدد اخملالف
بــلغ  25 شـــخـــصـــاً وضـــبـــطت
بــحـوزتــهم  13 دراجــة نــاريـة 
عدد منهـا كان مخالـفاً للضوابط
وبـدون مـســتـمـسـكـات رسـمـيـة 
كما ضبـطت بحوزة أحدهم مادة
الكـريسـتال اخملدرة) مؤكدا انه
( إتخـاذ اإلجـراءات القـانونـية
بـــــحـــــقـــــهـم واحـــــالـــــتـــــهم  إلى
القـضـاء). وكشـفت قـيادة شـرطة
ذي قــارعن تـفــاصـيل قــتل امـرأة
عـــــــلـى يـــــــد ابـــــــنـــــــتـــــــهـــــــا في
الــنــاصـريــة.وقــالت الــقــيـادة في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(معـلـومات وردت بـوجـود حادث
قـــتل امـــرأة داخل مـــنـــزلـــهــا في
الناصرية صوب الشامية منطقة
الـــــــزعـــــــيالت) واشـــــــار الى ان
(اصـــابع االتــهـــام تــوجـــهت الى
تهمة  س . بنت اجملنى عليـها ا
ع . ع الــبـــالــغــة من الــعــمــر 43
كـونهـا تسـكن مع اجملـنى عـليـها
وهـي تــعـــانـي من اضـــطـــرابــات
نـفـسـية) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
ــتــهـــمــة اعـــتــرفت بـــارتــكــاب (ا
ـة وذكـرت بإفـادتهـا كانت اجلر
ا مـشـادة كالمـيـة مع والـدتـهـا 
دفعها الى  خنق والدتها بيديها
ـــــوت دون شـــــعــــور او حــــتـى ا

السيطرة على نفسها). 

وتداولت بعض مواقع التواصل
االجـتمـاعي مـقطع فـيـديو يـظـهر
فيـه مالحقـة عـناصـر من الـقوات
األمـنــيـة لـعـجـلــة مـدنـيـة وخالل
عـملـيـة تـفتـيـشـها ظـهـر شخص
كــان مـــخـــبــأ داخل الـــصـــنــدوق

اخللفي.
 واوضـحـت الـقـوات االمــنـيـة ان
ـوضـوع حـدث في قـضـاء (هـذا ا
مــنــدلي بــديــالى وكــان الـواجب
هو مالحقة احد جتار اخملدرات
وبــعــد قـــيــام الــقـــوات األمــنــيــة
ــــــحــــــاصــــــرتـه حــــــاول احـــــد
االشـــخـــاص تــهـــريـــبه من خالل
وضــعه في الــصـنــدوق اخلــلـفي
لعجلته حيث تمكنت هذه القوة
من الـــقــــاء الـــقـــبـض عـــلى هـــذا
الـتـاجــر والـشـخص الـذي حـاول
تـهـريــبه وقـد اتـخـذت بـحـقـهـمـا
االجراءات القانـونية وإحالـتهما
لــلـــجـــهــات اخملـــتـــصــة إلكـــمــال
أوراقهـما التـحقـيقـية). واطاحت
ـنـشآت قـيـادة شرطـة الـنـجف وا
وبـــــالــــتـــــعــــاون مـع مــــديـــــريــــة
إســتـــخــبــارات احملــافــظــة وأمن
احلـــشـــد الـــشـــعــــبي بـــعـــدد من
اخملـــالــفــ . وقـــال مــديــر أعالم
قـدم مقداد الشـرطة باحملـافظـة ا
ـــوســــوي في بــــيـــان تــــلــــقـــته ا
(الــــزمــــان) امس انـه ( الــــقـــاء
الــقـــبض  عـــلى مـــجـــمــوعـــة من
أصحاب الدراجات النارية  بعد
خـروجـهم من مـحـافـظـات أخـرى
بـأجتـاه الـنـجف ثم إلى كـربالء 
وبـــأســـلـــوب يــســـيئ إلـى زيــارة

لــوزارة الـدفـاع تــلـقــته (الـزمـان)
امس انـه (بــجــهــد اســتــخــبـاري
دقــيق ومن خالل كــمـ مــحـكم 
اســتـطـاعت مــفـارز مــديـريـة امن
بــغــداد بــالــتـــعــاون مع الــفــرقــة
االولى شـــــرطـــــة احتــــاديـــــة من
اعتقـال عصـابة مكـونة من ثالثة
اشخاص يـروجون لعـملة مزورة
في مــديـــنــة الـــصــدر بـــبــغــداد)
واضـــــاف انه (ضــــبـط بــــحــــوزة
ـتهـمـ عمـلـة مزورة تـقدر 10 ا
ماليــــ ديــــنـــار و 700 دوالر 
حـــــيـث  مـــــصـــــادرة االمـــــوال
ـتهـم الى التـحقيق). واحالة ا

ا يسمى ديوان كانوا يعمـلون 
اجلند وثالثة مـنهم في مايسمى
ديـــواني الــصــحــة والــتــصــنــيع
والــتــدريب) مــؤكـــدا انه (جــرى
تـــــدوين اقـــــوالــــهـم اصــــولـــــيــــاً
واعـتــرفــوا جـمــيـعــهم بــتــنـفــيـذ
الـعديـد من الـعمـلـيات اإلرهـابـية
فــضالً عن مـهــاجـمــة ومـواجــهـة
األجـهـزة األمنـيـة خالل عـمـلـيات

التحرير).  
وتـمكـنت مـديـرية االسـتـخـبارات
الـعــسـكـريـة من تـفــكـيك عـصـابـة
مـكـونـة من ثالث افـراد يـروجون
ـــزورة. وقــال بــيــان لــلــعـــمــلــة ا

والـــتـــحـــالُف الـــدولـي). وافــادت
خـــلــيـــة اإلعالم األمـــني بــالـــقــاء
الـقــبض عـلى  26 ارهـابــيـاً في
نـيـنـوى.وقـالت اخلـلـيـة في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (وفـقـاً
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة تـمـكـنت
مـفــارز جـهـاز األمـن الـوطـني في
نــيــنــوى عــبــر نـــصب الــكــمــائن
ورصــــد وتـــعـــقـب فـــلـــول داعش
لـقى القبض عليهم واعترافات ا
 مـن الـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى 26
ارهـــابـــيــاً وفق مـــذكـــرات قــبض
قـضائـية فـي منـاطق مـتفـرقة من
احملافظة) الفتا الى ان (اغـلبهم
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شـكـا مواطـنـون من كـثـرة حاالت
الغرق في نـهر دجلـة في سامراء
وذلك نـــتــيـــجــة جـــهل الـــكــثـــيــر
الــســبـاحــة. فـقــد ابـتــلـعت مــيـاه
دجلـة عائـلـة من ثالثة افـراد يوم
ــاضــيــة. وهم الـزوج اجلــمــعـة ا
وزوجـته وابـنـهـمـا بـعـد ذهـابـهم
الى شـواطئ نهـر دجـلـة من جهه
ــقــالع. وقــال شــهــود عــيـان ان ا
(الــغـرق بــعـد ســقـوط االبن قــفـز
االب النقـاذه وامه كذلك لـكن قوة
ــاء ســحــبـهم وســرعــة جــريـان ا

وغرقت العائلة بالكامل) .
ــتــحـدث بــاسم الــقــائـد واعــلن ا
ـسلحـة عن مقتل العام لـلقوات ا
ارهــابــيــ اثــنــ وتــدمــيـر 20
ــــحــــافــــظــــة كــــهـــــفــــا ووكــــرا 
ديالى.وقـال اللـواء يحـيى رسول
في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس
ـسـتـمرة انه (خالل عـمـلـيـاتـهم ا
الحـقــة بـقــايـا فــلـول مــنـذ أيــام 
داعش وجتفـيف منابع تـمولـيها
ـناطـق الوعـرة وغـيـرها من في ا
األمــاكن تـمـكن جــهـاز مُـكــافـحـة
اإلرهــاب من قــتل عُــنــصــرين من
عــصـــابــات داعش وتــدمــيــر 20
كــهــفـاً ووكــراً بـعــضُــهـا قــد بُـني
حتـت األراضي الــــزراعــــيــــة في
ُحافظة مناطق حوض العظيم 
ديــــــــالى) واضـــــــاف ان (هـــــــذه
العـملـية جـاءت بغـطاء جوي من
طـــــيــــــران اجلـــــيش الــــــعـــــراقي
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اوبامـا مـتـحـدثا ايـضـا نـيـابة عن
زوجــته مـــيــشــيل "رغـم أنــنــا في
خـضم مـعـركـة ســيـاسـيـة كـبـيـرة
ونـــحن نـــأخــذ ذلـك عــلـى مــحـــمل
اجلد فإنـنا نـريد أيـضا أن نوجه
أطـــيب تـــمــنـــيـــاتـــنــا إلـى رئــيس
ــتـــحـــدة والـــســـيــدة الـــواليـــات ا
األولى". واضــــاف اوبـــامــــا خالل
حمـلـة جلـمع الـتبـرعـات لـلـمرشح
وقراطي لـلرئاسـة جو بايدن الد
عــبــر اإلنـــتــرنت "مــيـــشــيل وانــا
نــتـمــنى أن يــتــلــقّــيـا إلـى جـانب
ـتـضـررين اآلخـرين من كـوفـيـد- ا
 19 في جـــمـــيـع أنـــحـــاء الـــبالد
الـرعـايـة الـتي يـحـتـاجـون إلـيـهـا
وأن يـكـونـوا عـلى طـريق الـشـفـاء
الـعـاجـل. وبـعث الـزعــيم الـكـوري
الـشـمـالي كــيم جـونغ أون رسـالـة
إلى الــرئــيـس األمــريــكي دونــالــد
تـــرامـب الـــذي ثــــبُـــتت إصــــابـــته
ستجدّ تمنّى بفايروس كورونا ا
له فيها التعافي "في أسرع وقت"
حــســبــمـــا ذكــرت وكــالــة األنــبــاء
الــكـوريّــة الــشــمـالــيّــة الـرســمــيّـة
الــســبت.وقــالت الــوكــالـة إنّ كــيم
"أعـرب عـن تـعــاطــفه مع الــرئـيس
(األمـــريــكـي) والـــســيّـــدة األولى".
وأضـــافت "قـــال (كـــيـم) إنّه يـــأمل
بصدق في أن يـتماثال لـلشفاء في
أسـرع وقـت ويـأمل بــأن يــتـغــلّــبـا
عـلى ذلك. أرسل إلـيــهـمـا حتـيّـاته
ــــــــــرشح احلــــــــــارّة". وأعــــــــــلـن ا

) أ ف ب) - أعـــلن { واشــــنــــطن
طــبــيب الــبــيت األبــيض امس أن
الرئـيس األمـريكي دونـالـد ترامب
يــتـــلــقى عالجـــا جتــريــبـــيــا ضــد
كوفيد- 19 هو عبارة عن أجسام
مضادة صـناعـية مـشيرا إلى أنه
يـتـمــتع بـ"مـعـنــويـات جـيـدة" رغم
شعـوره بتـعب.وقـال شون كـونلي
طبيب الرئيس في بيان "بعد ظهر
اليوم كان الرئـيس ال يزال متعبا
ولكن مـعـنـوياته جـيـدة". وأضاف
أنه  حـقــنه بـجـرعــة من الـعالج
الـتــجـريـبي الــذي طـوره مـخــتـبـر
"ريجـينـيرون" وكـان أعطى نـتائج
أولــيــة مــشـــجــعــة في الــتــجــارب
الـسـريــريـة عـلى عــدد صـغـيـر من
ــرضى.وأشــار الـطــبــيب إلى أن ا
اخلــبـــراء يـــفــحـــصــون الـــرئــيس
وســيــقــدمــون تــوصــيــات بــشــأن
"اخلـطـوات الـتـالـيـة" مـضـيـفًـا أن
الـســيــدة األولى مـيـالنـيــا تـرامب
صابة أيضًا بكوفيد- 19تعاني ا
"سـعـاال خــفـيـفــا وصـداعـا. ووجّه
الرئـيس األمـريكي الـسـابق باراك
أوبــامــا امـس لــلــرئـــيس دونــالــد
تــــرامب "أطــــيب تــــمــــنــــيــــاته" له
بـالــشـفــاء من فــايـروس كــورونـا
مسـلـطـا في الوقت نـفـسه الـضوء
عـركة السيـاسية الـكبيرة" على "ا
وقراطي واجلمهوري ب الد
تعـلقة بـاالنتخـابات الرئـاسية وا
في  3 تـــشــــرين الــــثــــاني. وقـــال
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اكد وزيـر اخلارجـيّة فـؤاد حس
لنـظـيـره االمريـكي مـايك بومـبـيو
خالل اتـــــــصـــــــال هــــــاتـــــــفي ان
احلـــكـــومـــة اتـــخـــذت ســـلـــســـلــة
اجراءات امنية لوقف االعتداءات
ـنــطـقـة اخلـضـراء ومـطـار عـلى ا
بـغـداد الـدولي.وقـالت اخلـارجـية
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(حـسـ و بـومــبـيـو بـحـثـا خالل
اتـــصــــال  الـــعالقــــات والـــروابط
الــثــنـائــيّــة بـ الــبــلـديـن وعـلى
بـدئي لإلدارة األمـريكـية القـرار ا
بــســـحب الــســفـــارة من بــغــداد)
واعـرب الـوزير  بـحـسب الـبـيان
عن (الـقلق جتـاه هـذا الـقرار رغم
كــــونه قــــراراً ســـيــــاديّــــاً يـــخصّ
اجلانب األمريكي ولكن قد يؤدّي
إلى نـتائج ال تـصُب في مـصـلـحة
الشعـب العراقي) مشيرا الى ان
(احلكومـة العـراقيّة اتـخذت عدداً
التـنظيميّة من اإلجراءات األمنية
والسياسية والدبلوماسية لوقف
نطـقة اخلضراء الهجمـات على ا
ــطــار وســـوف تــكــون هــنــاك وا
نــتــائج إيـجــابــيّــة مـلــمــوسـة في
الــقــريب الـــعــاجل). من جــانــبه 
أكّــــد بـــومــــبـــيـــو أن (الــــعالقـــات
األمـــريــكــيــة-الــعـــراقــيــة مُــهــمّــة
لـلجـانـبـ كـما نـاقش اجلـانـبان
ـسـتقـبلـيّة مُخـتـلِف االحتـماالت ا
بــالـــنـــســبـــة لـــوضع الــبـــعـــثــات
الـدبـلـومــاسـيّـة في الـعـراق). الى
ــتــحـدة ذلك  ردت بــعـثــة األ ا
فـي الـــــعــــراق (يـــــونـــــامي عـــــلى
االنــتـقــادات الـتي وجــهت إلـيــهـا
ـثلـة األم الـعام بعـد اجتـماع 
تحدة جين بالسخارت لأل ا
مع رئــيس أركـان هــيــئـة احلــشـد
الـــــشـــــعـــــبي عـــــبـــــد الـــــعـــــزيــــز
.وقــالت يــونـامي في احملـمــداوي
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ــوقــراطي في االنــتــخــابــات الــد
الـرئـاسـيـة األمـريـكـيـة جـو بـايـدن
اجلـمعـة أنّ نـتـيـجـة فحـص كشف
اإلصـــابــة بـــكـــوفـــيــد- 19جــاءت
سلـبـيـة وذلك بـعـد ثالثـة ايام من
ـــنــــاظـــرة الـــتـي جـــمـــعــــته إلى ا
الـــرئـــيس دونـــالـــد تــرامـب الــذي
تبـيّنت إصـابته. وقـال "سعـيد في
اإلبالغ أنّ نتـيجـة فـحصـينـا جيل
(زوجــته) وأنــا جــاءت ســلــبــيــة".
وأضـاف "أتـمـنى أن يــفـيـدنـا هـذا
كـتــذكـيـر: وضـع كـمـامــة احلـفـاظ
عـلى الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي غـسل
اليدين". وقبل قـليل من ذلك أعلن
طبـيب بايـدن كيفـن اوكونور في
بيـان أن النـتيـجة جـاءت سلـبية.
وقال تـرامب امس إنه يـعـتـقد أنه
"في حــال جــيـــدة جــدا" وذلك في
أول تـعــلـيق عــلـني له مــنـذ إعالن
إصابته بكوفيد-19 . وفي رسالة
قصـيرة عـبر الـفيـديو نُشـرت على
حــسـابه فـي تـويــتــر قــال تـرامب
"أريد أن أشكر اجلميع على الدعم
الـهــائل". وأضــاف "أنـا ذاهب إلى
مستـشفى والتـر ريد. أعتـقد أنني
في حال جيدة جدا. لكننا سنتأكد
من أن األمور تسيـر على ما يرام.
والـســيـدة األولى في حــال جـيـدة
جــــــدا" في إشــــــارة إلـى زوجــــــته
مـــيـالنـــيـــا الـــتي ثــــبـــتت أيـــضـــا
إصــابـــتــهــا بــفـــايــروس كــورونــا

ستجد. ا

وخـلــصت دراسـة أجــرتــهـا جــامـعــة سـانــتـيــاغـو في
تـشــيــلي الى أن الــعـام اجلــاري سـجـل أعـلى مــعـدل
لـدرجـات احلـرارة في شـبـه جـزيـرة أنـتـركـتـيـكـا مـنـذ
ـنــاخ راوول كــورديـرو في ثالثــة عـقــود.وقــال عـالـم ا
بـيان امس إن (درجـات احلـرارة هذه أعـلى بدرجـت
ـعـتادة) وأضـاف انه (في ـسـتـويات ا مـئـويتـ من ا
أقـصى الـطـرف الـشـمالي لـشـبه جـزيـرة أنـتـركـتـيـكا
جتـاوز متـوسط درجات احلـرارة القـصوى حتى اآلن
هـذا العـام مستـوى صفـر درجة مـئويـة وبالـتالي هذا

وضع غير مسبوق منذ  31 عاما) 
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تـوقــعت الــهــيــئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلــزالي الـتـابــعـة لـوزارة الــنـقل ان تـشــهـد درجـات
احلــرارة اســتـقــرارا في بــغــداد واحملــافــظـات خالل
ـقبـلة  حـيث ستـكـون العـظمى في الـعاصـمة االيـام ا
يـوم غـد االثـن  40 مـئـويـة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيان
تلقته (الزمان) امس ان (درجات احلرارة تستمر في
االسـتـقرار عـلى مـا هي علـيه في بـغداد واحملـافـظات
مع انـخفاض بـضع درجات في الوسط  حـيث تكون
ــتـوقــعـة لــيـوم غــد االثـنـ  40 مــئــويـة). الـعــظـمى ا
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أكبر الهمـوم التي تالحقه و تتواجد
معه) مؤكدا وجوب ان (نختار مثاال
ـشـكـلة ـيـا في تـعـامـله مع هـذه ا عـا
ـوارد ونـطـبـقه فـلـديـنـا الـكـثـيـر من ا
الطـبيـعـية والـشبـاب الطـامح للـعمل
حلل مـشكـلـة الـسكن اذ ان الـشـركات
عـــلى الــبـــاب تــريـــد من يــفـــتح لــهــا
ويــســتـقــبــلـهــا بــقـوانــ واجـراءات

ميسرة). 
وكـانت الــفـرق الـفـنـيــة والـهـنـدسـيـة
الـتـابعـة لـهـيـئـة االعالم واالتـصاالت
ــشـتـركـة مع قـد واصــلت جـوالتـهـا ا
االجـهــزة االمـنــيـة لـتــقـويض حـاالت
الـغش االلـكـتـروني الـتي تـنـتشـر مع
ـرحـلة االعـداديـة حيث امتـحـانات ا
ـــذكـــورة الـــطــيف رصـــدت الـــفــرق ا
التـرددي خالل جوالت مـيدانـية قرب
راكز االمتحانـية في جانبي الكرخ ا

والرصافة. 
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ــتــطــورة وبــعـــد رصــد بــاالجــهــزة ا
وتـتـبـع مـسـتـمـر لــلـتـرددات ضُـبـطت
حـــالـــة غش الـــكـــتـــروني مـن احــدى
الـــعــجالت الــقــريـــبــة من اجلــامــعــة
الـتـكـنـولـوجيـة لـيـتـبـ ان بـداخـلـها
شــخص يـقــوم بـالــغش االلـكــتـروني
الحد الطـلبـة الذين يؤدون االمـتحان
داخل اجلـــامـــعـــة ومن خالل جـــهــاز
ارسـال صـوتي الســلـكي. وفي مـكـان

اخر جرى تتبع اشارات ترددية تب
من خـاللــــهـــــا وجـــــود حـــــالـــــة غش
الــــكــــتــــروني قــــرب كــــلــــيــــة االدارة
ستنصرية واالقتصاد في اجلامعة ا
في جــانب الــرصـافــة وجــرى ضـبط
عجلة يستقلها شخص يقوم بالغش
االلـكــتـروني عــبـر رد االجــوبـة الحـد
ــركــز االمــتــحـاني. الــطــلــبـة داخل ا
وحذرت الـهيـئـة الطـلبـة من التـعامل
مع اجـهـزة الـغش االلـكـتـروني خالل
االمـتحـانـات النه امـر يـحـاسب عـليه
الــــقـــــانــــون ويـــــؤدي الى الـــــضــــرر
ستقبل الـطالب. ورأى مركز يطلق
على نفسه اسم مـراقبة اإلنترنت أن
مــشـــروع الــكــابل الـــضــوئي أصــبح
ــنــال بــالـــنــســبــة حــلــمـــاً بــعــيـــد ا
ـقـدمـة لـلـعـراقـيـ عـادا اخلـدمـات ا
حــــالــــيــــا شــــبه مــــعــــدومــــة في ظل

سؤولة.  مسوغات اجلهات ا
ــــركـــــز في بـــــيــــان امس إن وقــــال ا
(خــدمــات االنــتــرنت في الــعــراق مـا
زالت دون مـستـوى الـطمـوح نـتيـجة
لـــعـــدم اكـــتــمـــال مـــشـــروع الـــكـــابل
الــضـوئي لــنـقل االنــتـرنت تــرانـزيت
التـابع لـشركـة سـيمـوفـني ايرثـلنك)
ـــشـــروع تـــلـــكــأ مـــشــيـــراً إلـى أن (ا
وحصلـت فيه توقـفات بـسبب وجود
جملـة من شبـهات الفـساد). وأضاف
أن (مــــشــــروع الــــكــــابـل الــــضــــوئي

للشباب). وتابع ان (اجملتمع الرقمي
الــذي نـــأمـــله يـــشـــمـل الــعـــديـــد من
الــتـــطــبــيــقــات الــتي ســتــســاهم في
تـطـويـر الـتـعـلـيم وتـقـد اخلـدمات
الــصــحــيـة والــتــرويج لــلـســيــاحـة
وحتسـ اإلنتـاج الصـناعي وإدارة
ـــدن الـــذكــــيـــة وحتـــقــــيق حتـــول ا
اقتصادي كبيـر في عراقنا احلبيب)
 الفــــتــــا الى ان (أولــــويــــة هــــيــــئــــة
االستـثمـار جذب رؤوس أموال آلجل
الــتــوظــيف وتــوطــ مــنــتـج جــديـد

واقامة).
 موضحا ان (االقتـصاد القوي يعني
 بـنـاء مــصـانع عـمالقــة لـلـصـنـاعـات
ــنـتــجـات الــتـكــمـيــلـيــة و تـصــديـر ا
الـبــتـرولـيـة والــزراعـيـة والـســمـكـيـة
دنـيـة واحليـوانـية مع بـنـاء بنـية وا
حتـــتــيـــة لـــتـــشــجـــيع االســـتـــثـــمــار
والــســيــاحـة والــصــنــاعـة و رقــمــنـة
دفـوعات واإليـرادات). ومضى الى ا
ــوارده الـــقــول ان (الـــعــراق غـــني 
وامـكانـيـاته االقتـصـادية واحلـكـومة
احلـاليـة تـدرك ان بلـدنـا لـديه ثروات
البد من استـغاللها) مـشددا على ان
(االسـتـثـمـار احـد الـثـروات الـتي من
ـمكن اسـتـغاللـهـا للـنـهـوض بواقع ا
ــا ايـجـاد الــبـلـد)  مــضـيــفـا انه (ر
ســكـن الئق و مــقــدور عـــلــيه هي من
أكـبـر مـعـضالت اجلـيل احلـالي ومن
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سـيـحـسن جـودة االنـتـرنت بـالـعراق
الى  10اضـعـاف وسـيـكـون الـعراق
بـلـد تـرانـزيت دولـيا ويـدخل واردات
ـلـيـاري دوالر سـنـويـاً الفـتـاً تـقـدر 
الـنظـر إلى أن الـكـابل الـضـوئي بات

نال).  حلماً بعيد ا
ŸËdA  cOHMð

ـشروع لو ركـز أن (هذا ا وأوضح ا
 تــنــفــيــذه ســيــســهم فـي االرتــقـاء
ستوى اخلدمة ويخلق فرص عمل
جــــديـــــدة لــــلـــــشــــبــــاب فـي قــــطــــاع
التكنـولوجيا ولـكن بعض الشركات
تـسـعى وبأي ثـمن الحـتـكـار مـشروع
الكابل الـضوئي ليس بـهدف تنـفيذه
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ـتعـددة في الذكرى تزداد اجلوانب ا
الـســنـويـة لــزيـارة اربـعـيــنـيـة اإلمـام
احلـــســ عـــلــيه الـــسالم  طـــقــوســا
وعــادات وتـقـالــيـد مـخــتـلـفــة ألـفـهـا
ؤدي الزائرون على امتداد الطريق ا
ـقــدسـة قـبل إلى مــحـافـظــة كـربالء ا
الـوصـول إلى مـقـام مـرقـده الـشـريف
وأخـيـه الـعـبـاس عــلـيـهــمـا الـسالم 
وتـتــمـثل بـكــرم الـضـيــافـة واخلـدمـة
الــتي يــتــكـفل بــهــا الــقـائــمــون عـلى

واكب احلسينية .  ا
وتـــأتي الـــزيــــارة هـــذا الـــعـــام وقـــد
إدرجت طقـوسها عـلى الئحـة التراث
ــنــظــمــة ــادي في ا ي غــيــر ا الــعـــا
الـدوليـة لـلتـربـيـة والثـقـافة والـعـلوم
الـيـونـســكـو  بـعـد الـتـصـويت خالل
اجــتـمــاعــات الـدورة الــرابــعـة عــشـر
لـلـجـنــة الـدولـيـة احلـكـومـيـة لـصـون
ـادي وشهدته التراث الـثقـافي غير ا
مدينة بوغـوتا الكولومـبية للمدة من

9-14 كانون االول 2009.
وتـــمـــثل مـن يـــقـــوم بــهـــذا الـــواجب
اإلنـسانـي واالجتـمـاعي يـفـخـر كونه
يــعــكس الــصـورة اجلــمــيــلـة لــلــكـرم
الـــعــــراقي احلــــاتــــمي إلـى الـــعــــالم
ـــســــتـــوحـــاة من جـــود وكـــرم أهل ا
الـبيت عـلـيهـم السالم  حـيث إطـعام
سلم الي من ا وشراب وايواء ا
قدسة دينـة ا الذين يتوافـدون إلى ا
ســـواء من مـــحـــافــظـــات الـــعــراق ام
الدول  العربية واألجنبية في صورة
روحـانــيـة يـتــفـاعل مـعــهـا الـوجـدان
اإلنساني  واالدراج لم يكن ليتحقق
لـوال اجلـهـود الـرائـعـة الـتي بـذلـتـهـا
دائرة الـعالقات الـثقـافيـة العـامة في
وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
ـديـر الـعـام فالح بـدعم مـبـاشــر من ا

حسن شاكر .
لف اخلبيرة وقالت مسؤولة إعداد ا
ادي في مجال التراث الثقافي غير ا
نظمات الثقافية الدولية  مسؤولة ا
في قـــسم االتــفـــاقــيـــات في الــدائــرة
ـان عــبـد الــوهـاب  والـتـي مـثـلت أ
الــــعـــراق في االجـــتـــمـــاعـــات  قـــبل

مــنــاقــشــة اخلــطــة األمــنــيــة لــزيـارة
سلحة شاركة الـقوات ا األربع  
من جــيش وشـرطـة وأجــهـزه أمــنـيـة
وأســـنـــاد جــوي  في تــــنـــفــيـــذ هــذه

اخلطة . 
وأكــــد الـــيــــاســـري في تــــصـــريح أن
(احلكـومة احملـلـية وقـيادة الـعمـيات
تعمل كخـلية واحدة  وهـناك تعاون
عال لتحقيق الهدف بتأم الزائرين
الــكـرام  وحتـقــيق اإلنــسـيـابــيـة في
احلركـة وتطـبيق الـنظـام والقـانون 
ومـــنع أيـــة مــحــاولـــة لــزعـــزعــة أمن
وإســتــقـــرار الــنــجف األشــرف) . من
جـــهـــته قــال الـــهـــاشــمي ان (هـــنــاك
تعـاونا مـشتركـا دائمـيا بـ قيـادتنا
واحلـــكـــومــة احملـــلــيـــة في الـــنــجف
األشرف واآلن اخلـطـة األمنـيـة التي
 وضـــعــهــا  بــوشــر الـــعــمل بــهــا
وحــسب تــوجـيــهــات الــسـادة وزراء

الدفاع والداخلية).
 وأشــار الـــهــاشـــمي الى ( اجلــوالت
الــتـفـقــديـة لـبــاديـة كــربالء احملـاذيـة
حملافـظة األنـبار ولـبادية الـنجف من
ـمـلكـة الـسعـودية جهـه احلدود مع ا
عـبـر اجلـو) وقـال (وجـدنـا إنـتـشاراً
كبيراً لرجـال حرس احلدود العراقي
وكــذلك جملــاهـدي احلــشـد الــشــعـبي
األبـطـال  في كــافـة مـنـاطق الـبـاديـة
نع واحلدود الـعراقـية الـسعـودية  
أي تـــســلل لـــعــنــاصـــر داعش نــحــو

.( قدست دينت ا ا
 وبـــاشـــرت دائـــرة صـــحـــة الــنـــجف
دني وبالتعـاون مع مديريـة الدفاع ا
ــؤسـســة الــعـلــيـا بــالــتـنــســيق مع ا
للمـواكب احلسـينيـة  برش وتـعقيم
أمـاكن إقــامـة واسـتــراحـة الـزائـرين

وذلك للحد من إنتقال العدوى.
 وأوضح مــســؤول وحــدة األمــراض
الـتنـفـسيـة احلـادة في قسم الـصـحة
وسـوي في بيان امس العامـة ليث ا
( الـزمـان ) أن (خـطـة دائـرة الـصـحة
لهذا العام خـطة إستثنـائية  تمثلت
بالتـعاون والتواصـل مع جهات مثل
ـــدني وهـــيـــئــة مــديـــريـــة الـــدفـــاع ا
واكب). وب انه ( تشـكيل خلية ا
نحل ثالثيـة إذ وفرت مديـرية الدفاع

ــعـقـمــة بـيــركـلـورات ـواد ا ــدني ا ا
الــصـوديــوم وطـلـبــنـا مـن أصـحـاب
ــــواكب جتـــــهــــيــــز مــــرشــــات و ا
تـدريـبـهـم. مـؤكـداً (خـصـوصـيـة هـذا
الــعـــام تــتـــمــثل بـــوجــود فـــايــروس
ثل مـهمـة إضافـية كورونـا وهو مـا
نع ستمر  كبيرة  تتمثل بالتعقيم ا
إنــتـــقـــال الـــعـــدوى مع الـــتـــوعـــيــة
والــــتـــثـــقــــيف واحلث عــــلى إرتـــداء
الكمامات وغسل الـيدين بإستمرار).
مـضـيفـاً ان (حـمـلة الـرش والـتـعـقيم
مـــســتــمــرة حلــ انـــتــهــاء الــزيــارة

األربعينية . 
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من جـهـتــة أوضح ضـابط فـريق  في
ـقـدم مـديــريـة دفـاع مــدني الـنــجف ا
ربـــاح ســعـــيــد جــفـــات : أن اخلــطــة
تنقسم الى قسم األول قيام الدفاع
ـطـهـرة عـلى ـادة ا ـدني بـتـوزيـع ا ا
ـواكب احلـسـيـنـيـة  وألن أعـدادها ا
كثيرة ومن الـصعوبة تـعقيمـها كلها

ـديــريـة أو دائـرة الـصـحـة من قـبل ا
لذلك  توفير مرشات ومادة مطهرة
ـــواكب من قـــبل لـــغـــرض تـــعـــقـــيم ا
أصـــحــابـــهــا). الفــتـــاً الى أن (دائــرة
الـصـحـة تقـوم بـدور مـسـانـد ومـكمل
لـــلــخـــطـــة من حـــيث الـــتـــعـــفـــيــر و
اإلرشـــــادات وقــــد  وضـع خــــطــــة
واكب في متـكامـلة لـتغـطيـة جمـيع ا
كل الــرقع اجلـغـرافــيـة لـلـمــحـافـظـة).
واشـــار جـــفــات الى ان (الـــتـــعــفـــيــر
ـبـاشر يـكـون من قـبـلنـا أو بـإعـطاء ا
وكب عقـمة وقيـام أصحاب ا ادة ا ا

بالتعقيم). 
ـؤسـسـة الـعـلـيـا ــثل ا جـانـبه قـال 
ـيالي ( للـمواكب احلـسـينـية حـيدر ا
تـــعـــودنـــا من دائـــرة الـــصــحـــة ومن
الــــــدفــــــاع الــــــدفـــــــاع ومن األخــــــوة
تطوع  بالـتعاون والتنسيق مع ا
القوات األمنية  للقيام بهذه اجلهود
يالي الكـبيرة خالل الـزيارة . وبـ ا
: أن دورهم كــمـؤســسـة  مــواكب هـو

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـسح اجلــيــولـوجي نـفـــذت هـيــئــة ا
العـراقيـة الـتابـعة لـوزارة الـصنـاعة
ــــــعــــــادن ومـن خالل فــــــريـق من وا
ـعـدني مـنـتـسـبي شـعـبـة الـتحـري ا
وشــعــبــة الــطــوبــوغــرافي في قــسم
ـسح أعـمـال الـتـحري عـن األطـيان ا
اخلاصة بـصناعـة االسمـنت لصالح
ـية لـصنـاعة األسـمنت الشـركة الـعا
ـعـمل سـمنت ـسـتـثـمـرة  (الـشركـة ا
كـبـيـسـة) في مــنـاطق قـصـر اخلـبـاز
ومــنــطــقــة ثــمــيل وجــلــيب الــشــيخ
ـنتـشرة سـاندة الـقوات األمـنـية ا
ـذكورة تـفاديـاً خملاطر ناطق ا في ا
ــزروعــة من قــبـل تـنــظــيم األلــغـام ا

داعش. 
وأعـلـن مــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة
لـلـسـمـنت الـعـراقـيـة إحـدى شـركـات
ــعـــادن عــلـي وزارة الــصـــنــاعـــة وا
صــالـح هـــادي عن تـــمــكن مــعــمــلي
سمـنت الـنجف وسـمنـت الكـوفة من

حتــــقــــيـق زيــــادة في اإلنـــــتــــاج عن
ـاضي. اخملـطط له خالل شـهـر آب ا
وقـال في تصـريح للـمكتب اإلعالمي
في الوزارة تـلقتـه (الزمان) امس أن
(مـعـمل سـمـنـت الـكـوفـة أنـتج خالل
ـذكور 77351 طنـا محـققاً الشـهر ا
بذلك نسبة زيادة بإنتاج األفران من
ـقـررة مـادة الــكـلــنـكـر عـن اخلـطــة ا
ـئــة عـمـا مــخـطط له بـلـغت 117 بـا
والـبـالغ 66284 طـنــا مــضـيــفـاً أن
(مـعـمل سـمـنـت الـنـجف جتـاوز هـو
ـادة الكـلنـكر اآلخر مـخطط اإلنـتاج 
والـبـالغ 11721 طـنــا لـلـشــهـر ذاته
مـحـقـقـاً إنـتـاج بـلغ 12006  اطـنان
ـئة وبـنـسـبـة حتـقق بـلـغت 102 بـا
عـلى الـرغم من الـتـحـديـات الـكـبـيرة
الــتي ســبــبــتــهــا جــائــحــة كــورونـا
وتــداعـــيــاتـــهــا) مـــبــيـــنــاً أن (هــذه
الـتـحــقـقــات تـأتي ضــمن الـتــطـبـيق
األمــثل خلـــطط الـــشــركــــــــة وبــدعم
ومــــســــانــــدة وتــــوجـــــيه من وزيــــر
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أكد رئـيس مـجلس األمـنـاء في هيـئة
اإلعالم واالتـصــاالت اشـرف الــدهـان
اهـــمـــيــــة االســـتـــثـــمــــار في قـــطـــاع
علومات  االتصاالت وتكنولـوجيا ا
مـشـيـرا الى ان تـطـويـر هـذا الـقـطاع
ســـــــيــــــؤدي إلـى حــــــدوث طـــــــفــــــرة

اقتصادية. 
وقـــال الـــدهـــان في مــــنـــشـــور عـــلى
صفـحـته في موقع فـيسـبـوك تابـعته
(الــزمــان) امس ان (االســتــثــمــار في
قـــطــاع االتــصــاالت وتــكــنــولــوجــيــا
علومات هـو استثمـار في مستقبل ا
الـعراق ) مـضـيـفا  ان (هـذا الـقـطاع
واعد وتطـويره سـيؤدي إلى حدوث

طفرة اقتصادية). 
واوضح الـدهـان ان (االمـثـلـة كـثـيـرة
ولـــــعل ابــــــرزهـــــا  اجلـــــيـل الـــــرابع
واخلــــامس - الــــنـــطـــاق الــــعـــريض
الثابـت لالنترنت - الـكيـبل الضوئي
هم وقع اجلغرافي ا - الترانزيت وا
لـلـعـراق - االتــصـاالت الـفـضـائـيـة -
الــبــريـد والــتــجـارة االلــكــتـرونــيـة -
ـعامالت كـافة) مـنوها الى اتمـتتة ا
ان (الســتـــثـــمـــار في هـــذا الـــقـــطــاع
ســيــؤدي إلى زيــادة حــجم اإلنــتـاج
وحــدوث طـــفــرة في مـــســتــوى دخل
الــفــرد وتــوفـيــر الــعــديــد من فـرص
ــبــاشـرة ــبــاشــرة وغــيــر ا الــعــمل ا
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عـادن واحلرص الكبير الصناعة وا
تراكـمة للكوادر هنية واخلـبرة ا وا

العاملة في معامل الشركـة). 
دير العام مـن جانبه أشار معـاون ا
عاونـية السـمنت اجلنـوبية مـحمـد
حسـن نـاجـي إلى (جـهـود العـامـل
من الكـوادر الـهنـدسـيـة والفـنـية في
مـعــمــلي سـمــنت الــكـوفــة والــنـجف
بإجـراء أعـمـال الـصـيـانـة والـتـأهيل
ذكـورين بـجهـود ذاتـية للـمـعمـلـ ا
مع إدامـــة وحــدات اإلنـــتـــاج وبــاقل
الـكــلف) .الفـتــاً إلى أن (الــشــركـة لم
تسجل أي نـسب تلف رغم أن نـسبة
ـواد األولـيـة الـداخـلـة في الـتـلف بـا
اإلنــتــاج وفي مــنــتــجــهــا الــنــهــائي
ــئــة في مــجــال ــســمــوح به 2 بــا ا
ا يـؤكد الشـعور الكـبير السيـطرة 
ثابرة على سؤولية واحلرض وا با
ــومــة الــعــمـل مع احلــفــاظ عــلى د
جودة ونـوعـية ومـواصـفة الـسـمنت

نتـج). ا `∫  مجموعة من اخلبراء يقومون بالفحص اجليولوجي

ـــلف  إلى اإلدراج الـــرســمي أحـــيل ا
سكرتاريـة جلنة التراث الـثقافي غير
ــادي في  الــيـونــســكــو  و رفـعه ا
بــعـد إكــمــاله من كــافـة اجلــوانب في
20/اذار / 2018 ألجل تسـجيل هذه
مارسات التي الطقوس والعادات وا
تميز بها العراقيون  وتوارثوها عن
آبــاءهـم وأجــدادهم  حلـــفظ وصــون
ـمـارسـات الـتي تـعـكس الـكـرم هـذه ا
الـــعـــراقي خلـــدمــــة ضـــيـــوف ســـبط
الرسـول محـمد (ص) األمـام احلس
(ع) في ذكـرى اربـعـيـنـيـته  ولـتـبـقى
حيـة وشـاخـصة في ذاكـرة األجـيال 
بـاعــتـبـار أن قـضــيـة األمـام احلـسـ
قـضيـة لإلنـسانـيـة جـمعـاء  ولـيست
مــقــتــصــرة عــلى الــعــراقــيــ فــقط 
اخذين بـنظـر االعتـبار الـزوار العرب
ـسـيرة واألجـانب  ويـشـاركـون في ا
ـــانــيــة كل عــام إلى ـــلــيــونــيــة اإل ا
جانب العراقـي  علـما ان التواصل
مع اجلـــــــهــــــات ذات الــــــعـالقــــــة في
الحـظات اليـونـسـكو ألجل اسـتالم ا
الـتـي وردت الـيـنـا تــبـاعـا مــسـتـمـر 
ا يسهم في لألخذ بها ومعاجلـتها 
لف  وهو ما حتقق عملية تسجيل ا

في النهاية . 
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ـلف وأشـارت عـبـد الـوهـاب الى أن ا
 أعــداده مـن خالل الــلــجـــنــة الــتي
شـكـلـتــهـا دائـرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة
العامة برئاستنا  وعضوية العطاف
ـهـرجـانات ومن إبـراهـيم من قـسم ا
البـيت الثـقـافي ألنـجفي رشـيد جـبار
شـنيـار  بـالتـعـاون مع الـلجـنـة التي
 تـشــكـيـلــهـا من قـبل مــركـز كـربالء
للـدراسـات والبـحوث الـتـابع للـعتـبة
ركـز عبد احلسـينـية بـرئاسـة مديـر ا
األميـر القـريشي  وعـضويـة عدد من
ــتــخــصــصــ بــشــؤون األســاتـــذة ا

باركة . الزيارة ا
عـلـى صـعـيـد آخــر أسـتـقــبل مـحـافظ
النـجف لؤي الـياسـري قائـد عمـليات
الــفــرات األوسط الــلـواء الــركن عــلي
غــازي الــهــاشـمي  بــحــضــور نــائـبه
األول هــــــاشـم الــــــكــــــرعـــــــاوي امس
الــثالثــاء حــيث جــرت خالل الــلــقـاء

ـواكب عــلى تـهــيـئـة حث اصــحـاب ا
خـزانات ومـرشـات للـقـيام بـعـملـيات
الــتـعـقــيم الـذاتـي المـاكن اســتـراحـة
الـزائـرين  لـلـحـد من إنـتـقـال الـوباء
واحلـــفــــاظ عــــلى صــــحـــة وسـالمـــة

الزائرين).
ووصل إلـى مــديــنــة كــربالء اجلــهــد
ـدني اخلــدمي لــســلـطــة الــطــيــران ا
العـراقي  للـمسـاهمـة في عمـليـة نقل
. زائــري أربـعــيــنـيــة االمـام احلــسـ
وأكــدت الــســلــطــة في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس أن (عـمـلـية نـقل زوار
األربعينية لهـذا العام ياتي بتنسيق
وتعاون مـشتـرك مع محافـظة كربالء
ـقــدسـتـ ( ــقـدســة والـعـتــبـتــ ا ا
احلـسـينـيـة والـعـباسـيـة ) واجلـهات
اخلــدمــيــة الــســانــدة في خــطـة نــقل
الــزائــرين  ويــكــون مــحــور اجلــهــد
اخلـدمي لـلسـلـطـة داخل الـقـطـوعات
ـقـدسـة ـديـنـة كــربالء ا الـرئــيـسـيــة 

باجتاه بغداد وبالعكس ).
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كالم أبيض

يـذكـرني مـوقف االدارة األمـريـكـيـة من أزمـة اسـتـهـداف الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـية 
واحلـقيـقة اسـتهـداف بعـثتـها  بـالسـنوات االولى لالحـتالل  ومع بدايـات تشـكيل
القوات األمنـية العراقية  حينها اذا أرادت القوات األمريكية مداهمة منطقة معينة
ـداهمـة بـرفقـة احلرس الـوطـني وهي التـسـميـة التـي اطلـقت على  أن تـكون تـلك ا
داهـمات من انـتهاك حلـرمة الـبيوت وبث الـتشـكيالت الـعراقيـة  وما تـسببه تـلك ا
الرعب في نـفوس العـوائل  وغيـرها من األسالـيب التي تـعرفون  فـيُسـقط الناس
تـذمـرهم وغـضـبـهم عـلى الـقـوات الـعـراقـية قـبل الـقـوات األمـريـكـيـة  فـنـبـتت بذور
الكراهـية وانعدام الـثقة بـ األهالي وأبنائـهم منتـسبي القوات األمـنية الـتي دفعنا
ناطق الـغربيـة .واالسلوب األمـريكي ذاته يحدث اآلن أثمانـها البـاهظة الحـقا في ا
سلحة العويصة شكلة الفصـائل ا بالطـلب من حكومة الكاظمي ايجـاد حل أمني 
كن لها أن تفضي الى نتـائج كارثية قد تنتهي بالبلد الى  فالطـرق ضيقة جدا و
الـتـمزق والـشـعب الى التـقـاتل  ما وضع الـكـاظمي  في حـيـرة من أمره  فـأحلى
اخلـيـارات أمـامه مـر عـلـقم  األمـريـكـان يـدفـعـونه التـخـاذ قـرار احلـرب ضـد هـذه
الـفصـائل التي تـناصـبهم الـعداء  وتسـتهـدف قواتـهم وسفـارتهم وشـركات الدعم
ـواجهة الـلوجـستي بـصواريخ الـكاتـيوشا  وهـذا يعـني جعل الـقوات احلـكومـية 
ـسلـحة  واذا اشـتـعلت هـذه احلرب فـلن تنـطـفيء أبدا  قـبل ان تدفع الـفـصائل ا
تـهـالكـة باألصل  ـدن ا ـناطق الـوسـطى واجلنـوبيـة آالف الـضحـايا  وتـدمـير ا ا
ـآسي الـتي سـتـحـدث ? . وان لم يـسـتـجب الـكـاظـمي لـلـمـطـالب فـتـخـيـلـوا حـجـم ا
األمـريكـيـة  فسـيتـعـرض النـظام الـسـياسي في الـعـراق الى احتـمـاالت االنهـيار 
ألسبـاب سيـاسيـة واخرى اقتـصاديـة  فضال عـن ضغـوط احلراك االحتـجاجي 
ذلك ان انسـحاب الـسفارات من بـغداد  يـعني االقـرار بان الـعراق لم يـعد دولة 
ا يدرج مـن جديد على طاولـة مناقشات مـجلس األمن لفرض الـوصاية عليه  ور
كمـا حدث ذلك في زمن النظام السابق بعـد احتالله للكويت  ويجب أال يغيب عن
تحـكمون باالقتـصاد العراقي عبـر مصارفهم التي تودع البال ان األمـريكان هم ا
ـتلك العـراق أية مرونة تـذكر في هذا اجلـانب  فالدولة فيـها واردات النفط  وال 
فيه قائـمة عـلى مبيـعات النـفط فقط   وال تـكاد  تؤمن احلـكومـة رواتب موظفـيها 
شكلة تكمن في ان فكيف سـيكون احلال مع عقوبات اقتصادية مـحتملة ? .  ان ا
ـسلحـة ال يبديـان أية مرونـة حيال طرفي األزمة  وأقـصد األمـريكان والـفصائل ا
قلق  فقد قضى تزمت الطرف على ما يفكر به الكاظمي هذا الواقـع الواضح وا
من خيارات لـلنجاة بالبالد  وليس ببعيـد أن يروح الكاظمي ضحية لهذه األزمة 
ـا تـذهب به الى االستـقـالـة  اذا رغب بـعدم حتـمل مـسـؤوليـة كـارثـة انسـانـية ور
متوقـعة  .لقد وضع األمريكان العراق أمام خيارات جميها تصب في استراتيجية
ـسلحـة  فهذا بقاء وجـودهم على أرضـنا  فان تـراجعت الفـصائل عن أعمـالها ا
يـعني تـالشي التـهديـدات الـتي تسـتـهدفـهم  وهم بـاقون  وان تـعنـتت فـسيـفرض
ا يؤدي ذلك على الكـاظمي في حـال رغبته بـالبقـاء في السلـطة  الصـدام معهـا 
نـاطق الغـربـية  وال يـقل هذا الـهدف الـى احراق الـوسط واجلنـوب كمـا احـرقت ا
أهمـية  لألمريـكان عن الهـدف األول  فال ألذ عنـدهم من تقاتل الـقوات احلكـومية
مع الفـصائل  وب الفصائل نفسـها  وب األهالي والفصائل   ومن شأن ذلك
قـاومة احملسوبـة على ايران او تـبدل مواقفـها كما انهاك اجلـميع والقـضاء على ا
نـاطق الغـربية في تـبدّلت مـواقف الكـثيـر من الفـصائل واجلـهات الـسيـاسيـة في ا
ضـوء مـعطـيات الـواقع عـلى األرض  وحرمـان ايـران من ساتـر صلـد ورئـة مهـمة
ـبــاشـرة مــعـهـا بــحـسب مــا يـرى األمــريـكـان . وهي ـواجــهـة ا في حـال حــدوث ا
مواجهـة حتمية طال أجلها ام قصر  ألسـباب شتى كنت ذكرت بعضها في مقال
هم كيف جننب بالدنا حريقا جديدا ? هذا سابق . والـسؤال ا
مـا يـجب أن تـتحـاور به جـمـيع الـقوى الـعـراقـية الـفـاعـلة في
ـسـلحـة  الرسـمـية وغـير ـسلـحة مـنـها وغـير ا ـشهـد  ا ا
الــرسـمـيــة  الـشـيــعـة والـسـنــة والـكـرد عــلى حـد سـواء 
ـنأى عن هذا احلريق  فان وواهم من يـظن انه سيكون 

لم يطله لهيبه  فالدخان سيخنقه .

ــصـابـ بــفـايـروس لم يــكن  "بـوريس جــونـسـون"  رئــيس وزراء بـريـطــانـيـا اول ا
ـصــابـ  من رجـاالت كـورونـا  ولن يــكـون الـرئــيس االمـريـكي  "تــرامب" آخـر ا
ـاءّ بالـتطـور العلـمي واالهم في الواقع الدول الـعظمى  وفـي بلدين هـما االكـثر 
الصحي  فالوباء ال يعرف أحدا الن البشرية كلها امامه  سواء بسواء .. فماذا
يـعـني ذلك ? هذا الـسـؤال  اعرضه عـلى  الـسواد االكـثـر من شعـبنـا  فـهم حتى
هذه اللـحظة  ب من ال يعترف بهذا الوبـاء  وب مستهز به  لذلك نراهم غير
عـابئـ بـتوجـيهـات الدوائـر الصـحيـة  وكل مـا تبـثه وسائل االعالم من حتـذيرات
واجهة هذا الفايروس االسود  الذي وجد مالذا في بلدنا ومن وصايا احترازية 
 نتيـجة عدم التـباعد االجتمـاعي  ورفض وضع الكمامـات والكفوف  واالصرار

واطن .. كتظة با على التزاور  والتبضع من االسواق ا
ولـيس سـرا القـول  ان ابـواق عـديدة  تـطـرق آذاننـا من  هـنـا وهنـاك  وبـ مدة
واخرى  تـقول ان هذا الفـايروس " كذبة " وال وجود لـه  وما يتم احلديث حوله 
مـجرد " مـحـركـات " سـياسـيـة يُـراد بـها "ضـعـضـعـة" اجملتـمع لـغـايـات في اذهان
جـهات مـعيـنة  ال تـريد اخلـير لـلمـواطنـ !  عجـيب  مثل هـذه " التـرهات " وهذه
االكاذيب الـتي نسمـعها  وبعـضها يـنطلق من وسـائل اعالم من خالل لقاءات مع
ناطق السكانية  السيما باشرة من االسواق وا مواطنـ بسطاء في االضاءات ا
دن والقـصبات التي تـفتقد الى الـثقافة الـعامة  ونقص اخلـدمات  وتنتعش في ا
واطـن  إلى االعتقاد بعدم فيهـا االمية .. ولعل أهم ما يدعـو البعض من هؤالء ا
عـايـيـر الصـحـية  وجـود هذا الـوبـاء الـقاتل  هـو اخلـوف الـناجم عن االلـتـزام بـا
رض وسيلة حلماية الي عليهم  فاصبح عدم الـتصديق با كونه يزيـد من العبء ا
ـسـاو  نـكـران الـذات  مـا ادى  بـفـعل الـعـادة إلى انـعـدام الـشـعـور األخالقي 
ـصـلحـة الـفـردية  حـقيـقـة وجـود " كورونـا"  وإلى نـشـوء وتزايـد االنـسـجام بـ ا
ـؤسفة  تـفشت ظـاهرة زيادة حاالت وهذا النـكران وباتـساع دائرة هـذه احلالة ا
االصـابة الـيـوميـة بـهذا الـوبـاء  حيث احـتل الـعراق مـرتـبة مـتـقدمـة جـدا في سلم
االصابـات  وهي حالة مقلقـة  تدعونا الى وقفة تـأمل  واتخاذ اجراءات صارمة
ـسـؤولـ الـذين لـم يـتنـبـهـوا عن أزاءهـا .  وبـهـذا الصـدد  اعـتـب كثـيـرا  عـلى ا
ـواطنـ  بـعدم االلـتـزام بـالوصـايـا الطـبـية ـمارسـات بـعض ا (قـصد او درايـة)  
والـصحـيـة  الـتي تكـررهـا في االعالم وفي الـبـيانـات الـرسـميـة  وتـذيـلهـا بـوعود
باتـخاذ اجراءات شديدة  لكن واقع احلال  يـشير الى  ان ما  هو مجرد كالم
سـؤول ان العالقة الوطيـدة ب الوعد باتخاذ على الـهواء وقد غاب عن اذهان ا
ـثـابـة اجلـزء ـسـؤول  اجـراءات " صـارمـة "  هـي عالقــة اجلــزء بــالـكل فـقـول ا
ـثابـة الكـل والوعـود التي لم تـتحـقق تعــد أحـد أسـاليب االنـتكـاسات والـتطـبيق 
واطن في احلد اجملتمـعيـة ! ان اتساع مـساحـة االصابات  يـقابـلها عـدم جديـة ا
بـتلى بآراء متقلبة واطن العراقي  ا منهـا  باتت مسألة محيـرة ... صحيح  ان ا
في الـسيـاسـة واالقتـصاد  يـحـتاج الى من يـعيـد الـيه قوته الـداخلـيـة وإلى طمـأنة
نفـسه من خالل شعـوره برعايـة الدولـة له ومصـارحته بكـل شيء  حتى يدرك أنه
شخص جـيد  يـستـحق العـيش من دون إرهاق مـزمن من خوف مـرضي مسـيطر
علـيه مـنذ بـدء صبـاحه   فـبلـوغ الـقوة الـداخلـيـة وعكـسهـا عـلى أنفـسنـا وحـياتـنا
اليـومية لـيس باألمـر السهـل  وعلى من بيـدهم القـرار في وطن مشـوش  السعي
ناعة والـتقدير للـحياة يكسـبنا نوعا الى كبح كل ما هـو سلبي.. ألن اإلحساس بـا
ـنـاعـة ونـحن ـا هـو جـمـيـل وخـيـر… لـكن من اين تـأت ا من الـقـوة وهي االمـتـنـان 
ـشاكل والـتـصريـحـات وعـراك الفـضـائيـات واخـبار نـعيـش في بحـر مـتالطم من ا

السرقات والقتل والسحت احلرام.. ?
واطن  عـائـلتك  انت مـسؤول عـنـها وخـذ العـبرة اخي ا
من رئـيس وزراء بــريـطـانـيــا ورئـيس امـريـكــا .. فـكـورونـا
فـايـروس خـبـيث يـبـحث عن ثـغـرة لـيـست عـلى بـال ..فـهو

تتجول في القصور والقرى !
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ــا لـــتـــعــطـــيــلـه لــتـــضـــمن هــذه وإ
ساس بـآليـة عمـلها الشـركات عـدم ا
التي ال يـستطـيع أي أحد مـنافسـتها
فـيـهـا من اجل ابـقـاء احلـال علـى ما
هــو عـــلــيه وجــعـل الــدولــة تــخــضع
لـــشــروط هــذه الــشــركـــات لــكــونــهــا
الوحـيدة الـقادرة عـلى تطـوير قـطاع
االتــصـــاالت). وشــدد عــلى (ضــرورة
فــتح حتــقــيـق عــاجل في مــا يــخص
شروع الوطـني لإلنترنت من تلكـؤ ا
قبل جلنة االتصاالت النيابية وجلنة
قـضــايـا الـفــسـاد الـكــبـرى واجلـرائم
قـصرين الى االستـثـنائـية واحـالـة ا

القضاء).



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

وصل قهى في ا شهادة 

ومـــانــــة بــــغــــداد\ قــــسم الــــشـــؤون
ـتـحـف الـبـغـدادي – الـســيـاحـيــة- ا
جـمـعيـة الـراسخ الـتقـنـيـة العـلـمـية-
الـبـاحث التـراثي االسـتـاذ ثـائـر عـبد
الـــرزاق) بــعــدهـــا خــصـــصت جلــنــة
الـــتــحــكـــيم لــكـل مــقــهى (3) دقــائق
لـــلــــتــــعــــريف بــــهـــا واهـم االحـــداث
والـفـعـالـيـات الـتي شـهـدتـهـا.وكـانت
قـاهي الـتي تـرشحت الى الـنـهائي ا
وحــضـرت االحــتـفــالــيـة هي (مــقـهى
مـتحف بـغـديدا الـسـريـاني من سهل
نـــيــــنـــوى- مـــقـــهى ابـــو ســـامي من
محافظة اربـيل- مقهى هيث التراثي
من مــــحـــافــــظـــة االنــــبـــار- مــــقـــهى
البيروتي من بغـداد \ الكرخ- مقهى
اجلـــرداغ مـن االعـــظــمـــيـــة\ مـــقـــهى
تـنبي- مـقهى الشـابنـدر في شـارع ا
ســيـد مـجــيـد من مــحـافــظـة كـربالء-
مـقهى الـتـراث من مـديـنة الـفـلـوجة-
ثنى- مقهى ابو سعد من مـحافظة ا
مـقهى جنم الـدلـيـمي في الـكاظـمـية-
مقهى االسطـورة من شارع الرشيد-
ــدلل الــثــقــافي في ســاحــة مــقــهـى ا
ـيـدان- مـقـهى الـدلـيمـي في سـاحة ا

يدان) ا
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ـقاهي نـبذة بعـد ذلك قـدم اصحـاب ا
مـخـتصـرة عن تـاريخ مـقـاهـيـهم وما
تــمـــتــاز به من اعــمــال ومــقــتــنــيــات

تراثية.
قـهى البـيروتي) حتـدث "كون كـبة (ا
قـهى قـائال:- الـبـيروتي ـثل عن ا "
تـأسسـت عام 1924 و تـطـويـرها
عـــام 2014 وكــــانت وظــــيــــفـــتــــهـــا
احملافظة على الـتراث وتقد افضل
اخلــــدمـــات لــــلـــزبــــائن وعـن ســـبب
ـقهى بـالـبيـروتي هو سـفر تسـمـية ا
احلــاج (مـحــمـد) الى بــيـروت وعــنـد
ــقــهى فــأطــلق عــودتـه انــشــأ هــذه ا

عليها (مقهى البيروتي).
(مـقهـى بغـديـدا الـسـريانـي من سهل
نينوى) حتدثت "زهرة زنـكنة" عندما
احتل داعش نينوى  اصـرت كنيسة
مــاري يــعــقــوب عــلى الــنـهــوض من
جديد وأنشاء متحف ومقهى بغديدا
وكان الـبنـاء من حطـام البـيوت التي
هــدمت بــالــقـصف وكــان الــطــابـوق
يـذكـرنـا بـأمـتـداد الـدولـة االشـورية 
فكرين . قهى كل االدباء وا ويرتاد ا
ــدلل الــثـقــافي) حتـدث عن (مــقـهى ا
ـقهى "جـمـال الـقـصب" ان اجملالس ا
البـغداديـة سبـاقة في احملـافظـة على
ــقـهـى مـركــز لـلــتــعـايش تــراثــهـا وا
السلـمي الوطني الـعراقي يعني في
شـؤون الـتـراث وتـعـقـد اصـبـوحات
وجــلـــســـات لـــلـــمـــقـــام الــعـــراقي 
ومعـرض للكـتب ومعـارض للـفنون
التـشكـيـليـة وتقـد بعض االعـمال
ــســرحــيــة  ونـتــمــنى الــدعم من ا
وزارة الــــثـــــقــــافــــة لــــلـــــمــــقــــاهي
قهى يـعتـمد على دعم فـا التراثـية

رواده في شــارع الــرشــيـد  –ســاحـة
يدان –سوق الـهـرج- وهو امـتداد ا

تنبي. لنشاطات شارع ا
(مقـهى الـشابـندر) حتـدث ابن احلاج
ـقـهـى واعـتـذر عن مـحــمـد صــاحب ا

صـــعــوبــة حــضـــور احلــاج لــظــروفه
ـقــهى يـرجع الــصـحــيـة قــائال بــأن ا

تاريخها الى 1917.
(مـــقـــهى أبـــو ســـامي) حتـــدث "تـــقي
يــوسف كـمــال" عن الــطـابع الــتـراثي
لـلــمــقــهى فــهــو كــان مــقــرا لــلــحـزب
الشيـوعي واغلق وتـعرض للـضغوط
ثـم افـتــتح وكــان مــكــانــا لـلــعــامــلـ
ـقـاهي في بـالـنــقل ويـعـد من اقــدم ا
ــقــهى الــعــراق وفي اربــيل ويــقــدم ا
افـضل انـواع الـشاي فـي اربيـل وهو
ـطـربـ الـكـرد االن مـلـتـقى جلـمـيع ا
ـــقــهى والـــتــركـــمــان  وقـــد واكــبت ا
ـــقـــهى "كـــاكــا الـــتـــطـــور  صــاحب ا
ـدة ـقـاهي  شـنـاوه" مـارس عــمـله بـا

40 سنة.
(مقهى أبو سـعد) حتدث عنـها "سعد
ــقـهى ســامي الــسـمــاوي" قــائال ان ا
ـة ــا تــمــلك مـن صــور قــد تــراثي 
دينة السماوة وحياتها االجتماعية
ــقــهى مــعـرض واجلــســور وحـائط ا
لـلصـور فـلديـنـا صـورة اول شرطي
واول جسر في الـسمـاوة  كما لـدينا
ــة الـعــراقـيـة انــواع الـعـمـالت الـقـد

والعربية.
(مـــقـــهى الــدلـــيـــمي) حتــدث "أحـــمــد
ـقـهى من الـدلــيـمي" عن مــقـتـنـيــات ا
حتفيات وصور نادرة للملوك ورواد
ـقـهى من الـشـعـراء واالدبـاء وتـقـام ا
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ـــقـــاهي عـــلـى قـــيـــمـــتـــهــا حتـــافظ ا
الــتـــراثـــيـــة وتـــعـــبـــر عن االصـــالــة
والــــتــــراث ويــــرجع تــــاريـخ وجـــود
ــــقــــاهـي في بــــغـــــداد الى الــــقــــرن ا
اخلـــامس عـــشـــر وقــد تـــخـــصــصت
ــهن فـكـان هـنـاك ـقـاهـي سـابـقـا بـا ا
(مــقـهى لــلـتـجــار ومـقــهى الـبــنـايـة
طيـرجية ومقهى لـلعميان ومقهى ا
ومـقــهى لـلــخـرسـان) ويــذكـر "فـخـري
الـزبيـدي" في كـتابـه (بغـداد من سـنة
1900 حـتى سـنة  – 1934اجلامع
ـــفـــيـــد والـــظـــريف) "في ســـنـــة مـن ا
ــقــاهي الى 1907 حتــولت بــعـض ا
(ماله) في الـلــيل مـثل (قــهـوة الـشط)
الــتي تــسع الى 700 شـخـص كـانت
ـصـرية) ـصـريـة (طيـرة ا الـراقصـة ا
طرب (احمـد زيدان) يحيـون فيها وا
احلـفالت وهـنــاك (مـقـهى الـعـزاوي)
ـشهـور  بـأغـنـية يـا قـهـوتك عزاوي ا

دلل زعالن!  بيه ا
و(قـــهـــوة ســبع) الـــتي تـــخـــصــصت
بألـعـاب (القـراقـوز) حتـى ان الشـاعر
الــــرصــــافي قـــــال شــــعــــرا عن هــــذه
ــــقـــاهي: ارى بــــغـــداد تـــســــبح في ا
الهي \ وتعبث باالوامر والنواهي ا
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ـقهى الـبـيـروتي اقامـت اللـجـنة في ا
ــقــاهي ـــســابــقــة ا الــتــحــضــيــريــة 
الـــتــــراثـــيــــة يـــوم اجلــــمـــعـــة 10\2
ـســابـقـة احــتـفـالــيـة ألعالن نــتـائج ا
وتـــــوزيـع الـــــدروع والــــــشـــــهـــــادات

التقـديرية

قام العراقي. عليه جلسات قراءة ا
ثم حتـــدث في االحــتــفـــالــيــة (حــجي
زبــالــة) صــاحب مــحل لــبــيع شــربت
ـقـاهي زبـالــة مـوضـحـا بــإن بـعض ا
التـراثـية قـد اندثـرت بـسبب االهـمال

ومـــوت اصـــحـــابـــهـــا مـــثل مـــقـــهى
(الـبرازيـلي) ومـقـهى (حـسن عـجمي)
وهو لـيس عـجمـيا لـكن عـماله كـانوا
ومع االسف االن حتــــول من ايـــــران 
قهى كـليا فبعد ان كان ط ا وتغير 
ـثــقـفـ مــقـهى لـلــكـتــاب واالدبـاء وا
رج اصبح مـكـانا لـلقـمـار والهـرج وا
وفــقـد قــيــمـته الــتـراثــيــة وعن مـحل
شـربت زالــة الـتـراثـي والـذي تـأسس
دولـة عـام 1900 فــهـو اقــدم من 20 

عربية! 
ـــثل االحتـــاد الـــعــام كـــمـــا حتــدث 
وابـدى اســتـعـداد لــنـقـابــات الـعــمـال
النقابة لـتوفير الضمـان للعامل في
ــقــاهي حــمــايـة الــعــامل وتــطــويـر ا
اخلــدمـات لـلــمـحـافــظـة عــلى اصـالـة
قاهي التراثية كما حتدث الباحث ا
) مؤكدا على اهمية (نبيل عبد الكر
شاكل االجـتمـاعية قاهـي في حل ا ا
ـقــهى عـن حـاالت ويــســأل صـاحـب ا
الــــزواج والــــوفــــاة وحتــــول بــــعض
قـاهي لتكـون مسـرحا وكـذلك مكان ا
للتعامالت التـجارية والبيع والشراء
ناسبـات الدينيـة  تتحول الى وفي ا
مـواكـب لـلـطــبخ ونـقل الــزائـرين الى
قاهي قـدسة وحتـدث عن ا االماكن ا

داخل احلمامات.
(عادل الـعرداوي) حتـدث على اهـمية
ـقــاهي الــتــراثــيـة احملــافــظــة عـلـى ا

وجـعـلهـا مـثـمـرة باحلـيـاة وتـشـجيع
قاهي الشباب لـيكونوا روادا لـهذه ا
واكد ان اول مـقـهى كـان عام 1595

م في منطقة الشورجة.
وحتدث عضـو جلنـة التحـكيم (قاسم

ن
ـقاهي اجي البـياتي)عن احـصائـية ا
عبر التاريخ وكانت مداخالت (عادل
الـعـرداوي) مـهـمـة جـدا فـيـما يـخص
ـقـاهي الـتـراثـيـة . وكـانت مـشـاركة ا
قـام (خالد الـسامرائي) نـكهة قار ا

تعة. فنية وتراثية 
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فـي نــهـــايــة االحـــتـــفــالـــيــة  اعالن
الـــــــنـــــــتـــــــائح وتـــــــوزيـع الــــــدروس
قـاهي والـشـهـادات الـتـقـديرة عـلـى ا

الفائزة و كما يلي :-  
ركز االول (مقـهى البيروتي في في ا
الـــكـــرخ- مـــقـــهى تـــراثـي وعـــصــري
واطـاللــته عـــلى نـــهـــر دجــلـــة وامــام
شـــاخص عــــمـــراني كــــبـــيـــر وقـــد
مــسـتــشـفـى اجملـيــديـة الــتي اقـامــهـا
الـســلـطـان عــبـد اجملـيـد الــثـاني عـام

(1854
ـــركــز الــثــاني (مــقــهى مــتــحف في ا
بغـديدا الـسـرياني من سـهل نيـنوى)

مشاركة مع (مقهى الشاهبندر)
ركـز الـثالث ( مـقـهى  ابو سـعد في ا
ــثــنى) مــشــاركـة مع من مــحــافــظـة ا
(مـــقــهى ابـــو ســامـي من مــحـــافــظــة

اربيل)
ـــدلل ـــركـــز الــــرابع (مـــقــــهى ا فـي ا
يـدان) مشـاركة الثـقافي فـي ساحـة ا
مع (مـــقـــهى الـــدلــــيـــمي في ســـاحـــة

يدان). ا
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ــدني في اعــلــنـت مــديــريــة الـــدفــاع ا
النجف عن إنـدالع حريق داخل مطعم
ما للـمأكـوالت السـريـعة في احملـافظـة
ـطـعم . ادى الى مـصـرع احـد عـمـال ا
ـدنـي في بــيـان وقــال إعالم الــدفــاع ا
تــلـــقت ( الـــزمــان) امـس أن (احلــريق
ــطـعم أدى إلى إصــابـة أحــد عــمــال ا
بحروق بسيطة ومصرع عامل آخر) .
وأكـــد انـه ( إخـــمــــاد احلـــريق دون
إمـــتـــداده إلى احملالت اجملـــاوره وأن
األضـرار كــانت مــاديـة أيــضـا). الفــتـاً
الى أنه ( إجـــراء حتــقـــيق مـن قــبل
ـــعـــرفـه أســـبــاب األدلـــة اجلـــنـــائـــيه 
احلـادث) . واصــدر مـجــلس الـقــضـاء
ــــنع ســـــفــــر بــــحق االعــــلـى قــــرارا 
ـكـلـفة مـسؤولـ بـطـلب من الـلـجنـة ا
بــالــنــظــر في مــلــفــات الــفـســاد الــتي
شـكـلـتـهـا احلـكومـة مـؤخـرا لـلـبت في
وجهة تلك القضايا.ونصت الوثيقة ا
الى جهاز اخملابرات الوطني العراقي
انه (اشــــارة الـى كـــتــــاب الــــلــــجــــنـــة
ـكلفـة بالـنظر في التحـقيـقيـة العلـيا ا
مـلفـات الـفـسـاد تقـرر مـنع سـفـر بحق
شـكـو مـنـهم كل من جـواد غـان علي ا
الــــشــــهـــــيل وعــــلـي مــــحــــسن هــــدال
الـتـمـيـمـي). كـمـا اصـدر اجملـلس امـراً
بـــالــــقـــبض عـــلـى وزيـــر االتـــصـــاالت
الـسـابـق نـعـيم ثــجـيل يــسـر .ونـصت

وثـيـقـة اخـرى الـصـادرة عن الـقـاضي
لـــقـــمـــان جـــاسـم انه (عـــلى اعـــضـــاء
الـضــبط الـقـضــائي وافـراد الــشـرطـة
انــكم مــأذنـون بــالــقـبـض عـلى كــافـة 
ــتــهم يــســر الــذي يــقــيم في شــارع ا
ة حترير صك فلسطـ ببغداد بـجر
بـــدون رصــيـــد وفـــقــا لـــلـــمــادة 459
عـقــوبـات). وأعــلـنـت هـيــئـة الــنـزاهـة
االحتــاديــة عـن تــمــكــنـــهــا من ضــبط
مـجــمـوعـة تــنـتــحل صـفـة الــعـمل في
هيئة مكافـحة الفساد وإدارة األزمات

فـيما أشـارت إلى محـاولتهم بنيـنوى
ـوافــقـات لـفـتح مـكـتب اسـتـحـصـال ا

زعومة.  للهيئة ا
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ونـقل بـيـان لـلـهــيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
امس عـن دائـــرة الــتـــحـــقـــيـــقـــات في
مـعرض حـديـثـهـا عن عمـلـيَّـة الـضبط
ـوجـب مـذكـرةٍ قـضـائـيـة الـتي تـمت 
أفــادت بـ (تـــلــقـي مــديـــريــة حتـــقــيق
الـهـيـئـة في احملـافـظـة مـعـلـومـات عن
مــــجــــمـــوعــــة مــــوجـــودة فـي ديـــوان

احملــافـظــة  تــدعي االنـتــمــاء لـهــيــئـة
مـــــــكــــــافــــــحــــــة الــــــفــــــســــــاد وإدارة
الفتا الى ان (هذه اجملموعة األزمات)
أقـــدمت عـــلى تـــقــد كـــتب ووثـــائق
لـــغـــرض احلــصـــول عـــلى مـــوافـــقــة
احملافظ عـلى افـتتـاح مـكتب  لـلـهيـئة
ـارسـة أعـمـالـهـا) مـؤكدا ان بـغـيـة 
ـديريَّـة الـسـريع أفـضى إلى (حتـرك ا
ــــعــــلـــــومــــات والــــتــــحــــري جــــمـع ا
واستحصال القـرار القضائي بضبط
إذ تمـكنت كل ما له عالقـة بالـقـضيَّــة

تـهم  الـذي انـتـحل صـفة من ضـبط ا
ــزعــومــة في مــديــر فـــرع الــهــيــئـــة ا
ومـتـهم آخـر انـتـحل صـفـة احملـافـظـة
عـضــو فـيــهـا) وتــابع ان (الــعـمــلـيـة
ـتـهــمـ وكـذلك أسـفـرت عن ضــبط ا
البـاجات والـوثائق والـكتب والـنظام
و الــداخــلي الــتي كــان بــحـوزتــهم
ـضـبـوطـة ـبـرزات ا عـرضـهم رفـقــة ا
على قـاضي التـحقيـق اخملتص الذي
ـتــهـمـ اسـتـنـاداً إلى قـرَّر تـوقـيف ا
ـادَّة  260  بـداللــة الــقـرار أحـكــام ا
160لسنة 1983 وإصدار امر قبض
مـــــؤكـــــدا ان بـــــحـق مـــــتـــــهـم آخـــــر)
(اجملـمـوعـة كــانت قـد فـتـحـت مـكـتـبـاً
مـــــزعــــومــــاً لــــهــــا فـي مــــحــــافــــظــــة
وخاطـبت احملافـظة في مـحاولة بابل

لفتح فرع لها فيها).
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مــشــيــرا الى ان (قــاضي الــتــحــقــيق
ُختـص في نينـوى وبعـد مخـاطبته ا
ـعـنـيـة في بـابل إصدار اجلهـات ا
تهمـ في القضية حيث أمر قبض ا
 تـنـفـيـذ  األمـر الـصـادر عن قـاضي
التحـقيق اخملـتص في محافـظة بابل
ـــتـــهم الـــرئـــيـس الـــذي كــان بـــحق ا
يـنـتحـل صفـة رئـيس هـيـئـة مـكـافـحة
الــــــفــــــســـــــاد وإدارة األزمــــــات وذلك
بــالـتــنــســيق واإلشــراف بــ مــكـتب
حتــقـيـق الـهــيــئــة في بــابل وجــهـات
ودعـــا الــــبـــيـــان إنــــفـــاذ الـــقــــانـــون)

ــواطــنـ ــؤسـســات الــرســمـيــة وا ا
واجلهـات االخرى الى (تـوخي احلذر
من مـــثـل هـــذه األعـــمـــال  والـــتـــيـــقن
والـتحـقق من اجلـهـات الـتي تـتـعامل
معها من خالل اعتـماد طرق االتصال
ـعـلنـة من قبل والتـواصل الـرسمـية ا
الـهـيـئــة). كـمـا اكـدت الــهـيـئـة صـدور
قــرار حــكمٍ بــالــســـجن عــلى مــحــافظ
ديالـى األسبق إلحـداثه الـضـرر عـمداً
بأموال اجلـهة التي يـعمل فيـها.وذكر
ــدان وافق عــلى صـرف ُ الـبــيـان ان (ا
مبـلغٍ 500 ملـيـون ديـنار عـنـدمـا كان
يـشـغل مـنــصب احملـافظ ديـالى بـزعم
تالفي نـفـقـات آلـيـات مـسـتـخـدمـة في
بناءً محـافظتي ديـالى وصالح الـدين
ُـقـدمـة من قـبل مـدير ُـطالـعـة ا عـلى ا
وتابع ان بلـديـة بعـقـوبة في حـيـنهـا)
(مـحـكـمـة جـنـايـات مـكـافـحـة الـفـسـاد
ـركــزيــة بـعــد اطالعــهـا عــلى األدلـة ا
ُـتــمـثــلـة ـتــحــصـلــة في الـقــضـيَــة ا ُ ا
ُــمــثـل الــقــانــوني لــديــوان بــأقــوال ا
محـافـظـة ديـالى الذي طـلب الـشـكوى
ومـــحـــضـــر الـــلـــجـــنـــة ـــتـــهم ُ ضـــد ا
ؤلَّفة في احملـافظة التي التحقـيقيـة ا
ُــتَّــهم إلى احملــاكم أوصت بــإحــالــة ا
وإفـادات الـشـهـود وقـريـنة ـة ُـختـصّ ا
قررت إدانته هروبه عن وجه الـعدالـة
بعـد أن وجـدت األدلـة كافـيـة ومُقـنـعة
ــادَّة اســـتــنـــاداً إلى مـــقـــتــضـــيـــات ا

احلكميـة).

اللجنة التحكيمية

واعـلـنت الــلـجـنـة الـتـحـكـيـمـيـة الـتي
يـرأسـهــا (عـادل الـعـرداوي) وتـضم (
كـــر احــمـــد خـــلف و قــاسـم نــاجي
ـسابقة التي فازت البياتي ) نتائج ا
ركز االول . بها (مقهى البيروتي) با
وأوضح رئيس الـلجـنة الـتحـضيـرية
لـلـمـسابـقـة (هالل حـاضـر الـعـبـيدي)
سابقة التي استمرت 10 بإن  هذه ا
اشــهـــر قــامـت بــهـــا مــجـــمـــوعــة من
ــهـتــمـ ألحــيـاء الــتـراث الــعـراقي ا
االصـيل  وان عـمـلـنـا كـان تـطـوعـيا
وعـلى الـرغم مـن الـصـعـوبـات ووبـاء
كـورونا اال انـنـا استـطـعنـا الـوصول
الى جميع مـحافظـات العراق لـتقييم
ــقـاهي الــتـراثــيـة في اي مــكـان من ا
الـــعــراق  وعن مــعــايــيـــر الــتــقــيــيم
ــشــاركـة في لــلــمــقــاهي الــتـراثــيــة ا
سابقة والتي بلغت (2000) مقهى ا
ـقهى تاريـخها اعتمـدت على (قدم ا
ـقتـنـيات الـتراثـيـة أهم الـنشـاطات ا
وأهم االحـداث ومـعـايـيـر الـضـيـافة
والـــشــهــرة) كـــمــا رحب بـــاحلــضــور
واشاد بأهتمام جريدة الزمان وباقي
الــوســائل االعالمــيــة الــتي حــضـرت
االحـتفـالـيـة  وقدم الـشـكـر والتـقـدير
ــسـانـدة ألجنـاح هـذه الى اجلـهـات ا
ــســابـقــة الــتـراثــيــة وهي (االحتـاد ا
الـعـام لـنقـابـات الـعـمـال في الـعراق-
شــبــكــة االعالم الـعــراقــيــة- مــجـلس
محافظة بغداد- مكتب الوكيل االقدم
لـوزارة الثـقـافـة والسـيـاحـة واالثار-

طعم احملترق دني امام ا ŸU∫ آليات الدفاع ا œ

 d UM « b³Ž …U Ë vKŽ Êd  nB½

5 Š s ×

بيروت

في28 ايلول  1970 (قـبل نصف قرن) توفي احد من ابـرز واهم القادة العرب
ـؤامــرات لـلــتـخــلص مـنه ومن بــذل كل جــهـده من اجل امــتـنــا رغم الـعــراقـيـل وا

افكاره.
انه الرئيس العربي جمال عبد الناصر.

كـان لي الـفـخر والـشـرف ان التـقي به مـرات عـديدة واجـد نـفـسي اليـوم اتـصفح
بعض الصور والذكريات عن  هذه الشخصية الفريدة في تاريخنا.

كانت وفـاة عبـد النـاصر خـسارة كـبرى لـالمة الـتي كافح من اجـلهـا وقدم حـياته
في سـبـيل وحـدتهـا وكـرامـتهـا. كـان عـبد الـنـاصـر امل االمة في وحـدتـهـا وكانت
االمة قـبله بال ارادة وال كرامة فاصبحت في عهده امة يحسب لها احلساب على

ستوى الدولي. ا
ـت وانه مـوجـود في اليـ من الــعـرب انه لم  واالن بـعــد نـصف قــرن يـشـعــر ا
ـسيرة اليـ التي افـتقدته مـؤمنه ان االمة سـتكمل ا قلـوبهم وعقـولهم وان هذه ا
ن يـساهـمـون الـيوم في وتـسـتعـيـد  كـرامتـهـا الـتي سحـقـهـا االعداء واعـوانـهم 

وجودة الى دويالت يتحكم االجنبي بها تفـتيت الكيانات ا
وبثرواتها وشعبها .

ـؤامرات مـن بعض يـا الـله كم حتـمل هـذا الـرجل من ا
ابـنــاء امـته ومن االجــنـبي لــلـتـخــلص مـنه لــكن افـكـاره
وامـاله في وحدة وكرامـة االمه ظلت شـاخصـة حية في

. الي قلوب ا

كان لـقاءا وديا ومفيدا والرجل رئيس  جهاز مكافحة االرهاب الفريق الركن عبد
ـا تكلم الوهـاب السـاعدي كان صـريحـا وواضحا ولم يـبرر اي مـوقف اطالقا ا
ـسؤولـيـة العـالـية واكـد انه قـاتل مع اخوانه بـاحلـشد الـشـعبي جـنـبا الى بـروح ا
جـنـب في حـربـهم ضـد داعش  واسـتـمع الى مـداخالت الـسـادة احلـضـور واكـد
اكـثـرهم بـضـرورة ازالة الـلـبس بـ اجلـهـاز  واحلـشـد الشـعـبي وايـضـا  شـبـهة
االمريكي لـلجـهاز والتي افـتتـحها الـدكتور االسـتاذ عـامر الفـياض وايده الـعديد
من الـزمالء بـالـرأي االسـتـاذ مــحـمـد الـعـكـيـلي واالسـتــاذ صـبـاح زنـكـنـة وخـالـد
الـسـراي واخـرون ايـضـا  وكـانـت مـداخـلـة ابـراهـيم الـصــمـيـدعي قـويـة وحتـذيـر
لـلـجمـيع من الـتـشخـيص اخلـاطئ لالوضـاع الـسيـاسـيـة واالجتـمـاعـية. واالمـنـية
بالعراق  وكانت مداخلتي مباشرة ان هناك من يريد ان يصنف احلشد الشعبي
وكـأنه تابـع للـجمـهـورية  االسالمـية االيـرانـية ويـصنـفه كـملـيشـيـات ويقـسمه الى
والئي ومـرجــعي  ووطـني وصـدري وكــذلك يـروج الى فــكـرة ان جـهـاز مــكـافـحـة
لـيشـيـات االيرانـية داخل الـعراق االرهاب سـيكـون رأس احلربـة للـقـضاء عـلى ا
وبدعم امـريكي وقـلت في مداخـلـتي ان وسائل اعالمـية عـراقيـة وعربـية واجـنبـية
وامريـكية تروج لـهذه الفكـرة اخلبيثـة ومع االسف انخرط  العـديد من االعالمي
ـعـادي لــلـعـراق وطــلـبت مــنه االنـتــبـاه والـتــعـاون الزاله هـذه ـشــروع ا فـي هـذا ا
الشـبهـة مع االعالميـ الوطنـي اخملـلصـ  وايدني واكـد انه سيـعمل مـعنا من
اجل ذلك وسـوف يـنـشئ مـركـز ابـحـاث نـتـعـاون مـعه لـرفـد اجلـهـاز بـالـدراسـات
واالبـحـاث الـتي تـرفع من قـدراتـهم الـعـلـمـيـة  وحتـدثت عن دور الـقـضـاء والـعدل
بضـرورة  التسريع  بتنفيذ احكام االعدام بحق االرهابي الذين صدرت بحقهم
احكـام االعدام الن وجودهم خـطر على الـعراق والعراقـي وان يقـوم بهذا الدور
ـداخالت للزمالء ووعـد بتنـفيذ مع احلكـومة العـراقية اسـتمع وتفـاعل مع اغلب ا

ــقــتــرحـات الــتي تــفــضل بــهـا الــســادة احلــضـور اغــلب ا
الـرجل طموح ولديه تصورات واضحة عن عمل اجلهاز
وقال انـه ال يعمل اال ضمن الـقانون وان عمـله مكافحة
االرهاب وايـضا غسيل االموال وتـزوير العمله وكل ما

له  عالقة باالرهاب. 

ركز العراقي للتنمية االعالمية  { رئيس ا

-1-
يـخـطئ من يـعـتقـد ان الـذكـاء يـرتـبط بـالـعمـر ... ذلك انـنـا قـد جنـد رجـاالً كـباراً

لكه ابناؤهم . لكون من الفطنة والذكاء ما  ولكنهم ال 
فارقة . وهنا تمكن ا

-2-
والذكاء ال يُشترى من السوق كما تشترى سائر البضائع ..!!

انه مـوهـبة ومـنـحـة ربـانيـة يـجـود بـها عـلى من يـشـاء من عـبـاده فكـمـا أنّ الـشـعر
موهبه والقدرة على رسم اللوحات الفنية الرائعة موهبة كذلك هو الذكاء .

-3-
وللذكاء مراتب وليس االذكياء جميعا على درجة واحدة .

ـوت الـسـريع وهـذا مـاكـان يـتوقـعه ـفـرط يُـخـشى عـلى صـاحـبه من ا انّ الـذكـاء ا
ن يرون فيه حدّةَ الذكاء . البعض 

-4-
قالة الوجيزة نقتصر على ذكر حكايت ال يخلوان من طرافة. وفي هذه ا

األولى :
ما نقله العتبي عن أعرابي رآه في طريق احلج 

لقا وقد اصطحب أبناً صغيراً له معه  وكان هذا الرجل 
يقول العتبي :

( كان الرجل يسأل الناس وال يعطونه شيئا)  
فكأنَّ الناس قد اتفقوا على منعه وحرمانه ..!!

ويصعب على الرجل ان يريق ماء وجهه وال يصيب من الناس شيئا 
نع واحلرمان قال الرجل : وح استمر ا

" ما أراني اال محروماً " .
وهنا ردّ عليه ولده الصغير قائالً :

" يا أبة :
احملروم مَنْ سُئل فَبَخَل 
ليس مَنْ سَأَلَ فلم يُعطَ "

قال العتبي :
" فعجب الناس من كالمه 

وأقبلوا يهبون له حتى كسوه "
ـشهـد البـائس الـتي عاشه انّ هـذا الـصغـير الـذكيّ  أسـتطـاع أنْ يُـغيّـر بذكـائه ا
األب من جـهــة والـتــواطئ الـبــائس مِنْ قِـبَلِ الــنـاس عــلى حـرمــان أبـيه مـن جـهـة

اخرى.
وهكذا اجنلت الغبرة عن حلٍّ وانفراج 

وأما احلكاية الثانية 
فقد رواها محمد بن مسعر 

قال :
" كنتُ أنا ويحيى بن أكثم عند سفيان "

عروف  "– فـبكى تقـشف ا راد بـسفيـان : سفيـان الثوري الـزاهد الصـوفي ا وا
سفيان 

فقال له يحيى :
ما يُبكيك يا أبا محمد ?

فقال له :
جالستكم " بعد مجالستي أصحاب رسول الله (ص) بُليت 

وفي هذا من التوه البن مسعر والبن أكثم ما فيه ...
وهنا ردّ عليه يحيى بالقول  –وكان حدثا صغيراً - :

ـجالـسـتـهم ايّاك بـعـد رسـول الله (ص) " فـمـصـيبـة أصـحاب رسـول الـله (ص) 
جالستنا " أعظم من مصيبتك 

وهذا الرد رد مفحم للغاية فما كان من سفيان االّ ان قال :
" يا غالم 

اظن السلطان سيحتاج اليك "
أقول : 

كان الـسلطان يبحث عن االذكـياء يستع بـهم الدارة شؤون البالد والعباد وأما
الـيـوم  وفي الـعـراق اجلـديـد حتـديـداً  –فـلم يـعـد الـبـحث
يــجـري عن االذكـيــاء البل هم مـســتـعـبــدون في الـغـالب
أمام من تـرسو عليهم رهـانات السمع والطـاعة للجهات

نصب . السياسية النافذة التي ترشحه لتسنم ا
وهي في الـغالب ال تسـمّي األذكيـاء النهـا تخـشى منهم

ومِنْ قدرتهم على اإلحاطة بكل ألوان التزييف ...

قهى اخر  شهادة 

جانب من احلضور
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شعر راتب سكر ب احلرير واحلجر

قـالت جلنة أبوظـبي لألفالم وصندوق الـسينمـا اإلسرائيلي ومـختبـر سام شبيـجل للسيـنما والتـلفزيون في
القدس في بيان مشترك إنهم وقعوا اتفاقية تعاون في مجال التدريب واإلنتاج.

وتشـمل االتفـاقيـة خططـا إلقامـة مهـرجان سـينمـائي إقلـيمي سـنوي بالـتنـاوب ب أبـوظبي وإسـرائيل.تأتي
سـؤولـون إنهـا سـتوفـر فـرصا اخلطـوة بـعـدما اتـفـقت الدولـتـان على إقـامـة عالقـات دبلـومـاسيـة وجتـارية يـقـول ا

اقتصادية هائلة.
ـا قـد يُـتوج وسيـطـور اجلـانـبـان برامـج تدريب لـصـنـاع األفالم في اإلمـارات وإسـرائـيل عـلى مـدى عدة أشـهـر 
بإنتـاج مواد سيـنمائـية وتلفـزيونيـة مشتـركة ب البـلدين.وقال الـبيان إن صـناع السنـيما اإلمـاراتي سـيكون لهم
تمثـيل للمرة األولى فـي مختبـر سام شبـيجل الدولي لـلسيـنما وستـوجه الدعوة إلى مـخرج إماراتي لـلمشـاركة في جلنة

رموقة عام 2021. سابقة السنوية ا حتكيم النسخة التالية من ا

رسالة دبي
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هي احلــيــرة تــشــتــعل بــدم الــبـدء كــيف
تـخـطـو أولى خــطـاك لـلـحـديث عن إبـداع
شـعـري في ديوان جـديـد لـلـشـاعر " راتب
سكـر" وسمـه " مالءة احلريـر" ?  ينـطوي
عــلى أحالم طـفــولـة ســعـيــدة بـبــراءتـهـا
حــزيـنــة بـأشــواق الـعـودة إلـى أزمـنــتـهـا
فقودة ال يـكتمل تأويـلها وتعـبيرها إال ا
بتـعبـيـر أحالم رائدة لـها تـتمـاهى معـها
في غـفــوة طـفل رومـانـسـي يـرسم خـيـاله
نــصف الــعــالم في لــوحــة ديـوان " مالءة
ـه إال في لــوحـة احلــريــر" ال يــكــتـمـل عـا
أبـــحـــر بــهـــا من قـــبل فـي مــيـــاه اإلبــداع

بديوان " أبي ينحت احلجر" .
تــتـسـع الـفــجـوة بــ احلــجـر واحلــريـر
ويـشـاكس لـ احلـريـر ونـعومـته صـالبة
الـصـخـر وخــشـونـته فـتـصـاحلـهـمـا ربـة
الـشـعـر وشفـافـيـة اإلبـداع أو " قـمـر باب
ـســاء" عـلى حـد تــعـبـيــر الـشـاعـر راتب ا
سكـر فـاحلجـر يـنحـته األب بـرن حـديد
في صــخـر فـيـشــرق من قـمــيص الـنـحت
طفالً من الـشعـر يحـلم بالـشمس والـقمر.
أمـا احلـريـر فـتـتزيـن به األم سـوار إبداع
يــرن في مــعــصـمــهــا ومـعــاصم الــنــسـاء
وسوسة ووشايـة حب يكشف سرّ الوشم
ـاً لـلـطـفل الــذي انـبـثق من الـقـمـيص حـا

بالشمس والقمر.
هذان الديوانان حـلم ذو جناح يرودان
الرؤى التي يـستثمـر الشاعـر في رحابها
إيـحـاءات وإشـارات يـسـتـقـيـهـا من قـصة
يوسف عليه السالم فيجعل الشاعر عدد
قــصــائــد ديــوانه " أبي يــنــحـت احلــجـر"
اثنـتي عشرة قـصيـدة بعدد أوالد يـعقوب
علـيه الـسالم -ويوسف مـنـهم-  فكل في
الرؤيا كوكب من كواكب " نـبوة وحكمة "
 والــشــمس األب الــذي يــنــحت احلــجـر
واإلشـارات إلــيه كـثـيــرة في ديـوانه "أبي
ـا تـداخــلت مـقـولـة يـنـحـت احلـجـر" ور
الـنـقاد الـعـرب الـقدمـاء: "الـفـرزدق يـنحت
من صخـر" في عـنوان الـديـوان فأسـفرت
عن ابن شــاعـر مـن ذلك األب الـقــوي أمـا
القمر –األم فاإلشارات إليها ملهمة إبداع

كثيرة في الديـوان وال سيما في ديوان
"مالءة احلرير" .

ـولود الـذي غادر قـمـيص الـبصـيرة ظل ا
طـفالً مــرت الـسـنـون تـعـقــبـهـا الـسـنـون
وشابت الذوائب بتـجارب احلياة ورحيل
األحـبـة واألزمنـة والـفـصـول وظل الـطفل
سكون باحللم واخلبايا البكر واألسرار ا
على براءته وجالء هواه. حمل وشم األب
الــشــمـس الــذي عــاهــد نــفــسه أن يــنــطق
ــبــدعـ ــقــالع مـع رفـاقـه ا احلــجــر في ا
الذين رمز لـهم الشاعـر بأصدقـاء الشمس

–األب بقوله في إهداء القصيدة(" :(1
إلى أصــدقـاء الـشـمـس في مـهـنــة الـنـحت

والبناء"  قبل أن ينشد: 
باحلديد يرن على أذن النهار  " 
قالع أنشودة في يديه  وا                

سرحت شعرها بالغبار 
زاهر  رقصت با

حتمل طيباً ونوراً إليه 
وأبي سيّد في احلوار

باحلديد يرن 
ويصغي إليه النهار "

يسـرد الشـاعـر راتب سكـر أسرار الـعالقة
ـعـلم األب –الـشـمس ـبـدع االبن وا بـ ا
الذي يعلمه فـنون اإلبداع فيصـرح بكلمة
"يــعــلـــمــني " صــراحــة أكــثــر من مــرة في
قطع السادس من القصيدة الذي يبدأ: ا

خطوة خطوة  " 
كان يأخذني من يدي

خمره سره
واخلوابي كالم "

ألــيس اإلبــداع خــفــاء مـســكــراً ?. "خــمـره
ســره واخلــوابـي كالم" . ألــيس اإليــقــاع
جـوهـر الـشـعـر وفـيـصل جـنـسه األدبي ?.
"واهبـاً ضحـكتي رنّـة من رن احلـديد" 
إنه الرنـ الـذي تصـوغ منه األم –الـقـمر
بـعـد صـيـاغـة احلـجـر طـفلـهـا احلـالم من
لـــــ لــــغـــــة احلـــــريــــر ورنـــــ األســــاور
ــــعـــاصم. إن ووســــوســــات احلـــلـي في ا
احلـجر الـذي نـحـته األب بـنـاه احللم في
"مالءة احلــريـر" فــجــاء "مـآذن من بــيـاض

شاهق" في افـتـتاح الـقصـيدة الـتي حتمل
عنـوان الـديوان ( ?(2ليـحـيل على تـناص
ـتـضـمـنـة حـيـاة رائع في بـنـاء الـصـورة ا
األسـرة والـطـفـولـة الـتي نـحـتـهـا جـبروت
األب وكــسـاهـا حــنـان األم حــريـراً نــاعـمـاً

منساباً يقول الشاعر:
مآذن من بياض شاهق "

مسحت جبيني 
سيرْ في عطافات ا
أهذي أنت يا أمي?

عرفتك من مالءتك احلرير"
ـكـافح وتـأتي اإلحـالــة عـلى صـورة األب ا
ومة اللعب فيدخل ليوفر لطفل احلـلم د
القـار مع الشـاعـر راتب سكـر إلى عوالم
من اإلبـداع الـبـكـر الـذي يـبـدو خارجـاً من
صنـدوق األحالم بـلغـة ال يعـرف تعـبيـرها
إال من أوتي احلــكــمــة وتــأويل األحــاديث
وتعبـير الـرؤيا التي أوتـيها يـوسف عليه
الـسالم من قـبل  فـحـسـده عـلـيـها إخـوته
لـذلـك يـخـاف الــطـفل احلــلم عـلى حــكـمـته
ودعة في صندوقه بعد رحيله من األيام ا
ومن إخوته "خـشيت عـلى صنـاديقي/ من
األيــــام أو من إخـــــوتي" إخـــــوة الــــكــــيــــد

واحلسد.
ديـــوان "مالءة احلـــريــر" ديـــوان تــســـكــنه
ـتوهـجة بـشوق مـسكـر باحلـن الغـربة ا
ـــرســـوم بـــصـــورة عـــلى رنـــ اإلبــــداع ا
الـــســــوار في أيــــدي الــــغـــيــــد احلــــســـان
اجلــمـيالت ســوار في يــد بـيــروت مـربع
الــفـتى الــذي ألـقـى في بـحــرهـا صــنـاديق
األســــرار فــــســــاءلــــته عـن ســــر الــــعـــودة

وموعدها. 
ثم يـأتي سـوار آخر لـلـحـبـيبـة بـعـد سوار
بــيـروت يــجــمع سـحــر اإلبــداع في أيـدي
حسان كُـثر فيـفيض نور اإلشـعاع إبداعاً
على الـكون "غـموضـاً ساحـراً " . إن سحر
الـرنــ في هـاتـيـك األسـاور لـيــحـيل عـلى
سـحـر رنـ احلـديـد الـذي يـنـحت به األب
احلــجـــر الــشـــامخ في بـــنـــاء الــعـــمــارات
واألديرة والـقـصور فـيـتحـد الـرنيـنان في
أسرة واحـدة تتـقاسم الـضحك والـرغيف
ويسيـطر حلم الـعودة إلى األسرة الوطن.
األب "الــشــمس" واألم  "الــقــمــر" ســيــطــرة

سؤال حائر باحلن
فأين مالءة األم التي ضيعتها ?  "

أين اخلوابي  
 نشرة األخبار

 ألعابي
 وصندوقي الصغير ? "

ـــقــــطع األخــــيـــر مـن حـــلم وأنت تـــقــــرأ ا
الطفـولة الـعذب البـريء تمسك بـكف قلبك
اً عودة أن يخفق خفقاناً يـعيدك طفالً حا
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راتب سكر إلى طفولته العذبة الغافية.
حاذراً أن تـقرأ هـذا الديـوان إن كنت غـريباً
أو مـغـتـربـاً فـفـيه طالسم تـنـشـر بـالـسـحـر
ـسـكـاً أشـرعـة هـواك عــلى زورق الـعـودة 
بــوصـلـة الــقـلب نــحـو جـزيــرة الـوهم وقـد
يــأخـذك الـضــبـاب فال تــبـ فــلـغــة الـطـفل
ة شاكس احلزين السعيد يقظة يقِظة حا ا
تغفو على صور من الرحيل والسفر الدائم
في فـجاج األرض وجلـة الـبحـر تـصوغ لك
صـوراً تـؤثـر درب الـعـودة أو درب الـغـيـاب

الغريب:
شراعي ناحب في الريح " 

عذبه الفراق 
فباح لألمواج باألسرار
حتمله مشردة تفاصيلي

إلى مدن تناءت في قبائلها " 
وال يزال حلم العودة يسكن الطفل الشاعر
حــلم يـــســتـــمــده أمالً من اجـــتــمـــاع شــمل
يـوسف عـلـيه السـالم بأمـه وأبيـه وإخوته
فـيـبـدع بنـاء صـوره لـقـمـيص اإلبـداع الذي
يكشف احلقيقة بـ قميص متهم بدم كذب
ـكـفوف وقـمـيص يـعـيـد الـبـصـر إلى األب ا
الكظيم: " هذا قمـيص الفجر " . إنه قميص
ينـاقض قمـيص العـودة فهـو قمـيص بوار
ال يـخصب اإلبـداع يـسـير قـائالً في "مالءة

احلرير":
في قميص من بوار " 
عاثراً في خطوتي

أفتح باباً لغنائي "
وال يبـقى األمل معـقوداً بـالعـودة فالـشاعر
يسـتـلهم في الـتـعبـيـر عن اليـأس من عودة
اضـي احلالم الـسـعيـد يأس الـشـاعر من ا
قـلبـه إذ يقـول: مـذكـراً بأبـيـات الـشـاعر ابن
قيس الرقـيات الـذي تعذب قـبله بآالم الـفقد
والـــفــراق فــيـــقــول راتب ســـكــر في "مالءة

احلرير" 
ليست عشيات احلمى برواجع  " 
هي أمعنت في الليل

يطويها بعتمته العنيدة 
ساحباً أوزارها السوداء

هذا الدهر أمعن 
في العناد وفي اجلفاء "

ولـكي ترى مـثـاالً للـتـمـاهي ب الـديـوان
ديــوان األب واألم فـي شــخــصــيــة الــولــيــد
االبـن فــانـــظــر اإلحـــالــة عـــلى ديــوان "أبي

ينحت احلجر" :
كلما قلت: ليست عشيات احلمى

كسر احلزن بابي 
بكينا معاً 

أدمعاً أدمعاً أدمعا "
وبــعــد فــفي الــديـوانــ مــعــانـاة ومــحــنـة
مسـتلـهمـة من معـاناة األنـبيـاء في الدعوة
الـتي تـعـتـمد حـكـمـة اإلبـداع وقـبس الـنور
وتــوهـج الــكـلــمــة والــشــاعــر راتـب ســكـر
يـتلـبس وهج اإلبـداع بـإشارة  قـابـسة إلى
مــحــنــة يـوسف عــلــيه الــسالم في حــكــمـة
تــعـبـيـر الـكــلـمـة الـرؤيـا وحــكـمـة إنـضـاج
الشخصـية عبر مسـاق احلدث في امتحان
اإلخـفـاق فـي غـيـاهب اجلب كــالـقـمـر الـذي
تـخــفــيه الــغــيــوم ويـبــلــعه احلــوت نــبــيـاً
كـيـونس علـيه الـسالم أو قـمـراً كـاخلـرافة
التي تزعم أن احلوت يـبلعه عنـد السكون
يــقــول راتب ســكــر في صــدد احلــديث عن
قمـر الـكالم "اإلبـداع" الذي يـكـرر ذكره غـير
ـساء" من مرة في قـصيـدة " قمـر في باب ا

ديوان "مالءة احلرير" .
فــالــشــاعــر ال يـنــسى طــفــولــة هي مــصـدر
إبـــداعه وأحالمـه ومــواجـــده في الــغـــربــة
واحلنـ لـذلك يتـخـذ حنـينـه إلى طفـولته
صورة القمر الذي يعود بأسرار اللغة إلى
"ســـريـــر هالله" كـــمـــا يــعـــود إلى األم ذات
ـالءة احلـــــريــــــر لــــــتالعـب طــــــفـــــولــــــته ا

مالعب من حرير الغيم  بدعة: " ا
في جنوى السماء " 

ثم تـــأتي صـــورة الـــنـــبي الـــذي الـــتــهـــمه
احلوت فيـتقـمص القمـر دوره في اخلفاء

" قمر على بابي.. الخ" 
فـراتـب سـكـر يـشــيـر بـبـراعــة إلى األغـنـيـة
أثـورة التي يغـنيها الـعراقيون الشعـبية ا
ا الـسوريون والـلبـنانيـون أيضـاً عند ور
كــســوف الـقــمــر: "يــا حـوته يــا مــنــحـوته:
طَـــلْــعِـي قــمـــرنـــا الـــعـــالي"  ويـــضـــربــون
ــعـدنــيــة بــالــعــصـي إلرهـاب الــصــفــائـح ا
احلـوت حتى يـطـلق الـقمـر ومن هـنـا تأتي

وصية القمر في القصيدة:
األصوات ترجعني " 

فأطلقها تدوي في العراء "
إنـه اسـتـثــمـار بـارع لــلـحـكــايـة الـشــعـبـيـة
بـنـية عـلى اخلرافـة وهـذه احملنـة تشـير ا
من طــرف آخــر إلى مــحــنــة يـوسـف عـلــيه

الـسالم في خفـائه في اجلب بـعـد أن ألـقاه
إخـوته فــيه: " أفـهـمت مـعــنـاي الـغـريق ? "
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ثمـة حـديث بكـر عن لغـة بـكر جتـمع محـنة
الــتـهــمـة عــلى الــرغم من الـبــراءة اجلـلــيـة
علنة براءة السيدة العذراء "مر عليها ا
الـــسالم" وبــراءة "يـــوسف عــلـــيه الــسالم"
فـــنــرى الــشــاعــر يـــقــول في ديــوان "مالءة
:68سـاحـبـاً لـغـتي احلـرير" ص "

البتول
تهز نخلتها

وتكتبني ظالالً
غاب يوسفها

وغابت في عياء"
ال أدري إن كـنت قــد عـرّفت بــديـوان "مالءة
احلــريــر" الــذي صــدر عن احتــاد الــكــتـاب
العرب بـدمشق أواخـر العام 2000م وهل
أنا بحـاجة إلى الـقول بأن الـديوان يـنتظم
في ست عشرة قصيـدة على سبع وتسع
ــتـوسط. واحلق أن صــفـحــة من احلــجم ا
حيرة البدء تكتـنفني في اخلتام فأقول: ال
تــقـرأ هـذا الــديـوان فــقـد ال يـكــون جـديـراً

بـالقـراءة ولـكن انظـر قـيمـة ذلك الـطفل
شـاكس الـذي ولـدته شـهر زاد احلـالم ا
من غــيـر صـلب شــهـريـار فـي لـيـلــتـهـمـا
الـسـادسـة عـشـرة قـبل أن يـصيـح علـيك
ديك الـفجـر فـيبـدد سـحر لـيـاليـهـا. فإن
أبيت وصـايتي وقـرأت الديـوان فاحذر
أن يـــبــحــر بـك راتب ســكـــر عــلى قــارب
الــشـعــر بـشــراع الــشـوق واحلــنـ إلى

جزيرة ال تعرف أطراف غربتها.
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 -1اقتصرت هذه القراءة على
اجملـمـوعـتـ الــشـعـريـتـ "أبي يـنـحت
احلـجـر" و "مالءة احلـريـر" لـغـايـة فـنـية
ـجــمــوعـتي راتب نــقـديــة ولم تــهـتـم 
سـكــر: "وجـهك وضـاح ثــغـرك بـاسم" و
"في حضرة العـاصي". وقد صدرت هذه
اجملمـوعـات الشـعريـة ضـمن منـشورات

احتاد الكتاب العرب في دمشق.
 -2د. علي كمال الدين الفهادي: أستاذ
ــوصل األدب الــعـــربي في جــامـــعــتي ا

وصنعاء.

لـقـد اخـذت لـفـظـة الـتـراث مـعـنى واسـعـا
فـشـمـلت مـاخـلـفـته اإلنـسـانـيـة من ثـقـافـة
وعــادات وســـلـــوك نـــقـــلــهـــا اخلـــلف عن
السلف والـتراث هو لـغة مايـرثه الناس
وهو نـاجت العـملـيةاالجـتمـاعيـة ألية أمة
ـــادي الـــذي تـــتـــوارثه ـــوروث ا فــــهـــو ا
االجيـال جـيال بعـد جـيل ويؤلف الـتراث
الــعــربي حــافـــزا لــلــمـــزيــد من الــدراســة
واالبتكار والـتجديد والتـقدم االجتماعي
رحـوم الدكتور أحـمد مطلوب في يقول ا
دينـة في التـراث) :(انه قد بدأت كتابـه (ا
الــعــنـايــة بــالـتــراث تــزداد بـعــد أن وجـد
الـنـاس فـيه خــيـرا وحـقـقت كـتب كـثـيـرة
مـاكـان لـهـا أن تـرى الـنـور لـوال الـنـهـضـة
احلـديــثـة وكــان لـهـذه الــكـتب ان تـدرس
ويـنـتـفع بـهـا فـصـدرت آالف الـكـتب الـتي

تنهل من التراث) واجلاحظ هو
عمـرو بن بـحـر بن محـبـوب لقب
باجلاحظ لـبروز عيـنيه عالم فذ
من عـلــمـاء الـنـقــد الـعـربي الـذي
اهـتم كـغيـره من الـنـقـاد بـالنص
(شعـرا ونثـرا) اهـتمـامهـا كبـيرا
وكــان له حــضـوره الــواضح في
النـظريـة النـقديـة إذ تعـد معظم
الــنـظـريــات الـعـربــيـة في الــنـقـد
امتدادا الرائه وتطورا لها اهتم
اجلاحظ بـالنص األدبي بـوصفه
بــنـيــة مـتــكـامــلـة لــهـا اجــزاؤهـا
كونة التـي تترابط فيمـا بينها ا
بـعالقـات مـعـيـنـة تـؤدي وظـائف
مـعيـنـة يـقـول األستـاذ الـدكـتور
ي _اســـتـــاذ في حـــامــــد الـــظـــا
جـــامــعــة الـــبــصــرة _في قــراءة
مــعـاصــرة لـطــروحــات اجلـاحظ
ــعـــنى :(ان قـــضـــيـــة الـــلــفـظ وا
واسبـقـية أحـدهـما عـلى األخرى
ـة من الـقـضــايـا الـنـقـديـة الـقـد
اجلــديــدة تــكــلم فــيــهــا الــنــقـاد
والـبالغيـون والـلـغويـون الـعرب
الــقــدامى وكــذلك احملــدثـون ولم

ينتهوا إلـى نتيجة قـطعية في ذلك وقول
عـاني مطـروحة في ـشهور _ا اجلاحظ ا
الــطــريق يــعــرفــهــا الــعــجــمي والــعــربي
ا الـشـأن في إقامـة الوزن والبدوي _وإ
وتمييز اللفظ وسهولته وسهولة اخملرج

وهي صحة الطبع وجودة السبك).
واألسـتــاذ الـدكـتــور مـحـمـد عــبـد الـزهـرة
ــهـم هـذا الــشــريــفي الــذي أقــدم كــتــابه ا
لــلـــقــار الــعــزيــز قــرأ اجلــاحظ وتــتــبع
اعـمــاله اخملــتــلــفـة كــالــبــيـان والــتــبــيـ
والــــبــــخـالء واحلــــيـــــوان والــــبــــرصــــان
والـعرجـان ورسـائله الـكالمـية والـبالغـية
وغـيـرها مـن الفـنـون األدبـيـة والفـلـسـفـية
التي برع فـيها اجلـاحظ ومن خالل تتبع
الـدكـتـور الـشــريـفي لـتـراث اجلـاحظ فـقـد
وجــد ان اجلــاحظ كــتـب بــفــنــون كــثــيـرة

واشـتـغل عـلى الـعالمـة والـرمـز والـكـنـاية
والـتشـبـيه وغيـرهـا من الـصيغ الـبالغـية
يقول مؤلف الكتـاب الدكتور الشريفي في
ــقــدمـة : (هــذا الــعــمل عــبـارة عـن جـمع ا
ــفــردات الــتي شــرحــهــا اجلــاحـظ فــقـد ا
وجدت مادة لغوية وفيرة تصلح ان تكون
مـــعـــجـــمــا وقـــد حـــاولت أن اجـــمع هــذه
ـفـردات فـكـانت قـرابـة الف ومـئـتي جـذر ا
ينضوي حتت كل جذر عدة كلمات) ص5.
ــؤلف الـشــريـفي إلـى أن الـقـار ويــنـبه أ
لـهـذا الـعـنـوان يـتسـارع إلـى ذهنـه العـمل
الذي قام به الـدكتـور إبراهيم الـسامرائي
وقــد يـكـون تــكـرارهــا له مـؤكــدا هـنـا انه
ليس كذلك إذ ان الدكتور السامرائي كان
عــمــلـه هــو مــعـــجم من تـــالــيــفـه انــتــقى
مفـرداته من لغـة اجلاحظ امـا عمـلنـا هذا
فــهــو مـعــجم من تــألــيف اجلــاحظ نــفـسه
شرح فيه مـفردات انتـقاها من لـغة العرب

ص5.
ويـوضح الـدكتـور الـشـريـفي في مـاقـدمته
للكتاب :(ان عـمله هذا ذا أهمـية بالغة في
عجم الدراسـة اللغـوية فـقد تـضمن هـذا ا
ـعجـمـات العـربـية مـفردات لم تـضـمـنهـا ا
األخـرى فــضال عن ذلك انـه اشـتــمل عـلى
شـــرح كـــثـــيـــر من األلـــفـــاظ االعـــجـــمـــيــة

ية) ص5. والدخيلة والعا
ــــــــؤلف الــكــتـاب يــضم 28 بــابـا رتــبه أ
عـلــى احلـروف الـهـجـائـيـة فـبـابـــه األول
هـو بـاب الـهـمـزة وسـانقـل مـثاال فـي هذا
ــؤلف في مـنــهـجــيـة الــبـاب اســتـخــدمه أ
تــالــيــفه لــلــكــتــاب حـسـب شـرح اجلــاحظ

فرداتـه:
(23 - أمر) وقال زهير :

واالثم من شر ماتصول به.
       والبر كالغيث نبته أمر

(أمر) اي كثير (احليوان 3/476)
ويـــقــــال لـــلــــجـــدي :أمــــر واألنــــثى إمـــرة

(احليوان 5/498)
ولــعل أكـثــر مـالــفت انــتـبــاهي في دراسـة
ـعــجـمـيــة هـذه هـو الــدكـتـور الــشـريــفي ا
ـتــاني لـلــرؤى الـتي ــنـطــقي وا الــتـدرج ا
طاف في يخرج بـها البـاحث في نهايـة ا
ـعــلـومـات حــ ان الـعــمل بـرمــته يـعـج 
اليتـسـنى الوصـول إليـهـا من دون تنـقيب
ووعي حــقــيــقــيـ الــكــتــاب مـهـم ورفـيع
ــعــجــمي الـقــيــمــة مـن نـاحــيــة الــبــحث ا
والــعـلــمــيـة ويــخـضع إلـى آلـيــات نـقــديـة
مـــعــاصــرة فــيه حتـــلــيل ومــقــدرة ابــارك
الســتــاذي الــدكـــتــور مــحــمـــد الــشــريــفي
ــهم هــذا والـذي ســيــفــيــد مـنه اصــداره ا

الباحثون والقراء.
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ثــقـافــته الــتي عـكــست تــاريـخه عــبـر
األجيـال حينـما كان سـيّدًا عـلى غيره
قـبل هــذا الـغـيـر الــذي قـلب اآليـة مـا
طاف جعل األصلَ يتـذيّلُ في نهايـة ا
قائمةَ البلدان األكثر فسادًا في العالم
واألقل احـتـرامًــا بـ شـعـوب األرض
واألكثر تنـدرًا بسبب استـشراء ثقافة
ــة غـــســيل الـــفــســـاد وشــيـــوع جــر
األمـوال الـتـي صـبـغت طـبــيـعـة بـشـر
الـعـراق عـمـومًـا وسـاسـته خـصـوصًا
طــيــلـة ســبــعــة عـشــر عــامًـا مـن حـكم
ــثــلـث الــشــيــعي-الــســنّي الــكــردي ا
ــشــبـــوه. ولــكن األجــمل أن يــعــرف ا
ـواطن كلّ مـواطن يـدّعي الـعـراقـية ا
والـوطنـيـة واالنـتمـاء اإلنـسـاني قدرَ
هــــذا الــــوطن ويــــســــاهـم في إصالح
كـسور فيه أيـنمـا وجده واالنقالب ا
ـطــالــبــة بـإصالح عــلى الــذات قـبـل ا
الـغـيـر ومن ثمّ االنـتـقـال إلى مـرحـلة
الـبــنـاء والـنــمـوّ والـتـغــيـيـر اجلـذري
الــــذي حتـــتـــاجُـه الـــبالد مـن كلّ بـــد.
فـالـتـغـيـيـر ينـبـغي أن يـبـدأ من داخل
اإلنــســـان بــادء ذي بــدءٍ لـــيــخــلق من
هـمـومه مـنــفـذًا نـحـو الـسـعـادة ومن
أخطائه حافـزًا لإلصالح ومن كبوته
ـة فـرصـة لـلـنـهـوض من جـديـد بـعـز
ـساهـمة أقوى وفـعلٍ أشدّ من خالل ا
مزَّق والـنزول إلى ساحات في رتق ا
الـعـمل كلّ بــحـسب مـقـدرته وجـدارته
واستـعداده من دون االسـتخـفاف أو
االســتــهــانــة بــأدنى األعــمــال بــطــرًا
مقـيتًـا وأنفـة فارغـة وكبـرياءً مـدلّسًا.
ــتـاح بـحـسب اجلـدارة في فـالـعـمل ا
أي مــوقع أو وظــيــفــة مــهــمــا بــلــغت
قــيـمــتــهـا الــعـلــيـا أو الــدنـيــا شـرف
لــــلـــمـــواطـن األصـــيل. ومـن ثمّ لـــيس
مـقــبــوالً إتــاحـة الــفــرصــة لـلــعــمــالـة
األجــنــبـيــة الــقــادمــة من دون حـدود
فيما أهلُ البلد يتـطلعون أو يبحثون
عن فـرصة عـمل. فـهـذا نـابع من سوء
إدارة البالد وعدم وضـوح الرؤية في
واطن إلى واطـنة وإرشـاد ا تقـو ا
سـبل الــعـيش احملـتــرمـة في أي عـملٍ
شريف يعتاش عليه بعرق اجلب . 
وفـي اعـــتـــقـــادي هـــذا شـــأنُ جـــمـــيع
مــؤســسـات الــدولــة ومـجــتــمـعــاتــهـا
ومــنــظـمــاتـهــا لــلـعــمل عــلى ضـرورة
فــرض الـــعـــمـــالــة احملـــلـــيــة فـي أيــة
مشـاريع اسـتثـمـارية كـبـيرة من دون
أن يــتـقــاطع هـذا الــفـعل مع احلــاجـة
لتواجد اخلبراء األجانب في ساحات
الــعـمل االخــتــصـاصــيـة. مــهـمــا قـيل
ويُـقـال عن إدارة الــبالد وسـيـاسـتـهـا
الراهنـة غير الـرشيدة بل الـغائبة في
الــعـــديــد من األوقـــات والــفــرص فال
شيء غــيـر الــتـغــيـيــر اجلـذري كــفـيل
ـتهـرّ وانتـشاله باسـتبـدال الواقع ا
ـفسـدين الـذين من بـراثن الـفـسـاد وا
أتى بـهم االحـتـالل األمـريـكي والـذين
بـفضـله وبـتـوافقه مـع غرمـاء الـعراق
ـرصاد شـرقًا الذي كـان لـهم دومًا بـا
وغـربًـا شـمـاالً وجـنـوبًـا قـد أدخـلـوا
الـبالد في فــراغ وطـني بـعــد حتـطـيم
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كلّ قدراته ونـهب ثـرواته بدءً من حلّ
جـــيـــشه الــعـــقـــائــدي وصـــوالً لــرهن
تـعـددة ومـقدّراته الـبـشـرية ثـرواته ا
ــنـــطــقــة بـــأيــدي األغــراب عـــنه في ا
والـعـالـم.لـقـد عـمل احملــتلّ األمـريـكي
عـلى قـتل كـلّ روح وطـنـيـة مـلـتـصـقـة
بـــأهـــداب الــوطـن. بل عـــملَ جـــاهــدًا
انــطالقًـا مـن اسـتــشـارات مــشـبــوهـة
وغير رصينة داخـليًا وخارجيًا على
قـطع حتى الـشـعـرة الرفـيـعة لـلـصرّة
ـواطن الــبـسـيط الـتـي كـانت تـربـط ا
بـــالــوطـن حــ نـــصّبَ عــلـى الــبالد
طبـقـة حاكـمـة في معـظمـهـا ال تتـمتع
بـــاألهــلـــيــة الـــوطــنـــيــة وال اجلــدارة
اإلداريـة وال الـكـفـاءة االسـتـراتـيـجـية
إلدارة وطن مـثل الـعـراق الـعظـيم في
كلّ شـيء لـــديه بـــدءً من احلـــضـــارة
الـعــريـقـة والــثـقـافــة الـراقـيـة واإلرث
ذهبية تجذّر والتعددية الدينية وا ا
والـعرقـيـة الـتي مكّـنـته من أن يـشكل
فسيفساء نادرة الفلكلور في تالوينه
وأفــكــاره وصــوره وصــوالً لــلــبــشـر
واحلــــجــــر ومـــــا اتــــصـف به هــــذان
األخــــيــــران مـن أوصـــاف غــــايــــة في
االخــــتالف عـن غـــيــــره من شــــعـــوب
ــنـطـقــة. فـالـبـشــر فـيه كــان عـاشـقًـا ا
للوطن ولـيس لسواه ووالؤُه ألرضه
وليس للدخالء واألغراب عنه ومحبًا
لــــلــــعــــمل فـي األرض واالنـــتــــاج في
الصناعة واإلبداع في كلّ شيء. فيما
احلــجـــرُ فــيه ظــاهـــرُه وبــاطــنُه من
أغـنى حجـارة الـدنيـا. فـأيـنمـا حـللتَ
فيه شمـاالً أو جنـوبًا شرقًـا أم غربًا
تالقيك فيه ثروات ال تخطر على بالٍ
من نفط وغاز ومعادن ومياه ومواقع

سياحة طبيعية ودينية وجتارية. 
ــشـكـلــة بـعـد 2003 اصـبـحت لـكن ا
تــكــمن فـي الــثــقـافــة اجلــديــدة الــتي
اتـشـحـها ولـبـسـهـا الـشـعب الـعراقي
مــرغــمًـــا بــفــعل ســـيــاســة تـــفــضــيل
ــصــالح الـشــخـصــيــة والـطــائـفــيـة ا
ـذهبـيـة والفـئويـة والـعرقـيـة على وا
مصـلحة الـوطن العـليـا والتي كانت
قــد بـرزت بــوضــوح مع بــدء مـرحــلـة
تـتالـية التي االنقالبـات العـسكريـة ا
أدخـــــلـت الـــــبالد فـي أتـــــون حــــروب
ومـــعـــارك وأنـــواع قـــتـــال داخـــلـــيـــة
وخـارجـيـة أنـهـكت قـاعـدته الـوطـنـية
ونـــقــلـت فــئـــات مــنـه حتت إغــراءات
ـال احلرام إلى الـسلـطـة والنـفـوذ وا
أدوات بــأيـدي الــدول االسـتــعـمــاريـة
واإلقــلـيـمــيـة كلّ حــسب مـصــاحلـهـا

وأولوياتها وضروراتها اخلاصة. 
وبـذلك فقـد الـشـعب مصـداقـيـته ح
حتــوّل ذيالً ذلــيـالً لـلــغــيــر الــدخــيل
مـــهـــمـــا كـــان جـــنس هـــذا الـــدخـــيل
وموقعه وسـياستُه وتـوجهُه حتقـيقًا
صـاحله الضـيقـة وبغضّ الـنظر عن
شاكل التي خلقها اآلالم واألزمات وا
لعموم شعب الـعراق ومكوّناته ح
حتـــوّل الــنــظـــامُ الــوطـــني إلى دولــة
مــــكــــوّنــــات وإمــــارات إقــــطــــاعــــيـــة
وعشائريـة ومذهبـية تتحـكم بها كتل
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ـقال آخـر وألن الوضع ثل في عـنوان  لـقد سـبق وأن استـخدمـنا هـذا ا
ما زال كـمـا كـان حـينـمـا وصـفنـاه بل تـمـادى أكثـر وتـعـقدت (مـعـجـيته)
ـثل امتلكوا اسـلحة كاتـيوشا ويهددون خاصـة وان الذين ينطـبق عليهم ا
باسـلحة دقيقـة كالتي استخـدموها في ضرب مقـر التحالف الدولي قرب
اربــيل يـوم االربــعـاء 30 ايــلـول 2020 فــسـقــطت وسط احــراش حـول
مخـيم للنازح شمال غرب اربيل في عملـية صبيانية دعائية لالمريكان
ولالقـليم ولـذلك فهـو ذات العـنوان الـيوم عن تـلك الظـاهرة الـباقيـة والتي
تـتـمـدد في غـيـاب الــدولـة وتـعـمـلق الالدولـة مـع اسـتـمـرار الـفـوضى في
مـعـظم مـفــاصل احلـيـاة الــسـيـاسـيــة واإلداريـة واألمـنـيــة واإلعالمـيـة في
ثل عاني هذا ا الـعراق وال تكاد الظروف اليوم تختلف عـما وصفناها 
الـدارج اجلمـيل بل بتـطابـقٍ كبـير وتـضخمٍ أكـبر فـما زال االعالم وأداء
ـرحلـة الـدعائـيـة ولم يرتقِ مـعظم الـفـضائـيـات واإلذاعات الـعـراقيـة في ا
ـهــنـي الـرفــيـع خـاصــةً تــلك ــفـهــومـه ا إلـى مـســتــوى األداء اإلعالمـي 
الـفضـائيـات الـتي تمـول وتـوجّه من خارج الـعـراق حيث يـظهـر خـطابـها
ــسـمـاة حـواريــة وهي في حـقـيــقـتـهـا ال الـدعـائي من خالل بــرامـجـهـا ا
تـتجاوز اخلـطاب الـدعائـي التسـقيـطي وفي مـعظم االحـيان يـأخذ طـابعا
حتقـيقيا بصيـغة امنية مـدافة بالسلبـية والعدوانية وروح الـكراهية ويبدو
ذلك جـليـاً في األزمات  الـداخلـيـة التي تـستـوجب إعالمـاً مهـنيـاً وطنـياً
ـهاتـرات ولـغة الـتـكيل يـعمل عـلى إيـقاف الـتـشنـج وإشاعـة الـهدوء بـدل ا
والتسقيط والفبركات الكاذبة من أجل تمرير مهمة معينة أو التغطية على

فضائح تزكم األنوف.
ـوجّـهـة والتي تـسـتهـدف أحـد طرفي ولـقد شـهـدنا احلـمالت احلـوارية ا
الـنـزاع وخـاصـةً بـ اإلقـلـيم واحلـكــومـة االحتـاديـة  وكـيف تـنـبـري تـلك
" أو رؤسـاء مـا يُسـمى ا يُـسـمى بــ"احملـلـلـ الـسـيـاسـيـ اجملـمـوعـات 
" بكلّ شيء ـقراطـية" أو "اخلبـراء االستـراتيجـي بـ"مـراكز البـحوث الد
ـوضوع كـالقـصابـة والفـيتـرية خاصـة الـقادمـ من مهن ال عالقـة لهـا با
ن طـافــوا عـلى سـطح الـفـوضى والـبـاسـواجنـيـة والــشـوفـيـريـة وووالخ 
اخلالقة بعد 2003 وكأنهم في ماراثون لتفريغ مركبات النقص وتوزيع
الطـاقة السلـبية وإفراغهـا من جعبة تلك األجـهزة الدعائيـة باجتاه اإلقليم
وقيـاداته وهي مكتـظة بالكـراهية والعـدائية وكلـما استجـدت أزمة جديدة
يـحضـرني وأحد مـن األمثـلة الـشـعبـية اجلـمـيلـة في الـعراق وحتـديداً في
وصل وأطرافـها وقد أخذ معـناه من كرنفاالت الـعيد التي تضم مـدينة ا
ـارسون حتت مـظلته فـي القرى والـبلـدات الصغـيرة ما األطـفال الذين 
ـا اخلـارج عن الـسـيـاقـات الـعـامـة هـو غـيـر مُـعـتـاد في بـقـيـة األيــام ور
للـصبية والفتيـان كالتدخ مثالً ولعب بعض األلـعاب التي تشبه القمار
ثل ـا يحـرم عـليـهم في األيام الـعـادية ويـضرب هـذا ا ومـا شابه ذلك 
ارسـون أعمـاالً ال تلـيق بأعـمارهم وتـقترب من عـادةً على الـكبار الـذين 
ا هم عـليه من عـمرٍ زمني أو تـأهيـلي ومفردة "عـجايا" الـتفاهـة مقارنـةً 
نـاطق الغـربيـة من العراق من الـدارجة الـعراقيـة كثـيرة االسـتخـدام في ا
ـنـفـلـت ـوصل حـيث تـطـلق عـلى الـصـبـيان الـداشـرين أي ا وخـاصةً ا
نضبط من الذين ينتشرون في األزقة والشوارع ويتسببون في وغـير ا
إزعـاج األهـالـي أوقـات الـراحــة صـيــفـاً أو شــتـاءً وهي من جــهـةٍ أخـرى
تــسـتـخــدم بـكـثــرة في وصف أي إنـســان بـغض الـنــظـر عن عــمـره يـقـوم
بـأعمال غير مـسؤولة وخارجـة عن اآلداب العامة والـتقاليـد وخاصةً تلك
التـصرفات التي ال تخضع للتربية االجـتماعية وأعرافها وما نشهده من
يليشيات ال يـبتعد كثيراً عن هـذه التوصيفات مع جل االحترام سلـوك ا

يليشات السائبة. لبراءة األطفال إزاء لؤم وخباثة تلك ا
ــثل الــقـائل في ـعــنى من ا وخالصـة الــقــول هي أشـبـه مـا تــكـون فـي ا
فـصيح الـكالم "تمـخض اجلبل فـولد فـأرا" للـداللة عـلى توافه األعـمال أو
ـتـحـدة األقــوال أو كـلـيـهـمـا مـعـاً كـمـا نـراه الــيـوم في تـهـديـد الـواليـات ا
ارسـات من تـسـلـقوا وقـصفـهـا جـدران منـشـآتـهـا بقـذائف بـدائـيـة أو 
مـواقع في غـفـلـة من هـذا الـزمـن الـسـيئ الـذي يـعـيـشه الـعـراقـيـون حتت
ـقراطـية جـداً ومؤسـساتـها سـواء من كان مـنهم في ظالل سـلطـتنـا الد
مــجـلس نــوابــنــا الـعــجب الــذين يــنــطـبق عــلى مــعــظــمـهم مــثــلــنـا أعاله
ـان وبالذات "أم " كـما تـكتبـها كـثيـر من "نايـبات" هذا الـبر و"خصـوص
الـكعب الـعـالي" الـشـفـاطة دون مـنـازع أو مـنـاصفـة مع من تـفـتل الـدنـيا
معـهـا حـيـنـمـا تغـرد بـاجتـاه إقـلـيم كـوردستـان تـلك الـعـقـدة الـتي يـعاني
ان أو وتـعاني مـنـهـا كـثـير من مـسـؤولي ومـسـؤوالت هـذا البـلـد في الـبـر
فجوعة احلكـومة ال سيّمـا بعد زيارتهم لـلعاصمة أربـيل ومقارنتهـا مع ا
بـهم بغداد  وغيـرها من مدن "الصـد وما رد" كما يـقول الدارج العراقي

ن يخرج من بيته وال يعود أبداً.
ّ أقـول قولـي هذا مـسـتـذكـراً "الـعـجـايا" وعـيـدهم كـلـمـا نـشـبت أزمة أو 
تصـنيع مشكـلة مع إقليم كـوردستان حيث تـنبري مجـاميع معدة إعداداً
مـوبوءة بالكراهية واحلقـد في وسائل إعالم ال هم لها إال "العد والصف"
ـصرية على طـريقـة النـسوة الـسفـيهـات حينـما يـتعـاركن على الـطريـقة ا
وتـبدأ نافـورة الشـتائم والـقذف واالتـهامـات وإشاعـة الكـراهيـة واألحقاد
ـزاج دون أي وازع وطـني أو أخالقي يـحــافظ عـلى الـلـحــمـة الـوطـنـيـة وا
الـعـام لألهـالي وال يـخـدش حـيـاء الـنـاس وأمـنـهم وسـلـمـهم االجـتـمـاعي
متمنياً لهم ما يريدونه هم لكوردستان في سرهم في بالدٍ توصف بأنها

ناس جترُّ بالطول وناس جترُّ بالعرض?
ان حول دائـرة واحدة ام عدة دوائر وبـينما الـعد والصف جاريـا في بر
وال يـعـرف غـالـبـيـة اعضـائـه غـيـر الـراتب واالمـتـيـازات والـقـومـسـيـونات
تـستهـدف صواريخ الـعــــجايـا اطراف عـاصمة االقـليم اربـيل في رسالة
مـرتبـكة تُـظهـر تعدد مـراكز الـقرار فـي بالد والة أمرهـا جترُّ بـالطـــــــول
ؤلم .. وأخرى جترُّ  بالعرض ليبقى العراق كما يقول الدارج العراقي ا

ظلمة ودليلها اعمى!
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kmkinfo@gmail.com
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سـيــاسـيـة تـنـتـمـي ألحـزاب الـسـلـطـة
الـتي اســتـقـدمـهـا الــغـازي األمـريـكي
وفرضَهـا لتـسوس الـبالد وفق منهج
ـســاومـة احملــاصـصــة والـتــوافق وا
عـلـى مـغـا وحتــقـيق مـكــاسب غـيـر

مشروعة.
sÞu « W³O¼

لنا يق ح استعادة الوطن هيبته
ــيــاه وســيـــادته وقــراره ســتــعــود ا
الــطــبـيــعــيـة إلـى مـجــاريــهـا ويــعـود
اإلنـــســان الـــعـــراقـي مـــاســـة المـــعــة
وجــوهـرة خــالــدة ولـكنْ بــعــيـدًا عن
النفايات التدويريـة الدخيلة القائمة
مـع االحــتــرام والــتــقــديــر لــلــشــرفـاء
أصـحـاب الـنـوايـا الـطيـبـة في الـبالد
من الــــــســــــاهــــــريـن واجملــــــاهــــــدين
ـواطـنة واحلـريـص بـصـدق عـمق ا
إلعادة الشـخصـية العـراقية األصـيلة
وإعالئها لتـعود عملـة صعبة في أية
مـعـادلـة إقـليـمـيـة ودولـيـة كـمـا كانت
عـلـى سـابق الـعــهـد. وهــذا لن يـكـون
نال إالّ بعد إعادة سهل  التحقيق وا
ٍ صـحـيـحـة لإلنـسـان الـعـراقي تـقـو
وإيجـاد السـبل الـتي تكـفل استـعادة
الـنفـحة الـوطـنيـة والـتوعـيـة الذاتـية
لشـخصيـته التي افـتقـدها واضـاعها
في متاهات سياسة اجملهول اخلالية
من أي تخطـيط واستراتـيجة وطـنية
لــــلـــــعـــــيش وإدامـــــة زخم احلـــــيــــاة
اإلنسـانيـة في إعـادة بنـاء الوطن من
جديد على أسـس سليمـة. أي بعبارة
أخــرى بـاالنــسالخ عن الـشــخـصــيـة
ــشــوهـــة الــتي لـــبــســهـــا راضــخًــا ا
لـلـظـروف الـقـاهـرة  طـيـلـة الـسـنوات
ــنــصــرمــة مــنــذ الــغــزو الــعــجــاف ا
ّا األمـريـكي لـغايـة الـسـاعـة. وهـذا 
جـرف فـئـات ومـجـتـمـعـات كـثيـرة من
الــــشــــعب عــــانت من شــــظف كــــسب
القوت اليـومي وحملهـا لالستخفاف
ـــبـــاد األســــاســـيـــة لـــلـــحـــيـــاة بـــا
اإلنسـانية ومـنهـا ضرب التـوصيات
الــوقـائــيـة الــضـرورريــة من جـائــحـة
كـورونـا عـرضًـا بل وتـكـذيب وإنـكار
وجــــود هـــذه األخــــيــــرة أصالً وذلك
ــاءة من أربـاب بـدفـعٍ وحتـريضٍ وإ
التخريـفات والدجالـ الذين أفهموا
أتبـاعـهم بوجـود مَن يـحمـي حيـاتهم
ويــصـــون صــحـــتـــهم عـــبــر الـــدعــاء
وغـيـرهـا من الـسـلـوكـيـات الـسـاذجـة
الــتي ال تــخــتــلف عن أعــمــال الـدجل
والـسـحـر والـشـعـوذة. وهـذا هو دور
نظمات واجلهات النخب الثقافية وا
زيد من الرسمية ذات الـعالقة لبذل ا
اجلهـود في تـرص مـباد الـتوعـية
الشخـصية واجملـتمعـية ونشـر ثقافة
الوطن وحب االنتمـاء إليه دون غيره
في الـتـعـامـل الـيـومي من أجل بـنـائه
وإعــادة مــواقع االعــوجـاج فــيه بــكلّ
تاحـة. فبنـاء البـشر يأتي الوسائـل ا
أوالً قـــبل تـــصــفــيـف احلــجـــر! فــهــو
األسـاس في بـنـاء األوطـان وتـرصـ
ـؤســسـات عـلى اجملـتــمـعـات وأداء ا

أسس سليمة!
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الــدول تــشـكــلــهــا مــجــامــيـع الــبــشـر
ّن خبروا تعـلمـون دروسًا وعبـرًا  ا
هــمــوم احلـــيــاة وحالوتــهــا وجــادوا
بالـنـفس والفـلس والـفكـر والوقت من
أجل تــكـــوين نـــهــضـــتـــهــا وتـــطــويع
حـجـرهـا لصـالح تـقـدمـهـا وازدهـارها
ورفاهة شعوبها. وهذا أمر مفرغ منه
فـي أبــجـــديـــات الــســـيـــاســة واإلدارة
احلـكـيـمـة وصـوالً لـبـنـاء اجملـتـمـعـات
تآلفة وهي وتعزيز قدرات الشـعوب ا
تــسـابـقُ الـزمـنَ لـبــلــوغ أرقى درجـات
الـــرقـي والــتـــطـــور والـــرخـــاء واألمن
واالســتــقــرار. ولــنــا في دولٍ غــربــيــة
ـاذجُ يـحـتـذى بـها. سـبّـاقـة أمـثـلـة و
والــيـوم تــطـمحُ مــجـتـمــعـات كــثـيـرة
مـــاتـــزال ســـائـــرة فـي طـــور الـــنـــمـــوّ
والـتـجديـد واالنـفـتـاح بـالـوصول إلى
نفـتحة على تقدمـة ا وصلته الـدول ا
و الـعـالم من تـطور وتـقـدم وبـنـاء و
بـفـضل مـواطــنـيـهـا احلـريـصـ عـلى
وضع خطط استـراتيجـية مبـنية على
حسن إدارة واقع احلياة وضروراتها
من بــشــرٍ وحــجـر ضــمن الــســيــاقـات
اآلمـنـة للـتـطـور. فـاإلدارة الصـحـيـحة
الــنـاضــجــة أليـة دولــة حــ تـمــتـزج
ـمــتــلــكـات بــاحلــرص الــوافي عـلـى ا
الـــعـــامـــة والــثـــروات الـــطـــبـــيـــعـــيــة
واإلنـتـاجـيـة وتـرتـبط شـعـوريًـا أو ال
ـصـير األمـة الـتي تـتـشكل شـعوريًـا 
منهـا هذه الدولـة ستكـون قادرة على
خلق بشر حـريص عـلى التفاعل مع
ـصـلـحـة الـعـليـا لـلـوطن من دون أن ا
تتقاطع مع طمـوحات الشعب بصرف
الـنــظـر عن اخـتالف أديــانه ومـذاهـبه
وطـوائفـه وقومـيـاته بل ومن دون أن
يختلف الساسة واألحزاب التي تقود
مـســيـرة الــبالد عـلى األسس الــعـامـة
الــتي تــشـكل أعــمــدة بـنــائه الــرصـ
وتـــــــد زخم مـــــــوقـــــــعـه بــــــ األ

والشعوب.  
هـــــكــــذا إذن هي األ والــــشــــعــــوب
قـيـم والـدول التي حتـتـرم البـشـر ا
عـلـى أرضـهـا مــهـمـا كــانت أصـولُـهم
وخــلــفـــيــاتُـــهم وبـــغضّ الــنـــظــر عن
تــــعــــددهــــا واخـــتـالف مــــشــــاربــــهـــا
وثــقـافــاتـهــا. قـاعــدة التــقـبل الــنـقض
واخلالف وإنْ تــشـابــكت فـيــهـا وبــهـا
وجهاتُ نـظر متـباينـة واختالفات في

الرؤية والتجربة. فـالسيادة والكرامةُ
لــلـدولــة هــنـا هي احلــكَمُ الــفـصلُ وال
فــروعَ غـيـرهــا تـتــقـدّمُ عـلـى هـيـبــتـهـا
وسيـاستهـا العامـة التي ال تـتبدّل وال
تتغـيّر بـتغيـير احلكـام إالّ في أسلوب
تـجدّد دومًا البـناء وأدوات الـتطـوّر ا
نـحــو األفـضل. ولــنـا أن نــقـيس واقع
ّــا هـو قـائم لــدى غـيـرنـا من بالدنـا 
األ والشـعـوب والدول الـتي تـسعى
دومًـا نــحـو األفـضل ألجل الــبـقـاء في
واقع األمـاميـة وإدامة هـذه األخيرة ا
ضــمن مــعــايــيــر الــتــطــور الــبــشــري
والـعلـمي واالقـتصـادي والـتكـنـلوجي
والــتـربــوي واالجـتــمـاعي. ويــكـفــيـنـا
حـزنًـا وغـمًّـا أن يـردَ مـسـامـعَـنـا بـلوغ
ـــرتــبــة األخــيــرة اجلـــواز الــعــراقي ا
ـــقــيـــاس الـــدولـي الحـــتــرام ضـــمـن ا
تقدمة في الفساد رتبة ا اإلنسان وا
وغــســيل األمــوال مع كلّ مــا يــتـرتب
على هذا التخلّف والتراجع في موقع
ـيًا من إشـكـالـية الـشعب الـعـراقي عـا
ا يـحصل له منـذ احتالله في وأسف 
2003.  لـــقــد شــكّلَ هـــبــوطُ الــعــراق
دولـــيًـــا إلى الـــدركـــات الـــســـفـــلى في
ي حسرة في صفوف التـصنيف الـعا
نــفـــوس وقــلــوب األصـالء فــيه ولــدى
فــئــات واسـعــة من مــثــقـفــيه وأعالمه
وأحراره ومواطـنيه الذين كـاد اليأس
يــسـود جــوارحـهم الــوطـنــيـة بــسـبب
سـوء إدارة  الـبالد عـلى أيـدي سـاسة
فـاجأة الـذين دمروا الـبالد والعـباد ا
ونـشـروا ثـقــافـة الـفـسـاد في صـفـوف
اجملتـمع ولم يتـركوا مـجاالً ألصـحاب
احلـق والــرؤيـــة الـــوطــنـــيـــة من أجل
الـبـنـاء والـبـحث عن مـخـارج آمـنة إّال
ألــلّــهمّ فـي األمل الــقــادم بــالــصــحـوة
األخيـرة التي اسـتحـثّتـها االنـتفـاضة
الــتــشــريـنــيــة الــثـوريــة عــلى مــكـامن
الــفــسـاد وأســيــادهــا وأدواتــهـا ومَن
ًا زخم الكارثة. يقف لهم داعمًا ومـد
وبــــأيـــــة تــــواصـــــيف مــــهـــــيــــنــــة أو
اســتــخـفــافـيــة أو طـفــولــيـة أطــلـقــهـا
ومازال يـطلـقـها سـاسة الـصدفـة على
ـــطـــالـــبــ ــنـــتـــفـــضـــ األحــرار ا ا
بــاســتــعـادة "وطـن مـفــقــود ومــرهـون
بأيـادي الفـاسدين واألغـراب عنه" إالّ
أنّ احلق عائد إلى أصـحابه ال محالَ
والـــسـالم في أرض الـــفـــراتـــ قـــادم

واألمن مستتب واللحـمة الوطنية في
طـريـقـهـا إلى الـشـعب األصـيل بـعـيـدًا
عن االنـــــتــــــهـــــازيـــــ مـن مـــــزدوجي
اجلنـسيـة مع احـترامي لـلشـرفاء من
هذه الـفئـة الـتي اضطـرّت للـبحث عن
مالذات آمـنــة وأمـيـنـة لــهـا في بـلـدان
االغتـراب هـربًا مـن شراسـة الـتهـديد
ـسـاومة مـتـعـدد األشكـال وسـيـاسـة ا
ـغـا الـتي واحملـاصــصـة وتـقـاسـم ا
شهد السياسي منذ السقوط سادت ا
بـسـبـب تـسـلـيم الــبالد عـلى طـبق من
ذهب لألغـراب والــدخالء والـفـاسـدين

بغية إنهاء وجود البلد بحاله.   
 W³FB « œö³ « WKLŽ ÊU ½ù«

أفـرزت الكـوارث الـطـبيـعـيـة واألزمات
االقتصـادية األخيـرة التي رافقت آثار
جـائـحـة كـورونـا مـؤخـرًا الـعـديـد من
نــقـاط الــتــسـاؤل واالســتــفـهــام حـول
ي الـقادم اجملـهول. فأين النـظام الـعا
يـســيـر بـنـا هـذا الـنــظـام الـلـغـز الـذي
يـكــثـر احلـديث عــنه هـذه األيـام? ومـا
برّرات لدعاة التغيير فيه? وهل هي ا
رتـقب حدود وأهداف لهذا الـتغيـير ا
مـغـايـرة عـمّـا هـو قـائم حـالـيًـا بحـيث
تــقي الــبــشــريــة شــرَّ الــقــا األســود
الــقــادم كـمــا يــصــوّره لـنــا أصــحـاب
النـظريـات اجلديـدة بخـلق نظـام أكثر
أمانًا وأفضل إنـتاجًا وأحـسن سلوكًا
أم العكس هـو السـائد? فإذا كـنّا نشكّ
في مثل هذه التبريرات التي ال تخرج
عن أمراضٍ نفسية ونوبات هستيرية
لــدى أصـحــاب مـثـل هـذه الــنـظــريـات
ط احلياة طـالبة بـتغيـير  ـية ا العا
الـبـشريـة من حـيث تـضـاؤل االحـترام
لـلـكـائن الــبـشـري والـسـعي لـلـحـدّ من
طمـوحه بحـياة أفـضل فكـيف لبـلدان
هـزيـلـة أن تـثق بـهـذه الـنـظـريـات في
حـ هي تــعـيش أصالً مـقــتـاتـة عـلى
فــــضالت مـــوائـــد األســـيـــاد بـــعـــد أن
أفــقـدهـا هــؤالء سـيـادتــهـا وهـيــبـتـهـا
وحــــدّوا من قـــدرات شـــعــــوبـــهـــا ولم
يتركوا لساستها الـعبثي غير اللهو
بـحـروب مـدمّـرة واالنـشـغـال بـأشـكال
الـنـهب والسـرقـات والـلـصـوصـية من
ــال الــعـام حــ عــدّوه جــائـزًا بــيت ا
مشـاعًا حالالً زالالً?  جـمـيل أن يتـغنى
الــواحــد بــالــوطن ويــفــخــر لــكـرامــته
ويسـعى السـتعـادة حـضارتـه وتبـيان
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اسطنبول

عام باكـمله مر على انـتفاضة  االول
من تــــشـــرين االول 2019 ومـــا زال
لهيبها مشتعال والتي ستبقى  تنير
الطـريق امام ابنـاء الشـعب العراقي
ـشـرق في عـراق حـر لـيــصـنع غـده ا
مــوحــد مــســتــقل خــال من الــفــسـاد
نفلت والتبعية لالجنبي والسالح ا
وانـــعـــدام االمن وضـــيـــاع  حـــقــوق

طالب بوطن .   الشباب ا
XKHM  ÕöÝ

ان انتفاضة  االول من تشرين االول
الـتي قــادهـا شــبــاب الـعــراق بـوجه
الـظلم والـفـساد والـتبـعـية لالجـنبي
والــتــهــمـــيش واالقــصــاء والــسالح
ـرتـبـطة يـلـيـشـيات ا نـفـلت بـيـد ا ا

بــإرادات اجــنــبــيــة ال تــريــد اخلــيـر
لـلـعـراق ومــا يـقـوم به اتــبـاعـهـا من
الــقــتل  واخلــطف والــتــغـيــيب لــكل
صــــوت عـــــراقي شـــــريف يـــــطــــالب
بـاحلريـة والـعدالـة وحتـقيـق نهـضة
حقـيقـية في مـجال الـبنـاء و االعمار
واخلـدمـات والـقـضـاء عـلى الـبـطـالة
رض الـتي حلت والـفقـر والفـاقـة وا
بــشـعب الــعــراق عــلى مـدى ســبــعـة
عـــشــر عـــامـــا وعـــلـى أيـــدي حـــكــام
الـعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة  من األحـزاب
الــطــائــفــيــة الــتـي ربــطت نــفــســهــا
بــاالجـنــبي وصـادرت إرادة الــشـعب
وحـقه في تـقـريـر مـصـيـره والـعـيش
ة  لقد طالب شعب بحياة حرة كر

ــشـروعــة مــنـذ الــعـراق بــحــقــوقه ا
الــــيـــــوم االول لـــــوقــــوع االحـــــتالل
االمــريـكي الـصـهــيـوني الـغـربي في
الــتــاسع مـن نــيــســان /2003 النه
يــعـــرف حــقــيــقــة احملــتــلــ ومــاذا
ستـؤول إلـيه السـنوات الالحـقة من
االحـــــتـالل في تـــــكــــــمـــــيم األفـــــواه
والـقــضـاء عـلى احلـريـات واسـكـات
ـــــطــــالب بـــــرحــــيل صــــوت احلق ا
ن جـاء عـلى احملــتـلـ واذنـابــهم 
م دبابات االجنبي وما سيقومون
بـه من نــــــهـب خلــــــيـــــــرات الــــــبالد
والـسـيـطرة عـلى مـقـدرات الـشعب 
ـقاومـة الـبـطلـة الـتي انـدلعت ومـا ا
في العـاشر من نـيسان / 2003 اال

ردة الـفـعل احلـقـيـقـيـة لـطـرد احملـتل
واحلــفــاظ عـلـى اســتـقـالل وســيـادة
الــعـــراق وحــقه في احلـــيــاة احلــرة
ـقاومة ة  ولـقد اسـتطـاعت ا الكـر
من احلــاق اكـبـر اخلـسـائـر بـاحملـتل
وقواته فاعلن انسحابه في الثالث
من كــــانـــون اول / 2011 بـــعـــد ان
وقع اتفاقية االذعان  مع من تربعوا
عــلى كـرسي احلــكم  ان الـســيـاسـة
الـتي انتـهجـتـها حـكومـات االحتالل
ر الكذاب الدعي مع من نصبهم بر
  أوصــــلت الــــعــــراق وشــــعــــيه الى
ـــارســـاتـــهــا الـــهـــاويـــة من خـالل 
ـال الــعـام الــطـائــفــيـة وســرقـتــهــا ا
وارتمـاؤها بـاحضـان امريـكا و دول
مـجـاورة حــسـبت نــفـسـهــا صـديـقـة
لــلـعــراق بــبـهــتــان وإحلـاق الــضـرر
الــكـــبـــيـــر في مـــكـــونــات وطـــوائف
ـا اضطـر الشعب الشـعب األخرى 
الى الـتظـاهر واالعـتـصام لـلمـطالـبة
ـشـروعـة والـتي غـيـبـتـها بـحـقـوقه ا
تـلك احلـكـومـات وكـان الـعام 2011
هــو عـــام الـــتــظـــاهـــر واالعــتـــصــام
وخـابت  امـال اعـداء صـوت احلـرية
ال العام نتفع ولصوص ا امال ا
حـــ اطــلـــقــوا  عـــلى االنــتـــفــاضــة

الباسلة. بالفقاعة  النتنة !! 
نع او يـوقف ذلك  الشعب من ولم 

اخلــروج بـــتــظــاهــراتـه مــعــبــرا عن
شروعة سخطه ومطالبته بحقوقه ا
فــــكـــانـت تــــظــــاهــــرات عـــام 2015
واالعــــــوام الـــــتـي تـــــلــــــته وكــــــانت
انـتـخـابـات عام 2018 ومـا رافـقـها
مـن تـزويـر والـتي قـاطــعـهـا الـشـعب
بــــــنـــــســــــبـــــة  % 80هـي احملـــــرك
النـتـفاضـة تـشـرين من الـعام 2019
والــتي راح ضــحــيــتــهـا مـن شــبـاب
الـثـورة ( 700) شـهــيـد و(25) ألف
جــريح وقـد رفـعت الــثـورة أهـدافـهـا
وشـعـاراتـهـا وهي إسـقـاط الـعـمـلـية
السيـاسية الـتي جاء بهـا االجنبي 
وإعــادة وطـن مــســروق ألهــله اال ان
الـعـمـالء لن يـهـدا لـهم بـال و راحـوا
يـــحــركـــون ادواتـــهم  الـــطـــائـــفـــيــة
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا و قــابــلــوا ثــورة
الـشبـاب الـسلـمـية  بـاحلـديد والـنار
وقد توهـموا ان الثورة سـتنتهي اال
ان رايـاتهـا واصـوات الشـبـاب ظلت
تـــصــدح فـي ســاحـــات الـــشــرف في
الــتـحــريــر واحلــبـوبـي وفي جــمـيع
سـاحـات الـتــظـاهـر واالعــتـصـام في
احملـافــظـات ولم تـسـتـطع حـكـومـات
االحـــتالل مـن الـــقـــضـــاء عــــلـــيـــهـــا
واسكاتها ولقد حققت الثورة بعض
من أهـدافـهـا وهـا هي الـيـوم تـسعى
بــاصــرار لإلجــهــاز عـلى الــعــمــلــيـة

الـسـيـاسـيـة بـرمتـهـا واسـقـاط نـظام
احملــــاصــــصــــة الـــطــــائــــفـي وطـــرد
وعمالئها وبقايا االحتالل االمريكي
الــصـــهــيــونـي وقــواعــده  من ارض
الـعـراق  وهـذا حق مـشـروع كـفـلـته
كل قـوان االرض والـسـماء  وهـنا
ـــركــز  شـــبــاب الـــثــورة ان يـــؤكــد ا
الـثـورة سـتـسـتمـر مـهـمـا غال الـثمن
وازدادت الــتـضـحـيــات وان الـنـصـر
آت بــــعـــــون الــــله وان احلـــــســــاب
الـعـسـيـر يـنــتـظـر الـقـتـلـة والـسـراق
وجـــمـــيـع اخلــونـــة الـــذيـن تـــامــروا
واسـاءوا الى الـعـراق وشـعـبه  بـعد
إسقـاط هذا الـنظـام السـياسي الذي

جلب الويالت واخلراب للعراق .
bK³ « ‰UŠ

ان مـرور سـنـة كـامـلـة عل انـتـفـاضـة
شباب تـشرين يعـني االصرار وبقاء
حـال الـبلـد عـلى مـا هو عـلـيه يـؤكد
ـطـالب الـتي وقف مـشـروعــيـة تـلك ا
بوجههـا كل من يريد ان يبـقي البلد
على حـاله البائس الـذي وصل عليه
صـالح الشعب جراء حكم ال يـهتم 
وتـــطــلــعـــاته في احلــريـــة والــبــنــاء
والـتـقـدم الـذي ينـشـده ثـوار تـشرين

االبطال. 
الـــرحــمـــة لــشـــهــداء ثــورة تـــشــرين

والشفاء جلرحاهم.  
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واشنطن

الـرعب يـسـود الطـبـقـة السـيـاسـية
في الـــــعـــــراق بــــعـــــد االجــــراءات
األخــيـــرة الــتي اتــخـــذهــا رئــيس
الــــوزراء في الـــــبالد مــــصـــــطــــفى
الــــكـــاظـــمـي بـــاعـــتــــقـــال عـــدد من
سؤول الفاسدين لكن الشعور ا
الغالب الذي يـسود بالد الرافدين
هــو أن هـذه االعــتـقــاالت صـوريـة
ولو لم تكن كذلـك لبدأت بالرؤوس
الـكـبــيـرة لـلـفــسـاد ألن أي خـطـوة
بــاجتــاه مــعـاجلــة دولــة الــفــسـاد

باعـتقـادهم البد أن تبـدأ بسـلطان
الفسـاد  الذين تعاقـبوا على حكم
البالد بعد سنة االحتالل 2003.
ريـرة الـتي مرّ بـها إن الـتجـارب ا
الـعــراقـيــون طـوال سـنــوات حـكم
احملـــاصــصـــة والــفــســـاد والــغش
واالحـتــيـال عـلّــمـته كــيف يـرفض
تـــمـــيــيـع مــطـــالـــبه أو تـــخـــديــره
بــقـرارات وإجــراءات ســطــحــيـة ال

تشفي الغليل.
والــواقع أن الــفــســاد لن يــنـتــهي

ــعــجــزة ولن يــعــالـج بــالــنــيـات
الــطــيــبــة فــهــو في بـالد مــا بـ
النـهرين شبـيه بأخـطبوط مـتعدد
الرؤوس واألطـراف من قمـة الهرم
ـوظــفـ الــصـغــار) فـضال إلى (ا
عن تعدد أشـكاله وتنـوع أساليبه
والــعــراقــيــون كـلــهـم يـدركــون من
الـــذي أسس لـــلــفـــســاد ونـــظّــر له
وابــــتـــكـــر أالعـــيـب ســـلب ثـــروات
الـبالد وجتـريـدها من مـدخـراتـها
فـــيــمــا يـــســتـــمــر قــرع  الـــطــبــول

احلـــكـــومـــيـــة أن رئـــيـس الــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي قـد أعـد خـطة
شــامــلـة لــلــقـضــاء عــلى لــصـوص
الـــدولــة وكــبـــار احلــرامـــيــة لــكن
العـراقي سمـعوا ويسـمعون كل
يـوم جــعـجـعــة وال يـرون طــحـنـاً
ويرددون في مـجالـسهم اخلـاصة
والــعــامـــة أن الــكــاظــمي لــو كــان
جـــاداً وصــادقــاً لـــســمّى حـــيــتــان
الفساد بأسمـائهم ولعرض خطته
اإلصالحـيـة على الـشـعب لـكنه لم
يـفعل ولن يـفعـل بعـد أن ثبت أنه
جـزء من طـبخـة الـفسـاد فـقد دأب
سـتـمـر مع عـلى الـتـواصل شـبـه ا
كــتـــلــة اخلــونــة مـن اجلــواســيس
والـفـاسديـن وخصص الـكـثـير من
الــــزمـن احلــــكــــومـي لــــطـــــمــــأنــــة
الـــــفـــــاســـــديـن في لـــــقـــــاءاتـه مع
األحزاب الفاسدة ومع مـليشياتها

اإلرهابية.
أمـا االعتـقـاالت سواء كـانت بـأمر
من واشــنـــطن أم بـــقــرار ذاتي من
الكاظمي فيعدها طيف واسع من
الـعـراقيـ سـيـان فهي قـد تـكون

ـــاءة مـــضـــلـــلـــة مـــوجـــهـــة إلى إ
الـــفـــاســـدين حلـــمل مـــا خفّ وزنه
وغال ثــمــنه.هــنــاك رأي لــصـحــفي
عـراقي كـبـيـر هـو مـحـسـن حـس

طـول معه قد ورد خالل حديـثي ا
ال يــرضى عــنه الــكــثــيــرون لــكــنه
يبقى رأيـاً لصحفي مـخضرم فهو
يـــقــول إن "أمــيـــركــا تـــدعم رئــيس
احلــكـــومـــة احلــالـــيــة مـــصـــطــفى
الـــكـــاظـــمي وإن مـــا يـــقـــوم به من
اجـراءات ضد الـفسـاد والفـاسدين
يـحـظى بـالـتـأيـيـد األمـيـركي وهي
اجراءات تتماشى إلى حد ما مع
طـالب الشـعبيـة في التـظاهرات ا
ـشـكـلـة الــتي عـمت الـعـراق لـكن ا
أنـــهــا إجـــراءات تـــنــاولـت الــصف
الثالث والثاني من الفاسدين ومن
ـسـتحـيل أن يـجـرؤ أي حاكم في ا
الــعـراق اآلن أو مــســتــقـبـال عـلى
جتـاوز اخلــطــوط الـتـي وضـعــهـا
األمـيــركـيـون في بـدايـة االحـتالل
ـــــتــــعـــــلـــــقــــة بـــــأسس نـــــظــــام وا
احملـــــاصــــصـــــة بــــ الـــــطــــوائف
والـــقـــومـــيـــات ألن ذلك يـــتـــطـــلب

انقالباً عسكـرياً قد يحظى ببعض
الـتـأيـيــد الـشـعـبي لــكـنه لن يـكـون
أحــــــسـن حـــــاالً مـن االنــــــقـالبـــــات
والــــــثـــــورات الــــــتـي حـــــدثـت في
الـعـراق مـنـذ تـأسـيـسه كـدولـة في
أوائـل الـقــرن الــعـشــرين ومع ذلك
فـإن االجراءات ضـد الـفـاسدين من
الدرجـة الثانـية والثـالثة اجراءات
جيـدة  فهي في األقل تـرعب كبار

الفاسدين وتخيف الصغار".
s¹bÝUH « ·«bN²Ý«

تــبــقى أخــطــر اآلراء في إجــراءات
الـكـاظـمي بـاســتـهـداف الـفـاسـدين
هــــــو الــــــرأي الــــــقــــــائل إن هــــــذه
اإلجراءات تـهـدف إلى قمع الـثورة
الـشـبـابـيــة الـواسـعـة في الـعـراق
والــتي بــلغ عــمــرهــا عــامـاً كــامالً
ومـــفـــاد هــذا الـــرأي أن الـــواليــات
تـحدة تـتظـاهر في الـعلن بدعم ا
ـطـالب الـشـعــبـيـة لـلـمـتـظـاهـرين ا
ولــكـنـهـا في الـوقت نـفـسه تـعـمل
عــلـى إنــهــاء هــذه االحــتــجــاجــات
ـتـظـاهرين بـاسـتـخـدام شـعـارات ا
نفسها: انتخـابات مبكرة مكافحة

الـفـسـاد والـفـاسـدين إعـادة هـيـبة
ـــنـــافـــذ الــــدولـــة وســـيـــادتــــهـــا ا
ــتــظـــاهــرين احلــدوديــة قـــتــلـــة ا
ومواجهة الـنفوذ االيراني.... الخ
ووظـيـفـة الـكاظـمي هي اسـتـيـعاب
الــــــشـــــبـــــاب عـن طـــــريـق تـــــرويج
ذكـورة لكسب الشارع الشعارات ا
وســحـب الـبــســاط من حتـت أقـدام
تظاهرين تساعده في ذلك ماكنة ا
اعالمية مـخابراتـية ضخـمة تطبل
له ومــؤسـســة عالقــات أمــيـركــيـة
تضع له برامج وخـططاً لـنشاطات
هـدفــهـا خــداع الـنــاس الـبــسـطـاء
والــتـظــاهـر بــالـعــمل عـلـى تـنــفـيـذ
أهــــداف احملــــتـــجــــ كــــالــــدعـــوة
لالنـــتــخــابـــات وزيــارات عــائالت
الـشـهــداء وتـرتـيب لــقـاء لـعـدد من
الـشـباب اخـتـارتـهم اخملـابرات في
جتــــمـع في الــــشـــــارع لــــيــــعــــدهم
ــنــافـذ بــالـتــعــيـ وزيــاراته الى ا
احلــــدوديـــة... الخ وهـــذه كـــلـــهـــا
خــطط مــرســومــة لــتــغــيــيــر مـزاج
الـناس الـبسـطاء تـدريجـاً وبنـحو
ا لن مدروس وهؤالء البسطاء ر

يـشجـعوا أوالدهم عـلى االستـمرار
بــالـتـظـاهـرات بـذريـعـة: دع الـرجل

يعمل ولنعطه فرصة.
هــذا الـــرأي عــبّـــر عــنه الـــســفـــيــر
الــســابق الــدكــتــور عــدنــان مــالك
الـــذي قـــال لي: إذا كـــان الـــفـــســاد
أســوأ جــرائم نــظــام احملــاصــصـة
الــطــائـفــيـة الــفــاشل فــإن خـيــانـة

الوطن أسوأ منها.
من وجـهــة نـظــر اقـتــصـاديــة فـإن
مالحـقـة الـفـاسدين الـكـبـار وحـجز
ـنـقـولة ـنـقـولـة وغـيـر ا أمـوالـهم ا
تلكونها ليارات التـي  وإعادة ا
الي في اخلارج سـيـعزز الـوضع ا
لـلـعراق بـنحـو كـبيـر فـالفـاسدون
نهـبوا أكـثر من 799 ملـيار دوالر
وإذا تــمـــكن الــكــاظـــمي من إعــادة
ــنـهــوب ســيــكـون ــبــلغ ا نــصف ا
الـي للـعراق بـخـير كـما الـوضع ا
يرى أستاذ االقتصاد محمد طاقة
الــــــذي عـــــدّ كـل مـــــا يــــــجـــــري من
اعـتقـاالت لـصغـار الفـاسـدين لعـبة
جـديـدة من أالعـيب الـشـيـاطـ في

واشنطن وطهران.
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ــثــلـي الــكـرة الســتــقــبــال مـبــاريــات 
العراقية في بطولة دوري ابطال آسيا
 2021مبينا ان مالكـات الدائرة هيأت
ــتـطــلـبــات من خالل جتـهــيـز جــمـيع ا
ــلـعـب الـرئــيــسي ومالعـب الـتــدريب ا

واالمور االخرى.
وافتـتح ملعب كـربالء في العام 2016
العب وفق طــراز مــعـمــاري يــحــاكي ا
األوروبــيـة ويـتــسع ألكـثـر من 30 ألف
مـتــفـرج فـضال عن مــلـعـبـ مــلـحـقـ
ألغـراض الــتـدريب األول بـسـعـة ألـفي
ومــــرافق مــــتـــــفــــرج والـــــثــــاني 500  
واخرى وسبق ان استـقبل العديد من
باريات الرسمية للمنتخبات والفرق ا
الـعراقـية وابـرزها بـطولـة غرب آسـيا
الـتــاسـعـة لــلـمــنـتــخـبــات بـكــرة الـقـدم

Æ2019
W¹b½ö  w½u½UI « l{u «

مـن جـانب آخــر قـررت وزارة الــشـبـاب
والــريــاضــة تــمـديــد فــتــرة تــصــحـيح
االنـدية الـرياضـية لـوضعـها القـانوني
واكمال ضوابط وشروط منح وجتديد

إجازة التأسيس.
وقال مـدير عام دائـرة التربـية البـدنية
والــريــاضـــة احــمــد عــودة ان الــوزارة
قررت تـمديد فتـرة تصحـيح االندية
لـــوضـــعــهـــا الـــقـــانـــوني واكـــمــال
ضــوابط وشــروط مـنح وجتــديـد
إجــازة الـتـأســيس الى يـوم 31
مـن شــــــهــــــر تـــــــشــــــرين االول
اجلــــاري مـــبـــيــــنـــا ان ســـبب
الـتــمـديــد هـو اعــطـاء فــرصـة
لالنـديــة الـريــاضـيــة الـتي لم
جتـر الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيـة
وجتـــــــــــاوزت مـــــــــــدة االربـع
ادة الـعاشرة سنـوات وفق ا
في الــبـنـد الـثـاني من قـانـون
االنـــديـــة الــريـــاضـــيــة 18
الـــنـــافـــذ وقــرار

s Š wB  ≠ œ«bGÐ

جـــددت وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
تأكـيـدهـا جـاهـزيـة مالعـبـهـا في بـغداد
واحملــافـــظــات لـــتــضـــيــيف مـــبــاريــات
ـمــتـاز بـكـرة الـقــدم لـلـمـوسم الـدوري ا
2021-2020 ودوري ابــــطــــال آســــيــــا

.2021
وقــــال مـــــديــــر عـــــام دائــــرة االقـــــالــــيم
واحملــــافـــــظــــات فـي وزارة الــــشــــبــــاب
والــريـاضـة طـالب جـابـر إنه بـنـاءً عـلى
تـوجـيــهـات وزيـر الـشــبـاب والـريـاضـة
عدنان درجـال بضرورة الـتهيـئة بشكل
مـبـكر الحـتضـان مـنافـسـات كرة الـقدم
فـقــد اكـمــلت  مالكـات الــوزارة الـفــنـيـة
والهندسية واالدارية في مالعب بغداد
ـــتـــطـــلـــبـــات واحملـــافـــظـــات جـــمـــيع ا
باريـات مبينا ان الضروريـة الجناح ا
هنـالك تنـسيق عـال ب وزارة الـشباب
والــريـــاضـــة وبــ االنـــديـــة والــهـــيــأة
الـتـطـبيـعـيـة الحتاد كـرة الـقـدم في هذا
اجلــــــانـب و حتــــــديــــــد الــــــنــــــقـــــاط
تعـلقة وتـمت معاجلـتها الحظـات ا وا
حـــتى التـــقـف عـــائـــقـــا امـــام اجلـــهــود

بذولة. ا
واضـــــــــــــــــــاف
جــــابـــر ان
مـــــــلـــــــعب
كـــــــــربالء
الــــدولي

30
الــــــــــف
مـافـرج
جــاهـز
هــــــــــو
اآلخـــر
مـــــــــــــــن
جـــــمـــــيع
الـــنـــواحي
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عـقدت اجلـمعـية الـعمومـية لالحتـاد العـراقي للـسبـاحة اجـتمـاعهـا غيـر عادي  في مـقر االحتـاد مسبح
بي. الشعب االو

وتـمخض عن االجـتمـاع ثالثة قـرارات  مصـادقـة اجلمـعيـة العـامة عـلى احلسـابات اخلـتامـية لـلمـيزانـية
الـية لالحتـاد لعام 2020 وجـرت انتخـاب تكـميـلية يزانـية ا ـالية لالحتـاد لعام  2 /2019 واقـرار ا ا
تغيبـ الذين  اعفاءهم اسـتناداً لقانـون االحتادات الرياضية لثالثة اعـضاء جدد بدالً من االعضـاء ا

رقم 16 لسنة 1986 النافذ.
واالعـضـاء الثـالثة اجلـدد في االحتـاد هم كل من ايـاد مـشيـر جـاسم وعـماد غـالب حـمـزة وعدنـان عـبد

اجلليل.
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جــرت مـــراسم قـــرعــة الــدوري
ـمــتـاز بــإخــراج جـمــيل عـلى ا
واسـم السـابقـة حيث خالف ا
ـسـابـقـات من تـمـكـنت جلـنــة ا
إدخـال احلـداثــة اإللـكـتــرونـيـة
فـي تــــوزيع فــــرق احملــــافــــظـــة
الــواحـــدة لــتــجــنـب خــوضــهم
مــبــاريــاتـــهم في ذات اجلــولــة

على ملعب واحد.
وخرجت األندية بانطباع جيد
عـن مــــراسـم الــــقـــــرعــــة مع أن
اجلـــولــــة األولى أســــفـــرت عن
لــــقــــاء نـــاري بــــ الــــشــــرطـــة

والـــزوراء ســتـــمـــثـل افـــتـــتــاح
وسم اجلديد. منافسات ا

كــووورة اسـتــطــلع آراء طـرفي
ــبـاراة بــعــد أن وضــعـتــهــمـا ا
الـقرعـة في مواجـهة افـتتـاحية

من العيار الثقيل.
WLEM  WŽd

وقـال عــضــو الـهــيـئــة اإلداريـة
لـنــادي الــزوراء عـبــد الــرحـمن
رشـيــد إن قـرعـة الـدوري كـانت
ـيــز أمـا عن مـنــظـمــة بـشــكل 
مـــبــاراة االفــتــتــاح فــســتــكــون
مـهمـة رغم أنـها ال تـخـتلف عن
ـبـاريـات فـمـحـصـلـتـهـا بـقـيـة ا

الــــنــــهـــائــــيـــة 3 نـــقــــاط لـــكن
أهـمـيـتـهـا في أنـهـا افـتـتـاحـية

وضد فريق منافس".
وبّـن أن الــفـــريـــقــ يـــضـــمــان
ـمـيـزين نـخـبـة من الالعـبـ ا
مـــردفــا الـــشـــرطـــة بـــطـل آخــر
وسم نسـخة من الـدوري في ا
ــــاضي يــــضم العــــبـــ قــــبل ا
يـزين ومدرب متمكن شباب 

عبد الغني شهد.
وأردف ان (احلال ينطبق على
الــــزوراء مع مــــدربه الــــقــــديـــر
باسم قاسم ومجموعة العب
ــنـتـخــبـات الـوطــنـيـة مـثــلـوا ا

وبــالـــتـــالي الـــفــريـــقـــ بــذات
ستـوى.وأوضح أن مباريات ا
االفـتـتـاح دائـمـا مـا تـكـون لـهـا
خـصـوصـيـة. نـتمـنـاهـا مـباراة
ـيــزة وجـمــيـلــة تـكــون خـيـر

افتتاح للموسم اجلديد).
وعــلق عـضـو الـهـيـئـة اإلداريـة
لــنــادي الــشــرطــة عــدي طــارق
القـرعة أفرزت لـنا بدايـة نارية
بـاجلـوالت األولى ونـطـمح أن
تكون بداية مشـجعة في حملة
احلـفـاظ عـلى الـلـقب ال سـيـما
بــعـد اســتــقـرار الــفـريـق فـنــيـا
ــشــاركــة في دوري أبــطــال بــا

إقـــامــة بـــطـــولـــة أنــديـــة الـــعــراق
ـتــقـدمـ ـفــتـوحــة لـلـشــبـاب وا ا
للـفترة من 29 لغـاية 31 من شهر
تـشـرين أول احلـالي في مـحـافـظة

الـنــجف األشـرف  عـلى أن يـطـلق
ــرحـــوم األســتــاذ عـــلــيــهـــا اسم ا
فيصل داود  وسنــــوافيكم الحقا
بــــالــــتـــــــعــــلــــيــــمــــات اخلــــاصـــة

بالبـــــطولة.
فــيـمــا قـرر احتــاد الـلــعـبــة أيـضـا
إقـــامــة بـــطـــولـــة أنــديـــة الـــعــراق
فـتوحة لألشـبال والنـاشئ في ا
الـعـاصـمـة بـغـداد لـلـفـترة من 12 
لـغـاية  14من شـهـر تـشريـن ثاني
ــقــبل  عــلـى أن يــطـلـق عــلــيــهـا ا
رحوم زيـاد علي زيدان  بطولـة ا
شـاركة وسـنـوافيـكم بتـعـليـمـات ا

الحقا.
وافـقـة عـلى إقـامة كـمـا حـصـلت ا
بــطــولــة أنـديــة الــعــراق لـلــنــسـاء
ولــكــافــة الــفـئــات الــعــمــريـة  في
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جانب من
تدريبات
فريق
الشرطة

مـر عـام على  انـتـفـاضة تـشـرين  تـلك الثـورة الـفـتيـة الـتي اطـلقـهـا دعاة
التغيير من شـباب العراق وشابيـاته في قلب العاصمـة العراقية (بغداد)
ن طالبوا بالتغيير  اسهاما منهم في ليكون االغلب منهم الرياضييون 
ان تـكــون الـريـاضـة جــزء مـهم ومـفـصــلي من واقع الـبــلـد الـذي تـعـرض
للكـثير من الركـود  نتيجـة استشـراء الفساد وحـلقاته الروتـينية الـضيقة
واهب الرياضية العراقية التي قيدت  سوح االجناز الرياضي وجهلت ا
ـطـالـبـات الـتي مـل مـنـهـا حـبـر  الـصـحف واثـيـر ــنـاشـدات وا اسـيـرة  ا
ــطــلــوبــة من لـدن الـفــضــائــيـات  واالعـالم دون ان تـلــقى االســتــجــابـة ا

سؤول .. ا
لـقـد تـناوب عـلى كـرسي وزارة الـشـبـاب والـرياضـة  الـعـديـد من الـنخب
سـنا  ان لـديـهم الرغـبة في ابـراز  االجناز خصـوصا مـنذ عام 2003 و
ـتــطـلـبـات الــريـاضي والـدعــوة الى  رعـايــته ودعـمه فـالــدعم يـعــد ابـرز ا
الرئيسية في قضية االعداد الـبدني والرياضي الي موهبة  رياضية  اال
ـعوقـات لم تـكد  تـنـطلق مـع اي عمل لـتـقيـيـد حركـة هذا ان الـعراقـيل وا
الـكم الالمـعقـول من الـوزراء الـذي جاء بـعـضهـم نتـيـجة اخـتـيـارهم على
وفق  خـلـفيـة حـزبـيـة او محـاصـصـة قـسمت الـوزارات الى  مـغـا لـتلك
اجلـهة  او تـلك  الـكتـلـة  ليـبـتلى الـبـلد  بـالـركود في مـفـاصلـه والريـاضة

وشجونها لم تكن بعيدة عن هذا االطار..
واسـتـبشـر الـعراقـيـون جـميـعـا بالـثـورة الـتي اصبح عـمـرهـا اليـوم عـاما
بالـكمـال والتمـام  فهي  الـتي  ابرزت الى الـواجهـة  وزير يـنتـمي لتاريخ
ـيـز ومعـروف للـجمـيع حتى اسـتاثـر بتـصويت االغـلبـييـة لدى رياضي 
طـرح اسـمه في  الـتـصــويت عـلى اسـمـاء الـوزراء لـدى طـرحـهم من قـبل
ـكــلف مـصــطـفى الــكـاظـمي  وذلـك في مـطـلـع الـصـيف رئــيس الـوزراء ا
ـسـؤولـيـة على ـاضي وكـان الـكـابـ عـدنان درجـال  لـدى تـولـيه هـذه ا ا
دراية تـامـة  بكل مـفـاصل العـمل الـرياضي كـونه يعـد ابن الـوسط وعلى
خــبـرة واســعــة  لـذلـك لم يـغـب عن واقع االعالم اي نــشـاط يــضــطـلع به
بـاشـرة بـاعادة اسـهـاما مـنه في  ابـعـاد الـسكـون عن واقع الـريـاضـة وا
ـفـصلـية الـوزاريـة  التي عـانتـها ـكن اصالحه من اعـطال ا اصالح ما 
مـنـهـا وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة عـلى مـدى  عـقـد او مـا يـزيـد  السـيـما
العب الـريـاضيـة  والتي ـنـشات وا حيـنـما  ركـز مـجهـوداته على واقع ا
عانت مـا عانت من اثـار الفـساد  في  سـبيـل اجنازهـا او انهـاء اعمـالها
بـالـشـكل الذي يـتالئم مـع اخملطـطـات واخلـرائط الـتي اجنـزت لـهـا  لذلك
فقبل نحو شهر من االن كانت الصحف قد اعلنت في خبر مقتضب عن
ن يضطلعون هنـدس   اكتشاف شبهات فـساد  في صفوف بعض ا
العب والقاعات الرياضية  وخبر مثل هذا على باالشراف على تنفيذ  ا
وقع  واقعـيته  ومـطابقـته لواقع الـبلـد بشـكل عام من جـانب وقوع بعض
مفـاصله في ايـادي  فئـات  التعتـرف بالـوطنـية  وانقـاذ البـلد من حـلقات
كن ان فاصل التي  الفساد  فان قطاع الرياضة البد ان يكون اخر  ا
تبـتلى بـهذا الـداء  فتـوجهـها يـتطـابق مع توجـه التربـية والـتعـليم فـكسف
ـواصـفات الـقـياسـية بـاحلري ان يـسعى  مـنـفذ من ان يـتالعب بـبعض ا
ـواصفات ثـال ملعـبا او قـاعة وقـد افتـقرت  الى  ا ليـنشى عـلى سبـيل ا
طلـوبة  وهي على وشك االنهـيار  لتـتسبب  بجـانب ما شهـده البلد من ا
ـلغـمة في ان نـشهد حوادث االرهـاب اخملتـصة بالـتفـخيخ والـسيارات  ا
ـواصفات احداث مـسلسل اخـر  ينضـوي عنـوانه حتت  بند الـتالعب با
طلـوبة لتـضحي مالعبـنا او قاعـاتنا الـتي جتمع عشـاق الرياضة حتت ا
اروقتها وفي جنباتها من ان تسـهم ايضا بان تكون مالعب للموت  كما
يـة  حيث تـسببت ـاذج عديـدة في بلـدان سولء عربـية او عـا حدث في 

وت العشرات من اجلمهور الرياضي .. درجات   انهيار ا
ـثل تلك احلـمالت من جانـب الوزيـر البعاد يحـدونا االمل في ان تـكون  
ـثل تـلك شــبـهـات الـفـســاد عن الـوزارة وابـعـاد الـفــئـات الـتي تـتــسـبب 
االحــداث الى جـــانب الـــرغـــبــة االبـــرز في ان تـــســهم الـــوزارة بـــالــدعم
ميزة لفـرقنا الرياضية فالتغيير الذي دعا طلوب والرعاية  ا الرياضي ا
الـيه شـبـابـنا قـبل نـحـو عـام سـواء في ساحـة الـتـحـريـر بقـلب الـعـاصـمة
احلبيبـة بغداد او غيـرها  في مدن العـراق حري بان يسـهم بطلب الدعم
ــبـاشــرمن اجلـهــات ذات الـعـالقـة الســيـمــا  بـتــحـديـد ا
الئمـة لصـالح وزارة الشـباب والـرياضة يـزانيـة ا ا
دون  الــوصــول الى  الــصــحف او الــفــضــائــيـات
ـنـاشـدات من هـذه اجلـهـة او تـلك لـرعـاية البـراز ا
مـــشــاركــة فــريق او مــنــتــخـب في اســتــحــقــاقــاته

الرسمية ..
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ــركـزي عــقــد االحتــاد الــعـراقـي ا
لـلجـودو برئـاسة عـدي الربـيعي 
اجـــتــــمـــاعـــا عـــلـى مـــنـــصـــة زوم
بـــحــــضـــور جـــمــــيع األعـــضـــاء 
واســتـهل احلــاضـرون االجــتـمـاع
بقراءة سورة الفاحتة على أرواح

شهداء العراق جميعا.
من جــانــبه رحب الــدكــتــور عـدي
الــــــربــــــيــــــعـي رئــــــيس االحتــــــاد
بـــاحلـــاضـــرين وتـــمــنـى جلــمـــيع
ـدرب أعـضاء الـهيـئـة العـامة وا
والالعـب الـتوفـيق والنـجاح في
عملهم على بساط اللعبة  مؤكدا
خالل حــــــديـــــثـه عـــــلـى ضـــــرورة
مــــخـــــاطـــــبــــة وزارة الـــــشـــــبــــاب
والــريـــاضـــة  ألجل إطالق كـــافــة

ـالية جلميع الفئات ستحقات ا ا
الــعـامـلــة في االحتـاد من إداريـ

. ومدرب والعب
وحصلت موافقة احلاضرين على

احدى منافسات لعبة اجلودو

اجـــازة الــــتـــأســـيس االولــــيـــة اكـــمـــال
اجـازات الـتـأسـيس حـتى حتصـل على
االجازة النـهائية خالل الـشهر اجلاري
وتصحح وضعها القانوني فضال عن
ــنــتــهــيـة وجــوب مــراجــعــة االنــديــة ا
قر الـوزارة لغرض اجازاتـها قانـونيـا 

اكمال ملفاتها.
واضـاف ان وزارة الـشبـاب والـريـاضة
شورة داعمة وسـاندة لالندية وتـقدم ا

واالجـابـة عن االسـتــــــــفـسـارات فـيـما
يــتــعـلـق بـقــانــون االنـديــة الــريـاضــيـة
الــــــنـــــافـــــذ وتــــــطــــــــــــــبــــــيق مـــــواده
وفـــــــــــقــــراته وان جتــــديــــد اجـــازات
الــتــأســيس لالنــديــة من قــبـل الـوزارة
ؤتــــــــمر سـيعـــــــــتـمد عـلى انتـهـاء ا
االنتخابي للنـادي وحصول الهـــــيئة
االداريــــة عــــلى شــــرعـــيــــة الــــهــــيــــئـــة

العـــــــامة.
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قرر االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا
تمديد مدة عمل الهـيأة التطبيعية
لـالحتـاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
ـدة إضـافــيـة جـديــدة بـعـد
انـتــهـاء مــهــامـهــا الـتي
كُــــلــــفت بــــهـــا إلدارة
شــــــــؤون الــــــــكــــــــرة
الـعـراقـيـة في الـثالث
من نــيـــســـان/إبــريل

اضي. ا
وأرسل فـــيــــفـــا كــــتـــابـــاً
رســـــمــــــيـــــاً إلـى الـــــهــــــيـــــأة
الـتــطـبـيـعــيـة أشـاد فـيـه بـالـعـمل
الــذي  تـكــلــيــفـهــا به بــإدارة شـؤون
االحتــاد الـعــراقي وأدائـهــا في تــنـفــيـذ
ـهـام. وقـال الـنـاطق االعالمـي لـلـهـيأة ا
الـتـطبـيـعـية هـشـام محـمـد  إن االحتاد

الدولي أشاد بـجهود وعـمل التطبـيعية
اضية على الرغم خالل الستة أشهـر ا
هـام جديـدة إضافة إلى من تـكليـفهـا 
مهامها الرئيسية وهي صياغة النظام
االســــاسـي والــــقـــانــــون االنــــتــــخــــابي

لالحتادات الـفرعـية.وأضـاف محـمد ان
االحتاد الدولي لكرة الـقدم قرر التمديد
لـلــهـيـأة الــتـطــبـيـعــيـة لــتـسـعــة أشـهـر
إضافية تنتهي في 30 حزيران/يونيو

2021 الستكمال ما بدأته من مهام".

مجلس الوزراء 406 لسنة 2018.
واضـــــاف عـــــودة ان عـــــلـى االنـــــديــــة
الـريـاضـية اكـمـال انتـخـابـات الهـيـئات
االدارية وفق القانون 18 لسنة 1986
وتــعــديـله 37 لــســنـة 1988 وبــخالفه
سـتـوقف الـوزارة تـعامـلـهـا مع االنـدية

نتخبة. غير ا
وب مـدير عـام دائرة الـتربيـة البـدنية
والرياضة ان على االنـدية التي منحت

شعار فيفا واحتاد الكرة العراقي بكرة القدم

عدنان درجال

آسيـا.وتابع الـزوراء من الفرق
ــبـاراة لـن تــكـون الــكــبــيــرة وا
سهلة عـلى الفريق واألهم أن
نـقـدم مـبـاراة تمـتع اجلـمـاهـير
خصـوصا أنـها مـباراة افـتتاح
الـــدوري ونـــريــدهـــا أن تـــكــون
ــنـــافــســـات بـــشــكل بــاكـــورة ا

يز.
وأكــد ان ثـــقـــتــنـــا كـــبـــيــرة في
العـــبــــيـــنـــا واجلـــهــــاز الـــفـــني
ـيزة وبـداية لـتحـقيق نـتائج 
طيـبة. الـدوري لعـبـــــــة نـقاط
والشرطة جاهز للمنافسة على

اللقب.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

شــهـدت مــنـافــســات اخـتــتــام بـطــولـة
شــهــداء الــريـاضــة الــعــراقــيــة احــمـد
راضي وناظم شاكر وعلي هادي التي
ــشــرق ــســتـــقــبل ا نــظــمـــهــا نــادي ا
ـوصـلي بـخـمـاسي الـكرة الـرياضي ا
فـــــوز فــــريـق الــــكـــــروي عــــلـى فــــريق
الـنــوارس بــهـدفــ دون رد بـحــضـور
مــــحـــافظ نــــيــــنـــوى جنم اجلــــبـــوري
ومستشار احملافظ للشؤون الرياضية
شـــرقي الـــزيـــبـــاري ومـــديـــر شـــبـــاب
ورياضة نينوى منهل محمد وعدد من
.وب الـزيبـاري ان ثـمانـية سـؤولـ ا
فـرق شـاركت في الـبـطـولة الـتي تـاتي
من اجل اســتـذكــار الـرمــوز الـوطــنـيـة
الـعـراقـيـة الـريــاضـيـة الـكـرويـة الـذين

فــقــدنــاهم بــســبب فــايــروس كــورونـا
وبقـت ذكراهم واجنـازتـهم الـريـاضـية
مـيـزة في تاريخ كـرة الـقدم الكـرويـة ا
الـعـراقـيـة.وفي خــتـام الـبـطـولـة جـرى
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تـوزيع اجلـوائـز والـهـدايـا الـتـقـديـرية
ـــشــاركـــ وسط عـــلى الـــفـــائــزيـن وا
حـضـور جـمـاهــيـري من أبـنـاء مـديـنـة

احلدباء وعشاق كرة القدم.

مـديــنـة أربــيل بـإقــلـيم كــردسـتـان
العراق لـلفترة من  26  لغاية 28
ــقـبل  من شــهـر تــشــرين ثــاني ا
وسنوافيـكم بالتعلـيمات اخلاصة

للمشاركة بالبطولة.
وشـــدد الـــربـــيــعـي عــلـى ضــرورة
الــتــكـاتـف والـعــمل اجلــاد بــهــمـة
عـــــالـــــيـــــة جلــــــمـــــيع األعـــــضـــــاء
واالحتــادات الــفــرعــيــة واألنــديــة
ألجل العـودة السريـعة الى سابق
الـعـهد  مـن أجل تذلـيل الـصـعاب
ومـة اللـعبة واحلفــــــــاظ على د
وتـــــعــــويـــــــــض مــــا فـــــات خالل
ـنـصـرمـة الـتي شـهـدت ـرحـلـة ا ا
تـــعـــــــــــطـــيـل احلـــركـــة جلـــمـــيع
األلــعـاب بـسـبب فـيـروس كـورونـا

ستجد. ا

تكر الفريق الفائز في بطولة شهداء الرياضة
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نزار السامرائي مع جنان فتوحي

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - انـــضم
مـخرجـو األفالم جـيمـس كامـيرون وكـلـينت
إيـسـتوود ومـارتن سـكـورسيـزي احلـائزون
عـلى جــائـزة األوسـكــار إلى أصـحـاب دور
ـطــالـبــة بـدعم الــعــرض الـســيـنــمـائي فـي ا
مـالي قـائـل (إنـهم قـلـقـون عـلى مـسـتـقبل
الـقطاع).وأكد اخملرجون الثالثة في رسالة
إلـى زعــمــاء مــجـلــسـي الــشــيــوخ والــنـواب
األمـريـكـيـ أن (جــائـحـة فـايـروس كـورونـا
وجـــهت ضـــربـــة قـــاســـيـــة لـــدور الـــعــرض
الـسـيـنـمـائي والـتـي قـد ال تـنـجـو من تـأثـيـر
اجلـائـحـة إذا لم حتـصل عـلى تـمـويل).وقع
عـلى الرسالة أكثر من  70مـخرجا ومنتجا
إضـافـة إلى اجلـمـعــيـة الـوطـنـيـة ألصـحـاب
دور الـعرض ونـقـابة اخملـرجـ األمريـكـي

وجمعية األفالم.
وأجـبرت اجلائحـة دور العرض السـنيمائي
عــلى إغالق أبـــوابــهـــا في مــنـــتــصف آذار
ــاضي. وعـــاودت سالسـل كــبـــيـــرة مــثل ا
إيه.إم.سي إنـتـرتيـنـمـنت وريـجـال سيـنـيـمز
الـتـابعـة لـسـيـنورلـد فـتح دور الـعـرض التي
تــديـــرهــا في مــدن أمــريــكـــيــة كــثــيــرة مع
كـنها استيعابه ا  اسـتقبال أعداد أقل 
لـكـن لـيس فـي مـديــنـتـي لـوس اجنــلـوس
ونــــيـــويــــــورك وهـــمــــا ســـوقـــان

كبيران.
وقـــالت الـــرســـالــة (إن 69
ـئة من الـشـركـات التي بـا
تدير دور عرض صغيرة
ومـتــوســطـة ســتـضــطـر
إلــى طـــــــــــــــــلــب إعـالن
إفالســــهــــا أو اإلغالق
بـصـورة نـهـائـية إذا لم
ـــــــســـــــاعــــــدة تـــــــكن ا
قــــادمـــة).كـــمــــا تـــقـــول
الـــــــرســــــالــــــة إن (دور
الـعرض قـطاع أساسي
ــكن ــثل أفـــضل مــا 
لــــلـــمـــوهــــبـــة واإلبـــداع
ه. األمــريــكــيــ تــقــد
لـكننا اآلن نخشى على

مستقبلها).
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ـسـرحي الـ18عــضـو مــديـر مــهـرجـان صــيف الـزرقــاء ا
الـلـجـنـة الـعلـيـا فـيه اعـلن انـطالق فـعـالـيـاته امس الـسبت
وتواصـلهـا لغايـة الثـامن من الشهـر اجلاري عـلى مسرح
لك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء باالردن. مركز ا
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ـمثل الـسـوري اعـلن مـشـاركـته في عـمل ضخـم على ا
ي سيـبدأ تصويره قـريباً دون الكشف عن مسـتوى عا
ـشـاركـة في مـسـلسل تـفـاصـيـله بـعـد ان اعـتـذر عن ا

(حارة القبة).
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الشـاعر الـعراقي تـلقى امـنيـات االوساط الـثقـافيـة بعد
ارقـدتـه فراش خـضـوعه لـعـمـلـيـة جـراحـيـة في االمـعـاء

العافية.
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زيـارته لــلـقـنـاة بـرفـقــة مـديـر الـقـنـاة
أحــــمــــد عـــــادل حــــســــ عـــــلى اهم
االحتيـاجات اخلاصـة بهم والتـركيز
عـــلـى مـــوضــــوع انــــتــــاج الـــدروس
التعليمية والبرامج التربوية لتقد
كل مــا هــو افـضل لــلــطـلــبـة. مــؤكـدا
(حـرص الــوزارة عـلى تـوفــيـر كل مـا
هـــــــــو من
شــــأنه ان
يُـــــــطــــــور
مــســتـوى
الــتــعـلــيم
في الـبالد
 مــــــــــــــــن
خــــــــــــــالل
انــــــشــــــاء
اسـتـوديو
جـديـد في
وقــــــــــــــــت
قــــيـــــاسي
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أفــتـتح  وزيــرالــتـربــيـة عــلي حـمــيـد
مـخـلف الـدلــيـمي اسـتـديـو الـتـحـدي
ـــقـــر قـــنـــاة الـــعـــراق الـــتـــربـــويــة
الـفـضائـيـة بـهـدف حتسـ مـسـتوى
اإلنـــتـــاج الـــعـــلـــمي لـــلـــتـــلـــفـــزيــون
الـــتـــربــوي.واطـــلع الـــدلــيـــمي خالل

ا{ سطـنبول  –وكاالت - احـتفلت
النـجمـة التـركيـة هازال كـايا بـعيد
ميالدها الـ 30 اذ انتشر صورة
لــــهــــا عـــــلى مــــواقـع الــــتــــواصل
االجـتــمـاعي بـرفـقــة زوجـهـا عـلي
اتـاي مع قــالب احلـلـوى وافـادت
وسائل اعالم تـركـية انه تـواجد في

احلــفل عـــدد من أصـــدقــائـــهـــا.وكــانت
أشـــعـــلـت كـــايـــا مـــؤخـــرا مــــواقع الـــتـــواصل

ــتــابـعــ عــبـر اإلجـتــمــاعي وذلك بــعـد أن شــاركت ا
صفـحتهـا اخلاصـة صورة ظهـرت فيهـا برفـقة طفـلها

فـكرت مـن داخل موقع تـصـويـر فيـلـمهـا اجلـديد
(ماذا يحدث لي).وظهرت كايا في الصورة وهي
تـتـحضـر لـلمـشـهد الـذي تـصـوره ويقـوم الـفريق
كياج بينمـا هي حتمل طفلها فكرت الذي بوضع ا

ينظر بطريقة غريبة.

الـشاعر الـسوري شـارك في اللـقاء األدبي الـذي أقامه
ـركـز فــرع ريف دمـشق الحتــاد الـكـتــاب الـعــرب في ا

الثقافي بجرمانا .

التـشكـيـليـة العـراقيـة اقامت الـسبت
و في السويد ا عـلى كاليري ننار 
ـلون). مـعرضـا بعـنـوان (السـكون ا
وقـدم فيه شهـادات نقديـة الكتـرونية
الـتـشكـيـلـيـان عـلي الـنـجـار وبالسم

محمد والناقد حسن عبداحلميد.

اضي كـلية ـية اجلزائـرية ضـيفتـها اخلـميس ا االكاد
ـستنـصرية في بـغداد بالـتعاون مع االداب باجلـامعة ا
جامـعة الـبـلديـة اجلزائـريـة في قراءة الـكتـرونـية لـرواية

(ابن الفقير ) للكاتب اجلزائري مولود فرعون.

استـشاري تقو االسـنان وجراحة الفـك العراقي يحل
ضـيــفـا عــلى قـنــاة (الـشــرقـيـة) ضــمن بـرنــامج (اطـراف
احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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التـدريـسـيـة العـراقـيـة حتـدثت عن (أثـر مـواقع تواصل
االجتـمـاعي في التـفكك االسـري لـلمـجتـمع) في ورشة
ديـرية عمل نـظمـتـها شـعبـة البـحـوث والدراسـات في ا

العامة لتربية كركوك.

هازال كايا

الــــتـي عــــاشــــهــــا وكــــذلك األوقــــات
الـــــــــســـــــــعــــــــيـــــــــدة الــــــــتـي مــــــــرت
عــلـيه.وقــال(نـشــأت في بــيـئــة غـرس
فيـهـا الكـثـير من الـقيـم اجليـدة مثل
احـتــرام الـذات واحــتـرام اآلخـرين)و
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يـشــرفـني انــني عــمـلت مــعه في االذاعـة والــتـلــفـزيــون وواعـد نــفـسي
محظوظا بل وفخورا جـدا  منذ عرفته سنة 1975 قليلة بحقة جميع
الكلمات.. انـسان صادق ورائع ال اقدر ان اصفه ابـا نيازي االستاذ
الرائد نهاد جنيب  قامة اعالمية مثلما هو قامة في اخللق ويقدر قيمة
الشخص من خـالل عمله ومـهارته لست ادري مـاذا اقول واحكي عن
هذا االنسان الصديق واالخ الطيب في علو اخالقه وحبه لعمل اخلير
ومـصـداقـيــته في تـعـامــلـة مع االخـرين ومــسـاعـدته لــهم. نـهـاد جنـيب
شـخـصيـة ال تنـتـهي من العـطـاء والوفـاء يذكـرنـا جمـيعـا ولـوفي كلـمة.
ـزايــا اجلـمـيــلـة والـعــمل الـدؤوب اليـغــريه مـنـصب او تـاريخ حـافـل بـا

كرسي مذيع رائد راق وموسوعي كبير .
ـيزات االستـاذ ابـا نـيـازي كل مـايـقـال بـحـقه يـبـقى لـديه الـكـثـيـر من ا

االنسانية. 
استـاذ نـهاد مـدرسة واخالق كـبيـرة زميل وصـديق واستـاذنا ..مـهني
عـزيز احـبه كل من عـرفه طـيبـا وفيـا صـادقا  في تـعـامله يـسـتحق كل
ـغـفـرة لك يا مـاقـيل فـيه من ذكـر حـسن ادعو الـله تـعـالى بـالـرحمـة وا

زمـيــلي والى جـنـات اخلـلــد ان شـاء الـله وكل الـعـزاء
الصدقـائه ومـحبـيه والصـبـر والسـلوان لك عـزيزي
ة .وانا لله نيازي نهاد جنيب ولكافة الـعائلة الكر
وانا اليه راجعون وال حـول وال قوة اال بالله العلي

العظيم .

ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.
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ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.

Ë«b «

هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.

 u(«
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.
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تصدر الفنان كاظم الساهر
بصـور مـعاصـرة وجـديدة
غالف مجلـة (فوغ العـربية
لـــلـــرجل) لـــعـــدد خـــريف/
شــتــاء 2020 وحــصــدت

صـــورة الــغـالف الــتي 
تـصـويـرهــا في إسـبـانـيـا
تــــــفـــــاعـال واســـــعــــــا من
الــنـاشــطــ عـلـى مـواقع
الــتــواصل االجــتـمــاعي
فـــــأعـــــادوا مـــــشـــــاركــــة
ـنـشــور كـمـا تـداولـوا ا

الصور بينهم.
واشــار الــســاهــر خالل
حــواره مع اجملــلــة إلى
مسـيـره النـاجح وسرد
األوقـــات الــعـــصــيـــبــة

قـال (تـربــيت في بـيـئــة تـعـطي احلق
حتى جلـارك بتوبـيخك لـو صدر منك
تصـرف ال أخالقي. ورثنـا الكـثير من
الـقـيم اجلـمــيـلـة كـاخلـجل واحـتـرام
الـــذات واآلخـــرين وتـــقـــديـــر اجلــار)

مؤكدا (حملت العراق معي إلى أبعد
بــــقـــــاع الــــعــــالم مـن خالل صــــوتي
ورسمت أفـضل صورة له حـتى يفهم
الــــنــــاس أن الـــعــــراق ال يـــســــتـــحق
احلرب). وكـشف الـسـاهـر وألول مرة
وفـقـا لـلـمـوقع الـرسـمي لـلـمـجـلة (أن
لـديه "تـاتـو" عــلى صـدره عـلى شـكل
نوتة موسـيقيـة تعود ألغنـية مدرسة
احلـب وذلـك كـي ال يـــــــنــــــــسـى حلن
األغـنيـة الـذي قـام بـتـأليـفه خالل 42
يـــــــــومــــــــاً مـن الــــــــقــــــــصـف عـــــــــلى
الـــــعــــراق).وتــــابـع (دمــــرت احلــــرب
.. كـان الـظـرف الـفــنـانـ الــعـراقـيــ
الـسـيـاسي مـؤذيـا جـدا لـكنـني كـنت
ضي قدما مؤمنا دائما مصرا على ا
بأن ’الضربة التي ال تقتل تقوّيني).
وشــارك الـــقــيــصــر مــتــابــعــيه عــبــر
ـواقع االجـتـمـاعـية حـسـابـاته عـلى ا

صــــــورا مـن جــــــلــــــســـــة
التصوير مع مجلة فوغ
وظـهـر مـتـألـقا بـإطالالت
أكــــــثـــــر عـــــصـــــريـــــة من
وسم اجلـديد تصـامـيم ا
في صـور الـتُـقِـطَت له في
في مقر اقامته بإسبانيا 
وأخذته بعيدا عن إطاللته
ــعـــتــادة الـــكالســـيــكـــيـــة ا
بالبدلة الـسوداء والقميص
األبــــيـض.وركــــز مــــوضـــوع
الغالف على الـتزام الـساهر
بــأخالقــيــات الـعــمل.وتــوجه
الـسـاهــر بـالـشـكـر لــلـقـائـمـ
عـلـى اجملـلــة قـائال (أشــكـركم
راحل ألنكم شـاركـتوني هـذه ا

من حياتي فـاجلمـيل منهـا وأيضا
احلزين كان وراء كل هذا اإلبداع).
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بلغ 15 يـوم  بـالتـعـاون مع مـنـظـمة
ميرسي كور  والذي سيُسهم بدوره
بـتـحـسـ نـوعـيـة اإلنـتـاج الـتـربـوي
والــعـلــمي الــذي تُــقـدمهُ الــقــنـاة الى

الطلبة ).
كمـا حضـر دورةً تـدريبـية لـلمـعلـم
ـدرســ حـول كـيــفـيـة اســتـخـدام وا
األجـهــزة احلـديـثـة  بــهـدف تـطـويـر
ـعــلــومـة الى قــابــلـيــاتــهم في نــقل ا
الـطُالب وبث الــدروس االلـكـتـرونـيـة
اليهم بأبسط الطرق  وكذلك مواكبة
ـجــال الـتـعــلـيم الــعـالم ونــهـضــتهُ 
االلـكـتـروني  مــوجـهـاً بـالـوقت ذاته
الى (ضــرورة تــبــادل اخلــبــرات بـ
الكـــات الـــتـــدريــــســـيـــة لإلرتـــقـــاء ا
ؤسسة الـتربوية والتـعليمية الى با
ــســـتــويــات ). وفـي خــتــام افـــضل ا
الــزيــارة  قــدم مـــديــر الــتـــلــفــزيــون
الـــتــربــوي درع الــعـــطــاء  الى وزيــر

التربية .
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صرية منـة فضالي دروسا في رقصة مثـلة ا تتلقى ا
الـ (سالسا) ونـشرت مقطع فيـديو لها عـلى حسابها
اخلــاص عــلى احــد مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي
وظـهـرت في الفـيـديـو برفـقـة مدربـهـا وهـما يـرقـصان
مـــــشــــيـــــــرة الى (انه الـــــدرس األول لــــهـــــا في هــــذه

الرقصة).
وكـانــــــــت قــد تـوجّــهت فـضــالي مـؤخــرا بـالــتـهــنـئـة
ـصـريـة ريـهـام حـجـاج بـعـيـد مـيالدهـا اذ لـلـمـمـثـلـة ا
ـنـاسـبـة عـلى حـسـابـهـا اخلـاص نـشـرت صــورا من ا
على احد مـواقع التواصل االجـتماعـي وعلّقت عـليها

قائلة:
(عيـد مـيالد سـعـيـد حـبـيـبـتي دائـمـا مـخـتـلـفـة ريـكو)
ـصريتـان نيـللي كر مـثلـتان ا يالد ا وحضـر عيـد ا
ــمــثل أمــيــر شــاهـ وإلــهــام شــاهــ وشـقــيــقــهــا ا

وخطيبته منة جاب الله.
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نـعت نـقـابة الـفـنـانـ العـراقـيـ مـساء
امس االول اجلــــمـــعــــة الــــفـــنــــان نـــزار
وت ببغداد عن السامرائي الذي غيبه ا
عـمــر نــاهـز 75عــامـاً إثــر أزمــة قـلــبــيـة
سرح مشيرة الى ان (الراحل عمل في ا
بـشكـل مكـثف في بـدايـة حـياته الـفـنـية
سـلسالت التي وكذلك التـلفـزيون من  ا
شـارك فــيـهـا :عـائــد من الـرمـاد  أيـوب

عندما تسرق األحالم واحدها غايب في
بالد الـعجـايب  وله مـشـاركـات عدة في
الـسـيـنــمـا مـنـهـا الـبـاحـثـون).كـمـا نـعت
وزارة الــثـــقــافـــة والــســـيــاحـــة واآلثــار
الـــســـامـــرائي وقـــدمت تـــعـــازيـــهـــا إلى
األوساط الفنية وقالت الوزارة في بيان
ــبـدع نـزار الــنـعي ) لــقـد كــان الـفــنـان ا
السـامرائي من الـفنـان الـدؤوب على
سـرح والـتلـفـزيون تـقد الـعـطاء فـي ا
والـســيــنــمــا طــوال مــســيــرته الــفــنــيـة
ـمتـدة ألكثـر من نصف الطـويلـة ا
قـــــــــــرن فـــــــــــضـالً عـن إخـالصـه
وتـنـويـعه لألداء ومـواكـبـته ألكـثر

من جيلٍ فنيّ. 
والــراحل ولــد في مــديــنــة احلــلـة
وبـدأ مـسـيـره الـفنـي عام ..1974
ابـدع في مـخـتـلف االدوار الـفـنـية
ســـواء عـــلى صـــعـــيــد الـــشـــاشــة
سرح الصغيرة أو السـينما أو ا
وفــوق كل هــذا وذاك فــقــد تــمــيــز
السامرائي بانه من أكثر الفنان
الـعـراقـيـ حبـا لـلـريـاضـة سـيـما
اللعبـة الشعبـية االولى في العالم
ال بـل انه مــــارس الـــكــــرة العــــبـــا
مـحـتـرفــا في صـفـوف نـادي بـابل
ـنـتخـبات الريـاضي ووصل إلى ا
درسـية والشـبابـية بـيد ان الفن ا

سرقه من على مالعب الـعراق اخلضراء
ــسـرح عـام .بــدأ مـسـيــرته الـفــنـيـة مع ا
 1966حــ شـــارك صــادق األطـــرقــجي
وطــعـمــة الـتــمـيــمي وفـخــري الـعــقـيـدي
وغزوة اخلـالدي بـطولـة مسـرحيـة (بيت
أبو كمال) ليـقدم بعدها قـرابة اخلمس
مـــســرحــيـــة إضــافــة خلـــوضه جتــربــة
اإلخـــــراج في أكـــــثـــــر مـن عـــــمل. .كـــــان
لــلــســامــرائـي جتـربــة فــنــيــة فـي مــصـر
يهي مع الـعمالقة احمد للمخرج رأفت ا
زكي ومــديـــحــة كــامل و فــريــد شــوقي..
وقـدم الــعـشـرات مـن االدوار في الـعـراق
من اهم اعـمـاله في الـسـيـنـمـا بـيوت في
ـــلــــتـــهـــبـــة و ذلك الـــزقــــاق واحلـــدود ا
الــقـادسـيــة و في الـتــلـفـزيــون  فـتـاة في
العـشرين و ذئاب الـليل و عـندمـا تسرق
االحالم و عائـد من الرمـاد.. اخر اعـماله

مسلسل فيروس الذي لم يعرض بعد.
ــذيع الــرائـد ×الى ذلك عــدلت عــائــلــة  ا
الـــراحـل نـــهـــاد جنـــيب عن فـــكـــرة نـــقل
جـثـمـانه الى الـعـراق السـبـاب انـسـانـية
عـائــلـيـة مــشـيـرة الى انه(بــالـوقت الـذي
تـشـكـر فـيه عـائـلـة جنـيب مـوقف الـسـيد
رئــيـس الــوزراء  مــصــطــفـى الــكــاظــمي
ورئـــيس مـــجـــمـــوعــة االعـالم الــعـــراقي
ــســتــقل االســتــاذ ســعــد الــبــزاز عــلى ا
ـة بــابـداء مــبـادرتــهـمــا الـطــيـبــة الـكــر

ـوضــوع وبـادرت في تــقـد الــعـون بــا
في داخل تركـيـا وخارجـها وان الـعائـلة
ــوقف الـنــبـيل لـلــسـيـد لم ولن تــنـسى ا
رئـــيس الــــوزراء الـــســــيـــد مـــصــــطـــفى
الــكــاظـمي واســتــجـابــة االســتـاذ ســعـد
البزاز الذي ابدى استعداده بتكفل  نقل
اجلـثمـان من انـقـرة الى كركـوك  اكـراما

للـفـقيـد االعالمي الـعراقي
الكبيـر نهاد جنيب
احملب لــــلـــعـــراق
والـــعـــراقـــيــ
حــــتـى اخــــر
حلــظـــة في

حياته ).

اسـتـعـدادهـمــا بـتـقـد كل الـتـسـهـيالت
االداريـة والـفـنـيـة لـنـقل جـثـمـان   شـيخ
االعـالمــيـــ الـــراحل نـــهــاد جنـــيب من
تـركـيـا الى الـعـراق فـان عـائـلـة  الـراحل
تسـتغـرب موضـوع منـاشدتـها اجلـهات
ــعــنــيــة او ايــة جــهــات اخــرى  لــنــقل ا
جـــثــــمـــان جنـــيب الى الـــعـــراق والـــتي
تـدوالـتـهـا وسـائل اعالم مـخـتـلـفـة بـنـاء
على مـعلـومات غـير دقـيقـة ومسـتعـجلة
نـسـبت الى الـعـائـلـة الـتي قـررت أخـيرا
دفن اجلــــثـــمــــان في انــــقـــرة الســــبـــاب
انــســانــيــة عــائــلــيـة اســتــوجــبت ذلك )
مــؤكــدة(ان الــكــثــيــر من االخــبــار الــتي
ـتـداولة في نـسبـت الى ذوي الفـقـيـد وا
بعض وسـائل الـتواصل االجـتـماعي او
وســائل االعالم االخــرى لم تـكـن دقـيــقـة
كونها لم تصدر من العائلة التي فضلت
دفن اجلـثـمـان فـي انـقـرة دفـعـا وتالفـيـا
للمتاعب التي  ستـترتب على نقلها الى
الـــعـــراق وسط االجـــراءات الــصـــحـــيــة
شددة ب العراق وتـركيا بسبب وباء ا
كورونا  اضافة السبـاب انسانية اخرى

تهم العائلة ).
   ومن جهته عـبر االعالمي نيازي جنل
الـراحل نـهـاد جنــيب (عن عـظـيم شـكـره
وامـــتــنــانـه لــكل االطــراف احلـــكــومــيــة
الرسـميـة وشـبه الرسـميـة التي اهـتمت

السامرائي في مشهد تمثيلينهاد جنيب

نزار السامرائي
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الـــهـــواتف الـــذكـــيـــة في الـــوقت
ــهــد الـطــريق نــفــسه. كــمــا أنه 
ـــمـــلــوك لـــتـــطــبـــيـق الــدردشـــة ا
لـ(فيـسـبوك) لـدعم فـئات األجـهزة
ـــا فـي ذلك أجـــهــزة اجلـــديــدة 
(أنــدرويــد) الــلــوحــيــة وطــرازات
(آيبـاد). ومـضى وقت طـويل على
تـقــد الــدعم ألجــهـزة مــتــعـددة
وظـــهــــرت تـــلــــمـــيــــحـــات إلى أن
“واتـسـاب ”يـبـحث عـن الـسـمـاح

للمسـتخدمـ بإرسال واسـتقبال
الــرسـائل الــنــصــيـة من هــاتــفـ
ذكــيـــ أو أكــثـــر أو هــاتف ذكي
وجــــهــــاز لــــوحـي ألول مــــرة في
مــــارس. وســـتــــجــــري مـــزامــــنـــة
الـــرســـائل ومـــقـــاطع الـــفـــيـــديــو
ذكـرات الصوتية ب لفات وا وا
األجــهــزة. وكــان هــذا أحــد أكــبـر
إحــبــاطــات االحـــتــفــاظ بــجــمــيع
مـحـادثــاتك في (واتــسـاب)- فـمن
ـستـحـيل الـتـنـقل بـسـهـولـة ب ا

األجهزة.
وعــــــــلـى عـــــــــكس iMessage أو
(فيسـبوك مـسنـجر) أو أيـة خدمة
مـــراســـلـــة أخـــرى تـــقــريـــبـــا من
الصـعب إرسال رسـالة نصـية من
هــاتــفك الــذكي والــتــقــاط جــهــاز
ــة لــوحـي لالنــضـــمــام إلى مـــكــا
فـــيـــديـــو ثم الـــرد في مـــحـــادثــة
جماعـية من الكـمبيـوتر احملمول.
ــراوغـــات تــرجع إلى وكل هــذه ا
حـقـيـقـة أن حـسـابـات (واتـسـاب)
مرتبـطة بـرقم هاتفك. واسـتخدام
اخلدمـة عـلى جـهاز بـدون بـطـاقة
SIM- مثل الـكـمبـيـوتر احملـمول
كن في كتب  –غير  أو سطح ا

الوقت احلالي.
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استـطاع فـيلم اإلثـارة واخليال
ركز العلمى (تينت) أن يحتل ا
الرابع في قائـمة األفالم األعلى

إيرادات في عام 2020.
وجـــاء ذلك بــــعـــدمـــا تــــخـــطت
إيراداته الـ  280مـلـيـون دوالر
فى سـباق شـباك الـتذاكـر حول
العـالم. ويـتفـوق بذلك “تينت”
علي فـيلم  Dolittle الذي كان
ـركـز الـرابع األسـبـوع يـحــتل ا
ركز اخلامس اضي ليتحل ا ا
بالـقائمـة حاليـا بعدمـا ارتفعت
إيرادات فيلم نوالن. فيلم تينت
من تـأليف وإخـراج كريـستـوفر
نـــــوالن حــــــيـث يـــــشــــــارك فى
بطـولته عدد كـبير من الـنجوم
ومـن أبـــــــــرزهـم روبــــــــــيـــــــــرت
بــاتـــيــنــســـون وجــون ديـــفــيــد
واشــــنـــــطـن وآرون تــــايـــــلــــور
جونسون وكليمونس بوزاى.
وتـدور أحداث الـفـيـلم فى إطار
درامـا وتــشـويق وأكـشن حـول
مــســـلح يـــقــاتل من أجـل بــقــاء

الــعـالم بــأكـمــله يــسـافــر بـطل
الرواية عبر عالم من التجسس
الـدولي فى مــهـمــة سـتــتـكـشف

فيها الكثير من األسرار.
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اجلدير بالذكر أن فيلم (تينت)
مـــشــكـــلـــة فــنـــيـــة جـــديــدة في
الــصــوت بـعــد ان أوضح عـدد
ــشــاهــدين وجـود كــبـيــر من ا

أزمــــة في انــــخـــفــــاض صـــوت
ـــشـــاهـــد ـــمـــثـــلـــ أثـــنـــاء ا ا
احلـواريـة وعدم تـنـاسـقـها مع

صاحبة للمشهد. وسيقى ا ا
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{ غالســكـو-(أ ف ب)  –أجـلــيت
ثالثة حيتان قارورية األنف امس
االول من بـــــحــــيـــــرة تـــــقع قــــرب
غالســغــو فـي غــرب اســكــتــلــنــدا
ونقـلت إلى الـبحـر حلـمايـتـها من
ـقرر أن مـنـاورات عـسـكـرية مـن ا
ــقــبل. وأوضح تــقــام األسـبــوع ا
فـريق “بـريــتـيـش دايـفــرز مـارين
اليف رســـــكــــيــــو ”لإلنـــــقــــاذ أنه
استـخـدم عدداً مـن القـوارب لـنقل
احلـيــتـان “بـلــطف ”من بــحــيـرة
لـونغ التـي تشـكّل امـتـداداً فـرعـياً
لـلـبـحـر وتـقع بـالـقـرب من قـاعـدة
فـاسالين الـبـحـريـة حـيث يـرسـو
أسـطــول الــغـواصــات ذات الـدفع

النووي البريطاني.
ــــــــعـــــــــروف أن احلــــــــوت ومـن ا
الـــقــــاروري األنف الــــذي يــــشـــبه
دلـفــيـنــاً كـبــيـراً ذا رأس مـنــتـفخ
ياه الساحلية  يبقى بعيداً من ا
ـياه الـعـميـقـة في غرب ويفـضّل ا

بريطانيا وفي أيرلندا.
وأوضـحت مــجـمـوعــة اإلنـقـاذ أن
أفــرادهــا “شــكّـــلــوا حـــاجــزاً مع
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W¹bMK²JÝ≈فيـما يـقول اخلـبراء ان هـذا ليس
ـنـاسب لشـراء كـمبـيـوتر الوقت ا
Win- محمول جديد يعمل بنظام
dows أو macOSK وذلــــــك ألن
رقـائق مـعـاجلـات جـديـدة تـسـمى
 Intel Tiger Lakeقـــد تُـــحــدث
تـغـيـيـراً جــذريـاً في عـالم أجـهـزة

الكمبيوتر احملمولة.
Intel Tiger وتـتـمـيـز مـعـاجلات
 Lakeبـــــتـــــعـــــزيـــــز أداء وحــــدة
ـركزيـة وزيادة كـبيرة عـاجلة ا ا
في قـوة رسـومـاتـهـا. وقد كـشـفت
ـعـايـيـر مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من ا
واالختبـارات التي أجرتـها شركة
عـاجلات  The Tech Chapأن ا
الـــتـي حتـــتـــوي عـــلـى الـــرقـــاقـــة
اجلديـدة تتـفوق علـى الكثـير من
أجــهـزة الــكــمــبــيـوتــر احملــمــولـة
ـركزية عـاجلة ا زودة بوحـدة ا ا
Iris Plus ورسـوماتIce Lake 
ـزودة بـاإلضــافــة إلى األجــهــزة ا
بـــوحـــدات مـــعـــاجلـــة رســـومــات
Nvidia MX350 اخملــصـــصــة.
كــــــــــــــمــا أنـــهــا تــتـــمــتع بــأداء
أفـــضــل من جـــهــاز كـــمـــبــيـــوتــر
 AMD  ـعـالج مـحـمـول مـزود 
Ryzen 7 4800U بـرســومـيـات
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ـستجـد ليكـون العباً عـنيدا ومـفاجئا نزل فيـروس كورونا ا
في ميـدان االنـتـخـابات االمـريـكـيـة  وهو عـنـصـر جـديد لم
تحدة . يصحب اية انـتخابات سـابقة في تاريخ الـواليات ا
لكن هـذا الـفـيـروس اخلطـيـر لن يـكون حـاسـمـاً في تـرجيح
كـفـة عـلى كـفــة إال انّ تـمـكن من جـسـم الـرئـيس االمـريـكي
الذي يعاني بحسب االطـباء من نقطتي ضـعف هما البدانة
ـتحدة والتقـدم في السن. غـير أنّه يـبقى رئـيسـاً للـواليات ا
ـا تـبـاهى الـرجل بــقـوتـهـا وجـعـله يـخـتـبـر قـوتـهـا الـتي طـا
الطـبيـة والـعلـمـية الـيوم بـنـفسه من خالل تـوفـير الـعالجات

أزق . الالزمة له للخروج من هذا ا
ـمكن أن يـزحف الى خـصم تـرامب أيـضاً الفـيـروس من ا
ــنـعه مــادام قــد اقـتــحم حتـصــيــنـات الــرئـيس فال شيء 
ـرض ولن يــفـرح اخلـصم ــبـكـرة. ال شــمـاتـة بــا الـطـبــيـة ا
االنـتـخــابي بـذلك أبـداً وهــو الـذي تـمــنى الـشـفــاء لـلـرئـيس

بسرعة كبيرة .
لـكية هناك مَن االطـباء الـبارزين كـما في تقـرير اجلـمعيـة ا
في بـريــطـانـيــا يـقـول أنّ الــلـقـاح نــفـسه لن يـكــون الـكـأس
قـدسة الـتي تـنهي الـفيـروس لألبد وقـد حتـتاج الـبشـرية ا
الـتـعـايـش مع مـسـتـويــات أضـعف من الـفــيـروس لـسـنـوات
طويلـة وهذا بحـد ذاته تمـهيد لـفهم احلاجـة الى اخلضوع
ط احلـياة على الـصُعد كـافة حتى تغـيرات أساسـية في 

بعد اعالن اكتشاف اللقاح وجناحه.
تـقدمـة تدرك مـعنى أنْ تـتغيـر اضطـرارياً بـعد هذه الدول ا
ـنـاعـات ــقـتـحم ألقــوى ا ـريـرة مـع الـفـيـروس ا الـتـجــربـة ا
اجلسـمـيـة في ح ال نـزال في الـعـراق مـثالً نرى الـكـثـير
من النـاس ال يـدركـون حقـيـقـة الهـزة الـكونـيـة الـتي حدثت
ــعـتـقـدات الــديـنـيـة بل ويـحـاولـون الــتـصـدي لـهــا بـبـعض ا
ــا يــدعـون ألنه اخلـرافــات أحــيــانـاً والــدين احلق بــراء 
استـبـصـار باخملـاطـر من أجل بـنـاء االنسـان وصـيـانته من

االذى.
يتمنى الـعراقي أن تتـغير خطط احلـكومات وبـرامجها االن
سـتـقبـل القـريب في جـميـع منـاحي احلـياة من أجل وفي ا
الـتـوافق مع الـتـغـيـرات في الـعـالم ومـواكـبـة الـعـلم بـسـرعة
كـبــيـرة حــيث بـرز الــعـمل عــبـر االنــتـرنت عــنـصــر قـائـداً

عيشية واالقتصادية. جملموع الفعاليات االدارية وا
فاجىء كانت هناك دول كبيرة غير مسـتعدة لهذا التغيّر ا
فكـيف حـال بالد يـعصف بـهـا الـتخـلف الى درجـة انّ فـتاة
من النجف األشرف حاملـة لشهادة الدكـتوراه في الفيزياء
النووية يصـطدم حلم حصولـها على وظيفـة عادية في البلد
بـقـرار احلـصـول عـلـى تـزكـيـة من الـســيّـد.  وتـتـسـاءل تـلك
نحها من تزكية في اجملال كن للسيّـد أن  الفتاة  ماذا 
الـنووي بـعـد أن حـاولت من عـمق صـدمـتـهـا أن تـسـتوعب
ضرورة تلبية هذا الشـرط ثمّ اصطدمت بحاجز آخر  هو

أي سيّد بينهم مختص بالنووي .
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سَفَر على وجنتيّ احلرية 

يغتال صمت إرادة 
يُبيد قفر فراغ إنكسارات الروح
روح ضجّت بالوجع والكدر

لتنشد مجداَ وتاريخاaً مغرداً 
ولتفيق احلقيقة وإشعاعات القصائد

ة!! دن القد في عِشق ا
وصل وجعاً ينوحُ باب سنجار في ا
لباب الع في شفشاون وإشتياقاً

يهرعُ  يعانق ابوابها العتيقة 
ال حياة تعانق ابوابها السبع 

في ظل الوباء..
وصل وشفشاون لفها ظالم  ذكريات ا

فال محب يطرق ابوابهم احلزينة 
وفي دهوك ..حيث عطر سيدة التراب 

تتساقط االلوان والصور 
نقاطاً تخلف آثاراً  ليظل الصمت 

مواسم وداع ورحيل احبة!!
 dLF « w UM  ‡‡2 

تُداعبُ األمنيات مكابداتنا ..
تختبأ شموسُنا ما وراء الغيوم..

تذوب أغانينا في احضان اللهيب..!
 في ازمنة الوجع والقهر

تخمة باالرهاق سقطت األقنعة ا
بعد ان كانت أذياالً وحطاماً وعاراً

! .. وأخفت النرجس والقرنفل والياسم
مرابعنا حزينة ..ذليلة 

تالحقها حكايات خوف..!
باني وصغرت قامة االنسان شمخت ا
متاهات الروح تقودها صوب الغروب
اغاني الوصال وعطر احلب واألمان

غدت ذكرى دخان 
 ودمعة رحيل

قالوا: سنحزم حقائبنا ونرحل 
واجعنا  حيث ال إبليس يفرح 

تشحة بالسواد  آه أيتها الغربة ..ا
سافرة في مدن الروح ا

لتغدو رحلة منافي العمر 
مواويل بلدان أشبعتني حبا 

وحــيــرة شــاعـر عــلى ضــفــاف نــهـر
(مور)

يداعب ذكريات وطن 
ا تنبت على شفتيه  ر
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وعـــلـى الـــرغم مـن أن مـــعـــظـــمـــهم
سيتخلصون من تلقاء أنفسهم في
غــضـون أسـبـوع أو أسـبـوعـ إال
أن شـرب الـكـثـير من مـاء الـلـيـمون
قــد يـؤدي إلى تـفــاقم آفـة الـقـروح
وفـــقـــا جلـــمـــعـــيـــة طـب األســـنــان
األمــريـكــيــة. وبـاإلضــافـة إلى ذلك
ــوقع  WebMD إذا كــنت وفـــقــا 
تـسـتهـلك الـكثـيـر من احلـمضـيات
فــقــد تــكـون الــســبب الــكـامن وراء
الــقـرحـة وقــد تـكـون هــنـاك عالقـة
بــــ احلـــمــــضــــيـــات والــــصـــداع

النصفي.
فـيمـا وجدت الـعديـد من الدراسات
ـكن أن أن تــنـاول الـفـلــفل احلـار 
يـساعـد في حل عدد ال يـحصى من
ـشـاكل الـصـحـيـة ويـسـاعـد على ا
زيـــادة طـــول الـــعـــمـــر وإنـــقـــاص
الـوزن إلـى احلمـايـة مـن الـنـوبات
الـــقـــلــبـــيـــة وأنــواع مـــعـــيـــنــة من
كن أن يـكون الـفلفل الـسرطـان. و
احلــار في الـوجـبــة تـذكـرة مـرورك

حلياة مديدة وصحية.
وارتـــبـط تــنـــاول الـــفـــلـــفـل احلــار
بـانخفاض خطـر الوفاة في العديد
مـن الــدراســات كــمــا أن األبــحـاث
نشورة في مجلة الكلية اجلـديدة ا
األمــريـكــيـة ألمــراض الـقــلب تـدعم
هــذه الـــنــتــائج الــســـابــقــة وفــقــاً

لروسيا اليوم.
وقـارنت الـدراسـة الـتي أجريت في
ـوت ب  23ألف إيـطـاليـا خـطر ا
شـــــــخـص وقـــــــســــــمـــــــتـــــــهـم إلى
مـجمـوعتـ أولئك الـذين تـناولوا

الفلفل احلار ومن لم يأكلوه.
وتــمت مـراقــبـة احلـالــة الـصــحـيـة
لــلـمـشـاركــ وعـاداتـهم الــغـذائـيـة
عـلـى مدى ثـمـانـي سـنـوات ووجد
الـبـاحثـون أن خطـر الـوفاة بـسبب
الـنوبة القـلبية كـان أقل بنسبة 40
ـئـة ب أولـئك الـذين يتـنـاولون بـا
الفلفل احلار أربع مرات على األقل
فـي األسـبـوع. واكــتـشـف الـعــلـمـاء
الـفـوائـد الـصـحـيـة السـتـهالك هـذا
ــا في ذلك الـــنــوع من الــتـــوابل 
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بـالـرغم من اشـادة خبـراء الـتغـذية
بـتنـاول ماء الـليـمون كـونه يضمن
ا في قـائمة متعـددة من الفوائد 
سـاعـدة على ذلـك منع اجلـفـاف وا

الهضم ودعم فقدان الوزن.
كن أن فـإنّ هنـاك أشيـاء خطـيرة 
حتـدث عـنـد شـرب الـكـثـيـر من مـاء
الــلـيـمــون بـحـسب تــقـريـر اوردته
روسـيـا الـيـوم. الــقـنـاة الـروسـيــة 
مـنهـا انه نظـرا ألن اللـيمـون شديد
ـتـكرر احلـمـوضـة فإن الـتـعرض ا
كن أن يؤدي لـكميات مفرطة منه 
إلـى تــآكل مــيــنـــا األســنــان وفــقــا
جلـمـعـيـة طب األسنـان األمـريـكـية.
شكـلة حاول شرب ولـتجنب هـذه ا
ـــاء مع عـــصـــيـــر الـــلـــيــمـــون أو ا
الـليـمون من خالل الـشفـاط لتـقليل
ـبـاشـر لـلـحـمض عـلى الـتــعـرض ا
أســـنـــانك. ويـــجب أيـــضــا جتـــنب
تــنـظـيف أسـنـانك بــالـفـرشـاة بـعـد
تــنـــاول مــاء الــلــيـــمــون مــبــاشــرة
ـاء الــعـادي وشــرب الــكـثــيـر مـن ا
لوءة جـنبا إلى جـنب مع أكواب 

باحلمضيات.
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عــــلى الــــرغم مـن أن مـــجــــمــــوعـــة
ـاء الـلــيـمـون الــفـوائـد الــواسـعــة 
غـالبا مـا تركز على صـحة األمعاء
ـوقع    فـإن عـصـر الـكـثـيـر وفـقــا 
ـكن أن يؤدي إلى تـفاقم اء  فـي ا
األمـــراض الــشــائــعـــة مــثل مــرض
ــــــريــــــئي () ــــــعـــــــدي ا اجلــــــزر ا
واالرجتــــاع احلـــمــــضي. ويــــنـــتج
ـــــــــريء واالرجتــــــــاع ارجتـــــــــاع ا
احلـــمـــضي عن طـــريق األطـــعـــمــة
كن احلـمـضـية مـثل الـليـمـون و
عـدة والـغـثـيان أن يـسـبب حـرقـة ا

والقيء.
nOCL  qLFð ÊuLOK « —uA  
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قــد تــرغب فـي االبـتــعــاد عن وضع
ـاء عـنـدمـا شــرائح الـلـيـمــون في ا
تـــكـــون في مـــطـــعم حـــيث أنه في
دراســــــة أجـــــريت عـــــام 2007 مـن
Journal of   Health مـــــجـــــلــــة
اخـتبـر البـاحثون 76 عـينة لـيمون
من  21 مـطـعمـا مخـتلـفا خالل 43
زيـــارة ووجــــدوا أن الـــكـــثـــيـــر من
الــلـيــمـون يــحـتــوي عـلى كــائـنـات
ا في ذلك بعض مسببات دقـيقة 

األمراض.
ولـتقـليل اخملـاطر اعصـر اللـيمون
فـي مشـروبك بـدال من إسـقـاط قطع
ـاء. وإذا رأيت مـوظـفـ مــنه في ا
يـتـعـامـلـون مع الـلـيـمـون بـأيـديـهم
الــعــاريـة فــقـد يــكــون من األفـضل

اء العادي. التمسك با
w  V³ ²ð ÊuLOK « ¡U  W{uLŠ 
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لــــيس هــــنـــاك مــــا هــــو أســـوأ من
ـؤلم االســتـيـقـاظ عـلـى االلـتـهـاب ا
تكونة حديثا. الناجت عن القرحة ا
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ـية لـيدى وجـهت الـنجـمـة العـا
جاجا رسالة إلى جمهورها من
خـالل لـوحـة إعـالنـات ضــخـمـة
في شـــــوارع مـــــديــــنـــــة لــــوس
أجنـلـوس بـواليـة كـالـيـفـورنـيـا

تحدة. بالواليات ا
وكــتـــبـت لـــيــدي جـــاجـــا عـــلى

الــلـوحـة الــضـخـمـة: “أنـا هـنـا
خلدمة الـعالم وإلهـام أكبر عدد

كن من الناس.”
وتــداول هـذه الـرسـالـة الـعـديـد
مـن رواد مـــــواقـع الـــــتــــــواصل
االجـــتـــمـــاعي ويــــأتي ذلك في
الــــوقت الــــذي خــــضـــعـت فـــيه
(غـاغا) إلى جـلـسـة تـصـويـريـة

جديـدة. وجاء أيضـا في رسالة
ليدي جاجا: 

(جـمـيـعـنا نـسـتـحـق الـسـعادة
جمـيعنـا مهمـون ولنا قـيمة في
هــذه احلــيــاة أحــيــانًــا كل مــا
يـــلــزم هــو الــصـــبــر والــثــبــات
لـنتـعرف عـلى قوتـنا احلـقيـقية
ونكتشف ذاتـنا وهذه رسالتي

من كـرومـاتــيـكـا). ومـن نـاحـيـة
أخـــرى قـــررت لـــيـــدي جـــاجـــا
تأجـيل سلـسة حـفالت جولـتها
الـغــنـائـيـة  ”“لـصـيف ?2021
حــيث كــان يـتــوقع الــبـعض أن
احلـفالت سـتـقـام نـهـايـة الـعـام
وحتـديـدا بـعد انـتـهـاء فـيروس

كورونا.
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قـدرته عـلى زيـادة تكـسـير الـدهون
في أنـسـجـة مـعـينـة وكـذلك تـثـبيط
آثـار بعض البـكتيـريا والفـطريات.
وتـوصلت دراسـة رصديـة أصدرها
بـــاحــثـــون طــبـــيـــون في جــامـــعــة
فـيرمونت إلى وجود عالقة عكسية
بـ استهالك الفـلفل احلار األحمر
ومـعدل الوفيات. وأسس الباحثان
مـــصـــطــفى شـــوبـــان وبــنـــيـــامــ
لـيتنبـرغ العالقة ب تـناول الفلفل
احلــــار وطـــول الــــعـــمــــر من خالل
ـسـح الـوطــني حتــلــيل بــيــانــات ا
األمــــريــــكي لــــفــــحص الــــصــــحـــة
والـتغذية حيث تمـت مراقبة عينة
تــمـثــيــلـيــة من الـبــالــغـ من أجل
ط نـــظــامــهم الـــغــذائي وعــادات 
حـــيــــاتـــهم بـــ عـــامي  1988و. 
سـجلة  1994ومـن عدد الوفـيات ا
فـي عـيـنـة  16179شــخـصـا وجـد
الــبـاحــثـون أن إجــمـالي الــوفـيـات
لـلـمشـارك الـذين تـناولـوا الفـلفل
ـــئـــة األحـــمـــر احلـــار كـــان 22 بـــا
ــئــة ألولــئك مـــقــارنــة بـ ب 34 بـــا
الــذين لم يــفـعــلـوا ذلك. ويــحـتـوي
الــــفـــــلــــفل احلــــار عــــلـى عــــدد من
ـا في ذلك الــعـنــاصـر الـغــذائـيــة 
.Pro-Aو C و B فـــيـــتــامـــيـــنــات
ويــعـتـقـد الـبـاحــثـون أن الـعـنـصـر
ـسمى الـكابـسيـس يقي الـنشط ا

من أمراض القلب والسمنة.
وتـــقــول جـــاكــلـــ لــنـــدن مــديــرة
الـــتـــغـــذيـــة: “فـي حــ أن هــيــئــة
احملـــلــفـــ ال تـــزال خــارج نـــطــاق
الـنقاش حول ما إذا كانت األطعمة
ـكن أن تعطـينا الـغنـية بالـتوابل 
دفـعة لعمليـة التمثيل الغذائي فال
شك أن تــنــاول األطـعــمــة الـغــنــيـة
بـالتـوابل قد يـكون لـه أيضـا فائدة
فـي إنــــقــــاص الـــــوزن. وهــــذا ألنه
عـنـدمـا نسـتـهـلك األطعـمـة احلارة
فإن االجتاه الطبيعي هو أن نبطئ
أثـنـاء تـنـاولـنا مـا يـسـاعـدنـا على
الـــبــقــاء عـــلى اتــصـــال بــإشــارات
الـشبع والتـوقف حقا عنـدما نكون
”. ـــتـــلـــئــ ولـــيس مـــتـــخـــمــ
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وفقا للوكـالة التنظـيمية لألدوية
ومــنـتــجـات الــرعـايــة الـصــحـيـة
(MHRA) تـنــاول الـفـيــاغـرا قـد
يـكون لـه بعض اآلثـار اجلـانـبـية
ا في ذلك ـرغـوب فيـهـا  غيـر ا
انــتــفـاخ الــبــطن. ووفـقــا لــبـحث
أجـــرته الـــوكــالـــة ادعى ســبـــعــة
أشـخاص أنه أغـمي عـلـيـهم بـعد
تــنــاول احلــبــوب الــزرقــاء. وفي
الـــواقع هـــنـــاك 555 من اآلثـــار
اجلـانـبـيــة احملـتـمـلـة لـلـفـيـاغـرا
ولـــكن لــيـس من الــواضـح أنــهــا
جـمـيـعـا مـرتـبـطـة بـهـا مـبـاشرة.
وأبلغ 10 أشـخـاص أن احلـبوب
جــعـــلـــتــهـم يــفـــقـــدون الـــســمع.
وتــسـجل الــوكـالــة الـتـنــظـيــمـيـة
لـألدويــة ومــنـــتــجــات الـــرعــايــة
الـصـحـيـة اآلثـار احملـتـمـلـة لـهذه
األدوية مـن أجل تسـلـيط الـضوء

على اخملاطر احمليطة بها.
ووجد الـبـحث أيـضا أنه  ربط

حبوب الـفياغرا بـ32 حالة وفاة
فـي خـــــمس ســـــنـــــوات. وقـــــالت
الــوكــالــة األمــريــكــيــة إن جـمــيع
األدوية لهـا آثار جانـبية وحتمل
بعض اخملاطر لكنها أشارت إلى
أن الــــعــــديــــد من األعــــراض قـــد

حتدث مصادفة.
ــصــنــعـة وأوضــحت الــشــركــة ا
ضـاد للـعجـز اجلنسي للـدواء ا
فايـزر  أن سجل األمـان اخلاص
بـها “راسخ. وأضـافت أن مـعظم

األشــخـــاص الــذين لـــديــهم آثــار
جانبية كانوا يتناولون الفياغرا
ضــد ارتــفــاع ضــغط الــدم. وقـال
متـحدث باسم الـشركـة لصحـيفة
“ذي صن“ :”منذ طـرحه في عام
1998 اسـتـخـدم الـسـيـلـديـنافـيل
ــعـروف جتــاريــا بـالــفـيــاغـرا) (ا

أكثر من 37 مليـون رجل. لقد 
ترسيخ سالمـتها بـشكل جيد من
خالل مـــراقـــبـــة مـــكـــثـــفـــة بـــعــد

التسويق.

ــنـع احلــيـــوانــات من الــقـــوارب 
الــتـــقـــدّم في االجتـــاه اخلــاطئ.”
وجـرى هـذا اإلجالء قـبل أيـام من
إقــامــة تــدريــبــات عــســكــريــة في
مـنـطـقـة جــويـنت واريـور يـشـارك
فـــيـــهـــا اآلالف من جـــنـــود حـــلف
شــــمــــال األطـــــلــــسي واجلــــنــــود
البريـطاني إضـافة إلى وحدات

من دول أخرى.
وقــال أعـضــاء الــفــريق اإلنــقـاذي
الذين تعـاونوا مع أجهـزة الدفاع
ـدني والـسـكـان احملـلـيـ “لـقـد ا
قرر أن تبدأ علمنا أخيراً أن من ا
مناورة عـسكـرية كـبيـرة األسبوع
ا أن احليتان حساسة قبل و ا
ـاء  فـقد حيـال األصـوات حتت ا
كـــنـــا قـــلـــقـــ في شـــأن تـــأثـــيـــر

ناورات عليها.” ا
واضافوا “اتخذنا بالتالي القرار
ــــحـــــاولــــة جــــمـع احلــــيــــتــــان
بــاســـتــخـــدام عــدد مـن الــقــوارب

إلعادتها إلى البحر.”
واستخدمت سـتة قوارب في هذه

العملية.
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يستـعد (واتـساب) لـلمـباشرة في
تـــوفـــيــر دعـم أجــهـــزة مـــتـــعــددة
خملتـبـري اإلصدارات الـتـجريـبـية
عــلى (أنـــدرويــد) و (آيـــفــون) مــا
يـتــيح لـلــمـســتـخــدمـ تـســجـيل
الدخول إلى التطبيق على العديد

من األجهزة الذكية.
وسـيـبـدأ اخـتــبـار الـدعم ألجـهـزة
ستقبل القريب كما متعددة في ا

زعـم WABetaInfo الـــــــــــــــــــذي
يــــتــــصـــــفح أحــــدث اإلصــــدارات
التـجريـبيـة من تطـبيق الـدردشة
عـرفة مaا تعـمل عـليه الـفرق في
(واتسـاب) ولديه سـجل حافل من
يزات اجلديدة القادمة. التنبؤ با
وســـــــيــــــســــــمـح هــــــذا اإلجــــــراء
ـسـتــخـدمي (واتـســاب) بـحـسب
(روســـيـــا الــيـــوم) بـــاســـتـــخــدام
الـــتـــطــــبـــيق عـــلـى الـــعـــديـــد من
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