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اتـــفق الــــعـــراق والـــكــــويت عـــلى
تشكـيل اللـجنـة السيـاسيـة العـليا
لـفـات العـالـقة للـتـفاوض بـشـأن ا
بـ الــبــلــدين .وجــاء في الــبــيـان
احلـكـومي تـلــقـته (الـزمـان) امس
ان (ذلك جــاء خالل تــرأس رئــيس
مــــجـــــلـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الكاظـمي ونظـيره الـكويـتي خالد
احلــمـــد الـــصـــبــاح فـي الــكـــويت
ـوسـعة بـ الـوفدين بـاحـثات ا ا
الـعــراقي والـكــويـتي الــتي  جـرى
ــلـــفــات خاللــهـــا بــحـث مــجـــمل ا
لتـعـزيز الـتـعـاون ب الـبـلدين في
قــطـاعــات االقــتــصــاد و الــصــحـة
والـتـجـارة واالسـتــثـمـار والـطـاقـة

والنقل وغـيرها) ,واضاف انه (
االتــفــاق عــلى تــشــكــيل الــلــجــنــة
السياسيـة العليا لـلتفاوض بشأن

لفات العالقة ب البلدين).  ا
وابـدى الـكـاظـمـي وأمـيـر الـكـويت
نـواف األحــمـد اجلــابـر الــصـبـاح
حــرصــهــمــا عــلى ادامــة الــعالقــة
والتواصل ورفع مستوى التعاون
ـا يــصب في مـصـلـحـة الـثـنـائي 
. وقــال بـيـان الـبـلــدين الـشـقــيـقـ
تلقته (الزمـان) امس ان (الكاظمي
الـــتــقـى الـــصـــبــاح فـــور وصـــوله
الـكــويت  بـحــضــور ولي الــعــهـد
مـشـعل األحــمـد اجلـابــر الـصـبـاح
ورئــيس مـــجــلس الـــوزراء خــالــد
احلــمـــد الــصــبـــاح وجــرى خالل
اللقاء بحث العالقات الثنائية ب
الـــبــــلـــدين وســــبل تـــطــــويـــرهـــا
للـوصـول إلى مرحـلـة متـقـدمة من
شترك التكامل وتـعزيز التـعاون ا
في مجاالت االقتصـاد واالستثمار
والصـنـاعـة والـتـجـارة وغـيـرها)

وأعــرب الـــكـــاظـــمي عن (تـــقـــديــر
ـــوقـف األمــيـــر الـــراحل الـــعــراق 
صـبـاح األحــمـد الـصــبـاح ورؤيـة
األمــيـــر نــواف  في دعـم الــعــراق
ومــســانــدته وتــطــويــر الــعالقــات
( الثـنائـية بـ البـلدين الـشقـيق
مــثـمــنــا (مــواقف الــكــويت أمــيـراً
وحـكـومــةً وشـعــبـاً جتــاه الـعـراق
ومـــا قــــدمـــوه من دعـم وآخـــرهـــا
ــســاعـــدة في مــجـــال مــواجــهــة ا
جائحـة كورونا) الفتا الى ان (ما
نطقة من حتديات بدءاً تواجهه ا
من كــورونـــا ومــروراً بـــالــظــروف
االقتـصـادية الـصـعـبة والـتـوترات
اإلقلـيـمـيـة وغيـرهـا جتـعلـنـا أكـثر
انـاً بضــرورة أن نتـعاضد وان إ
نــرفع مــســتـــوى الــتــنــســيق بــ
بلدينا) مبينا ان (احلكومة تعمل
من أجل حتـوّل الـعـراق إلى نـقـطة
الـتـقـاء وحـوار وتــبـادل لـوجـهـات
الــنــظــر بــ األطــراف اخملــتــلــفــة
وتـكـثف اجلــهـود من أجل تــعـزيـز
الــتــعــاون الــدولـي لــدعم الــعــراق
وتـــــعـــــزيـــــز الـــــعالقـــــات مع دول
اجلــوار) ولـــفت الى ان (بـــغـــداد
تسـتضـيف نهـاية الـشهـر اجلاري
قــــــادة دول اجلــــــوار الــــــعــــــراقي
واإلقــلــيـمـي في مــؤتــمــر بــغـداد 
شـاركـة الـكويت ورغبـة الـعـراق 
سـتويات). مـن جهته على أعـلى ا
رحّب الـصــبـاح بــرئـيس مــجـلس
ـــرافـق له في الـــوزراء والــــوفـــد ا
الــكــويت مــعــربــاً عن (تــمــنــيــاته
بـتــعـزيـزالــتـعــاون بـ الــبـلـدين)
مؤكدا ان (الكويت ستظل مسانداً
لـلـعــراق وحـكــومـته في مــواجـهـة
شـاركة الكـثيـر من الـتحـديـات وا
في تذليل العقـبات من أجل تعزيز
ــا يــضــمن أفــضل الــعالقـــات و

مـصــالح شــعــبي الــبـلــدين). كــمـا
التـقى الـكـاظـمي بـرئـيس مـجلس
األمـــــــة الــــــــكـــــــويـــــــتـي مـــــــرزوق
.وعبّر الكاظمي خالل اللقاء الغا
عن (تطلّع العـراق حكومـةً وشعباً
إلى تمـت الـعالقـات الثـنائـية مع
الــكـــويت في مـــخــتـــلف الــصـــعــد
واجملـاالت) مــبــيــنــا ان (الــعــراق
اضي والكويت بتجاوزهما آثار ا
ــســـتـــقـــبل وتـــطـــلـــعــهـــمـــا إلـى ا
سيتـمكـنان من إجناز الـكثـير على
ـســتـويــ الـوطــني واإلقـلــيـمي ا
ـنـطـقة) والتـأثـيـر اإليجـابي في ا

مـــشــــددا عــــلى (االســــتـــفــــادة من
اإلمـــكــانـــيـــات الـــتي يـــتـــيـــحـــهــا
الـــتـــواصل اجلـــغـــرافي وتـــرابط
ــــصــــالح الــــســــتــــراتــــيــــجــــيـــة ا
واالقـــتـــصــــاديـــة بـــ الــــبـــلـــدين
واألواصـــر االجــــتـــمـــاعــــيـــة بـــ
الشـعبـ الشـقيقـ والسيـما في
ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها
منـطقـتنا).  ومضى الكـاظمي الى
القول ان (العراق ماضٍ في إجراء
ـوعـدهــا في شـهـر االنـتـخــابـات 
ـقـبل وقـد تـمـكنت تشـرين األول ا
ـتطـلبات احلكومـة من استـكمال ا

وهي ــعــيـشــة  حتت بــنــد غالء ا
ـقـررة مـئــة الف ديـنـار الـزيــادة ا
لـكل مـتــقـاعـد راتـبه أقل من 500
الف دينار) واضاف ان (الزيادة
فقـط للـمـتقـاعـدين األصالء الذين
هـم عـــلى قـــيــــد احلـــيـــاة ولـــيس

ستفيدين). لألسرة او ا
وتــابع  انه (جــرى الـعــمل بــهـذه
ـــاضي الــــزيـــادة مـــنـــذ الـــعـــام ا
ومسـتـمر الـعـمل بهـا حتى اآلن).

فــيــمـا بــاشــر مـصــرف الــرافـدين
ـوظـفـ لـشـهـر بـتـوزيع رواتب ا
ــــــكــــــتب آب اجلــــــاري. وقــــــال ا
االعالمـي لــلــمــصـــرف يف بــيــان
تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (فـروعه
في بـغـداد واحملــافـظـات بـاشـرت
بتـوزيع رواتب مـوظفي الـتـمويل
ـركـزي لـشهـر آب وفق الـذاتي وا
ـواعــيـد احملـددة الـتــوقـيــتـات وا

لكل وزارة). 

أمـة علـى اإلطالق".ويـحـاول قادة
طـالـبـان تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة
بـعـد أن اجـتـاحت قـواتـهم جـمـيع
أنحاء البالد مع انسحاب القوات
تحدة من التي تقودها الواليات ا
الــبـالد بــعــد عـــشــرين عـــامــا مع
انـــهــــيـــار احلـــكــــومـــة واجلـــيش
دعوم من الـغرب.ومن جانبه ا
انـتــقـد بــايــدن اجلـيش األفــغـاني
لـــرفـــضـه الـــقـــتـــال واســـتـــنـــكـــر
احلكومة األفغانية اخمللوعة اآلن
وقـال أنـه ورث اتـفــاق انــســحـاب
ســيـئــا من تــرامب.وألــقى تــرامب
بـالـلـوم عـلى بـايـدن لـعـدم اتـبـاعه
لــلــخــطــة الـــتي تــوصــلت إلــيــهــا
إدارته وأبـــــدى حــــســـــرته عـــــلى
عدات األمـريكيـة التي تُركت مع ا
انسحاب الـقوات من أفغـانستان.
وقال ترامب "هـذا ليس انسـحابا.
إنه اســـــتـــــسـالم كـــــامل".وأوضح
ترامب أن "طـالبـان التي تـفاوض
مـــعــــهـــا حتـــتــــرمه" مـــؤكـــدا أن
االســــــتــــــيـالء الــــــســــــريـع عــــــلى
أفـغـانـسـتــان "لم يـكن لـيـحـدث لـو

كان ال يزال في منصبه".
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شن الـرئـيس األمــريـكي الـسـابق
دونالد ترامب هـجوما حادا على
طريقـة تعـامل الرئيس جـو بايدن
مع انـسـحـاب الـقـوات األمـريـكـيـة
من أفغانـستان ووصـفها بـأنها "
أكبـر إهانـة للـسيـاسة اخلـارجية"
فــي تــــــــــــــاريـخ الــــــــــــــواليـــــــــــــات
ـــــــتــــــحـــــــدة.وألـــــــقى تـــــــرامب ا
اجلـــمـــهـــوري الـــذي قـــال إنه قـــد
يتـرشح لـلـرئاسـة مـرة أخـرى عام
 ?2024باللـوم مرارًا عـلى بايدن
ــــقـــــراطي لـــــســــقــــوط وهـــــو د
أفـــغــانـــســـتــان فـي أيــدي حـــركــة
طـــــالـــــبـــــان عـــــلـى الـــــرغم من أن
االنسحـاب األمريكي الـذي تسبب

في ســــقــــوط أفــــغـــانــــســــتـــان 
الـــــتـــــفــــــاوض عـــــلـــــيه مـن قـــــبل
إدارته.وقــال تـرامب فـي اجـتــمـاع
ان ـؤيديه بـالقـرب من كو حاشد 
بـواليـة أالبـامــا "إن خـروج بـايـدن
الـــفــاشل مـن أفــغـــانـــســتـــان هــو
العرض األكثر إثارة للدهشة لعدم
الـكــفـاءة الــفـادحــة من قــبل زعـيم
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اعـلنت هـيـئـة التـقـاعـد الوطـنـية
إضافة مئة الف دينارعلى رواتب
ن ــــــتــــــقــــــاعـــــــدين األصـالء  ا
يـتــقـاضـون مــسـتــحـقـات اقل من
 500الف ديـــنــار.وقــال الـــنــاطق
بــاسم الــهــيــئــة عالء مــحـمــد في
تصريح امس ان (الهيئة باشرت
ـبـوب الـعــمل بـزيــادة الـتـقــاعـد ا
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الـقـانـونــيـة واالنـتــهـاء من قـانـون
االنــتــخــابــات اســتــجــابــةً إلرادة
العـراقيـ وألجل أن تـكون نـتائج
ـعـبّـر احلـقيـقي عن االنتـخـابـات ا
إرادتهم) من جـانـبه قـال الـغـا
إن (مـصـلـحـة العـراق وقـوتـه هـما
من مصلحة الكويت التي ستكون
عامالً مهماً الستقرار العراق وإن
أي خـطــر عــلى الــعــراق ســيــكـون
خــطــراً عــلى الـــكــويت في الــوقت
نـفــسه وعــبّـر أيــضـاً عـن أهـمــيـة
ــتـــبــادل بـــ الــبـــلــدين الــدعـم ا

والسيما في احملافل الدولية)

وكـان رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهم
صالـح قد اجـرى اتـصـاالً هـاتـفـياً
مع أمـيــر قـطـر تــمـيم بـن حـمـد آل
ثــــــــاني جــــــــرى خـاللـه (بــــــــحث
ـشـتـركـة ب الـعالقـات األخـويّـة ا
الــبـــلــدين وســـبل تـــعــزيـــزهــا في
ـــا يــحـــقق مــخـــتـــلف اجملـــاالت 
ــشــتــركــة لــلــشــعــبـ ــصــالح ا ا
الشقيق وكـذلك التطرق الى عددٍ
من القـضـايـا اإلقلـيـمـية والـدولـية
وتـأكـيد ـشـترك   ذات االهـتـمـام ا
أهمـيـة تـرسـيخ األمن واالسـتـقرار

نطقة).  في ربوع ا
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فـوكـوشـيـمـا الـيـابانـيـة. ووفـقـا لـوكـالـة األرصـاد اجلـوية
الـيــابـانـيـة  فـانه ( تـســجـيل الـزلــزال عـلى عـمق 60
ــــاء شـــرق ســــاحل مــــحـــافــــظـــة كـــيــــلــــومـــتــــرا حتت ا
فـوكــوشــــــيــمـا  دون اصـدار حتــذيــرات عن مـخــاطـر

حدوث تسونامي).
ـسح اجلـيـولـوجي األمـريـكـية ان  بـدورهـا قـالت هـيـئـة ا
(زلـــزاال بــــقـــوة   6.9درجــــة ضــــرب مـــنــــطـــقــــة جـــزر
سـاندويتش اجلـنوبية) واضـافت ان (الزلـزال كان على

عمق عشرة كيلومترات). 
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتـابـعــة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االثـنـ
صحـوا وارتـفـاع بـدرجـات احلـرارة. وقـالت الـهـيـئـة في
بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (طــقس الــيـوم اإلثــنـ
ـنــاطق كـافـة صـحـوا  وتـسـجل درجـات سـيـكـون في ا
احلــرارة ارتــفـــاعــا عن الــيـــوم الــســابق) واضــاف ان
(طقس يـوم غد الثالثـاء سيكون مـقارب للـيوم السابق).
وضـرب زلزال بقوة  5.2 درجـة شرق ساحل محافظة

مـتوسـطـة احلـجم وعـفش مـنزلي
مــســتــخـدم) مــؤكــدا ان (جـمــيع
ـضبـوطة مـعدة لـلتـهريب واد ا ا
ومـــخـــالـــفـــة لــشـــروط وضـــوابط
االســتــيـراد) وتـابـع ان (مالكـات
الـهــيـئــة احـبــطت ايـضــا تـهـريب
أدوية بـشريـة في منـفذ طـريبيل 
كانت مـخبـأة خـلف اطبـاق بيض
ورقــــــيــــــة  حــــــيـث  اتــــــخـــــاذ
اإلجـــراءات الــــقـــانـــونـــيـــة بـــحق

 .( اخملالف
فـيــمــا الـقت مــفـارز وكــالـة وزارة
الـــداخــلـــيــة لـــشــؤون الـــشــرطــة
الـقبض عـلى مـتـهم أنـتـحل صـفة
ضابط باجليش العراقي وآخرين
بـــــــســــــرقــــــة 110 ألف دوالر في

بغـداد.وذكر بـيان تـلقتـه (الزمان)
امس ان (مـــفـــارز مـــكــتـب إجــرام
ديـرية مـكافـحة الغـزاليـة التـابع 
اجـرام بـغداد  تـمـكنـت من الـقاء
الـقبض عـلى مـتـهم انـتـحل صـفة
ضـابط بــرتـبــة عـقـيــد بـاجلـيش 
حــــــيث  إتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
الـقـانـونـيــة بـحـقه وتـوقـيـفه وفق
ـــادة 160 من قـــانـــون أحـــكـــام ا
ه إلى الـقـضاء العـقـوبـات وتقـد
لينـال جزائه العادل) مشيرا الى
ان (مفـارز مـكـتب مـكافـحـة اجرام
الـشـعب اعـتـقـلت مـتـهـمـ أثـنـ
سرقـا مـبـلغ قدره 110 ألف دوالر
من إحــدى الــدور الــســكــنــيــة في

نطقة نفسها). ا
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نـافـذ احلـدودية احـبطت هـيـئـة ا
تـهـريب اربـعـة حـاويـات مـخـالـفة
لــشـــروط وضــوابط االســـتــيــراد.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
انه (اســـتــنـــادا الى تــوجـــيــهــات
رئيس الهيئة عـمر الوائلي وبناء
ــــعــــلـــومــــات واجلــــهـــود عــــلى ا
اخلاصـة لـلهـيئـة في مـنفـذ ميـناء
أم قـــصـــر الـــشـــمـــالي  ضـــبط
أربـعـة حـاويـات مـخـالـفـة ومـعـدة

للتهريب).
واضـــــاف انه (بـــــعـــــد الــــكـــــشف
والــتــدقــيق اتــضح وجــود أدويـة
بـــشــــريـــة وحـــافـالت نـــقل ركـــاب
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شخص اقلـيم كردستـان ستة
ـا يـعـرف اصـابـات مــؤكـدة 
رض اجلـمـرة اخلبـيـثة من
اصل  12حـالــة مـشـتــبه بـهـا
في دهوك فيما اعلنت وزارة
الصـحة وصـول وصول 415
الف جــــرعـــة من فــــايـــزر الى
بغداد . وسـجل العراق امس
 5634اصـــابــــة بـــفـــايـــروس
كـورونـا وشـفاء  9647حـالة
وبواقع  74وفـاة جـديـدة في
عـمــوم احملـافــظـات. واوضح
ــوقف الـــبــوائي الــيــومي  ا

الذي اطلعت عـليه (الزمان) امس
ان (عـدد الفـحـوصـات اخملتـبـرية
الـتـي اجـرتـهــا الـوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبه اصـابــتـهـا بــالـفـايـروس
بلغت  31الفا حيث  تـسجيل
 5634اصابة بكـورونا في عموم
احملـــافـــظـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الشـفاء بلغ  9647حالة وبواقع
 74وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر
من  95الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ـضاد في مراكز جرعات الـلقاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بـــبـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملـــافـــظـــات). من جـــهـــتـــهــا 
اعــلــنت شـركــة تــســويق االدويـة
وصول ـســتـلـزمـات الــطـبـيـة  وا

ضاد شحنـة جديـدة من اللقـاح ا
لـكـورونا من انـتـاج شـركـة فـايزر
وبكـمـية  415الف جرعـة.واكدت
الشركة انه ( توزيع الصناديق
ب اسـطول الـبرادات اخملصص
ـا فيـها لنـقلـهـا الى احملافـظات 
اقليم كـردستـان). وكانت الوزارة
ـــوجـــة قـــد افـــادت بـــإنـــتـــهـــاء ا
الوبـائيـة الثـالثة فـي البالد.وقال
عــضـــو فــريق تــعــزيــز الــصــحــة
بـالـوزارة فــراس مـحـمـد زكي في
تصريح امس (لقد أشـرنا انتهاء
موجـة الـوباء الـثـالثـة مع تراجع
ـاضــيـة) اإلصـابــات في األيــام ا
مـبـينـا ان (االنـخـفـاض جـاء بـعد

تــزايــد االقـبــال عــلى الـلــقــاحـات
ـنع ولـكن يــجب عـدم الــتـراخي 
حدوث موجة رابعة) وأشار الى
ان (معدل الوفيـات الزال مرتفعاً
مكن حدوث موجة وبائية ومن ا
جــديـــدة خالل أقل من شـــهــر من

اآلن وهذا ما نتوقعه).
و أعـــــلـن رئـــــيس وزراء إقـــــلـــــيم
كــردسـتــان مـســرور الــبـارزاني 
تـأمـ مـلـيـون جـرعـة من الـلـقاح
ـضـاد لـفـايـروس كورونـا.وحث ا
البارزاني في تغريدة على تويتر
تــابــعــتــهــا (الــزمــان) امس عــلى
(ضــرورة الــتــطــعــيم بــالــلــقـاح)
ـواطنـ بالـقول (حان مخـاطباً ا

دوركم لـلـقـيــام بـواجـبـكم بـتـلـقي
الـلـقـاح وحـمـايـة كـردسـتـان). من
جهتها قـالت وزارة صحة اإلقليم
فـي بــــــــيــــــــان امـس إن (دعــــــــوة
البارزاني تـأتي في وقت يتم فيه
تـــســــجــــيل اعــــداد كــــبـــيــــرة من

اإلصابات بكورونا).
وسـجــلت مـديــريـة صــحـة دهـوك
الــتــابــعــة الى االقــلــيم  6حـاالت
ـرض اجلمـرة اخلـبيـثة مؤكـدة 
من اصل  12حالـة مشـتبـها بـها
مـؤكـدة عـدم توفـر لـقـاح لـلـوقـاية
مـــــنه.وقـــــال مـــــديـــــر االمـــــراض
ـعــديـة في صـحـة االنـتــقـالـيـة وا
احملافـظة سـكـفان حـسن علي في

ــــديــــريــــة تــــصـــــريح امس إن (ا
ســـجــــلت  12حــــالــــة مــــشـــتــــبه
ـــرض اجلــــمـــرة اصـــابــــتـــهــــا 
اخلبيثة جرى تأكيد ستة حاالت
مـــــنــــــهـــــا مـن خالل الــــــفـــــحص
الـــســريــري اذ لم تـــظــهــر بــدقــة
بالفحص اخملـتبري بعـد محاولة
تـشـخـيـصـهـا بـسـبب عـدم وجـود
مــخـتـبــرات خـاصــة لـلــكـشف عن
ـرض) واشــار الى ان ( هــنــاك ا
لـقـاحــا لـلـوقـايــة مـنه عـبـارة عن
خــمس جـرعــات تـؤخــذ سـنــويـا
لـكـنه غـيـر مـتـوفـر عـلى مـسـتـوى
الـــــــبالد النـه مــــــرض نــــــادر اذ
تـقدمة تستـخدمه بـعض الدول ا

تعامل مع احليوانات لتلقيح ا
كــــالـــرعــــاة واصـــحــــاب اجملـــازر
احلـــيـــوانـــيــة) وتــابـع ان (هــذا
ـرض مـسـجـل بـالـعـراق وبـقـيـة ا
دول الــــعـــــالـم حــــيـث يـــــصــــاب
االنـــســان بـــالــعـــدوى عن طــريق
باشر بـاشر أو غيـر ا االتصال ا
ـــصــابــة او عن بـــاحلــيــوانــات ا
طــريق دمــهـا الــذي يــتــحـول الى
دة طـويلة حتت سبـورات تبـقى 
االرض وتـنـتـقل الى احلـيـوانـات
االخـرى من خالل تـغـذيـتـها عـلى

االعشاب) 
ومــضى الـى الــقــول ان (اصــابــة
الــشـخـص تـأتي نــتــيـجــة دخـول

الـبـكـتـيـريـا عن طـريق جـرح في
اجلــلــد يــســبب تــقــرحـات عــلى
شـــكل كــيـس مــائي وعـــادة مــا
ـكـشــوفـة من يـصــيب االمـاكـن ا
الــيـديـن او الـرقــبــة او الـوجه)
ــرض ولــفت الى ان (اعــراض ا
هي  ارتـفـاع احلــرارة وغـثـيـان
وقيء وصـداع وفقـدان الـشـهـية
راحل وإسهال دموي حاد في ا
رض فـضال عن ـتـأخرة مـن ا ا
احتقـان احللق وصعـوبة البلع
صـابـة وقد ـنطـقـة ا وورم في ا
يسـبب تسمـما دمـويا واحـيانا
الـوفاة اذا لـم يعـالج فـي الوقت

ناسب).  ا
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مسرور البارزاني

مــحـافــظـة الــديـوانــيـة مــتـلــبـسـاً
بالـرشـا. وقالت الـهـئيـة في بـيان
تلـقته (الـزمـان) امس أنهـا (ألفت
فـريق عمـل من شعـبـتي الـتـحري
والـضبط الـقـضائـي بعـد تـلقـيـها
شـــكــوى تــفـــيــد بــطـــلب مــعــاون
مـسؤول شـعـبة الـلـجنـة الـفرعـية
في الــــديــــوانــــيــــة بــــتــــعــــويض
ــتـــضــررين جــراء الــعــمــلــيــات ا
احلـربــيـة واألخـطـاء الــعـسـكـريـة
والـعــمـلـيــات اإلرهـابـيـة مــبـلـغـاً
مــالـــيــاً إلتـــمـــام مــعـــامــلـــة احــد
وبــعـــد أيــام من ـــســتـــفــيـــدين  ا
متـابعـة الفـريق للـمتـهم ومراقـبة
حتركاته نصب له كميـناً محكماً
إذ اعتـرض الفـريق بالـتعاون مع
جــهــات إنــفــاذ الــقــانــون عــجــلـة
ـتــهم قـرب جـامـعــة الـقـادسـيـة ا
ــتــفق ــبــلـغ ا حـــيث ضــبط مـع ا
ستفيد)  عليه كدفعة اولى مع ا

ـادة االداريـة الــعـلـيــا انه (وفق ا
دنية الثانية من قانون اخلدمة ا
رقم  24لسـنة  1961التي عرفت
ـوظف بـانـه كل شـخص عـهـدت ا
الــيه وظــيــفــة دائــمــة داخـلــة في
ـوظـفـ  فـأن الك اخلـاص بــا ا
الـــوصف ال يـــتـــوافــر فـي رئــيس
شــبــكـة االعـالم الـعــراقي بـل هـو
مـكــلف بــخـدمــة عـامـة  ولـذلك ال
يــــــدخل نــــــظــــــر الــــــدعــــــوى في
اخــتـــصـــاص مــحـــكـــمــة قـــضــاء
ـوظفـ بل هـو من اخـتـصاص ا
مــحـكــمــة الـقــضـاء االداري  لـذا
تـقــرر نـقض الـدعـوى واحــالـتـهـا
الى القـضاء االداري لـلنـظر فـيها
مــؤكــدة حـــسب االخــتـــصــاص) 
(احـقـية مـجـلس امـنـاء في انـهاء
أو تـكـلـيف رئـيس الـشـبـكـة). الى
ذلك  ضــبـــطت هــيــئــة الــنــزاهــة
ـــســـؤولـــ في الـــعـــامـــة أحـــد ا

حكمـا بالسجن  12عامـا والطرد
من اخلـدمـة بـحق الـقـوة األمـنـية
ــكـلــفــة بـحــمـايــة مـديــر بـلــديـة ا
كـــــربـالء الــــــذي اغـــــتــــــيل قــــــبل
ايــام.وذكـرت احملــكـمــة في بــيـان
سابق انها ( أصدرت حكما بحق
ضــابط وتــسـعــة مــنـتــســبـ من
مديرية شرطة احملافظة بالسجن
 12عــامـــا والــطـــرد من اخلــدمــة

وفقا للقوان النافذة).
وتــــابـع ان (احلـــكـم يــــأتي عــــلى
ــنـســوبـ في خــلـفــيـة تــخـاذل ا
القيـام بواجبـهم بتأمـ احلماية
دير الـبلدية أثـناء حملة الالزمة 
لــــــــــرفـع الـــــــــتـــــــــجــــــــــاوزات في
احملـافظـة).فـيمـا نـقـضت محـكـمة
الـتمـيـيـز االداريـة قراراً قـضـائـيا
بـاعــفـاء نـبـيل جــاسم من رئـاسـة
الشـبكـة والغـاء اثاره . وجاء في
وثــــيـــقـــة صـــادرة من احملـــكـــمـــة
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قضت مـحكـمة جـنايـات محـافظة
دان كربالء باالعدام شـنقا على ا
ـة قتل مـديـر بلـديـة كربالء بجـر
عــبــيـــر ســلــيم اخلــفــاجي .وقــال
مجـلس القـضـاء االعلى في بـيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس إنه (بــعـد
اكــتــمـال االجــراءات الــقـانــونــيـة
ة  جرى دان باجلر واعتراف ا
ـوضـوع احـالــته عـلى مـحــكـمـة ا
ـــــة الـــــتي نــــــظـــــرت في اجلـــــر
وأصدرت حـكمـها بـاالعدام شـنقا
دان قد اقدم وت). وكان ا حتى ا
علـى قتل مـديـر بلـديـة كربالء في
الثاني عشر من شهر اب اجلاري
خالل اشــرافه عـلى حــمـلــة ازالـة
التجـاوزات احلاصـلة على امالك
الدولة في كربالء. وكانت محكمة
قـوى األمن الـداخـلي قـد اصـدرت

فــريـــد في الــدقـــيــقــة 30وعــدل
مانشستر يـونايتد عبر ماسون

جرينوود في الدقيقة .55
وبتـلك النـتيـجة رفع مـانشـستر
يـونــايـتـد رصـيـده إلى  4نـقـاط
ـــركــــز الــــرابع وحــــصـــد فـي ا
سـاوثــهـامـبــتـون أول نــقـطـة له
ركز وسم ليتواجد في ا هذا ا
الـ .13وشــكل سـاوثــهـامــبـتـون
ــبــاراة اخلـــطــورة األولى فـي ا
فـي الــدقــيـــقــة األولى وذلك من
مخـالفة نـفذها بـراوس مسددًا
كـرة مـبـاشـرة أبـعـدهـا دي خـيـا
إلى ركلة ركنيـة وكاد اليونايتد
أن يفتتح التسجيل في الدقيقة
الـسـابـعـة بـعـدمـا تـابع بـوجـبا
عــرضـيــة من مــخـالــفــة نـفــذهـا
فـــيــرنــانــديــز مــســددًا رأســيــة
اصطـدمت بالعـارضة وتابـعها
مــارسـيــال بـتــسـديــدة أبـعــدهـا
دفــاع سـاوثـهـامـبـتـون من عـلى

رمى خط ا

باراة مانشـستر يونايـتد في ا
الـتي احـتـضـنهـا مـلـعب سـينت
مـاري ضــمن لــقــاءات اجلــولـة
الـثـانـية من الـدوري اإلنـكـلـيزي
مـتاز. وافتتـح ساوثهـامبتون ا
الـتــسـجــيل بــهـدف عــكـسي من
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فــرض فــريق ســاوثـهــامــبــتـون
بكرة القـدم امس االحد التعادل
اإليـجـابي بــنـتـيــجـة هـدف لـكل
مــنـــهــمـــا  عــلى ضـــيــفـه فــريق
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من جرائه في إيران مستويات غير
مـــســبــوقـــة. وتــلـــفت اإلحــصــاءات
الـرسـمـيـة إلى تــسـجـيل نـحـو مـئـة

ألف وفاة منذ تـفشي الوباء. ودافع
رئـــيـــسي أمــــام أعـــضـــاء مـــجـــلس
الــشـورى عن تـرشـيـحه بـهـرام عـ

ــعـديــة بــشـكـل كـبــيــر.وقـال دلــتــا ا
ــتــشــدد الــذي الــرئــيـس احملــافظ ا
خــــلـف في مـــــســــتـــــهل آب حـــــسن
نصـب إنّ "السيطرة روحاني في ا
ــرض واالرتــقـاء بــاالوضـاع عــلى ا
الــصـحــيـة في الـبـالد أولـويـة أولى
للحكومة" مشيراً أيضاً وفق وكالة
األنـبـاء اإليـرانـيـة الـرسـمـيـة (ارنـا)
إلى ضـرورة "االسراع فـي التـطـعيم
الـــــعـــــام". وأوضح أنّ "األولـــــويـــــة
الــثــانـــيــة هي قــضــيـــة االقــتــصــاد
واالسـتـقـرار االقـتـصـادي وحتـسـ
ـؤشـرات العـامـة وتقـويـة معـيـشة ا
عـيشية" شاكل ا واطنـ ورفع ا ا
ــصــدر نـــفــسه. ويــرتــقب أن وفق ا
ـان جلسة أخـرى بحلول يعقـد البر
األربعـاء للتصـويت على مـنح الثقة
كوّن من لفريق رئيـسي احلكومي ا
. ومـنذ بـدايـة آب بلغ رجـال حصـراً
ـرض والـوفـيات عـدد اإلصـابـات بـا
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اللهي لـشغل منصب وزيـر الصحة.
وتــلـفت وســائل إعالم إيــرانـيـة إلى
أنّ طـبيب الـعـيون الـبالغ  63 عاماً

{ طــــــــهــــــــران-(أ ف ب) - أعـــــــــلن
الـرئـيس اإليـراني اجلـديـد إبـراهيم
رئــيــسي أنّ مــلـفـي مـكــافــحــة وبـاء
كـوفـيد- 19 والـنـهوض بـاالقـتـصاد
سيـتصدران جـدول أعمال حـكومته
ان ـقـبلـة والـتي عـرض أمام الـبـر ا
الــسـبـت أسـمــاء مــرشـحــيه لــشـغل

مناصبها.
 UÐuIŽ ÷d

وتــواجـه إيــران ازمــة اقـــتــصــاديــة
شـــديـــدة مـــنـــذ أن أعـــاد الـــرئـــيس
األمـيــركي الـســابق دونـالــد تـرامب
فـرض سـلـسـلـة من الـعـقـوبـات على
طهران عام 2018.  وتفـاقمت األزمة
الحـقــاً مع تـطـور األزمــة الـوبــائـيـة
وتــفــشـي كــوفــيــد- 19عـــلى نــطــاق
واسـع في الــــــبالد حـــــيـث تـــــواجه
الــســلــطــات صـعــوبــات في ظـل مـا
صــار يــوصف ب"مــوجــة (الــوبــاء)
دفوعة بـبروز متحوّرة اخلامسـة" ا
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اتفق وزيـر اخلارجـيَّة فـؤاد حسـ مع نظـيـره اليـاباني تـوشيـميـتسـو موتـيغي
. وقال على االرتقاء بالـعالقات الثنائـية إلى ما يلبي طـموح البلدين الـصديق
بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب نـاقشا خالل اللقاء الذي جمعهما في
شترك) وأكـد حس على بغداد القضايا اإلقـليمية والدوليّـة ذات االهتمام ا
(عمق العالقة ب البلدين) مثمناً (مـواقف اليابان الـداعمة للـعراق والسيّما
ما قدمته من مساعدات لدعم جهود مواجهة تفشّي جائحة فايروس كورونا)
مشيـراً الى (هميـة مساهـمة الشـركات اليـابانية فـي االستثمـار وكذلك إعادة
إعـمـار الـبـنـى الـتـحـتـيــة وتـطـويـر قـطـاع الــنـفط في اجلـنـوب) داعـيـاً اجلـانب

الياباني إلى (زيادة حجم التبادل التجاري ب البلدين).
مـــشــددا عــلـى (عــقــد اجـــتــمــاعــات
الــلــجــنــة الـــعــراقــيــة-الــيــابــانــيــة
ـزيــد من آفـاق وفـتـح ا ـشــتـركــة  ا
ُشـتـرَك وحث الشـركات الـتعـاون ا
الــيــابـــانــيــة عــلى االســتــثــمــار في
العراق) عادًّ أن (الـسوق العـراقـية
ُــنـتـَج الــيـابـاني سـوق خـصــبـة وا
مضـيفاً ُواطِن)  يحـظى بـاحتـرام ا
(نـحـن نـدعم الــعالقــاتـمـع الـيــابـان
لـثــقــلـهــا االقـتــصــادي ودورهـا في
حتـقـيق االسـتـقـرار وعالقـاتـها مع
ـنــطــقــة وهـدفــنــا أن نـوسع دول ا
ونطـور هذه الـعالقات بـ البـلدين
صالح ا لهـا من أثر على تفـعيل ا
ُشـترَكة) وتابع (ضرورة تـسهيل ا
مــنح تــأشــيــرات الــدخــول الــفــيـزا
لــلــعــراقـــيــ الــراغـبــ فـي زيـارة
ا لـها مـن أثر عـلى تفـعيل الـيابـان 
وتـــطــرق ـــشـــتـــركـــة)  ـــصـــالح ا ا
حــســيــ الى (الــرؤيــة الــعــراقــيــة
ألقلـيم أكثـر استـقراراً) مُنـوهاً إلى
(تـوجــهــات الـســيـاســة اخلـارجــيـة
الــعــراقــيَّــة الــقــائــمــة عـلـى اتــخـاذ
ُبادرة والتفـاعل والتعاون سبيالً ا
شتـركة وتعزيز صالح ا لتحقـيق ا
احلــــــــــــــــوار مــع دول اجلــــــــــــــــوار
اجلــغـرافي) مــبــيــنــا ان ( الــعـراق
يـــدعم لـــغـــة احلــوار والـــتـــفــاوض
إليـجــاد حـلــول بـنــاءة ومـســتـدامـة
تــــــرضي جـــــمــــــيع األطـــــراف وأنّ
الـعـراق يـبـذل جـهـود كـبـيـرة لـعـقد
مُـؤتمـر بـغداد لـلتـعـاون والشـراكة

ُــــحــــاربــــة خـاليــــــــــــا اجلُــــهُـــود 
داعش). ووصـل مــــوتــــيــــجي اول
التقى امس إلى الـعاصـمة بـغداد  
خاللـهـا رئـيـسي الـوزراء مـصـطفى
الـــكـــاظــمي واجلـــمـــهــوريـــة بــرهم

صالـح. 
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وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه
(صـالح اســتـقـبل في قـصـر الـسالم
موتيجي وجرى خالل اللقاء بحث
عالقــــات الـــصــــداقـــة والــــتـــعـــاون
ــشـتـرك بـ الـبـلـدين الـتي تـعـود ا
إلى عــقـود مــضت وتــأكـيـد اإلرادة

شتـركة نحـو تعزيـز العالقات في ا
مـــخــتــلـف اجملــاالت االقــتـــصــاديــة
والــتــجــاريــة والــصــنــاعــيـة ودور
الشركات اليابـانية في إعمار ونقل
اخلبرات التكنولوجية إلى العراق
واإلشادة بأنواع الدعم الذي قدمته
ولفت الــيـابـان لـلــشـعب الـعـراقي) 
الى ان (الـــلـــقــاء تـــنـــاول عــدداً من
ـلـفـات اإلقـلـيــمـيـة والـدولـيـة ذات ا
شـترك حيث أكد صالح االهتمام ا
أن هناك مسؤوليـة دولية وإقليمية
تـــضــــامـــنـــيــــة في حـــمــــايـــة األمن
واالستقرار ونزع فتيل األزمات في

ـنـطـقـة وتـخـفـيف تـوتـراتـهـا عـبر ا
احلوار اجلدي والفـاعل الذي يأخذ
بـاالعـتـبــار الـتـحـديــات اآلنـيـة عـلى
الـسـاحـة اإلقـلـيـمـيـة والـدوليـة وفي
مـقدمـتـها مـكـافحـة اإلرهـاب والفـكر
ـتـطـرف والـتـعــاون في مـكـافـحـة ا
ـالي واجملاالت الـفسـاد اإلداري وا
الصحـية وحمايـة البيئـة ومواجهة
ــنـاخي). مـن جـهـة أزمـة الــتـغــيـر ا
اخــرى  نـــاقش مـــســـتـــشـــار األمن
الـقـومـي قـاسم األعـرجي مع رئـيس
بعـثـة االحتاد األوربي االسـتشـارية
في العـراق كرسـتوف بـويك والوفد

نهـاية الـشهـر اجلاري لـدعم العراق
ولـــتـــســـويــة الـــنـــزاعـــات وجتــنب
انعـكاسـاتهـا على األمن فـي العراق
اعــرب ـــنـــطـــقــة) من جـــانـــبه   وا
مـوتـيـجي عن (شـكـره لـدعم الـعراق
ـــبـــيـــة في في اجنـــاح الـــدورة االو
ـبيـة التي سـتجري اليـابان والـبارا
قـريـبـاً وأنّ الــيـابـان تــولي أهـمـيـة
كــبــيــرة لــتــحــقــيق االســتــقــرار في

العراق).
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مــؤكـدا (اسـتـمــرار بالده في تـقـد
ُــــــســـــاعَــــــدات الالزمــــــة إلجـــــراء ا
االنـــــتـــــخـــــابــــات) واشـــــار الى ان
(الــــسـالم واالزدهــــار في الــــعــــراق
ـنــطـقـة ضـروري لالســتـقــرار في ا
وأنّ الــعــراق لــعب تــاريــخــيــاً هــذا
الدور وعقد االجتـماع اإلقليمي في
بغداد يعد تثـميناً لهذه اجلُهُود في
ـنـطـقـة) مـبــديـا (اسـتـعـداد بالده ا
لتـعزيـز التـعاون في اجملـاالت كافة
ومنـها تـقد  50ملـيون دوالر لدعم
الـــعـــراق في مُـــواجـــهـــة فـــايــروس
ــســاهــمــة في تــوفــيـر كــورونــا وا
واطـن اخلدمـات االسـاسيـة إلى ا
من مــاء وكــهــربــاء تــقــد قـروض
بــقـيــمـة  300 مـلــيـون يـن لـتــهـيــئـة
مـصــفــاة الـبــصـرة وتــوفـيــر فـرص
الـعمل) مُـثـمـنـاً (جـهُـود الـعــــــراق
في مكـافحة اإلرهـاب  ونحن قـلق
بـوجـود جـمـاعات إرهـابـيّـة ونـطلب
ـــزيـــد من مـن احلـــكـــومـــة بـــبـــذل ا

رافق له  التـعاون والشـراكة ب ا
الــعـــراق واالحتـــاد االوربـي. وقــال
بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
(جـرى خالل الـلقـاء بـحث مـجاالت
الــتـعــاون والــشــراكـة بــ الــعـراق
ــا يــعــزز دعم واالحتــاد األوربي 
احلــكـومــة الـعــراقــيـة عــلى جــمـيع
الصعد) وأكد األعرجي ان (العراق
يــقـدر الــدعم والــشــراكـة الــدولــيـة
ويــســعى إلى تــعــزيــز عالقــاته مع
اجلمـيع ليـكون فـاعال ب مـحيطه
ـا يـعـزز أمن اإلقـلـيــمي والـدولي 

نطقة). واستقرار ا

ـــوقــعـــ عــلـى رســالــة هـــو أحــد ا
مـفتـوحة نـشـرها في كـانون الـثاني
نــحـو مـئــتي طــبـيب لــلـتـحــذيـر من
ـنــتـجـة في اسـتــيـراد الــلـقـاحــات ا
ــتــحـــدة وبــريــطــانــيــا الــواليــات ا
وفـرنــسـا نـعــتـبـرين أنّ من شــأنـهـا
الــتـســبب ب"مـضــاعــفـات ال رجــعـة

فيها".
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ـرشـد األعـلى لــلـجـمـهـوريـة وكـان ا
اإلسالمية آية الله عـلي خامنئي قد
حـظـر في بدايـة الـعام اسـتـيراد أي
تحدة أو لقاح منتج فـي الواليات ا
بـريطـانيـا.وما زالت حـملـة التلـقيح
الــــوطـــنــــيـــة الــــتي انــــطـــلــــقت في
شـبـاط/فـبرايـر تـسـيـر ببطء إذ من
أصل إجـمــالي عـدد الــسـكــان الـذي
يناهز  83 مليـونا تلقى  5,4مالي
شــــــخص فــــــقـط جــــــرعــــــتــــــ من
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إن (الـقــصف الـتــركي عـلى مــنـاطق
وجــود مـــقــاتــلي احلـــزب في قــريــة
بـانـدرو الـتـابـعـة لـلـنـاحـية أدى إلى
) وتابع ان مـقتل سـائحـ عراقـي
(السائح همـا أحمد شكر محمود
ويوسف عمر حيث قتال في منطقة
تــابـعــة لـنـاحــيـة بــاطـوفــا بـزاخـو)
ـعلـومات األولـية تـشير وتابع ان (ا
إلى أن الـــــســــائـــــحــــ مـن أهــــالي
ـنـطـقــة الـتي تـوجـهـوا ـوصل وا ا
ـــنـــاطق احملـــظــورة). إلـــيـــهـــا من ا
واستـهدفت طـائرة تركـية عـجلة في
ديـنة قامـشلو قـرية هيـمو الـتابعـة 
فـي سـوريـا. وقــال شـهــود عـيـان إن
(االسـتـهداف جـاء عن طـريق طـائرة
مــســيـرة) واضـافــوا ان (الــعــجــلـة
وظفي اإلدارة الذاتية حيث تابعة 
اســـفــــر االســـتـــهـــداف عن عـــدد من
اجلـرحى دون أن يـتـسـنى الـتـعرف

على هوياتهم).

شــمـال الــعـراق.ودان مــجـلس األمن
الوطني الـعراقي برئاسـة الكاظمي
في بيـان سابق (األعمـال العسـكريّة
األحــاديّـة اجلـانب الــتي تُـسيء إلى
مـــؤكـــدا مـــبــــاد حـــسن اجلـــوار) 
(رفضه استخدام األراضي العراقيّة
لــتــصـفــيــة حـســابــات من أيّ جــهـة
كـانت) من دون أن يــذكـر تــركـيـا أو

حزب العمال بالتحديد.
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وتُــنـــفّــذ أنــقـــرة مــنــذ  23 نـــيــســان
الحـقـة ـاضي عـمــلـيّـة عـســكـريّـة  ا
عـناصـر حزب الـعـمّال الـكردسـتاني
الذي يتّـخذ اجلبـال احملاذية لـتركيا
قواعـد له لشـنّ هجـمات ضـدّ الدولة
الــتــركــيّــة وجــيـــشــهــا.  في تــطــور
ــواجــهـات بــ الــقـوات اســفـرت ا
الـتركـيـة ومقـاتلـي احلزب عن مـقتل
سائح عراقي في ناحية باطوفا
بـقـضاء زاخـو. وقـال مديـر الـناحـية

وأدّى الـــــقـــــصف الـــــتـــــركـي الــــذي
ــــاضي  اســــتــــهــــدف الــــثـالثــــاء ا
مــســتــشـفـى اسـتــقــبل عــنــصـرا من
ــا ادى إلى احلــزب في ســنـــجــار 
واكـدت مــقــتل ثــمـانــيــة اشــخـاص 
اإلدارة احمللية بسنجار في بيان ان
(عــدد شـهـداء الـقــصف الـتـركيّ بـلغ
ثـمـانـية هـم أربـعـة مـقاتـلـ ضـمن
الــفــوج  80  وأربــعــة مــوظّــفــ من
ـسـتـشـفى الــذي انـهـار بـالـكـامل). ا
والفوج  80 هو ضمن قوات احلشد
الـشـعـبي ويـتـبع لـلـحـكـومـة  وكـان
يُعـرف سابـقًا بـاسم وحدات حـماية
ســنــجــار الــتي تــأسّــست بــدعم من
حزب الـعمّـال عام  2014 للـدّفاع عن
ــديـنــة بــعـدمــا ســقـطـت في أيـدي ا

داعش). 
وتـشـنّ الـقـوّات الــتـركــيّـة بـانــتـظـام
عــمــلـيّــات ضـدّ الــقــواعـد اخلــلـفــيّـة
حلــزب الــعــمّــال الــكــردســتــاني في
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نـفى الــرئــيس الــتـركي رجـب طـيّب
أن تـكـون الـغـارة اجلـوية أردوغـان 
الـــتـــركــــيـــة الـــتـي أودت الـــثالثـــاء
اضي بحياة ثمانية أشخاص في ا
العـراق قد استـهدفت مسـتشفى في
قضاء سـنجار مؤكـدا إنّها أصابت
قــاعــدة جملـــمــوعــة تـــابــعــة حلــزب
الـعمـال الكـردستـاني التـركي. وقال
بــــيــــان امس ان (أردوغــــان اجـــرى
اتـصـاال هـاتـفـيـا مع رئـيس الوزراء
مـصــطـفى الــكـاظــمي اكـد خالله ان
ـسـتـهدف لـيس مـسـتـشفى ـوقع ا ا
أو مـركــزًا صــحّـيــا بل أحــد أمـاكن
نظّمة  خالف ما ادعى إيواء هذه ا
به احلزب) مؤكدا ان (احلزب يلجأ
إلى هذا الـنوع من األكـاذيب عـندما
يـشتـدّ عـليه اخلـناق) ولفت الى ان
(انـقـرة تتـصرّف بـحـساسـيّـة عالـية
خالل هـذا الــنـوع من الــعـمــلـيّـات).
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زمع ـانيـة الـقادمـة ا ـتابـعـ أننـا نقـتـرب من االنتـخابـات الـبر يـعـلم اغلب ا
اجـراءهـا في شـهر تـشـرين االول الـقـادم  وواضح بأنه لـم يتـبـقى من عـمر

ان سوى شهر او بعض شهر !!  البر
الـلهم اال اذا كان رئيس اجلمهـورية احملترم يعلم علم الـيق ان االنتخابات
قـرر  فـهذا مـوضـوع اخر لـيس مـحل هذا سـوف لن جتـري في مـوعدهـا ا

قال. ا
ان الـعراقي مـنذ دورته االولى وحـتى حلظـات كتـابة هذا ـهم  يغـرق البـر ا
ـعـدلـة لـلـقـوانــ الـنـافـذة نـتـيـجـة ـئـات مـشـاريع الـقـوانــ سـواء ا ـقــال  ا
تـشريعها قبل نصف قـرن أم القوان التي تقتضـيها الظروف والتطورات 
وقـر يـسيـر كـالـسلـحـفاة امـام هـذا الكم الـهـائل من احلمل انـنـا ا وبـقي بـر

لقى على عاتقه. الثقيل ا
شهد التشريـعي الذي يعيشه يخطـو رئيس اجلمهورية خطوة  ورغم هـذا ا
فـريدة نحو تشريع قانون عقوبات عراقي جديد ليحل محل قانون العقوبات
الـنـافذ رقم 188 لـسنة 1969 وبـصرف الـنظـر عن مسـودة هذا الـقانـون وما
تـضـمـنـته من مـبـاد واحـكـام كونـنـا لم نـسـتـطع االطالع عـلـيـهـا حتى االن

ان !! وننتظر تسريبها حال وصولها الى البر
ان بـقي من عمـره شهـر ان يلد قـانون ضـخم بحجم  نـقول هل يـستـطع بر
قـانـون الـعـقـوبـات وهـو الـذي عجـز عن تـعـديل قـانـون االحـوال الـشـخـصـية
ـوظف احلـقـوقـي وووو رغم الـضـجـات وقــانـون احملـامـاة وقــانـون حـمـايــة ا

االعالمية عن ذلك فيما سبق ?.
ان القادم ه الى البـر  اذا كـانت جهود رئـاسة اجلمهـورية تهدف الـى تقد
فـلـمـاذا يـعـلن عـنـها كـاكـا بـرهم صـالح قـبل االنـتـخـابـات هل ان ذلك دعـاية

انتخابية من نوع اخر ام ماذا ??
 وعـنـد مـستـشـاري رئـاسة اجلـمـهـوريـة اخلبـر الـيـق هل هم
ـشـروع كمـا ثـمن ذلك رئيـسـنا احملـترم ام انه كـتـبوا ا
كـتب بأقالم قـضائيـة كمـا نوه عن ذلك بعض الـقضاة
ـشـروع ام سيـكون  ومـتى سـيرى الـنـور مثـل هذا ا
ــشـــاريع االخــرى مــصــيــره رفــوف كــأشـــقــائه من ا

اني فحسب !! ان وحقائب البر البر

قـراطية حـلم الشعـوب  ألنها تـمثل ارادة الـشعب في اختـيار األصلح الـد
لـغرض الـقيـادة والعـمل من اجل نشـر العـدالة وتـوفيـر سبل الـعيـش الكر
لـلمواطن  واحترام احلـريات  لكن في العراق تشـوهت وبعد جتربة فرض
قراطية  وحتوَّل عاني الساميـة للد قراطية عام 2003 تـشوهت كل ا الـد
قراطي والـتجـربة الفـريدة !!  الى صـراع على السـلطة  من ـشروع الـد ا
ال والسالح واالسـتئـثار بكل شيء نـاصب احلكـوميـة وا خالل اسـتثـمار ا
لـغـرض بـناء امـبـراطـوريـات واهنـة "كـبـيوت الـعـنـكبـوت" عـلى حـسـاب شعب
وت حتت ظل شـعـارات كاذبـة وايدلـوجـيات مـصـطنـعة يـتـضور جـوعـاً بل 
قـراطـية في الـعراق تـعـدت حدود نـشر ووالءات الخـيـر يرجتى مـنـها  الـد
ـوت الى ترسـيخ الطائـفيـة وتعمـيق االنقسـام القـومي  وتمدد الـقوي على ا
ال حـساب الضعيف واالكثرية على حسـاب األقليه  وبُنيَّت امبراطوريات ا
نـظمـة  واصبـحت قـوان الـعشـيرة هيَّ والـسالح  ونـشطت الـعصـابـات ا
الـسـمـة الـسـائـدة  وضـاعت الـدولـة في غيـاهب جُـب الطـمع واجلـشع  هل
ـقــراطـيــة ام نـعــيش احــتالل فـكــري بـاسم فــعًال نــحن نـعــيش عـصــر الــد
ستعمر لتدمير بلدنا  مقابرنا قراطية حولتنا الى معاول تدمير  بيد ا الـد
اتـسعت  ومـصانعـنا اغـلقت  وشبـابنـا عاطل عن العـمل  ومدنـنا توصف
انـهـا االسـوأ  لـلعـيش في الـعـالم  لم يـبـقى مـا نـحتـفي به  حـتى تـاريـخـنا

سُرق  وحضارتنا اصبحت محض كالم ..
قراطية !! كيف لي ان اصف هول مايدور ومخرجاته بالد

وت والتقسيم جزء من مخطط أُعدَّ سلفاً لتدمير العراق !! قراطية ا د
ـشروع وبـعـد جتربـة ثـمانـية عـشـر عامـاً نـحنُ بحـاجـة الى مراجـعـة فعـلـية 

فروضة بقوة سالح احملتل !! قراطية التدمير ا د
ـقـراطي يــتـنـاسب مـع قـيـمـنــا االخالقـيـة ـشـروع وطــني د واســتـبـدالـهــا 

واجملتمعية للحفاظ على ماتبقى من شعبنا حياً !!
ا يستحق وكي يعود لدوره احملوري اقليمياً ودولياً !! والنهوض ببلدنا 

ارفـضوا نظامكم الـذي فشل في احلفاظ عـلى الناس وكراماتـها واستبدلوه
بنظام يتناسب وقيمكم ومبادئكم ودينكم !!

احملـتل ان رحل وان بقى فمـا زرعهُ فينا من درنـات سرطانية
سـتـبـقى تـكـبـدنـا اخلـسـائـر  الـفادحـة ان لم نـعي حـجم
ـؤامـرة ونـتــكـاتف لـلـقـضـاء عـلـيـهـا وتـدمـيـر مـعـاولـهـا ا
وتـأهـيل شـعـبـنـا لـنـسـيـان سـوء مـاضـيـهـا وتـداعـيـاتـها

والتوحد من اجل العودة بالعراق الى بر االمان.

رتل للمدرعات التركية
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ال مـراء أن بـشـاعة و نـذالـة مـسلـمي يـزيد فـقـدوا كل خـصـال الـعرب الـتي
ـروءة و الـكـرم و الشـجـاعـة و نـحو ذلك حـيث أرتـكـبو تـمـثـلت بـالـنخـوة و ا
ـختـلف مشـاربهـا و اجتاهـاتها ـة سطـرتهـا مدونـات التاريخ  أبـشع جر
تـلك الـواقعـة الـتي مضى عـلـيهـا قرون و مـازالت تـثيـر الفـجيـعة و االلم من
نـاحـية و تـكشف عن مـسـتوى الـقسـوة و الـساديـة و البـشـاعة الـتي أتصف
لـذلـك خاطـبـهم بـهـا هـؤالء الـذي لـيس لـهم دين و الحـسب مـن جـهـة أخرى 
االمــام احلـسـ (ع) (ان لم يــكن لـكم دين فــأرجـعـوا الى أحــسـابـكم .. أن
كـنتم عربا كما حتسبون) إذ أن قيم العروبة ترفض ذلك الطبع و السلوك و

ال تلتقي مع خصال العرب .
و النـهم أعتـادوا السـرقة و احلـصول عـلى الغـنائم و الـسلب و الـلصـوصية
في غـزواتـهم و فـتـوحـاتـهم الـتي تـسـلـك القـتـل و السـبـي و تـرمل الـنـساء و
دمـوع األطفال و االستيالء على األموال و سـيادة الطبع الغنائمي فقد قال
الـشـهيـد احلسـ ألهـله في واقعـة الطف  61هـ  (أعـطـوني ثوبـاً ال يـطمع به
أحـد) فهو يعرفهم و يفهم سلوكياتهم و هو ما يؤكد . هدف االمام الشهيد
باالصالح  فـهو كان يقاتل لصوص و قتلـة و مجرم لبسوا ثياب الدين و
أطـاعوا ما يسمـى باخلليفة  كـي يرضى عنهم و ينـفذوا .أرادته التي تشبه
ـعارض لـسلـطتـه ... الدكـتاتور أرادة رئـيس عصـابة أو طـاغيـة يقـتل كل ا
ا غابت الـعدالة االجتـماعية الـذي يتكرر في كل ح  طـا
و اسـتمـرت بشاعـة االنسان  غـياب العـدالة االجتـماعية
و تـفـشي الـفـسـاد الـقـائم لآلن  فـكـانت تـلـك الـواقـعة و
ذلـك الرمـز الذي يـخشى من طـبع أشبـاه الرجـال الذين

ضرج بالدماء . يسرقون حتى رداء ا



قال عن العربنجي قلت فيه. لهذا يسمينا الشعبيون عربنجية.فرددت عليهم 
ان حـاصل مـايـحـصل علـيه الـعـربـنـجي يـقسـم بيـنه وبـ حـصـانه. وكـان يـفضل
حـصـانه عـلى نـفـسـه الن احلـصـان اذا جـاع تـوقف عن الـعـمل فـيـجـوع صـاحـبه

وعياله..
واذا شبع احلصان فالباقي من الرزق اليكفي الشباع صاحب احلصان.

العربنجي يعطي اهتمامه 
االول لرعاية احلصان.

واطن.لكن راعي الدولة  من هو احلصان في دولتنا..الشك انه ا
منخفض التفكير فها

و اليعامل مواطنه كحصان.
ولو  عرف هذه احلقيقة لعاش العراقيون بخير كما يعيش احلصان. 

كان الـدكتور علي الزبيدي استاذا في كلية االداب وقد قرا
مقـالي  وكنت في طريقي للعمل ح رايته يقود سيارته
ـقـال .قـائال مـاضـاع الـتعب فـتـوقف لـيـبـدي اعـجابـه با

بيك يا حسن.
رحم الــله عــلي الـزبــيــدي ورحم ايــامــا كـنــا فــيــهـا من

تالمذته.

www.azzaman.com
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ال يـزال اجلـدال قــائـمـا بــشـأن جـرائم
الـشـرف أو مـا تـســمى بـجـرائم غـسل
العـار فهـناك من يـراها بـأنهـا عمـلية
تنـظيف لـلمـجتـمع من أشخـاص زناة
لم يصـونـوا عـهود الـشـرف وآخرون
يرون بأنها أصبحت وسـيلة لتصفية
حـــســابـــات داخل األســـرة إذ يـــؤكــد
متـخصـصون أن مـعظم هـذه اجلرائم
ال يـتم اإلبالغ عــلـيـهـا بــصـفـة جـرائم

ا حاالت انتحار.  قتل إ
ويـــقــول قـــاضي مـــحـــكــمـــة حتـــقــيق
الــرصــافـــة فــراس حــمـــيــد عــودة في
تـصـريح إن (جـرائم الـشـرف تـعـد من
اشـــــــد اجلــــــرائـم خــــــطــــــورة عـــــــلى
اجملتمعات لكونها تمس األسرة التي
هي الـــلـــبـــنــة األســـاســـيـــة في بـــنــاء
اجملتـمع وبـوقوعـها يـؤدي إلى تـفكك

األسرة وانهيار بناء الدولة).
وأضاف أن (الـشـرف له مـعـنى عـظيم
في اجملـتـمع الــعـراقي بـشـكل خـاص
ـكانـة العـالية فهـو العلـو والرفـعة وا
وهو يـخـتلف بـالـتـعريف من مـجـتمع

آلخــــر ومـن دولــــة ألخــــرى لــــذا فــــان
االحكام اخلاصة بجرائم القتل بدافع
ـكن حــصـرهـا في اجلـرائم الـشـرف 
ــرأة الــتي يــرتـــكــبــهــا الــرجل ضــد ا

بحجة اتهامها بالزنا).
q  W1d

ـــة الـــقـــتل وأوضح عـــودة أن (جــــر
عـــقـــوبـــتـــهـــا اإلعـــدام في الـــقـــانـــون
الــعــراقي إذا تــوافــر احــد الــظــروف
ـنــصـوص عـلـيــهـا قـانـونـا ـشـددة ا ا
مــــثال الــــقـــــتل مع اإلصــــرار أو كــــان
قـتول من أصـول الـقاتل او الـسجن ا
ـة الــقـتل ــؤقت في جــر ـؤبــد أو ا ا

شدد". العمد اجملردة من الظروف ا
لـكن الـقــاضي يـنـوه إلى أن "غــالـبـيـة
القوان الـوضعية قد مـنحت مرتكب
ـة الـقـتـل بـدافع الـشـرف والـذي جـر
هــو صــورة من صــور جــرائم الــقــتل
العـمد منـحته ظـرفا قـضائـيا أو عذرا
قـانـونـيـا مـخــفـفـا بـحـجـة أن اجلـاني
ـة يـكـون حتت أثـنـاء تـنـفـيـذه لـلـجر
ضـغط نـفـسي كــبـيـر يـدفـعه الرتـكـاب

ته دون أدنى تفكير). جر

وأكد عـودة أن (قانـون الـعقـوبات رقم
ة القتل  111لسنة  1969تناول جر
ـة بـدافع الـشرف ـسـتـد أو الـعاهـة ا
ـادة 409 والـتي نــصت عـلى ان في ا
يــعـاقـب بـاحلــبس مــدة ال تــزيــد عـلى
ثالث سنوات من فاجأ زوجته او احد
محـارمه في حـالـة تلـبـسـها بـالـزنا أو
وجودها في فراش واحـد مع شريكها
فقتلهمـا في احلال أو قتل احدهما أو
اعــتــدى عــلـيــهــمــا او عــلى احــدهــمـا
ــوت  أو عــاهـة اعــتــداء أفـضـى إلى ا
ـة وال يـجـوز اسـتـعـمال حق مـستـد
الدفـاع الشـرعي ضـد من يسـتفـيد من
هــذا الـعــذر وال تــطــبق ضــده أحــكـام

شدد). الظرف ا
وتــابع الــقــاضـي قــوله انه (من خالل
شرع استقراء الـنص أعاله جند أن ا
العـراقي وضع نصـا خاصـا للـقتل أو
اإليــــذاء الــــذي يــــنــــتج عــــنـه عــــاهـــة
ة ـة والذي يكون بـاعثا جلر مستد
شـرف بدال مـن النـصـوص الـقـانـونـية
ة ـة القـتل أو جـر التي تـخص جـر
اإليـــذاء في الــــبـــاب األول لـــلـــجـــرائم

اسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنه). ا
ولــفت إلـى أن (لــفــظـــة احملــارم الــتي
ذكرت بالقانون جاءت بصورة مطلقة
دون بـيــان احلـرمـة هـل هي أبـديـة أم
مؤقتـة وبحسـب ما جاء بـالنص فانه
يــســـري مــثـال حــتى عـــلى من يـــقــتل
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عصر يوم االثن  اخلامس من تموز
اضي  عدت من القاهرة. ا

وقـد اعـتـدتُ   بـعـد الـعـودة  ان ازور
قــســمــاً مـن االصــدقــاء الــصــحــفــيـ

خـــــاصــــة  لــــكي اســــتــــمـع الــــيــــهم 
ويستمعوا لي .

وفي مقدمتهم الصديق الدكتور احمد
عــبـداجملــيــد  رئــيس حتـريــر جــريـدة
الزمان .  وفي حينها لم تكن مثل هذه

الزيارات متاحة.
السـبـاب معـظـمهـا يـتعـلق بي .وبـقيت
احتــ الـــفــرص . والــيـــوم الــســبت 
وجـدتُ الـفـرصـة سـانـحـة . والـبـارحـة

كان لي اتصال مع
الـصـديق احمـد . واتـفقـنا عـلى مـوعد
الـلـقـاء  صـبــاح هـذا الـيـوم الـسـبت .
ســيـــارة الــكـــيــا تـــشق الــطـــريق  في
ا الننا شوارع قلت فـيها احلركـة . ر
لم نبتـعد كثـيرا من العـاشر من محرم
ا الن يوم السبت  يوم عطلة . . ور

صـبــاحـات  بـغــداد بـطـيــئـة احلـركـة .
لكـنـهـا جمـيـلـة . اشعـر انـها تـسـتـقبل
نهارا جديداً وقـد ارتدت ثوب التفاؤل

دن العظيمة. . وتلك ارهاصات ا
تتحدى .. وجتابه التحديات .. وتدفع

الثمن.
 } } } } 

في مــثـابـة مــعـيـنــة عـلى ضــفـة شـارع
السعدون  اغادر الكيا . اسلك شارعا
فـي حي الـــبـــتـــاويـن  عـــمـــودي عـــلى
شارع السعدون . وتأتيني صور

ـــبـــنى كـــانت ـــاضـي. في هـــذا ا من ا
ادارة مطبعة االديب.
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فـي صــــبــــاحــــات عـــــديــــدة من عــــقــــد
ـطـبـعي وانـا ) الـثـمـانـيـنـات  كـنـا ( ا
نـدلف لــداخـلـه. لـنــجـد بــاســتـقــبـالــنـا
مؤسس مطبعة االديب وصاحبها

اخلــبـــيــر الـــطــبــاعـي والــشــخـــصــيــة
الوطنية فتح الله اسطيفان عزيزة .
 كان مكتب ابوليث مـلتقى شخصيات
عديـدة. مـعـظـمـها ثـقـافـيـة واعالمـية .

اواصل السير .
عـــلى ضــفــة الــشــارع الـــيــمــنى كــانت
مــكــاتب اعالمــيــة واعالنــيــة فـي هـذه
الـعمـارات . لكن شـخصـية الـشارع قد

تغيرت . حيث اوقف
الـــبـــعض نـــشـــاطه  ونـــقل الـــبـــعض
نـشـاطه الى مكـان اخـر في بـغداد  او

الى خارج العراق .
 } } } } 

انــا االن امـام مـبـنـى جـريـدة الـزمـان .
يـسـتـقـبلـني حـارسـها الـوديع بـشـير 
واتـوغـل اكـثـر الكـون وجـهـا لـوجه مع

مدير ادارتها االديب عارف
السيد . ابوحس    قار متابع.
ذكـــر انه قــرا لي مـــنــذ ايـــام  عــمــودا

نشـرته جريـدة الزمـان في  اعلى 
صفحتها االخيرة.

كـــــان بــــعــــنــــوان : حــــلـم في يــــرفــــان
االرمـينـيـة. ولم يتـرك االمـر . بل بحث
عـن عـــدد اجلــريـــدة الـــذي نـــشــر فـــيه

العمود واستله من ب كدس
كـبـيـر من اعـداد جــريـدة الـزمـان لـهـذا
الـشـهـر .وبـدأ يقـرأ الـعـمـود  ويـعلق .

وانا مستمع له.
بـعـدهـا سـلـمـني اجلـريـدة. اكـبـرتُ في

هذا االديب ذائقته ومتابعته.

وتذكـرت قـاعـدة صـحـفـيـة تـمـسك بـها
. ـصــري مــصـطــفى امـ الــصـحــفي ا

ونص القاعدة هو :
الــقـراء سـمك في مـحـيط . وعـلـيـنـا ان
نضع في السـنارة ما يـعجب السمك 

ال ما يعجبنا نحن.
وعـنـدما نـصطـاد الـسمك نـطـبخه كـما
ــتــبــادل مع نــشــاء. تـــنــوع احلــديث ا

االديب عارف
السيد .   ولعله مـفيد جدا  ان يلتقي
الكاتب مع قرائه  او عينة من قرائه.

 } } } } 
في مـــكــتـــبه اســـتــقـــبــلـــني الـــصــديق
الـدكـتور احـمد عـبـداجمليـد. في مـعظم
لــقــاءاتي  ان لم اقل فـي جــمــيــعــهـا 
حتـضـر ذكريـات عـمل صـحفي حـفـرنا

في
صخوره باصابعنا من اجل ان يتدفق
رزق حالل. لـقـد عـجـنـا الـكـلـمـة بـحـبر

عاناة. ا
تاز مكتبه بالبساطة والتنظيم  مع
ذاكـــرة نـــحـــمـــد الـــله ان اخـــتـــراقـــات

النسيان لم تتمكن منها.
قــــدمت لــــلــــصـــديـق احــــمـــد احــــاطـــة
مـختـضرة عن وقـائع زيارتي لـلقـاهرة
ـاضي . احملـروسـة نــهـايـة حــزيـران ا
ــقــبــلــة لــهــا في شــهـر وعن زيــارتي ا
تشرين اول ( اكتوبـر ) القادم. تبادلنا
اهـــداء الـــكـــتـب. حـــيث اهـــداني اخـــر
مــؤلــفــاتـه . والــذي حــمل عــنــوان : ..
وهـذا نـصـيـبي من الـتـضـامن.. بـعض
ـقابل اهديت جريدة كن قوله. با ما 

الزمان من خالله كتاب :
عكاب سالم الطاهر يتسلم شكر (الزمان)اثــر الــنــقل عــلى الــتــنــمــيــة والــدفـاع

ذكورة سينـفذ من قبل الشـركة ا
بــالـتـعـاون مـع بـريـد واتـصـاالت
ذي قـــار  واعـــدتـــنــــا  الـــشـــركـــة
ــــنــــفــــذة بــــتــــقــــد خــــدمــــات ا
اتـصــاالت  مــتـطــورة وبـأســعـار
زهــيــدة). من جــانــبه اكــد مــديـر
الــشـركــة الــصـيــنــيـة ان (تــامـ
طلوبة للمشروع اجواء العمل ا
شروع سيسـاعدنا عـلى اجناز ا
باسرع وقت وطبقـاً للمواصفات

طلوبة).   ا
ـتابـعة  عـلى صعـيد  مـتصل و
واشراف من قبل ادارة مـحافظة
ذي قـــار يـــتـــواصل الـــعـــمل في
ــشـــاريع اخلـــدمـــيــة  ومـــنـــهــا ا
اكــسـاء عـدد من  شــوارع قـضـاء
الــرفــاعي ضــمـن خــطــة تــنــمــيـة
االقــــالـــيم بـــإشـــراف  الـــكـــوادر
الهندسية واخلـدمية في مديرية
بـلــديـة الــقـضــاء . حـيث شــمـلت
ـؤدية الى الـشوراع الـرئيـسـية ا
ــديـنـة واكــسـاء شـوارع داخل ا
مـــنـــطـــقـــة بـــدعـــة الـــرحـــمـــة في
الـقـضــاء. كـمـا يـتــواصل الـعـمل
بـــاكــــســــاء عــــدد من الــــشـــوارع

الـرئــيـســيـة في قــضـاء االصالح
ضـمن مـشاريع تـنـميـة االقـاليم .
وقــــــال اخلـــــــفـــــــاجي  ان (ادارة
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اســتـقـبل مـحـافظ ذي قـار أحـمـد
ـة العـراقية غني اخلـفاجي الـعا
بسـعاد العبـودي التدريـسية في
كلية العلوم في جامعة ذي قار.
وقـــــــــــال احملـــــــــــافـظ أن ( ادارة
احملـــافــظـــة تــثـــمن كل اجلـــهــود
الـعــلـمــيـة والـبــحـثـيــة وتـسـعى
جــــاهـــدة ان تــــتــــحـــول مــــراكـــز
الـبحـوث واالكـتشـافات الـعـلمـية
رائدة في اجملـتمع حيث نـتطلع
عــــلى تــــعـــزيــــز دور الـــعــــلـــمـــاء
وأصــــــحــــــاب االخــــــتــــــصــــــاص
لــــيـــمـــارســـوا ادواراً هـــامـــة في

مسيرة البناء واالزدهار).
وأشــار الى أنه (اســـتــقــبل هــذه
ة العراقية الفاضلة والتي العا
ـوذجـاً مـشـرفـاً لـلـمـرأة قـدمت ا
العراقية التي تساهم في نهضة
وتـطـور العـراق وقـد عـبرنـا لـها
عن شـكـرنا وتـقـديـرنا جلـهـودها
اخملـــلـــصـــة في ســـبـــيل خـــدمـــة

البحث العلمي).
فـــيـــمـــا اشـــارت الـــعــبـــودي الى
(اهـمـيـة  االلتـفـاتـة القـيـمـة التي

تشجع وتدعم جهود العلماء من
قـبل مـحـافظ ذي قـار وأكـدت أن
االهـتـمـام والـرعــايـة احلـكـومـيـة
ـيـ تــدفع بـالـبـاحـثـ واالكـاد
الـى بــذل مـزيــد مـن اجلـهــود في

مسيرتهم العلمية).
وكــانت الــعــبــودي  تـمــكــنت من
تـشـخـيص وعـزل طـفـيـلي هـدبي
CSF من سائـل النـخاع الـشوكي
ـرضى الـسـحايـا لـلـمرة االولى
ـــيــاً وتـــســـجـــيـــله في بـــنك عـــا
ي NCBI ويـعـد اجلــيـنــات الـعـا
هــذا االكـتــشــاف األول من نـوعه

في العالم.
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 من جــــهــــة اخــــرى  اســـتــــقــــبل
اخلــــفـــــاجـي  ادارة  الــــشـــــركــــة
ــنـفـذة الــصـيــنـيـة احلــكـومــيـة ا
ـشـروع الـبـدالـة الالسـلـكـيـة في
احملــافـــظـــة واكــد انـه في (اطــار
تـلـكـئـة حيث ـشـاريع ا تـفـعـيل ا
شروع البدالة  اعادة العمل 
ـــتـــوقف مـــنــذ 5 الالســـلـــكــيـــة ا
سـنوات وبـكلـفـة اربعـة ملـيارات
ـــشــروع ديـــنــار).واضـــاف ان  ا

احملافـظة تقـوم باسـتثمـار مبالغ
تـنــمـيـة األقـالــيم  وذلك بـتــنـفـيـذ
مشاريع خدمية  مـختلفة اضافة

ـتــلـكـئـة ـشــاريع ا الى تـفــعـيل ا
من اجل الــنـهــو ض بـواقع مـدن

احملافظة اخلدمي).

ة عراقية ة: محافظ ذي قار يستقبل عا عا
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شقيقة زوجته في حال تلبسها بالزنا
عند قيام الزوجية).

واوضح ان (عـــبـــارة الـــفـــراش الـــتي
وردت في الــنص هي االخــرى نـرى ال
كـن استـبـدالـها بـعـبارة مبـرر لـهـا و
أخرى (حـالة الـتعـري) كمـا ان مفـهوم
النص ال يـسـري على من اعـتـدى على
احــد الــطــرفــ اعـتــداء ال يــؤدي إلى
ـة وان الـرأي الـفـقـهي عـاهـة مـسـتــد
والـقــانــوني بـالــعـراق مــســتـقــر عـلى
ضرورة تطبيق عـذر االستفزاز للزوج
في حــــاالت جـــرائـم الـــشــــرف نـــظـــرا
ألهــمــيــة تــلـك الــنــصــوص في فــرض
الـردع الـعـام بـحيـث حتـد من انـتـشار
الـرذيـلــة والـتي تــدفع كل شـخص في
ة الزنا قبل التفكير في تداعيات جر

ارتكابها).
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وأشـــــار عــــــودة إلى أن (الــــــفـــــاعل ال
ـذكـور آنفـا في يـسـتـفـيد مـن الـنص ا
ــذكــورتـ فــيه فال غــيـر احلــالــتــ ا
يجـوز الـقتل او اإليـذاء بـحجـة وجود
ــرأة أو شــكــوك في تــصــرفــات تــلك ا
وجود إشاعات أن سـلوكهـا غير قو
أو حتى االدعاء بظهور مقدمات الزنا
من اجملنى عليها كأن يدعي الزوج أو
ـثـال بأنـه وجد الـقـريب عـلى سـبـيل ا
زوجته أو قريـبته في حـالة مـريبة مع
رجل آخــــر فـــفي مــــثل هــــذه احلـــالـــة
يعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد أو
ة حسب الـفعل الذي ستـد العاهـة ا
قــــــام به).ولــــــفـت إلى (عــــــدم وجـــــود
إحصـائـيـات بعـدد جـرائم الـشرف في
الـعـراق بـل بـالـعــالم الـعــربي اجـمـعه
بـسـبب عــدم اإلبالغ عن مـعــظـمـهـا أو
بسبب التحايل عـلى القانون كأن يتم
ـة شرف قتل اجملـنى عـلـيهـا عن جـر

ويتم اإلبالغ فيما بعد عن بأنها حالة
انتحار  فـضال عن وجود  جرائم قتل
ـيـراث ويـتم االدعاء من تقـع بسـبب ا
ذوي اجملـنى عـلـيه بـان الـوفـاة كـانت
نـتـيـجـة انـتــحـار أو  قـتـلـهـا بـدافع
الشـرف" الفـتا الى انه "غـالـبا مـا يتم
ــة مـن قــبل كـــشف حـــقــيـــقـــة اجلـــر
القضـاء بطـرق اإلثبات اخملـتلـفة مثل
اإلقــرار االســتــمــاع لــلــشــهــود األدلــة
ــرفـوعــة مـن مـحـل احلـادث ــاديــة ا ا
التقرير الطبي الـتشريحي الذي يب
سبب الوفاة تقريـر اخلبراء والفني
وغــيــرهــا).من جــانــبه ذكــر الــبــاحث
االجـــــتــــمــــاعـي حــــسـن حــــمــــدان أن
(اجملـــــتــــــمع يـــــدفـع من خـالل أدواته
ــتــمـــثــلــة بـــالــعــادات الــضـــاغــطـــة ا
والـتـقـالـيـد والـقــيم إلى الـقـيـام بـقـتل
ــســـاس بــشـــرفــهــا ــرأة فـي حــال ا ا
لــلــتـخــلص مـن الـعــار والــفــضــيــحـة
االجتمـاعية وفي بـعض االحيان دون
التـأكـد من الـواقـعـة وهل فـعال وقعت
ام ال). وأضـاف أن (اجملـتــمع يـعــتـبـر
عمليـة القتل جـاءت لتنـظيف اجملتمع
من احلاالت الـسيـئة وتـطهـير األسرة
في حـ أن الـشـرع والـقـانـون يـقـفان
بـالــضـد من هـذه اجلــرائم لـصــعـوبـة
إثباتها إال أن العرف العشائري مؤيد

وداعم لها مع شديد األسف).
وأشـار حــمــدان إلى (ضـرورة إيــجـاد
شكلة وهذا ال يتم ما لم حلول لهذه ا
ـــؤســســات ذات الــطــابع  تــتــوحــد ا
ـــدني من اجـل تــثـــقـــيف الـــديـــني وا
ــا اجملــتــمع بـــضــرورة الــتــخــلص 
يسـمى بـغـسل الـعـار ألنهـا تـتـعارض
ية واثيق العا فهوم الديني وا مع ا
حلقـوق اإلنسـان الن الـدين ينـظر إلى
الـواقــعـة بـأنــهـا ال تـثــبت إال بـوجـود
شـــهــود عـــدول أربـــعــة يـــرون حـــالــة
الــزنــا) وتـــابع أن (الــفـــقه اإلسالمي
وضع عـقـوبـات عـلى الـشـهـود بحـيث
إذا شــهـــد ثالثــة وال يـــشــهـــد الــرابع
مـعــهم يــتـعــرض الـثـالثـة إلى اجلــلـد
ويجـلد كل واحـد منـهم ثمـان جـلدة
وهـذا ان دل عـلى شي فـأنه يـدل عـلى
ـســألـة). مـضــيـفـا أن خـطــورة هـذه ا
(اإلسالم أعــطـى حق الــقـــصــاص في
سـألة إلى القـاضي بعد الـتأكد هذه ا
من صـحة الـواقـعـة ولم يعـطـيـها إلى
إنسـان عادي).مـوضحـا انه (يجب أن
تتـعـامل العـوائل مع هـذه األمور  عن
طـــريق الـــكـــتـــمـــان ومـــنـع انـــتـــشــار
الفضـيحة وعـدم تداولهـا ونقلـها ب
ـنطقة أفراد اجملتـمع أو الرحيل عن ا

للخالص من الفضيحة ).

مـــعــاكس  شـــعــرت بــانـــني عــدت من
االحبة في جريدة الزمان 

بـحقـيـبـة صـحـفـيـة مـلـيئـة  ان لم اقل
مـتـخـمـة.  انهـا بـعض خـواطر مـعـلـنة

جتاه اسرة جريدة الزمان.
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ـيـادين الـقـتـال دون اصـطـحـاب نـسـائـهم مـعهم جـرت الـعـادة أنْ يـتـوجه الـرجال 
خـوفـاً عـلـيـهم من الـسـبـي ومـا قـد يـتـعـرضن له من ضـروب الـعـنـاء ولـكنّ االمـام
احلسـ (ع) خالف هذا العُرف وخـرج متوجهاً الى الـعراق مع نسائه  وهذا ما
يُـلــفت الــنـظــر  ويـســتــوقـفــنـا قــلــيالً ونـحن نــفــكـر في الــدافع الــذي حـدا به الى

اصطحابهن ?
ـنورة يُتيح الفرصة لالمـوي أنْ يحتجزوهن رهائن دينة ا انّ ابقـاء النساء في ا
ـسـاومة عـليـهن وهـذا االمر يـنـتفـي كلـيا اذا كُـنَّ مع احلسـ حـيثـما ويـبـدأون با

كان.
ثم انّ االمام احلـس (ع) قد خطط لدور اعالمي مهم سـيقع ال محالة على عهدة

نسائِهِ .
وهذا ما حصل بالفعل 

ا وكانت خـطب احلرواء زيـنب في الكـوفة سـببـاً في إثارة مـشاعـر احلزن واأللم 
لـقـيه االمـام احلـسـ (ع) من مـحـاربـيه األوغـاد في كـربالء  كـمـا أشـعـلت فـتـيل
اإلحسـاس بالندم عنـد الذين خذلوه ولم يـناصروه ودفعت بـبعضهم الى الـتفكير

بطريقة التكفير عن ذنبه .
وجاء في التاريخ :

ا جيء بـسبايا أهل الـبيت الى الكـوفة أخذ الكـوفيون يـبكون وينـوحون  فأومأت
احلوراء اليهم أن اسكتوا ثم بدأت خطبتها 

قالت بعد حمد الله والصالة على النبي وآله الطاهرين .
" أتبكون فال رقأت الدمعة وال قطعت الرنة 

ا مثلكم كمثل التي نقضت غزها بعد قوة أنكاثا  ا
انكم دخالً بينكم  تتخذون ا

الى ان قالت 
أال ساء ما قدمّت لكم أنفسكم أنْ سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون 

أتـبكـون وتنـتحـبـون اي والله فـابكـوا كثـيراً واضـحكـوا قـليال فـلقـد ذهبـتم بعـارها
وشنارها ..
ثم ذَكّرتهم 

بقتل سليلِ خا النبوة  ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل اجلنة .
وقالت لهم وهي تتحدث عن احلس (ع) انه :

كان مالذ حيرتكم  ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم .
ثم قَرّعتْهم وأنبتُهم قائلة :

أال ساء ما تزرون 
وبعيداً لكم وسحقا 

فلقد خاب السعي وتبت األيدي  
وخسرت الصفقة 

وبؤ بغضب من الله  
سكنة  وضربت عليكم الذلة وا

ويلكم أتدرون اي كبد لرسول الله (ص) فريتم ?
ةٍ له أبرز ? واي كر

وأيّ دم له سفكتم ?
واي حرمة له انتهكتم  ?
لقد جئتم بها صلعاء ...

يقول بشر االسدي :
" فو الله لقد رايت الناس يومئذ حيارى 

يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم  
ورايت شيخا واقفا الى جنبي يبكي حتى اخضلت حليته وهو يقول :

بأبي انتم وأمي 
كهولكم خير الكهول 

وشبابكم خير الشبان 
ونساؤكم خير النساء ..

لقد كـان خلطـبة احلوراء زيـنب وقعـها الكـبيـر على الكـوفي الـذين أشعـرتهم بانَّ
ا هو العار بعينه... شاركة في نصرته ا خذالنهم لالمام احلس وبعدهم عن ا

كن القول : و
انّ هذه اخلطـبة الساخنة هي التي زرعت عند الكوفي بذرة التفكير بالتكفير عن

التقصير .
ولقد كانت خطبة احلوراء زينب (ع) في الكوفة جامعة مانعة 
كــشـفت عن جـرأة وشــجـاعـة  وفــصـاحـة وبالغـة  ورأي
ثـاقـب  وقـدرة فـائـقـة عــلى الـتـوبـيـخ والـتـقـريع  وإثـارة
ــشــاعــر واألحــاســيس  كـل ذلك لــتــكــون احملــصــلــة ا
الـنـهـائـيـة لـلــتـحـريض عـلى االنـتـفــاضـة بـوجه الـسـلـطـة

األموية الغاشمة .
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جتنب ان يـظـهر عـليك اي نـوع من انـواع التـردد او اخلـوف او القـلق عـند قـيادة
تأزمـة او اخلطره وال تـكترث الى ـواقف احلياتـيه ا اي من ا
من يـستشـعر او يـثيـر ذلك وحافـظ على الـهدوء واالتزان
االنفـعـالي فانك حـيـنهـا سـتسـتجـمع قـوى االخرين من
حولـك وتزيـدهم دافعـية في الـبـقاء والـتحـمل واالصرار
ــواجــهــة النــهــا هي االســاس الـــفــاعل في الــثــبــات وا

ة او انسحاب . ة واالقدام دون هز والعز
{ عن مجموعة واتساب

الــوطـني . تــالـيف وكــيل وزارة الـنـقل
سـابـقا االسـتاذ سـهـيل محـمـد صالح.
ومن منشورات مـكتبتي  مـكتبة الدار

العربية للعلوم .. بغداد.
استمعتُ للصديق
ابــي رنـــــــــــــــــــــــا  
واســــــــتـــــــمـع لي.
وكـالــعـادة وثـقـنـا
اللقاء بالصور. 
 } } } } 
فـــــــــــــــــــــــي ادارة
اجلــريــدة  كــان
الــــــلـــــــقـــــــاء مع
الكاتب والناقد
والـــــــرحـــــــالــــــة
الــــــــــصــــــــــديق
الـــــــبــــــصــــــري
حــــــــــــمــــــــــــدي

العطار.
اهـــداني اخــر
مؤلـفاته. وقد
حـمـل عـنـوان
: قـــــــــــــــــــراءة
نـــقــــديـــة في
اخلــــــطــــــاب

الروائي.
ح غادرت
مـــــــــبــــــــــنى
جـــــــريـــــــدة
الـــــزمــــان 
ســـــالـــــكــــا
نــــــــــــــــفـس
الـــــطـــــريق

بــــــــــاجتــــــــــاه
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كـمــا اسـتـقــبـلت الـشــركـة اربع سـفن
جتـاريـة بـحـمـوالت مـتـنـوعـة ونـاقـلة
نـفط عـلى ارصــفـة مـيـنـائي ام قـصـر

الشمالي واجلنوبي  .
وقال الـفرطـوسي ان (موانئ الـعراق
من الشركات األولى في العراق التي
تـدر موارد مـالـيـة يومـيـا الى الـدولة
مشـيـرا الى  توجـيـهات وزيـر الـنقل
الكـاب نـاصـر حسـ بنـدر الشـبلي
وأثــرهـا االيــجــابي في زيــادة اعـداد
الـــســـفن والـــنـــاقـالت الــقـــادمـــة الى

وانئ) .  ا
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الفـــتــــا الى  ان (مـــيــــنـــاء ام قــــصـــر
الشمالي استقبل سفينة بحمولة 24
حاوية مع 453 سيارة بـاالضافة الى
حـمولـة مـتـنـوعـة رست عـلى رصيف
رقم 21 وسفـيـنـة بحـمـولة 229 رست
عــــلـى رصــــيف رقم 20 وســــفــــيــــنــــة
بـــحـــمـــولـــة 95 حـــاويـــة رست عـــلى
رصيف رقم 20 فيـما اسـتقـبل ميـناء
ام قصر اجلـنوبي سفـينة رست على
رصـيف رقم  1بـحـمـولـة 40794 طـنـاً

مـن مـادة اولــيــة لــصــنــاعــة الــســكـر
ونـــاقـــلـــة نـــفط عـــلى رصـــيف رقم 8
شـتـقات الـنـفطـيـة وجرت بـحمـولـة ا
العـملـيات بـالتـنسـيق والتـعاون ب
ينائ ). الحة البحرية وادارة ا ا
وشـاركـت الـشـركــة بـاجـتــمـاع جلـنـة
حـافظـة البـصرة الـتي تضم يـاه  ا

لف  والذي عـنية با جميع الدوائر ا
عـــقـــد في مــحـــافـــظــة كـــربالء .وقــال
الـفــرطـوسي إنه (حـسب تــوجـيـهـات
الـشـبـلي بضـرورة مـتـابـعـة مـوضوع
ـلـوحـة في الـبـصـرة وإنـشـاء الـسـد ا
عـــلـى شط الـــعـــرب  حـــيث شـــاركت
ـنـاقـشـة الـشـركـة في هـذا اإلجـتـمـاع 

ياه ). وأضاف تفاصيل خطة إدارة ا
أن (موانئ الـعراق عـازمة عـلى إنهاء
ـزمع إقــامـته عـلى تـصــامـيم الـســد ا
شط الـعـرب لـلــحـد من مـلـوحـة مـيـاه
اخللـيج التي سـببت كـوارث وأزمات
بــيــئــيــة وانــســانــيــة  الفــتــاً الى أن
الـشركـة جـادة في خطـواتـها ولـديـها
القـدرة والعـزم على تـنفـيذ مـا وعدت
به من اجناز تـصاميم خـاصة بـالسد
عــلـى شط الــعــرب ).مـن جــانــبه قــال
ثـل موانى الـعـراق في جلـنة إدارة
ــيـاه مـحــمـد الــشـاوي إن (الـلــجـنـة ا
ـيـاه مع جـميع نـاقشت خـطـة إدارة ا
ـؤسـسات في احملـافـظة  الدوائـر وا
مبيـنا الدور الكـبير الـذي تضطلع به
وانئ الـعراق والتي الشركـة العـامة 
كـان آخرهـا تـبـني الـعـمل عـلى إعداد
تــــصــــامــــيـم الــــســــد مع الــــشــــركــــة
االستـشـاريـة اإليطـالـية . وأوضح أن
دور مــوانئ الــعـراق كــان كــبــيـرا في
معـاجلـة حاالت الـتـلوث وخـاصة في
قــنــاة شـط الــعــرب  مــنــوهــا الى أن
ـــدة يـــومـــ في اإلجـــتـــمـــاع عـــقـــد 

محافظة كربالء ).
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بغداد

اخملربـون الذين لم يتورعـوا عن تدمير ثـروتنا السـمكية ولم يـتورعوا عن إضرام
النيران في حقولنا الزراعية. .

البد ان يـكونـوا طرفـا في محاربـة منــــــتجـاتنـا الوطـنية.
ــاذا تـــفــســرون تـــعــــــطــيـل مــعــامـل الــقــــــطــاع وإال 
الـصـنـاعي اخلـاص ألسـبـاب ال تـخـطـر عـلى بـال اجلن

األزرق ??.
{ عن مجموعة واتساب
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وصل ا

تـــنــفــصل عـن مــجــمل الـــعالقــات الــتي
ه اخلــارجي فــالــنص هــنـا تــشــكل عــا
وســـــيــــــلـــــة وأداة أو انه مـــــادة خـــــام
اط معـينة من يـستـخدم الستـكشـاف أ
مـثل األنـظـمـة الـسـرديـة واإلشـكـالـيـات
األيـديولوجية وانسـاق التمثيل وكل ما

كن جتريده من النص.
  فـالنص إذن ليس هو الغاية القصوى
ــا غـايــتـهـا لــلـدراسـات الــثـقــافـيـة وإ
ـبدئيـة هي األنظمة الـذاتية في فـعلها ا
ـا االجــتـمــاعي في أي تـمــوضع كـان 
في ذلـك تموضعها النصوصي وعالقته
ــــؤثــــرات الــــصــــادرة عن مــــجــــمل بــــا

الفعاليات اخلارجية.
 بــنـاء عــلى مـا سـبـق سـنـقــوم بـدراسـة
قـصـيدة  ”الـنـاقة  ”لـلـشاعـرة الدكـتورة
ــكــتــوبــة حـسب بــشــرى الــبـســتــاني ا
ارشـيف الشاعرة شتاء  1997مـنطلق
من أصـول النـقد الـثقـافي في حتـليـلها
وتــاريخ كــتـابــة الـقــصـيــدة يـشــيـر إلى
مـضي مـا يـقرب من سـبع سـنـوات على
احلـــصـــار الـــظـــالم الـــذي فُـــرض عـــلى
الــعــراق اقـتــصـاديــاً وعــلـمــيــاً وطـبــيـاً
و..ومــضي أكـثـر من ست سـنـوات عـلى
حـــرب الــثالث وثـالثــ دولــة بـــقــيــادة
زعــيــمــة الــشــر أمــريــكــا عــلى الــشــعب
ــســتـــوحــد وسط األشــقــاء الـــعــراقي ا
ــــتـــفــــرجـــ والــــذين وقف الــــعـــرب  ا
مــعــظــمــهم مع احلــصــار وقــوى الــشـر

والعدوان  : 
   الناقة ..

×××    
 داخلة  في سُم خياط ْ 
خارجة  من سُم خياط ْ 

طالعة  في أولى صفحات جرائدنا 
 تدهمنا في غرف النومِ 

و في أدراج الكتْبِ 
و أدراج األحزانْ 

هذي الناقة ُ من عصر ثمود ٍ لآلن ْ
تتلوّى خلق موائدنا 

ترغو في داخلنا 
تُغرينا 

 تغري سكاك قبائلنا ...
 . بالذبحْ

تــكـشف لـنــا الـقـراءة االولـى لـلـنص عن
قــضـيـتـ مـهـمـتــ تـتـمـثل األولى في
قـــدرة هـــذه الـــنـــاقـــة عـــلى االجـــتـــيــاح
والـتـغـلـغل بـاإلغـراء واإلغـواء وإشـاعـة
ــعــانـاة الــفــتـنــة وتــتــمـثل الــثــانــيـة 
اإلنـسان بشكل عام من فعل هذه الناقة

ـعانـاة التي تـستـمد تـلك ا
أبـــعـــادهــــا من الـــنـــتـــائج
ــنــبــثــقـة عن الــســلــبــيـة ا
الـقضية األولـى ويتضافر
ـعـطـيـان لـيـشـكال احملـنة ا
اإلنــســانــيــة الــتي تــشــتـد
ضـراوتـهـا الـيـوم في وطن
الـــشــــاعـــرة وفي زمـــنـــهـــا

بالذات. 
إن هـــــــــــــذا الــــــــــــنـص مـن
ــكـتــوبـة في الــنــصـوص ا
عـصـر أحـاطت به األطـماع
و األحـقـاد وهيـمنت عـليه
احلـــروب وســـطـــوة قـــوى
ـعـادية الـشـر اخلـارجـيـة ا
لـيس لألمة العربية حسب

بل ولـإلنسـانيـة جـمعـاء فـجاء مـحمال
بـكل تـلك األعـبـاء الـتي أرهـقت اإلنـسان
ـا وقع علـيه من ظلم وأحـاطت حـياته 
بـشـكل خـاص إذ عانى الـعـراق في تلك
الـفترة وما يزال محنة استنزقت جميع
طــاقــاتـه عــلى األصــعــدة الــســيــاســيــة
واالقـتصـادية واالجـتماعـية والـثقـافية
مـتـمثـلـة بحـصار دام  –الـى ذلك الوقت
 –مـا يقـرب من السبـعة أعـوام سُحقت
فـيـهــا مـعـالم احلـيـاة بـكل تـوجـهـاتـهـا.
فــجــاء هـذا الــنص بــرمـوزه  وأســمـائه
وأفـعاله وجمـله وصيغه مـعبرا عن تلك

احملنة وأبعادها القاسية.
إن العنوان (الناقة) الذي كان يكتنز في
الشعر اجلاهلي بدالالتٍ رمزية ال حصر
لـــهــاـ دالالت تــشــتـــغل كــلــهـــا في حــقل
اإليــــجـــاب من قـــوة وصــــبـــر وصالبـــة
وإصـرار وحـمـايـة وأمـومـة وقـدرة عـلى
العبور جنده يتحول في القرآن الكر
إلـى سؤال كبير أمتُحن به اإلنسان ولم
يـهـتـدِ لصـمـيم احلـكـمة الـكـامـنة وراءه
فكان أن ذهب هو ضحية جهله مأخوذا
بـعــذاب احملـنـة عـبـر رمـزيـة االمـتـحـان
ـــســتـــمـــدة من والـــفـــتـــنـــة واإلغـــواء ا
مرجعيات دينية وتاريخية حتيلنا على
نـاقة النبي صـالح( التي ورد ذكرها في

سور عديدة منها في قوله تعالى : 
- (وَإِلَـى ثَـمُـودَ أََخـاهُمْ صَــالِـحـاً قَـالَ يَـا
قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم منْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ
جَـاءتْـكُم بَـيـنَـة من رَّبـكُمْ هَــذِهِ نَـاقَـةُ اللّهِ
لَـكُمْ آيَةً فَـذَرُوهَا تَـأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَالَ
وهَـا بِسُـوَءٍ فَـيَـأْخُـذَكُمْ عَـذَاب أَلِيم) تَـمَـسـُّ

(األعراف :  ( 73
) -وَيَـــا قَــوْمِ هَـــذِهِ نَــاقَــةُ الـــلّهِ لَــكُمْ آيَــةً

فَــــــذَرُوهَــــــا تَــــــأْكُلْ فِـي أَرْضِ الــــــلّهِ وَالَ
وهَا بِسُـوءٍ فَيَأْخُـذَكُمْ عَذَاب قَرِيب) تَـمَسـُّ

(هود : ( 64
) -قَـالَ هَـذِهِ نَاقَـة لَّهَـا شِرْب وَلَـكُمْ شِرْبُ
ــوهَــا بِــسُــوءٍ ـعْــلُــومٍ وَلَـــا تَــمَــسـُّ يَـــوْمٍ مـَّ
فَـيَــأْخُـذَكُمْ عَـذَابُ يَـوْمٍ عَـظِـيمٍ فَـعَـقَـرُوهَـا
َ) (الـشـعـراء :  155 فَـأَصْـبَـحُـوا نَـادِمِـ

156  157) 
فــالـنــاقـة في كل الــسـيـاقــات الـقــرآنـيـة
وردت فـتنة للقوم عقاباً على عصيانهم

وبعدهم عن االمتثال لألوامر:
ـاقَـــةِ فِـــتْــنَـــةً لَّــهُمْ ــا مُــرْسِـــلُــو الـــنـَّ - (إِنـَّ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ) (القمر : ( 27
) -كَــذَّبَتْ ثَــمُـودُ بِــطَــغْـوَاهَــا إِذِ انــبَـعَثَ
أَشْـقَـاهَـا َقَـالَ لَهُمْ رَسُـولُ الـلَّهِ نَـاقَـةَ اللَّهِ
وَسُقْيَاهَا) (الشمس :  (13 ? 12 ? 11
فــأفــعــال الــطــلب في اآليــات صــريــحـة
واضـــحـــة حتــــمل في داللـــتـــهـــا األمـــر
والـــنـــهي بـــشــدة..اعـــبـــدوا ذروهــا ال
تـمـسـوها // فـذروهـا  ال تمـسـوها //
وبالتحذير واإلغراء ناقة الله وسقياها

//  وال تمسّوها //     
 هـذه اآليات في جمـيع السيـاقات التي
وردت فـيهـا تؤكـد أنّ حضـورالنـاقة في
الـــنص الـــقــرآني كـــان حــضـــورَابــتالءٍ
ومـحنـة وهي حتكي قـرآنيـاً وتاريـخياً
قـصـة قوم صـالح (ثمـود) الـذين طلـبوا
آيـة فاخرج الله سبـحانه لهم الناقة من
إذ أمرهم احلـجر الصلد وامتحنهم بها
سوها بسوء عـلى لسان نبيـهم أن ال 
وال يــضـربــوهــا وال يـشــاركـوهــا شـرب
ـاء في األوقـات اخملـصـصـة لـشـربـها ا
غـيـر انهم عـتـوا عن امر ربـهم وعـصوا

أوامره فانزل عذابه بهم. 

لـقد تغلغـلت رمزية العنوان الى
دالالت الـــنص مـــؤشـــرة ابـــعــاد
احملـنـة الـتي غـدت مـتـجـذرة في
أعـماق النفس اإلنسانية و قارة
فــيـهــا.وعـلــيه فـإن الــنـاقــة هـنـا
جــاءت رمــزَ إغــراءٍ لــلـوقــوع في
اخلـطـيـئـة امـتـحانـاً لـلـقـوم بـعد
الـتـنبـيه مرات عـديدة وابـتدأت
الــشــاعـرة الــقـصــيــدة بـتــنـاص
قـراني آخـر في الـسـطرين األول

والثاني بقولها :
 (داخلة في سم خياط 

خارجة من سم خياط) 
ــبــتــدأ هــنــا تــأكــيـد إن حــذف ا
حلـــضــوره الـــذي ال يـــســتـــقــيم
الــتـشــكـيل إال به وكــون اخلـبـر
بـصــيـغـة اسم الـفـاعل داخـلـة وخـارجـة
دلـيل على فاعـليتهـا الدائمة وحـركيتها
ـستمدة من ذلك االمتحان الذي حتول ا
إلى مـحنة أليـمة فقد جاء الـتناص هنا
 –حتــويــلـيــاً عــمل عــلى حتــويل داللـة
الـنـاقة من صـورتهـا وفعـلهـا في النص
الــقــراني إلى فــعل مـعــاصــر في الـنص
الـشـعـري حـ بـاتت تـتـحـول بـأسـطـرة
واضـحـة ب صـفـحات اجلـرائـد وغرف
الـنـوم والكـتب واألدراج فهي إذن نـاقة
جــديـدة مــؤسـطَــرة تـمــتـلك إمــكـانــيـات
خـــارقــة وســحـــريــة من خالل قـــدرتــهــا
–وهي بتلك الضخامة  –على االختراق
واالقــتــحــام والـعــبــور وهــذا مــا أكـدته
نــظــريـة الــتــنــاص كـونه :  ”تــشــربـاً و
حتــويـالً لــنــصــوص أخـرى  ”فــالــنص
ألـقراني يؤكد استحالة دخول الكافرين
اجلـنة كاستحالة دخول اجلمل في سم

اخلياط و ذلك بقوله تعالى : 
 :“إن الـذين كذبـوا بآيـاتنـا واستـكبروا
عـنــهـا ال تُـفـتّح لـهم أبـوابُ الـسـمـاء وال
يــدخـلـون اجلــنـة حـتى يــلج اجلـملُ في
سَـم اخلـياط ) ”األعـراف /  (40وسـواء
ـــقـــصـــود بـــاجلـــمـل احلـــيــوان أكـــان ا
ـعــروف أو احلـبل الــضـخم الــشـديــد ا
الــشـديـد الـقـوي الــذي تُـربط به الـسـفن
ـستحـيل دخوله عـلى السـواحل ومن ا
فـي خـرم اإلبـرة حـتى لـو كـانت كـبـيـرة
عنى واحـد وهو استـحالة دخول فـإن ا

هؤالء العاص ألمر الله اجلنة..
 بـينما الناقة في النص الشعري تمتلك
قـدرة خارقة عـلى الدخول واخلروج من
هـذا الـسم األمـر الـذي يـثـيـر الـتـسـاؤل
واحلــيــرة واالســتــفــزاز والــدهــشــة عن

ـقدرة األسطـورية اخلارقة مـصدر تلك ا
فـالـشـاعـرة  –إذن  –وظـفـت رمـز الـنـاقة
لـلتـعبـير عن هـمهـا و حيـرتهـا من قدرة
الـعـدو// احملـنـة وشـقـاق شـعـبـها عـلى
فـــرض ســطـــوة الــتـــمــزق والـــنــزاعــات
وهــيـمــنــةعـوامل الــسـلب دون أي رادع
يـحـدُّ من إمكـانـيات هـذه الـسطـوة التي
غـدت تغـتالنـا وحتتل حـياتنـا مجـتاحة
أدق تــفــاصــيــلــهــا والــتي جنــدهــا في
الـرمـوزالفـاعلـة التي وظـفـتهـا الشـاعرة

بقولها :
  -1طـالعة في أولى صفحات جرائدنا ـ
تــقـتـحـم حـيـاتــنـا اخلـاصــة واألدبـيـة و

الثقافية والعامة بصورة شاملة.
   -2تدهمنا في غرف النوم .

.   -3و في أدراج الكُتْبِ
   -4وأدراج األحزان

   -5تتلوى خلف موائدنا
   -6ترغو في داخلنا

   -7تغرينا..
َ قبائلنا بالذبح  -8تغري سكاك

 وتـوظيف الشاعرة لـضمير اجلمع (نا)
 –الـذي كثـر وروده في القـصيدة  –فيه
تـأكيد عـلى استشراء وتـغلغل الـفتنة –
تلك  –في نـفوس اجلماعـة كلها / األمة
/ الـــعــالم اجــمـع األمــر الــذي أدى إلى
الــتــمــزق والــتـفــكك / قــبــائل مــتــفــرقـة
مــتـنـاحـرة وهـذا مـا دل عــلـيه قـولـهـا :
تـغري سكاك قبائلنا ـ بالذبح بكل ما
تـشيـعه كلـمة الذبح من بـشاعـة وقسوة
ومــــوت.إن الـــنص يــــدين الــــتـــحـــوالت
اضية إلى العصر الـسلوكية السلبية ا
احلــاضـر بـدل إدانـتــهـا والـتـصـدي ألي
إشـــــارة تــــشي بـــــهــــا وتـــــعــــمـل عــــلى

استعادتها
WOM¹œ  UOFłd

أمــا عن تــخـصــيص الـشــاعـرة لــلـنــاقـة
بـقولـها هذي الـناقـة : ففيه إحـالة على
مـرجـعـياتـهـا الديـنـية  –كـمـا اشـرنا في
ـــة ومــــرجـــعـــيــــاتـــهـــا اآليـــات الــــكـــر
ــتـمـثــلـة بـقــوم ثـمـود و الــتـاريـخــيـة ا
قـصتهم مع النـاقة وقولها  ”لآلن  ”فيه
اخـتـزال ألزمـات وأزمـان عـديـدة لـلـداللة
عـلى اسـتـمـراريـة فـعل هـذه الـفـتـنـة من
سـتقبل اضي إلى احلـاضر وا الـزمن ا

نظور. ا
 كـما دل على تـلك االستمـرارية أيضا –
ــتــقـن لألســمــاء تـــوظــيف الــشـــاعــرة ا
واألفـعال في الـقصـيدة ورجـحان نـسبة
ـضـارعة فـيـهـا على األفـعـال والسـيمـا ا

ا أكد تلك االستمرارية وذلك األسماء 
فـي قولهـا : (تدهـمنا  –تـرغو  –تـغريـنا
ـعاصـرة صارت  –تـغري). الن الـفتـنة ا
تـلـبس كل يوم لـباسـا جديـدا وإن كانت

نطلقات واحدة. ا
 إن تـوظـيف صـيـغ أسـماء الـفـاعـل جاء
حــامال في طـيـاتـه داللـة تـلك الـفــاعـلـيـة
ـتواصـلة مع الـشر في قـولهـا (داخلة ا
ــا تــثــيــره  –هــذه خـــارجــة طــالــعـــة) 
األسـمـاء  –فـي تصـورنـا من قـدرة عـلى
دوام احلــركـيـة الـتي اتـســمت بـهـا تـلك
الــنـاقـة واسـتــمـرارهـا مــا بـ الـدخـول
واخلـروج والـطـلـوع والـتـغـلـغل بـخـفاء

وما إلى ذلك من التصورات األخرى. 
إن الــنص جـاء مـحـمـال بـرؤى حـدسـيـة
اســتـشـرفت بـهـا الــذات الـشـاعـرة الـتي
خــبـرت في دواخـلـهــا الـشـفـيــفـة أبـعـاد
اســتـمـرار تـلك الــفـتـنـة ونـتــائـجـهـا من
خالل تـأمل واقـعهـا فكتـبت مـا سيؤول
ـطـرد من تدهـورٍ عامٍ الـيه هـذا الواقع ا
وشـــامـل في الـــوطـن الـــعـــربي يـــؤكـــد
حدسها ما جرى في العراق وما حل به
بــــشــــكل خــــاص وهــــذا مـــا جنــــده في
الـوضع الراهن الـذي وقعت فـيه الفـتنة
وعـمت احملنـة حتى هيـمنت دالالت هذه
الـنـاقة الـتي حتـولت حتوال خـطـيرا من
داللــــة الــــقـــوة والــــصــــبـــر والــــصالدة
واألمـومـة واحلـمـاية ومن كـونـهـا رمزا
لـلتحول والعبـور والقوة والتماسك من
اجلـاهـلـية يـوم كـانت سـفيـنـة كل رحـلة
وعـبـور في الـشـعـر الـعـربي الـقـد إلى
رمـز جـديـد يـفـرز دالالت مـغـايـرة ولـعل
ـسيـرة التـغيـر الشـامل الذي ذلك تـابع 
طـرأ عـلى منـظـومة الـقيـم التي اتـسمت
الى حـد كـبـيـر بـاالستـقـرار واالنـسـجام
اضي بينما صار كل شيء اليوم فـي ا
مـتـحـوال مـتـبـدال يـصـعب الـوقـوف على
ـكن لـنـا الـقـول إن هـذه حــدوده حـتى 
عـاصـرة غـدت رمزاً شـخـصـيا الـنـاقـة ا
لــلـشـاعـرة إذ تـمـكــنت من اقـتالعـهـا من
مــنــبـتــهــا األصــلي في الــشـعــر الــقـد
وإعــطـــائــهــا داللــة مــضــادة في الــنص
اجلـديـد الذي اسـتمـد منـطلـقه الشـعري
ـوقف الــقــرآني الــذي كـرس نــاقـة مـن ا
ثـمـود ابتالء وفـتـنة لـقوم الـنـبي صالح
بـالرغم من كـونها آية إعـجاز و ما آلت
بـهم احملنة الى عـذاب ومعانـاة تنسجم
ومــا آل الـيه حـال الـعــراق والـعـراقـيـ
ـــــرارة  واالضـــــطــــراب مـن شـــــيـــــوع ا

كابدة..  والتمزق وانواع األلم وا

∫qšb

ــدقق حتـوالت الـزمن يــبـصـر الــقـار ا
ـــة والــرؤى ــرجـــعـــيــات الـــقــد بـــ ا

عاصرة ا
 فــالـدراســات الـثـقــافـيــة شـأنــهـا شـأن
عرفة ليست غـيرها من قضايا الفكر وا
جــديــدة كــلــيــاً ولــعل ســمــاتــهــا عــبــر
الــتـــخــصــصــيــة وطــغـــيــان الــصــبــغــة
الـتنظيـرية عليـها وتشظـيها في حقول
أو ثـقــافـات مـتـفـرقـة والـغـمـوض الـذي
رء يـعتري اهـتمامـاتها كل ذلـك يقود ا
ألن يـلمح فـيهـا أثر كل االستـراتيـجيات
ــمــارســات الـنــقــديـة الــتي أحــرزتــهـا ا
األخـرى مثل البنيوية والنقد النسوي
والــــتـــحـــلــــيل الـــنــــفـــسي  ودراســـات
اجلـنوسة (الـذكورة واألنوثـة) وغيرها
ـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات.كـل ذلـك وهب مـن ا
فـضـاءاتـهـا نـوعـا من الـشـمـولـيـة حـتى
لـتكاد تكون ظاهرة كرنفالية إذ تستمد
وجـودهـا من غـيـرها وتـتـشـكل في حقل
خـــــاص من خـالل هــــذا االســـــتـــــمــــداد
ستمر.فمشروع النقد الثقافي يتعامل ا
مع الـنـصوص بـوصـفهـا عالمـة ثـقافـية
وهـذه قــبل ان يــكــون قــيــمــة جــمــالــيــة
الـعالمـة الثـقافـية ال تـتحـقق داللتـها اال
مـن خالل ســيــاقه الـــذي انــتــجــهــا أول
ــؤلـف وســيــاق الــقــار مـــرةســيــاق ا
ــضــمـرات فــالــنـقــد الــثـقــافي يــهــتم بـا
الـداللية الكامنة وراء اخلطاب اجلمالي
الظاهر ويقوم النقد الثقافي عند ليتش
عـلى ثالث خـصـائص فـهو يـنـفـتح على
مـا هـو غـير مـحـسـوب والى ماهـو غـير
ومن سـننه ؤسـسة  جـمالي فـي عرف ا
االسـتفادة من مـناهج التـحليل الـعرفية
مــــثل الــــتـــأويـل ودراســـة اخلــــلـــفــــيـــة
ـؤسسـاتي ثم الـتـاريـخـيـة والـتـحـلـيل ا
تـركيزه اجلـوهري على مـابعد الـبنيوي
أن ال شـئ خــارج الـــنص وهي مـــقـــولــة
ثابـة بروتوكول يـصفهـا ليتش بأنـها 
واهم ما يـقوم عـليه هو الـنقـد الثقـافي 
جتــاوز األدب اجلـمــالي الـرســمي الـذي

كـان مـهـيـمـنـا عبـر الـعـصـور وانـفـتاحه
على األعمال الثقافية والهامشية.  

 لـقـد أُعـطـيتْ الـدراسـة الثـقـافـيـة الـيوم
مـسـاحة عـريـضة من االهـتـمام بـعد أن
حـظـيت بشـيوع واسع في الـتسـعيـنات
ــــــاضي مـع ان بـــــعض مـن الـــــقـــــرن ا
أصـولهـا تعـود الى مدرسـة فرانـكفورت
الـنقـدية غـير انـها قـد ابتـدأت منـذ عام
 1964كـبــدايـة رسـمـيـة حـ تـأسـست
مـجـموعـة بـرمـنغـهـام في انكـلـترا حتت
مــسـمى مــركـز بــرمـنــغـهــام لـلــدراسـات
ـركـز ـعـاصـرة  ”وقــد مـر ا الــثـقـافـيــة ا
بـــتــطــورات وحتـــوالت عــديــدة إلى أن
انــتـــشــرت عــدوى االهــتـــمــام الــنــقــدي
الــثـقــافي مـتــصـاحــبـة مـع الـنــظـريـات
الــنـقـديــة الـنـصــوصـيـة و األلــسـنـيـة و
حتـوالت ما بـعد البـنيـوية ليـتشكل من
ـباد كل ذلـك تيـارات نقـدية مـتنـوعة ا

و االهتمامات.
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 ويـعود كل الـفضل لـلدراسات الـثقـافية
ـهـمش وذلك ـهـمل  وا فـي االهتـمـام بـا
ـــعــارض بـــتــمـــجـــيــدهـــا لــلـــخـــطــاب ا
واالحـتـفـال بالـهـامشـي في مواجـهـة ما
اصـــــطـــــلح عـــــلى وصـــــفـه بــــالـــــراقي
ــاط الــهـــيــمــنــة وتــوجـــهــهــا نـــحــو أ
ا فتح أبواباً من باالنتقاد والتحليل 
الـبـحث ذي االجتـاه اإلنـسـانـي الـنـقدي
اجلـريء فـتـحـولت بـذلك وظيـفـة الـنـقد
من الـوظـيـفـة اجلـمـالـيـة الـتـي تـسـتـأثر
بــتــحــلــيالت الــنــصــوص األدبـيــة إلى
الـتي تـعـنى بـربط الـوظــيـفـة الـثـقـافـيــة
الــنـصــوص بــسـيــاقـاتــهــا اخلـارجــيـة
الـتاريـخية و االجـتمـاعية و الـسيـاسية

… الخ.
 وبــذلـك كــســرت الــدراســة الـــثــقــافــيــة
مـركزيـة النص ولم تـعد تـنظـر إليه من
خـالل كــــونه شــــبــــكــــة مـن الــــعالقــــات
الـــداخــلــيـــة حــسب بل صـــارت تــأخــذ
الــنص من حـيث مــا يـتـحــقق فـيه  ومـا
يــتــكــشف عــنه من أنــظــمــة ثــقــافــيـة ال
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فمن يعثر  عليها الرجاء تسليمها الى جهة االصدار.
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أربيل

عـظـيـمــة جتـري خـالـصــة ألصـحـابـهـا
لــتـشــبع فـيــهم مــحـبــتـهـم وتـقــديـرهم

الالمحدود لتلك الرموز اخلالدة.
ان الــعــراقــيــ في الــزمن ــفــارقــة وا
ـقــراطي الــذي يــفــتــرض فـيه ان الــد
صــاروا ـــة يـــحــقـق لــهـم حـــيــاة كـــر
ـن يـقـصـدون زيـارته في يـتـوسـلـون 
حتـقــيق مــطـالب حــيـاتــيـة جـمــوعــهم
كـنـا وثقـنا وخدمـات تـخص احلكـومة
احداها في (2007) بطلبهم من األمام
ومـا ـاء والـكـهـربـاء! الـكـاظم تـوفـيـر ا
يـــــزالـــــون الى (2021) يـــــعـــــرضــــون
هم عـلى الـرموز الـدينـية دون ان مظـا
يـتـحـقـق مـنـهـا شـيــئـا.وطـبـيـعي ان ال
بل ان أي امـــام شـــأن لـالمـــام في ذلـك
(شـيـعي او سـنّي) لـو خـرج اآلن ودعا
ـتــخــاصـمــ من الــسـيــاســيـ إلى ا
ولـو أنه حـظـر ـا أطـاعـوه ـصـاحلـة  ا
اجــتــمــاعــا واحــدا لالحــزاب والــكــتل
ـسـؤول السـيـاسيـة لـراعه أن يـجد ا
ـسـتـوى من خـيـانـة فـيـهـا عـلى هــذا ا

الذمة وتردي األخالق.
واحلقيـقة الـسيـكولوجـية اخلـفية هي
شـحون بـانفـعال ان العـقل الشـعـبي ا
لن يـتحـرر إال بـذهاب الطـقس الـديـني
سيـاسـي خـبـثاء يـوظـفون الـطـقوس
الديـنـية لـلـبقـاء في الـسلـطـة ومجيء
ــة حـــكــومـــة تــؤمن لـــهم حـــيــاة كـــر
وعــنـدهـا سـوف لن تــكـون غـايـة آمـنـة
او الـطــقـوس الــديـنــيـة تــفـريـغ هـمـوم
مـتـعـة سـيـكـولـوجـيـة في اسـتـحـضـار
او عـرض ـاضي هـربــا من احلـاضـر ا
مــــظـــــالم عــــلـى اشــــخــــاص قــــضــــوا
نـحــبـهم..بل اشــبـاع حـاجــات روحـيـة
آخــرويــة وتــعــبــيــر عن مــشــاعــر حب
وتـقــديــر خـالــصـ لــرمــز ديـني يــعـدّ

وذجا للقيم الدينية واألخالقية.. ا
وتلك هـي مهـمـة الـعقل الـتـنـويري في
الـعــراق..عـلــمـانــيـا كــان ام ديـنــيـا..لم

ينتبه لها بعد!
{ مــؤسس ورئــيـس اجلــمــعــيــة الــنــفــســيـة

العراقية

" صـحــيـحــا يـوم كـان تــنــبـؤ "دوركــا
قـــــال:(ســــيـــــأتـي يــــوم تـــــعــــرف فـــــيه
مــجــتــمـعــاتــنــا حلــظــات من الــفـوران
تـــنــبــثـق من خاللـــهــا أفــكــار اخلالّقــة
جديـدة وتتـبلـور صيغ صـاحلة -خالل
الــــــزمـن- لـــــــتـــــــكـــــــون مـــــــوجّـــــــهــــــا
لإلنسـانيـة..وتـثبت أنّ في عـمق الذات
الـفـرديــة ذات جـمـاعـيـة كــامـنـة جتـعل
ـمـارسـات الـطـقـوسـيـة اخلالّقـة هـذه ا
تستفـيق)..فيمـا اوضح "جلبار دوران"
ـصاحـبـة للـطـقوس في آليـة الـتكـرار ا
عالقتها بـالزمن بقوله:(انـنا ح نكرر
بـحـسب ونـعـيــد األفـعـال الــطـقـوسـيــة
يـعـني أنـنا ـتـعـارف عـليـهـا الـقواعـد ا
نحيي زمنـا ماضيـا ونقاوم جتدد زمن

حاضر).
عنى ذاته توصل "بيار بورديو" وفي ا
الى ان (تــــكـــرار اإلتـــيـــان بـــشـــعـــائـــر
الـطـقـوس الـديـنـيـة بـحـسب تـوقـيـتات
يعـمل على سنـويّـة.. أسـبـوعيـة زمنـية
ـعــتــقــد في "تــطـبـع" الـذهن تــرسـيـخ ا
ألن االســــــــتـــــــعـــــــدادات واجلــــــــســـــــد
(dispositions) والـــطـــبــــاع تـــتـــرسّخ
تـــبـــاعـــا عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــكـــرار
ـصــحـوبـة الســيـمـا تــلك ا والـتــطـويع

بالشحنات الروحية والوجدانية).
وهذا يعني ان تكرار الطقس بعمليات
الشحن الـروحي والنفـسي االجتماعي
يــؤدي الـى انــتـــقــال قـــواعــدهـــا عــبــر
االجـيال بـعـمـلـيـات تنـشـئـة واكـتـساب
ـعتـقدات يـفضي الى تـرسـيخ ا ثقـافي
يول في اجلسد والذهن والقناعات وا

معا.
ويــرى األنــثـــربــولــوجــيـــون وعــلــمــاء
االجـتــمـاع الـذين انــشـغــلـوا بـتــحـلـيل
ان الـــســبـب الــرئـــيس في الـــطــقـــوس
صــــيــــرورتـــهــــا ظــــاهــــرة يـــعــــود الى
(االختالل) النـاجم عن التـغيـر السريع
وان في احلـيـاة االجــتـمـاعـيــة لـلـنـاس
ارسات الطقوس تأتي ردّا لردم هذا
اخللل وسدّ ما ينجم عن التغيرات من
اخـــــتالالت. وبــــتـــــعــــبــــيــــرنـــــا نــــحن

- هل تـعــمل الـطـقــوس الـديـنــيـة عـلى
تــعــبــئـــة اجلــمــوع وشــحن الــوجــدان
ا ينسجم وجتييش الوعي اجلمعي 

مع متطلبات العصر أم ضدها?
- هل تــنـــســجم الــطــقـــوس الــديــنــيــة
ـقراطية ام اجلماهـيرية مع الـقيم الد

تعارضها?
- هل ينجح السيـاسييون في توظيف
الطـقـوس الـدينـيـة لصـالح بـقـائهم في
الــســلــطــة ام ان الــطــقــوس الــديــنــيـة
ـكـنـهــا ان تـطـيح بـالــسـيـاسي الـذي

صلحته الشخصية ? يستغلها 
- هل تـعــمل الـطـقــوس الـديـنــيـة عـلى
اضفاء الشرعية على سلطة غير عادلة

ام تعمل على سحبها منها?
- وثمة اشـكالـية جـدليـة تخص ما اذا
ــارســات الــنــاس في كــانت جــمــيـع 
عــقالنـيــة ام غـيـر الـطــقـوس الــديـنــيـة
صحـية نفسيـا ام غير صحية عقالنية

نفسيا?
لــــــقـــــد راجــــــعـــــنــــــا كـــــتــــــابـــــات أهم
الــســيــكـــولــوجــيــ واالجــتــمــاعــيــ
ـفـكـرين الـذي كـتـبـوا في الـطـقـوس وا
الدينـية وسيـكولـوجيا اجلـموع (اميل
مـيـرسـيا ارك فـروم فـولـتـيـر دروكـايـيم
روالن فــولـتـيـر روبــار مـيـرتـون إلـيـاد
يونغ..) فوجدنا انهم ركزوا على بارت
ثالث عـــمــلــيـــات مــصــاحـــبــة لـــلــفــعل
الــــطـــقــــسي هـي:(الـــشــــحن الــــرمـــزي
والـتــقـعــيّـد والــتـكـرار)..تــعـمل بــشـكل
تـفــاعـلي عــلى تـثـبــيت قـواعــد ألحـيـاء
واقــعـــة مــضـت تــشــحـن بــالـــقــداســة
وتــســرجتـع احــداثــهــا بـــرمــوز تــلــهم
الذاكرة اجلـمعيـة بدالالت ومعـاني لها
ــمــارسـ لــهـا ان تـمــكّن ا قــيم عـلــيــا
يـعـيــشـوا زمـنـ في آن: زمـن مـتـخـيل
وآخـــر ـــاضي لـــواقـــعـــة حـــدثـت في ا
حـقـيـقي في احلــاضـر..يـحـصل حلـظـة
ـتـخـيل يـوقف الـتـقـائـهـمــا ان الـزمن ا
وعـنـد "وقـوفه " تـنـشط الـزمن الـفـعـلي
ـمــيـزة آلـيــة الـتــكـرار واالســتـرجــاع ا

للطقس".

الـشــعـيــرة الـديــنـيــة وفـقــا لـقــامـوس
ـــعــــنى ذاته بـــالـــلـــغـــة وفي ا ـــورد ا

العربية ايضا.
ومــا يــعــنــيـــنــا هــنــا هــو الــتــحــلــيل
من السـيكـولـوجي للـطقـوس الـدينـية
حــــيـث "قــــواعــــدهـــــا" الــــتي تـــــنــــظم
ودالالت ـقـدسـة لألفـراد ـمـارسـات ا ا
وقـدرتــهـا عــلى الـتــحـكم في رمـوزهــا
وسـيــطـرتـهــا عـلى الالوعي الـســلـوك
اجلمـعي للـجمـوع باعـتمـادها ايـقاعا
واحــدا وتــقــالــيـد مــوحــدة من قــبــيل
ــــــــــشـــــــــاركـــــــــ مـالبس ارتـــــــــداء ا
وقـيـامـهم بـحـركـات او افـعال مـعـيـنـة
اشـعـار اهـازيج لـطم بــكـاء مـشـتـركـة
البس تـــلـــطـــيخ الـــوجه والـــرأس وا
بالطـ او التـراب وخاصة الـنساء..
ــشـــاركــ انـــفــعــاالت تــثـــيــر لـــدى ا
تـتـصاعـد احـيـانـا الى حـالـة جـيـشان
ـشاعـر اجلمـاعية مصـحوبـة باتـقاد ا
وهيجانـها في احياء ذكـرى اوتمجيد
مـشـحونـة بـانـفعـاالت تـوحّد صاحـبه
اجلمـوع وتضـبط أداءها كـما يـضبط
قــائــد االوركــســتــيــرا أداء الــعــازفـ

نشدين. وا
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تـثـيــر الـطـقــوس الـديـنـيــة الـتي تـظم
تـسـاؤالت جـمــوعـا غـفــيـرة مــتـنـوعــة
نراهـا نحـن السـيكـولـوجيـ خطـيرة
من حــيث انـعــاكـاســتـهــا عـلى الــفـرد

نوجزها باآلتي: واجملتمع والوطن

تـنـاولت احلـلـقة االولـى تـاريخ ركـضة
طويريج ونتائج استطالع بخصوص
تـظـاهــرتـهـا في ( 30 آب  2020 و 19
آب 2021) وحتديـها ألوامـر احلكـومة
رجعية احملذرة من وباء وتوجيهات ا
كورنا..ونخصص هذه احللقة لتحليل
الــظــاهـــرة من مــنــظــور عـــلم الــنــفس

واالجتماع.
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يــودّ الــكــاتب الــتــنــويه الى انه لــيس
مــعــنـيــا هــنــا بــاالســبـاب أو الــدوافع
فـتـلك مـن اخـتـصـاص رجـال الـديـنــيـة
الـدين وهـي مـحـتــرمـة وال يــحق ألحـد
ـسـاس بهـا لـكـونـهـا تـتـعـلق بـحـرية ا
ا الـذي يعـنيـنا هو ا ـعتقـد الدين وا
دور الـطــقـوس الــديــنـيــة في الـتــحـكم
بسلوك ومـشاعر اجلمـوع الغفيرة من
وتــــفـــكــــيك تــــركــــيـــبــــتــــهـــا الــــنــــاس
الـســيــكـولــوجـيــة من حــيث تـكــرارهـا

وقواعدها ودالالت رموزها.
لــنــبـــدأ الــتــحــلــيل بـــتــحــديــد مــعــنى
مــفـــردة(الــطـــقس) لــيـــكــون لــنـــا فــهم
ـعجم مـشتـرك..فـهي تـعـني وفـقـا لـلـ(ا
الوسـيط) الـكـيفـيـة التي يـتمّ بـها أداء
قدّسـة وتنـظيمـها في إطار األنشطـة ا
احـتـفــالي.وتـعــني من  حـيث اصــلـهـا
الــلــغـــوي في الالتــيــنـــيــة:"األنــشــطــة
ــنــظــمــة الــتي تــتــخــذهــا واألفــعــال ا
فـيـمـا جـمـاعـة مــا خالل احـتـفـاالتــهـا"
Ritual تــعــني بــالـلــغــة االجنــلــيــزيـة

انها تعمل على اعادة السيكولوجي
توازن نفسي تمّكن الفرد من التوافق
احلـــيــــاتي واالجــــتـــمـــاعـي وخـــفض
اخلـوف الـنـاجم من قـلق وجـودي في

عالم متغير.
وهذا مـا تفـعله الـطقـوس الدينـية في
أنها تنشّط اجملتمع العراقي بخـاصة
الالوعي اجلـمعي لـدى جـمـاهـيره في
الـــوسط واجلـــنـــوب بـــشــكـل خــاص
ــــعــــاجلــــة احلــــرمــــان واألغــــتــــراب
والـــــشـــــعـــــور بـــــالـــــيـــــأس من خالل
ـــاضي والـــشـــكــوى اســـتـــحـــضـــار ا
ألشـخـاص قـضـوا نـحـبـهم والـتـوسل
بـهم حلل مـشــاكـلـهم والــتـخـفـيف عن
مــعــانــاتــهم..وهــذا مــا اثــبــتــنــاه في

دراسات ميدانية.
وثـمـة تــسـاؤل افـتــراضي يـجـيب عن
الـتـسـاؤالت في اعاله:لـو ان االنـسـان
ة ـنـحه حـيـاة كـر يـعيـش حاضـرا 
ادية ويحرره من ويؤمن احتاجـاته ا
فـهل تـبـقى ــسـتـقـبـل اخلـوف وقـلق ا
الــطـقــوس الــديـنــيــة بـهــذه اجلــمـوع

الغفيرة?.
ففي يقـدم عراق 1959 اجابـة عـملـيـة
ذلك الـعام كـانت احلـكـومـة قـريـبة من
وفــيه مـنح الـعــراقـيـون عـبـد الـشـعب
الكـر قاسم لـقب (ابـو الفـقراء)..ألنه
بنى مدينة الثورة لساكني الصرائف
واكـثر من 400 في منـطـقة الـشـاكريـة
ــشـاريع مــديـنــة جــديـدة وعــشــرات ا
بــفــضل اخــتــيــاره لـوزراء االروائــيــة
ـــعــايــيــر الـــكــفــاءة واخلــبــرة وفــقــا 
بـشهـادة حتى وألن الـرجل والنـزاهة 
وذج احلـاكم ثـل ا خـصومـه كـان 

القدوة من حيث نزاهته. 
والـــذي حـــصل عـــنـــدهـــا ان الـــنـــاس
توحدوا سيـكولوجيـا بحاضرهم وما
عـادت بــهم حـاجــة ألن يـســتـحــظـروا
اضي ويتوسـلوا باشـخاص قضوا ا
نحبهم..ولهذا ما كانت هنالك طقوس
بل كانت دينية بهذه اجلموع الغفيرة
منـاسبـات احـياء ذكـرى لرمـوز دينـية

ألف أفـــغــــانى  وكــــانت الـــنــــهـــايـــات
ـا مـتطـابـقـة  فمـشـاهد متـشـابـهة ور
هــروب األمـــريــكــيـــ من "ســـايــجــون"
أواخـر أبــريل 1975 تــكـاد تــكــون هى
ذاتها مـشاهد الـفرار من مطـار "كابول"
أخـيـرا  مـع فـارق أنـهــا مـنـقــولـة هـذه
ــرة صــوتـــا وصــورة  وبــالـــدقــيــقــة ا
والثانيـة  فقد أرسلت أمـريكا آالفا من
جــنــودهــا إلى اجلــزء الــعــســكــرى من
مـطـار كـابـول  واضـطـرت لالتـفـاق مع
حـركـة "طــالـبـان" عـلـى تـسـهـيـل مـهـمـة
الـهـروب  وتـريـد إجـالء نـحـو ثـمـانـ

ألفا من عـناصرهـا وعمالئهـا األفغان 
ويعتبـر رئيس أمريكـا بايدن أن إجناز
مـهـمة الـهـروب نـصـر عـظـيم فى ذاته 
وال يجـد حرجـا فى االسـتعـانـة بحـركة
"طالبان" لقمع وتـفريق جحافل األفغان
ـنـدفـع الـراغـبـ فى الـهـروب عـلى ا
الـطـائـرات األمـريـكـية  الـذيـن تـعـلـقوا
بعجالت الطائـرات وأبوابها  وأقلعت
الطـائـرات تـاركـة الـضحـايـا يـسـقـطون
ــــوت  ــــوت مــــنــــهـم من  أرضــــا  
والــبـــاقــون تـــتــكـــفل بــهـم رصــاصــات
األمــريـــكـــيــ  ورصـــاصـــات كـــتــائب
"طالـبـان"  الـتى ال تزيـد أعـدادهـا على
الـســبـعــ ألـفــا  يـشــدون جالبـيــبـهم
وعمائمهم وحلاهم ومواسير"البازوكا"
 ويـغــرقـون فى فــيض سالح أمــريـكى
متطـور ترك لهم  ذهب بـعضه تلـقائيا
كغـنـائم إلى دول جوار  كـمـا جرى فى
ـروحـيات بـطـيـاريـها هروب عـشـرات ا
إلى "طـاجــيـكــسـتــان"  بـيــنـمــا تـلــتـزم
س بـأى أمريكى ـبدأ عدم ا "طالبان" 
مــدنـيــا كــان أو عــســكــريـا  فـى أغـرب
كن تـصور صدوره عـن حركة سلـوك 
تعتبر نفسـها قائدة حترير وطنى ضد

احملتل الغزاة .
ـا ال يــكـون من عــزاء لـلــمـتــيـمـ  ور
حـبـة "مامـا" أمـريكـا  ولـلمـؤمـن ال
ـطـلــقـة شـبه يـزالـون بــقـدرة أمـريــكـا ا
اإللهـيـة  وبـقـداسة تـقـاريـر اخملـابرات
ركزيـة األمريكـية  التى حـلت عندهم ا
بـــديال آليـــات الــــذكـــر احلـــكـــيم  وقـــد

وتــبـــخــر 300 ألف جـــنــدى وضـــابط
أفـــــغــــــانى فـى حلـــــظـــــات  وآلـت كل
أسلحتـهم وأسلحـة القوات األمـريكية
وقواعـدها ومـطاراتهـا إلى "طـالبان" 
وذهـبـت أغـلـب عـوائــد الــتــريــلــيـونى
دوالر التى أنفـقتـها أمـريكـا هناك إلى
ال احلــركـة الــتـى أسـســهــا الــراحل ا
مـحـمـد عـمر قـبـل نـحو ثـالثـ سـنة 
فـيـمــا تـكـفل عــمـيل أمـريــكـا الـرسـمى
"الرئيس" أشرف غنى بسرقة الباقى 
وهرب مع زوجته  واسـتولت أمـريكا
ركزى األفـغانى" على أصـول "البنـك ا
قبل هروب رئيسه بفردة حذاء واحدة
 قـبل أن تــدق "طـالــبـان" عــلى أبـواب
"كابول" بنقرة إصبع  وتدخل القصر

الرئاسى للمرة الثانية .
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ولـيـسـت هـذه أول مـرة تــنـهـزم فــيـهـا
أمـريــكــا  فـقــد أدمــنت الـهــزائم  ولم
تدخل حـربا بـعد قـصف "هيـروشيـما"
و"جنازاكى" بالقنابل الذرية فى نهاية
ــيـة الـثـانــيـة  لم تـدخل احلـرب الـعـا
حــربـــا إال وخــســـرتــهـــا  من احلــرب
الـكــوريـة أوائل خــمـسـيــنـيــات الـقـرن
الــعــشــرين  ولــيس انــتــهــاء بــحــرب
الصـومـال وحـرب الـعراق  وبـيـنـهـما
حـرب فــيـتـنــام األشـهــر  الـتى قــتـلت
فيـها أمـريكـا ثالثـة مالي فـيتـنامى 
وفقدت 58 ألفـا من جـنودهـا  بـينـما
كـــانت خـــســـارتـــهـــا مع حـــلـــفـــائـــهــا
ـتــعـاقـديـن فى حـرب أفــغـانــسـتـان وا
نحـو سـبـعة آالف  مـقـابل مـقتل 300

قل مـــا شــــئت من أوصــــاف عن الـــذى
جرى ويـجرى فى أفـغـانسـتان الـيوم 
فـإذا قـلت أنـهـا "خـيـانـة أمريـكـا" فـأنت
مـحق  وإذا قـلت أنـهــا مـذلـة وسـقـوط
ألمـــريـــكــــا  فـــأنت عـــلـى حق أكـــثـــر 
فخـيـانـات أمـريـكـا لـعمـالئهـا من أصل
طبـاعهـا  ولم تكن اخلـيانـة األمريـكية
فى أفغـانسـتان سـلوكـا اختيـاريا  بل
اندفـعت إلـيه بـاإلجـبـار ال بـاالخـتـيار 
تـها هـناك كـانت أسبق من قرار وهز
انسـحابـها  ذهبـت واشنـطن وحلـفها
األطلنطى إلى أفغانـستان قبل عشرين
علن هـو القضاء سنة  وكان الـهدف ا
عـلى حركـة "طـالـبـان" حـاضـنـة تـنـظيم
الـقــاعـدة  ولـم حتـصــد سـوى الــفـشل
بعد اإلزاحة السريـعة حلكم "طالبان" 
واغتيـال أسامـة بن الدن بعـدها بـعشر
سـنــوات  وفى بــاكــســتـان ولــيس فى
أفغانستان  وقبل قرار ترامب وبايدن
من بـعـده بــاالنـسـحـاب  كــانت حـركـة
"طالـبـان" تـسيـطـر عـلى نصف أراضى
أفغانستان  ولم يكن يتبقى لها سوى
الــســـيــطـــرة عــلـى عــواصم الـــواليــات
األربـــعــــة والــــثالثــــ  ومع هــــرولـــة
تـعجل  القـوات األمريـكـية وفـرارهـا ا
دن والـعـاصـمة دخلت "طـالـبـان" إلى ا
"كــــابــــول" فى أســــبــــوع  وفى غــــالب
األحــيــان دون طــلــقــة رصــاص  فــقــد
انهار اجلـيش األفغـانى العـرمرم الذى
دربته وسلحته أمريكا فى أيام  تماما
كـمــا حــدث لـنــظــيـره "الــعــراقى" الـذى
اكتسـحته "داعش" قبل سـبع سنوات 

سفـارتـا روسـيـا والـص عن اإلخالء 
وأقامـتـا تواصال احـتـوائـيا مـبـكرا مع
ال حـكم "طــالــبـان" اجلــديـد بــزعــامـة ا
"هبـة الله زاده"  وهـو ما يـعنى سـعيا
التــقـاء شــرور قــد تــأتى مـن الـفــوضى
ـتوقـعـة  وصـوال إلحـتواء األفغـانـيـة ا
ـوقع أفـغـانـسـتـان اجلـغـرافى الـصـ 
هم فى وسط آسـيـا  وكسـبه لـصالح ا
ـعـروفـة بـاسم خـطـة الـصـ الـكبـرى ا
ـــا احـــتـــكـــار "طـــريق احلـــريــــر"  ور
ـعـادن الـنادرة استـخـراج الـنـحـاس وا
فى أفغانـستان كـاللـيثيـوم والبريـليوم
وغيره  مقابل معونـات صينية سخية
إلى بـلــد مـنـكــوب بـ األشــد فـقـرا فى
الــعــالـم  واحملــصــلــة بـــبــســاطــة  أن
أفغانستان بلد األفيون وتمزق القبائل
واألعـــــــراق ووعـــــــورة اجلــــــــــــــبـــــــال
واحلروب الـتى ال تـنتـهى  قـد تتـحول
للـمـفـارقة إلـى رصيـد مـضـاف لهـيـمـنة
الــصـــ وروســيــا وذوى الـــقـــــــربى 
بينـما ال تـخـــــــرج أمـريكـا والـــــــغرب
من أفـــغــانـــســـــــــــتـــان حـــتى بـــخــفى
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وقـد ال يكـون مـن أمل ظـاهـر فى سـلوك
مـخـتـلف من أغــلب حـكـام الـعـرب  وال
فى صــــوغ ســـيــــاســـة جــــديـــدة جتـــاه
أفغانستـان  البعيدة عـنا جـــــــغرافيا
 القريـبة سـياسيـا ودينـيا وتاريـخيا 
ولــســبب ال يــخـــفى  هــو خــضــــــــوع
احلكام غالبـا للمشيـئة والســـــــــياسة
ـعــيـة األمـريــكــيـة  وإدمــان الـركـض 
واشنطن  حـيثـما حلت أو انـسحبت 
وفى الــذاكــرة الــــــــــقـــريــبــة مــآسى ال
حتـــصى  وذهــــاب مـــنــــــــــــقـــاد وراء
أمـريــكـا بــدعـوى مــحـاربــة الـروس فى
أفغـانسـتان  ورفع شـعار اجلـهاد ضد
"الـــــكـــــفـــــرة" الـــــروس مـــــنـــــذ أواخـــــر
الـسـبـعـيـنـيــات  وهـو مـا ارتـد عـلـيـنـا
وبـاال وتـخـلـفـا وإرهـابـا  ومن دون أن
يــنــقــذ الـــشــعب األفــــــغـــانى ضــحــيــة
األطراف كلـها  وتـلك قصـة أخرى  قد
نـعـود لـتـنـاولـهـا فى مـقـال مـقـبل بـإذن
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أفغـانسـتان إلى "طـالبـان" القـادمة من
عوالم الـقـرون الوسـطى  وفى سـياق
خـطــة أمـريــكـيــة بـديــلـة  تــهـدف إلى
حتـــويـل أفـــغــــانــــســـتــــان إلى جــــنـــة
جلـمــاعــات اإلرهــاب الــديــنى  تــهـدد
ــنــافــسـة ألمــريــكــا  والـتى الـصــ ا
تـتـشـارك بـاحلــدود مع أفـغـانـسـتـان 
وتـتخـوف مـن دعم "طـالـبان" احملـتـمل
ـســلـمــ غـرب حلـركــات "اإليـجــور" ا
الــــصـــ  إضــــافــــة لــــدعم حــــركـــات
راديكالية مسلحة عند جيران الشمال
األفـغـانى  وبـالـذات فى جـمـهـوريـات
"طــاجـــيـــكــســـتـــان" و"أوزبــكـــســـتــان"
و"تـــركــــمــــانـــســــتـــان"  وكــــلــــهـــا من
سـلـمة جمـهـوريـات آسيـا الـوسطـى ا
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واحلليـفة أمـنيـا ال تزال لـروسيا  مع
ضمان زعزعة األوضاع فى "باكستان"
احلليفـة جتاريا واقـتصاديـا للص 
ولها حدود بطول 2200 كيلومترا مع
أفغانستان  فـضال عن تشجيع إيواء
ـنـاوئة تـطـرفـة ا احلركـات الـسـنـيـة ا
إليــران الـــشــيـــعــيـــة اجملــاورة غـــربــا
ألفـغـانـسـتـان  وكـلـهـا مع غـيـرهـا من
ـكـشـوفـة أوهـام اخلـطط األمـريـكــيـة ا
العـبيطـة  فقـد حرصت إيـران ـ مثال ـ
على إقـامة خـطـوط اتصـال مبـكرة مع
"طالبـان"  ولطهـران موقع قدم كـبيرة
داخل أفغـانسـتـان  وأقلـية "الـهازارا"
الشـيـعيـة األفـغـانيـة  تـصل نـسبـتـها
إلى %20 من مــــجــــمـــوع الــــســــكـــان
األفـــغـــان  وقـــد تــــكـــون من شـــركـــاء
"طـالبـان" فـى احلكـم اجلـديد  نـاهـيك
عن مـقــدرة بــاكـســتــان عـلـى تـرويض
"طــالــبــان"  وقــد كـــانت األخــيــرة فى
األصـل صــــــنــــــيــــــعــــــة اخملــــــابــــــرات
البـاكـسـتانـيـة  وكانـت باكـسـتان هى
عترفة بحكم "طالبان" الدولة األولى ا
الـقد بـ عـامى  1996و 2001 ولم
يكن معـها فى االعـتراف الدبـلوماسى
سوى دولت خليجيت  بينما يبدو
رة  فـقد امتنعت األمر مختلـفا هذه ا

تــطــايــرت تــقــاريــر اخملــابــرات إيــاهـا
كـــأوراق "دشت" فـى الـــهــــواء  وثـــبت
ه  فقد زيفها وضاللها وإفالسـها ا
توقـعت سقـوط كابـول فى يد "طـالبان"
بــعـــد ســـتــة شـــهــور مـن االنــســـحــاب
األمريـكى الـذى كـان مـقـررا إتمـامه فى
أوائل ســــبــــتــــمــــبـــر 2021 ثم عــــدلت
ــدة  ثم إلى الـتــوقــعــات إلى نــصف ا
ثالثـ يومـا الغـيـر  بـيـنـمـا اجـتاحت
"طالـبـان" عـواصم الـواليات األفـغـانـية
فى أيام  ودخـلت "كابـول" فى دقائق 
وفى عمليات تسليم وتسلم آلية تماما
 وكأن الـقصـة كـلهـا ال تـعدو أن تـكون
سوى "لعبة كومبـيوتر"  بينما وجدت
واشنطن نفسها غارقة فى الفضيحة 
ــا أسـمـاه عـودة فـبـايــدن الـذى وعـد 
أمـريـكـيـة قـويـة لــقـيـادة الـعـالم  يـجـد
نفسه فى حالـة انكماش كـفأر مذعور 
وتــســلـــيم بــائـس بــضــيـــاع الــصــورة
صـنـوعة عـن قوة أمـريـكا  الذهـنـيـة ا
ومطـاردا حـتى من تـرامب الـذى طالب
ـهتم بإجالء كالب باستـقالة بـايدن  ا
األمريـكـيـ البـولـيـسيـة  وتـفـضيـلـها
عــلى عــمالئـه األفــغــان اخلــائــفــ من
نتظرة  فقد ابتلع إعدامات "طالبان" ا
بـايـدن وعـود أمـريــكـا األولى عن بـنـاء
أفغانستان جـديدة  وعن نشر احلرية
قراطية وحقوق اإلنسان  وإلى والد
غـيـرهـا من أوهـام تـعــود عـلى بـيـعـهـا
"الـكـاوبـوى" األمـريــكى زمن سـطـوته 
الـتى جـارت عـلـيــهـا حتـوالت الـعـالم 
وأفـقــدت أمـريــكـا امـتــيـازهــا األعـظم 
وحولـتها إلـى مجـرد "قوة عظـمى" ب
مـتــعــددين  تـكــاد خــطـوات بــعــضـهم
ثقلة بخيباتها  فلم تسبق واشنطن ا
يـا من قيمة يعد للـخطط األمريكـية عا
كبـيـرة وال مفـعـول أكـيد  فـقـد قيل من
زمـن  أن أمــــــــريــــــــكــــــــا ذهــــــــبـت إلى
أفـغـانـسـتــان بـخـطـة كـونــيـة  هـدفـهـا
حصـار صـعود الـصـ وعودة روسـيا
واحتـواء الـهـند  ولن تـعـدم من يـقول
لك اليوم بعد عشرين سنة إخفاقا  أن
أمـريـكـا تـنسـحـب الـيوم  وتـسـلـم أمر
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وإنشاء منتجات عالية التقنية واتخاذ
القـرارات الـتي حتدد مـكـانـة البالد في
ســبــاق الـــريــادة الــتــكـــنــولــوجــيــة. -
أصـبـحت اجلــامـعـات مـراكــز لـتـطـويـر
استراتيجيات طويلة األجل ومحركات

للنمو االقتصادي للدول ;
- أصبـحت اجلـامـعـات مراكـز لـتـكوين
ثقـافة بـديـلة وقـيم األجـيال عـلى عكس
الثقافة اجلماهيرية وقيم االستهالك و

"إنترنت األشياء".
نطقة: دور اجلامعات في ا

 - اجلامـعـات جـزء ال يتـجـزأ من نـظام
االبـتـكـار اإلقـلــيـمي  وحتـدد مـحـتـواه

إلى حد كبير .
- تـلـعب اجلـامــعـات دوراً حـاسـمـاً في
تـــشـــكـــيـل وتـــشـــغـــيـل ســـوق الـــعـــمل

اإلقليمي.
 - اجلـــامـــعـــات هي مـــراكـــز اخلـــبـــرة
الـوطـنـيــة واإلقـلـيـمــيـة ولـديـهـا أدوات

حتليل وتقييم البيانات . 
 - اجلامـعـات مراكـز ثـقافـيـة تعـلـيمـية
وتـدريـبـيــة  إقـلـيـمــيـة  حتـدد إلى حـد
كبير محتوى برنامج الـتنمية الثقافية
واالقتـصاديـة  لـلمـؤسسـات االنـتاجـية

نطقة. واخلدمية الوطنية وا
أستراتـيجيـة تطـوير منـهجـية التـعليم
الـعـالي والـعــلـوم والـتـكــنـولـوجـيـا في

العراق : 
- تعمل استراتيجية تطوير اجلامعات
رحـلة القادمة ـقترحة في ا العراقية  ا
حتـى عام 2025 ضـمن اسـتـراتـيـجـيـة
تنمية تـعليميـة وخطة تعلـيم تنموية 
مع احلــفــاظ عـــلى تــطــويـــر وتــنــمــيــة
مـسـتــويـات  ضـمــان اجلـودة الـعــالـيـة
للتعليم العالي  على توجيه موظفيها
وطالبـهـا لـتــطـويـر  وتـنــمـيـة الـقـدرات

عالم متحول. 
ية والبيئية التغييرات االقليمية العا
تـسـتـلـزم مـتـطـلـبـات جـديـدة ألنـشـطـة
اجلـامــعـات لــتــواكب حـركــة الـتــطـور

والعلم في العالم  :
 دور اجلامعات فـي السياق االقـليمي

ي: والعا
 - أصـبـحت اجلـامـعـات مـراكـز جـذب
تخصـص موهبة  ألكثر العلـماء وا
حــيث حتـــدد االجتــاهــات الـــوطــنــيــة
ـيــة في اجملـاالت واالقـلــيـمــيـة والـعــا
الـعـلمـيـة والـعـلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـية

والعلمية واإلنتاجية . 
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- أصـــــبــــــحت اجلــــــامـــــعـــــات أدوات
للـمـساهـمة  اجلـيـوسيـاسـية واجلـيو
اقتـصـاديـة   حـيث تـشـارك في إعادة
وارد الـبشـرية األكـثر قـيمة  توزيع ا
فــضالً عن تــكــوين نــخب مــوالــيــة أو

احتجاجية.
ـــســــتـــوى دور اجلـــامــــعــــات عـــلـى ا

الوطني:
 - تصـبح اجلـامـعات  بـالـتـعاون مع
الصناعـة واألعمال  مراكـز لالبتكار 

ـعـاهـد الـفـنـية بـرز دور اجلـامـعـات وا
والتقـنيـة والتـكنـولوجيـة في ظل عالم
مـتـحـول واحـداث مـتـسـارعـة  وايـضـاً
الــتــغــيـــرات والــتــطــورات الـــبــيــئــيــة
ـيـة تـسـتـلزم مـتـطـلـبـات جـديدة والعـا
ـعاهد النشطـة  وهيـكلـة اجلامـعات وا
الفـنية والـتقـنيـة والتـكنـولوجـية التي
تـعـد مـراكـز جـذب لـلـعـلـمـاء واخلـبـراء
والـبــاحــثــ االكـثــر مــوهـبــة   بــشـأن
اجتـاهـات تـنـمـيـة وتــطـويـر مـنـهـجـيـة
الـتـعـلـيم الـعـالي في الـعـراق اعـتـمـادا
على جتـربة  الـتعـليم الـعالي والـعلوم

والتكنولوجيا في روسيا وكاالتي : 
ـعـاهـد وهـيـئات تواجـه اجلامـعـات وا
الــتــعــلــيم الــتـــقــني ( والــذي نــتــأمــله
والتعـليم الـتكـنولوجي والـتطـبيقي  )
اليوم حتوالً  آخر ناجتاً عن التغيرات
ــيــة في مــخــتـلف االقــلـيــمــيــة  والـعــا
مــجــاالت حــيـاة اإلنــســان واجملــتــمع.
التـحـديـات اجلديـدة  لـلـتعـلـيم الـعالي
هي الــتــهــديــدات والــفــرص عــلى حــد

سواء . 
ـعـاهـد والـتـعـلـيم ودور اجلـامـعـات وا
التقني والتكنـولوجي والتطبيقي  في

ـــعــــلـــومــــات واالتـــصــــاالت الـــذكـــاء ا
االصـطـنـاعي.ودراســة تـطـور وابـتـكـار

التقنيات وظهورها. 
ــهن - مــراجـعــة أســاســيــة لــقــائــمـة ا
ـــطـــلـــوبـــة  والــــكـــفـــاءات الالزمـــة  ا
وإضـفـاء الـطـابع الـشـخـصي وإضـفـاء

الطابع الفردي على عملية التعلم.
 - تــغـــيــيـــر الـــتــصـــورات الــقـــيــمـــيــة
لألشـــخـــاص حتت تـــأثـــيـــر انـــتـــشــار

"إنترنت األشياء".
ــيــة والــبــيــئــيــة ان الــتــغــيــرات الــعــا
ـتـسـارعـة  والـتطـورات احلـديـثـة في ا
ـعـرفـيـة الـعـلـوم واتــسـاع الـفـجــوات ا
والتـطبـيـقيـة  ...  والـتغـيرات الـبـيئـية
ـواجهة واالقتصـادية يسـتدعي االمر  
هـذه التـحـديـات الـوطـنـيـة واالقـلـيـمـية
ـيـة ان  نـنـتـهج نـهج والـبـيـئـيـة والـعـا
ومنـهج جـديـد في الـعـلـوم التـطـبـيـقـية
واعـداد جـامـعــة لـلـعـلــوم الـتـطـبــيـقـيـة
وابـرزهـا عـلـوم  االقـتـصاد الـتـطـبـيـقي
شـروعـات الريـاديـة  لـغرض تـركـيز وا
االهـــتــــمـــام بـــتــــحـــويل الــــنـــظـــريـــات
والـرســائل واالطـاريـح  الى مـنــهـجــيـة
تـطـبـيـق عـمـلي لـغــرض تـقـلـيص وردم
ــعــرفــيــة الــفــجـــوات  االقــتــصــاديـــة ا
.... والتطبيقيـة وبناء جيل متطور واعٍ
واالنتـقـال من الـتعـلـيم الـتنـظـيري الى
التعليم والـتدريب التطبـيقي وتقليص
ـعرفة الـتطبـيقيـة وخلق سوق فجوة ا
تـعـلـيم تـطـبــيـقي مـتـطـور  في الـعـراق
داعم الحــتــيــاجـات تــطــويــر وتــنــمــيـة
الـقـطــاعـات االقـتــصـاديـة واالنــتـاجـيـة
ولتـلبـية احلـاجات الـوطنـية والـعربـية
ـــعـــرفـي والـــرقـــمي واالســـتـــثــــمـــار  ا

والتطبيقي .وللحديث تتمة ...
الية  { باحث في الشؤون ا

أصـبح اجملــال األكـثـر تــنـافـســيـة هـو
مـجـال الـتـراكم واالسـتـخـدام الـرشـيد
ـال الـبـشـري  والـذي يـتـزايد لرأس ا
فـــــيه الـــــصـــــراع بـــــ الـــــعـــــلـــــمـــــاء
ؤهل تأهيالً عاليا. تخصص ا وا
 الــســيـــاق االقــتــصـــادي - الــتــحــول

ي: العا
- ظــهــور دورة اقـــتــصــاديـــة جــديــدة
ـوذج اقـتـصـادي جـديـد  وتـبـاطؤ و
في النـمـو االقـتصـادي  وانـتـقال إلى

اقتصاد دائري.
ـوذج تـكنـولـوجـي جـديد  - ظـهـور 
والــذي يــرجـع إلى ظــهــور تـــقــنــيــات
جــديــدة بـشــكـل أســاسي  وعــنــاصـر
الذكـاء االصطـنـاعي  وتطـوير أدوات
لتحليل مصفوفات البيانات الكبيرة.
- رقــمــنـــة االقــتــصـــاد  وهــو اجتــاه
واضح نـحـو األتــمـتـة والــروبـوتـات 
ـا أدى إلى انـخـفــاض تـدريـجي في
ــبــاشــرة في ــشــاركـــة الــبــشــريـــة ا ا

عمليات اإلنتاج.
 - جتـــمـــيع اإلنـــتـــاج احلـــديث عـــلى

أساس مراكز الكفاءة احلديثة.
 الـسـيـاق الـثـقــافي - إعـادة الـتـفـكـيـر

ي: العا
- تـعزيـز دور الـتـقـنـيـات الـرقـمـية في
حيـاة اإلنـسـان. دراسـة وتـعـلم رقـمـنة
جـمــيع مــجــاالت احلـيــاة الــبـشــريـة 
وظهور مجتمـع رقمي شبكي وظاهرة
"الثقـافة الرقـمية" واالهـتمام بـتكريس

. نهج التعليم الرقمي عملياً
  - تـعزيـز عـمـلـيـة الـتـحـضـر وهـجرة
ـوهــوبـ الـيــد الـعــامـلــة لـلــشـبــاب ا

ؤهل تأهيال عاليا. تخصص ا وا
- اخلــــوف مـن فــــقـــــدان الــــســـــيــــادة

الشخصية بسبب التطور

واالمكـانات واالمـكانـيات واالبـتكارات
ــشــكالت احملــلــيــة والــوطــنــيـة حلل ا
يـة لـلعـلـوم والتـعلـيم الـعالي   والعـا

وإلى حتقيق معالم طموحة جديدة 
- تـعـزيـز مــكـانـة وتـرتــيب اجلـامـعـات
الـعــراقـيــة بـ اجلــامـعــات  الـعــربـيـة

ية. واالقليمية والعا
- صياغة البرنامج:   أوالً
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يـتــطــلب حتــديــد األهـداف والــغــايـات
االسـتـراتــيـجـيـة لــتـطـويــر اجلـامـعـات
ــــعـــاهــــد والــــتــــعــــلـــيـم الــــتـــقــــني وا
رحلة والتكنولوجي والتطبيقي  في ا
احلـالــيــة فـهــمــاً عـمــيــقـاً لــلــسـيــاقـات
والـتـحــديـات والـتـطــلـعـات  الــوطـنـيـة
ــيــة  فــضالً عن واالقــلــيــمــيــة  الـــعــا
االجتاهات الرئـيسية لـتطوير الـتعليم
الـــعـــالـي في الـــعــــراق   مع مـــراعـــاة

ية. االجتاهات العا
ية 1.1السياقات واالجتاهات العا

 فيـما يـلي أهم السـياقـات والتـحديات
ي: ستوى العا احلديثة على ا

 الـــســـيـــاق اجلـــيـــوســـيـــاسي - عـــدم
ي: االستقرار العا

تزايد داخل الدول  - عدم االستقرار ا
 في مـجـال الـعالقـات بـ الـدول وفي
الـنـظام الـدولـي ككـل  زيـادة في قـيـمة

السيادة واألمن.
 - تـعـزيــز مـكـافــحـة الـفــسـاد  ودائـرة
الــنـــفـــوذ عــلى الـــســـاحــة الـــوطــنـــيــة
والدولـيـة .  إن حتـول نظـام احلـوكـمة
ي هـو انتـقال تـدريـجي إلى عالم العـا

متعدد األقطاب.
ــدخالت  - تــعــزيـــز دور الــعـــوامل وا
ـوارد الـعــلــمـيــة والـتــكــنـولــوجـيــة وا
الـبـشـريـة في اجلـغـرافـيـا الـسـيـاسـية.
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الــطــالــبــانــيـة Talibanism مــصــطــلح دخـل االدب الــســيـاسـي وادب احلــركـات
اضـي حيـنـما تـظـافـرت عدة عـوامل عـلى الـبروز اجلـهـاديـة في تسـعـيـنات الـقـرن ا
او واالنتصـار السريع حلركة طالبان سواء في باكستان او في افغانستان اوال 
تـواصـلـة منـذ نـهـاية ـنـطقـة تـالـياً. فـبـعـد اكثـر من عـقـدين من احلـروب ا في دول ا
والتي تـواصلة  ستـمرة واحلرب االهلـية ا والفـوضى ا اضي   سبعـينات القـرن ا
برز من حضن ادت الى مقتل اكـثر من ملـيون افغاني وتـدمير الدولـة واقتصـادها 
عاناة والتخلف هناك ومن عمق الفقر وا معسكرات اللجوء االفغاني في باكستان 
ـعـادلـة االفـغـانـيـة رأسـاً عـلى عـقب جـيل جـديـد من االسالمـيـ اجلـهـاديـ قـلب ا
وســاهم في انــدالع حـــروب لم تــنــتهِ لالن فـي الــشــرق االوسط. فــفي عــام 1994
تـأسـست حـركـة طـالبـان في مـعـسـكـرات الالجـئـ االفغـان في بـاكـسـتـان عـلى يد
جمـاعة عـلـماء افـغـانسـتان JUI التي بـاتت االب الـروحي والفـقهي لـطـالبـان. هذه
اجلــمـاعـة أخـذت بـبـث افـكـارهـا الــديـنـيـة بـ الـالجـئـ االفـغــان الـذين هـربـوا من
ـستمـرة في حلقـات وعظـية ضمت كـثير من الـشباب افـغانسـتان بسـبب احلروب ا

تعلم والذين بات يطلق عليهم (طالبان) اي طالب الفقه والدين. االفغاني غير ا
قاتـل االفـغان البـشتون عـلى الرغم من ان اجلـسم االساس لـطالبـان تشـكل من ا
عـاونـة ودعم امـريكي  اال ان ذلك لم الـذي حـاربوا االحتـاد الـسوفـيـتي ودحـروه 
قـاتـلـ من الطـاجـيك واالوزبك والـباكـسـتـانيـ والـعرب نع من انـضـمـام االف ا
بل في قــره غــســتـان و داغــســتـان الــذين قــاتــلـوا لــيس فـي افـغــانــسـتــان حــسب 
ـقـاتلـ االسالميـ الذين واوزبـكسـتان! وقـد قدرت مـصـادر االستـخبـارات عدد ا
نطقة وقومياتها باكثر من ثالث الفا. لقد ادت انضموا لطالبان من مختلف دول ا
ـقـاتـلون وهم مقـرونـةً بـالـغـضب الـذي أحس به هـؤالء ا عـوامل الـنـشـأة اجلـهـاديـة 
يـرون ويـسـتشـعـرون الـفـوضى الـعارمـة الـنـاجـمـة عن احلـرب االهلـيـة الـعـرقـية في
افـغــانـسـتـان بـعـد الـفـراغ الـسـيـاسي واالمــني الـذي تـركه االنـسـحـاب الـسـوفـيـتي
العسـكري من جهة  واالنسحاب السياسي واللوجستي االمريكي من جهة اخرى
ـكن بـأنه ال  ان راسـخ (مثـلـمـا هـو احلـال بـ كـثـيـر من الـعـراقـي االن)  الـى ا
اعادة االمن والـقضاء على الفوضى اال من خالل نظام قوي ال يؤمن سوى بفرض
الــسـلـطــة والـنــظـام بــغض الـنــظـر عن كــيـفــيـة حتــقـيق ذلـك. فـاالحتـاد الــسـوفــيـتي
امـا االمـيـركـان فـقد ـكنه الـفـوز في افـغـانـسـتان  (كـاالمـيـركـان االن) ايـقن انه ال 
وشـعـروا انهم لم تركـز اهـتمـامـهم بعـد انـدحار الـسوفـيت عـلو الـهـوس بابن الدن 
ـوذجـهم االسالمـي اجلـهـادي. نـشـأ عن ذلك يـعــودوا بـحـاجـة الى االسـتــمـرار بـا
مـا يُتـوقع ان ينـشأ االن  من فـوضى ادت الى قتـال عرقي غـذته مصالح الفراغ  
الـدول اجملـاورة حـيث دعـمـت الـسـعـوديـة والـبـاكـســتـان (اجملـاهـدين) من االكـثـريـة
الـبـشتـونـية  في حـ دعـمت اخلـمس جمـهـوريات الـسـوفيـتـية الـسـابقـة واجملاورة
قـاتـلة من الـهـازارا والطـاجيك الفغـانـستـان فـضال عن ايران والـصـ الفـصـائل ا

واالوزبك والتركمان. 
مقـاتلي طالـبان ومن ورائهم االسـتخبارات لقد اقنـع هذا السيـرك العرقي الـعنيف 
البـاكسـتانـية من جـهـة وجمـاعة عـلمـاء افغـاسـتان والـباكـستـان من جهـة اخرى ان
العنف والسالح هـما السبيل الوحيـد النهاء القتال واستـتباب االمن في افغنستان
ـشكـلة الـفقـهية الـتي واجهت  لـذلك  تبـني مفـهوم (اجلـهاد) االسالمي. اال ان ا
ـفـتي الـشـرعي لـطـالـبـان) هي ان الـفـقه الـديـوبـاندي جـمـاعـة عـلـمـاء افـغـانـسـتـان(ا
ـاتريدي احلـنفي الذي تتـبناه جـماعة العـلماء هـذه اسوة بجـماعة العـلماء الـهندية ا
والـذي روجت له كثـير من مـواقع االسالم السـياسي خالل االيام (اجلمـاعة االم) 
ذاهب االخرى.لذا  تكييف وتطوير هذا سلم من ا قاتلة ا اضية  اليسمح  ا

الفقه ليسمح بذلك. 
ساعدة في تحدة لتقد ا فمثالً وجهت حـركة طالبان خطابا مفتوحاً لبعثة اال ا
دني قائلةً: "بالنسبة لنا فان... افراد الشرطة افغانستلن ردا على اتهامها بقتل ا
ـوظفـ الـرسـميـ الـذين يـدعمـون الـغزو وا والـعـاملـ في الـقـوافل اللـوجـسـتيـة 

" وبالتالي يجوز قتلهم.  يليشيات- ليسوا مدني -أي ا واألرباكي
ـكن مالحـظـة الـتـشابه فـي فقـه اجلهـاد بـ الـقـاعـدة و طـالـبـان! في احلـلـقة هـنـا 
ـتـسـامح الـذي اعـتـنـقـته وبـشـرت به الـقـادمـة اشـرح كـيف حتـول الـفـكـر احلـنـفي ا

جماعة علماء افغانستان الى فكر جهادي متطرف.
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في مقـالـنـا السـابق حتـدثنـا عن دولـة الـنقـيق وكـيف حتـولت أنظـمـة االنـقالبات إلى
مجـرد نـقيق سـيـاسي عـلى شكل شـعـارات ومزايـدات تـطـحن فيـهـا شعـوبـها حتت
عجالت الغرائـز والعواطف والتكلسات البدويـة التي تُخدر جمهور في غالبيته أميّ
ا من الفقـر والبطالة وانعـدام اخلدمات جتعله حتت وطأة أبجدي وحـضاري يأن أ
تلك اخملـدرات السـيـاسيـة والديـنـية واالجـتمـاعيـة يـعيش نـشوة الـسـكر واحلـشيش
الـسياسي دون أن يـشعر بـأنهم يُقـطعونه إربـاً إربا ففي دولـة النقـيق التي أنـتجها
ثل ميشـيل عفلق في سـوريا والعراق مـنذ أكثـر من نصف قرن كـانت أفضل ما 
ذلك الفلـكلور السياسـي في اجلزيرة العربيـة قبل ظهور اإلسالم وبـعد انهيار حكم
ثل من نـظم سـياسـيـة حلد الراشـدين عـلى أيـدي ورثة هـذا الـفلـكـلور وأسـوأ مـا 
اآلن ففي دولـتـهم بالـعـراق يتـذكـر اجلمـيع جـيداً كـيف كـانوا يـغيـرون ألـوانهم مع
الوقت والضروف كـالضفادع وحينما عادوا نهاية الـستينيات أصبحوا شيوعي
ـعلن وجزارين للشيـوعي العراقي أكثر من ليـن وخليفته سـتال في الظاهر وا
أكـثر من خلـيفة اندونـوسيا وفـيما بعـد خليفـة السودان الـنميري ثم غـيروا ألوانهم
حـينمـا انقلـبوا عـلى الكورد فـتحالـفوا مع كل الـشياطـ حتى تـمكنـوا فزاد وارتفع
نقـيقـهم وما لبـثوا أن غيـروا ألوانـهم ثانيـة ليـكونوا سـلفيـ أكثـر من الشيخ مـحمد
عـبد الوهـاب فيكـفروا كل من يـتحدث خـارج مفاهـيمـهم االنتهـازية ويحِـلوا إرساله

إلى اجلحيم أو اجلنة كما يشاؤون.
WOHK « ¡«b «

ـتهم في الـكـويت أصـبحـوا من ألـد أعـداء الـسلـفـية ومع مـطـلع الـتسـعـيـنيـات وهـز
الدينيـة أو ما أسموها هم بالوهابية وما لبثوا أن غيروا ألوانهم وأفكارهم فنشروأ
الـصوفيـة وطرقهـا حتى تبـوء الرجل الثـاني في دولتهـم موقع اخللـيفة في الـطريقة
وتمادى ابن الـرئيس البِكر في طموحاته لنيل واحدة من درجات العلم لدى احلوزة
غازلـة أعداء األمة العـربية من اإلمبريـالي فدعوا الشيعـية وقبل سقـوطهم بدأوا 
ـتحدة لتشاركهم في خيرات العـراق وثرواته مقابل اإلبقاء على نظامهم الواليات ا
ولـكن األمـور أخـذت مـجــرى آخـر غـيـر الـذي كــانـوا يـخـطـطــون له فـاالمـريـكـان لم

يرضوا بالشراكة بل كانوا يريدون كل شيئ.
وبـيـنـمـا ابـتـلـعت إيـران وأمـريـكـا الـعـراق كـانت شـقـيـقـتـهـا الـغافـيـة عـلى شـواطىء
ـتوسط في سـوريـا قد عـاشت ذات الـنقـيق مع حـكم دولـة الضـفادع فـغـيرت هي ا
ـلـحـة لـبـقـائـها األخـرى ألـوانـهـا وأشـكـالـها ومـسـتـويـات نـقـيـقـهـا حسـب احلاجـة ا
فـأدخـلت هي األخـرى شـعـبـهـا في أتـون حـربٍ تـافـهـة غـيـر مـبـررة كـمـا حـدث لـدى
شقيقـتها في العراق فادمت قلوباً في لبـنان كما أدمت بغداد قلوباً في الكويت وال
ندري من منـهم كان مـرآة لآلخر ومـا فعلـته ضفـادع دمشق بشـعب الشام  زادت
عـليه شقـيقـاتها في بـغداد وأكـثرت حتى حتـول نصف العـراق إلى مقـابر  جمـاعية
ـزايـدات وصـفـقـات الـفـسـاد وبـيـنـمـا تـتـكـاثـر ونـصـفه اآلخــر سـوق لـلـشـعـارات وا
ـيلـيـشيـات عـلى طـريقـة الـيوغـلـينـا في الـعراق تـقـضم شـبــــــيـهـاتهـا سـوريا وفق ا
ايـقـاعــات اجملـال احلـيـوي الـتـركـي وااليـراني والـروسي واألمـريـكـي حـيث تـتـلـظى
الـدولتـان في كلٍ من الـعراق والـشـام ذات الـيمـ وذات الـشمـال لـيس على طـريـقة
هاتـرات والشـعارات وصنـاعة االعداء اهـل الكهف بل تـتلـوى محتـرقة في مـقالة ا

ووهم اخلرافات!
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ركـز االول في ختام بـطولة انـدية العراق أحرز فريق الـقوة اجلوية لـبناء األجـسام ا
دة للـشـباب  والـتي اقـامهـا االحتـاد العـراقي لـلعـبـة على مـسـرح الطـلـيعـة بـبغـداد 

ثلون 20 ناديا. شاركة 130 العبا  يوم 
ركز األول جاء بعده نادي واسفرت النتائج النهـائية عن فوز فريق القوة اجلويـة با

ركز الثالث. يثاق ا سامراء ثانيا بينما احرز ا
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ـــــدرب الــــــســـــابق  أكـــــد ا
للمنـتخب العراقي باسم
ــــنـــتــــخب قــــاسم  أن ا
بأمس احلـاجة إلشراك
ثالثـة مـحـتـرفـ على
األقـل لــــــتــــــعــــــزيــــــز
صفـوفه معـتبراً أن
الــــتــــحــــاق بــــعض
الالعــبــ في وقت
ـنـتخب مـتـأخر بـا
لن يـــــؤثــــر عــــلى
مــــــــــســـــــــتـــــــــوى

. الالعب
وقــــــــــال قـــــــــاسـم في
تـــــصــــريح صـــــحــــفي إن
الـــتـــحـــاق بـــعض الـالعـــبــ
نـتخب العراقي ال بوقت متـأخر با
يـعـني بـالـضـرورة عـدم االسـتـفـادة
مـنـهم بـسـبـب عـدم االنـسـجـام بـ
الالعب وغيرهـا من األمور الفنية

والعلميـة. واضاف ان حتقيق حلم
نـتخب الـتأهل وصـعوبـة ظـروف ا
الــــــــعـــــــراقـي وواقـع حــــــــال وضع
منـتخـبنا اآلن يـحتم عـلينـا البحث
في كـــيــــفـــيـــة مـــواجـــهـــة كل هـــذه
الـتـعـقـيـدات بـحـكـمـة ودرايـة فـنـية
ـــدرب او الــكــادر ســواء من قـــبل ا
ـــــســــــاعـــــد احملـــــلـي والبـــــد من ا

. االستفادة من قدرات الالعب
ـغـتـرب واشـار الى ان الالعـب ا
ــنــتــخب هم الــذين يـــحــتــاجــهم ا
الالعـبــون اجملــربـون ســابـقــا امـا
الـالعـبـون اجلــدد الـذين لـم يـسـبق
ـنتـخب الوطني ـشاركة مع ا لهم ا
فـيـمـكن السـتـفـادة من إمكـانـيـاتهم
بارات مـع كوريا اجلنوبية بعد ا

وإيران.
وشـدد قـاسم نـحن بـأمس احلـاجـة
إلشـراك العـبـ اثـن او ثـالثة من
ـــغــتــربـــ الن تــواجــدهم هــؤالء ا
سـيـشـكل اضـافـة فـنـيـة لـلـمـنـتـخب

الـــوطــــني. ولـــفـت الى ضـــرورة ان
تكـون القـناعـة الفنـية حـاضرة لدى
ـدرب بـخصـوص هـؤالء الالعـب ا
وعليه أن يتـعامل مع صعودنا الى
نــهــائـيــات كــأس الــعــالم من خالل
الــــنـــظــــر إلى جـــمــــيع مــــبـــاريـــات
الـتصـفيـات بعـ واحدة وال نـعول
فــقط عـلى طــمـوحــنـا لــلـفــوز بـأول

. مبارات
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وتــابع قــاسـم البــد من الــتــأســيس
ألمر مهم وهو أن الصعود يبدأ من
اول مبـارات لـكن أيضـاً الصـعود
الى الـــنــهــائــيــات يــجب ان يــكــون
بـــــنــــفس الــــطــــمــــوح فـي جــــمــــيع

باريات. ا
وختم بالقول إن مهمة انتقالنا الى
نهـائيات كـأس العالم حـلم اجلميع
درب ادفوكات وهو ولذلك يحتاج ا
جـال الـتدريب الى الـكثـير خـبيـر 
من احلــكـمـة والــشـجــاعـة بــاتـخـاذ

الـــقـــرارات الـــتي يـــجـب أن تـــكــون
مدروسة بشكل فني بحت.

يـذكـر ان مواعـيـد وصـول الالعـب
الـعراقـي احملـتـرف سـيكـون على
ن حـس سـيكون النـحو اآلتي; ا
في بـغـداد يوم 26 من آب اجلاري
وجيـس مـيرام سـيكـون في كوريا
اجلــنــوبـــيــة يــوم 29 من الـــشــهــر
اجلـاري وامـير الـعـمـاري وفرانس
بـــطـــرس ســـيـــكــونـــان فـي كـــوريــا
اجلــنــوبـــيــة يــوم 30 من الـــشــهــر

نفسه.
ـــنــتـــخب الـــعــراقي وقـــرر مــدرب ا
ادفوكات استبـــــــعاد العب اثن
ـنـتــخب وهــــــــــمـا من تـشـكــيل ا
ــــــــــــقــــرر ان اســـــامــــة رشــــيـــــد ا
يــكــــــــــون في بــغــداد يــوم 26 آب
اجلـاري وجيـلوان حــــــــــمد مـقرر
ان يـــــــــكـــــــــــــــــون فـي كـــــــــوريـــــــــا
اجلـــــــــنـوبـيـة يوم 30 من الـشـهر

اجلاري.
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ذكــر أمــ عـام الــصــحــافـة الــريــاضــيـة في االردن
عـوني فـريج  أن الكـاب حـكيم شـاكر تـرك مهـمته
الـتـدريبـيـة مع الـفيـصـلي االردني وذلك بعـد نـحو
اسـبوعـ على تعـاقده مع النـادي. وقال عوني في
ــدرب الـعــراقي تــخـلى عن تــصــريح صـحــفي إن ا
مـنصبه كـمدرب اول للفـريق الفيصـلي مشيراً إلى
ـدرب حـا عقل لـتـسلم تـكـليـف محـمـد عقـيل مع ا
ـهـمة بـدال عـنه .وعزا الـكـاب حـكيـم شاكـر سبب ا
ـهـمـة الـتـدريـبـيـة الـى "ظروف ـهـطـلب تـرك ا تـقـد
عـائـلـيـة خـاصـة تـمـنـعه من االسـتـمرار" وفـق ورقة

باسم قاسم

شاهد على غير طبيعتها او ما يسمى بقراءة ما خلف الكثير من الواع يقرؤن ا
االكـمـة او مـا في بـاطن القـلـعـة .. فـهم يـعـتـقدون ان مـخـرجـات انـتـقال مـسي الى
ـؤتمر الـذي بكى فيه لـيو وبدا فـيه الرئيس البيـسيجـي غير مـا نطقت به مـشاهد ا
ـا نـريد المبـروتـا خـائـبا  .. هـذا لـيس قـصـد حـديثـنـا لـكـننـا مـررنـا فـيه كـمقـدمـة 
فاوضـات ب برشـلونة ومسي الذهـاب اليه .. األهم هو الـسرية الـتي جرت بهـا ا
التي اسـتمرت اكـثر من سـتة اشهـر تقريـبا لم يـرشح منهـا شيء لوسائل االعالم
شـهد وحتشـيد األستـقطاب لـقضيـة على ما سوى مـا أرادوا هم تمريـره الرباك ا
يبدو كـانت تدار بصورة تعي مخرجاتها النهـائية وتسعى الن تكون بقمة االشهار

فاجئة لتكن صفقة اقرب الى اخليال منها للحقيقة . وا
التـسويق وجـلب األموال وشـغل االعالم والشـهرة هي الـعوامل األهم في الـعمـلية
ال هـو احملرك االساس كلـها فـالريـاضة عـامة وكـرة القـدم خاصـة اصبح فـيهـا ا
في عالـم احتـرافي يعـتـمد الـتـمويل الـذاتي إلدارة أمـواله وامالكه واداراته .. فمع
الـقـيمـة احلـقـيقـيـة او اخلـفيـة الـتي نـشرت لـعـقـد مـسي اال ان االخبـار تـشـير الى
حتقيق أربـاح خيالـية للبـيسيـجي جراء صفـقة القرن حـتى قبل لعب مـسي لفريقه
ـباريات اجلديـد  فقد  بـيع مئات االالف من قـميصه .. كـما ان اسعـار تذاكر ا
ارتفـعت بشكل مضاعف من أربع يور للتذكرة الواحدة الى مائتي دوالر ...فكم
سيصـل سعرها حـينمـا يلعب مـسي ?من جهة أخرى اطـلق اليوفـا مسابـقة كروية
جـديـدة تـعـد الـثـالـثـة بـعـد دوري االبـطـال ودوري كـاس االحتـاد االوربـي سـمـيت
ؤتـمـر األوربي الـكـروي الشـتراك انـديـة الـوسط الـتي لم تـتح لـهـا فرص بـبـطـولـة ا
ـال من خالل ـشـاركـة في الـبــطـوالت الـكـبـرى  .. في خـطـوة تـهـدف الى جـلب ا ا
ـزيـد من اجلـمـهور ـتـاحـة لتـحـقق ا بـطـوالت ومبـاريـات تـسـوق لـها بـكل الـصـور ا
واالرباح .. فـضال عن إمكـانـية ظـهور فـرق جـديدة عـلى السـاحـة االوربيـة لم يكن
مــتـاح لـهــا من قـبـل وهي فـرصــة لـتـعــزيـز وحتــسـ ادائــهـا والـبــحث عن مــنـافـذ
الداراتها وتـطوير قدراتها .في جنبة ماليـة بحتة حصل نادي برشلونة على قرض
ـالـيـة من أجل دعم بـقـيـمـة 455 مـلـيـون يـورو من مـؤسـسـة غـولـدمـان سـاكس ا
الـفـريق فـي األزمـة االقـتــصـاديـة الــتي ضـربـته مــؤخـراً وقـد  االتــفـاق عـلى أن
ئة دة 10 أعـوام بفائدة تصل قـيمتها إلى 1.98 بـا الـقرض سيرد عـلى دفعات 
والضمـان سيكـون احلقوق الـتلفـزيونيـة للفـريق الكاتـالوني .. في خطـوة تدل على
ان األنـدية الـكـبيـرة ال تمـوت لكـنـها تـعمل وتـنـجح وتتـجه نحـو الـتسـويق والرعـاية
وبيع وشـراء الالعب وغير ذلك الكثير من االتفـاقات مع شركات مستثمرة كبرى
بخـطوات جديرة حتـمي النادي وتـنهضه من ازماته ..كـم نتمنى ان تـسعى األندية
الـعــراقـيـة الى إعــادة قـراءتــهـا لـلــواقع وتـتــعـامل مع األمـور
ال باحـترافـيـة عالـية من خالل الـكف عن االعتـماد عـلى ا
العـام والبحث بدل ذلك عن شركات راعية كفيلة بتحقيق
األربـاح واجنـاح سـبل االدراة وتــقـد األفـضل لالنـديـة
سـيـمـا اجلـمـاهــيـريـة مـنـهــا .. هـنـا تـكن قــيـمـة  واهـمـيـة
الرعـاية الـتي لم نعي منـها الـكثـير في اغلب مـؤسسـاتنا

ا العربية. العراقية ور
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أنهى بـرشـلونـة مواجـهة
أتلتيك بـيلباو بـالتعادل
اإليجابي (1-1) في إطار
منافسات اجلولة الثانية
من الليـجا في معـقل األخير
"سـان مــامـيس".وافـتـتـح إيـنـيـجـو
مارتينيز التسجيل ألتلتيك بيلباو
في الــدقــيــقــة 50  بــيــنــمــا ســجل
ــفـــيس ديــبــاي هــدف الــتــعــادل

لبرشلونة في الدقيقة 75.
وبــهـذا الــتــعـادل يــرفع بــرشـلــونـة
رصــيـــده إلى  4نــقـــاط في صــدارة
ترتـيب الليـجا بـينمـا يرفع أتـلتيك
بــيـلــبـاو رصــيـده إلى نــقـطــتـ في

ركز التاسع. ا
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ــبــاراة بــتــهــديــد مُــبـكــر من بــدأت ا
أصــــحـــــاب األرض حــــيث انــــطــــلق
إيـناكي ويـلـيـامز وسـدد كـرة تـصدى
لها نـيتـو حارس برشـلونة وحـولها

إلى ركنية في الدقيقة األولى.
وأهــدر مــارتـن بــرايــثــوايت مــهــاجم
بـرشـلـونــة فـرصـة ثـمـيـنـة لـتـسـجـيل
هـدف الـتـقـدم لــفـريـقه في الـدقـيـقـة 7
ـفــيس ديـبـاي حـيـث مـرر له زمـيــله 
نطقـة لكنه سدد كرة عرضيـة داخل ا

أعلى مرمى بيلباو بغرابة شديدة.
وواصـل إيــنـــاكي ويـــلــيـــامــز مـــهــاجم
بــيــلــبـــاو تــهــديــد مــرمـى بــرشــلــونــة
دافع بـتسـديـدة جـديـدة بعـد مـراوغـة ا
إريك جـارسيـا لـكن احلـارس نيـتـو حول

الكرة إلى الركنية في الدقيقة 9.
ـرمى نـيـتـو وحـرمت الــعـارضـة األفـقـيــة 
حــارس بــرشــلــونــة ســانـســيـت مـهــاجم
بيـلبـاو من تـسجـيل هدف الـتقـدم لفـريقه

في الدقيقة11.
ومـــرر نــــتـــيـــو كــــرة بـــاخلـــطــــأ وصـــلت
لـسـانـسـيت مـهـاجم بـيـلـباو الـذي أرسل
الكرة لـزميله ويـليامـز والذي فشل بدوره
في إسكان الكرة في الشباك بعد مجهود
œUF‰∫ برشلونة تنجو من خسارة مفاجئة في الدوري االسبانيدفـــاعـي قـــوي مـن فـــريــــنـــكـي دي يـــوجن

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7049 Monday 23/8/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7049 االثن  15 من محرم  1443 هـ 23 من اب (اغسطس) 2021م

WO *«—U « …—Ëb « g U  vK  WO «d  «¡UI Ë ŸUL ≈

تــلك الـفـتـرة والسـيـمـا ان الـدورة
كـان مـقررا لـهـا االنـطالق في عام
ـادي 2020 مـثـلـمـا إثـر اجلـانب ا
ــالــيــة عــلى تــأهل والــضــائــقــة ا
بــعض الالعــبــ الـى نــهــائــيـات
الـدورة مــثل الالعب ثـائـر عـبـاس
بــسـبـب عـدم مــشــاركــته بــإحـدى

بياد. ؤهلة للبارا البطوالت ا
 وأضـــاف مـــدرب مـــنـــتـــخب رفع
االثــــقـــال ان كـل هـــذه األســــبـــاب
جــعـــلــتـــنــا ال نـــحــقق الـــطــمــوح
بــــالــــوصـــــول الى االســــتــــعــــداد

فعال على الهاتف النقال.
ـنـظـمـة إجـراءات وتــتـبع الـدولـة ا
صــارمـــة في تـــطـــبــيـق األنــظـــمــة
والـــلــــوائح اخلــــاصـــة بـــجــــمـــيع
ــــــا خـــــلـق بـــــعض اإلجـــــراءات 
ــعـانـاة لـلــبـعـثــة الـعـراقــيـة مـثل ا
واعيـد اخلاصة بالنقل االلتزام با
وعـدم تـخـصـيص سـيـارة لـرئـاسة
البـعثـة اال بحجـز مسـبق قبل يوم
واحــد وفـي حــال تــأخـــيــر مــوعــد
ـوضـوع بـالـكـامل احلـجـز يـلـغى ا
ـا قـيـد حتـركـات رئاسـة الـبـعـثة
بـشـكل كـبـيـر عـلى عـكـس الدورات
السـابقـة حيث تـخصـص سيارات

شاركة. للبعثات ا
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وعـلى الــرغم من وصــول الـبــعـثـة
الــــعــــراقـــــيــــة في وقت مــــتــــأخــــر
ـسـحات واسـتـكـمـالهـا اجـراءات ا
والــدخـول الى مـقــرات الـسـكن في
ـبـيـة اسـتـغـلت بـعض الـقـريـة األو
توفرة في ساحـات ا نتـخبات ا ا
ــبــيـة إلجــراء بــعض الــقــريــة األو
تدريبات اللياقة واالستشفاء فيما
تــوجــهت مــنــتــخــبـات اخــرى الى
قــاعـــات الـــتـــدريب حـــيـث بـــاشــر
منتخب رفع االثقال بالتمرين على
صــالــة مــنــتــدى طــوكــيـو الــدولي
شاركة جميع الالعب وحضور
رئيس احتاد اللعبة عقيل حميد.
وجرت الوحدة التدريبية بأشراف
ــدرب ثــامـــر غــا الــذي قــال ان ا
جـائــحـة كــورونـا اثــرت عـلى
مـسـتـوى االعـداد
بـسبـب التـبـاعد
االجــــتــــمــــاعي
والـغـلق الـعام
وعدم إمكانية
جـــــــــــــــــــــــــمــع
الالعـــبـــ في

نتخبات العراقية. مع ا
ــــؤمـل ان يــــجـــــري رئــــيس ومـن ا
ـبـيـة عـقـيل حـمـيـد الـلـجـنـة الـبـارا
واألم العام كوثر حس عدد من
االجتـماعات الـرسميـة على هامش
الدورة اذ سـتحـدد اللجـنة الـدولية
جــــدول اجــــتـــــمــــاعـــــات خــــاصــــة
بية سـؤول في اللـجان البـارا با
الوطنية احلاضرة في الدورة

من جــهــة ثـانــيــة مـنــحت الــلـجــنـة
ـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة جـــمـــيع الـــبـــارا
الرياضـي العـراقي هـدية عبارة
عن هاتف محـمول نوع سـامسونغ
لـتـرك ذكــرى جـيـدة وحتــقـيق اثـرا
طـيــبـا لــدى الالعــبـ انــطالقـا من
دورهـــا في رعـــايـــة الـــريـــاضـــيــ

بي في العالم. البارا
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بية الدولية خاطبت اللجنة الـبارا
الـبـعـثـة الـعـراقـيـة لـتـحـديـد أمـاكن
إقــــامــــة الـالعــــبــــ في الــــقــــريــــة
ــــبــــيــــة لــــغــــرض اجـــراء الـــبــــارا
اخـتبـارات عشـوائيـة مفـاجأة ألخذ
ــنـشـطـات حـسب عـيـنـات فـحص ا
الالئحة اخلاصة وهو اجراء متبع
في جـمـيع الـدورات الـسـابـقـة ومن
ــتـوقع ان يــتــحــقق هــذا االجـراء ا

نافسات. بعد الشروع با
في ح جتري يوميا عمليات اخذ
مسحات اختـبار كوفيد  19جلميع
أعضـاء البـعثـة حيث يـتوجه فريق
ـبيـة يومـيا طـبي من القـرية الـبارا
الـى غـرف الالعــبـ في بــروتـكـول
صــحي مـنـظم خـشـيـة انـتـشـار
الــــــعــــــدوى فـي الــــــقــــــريـــــة
ـــــبـــــيـــــة فـي ظل الـــــبـــــارا
إجــراءات مـــشـــددة تــصل
الى حتـديـد مـسـار جـميع
ــــشــــاركـــ وفـق طـــرق ا
مـعـيـنـة مـراقـبـة بـتـطـبيق

ـعــقـمـات والســيـمـا واسـتــخـدام ا
اثناء التدريب للحفاظ على صحة
أعـــضــاء الــبــعــثــة وضــمــان عــدم
انــتــشــار فــايــروس كــورونــا بــ
أعــــضــــائــــهــــا ومـن ثم خــــســــارة
ــنــافــسـات حــيث ــشــاركــة في ا ا
ـنـظمـة بـاستـمرار تـؤكـد اللـجـنة ا
على االلتزام بالتعليمات الصحية
في األماكن العامة وتفرض حجرا
ــشــاركـة صــحــيــا عـلى الــوفــود ا
ـبـيـة او سـواء في الـقــريـة الـبــارا

الفنادق اخملصصة للوفود.
وحض الغزي أعضاء البعثة على
تـمـثــيل الـعــراق خـيـر تــمـثـيل من
خالل االلـتزام بـتـعلـيمـات الـلجـنة
نظمة وبذل قصارى اجلهود في ا
الــتـدريب والــدخــول الى مــعــتـرك
ـعــنـويـات عــالـيـة وروح الـدورة 
وثـابــة لـلـحــصـول عــلى االوسـمـة
ـــلــونــة مـــشــيـــرا الى ان انــظــار ا
الـعــراقـيـ جـمــيـعـا تــرنـو إلـيـهم

بالوقت احلاضر.
من جــهـته أشــار رئــيس الــلـجــنـة
بية عقيل حميد الى أهمية البارا
حتقيق اإلجنـازات في هذا احملفل
ــهـم حــيث ـي ا الـــريـــاضي الـــعــا
يـدخل الـريـاضي صـاحب اإلجنـاز
ـبي ويـسـجل الى الــتـاريخ الـبـارا

للبلد مجدا مشرفا.
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وأجـري رئـيـس الـبـعـثـة الـعـراقـية
عـــبـــيـــد الـــغـــزي مـــجــمـــوعـــة من
الــــلـــقــــاءات مع عــــدد من رؤســـاء
ـبـية حـيث الـتقى الـبـعثـات الـبارا
ـــصــــريـــة بـــرئــــيس الـــبــــعـــثــــة ا
ــغــربــيــة وبـحث واجلــزائــريـة وا
ــشــتـرك مــعــهم ســبل الــتــعــاون ا
واهــــمــــيــــة تــــواصل الــــلــــقـــاءات
ــعــســكـرات الــرســمــيــة وإقــامــة ا
ـنافسـات الريـاضية التـدريبـية وا
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بـية تـواصل بعـثة الـلـجنـة البـارا
حتــــضـــيــــراتـــهــــا لـــلــــشـــروع في
ـبية التي منافـسات الدورة البارا
ـدة ســتـجـري في الــيـابـان خالل ا
قبل من 24 اب ولغـاية 5 أيلـول ا
ـشـاركـة عـراقـية في 5 فـعـالـيات
وهي رفع االثـقـال والـعـاب الـقـوى
بارزة والقوس والسهم وتنس وا
ـنتـخبات الطـاولة حـيث توزعت ا
الــوطــنــيــة عــلى أمــاكن الــتــدريب
اخملـصـصـة لـكل فــعـالـيـة وحـسب
الـتوقـيتـات التي تـضعـها الـلجـنة

نظمة. ا
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واجــتــمع رئــيس الــبــعـثــة عــبــيـد
الـغـزي بــحـضـور رئـيس الــلـجـنـة
ـبـيـة عـقـيل حـمـيـد واألم الـبـارا
العام كوثر حس بحضور جميع
أعــضــاء الــبــعــثــة الــعــراقــيــة من
العــبـــ واداريــ داخل الـــقــريــة
ــــبـــيــــة حـــيـث قـــدم الــــغـــزي األو
مـجمـوعة من الـتوجـيهـات تتـعلق
بـاألمـور الـتـنــظـيـمـيـة والـوقـائـيـة

واحلث على حتقيق اإلجنازات.
وقــدم الــغــزي تـعــلــيــمــات تـخص
أمــاكن واوقـات الــتـدريـب والـيـات
وزعة الوصول الى هذه األماكن ا
في الـعاصـمـة الـيـابـانـيـة طـوكـيو
ـشـاركة كـمـا حـدد لـلـمـنـتـخـبـات ا
ـــــنــــافــــســــات أوقــــات وأمـــــاكن ا
والــيــاتــهــا حــسب الــتــعــلــيــمــات
ـوجـهـة لـلبـعـثـة من قبل الـلـجـنة ا
ـبــيـة ــنــظـمــة والـلــجـنــة الـبــارا ا

الدولية.
وشــــدد الــــغــــزي عــــلـى إجـــراءات
الــوقـايــة والــتـبــاعـد االجــتــمـاعي
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في الـيـابان الـتي تـتعـامل بـفوقـية
وعـــدم اهـــتــــمـــام مـــطــــلق رغم ان
ـوضـوع يـتـعـلـق بـتـمـثـيل الـبـلـد ا
ويـــجــري عـــلى وفق مـــخــاطـــبــات
ـبـيـة رسـمـيـة بـ الــلـجـنـة الـبـارا
ووزارة اخلــارجـيــة فــبـعــد غــيـاب
ــثــلي الــســفــارة عن اســتــقــبـال
الـبـعثـة وعـدم االتصـال بـها رفض
السـكرتـير الـثالث بـالسـفارة الذي
ـبي مـسؤول انـتـدب كـمـلـحق بـارا
عن التـواصل مع البـعثة وتـسهيل
بـية مـهـامهـا خارج الـقـرية الـبـارا

ـطلـوب لـكي نتـكلم بـثـقة مـطلـقة ا
ــــراكـــــز األولى في فـي حــــصـــــد ا
جــمــيع االوزان والســيــمــا لــديــنـا
ربــــاعـــــ ســــبـق وان خــــطــــفــــوا
ــلــونــة مــثل فـارس ــيــدالــيـات ا ا
ســـعــدون ورســول كــاظـم لــكــنــنــا
مصمـمون على إعـادة رياضة رفع
ـبـيـة الـى وضـعـها االثـقـال الـبـارا

الطبيعي.     
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وتـــســـتـــمـــر مـــعـــانـــاة الـــبـــعـــثــة
ـبيـة مع السـفارة الـعراقـية الـبارا

اسـتالم (الـبـاج) اخلـاص بـالـدورة
وطـلب مـن إدارة الـبـعـثة تـسـلـيـمه
الى سـائق. كـمـا رفض الـسـكـرتـير
الثـالث أي اتصال مـن قبل البـعثة
مدعيـا ان واجبه استقـبال الوفود
احلكومـية فقط مثل وزيـر الشباب
والـــريــــاضـــة وان أي تـــعـــاون مع
بية سيكون من باب البعثة البارا
اجملـــامـــلـــة ولـــيس من واجـــبه او
ـــشـــاركــة صـــلب عـــمـــلـه رغم ان ا
تـتعـلق بتـمـثيل الـعراق في مـحفل

ي مهم. عا

االسـتقـالة.وكان فـريق نادي الـوحدات قد
فـاز  في كاالسـيكـو جمـاهيـري على
الـفيـصلي الـذي يقـوده حكـيم شاكر
بــهــدفــ نـظــيــفــ ضــمن الـدوري
االردنـي لــلـــمــحـــتــرفـــ اجلــاريــة

احداثها باالردن.
وقـررت إدارة الـفـيـصـلي الـتـعـاقد
ـديـر الـفـني الـعـراقي حـكـيم مـع ا
شـاكـر الـذي وصل إلى عـمّان في
الــتـاسع من آب اجلــاري لـقـيـادة

الفريق.

لتشتيت الكرة في الدقيقة 18.
فـيس ديـبـاي مـهاجم بـرشـلـونة وسـدد 
كــرة في الــدقــيــقـة 21 لــكن تــصــدى لــهـا

بسهولة أجيريزاباال حارس بيلباو.
واشــــتـــــكـى بــــيـــــكــــيـه من آالم وطـــــالب
بــاخلـروج واسـتــقـر الــهـولـنــدي رونـالـد
ــديـر الــفـني لــبـرشــلـونــة عـلى كــومـان ا
إشـــراك رونــالـــدو أراوخــو بـــدال مــنه في
ـــدافع رونـــالــد الـــدقـــيـــقــة 31.وســـجل ا
أراوخــو هــدف الــتــقــدم لــبــرشــلـونــة في
الــدقــيــقــة 46 من ركــلـــة مــزدوجــة داخل
ـبـاراة ألـغاه مـنـطقـة اجلـزاء لـكن حـكم ا
بـسـبب وجـود حـالـة دفع من بـرايـثـوايت
عـلى مـدافع بـيـلـبـاو قـبل أن تـصل الـكـرة

ألراوخو.
وانتـهى الـشوط األول بـالتـعـادل السـلبي

بدون أهداف.
ËU KO  W d{

ومع بدايـة الشوط الـثاني كـاد بريـنجور

العب بيلـباو أن يفـتتح التـسجيل لـفريقه
في الــدقــيــقــة 46 حــيث اســتــغل ارتــداد
الكـرة من نـيتـو حارس بـرشـلونـة وسدد
ـــرمى اخلـــالي لـــوال تــدخل كـــرة عـــلى ا
دافع أراوخو الـذي أنقذ الـكرة من على ا

رمى. خط ا
وجنح إيـنــيـجـو مـارتـيـنــيـز في تـسـجـيل
هدف الـتقـدم ألتلتـيك بيـلبـاو في الدقـيقة

50 فمن ركلة ركنية نفذها مونياي
وصــلت إلى مـارتــيـنــيـز الــذي سـدد كـرة
ــــ نـــيــــتــــو حـــارس رأســـيــــة أســــفل 

برشلونة.
وانطلق سيرجينو دست العب برشلونة
داخل منطقة جزاء بيلباو في الدقيقة 53
 وسدد كرة أرضية تصدى لها بسهولة

أجيريزاباال حارس بيلباو.
وكاد فـريـنـكي دي يوجن أن يُـسـجل هدف
التـعادل لبـرشلونـة في الدقـيقة 74 حيث
سدد كـرة داخل منـطقـة اجلزاء ارتـطمت

بالعارضة األفقية.
‰œUF « ·b

فـيس ديبـاي في إدراك التـعادل وجنح 
لبرشلونة في الدقيقة 75 حيث تلقى كرة
من ســـيــرجي روبــيــرتـــو وانــطــلق داخل
منـطقة اجلـزاء وسدد كـرة يساريـة قوية

أسفل يسار حارس بيلباو.
وحــاول ديـبــاي تــكـرار ســيــنـاريــو هـدفه
األول مــــرة أخــــرى فـي الــــدقــــيــــقــــة 85
ـنـطـقـة بـاالنـطالق عـلـى الـطـرف األيـسـر 
ـرة جـزاء بـيـلـبــاو لـكن تـسـديـدته هـذه ا

مرت بجانب القائم األيسر.
باراة البطاقة احلمراء في وأشهر حكم ا
وجه إريـك جــارســيـا مــدافـع بــرشــلــونـة
بسبب تدخله العنيف على نيكو ويليامز
على حـدود منـطـقة اجلـزاء وفشل العـبو
بيلـباو في خطف هـدف قاتل في الثواني
األخــيـرة قــبل أن يُــطـلق احلــكم صــافـرة

النهاية بالتعادل اإليجابي.
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احلروف الـتي خطـها الـقـلم لتـعبـر عنـها
قصائد الشـعراء والشواعـر بقوافيهم  
عكست الوجه اجلميل للكلمة لتبحث عن
معـنـاها الـراقي مـختـرقة حـدود الـكمـامة
إلى اسـمـاع من حـضـر  في قـاعـة شـاعر
تنـبي بدائرة العالقات الـثقافية العرب ا
الـعــامـة في وزارة الــثـقـافــة والـســيـاحـة
  الــتي شــهـدت تــتــويج الـفــائـز واآلثـار
سابقـة (القلم ال يرتـدي كمامة) لـلشعر
الـعـربي لـلـشـعـراء الـشـبـاب دون أربـع
عـاما فـي موسـمـهـا األول الـتي نـظـمـتـها
الـدائرة و شـارك فـيـهـا خـمـسـون شـاعرا
وشـاعرة من الـشـبـاب دون أربـعـ عـاما
تميزوا بسالمة َمثلوا محافظات العراق 
الــلــغــة والــقــيم اجلــمــالــيـة فـي الــصـور
الـشــعـريـة والــدالالت الـلــفـظـيــة واإللـقـاء

وسالمة النطق واحلضور. 
ـسـابــقـة مــنـاصــفـة بـ وكـان الــفـوز بــا
الشاعرين إسماعيل َمهدي احلسيني من
الـنــجف بـقـصــيـدته (ســجـدة عـلى قــبـلـة
احلالج) وســـراج مــحـــمــد يـــعـــقــوب من
الـبـصرة الـفـيـحـاء بـقـصـيـدته (العدادات
غـــرقى فـي األنـــهـــر) بـــعـــد أن ألـــقى إلى
جــانــبــهـمــا ســتــة شــعــراء وشــاعــرتـان
قــصــائــدهم في امــســيــة جــمــيــلــة خالل
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احلفل اخلتامي الـذي رعاه وزير الـثقافة
والسياحة واآلثار حسن ناظم الذي منح
عدة شهـادات وميـداليات وجـوائز مـالية
مــــــهـــــــديــــــا ديــــــوان اجلــــــواهــــــري إلى
ــيـة الــشـخــصــيـات الــثــقـافــيــة واالكـاد
وهـدايــا  لـلــجـنـة الــتـحــكـيم والــشـعـراء
وشــاركه شــخـصــيــات أخــرى  وشــهـده
رئـيس اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي مـحـمـد
ـديـر الـعـام لـدائـرة حـسـ آل يـاسـ وا
الـعالقـات الـثـقـافـيـة فالح حـسن شـاكـر 
وجمـهـور ثقـافي كـبيـر عـلمـا أن الـلجـنة
الــتـحــكـيــمـيــة بــرئـاســة الـشــاعـر مــضـر
االلــــوسـي وضــــمت الــــشــــعــــراء جنــــاح
ظـفر  العـرسان وعـمـر السـراي ونذيـر ا
إلى جـانب الـشـاعــرة اجلـزائـريـة فـاحتـة
مـعـمــري  وجـدت أن جـمـيـع الـنـصـوص
مـســتـوفــيـة لــلـشــروط لـكن كــان البـد من

سابقة.  حتديد اسم  للفوز با
Íd¼«u'« Ê«u¹œ

ــديـــر الــعـــام لــدار الـــشــؤون وتــنـــاول ا
الـثـقـافـيـة الـعـامـة  عارف الـسـاعـدي في
كلـمـة له إلى جـانب مديـر الـدار السـابـقة
رهــبــة اســـولي الــظــروف الـــتي  بــهــا
إصـــدار ديـــوان احلـــواهــــري فـــضال عن
مشـاريع مسـتقـبليـة أخرى وهي دوواين
للـشعـراء الزهـاوي والرصـافي والنـجفي
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شارك في مسابقة (القلم ال يرتدي كمامة) واهداء (ديوان اجلواهري)         عدسة - محمد حران dFý»¡∫ اإلحتفاء با

واحملــافـــظـــة عـــلى الـــنـــضـــارة. امــا
نفصل قبل سنوات ي ا الثنائي العا
قليلة أجنليـنا جولي وبراد بيت كانا
ـلــكـان عـادات سـيـئـة كــشـفـا عـنـهـا
أثنـاء زواجـهمـا فـقد اعـتـرفت جولي
بـأن بــراد بـيت ال يـســتـحم إال نـادراً
وال يـــســتـــخـــدم الـــصـــابـــون أثـــنــاء
اإلستـحمـام خوفـاً من تضـرر بشرته
كــمــا أنه ال يـســتــخـدم مــزيل رائــحـة
ـرض الـعـرق خــوفـاً من أن يُـصـاب 
السـرطان.أمـا بيت فـقد اشـتكى دوماً
من رائـحـة فم جـولي الـكـريـهـة حـيث
أنـهـا ال تنـظف أسـنـانـهـا وظـهر ذلك
جـلـيـاً عـنـدمـا أهداهـا فـي عيـد احلب
علبـة من احللوى بنـكهة الـنعناع كي
يـوصل لـها رسـالـة بـأن رائحـة فـمـها
كــريـهـة وعــلـيـهــا الـتـخــلص من هـذا
ـيـة مـيـغان األمـر. امـا  النـجـمـة الـعا
فـوكس فتـعـاني عـادة سيـئـة ومـقززة
وهي أنهـا تتـرك آثار اسـتخدام دورة
ـيـاه بـعـد اسـتـخـدامـهـا وال تنـظف ا

{ لـــــوس اجنــــلــــوس –
الـــقـــاهــرة  –وكــاالت -
خـلف حــيـاة الــشـهـرة
الــــتي يــــعــــيـــشــــهـــا
الــــنـــجــــوم هـــنـــاك
كـوالـيـس كـثـيـرة
ومنـها أن يـكون
لـــــديــــهـم عــــادة
ـــا ســــيــــئــــة ر
ا تأتي مقـززة أو ر
على شكل وسواس قهري
وفي السطور التالية نتعرف
عـلى بعض مـنـها وفـقـا لتـقـرير
مــوقع الــفن: اذ اعــتــرفت الــنــجــمـة
ـيـة بــيـونـســيه اعـتـرفت الـعــا
بـأكـثـر عادة سـيـئـة بـحـيـاتـها
وهـي أنـــــهــــــا ال حتب غــــــسل
وجهـها حيث أنـها ال تـغسل وجـهها
عـنـدما تـسـتـيـقظ من الـنوم بـيـنـما
تــعــوّض عن ذلك بــاسـتــخــدامــهـا
ـات لـإلهـتـمـام بـالـبـشـرة الـكـر

احلـــمــام بــالـــشــكـل الالزم ســواء في
بيـتـها أو خـارجه حـيث أنهـا تـنسى
فعل ذلك. وفي تـركيـا تعـاني النـجمة
بـيـرين سـات مـن مـشـكـلـة وهي أنـهـا
ـا تــقــضم أظــافــرهــا بـشــكل دائـم 
دفـــعــهــا لـــلــجــوء الـى أحــد األطــبــاء
الــنــفـســيـ لــكي تــتـغــلب عــلى هـذه
ــصـريـة يـسـرا ـثـلـة ا الـعــادة. امـا 
فـهي من الـشــخـصـيـات الـتي تـخـاف
كثيراً من احلـسد لذلك تـرتدي دائما
خـرزة زرقـاء في أي ظـهـور لـهـا كـمـا
أنـهـا تسـتـعـ بقـراءة الـقـرآن بـشكل
ـمـثل دائم حملـاربــة احلـسـد.بــدوره ا
صري صالح السعدني فإنه يعاني ا
من (فــوبــيـا) مـن الـطــائــرات حـيث ال
يـسـتـطـيع ركـوب الـطـائـرة وهـذا مـا
ــمـثل أحــمـد زاهـر عـن أحـمـد نــقـله ا
صالح السـعدني الـذي أكد أن (والده
ال يسـتطـيع ركـوب الطـائرة حتت أي
ظرف).واخلـوف من األماكن الـعالـية
ـــمــثل كــر ال يـــضــاهي (فـــوبــيــا) ا

الـشـعـر وبـأنه قــادر عـلى إعـطـاء احلـيـاة
صـورة أخرى غـيـر الـصـورة الـتي نـراها
مـتـمـنـ إقــامـة احلـدث من جـديـد الـعـام

قبل.  ا
من جانـبه قـال الشـاعر  أحـمـد كلـتكـت
ـسابـقة شكـلت  فرصة من كركوك  أن (ا
لـلـتعـرف عـلى شـعـراء وكـتـاب و بـظـهور
وجـوه جـديدة فـي الوسـط الـثقـافي وان
ـسـابقـات يـشـكل حـافزا هذا الـنـوع من ا

للكتابة واالستمرار).
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واوضـحت الـشـاعـرة  إسـراء الـعـكراوي
ـســابـقــة تـعـد من الـنــجف أن (مـبــادرة ا
ثقف والكاتب دائما عينيه جميلة وأن ا
ـؤســسـة الــثـقــافـيــة احلـكــومـيـة عـلـى ا
ـســابـقــة  مـهـمــة كـونــهـا اســتـهـدفت وا
الـشـبـاب عــبـر مـنح الـفــرصـة لـهم البـراز

مواهبهم). 
وتــمـنى الــشــاعـر عــلي عــبــد الـسالم من
ـراكز كركـوك  (لو  اعـتـماد أصـحاب ا
ركز األول الثالث األول وليس صـاحب ا
فقط لـلفـوز بـاجلائـزة)  مشـيدا (في ذات
ـــســـابـــقــة الـــوقت  بـــتـــنــظـــيم وإدارة ا
ـتـمـيـز  فـضال عن حـضـور والـتـحـكـيم ا
وزيــر الـثــقــافــة الى جـانـب شـخــصــيـات
ستوى ادخل يـة رفيعـة ا ثقافيـة وأكاد

واحلــبـــوبي  وحـــسب الــشـــيخ جـــعــفــر
ـفكـري الـعراق وفوزي كـر ومـوسوعـة 

ستصدر الحقا. 
  واثنى الشـاعر محـمد حسـ آل ياس
عـلى دائــرة الـعـالقـات الــثـقــافـيــة إلقـامـة
الفـعـالـيـة ومـا قامـت به خالل عـقدين من
الــزمـن في لم الــشـــمل واضـــاءة احلــيــاة
ـــظــلــمـــة عــبـــر إقــامـــة عــدد كــبـــيــر من ا
الفـعاليـات الثـقافـية  وعـلى دار الشؤون
الثقـافية العـامة على عـطاءها  مـبينا أن
ـتـلـقي وهو (اإلبداع قـادر عـلى ادهـاش ا
لـيس مـتــوقـفـا عـلى عـمــر  فـالـشـعـر هـو
احلــكم). كــمــا عــرضت فـي االحــتــفــالــيـة
مــــقـــاطع شـــعــــريـــة  لـــشــــاعـــر الـــعـــرب

اجلواهري.   
ـسـابـقـة وشـكـر الـشـاعـرين الــفـائـزين بـا
إســمـاعــيل احلــسـيــني وســجــاد مـحــمـد
يـعـقـوب عـلى دائــرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة
ـســابـقـة وأقــامـتـهـا الـتي أشــرفت عـلى ا
ليشكـل حدث شعري مـهم ودعما لـلحركة
اجملتمـعيـة انطالقـا من شعارهـا باعـتبار
أن الظرف الوبائي يخيم على احلياة لذا
ــكن لألدب أن يــقف عــنـد حــد مــعـ ال 
كــونه يـــســعى دائــمــا ألن يـــفــتح نــوافــذ
جديدة للخروج من هذه األزمات وعكس
ــومــة ــشــاركــون صــورة راقــيــة عن د ا

في أنفـسـنا الـسـعادة إضـافـة إلى لقـاءنا
بـزمـالء من الــشـعــراء فــذلك شـكـل بـذاته

مكسب كبير لنا).
وأكد عـضو الـلجـنة الـتحـكيـميـة الشـاعر
جنــاح الــعـرســان أن (أغــلب الــقــصــائـد
ـــشـــاركـــة دلت عـــلى وجـــود  شـــعــراء ا
يـتـمـيـزون بـقـدرات مـشـجـعـة  ذا جتـربة
غـنــيـة ولــهـا مــسـتــقـبل كــبـيــر في األيـام
القليلة القادمة  وهي اسماء شابة تؤكد
إلى أن الشعـر ما زال بـخير وان الـشعر
سـابقة تعد يبقى عراقيـا)  مشيرا أن (ا
خطـوة مـتمـيزة وال بـد أن تـتكـرر كل عام
كونهـا أتاحت فرصـة للشـباب أن يلـتقوا
ويـعــبـروا عن إمــكـانــيـاتــهم الـشــعـريـة)
مـــوضـــحـــا أن (قـــضـــيـــة الـــتـــفـــاوت في
سـتـويات هـو في الـقصـيـدة وليس في ا
الـشــاعـر وهــو مـا يــجـعــلـنــا مـطــمـئــنـ
بوجود طاقات شـعرية هائلـة  علما اننا
كلـجـنة اخـذنـا بنـظـر االعتـبار فـي تقـييم
الـــقــصـــائــد مـــدى تــفـــاعل الــشـــاعــر مع
قصيدته وإمكانية  األداء لديه وفصاحة
الــلــســان ومــخــارج احلــروف والــصـوت
ــشـهـد واخـتــبـاراته والـفـكـرة ومـعـرفـة ا
والنص وكيفية معاجلتها واحلفاظ على
ــوضـوع  واقـتــنـاصه وثــقـافـته وحـدة ا

وقوة الفكرة والتقاطاته).

vO×¹ UMO

الصيدالنية العراقية ضيفتها قناة (الشرقية) امس االحد
طـرب االردني والعـشاب فـؤاد راكان ضـمن برنامج مع ا
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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الفوتـوغرافية الفلسطينية ضيفها
ـنــتـدى الـثـقـافي االسـبـوعي في ا
اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة لــلـتــصـويـر
رئي و الال مرئي لـلحديث عـن (ا

في الذاكرة الفلسطينية).
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التدريـسي في كلية العلوم السياسـية بجامعة بغداد تلقى
ـية واالعالميـة بوفاة والـده تغمده تعـازي االسرة االكاد

الله بواسع رحمته.
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الــكـاتب والـصـحـفي الـعـراقي يــعـكف عـلى حتـريـر كـتـابه
عـنـون (قـناديل الـذاكـرة). وصـدر اخر اخلـامس عـشـر ا
كتاب للطاهر مطلع هذا العام بعنوان (أجراس الذاكرة).
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الـشـاعـر االردني شـارك في امـسـيـة اقـامـها مـلـتـقى بـيت
مادبا الـثقافيّ تـضمّنت قـراءات شعريّـة للضـوات وعدنان
أبو شـنار وأسوار أبو ونـدي وقراءة نثـريّة للـكاتب أحمد

الراعي.
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ــواصالت صــدر له الــوكــيل الــســابـق لــوزارة الــنــقل وا
ضـمن منـشورات مـكتـبـة الدار الـعربـية لـلعـلوم في بـغداد

كتاب بعنوان (أثر النقل على التنمية والدفاع الوطني).
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ـــصــور الـــفــوتـــوغــرافـي االردني وقع كـــتــابه الـــكــاتب وا
السـردي (زر وسط القـميص) في جـلسـة اقيـمت في بيت

عرار الثقافي بتنظيم من مديرية ثقافة إربد.

w b³F « w uý bMN

اضي اسـتاذ الـتنـميـة البـشريـة العـراقي ضيـفه السـبت ا
ــركـز االعالمـي الـثــقـافـي الـعــراقي مع الــكـاتب عــدنـان ا

القريشي ضمن مجلسه احلسيني السنوي.

ــصـاعـد مــحـمـود عــبـد الـعــزيـز من ا
الــكــهــربـائــيــة حــيث كــشف عن ذلك
مـثل بيـومي فؤاد عـندمـا أشار الى ا

أنه (كـان يـلـحظ دائـمـاً حـضـور كر
نتج محمود عبد العزيز إلى مكتب ا
مـحمـد السـبـكي من منـطـقة مـخـتلـفة

ــــصـــــعــــد عن تـــــلـك اخلــــاصـــــة بـــــا
الكهـربائي ليـكتشف بـعدها أن كر

صعد نهائياً). ال يستقل ا
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غــرام من وزنــهــا.وبــحـسب صــحــيــفـة
الـديلي مـايل الـبريـطانـية فـإن كولـينز
تـمكنت من خـسارة وزنها بـعد تكريس
ـمــارسـة الــريــاضـة وتــنـاول ســاعــات 
الــطــعـام الــصــحي.من نــاحـيــة أخـرى
شـاركت كـولـينـز سـلسـلـة من اللـقـطات
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يـة سـيلـ ديون نـشـرت النـجـمة الـعـا
لــقـطـات من كـوالـيس جــلـسـة تـصـويـر
ي لــهـا وذلـك بـنــمـاســبـة الــيـوم الــعـا
للتصوير الذي يصادف في  19 آب من
كـل عــام.وتـــظـــهــر ديـــون في جـــلـــســة
الـتـصويـر بـفسـتان أسـود أنـيق حيث
بـدت تـضج بـاألنوثـة.وشـكـرت النـجـمة

الــشـهـيــرة الـبــالـغـة من الــعـمـر 53
نشور عـاماً في تعـليقـها علـى ا

صورين. فـريق عملـها من ا
الـى ذلك ظهـرت اإلعالمية
وســــــيــــــدة األعــــــمــــــال
ية جيما كولينز الـعا
البس 40 عاماً 
داخــلـيــة سـوداء
بـعد خسارتها

أكـثر من 22
كــــــيـــــلـــــو

نـــــاهــــز  42 عـــــامــــاً هي عـــــبــــارة عن
جـمبسوت بيضاء سـيتم طرحها للبيع
مـقابل  275 ألـف جنيـه إسترلـيني; أي
مـــا يُــعــادل  374 ألـف دوالر. والــبــذلــة
مــزودة بـكــاب أو رداء يُـشــبه الــعـبـاءة
أيـضـاً بـالـلـون األبـيض مـقابل  29ألف
جـنـيه إستـرليـني أي ما يُـعادل 39.44
ألف دوالر; لـيُصـبح سعر الـبذلة كـاملة
ـــزاد  413.44 ألـف دوالر.وبـــذلـــة فـي ا
الــفـيس األيـقــونـيـة من أعــمـال مـصـمم
األزيـاء األمريـكي بيل بيـلو وكانت من
أكـثـر األزيـاء التي  تـصـويـرها خالل
مـشوار بريسلي الفـني بجانب العديد
البس األخرى. وقد بيعت العديد مـن ا
مـن مـقـتـنـيـات مـلك الـروك أنـد رول من
ـزادات الـعـلـنـية قـبل في الـعـديـد من ا
فـفـي عام  2016 بـيع اجلـيـتـار اخلاص
بـه مقابل  256 ألـف دوالر وأول بيانو

اشتراه مقابل  300 ألف دوالر.

من حـملة مالبس داخلية جديدة حيث
كـانت تتظاهر بـثقة للكـاميرا واختارت
مـــظـــهـــر مــكـــيـــاج فـــاتن في لـــقـــطــات
احلـملة.وقد تـفاعل متابـعي كولينز مع
صـورهـا اجلـديـدة وأشـادوا بـقـدرتـهـا
وطــالــبـــوهــا بــاإلســتــمــرار بــالــنــظــام

ثالي. الصحي للوصول إلى الوزن ا
وتـطـرح بذلـة الفـنـان األمريـكي الراحل
ألـفيس بـريسـلي األيقـونيـة للـبيع ألول
مـرة مـنذ  30عـامـاً وذلك في ذلك في 4
ـقـبل والـتي كـانت مـوجـودة أيـلــول ا
اضية في حوزة عـلى مدار العقود ا
أحـد جامـعي الـتذكـارات اخلاصة
ـا نـشـرتـه صـحـيـفة وذلك وفـقـاً 
(إكــســبــريس) الــبــريــطــانــيـة.
ووفـقاً للصـحيفة فـإنَّ البذلة
األيــــقــــونـــيــــة الــــشـــهــــيـــرة
لــبــريــسـلي الــذي رحل عن
ـنـا عام  1977 عـن عمر عـا
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ـصريـة  هنـا الـزاهد رسـالة مـثلـة ا وجـهت ا
إلى متابـعة وجهت لها إنتقاداً عبر صفحتها
اخلـاصّـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
ـــريض ـــتـــنـــمــر بـــا ووصـــفت الـــشـــخص ا
ـتــنــمـر هــو بـهــلـوان أو وكــتـبت(الــشــخص ا
مـــريض نــــفـــسي يـــتــــهـــكم عــــلى اآلخـــرين
بـاإلسـاءة الـلفـظـيـة أو الـبـدنيـة لـيُـظـهـر نـفسه
لــــآلخــــرين إلحــــســــاسه بــــالــــنـــقـص وعـــدم
تـابعـة قد عـلقت عـلى أحد االتـزان).وكـانت ا
مـنشـورات هـنـا وكتـبت (صـوت هنـا الـزاهد
بيعـصبني). فردت علـيها هنـا بغضب شديد
ـتـابـعـة من قـبـيل الـتـنـمر مـعـتبـرة مـا قـالـته ا
الــلــفـظي وإســاءة في حق اآلخــرين.وتــابـعت
الزاهـد(آسفة إن صـوتي بيعـصب حضرتك
بـس كـنـتي الزم تــتـعــلـمي وتــعـرفي من وأنت
صـغيـرة يعني إيـه التنـمر اللـفظي ده بـيكون
إهــانــة وإســـاءة في حق الـــغــيــر إحـــنــا لــيه
عـايـش الزم نـهـ ونضـايق بـعض وعادي
ـمــثل الزم يـسـكت الن هــو مـعـروف ال ال وا

إحنا بشر وكفاية تنمر وإهانة ال للتنمر).

ÊU e « ≠ qOÐ—«

نشرت إدارة مهـرجان كارلوفي فاري
الـــســـيـــنـــمـــائـي الـــدولي الـــشـــريط
الترويجي لفيلم (االمتحان) للمخرج
الـكــردي شـوكت امــ كـوركي وهـو
الـفـيـلم الــسـيـنـمـائي الـرابع له.وذلك
نـاسبـة مـشاركـته في الدورة الـ55
ـقـرر إقـامــتـهـا في آب لـلــمـهـرجــان ا
اجلـــاري  بــعــد تــأجــيــلــهــا بــســبب
جــائــحــة كــورونـا. ويــعــد مــهــرجـان
كـارلوفي فـاري بـجـمـهوريـة الـتـشيك
ـــهــرجـــانــات في الـــعــالم مـن أقــدم ا
وأصـبح احلـدث السـيـنـمـائي الـرائد
في وسط وشــرق أوروبــا  وأقــيـمت
الدورة األولى منه عام  1946. وفيلم
(االمـتـحـان) من إخـراج شوكـت أم
كـــوركي وإنـــتــاج مـــحـــمــد أكـــتــاش
وسيـناريـو مشـترك لـكوركي ومـحمد

رضـا كـوهـري  إنــتـاجه في إقـلـيم
كــوردســتــان وفــقـا لــصــفــحــة دائـرة
الـعالقـات الـثـقـافـيـة في (فـيـسـبوك)
وهــو انـــتــاج مـــشــتـــرك بــ إقـــلــيم

ـانيـا وقطر وفي أول كوردسـتان وأ
ي له  قـبوله لـلـمنـافـسة ظـهور عـا
ــســـابــقـــة الــرئـــيــســـيــة لـــهــذا في ا

هرجان. ا
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ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .

qL(«

ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .

Ê«eO*«

التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .

—u¦ «

حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا

»dIF «

حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
احلظ 67.

”uI «

من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 وقـد يكـون جدول مـواعيـدك مزدحـمًا جـدًا ما يجـعلك
. تشعر باالرتباك قليالً

Íb'«

نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.

bÝô«

 إذا قمت بالتخطيط اجليد ستنجح في تغيير الوضع
تأزم.رقم احلظ .4 ا

Ë«b «

عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.

¡«—cF «

واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

ضع اجـوبـة الــتـحـديـدات
افــقـيـا واقــرأ في الـعـمـود
ـطلـوبة: الـوسط الكـلمـة ا
(عــــاصــــمـــــة اوربــــيــــة 7

حروف):
 1- اهواء شخصية

 2- حواجز
 3- مدينة سعودية

 4- وكالة انباء االمارات
 5- كسب

 6- عمل البر واخلير
 7- ينزعج من االمر

يسرا بيرين ساتاجنلينا جولي
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ـطربة الـلبـنانيـة نانسي عـجرم حفالً أحيت ا
نـاجـحــاً في مـنـطـقـة الـســاحل الـشـمـالي في
مـــصـــر وقـــدمت وسـط تـــفـــاعل كـــبـــيـــر من
اجلـمـهور عـدد كـبيـر من أغـنيـاتهـا الـشهـيرة
ورددهــا مــعــهــا احلـــضــور وعــكس احلــفل
النـجاح الـكبـير الـذي حقـقه ألبـومهـا اجلديد
(نـانسي 10. ونـشرت عجـرم مجمـوعة صور
من احلـفـل عـبــر صـفــحـتــهــا اخلـاصّــة عـلى
مـوقع الــتـواصـل اإلجـتـمــاعي ظــهـرت فــيـهـا
بجـامبـسوت بـاللـون األسود مع جـزء شفاف
طـويـل وعـلــقت: مــصـر أم الــدنـيــا. وتــفـاعل
اجلـمـهـور بـشـكل كـبـيـر مع الـصـور وجـمـال
إطاللة نـانسي كما تدوالـوا مقاطع فيديو من
احلفـل معبرين عن إستمتاعهم وعن جناحه.
ــطـربـة الـلـبـنـانـيـة إلـيـسـا الى ذلك تـوجـهت ا
تابعيها بعد جتاوز أغنية مسلسل بالـشكر 
يـا ريت الـتي قدمـتـهـا حـاجز الـ  100مـلـيون
مشـاهدة عـلى يوتيـوب وذلك عبـر صفحـتها
اخلـــــــاصــــــــة عـــــــلـى مـــــــوقـع الـــــــتــــــــواصل
اإلجـتـمـاعي.وعـلـقت إلـيـسـا قـائـلـة  (صـباح
اخلـير أحـبـائي يـا ريـت هي أحـدث أغـنيـتي
الــتـي وصــلت إلى  100مــلـــيــون مــشــاهــدة
ــتـابـعـ الـرائـعـ عـلى إثـبـات شـكـراً لـكل ا
مدى والئـهم دائـمًا وجـعل أغنـياتي مـفضـلة
لــكل األوقـات). أغـنـيـة يـا ريت من مـوسـيـقى
وكـلــمـات صالح الــكـردي وتـسـجــيل نـاصـر
األسـعـد.وحتـضـر إلـيـسـا ألغـنـيـة جديـدة مع

ـولى ـؤلف عـلي ا ا
ومن أحلــــــــان
مــــــــــــــــــروان

خــــــــوري.

سيل ديون

نانسي
عجرم
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ بـرلـ (أ ف ب) - تـعـرّض عـمــود الـنـصـر وهـو نـصب
تذكـاري في قـلب برلـ لـسرقـة ألواح نـحـاسيـة مـهمّـة منه
ذات قـيمـة تـاريـخـيـة بـحسـب ما أعـلـنت شـرطـة الـعـاصـمة
ـانــيـة.واكــتـشف عــمّـال كــانـوا يــجـرون أعــمـال إصالح األ
ـعدنية التي تغطّي سقف اختفاء أجزاء كبيرة من األلواح ا
عـلم الـشـهـيـر الـواقع عـنـد تـقـاطع أربـعة ـدخل في هـذا ا ا
صدر عينه.وأفادت شوارع رئيسية بحـسب ا
سروقات صحيفة بي تسد احمللية بأن (قيمة ا
قد تـصل إلى مـئـات آالف الـيـوروهـات).وشـيد
عـمــود الــنــصــر لالحـتــفــاء بــذكــرى احلـمالت
العـسـكـرية الـبـروسـية ال سـيّـمـا ضدّ فـرنـسا
ـعالم السـياحية نابلـيون. وهو يـعدّ من أبرز ا
ـانــيـة خـصـوصـا بـفـضل في الـعـاصـمـة األ
ـشـهـد الـبـانـورامي الـذي يـتـسـنّى ا
للزائـر تأمّله من أعاله. وظـهر هذا
عـلم في فيـلم (فيم فـندرز ويـنغز ا

أوف ديزاير).

كثيرا ما نسأل من ابنائنـا او من احفادنا عن طبيعة احلياة
في مدارسنـا ايام زمـان  واحوالـنا الـدراسيـة وعن معـلمـينا
لذلك كـنت اجيب ومن مـنطـلق جتـربتي الـشخـصيـة وانا من
سـكـنــة االحـيــاء او احملالت الـشــعـبـيــة ان مـدارســنـا وعـلى
بساطة ابنيتـها فهي جميلة ونـظيفة سواء بالنـسبة للصفوف
او الساحـات وطالبـها علـى بسـاطة احلال يـأتون مـدارسهم
في الغالب بـأزياء مـوحدة حتى انك لـيصـعب عليك ان تـميز
بـ الـفــقـيــر والـغـني اال مــا نـدر ومن لـم يـتـمــكن من شـراء
درسة زيـا رسمـيا تـعارفـنا عـلى تسـميته البس تقـدم له ا ا
ه بشكل سري درسة على تقد عونة الشتاء مع حرص ا
ـرشـد والـطـالب وكـنـا سـواء في الـصف اوفي ـديـر وا ب ا
االصطـفـاف الـصـبـاحي نـخـضع لـتـفـتـيش الـنـظـافـة نـظـافة
ـقـصرين اظافـرنـا ويـاقـات مالبسـنـا نـاهـيك عن مـحاسـبـة ا
علـمـيـا أواجتـمـاعـيا بـإخـراجـهم امـام الطـالب ومحـاسـبـتهم
دارسنا نحضر تفوق دراسيا نفـرح ونتباهى  ومكافأة ا
مسـابقـاتـها الـريـاضيـة والفـنـية اسـاتـذتنـا هم ابـاؤنا جنـلهم
ونـحـتـرمــهم وهم اهل لــذلك يـتـفــانـون من اجل مــسـتـقــبـلـنـا
يقيمون لنا الدروس االضافية قبل بدء الدوام اليومي وبعده
وايام اجلـمع بال مقـابل ودون نعـرف شـيئـا اسمه الـتدريس
اخلصوصي وكنا عندمـا نخرج من االمتحان الوزاري جند
ركـز اإلمتـحاني معـلمـينـا ومدرسـينـا بانـتـظارنـا على بـاب ا
ليتأكـدوا من اجاباتـنا ويتـهيأون لـتدريسـنا االمتـحان التالي
ـدرسة وخـارجها ودوائـر التـربية يراقبـون سلـوكنا داخل ا
. لم يـكن اولـيـاء االمـور ـبـدعـ تـكـرم مـعـلـمـيـهـا وطـلـبـتــهـا ا
درسـة مـنهم ذلك يراجـعون مـدارسـنا اال اذا طـلـبت ادارة ا
واذا اشتـكـى احدنـا مـن معـلـمه او مـديـره الى اهـلـه فالـويل
والثبور عليـنا كيف نشتـكي على معلمـنا الذي كاد ان يكون
ـدرسـة رسـوال ثم نـقـاد مـن قـبل اولـيـاء امــورنـا الى ادارة ا
وبحضور مـعلمـينا ونـسمع مقولـة ابائنـا للمـدرسة انه ابنكم
فلـكم الـلحـم ولنـا الـعظـم والزالت ذاكرتـنـا حتـتفظ بـذكـريات
عـلـميـنا االجالء كـانت و الزات ترسم جمـيلـة واراء سديـدة 
معـالم حـيـاتـنـا الى اليـوم .نـعم مـعـلـمونـا كـانـوا ابـاء لـنا في
احلـرص عـلى مـسـتـقـبــلـنـا الـعـلـمي بل وعــلى حـيـاتـنـا لـذلك

علم : صدقت مقولة شاعرنا بحق ا
    قف للمعلم وابده التبجيال

علم ان يكون رسوال                       كاد ا
نعم هكـذا كنـا وهكـذا كانت مـدارسنـا وهكـذا كان مـعلـمونا
وهكذا  كانت ادارات مدارسنا وهكذا كانت
اداراتـنـا الـتـربـويـة فـهـنـيـئـا لـنـا مـعـلـمـونا
ومدارسنا وادارات مدارسنا وهنا اعود
القـول مــدرســتي مــعــلــمي مــديــري بـ

اضي واحلاضر ايهما االجمل ? ا
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مــشـددة حـيث قـام أفـراد من الـشـرطـة
واجليش بتـأم حراسـة موقع احلفل
والـتــمـركــز في مـواقع اســتـراتـيــجـيـة
ــكــان.وقـــدم إلى احلــفل قـــريــبــة مـن ا
بـالـطائـرات سـيـاسيـون بـارزون وقادة
تـقـلــيـديـون مـن جـمـيع أنــحـاء الـبالد
ومن بـيــنـهم الــعـديــد من شـخــصـيـات
ـعـارضـة. ومن بـ هـؤالء كـان سلف ا
الــرئـــيس مـــحـــمــد بـــخـــاري غــودالك
جـونـاثـان الـذي هـزمه فـي انـتـخـابات
.2015وكــانت ســـيــدة غــامــبــيــا األولى
فـطـوماتـا بـاه بـارو والرئـيس الـسابق
للنيجر اجملـاورة محمدو إيسوفو من

ب الضيوف األجانب.

االجــتـــمــاعـي حــيث وصف الـــبــعض
مالبـســهـا بـأنـهــا غـيـر مـحــتـشـمـة ألن
كـتفـيـهـا كـانـا مـكشـوفـ بـيـنـما دافع
آخـرون عنـها). وبـينـما حتـدثت بعض
التقارير عن وصول  100طائرة خاصة
ــنـاسـبـة قــال مـسـؤول في حلـضـور ا
طـار لبي بي سي إن (عدد الـطائرات ا
).وعـلى الرغم من كان أقل مـن خمـس
ذلك فــإن االحـتــفـاالت  تــقـلــيـصــهـا
بـسـبب انـتـشـار جـائـحـة كـورونـا. وقد
ارتدى الكثير من الـضيوف الكمامات
حـيث تواجه نـيـجيـريا حـاليـاً ارتفـاعاً
في عـدد حـاالت اإلصـابـة بـالـفـايروس.
وشــهـد حـفل الـزفـاف إجـراءات أمـنـيـة

مــلــكــيــة هـو زواج غــيــر مــســبـوق في
نيجيريا).وكـان الزوجان قد التقيا في
ـتـحـدة. ـمـلــكـة ا جـامـعــة سـاري في ا
وتـواصــلت األجـواء االحــتـفـالــيـة إلى

وقت متأخر من يوم السبت عندما 
رسـمـيـاً تـتـويج والـد الـعـروس نـاصـر
أدو بــايـرو أمــيـراً لــبـيــتــشي. ودفـعت
عـائـلـة الـعريس  500,000 نـيرة (1,200
دوالر) مهـراً للعـروس- وهو مـا يعادل
هـر في شمالي  10 أضعاف مـتوسط ا
نيجيريا. ويقول إسحق خالد مراسل
بـي بي سي في نــيـجــيـريــا إن (صـور
الــعـــروس الــتي نــشـــرت قــبل الــزواج
أثــارت اجلـدل عـلى وســائل الـتـواصل

طار { كانو  –وكاالت - امتأل مدرج ا
في مـدينـة كانـو النـيجـيريـة الشـمالـية
بـالـطـائرات اخلـاصـة لـدى قـدوم أفراد
من الـنخـبة في نـيجـيريـا وشخـصيات
مـرمــوقـة من غــرب أفـريــقـيــا حلـضـور
حـفل زفــاف جنل الــرئـيـس عـلى ابــنـة
زعيم ديني بارز. ويعتبر زواج يوسف
بخاري على زهرة نـاصر بايرو واحداً
ـنـاسـبـات الـتي يـحـضـرهـا من أكـبـر ا
شاهـير هذا العـام. فقد حضر اآلالف ا
احلـــــــفل الـــــــذي أقـــــــيم فـي قـــــــصــــــر
أمـيـربــيـتــشي وهي مـديــنـة في واليـة
ـؤرخ لبي بي سي كانـو.وقال أحد ا
إن (الزواج ب عـائلة رئـاسية وأخرى
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الكـاثوليـكية فـارقت احلياة وفق
مـــا جــــاء في الــــبــــيـــان. وكــــانت
األمـــــيــــرة كــــمــــا زوجــــهــــا قــــد
انـــســـحـــبت إلى حـــدّ بـــعــيـــد من
احلـيـاة العـامة فـي لشـتنـشـتاين
هــذه اإلمـارة الـصـغـيـرة الـواقـعـة
بـ ســويـسـرا والــنـمــسـا والـتي
تـــضمّ حــوالى  40 ألـف نــســـمــة.
وتـولّـى األمـيـر هـانـز-آدم الـثـاني
مــقــالــيـد احلــكـم في الــعـام 1989
وســـــلّـم زمـــــام اإلدارة إلـى ابـــــنه

البكر األمير ألويس في 2004.

{ جــــنـــيـف (أ ف ب) - تـــوفــــيت
األمــيـرة مــاري زوجـة هــانـز-آدم
الثاني أميـر لشتنـشتاين السبت
عن  81 عاما إثر تعـرّضها جللطة
دمـاغيـة مـطلع األسـبـوع وفق ما
أعــــلـن الــــديــــوان األمـــــيــــري في
بـيان.وقـد أصـيبت األمـيـرة ماري
بسـكتة دماغـية األربعـاء وتوفيت
سـتشفى. بعـد ظهـر السـبت في ا
وحـضــرت عـائـلــتـهـا لــتـكـون إلى
جــانــبــهــا وبــعــد تــلــقّــيــهــا آخــر
الـطـقـوس وفق مـبـاد الـكـنـيـسة
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جــنـسـيـاً وخـطف وفـسـاد وعـمل
قسـري تتعـلق بواقعـات حصلت
بـ عامي  1994و ?2018يـعــتـقـد
أن زواجه من آليـا سيـحول دون
إدالئـهــا بـشـهـادة ضـده في حـال
وُجــهت إلـيـه اتـهــامـات.وأضـاف
سـمـيث كـان ذلك حلـمـايـة نـفـسه
وحــمـايــة آلـيــا. واشـار إلى (أنه
ذهب مع آر كـيـلي إلـى شـيـكـاغو
عام  1994خالل جــولـة لـلـمـغـني
التــــمــــام الــــزواج الــــذي أُبــــطل
ـديـر بـأنه نـصح ).وأفـاد ا الحـقـاً
الــنــجم بــعــدم الــزواج من آلــيــا
قـــائالً له إنه ال يـــســـتــطـــيع ذلك
وإنـــهــا يـــافــعـــة جــداً. وأضــاف
ســألـني في أي جــانب أنـا.وكـان
آر كـيلي تـولى إنـتاج ألـبوم آلـيا
األول بـعــنـوان إيـدج إيـنت نـاثن
بــات إيه نــامــبــر (الــعــمــر لــيس
شيئاً سـوى رقم).وقتلت آليا في
آب  2001في حادث حتطم طائرة

عن  22عاما.

روبـــرت كــــيـــلي في نـــيـــويـــورك
(دخـلت وقلت  مـرحـباً هل تـريد
ــــال?).وكــــشف كــــسب بــــعض ا
سميث الذي عمل مع كيلي ألكثر
من عـشر سـنوات فـي ثمـانيـنات
الــقـرن الـفـائت وتـسـعـيـنـاته أنه
وظف  500دوالر مـقابل أعـطى ا
أوراق مــزورة آللــيــا الـتـي كـانت
آنـذاك في اخلـامـسـة عـشـرة لكي
يـتسـنى للـمـغني الـذي كان يـبلغ
 27عاماً أن يتزوجها.وأوضح
ـيـتريـوس سـمـيث الذي أدلى د
بشهادته أمام هيئة احمللف مع
ضـــمــــانـــات بــــاحلـــصــــانـــة من
ستقبل الحقة القضـائية في ا ا
أن آر كـيـلي ومـعـاونـيه وضـعـوا
ـــغـــني مـن آلـــيــا خـــطـــة زواج ا
بعدما أعلنت أنها حامل إذ كان
الـــــــنــــــجـم يـــــــخــــــشـى دخــــــول
السجن.وكـان كيلي الـذي يحاكم
أمام مـحكـمة بـروكلـ الفـدرالية
فـي قـــضــايـــا اســـتـــغالل قـــصّــر

الـصــور من جـديـد بــعـد قــضـيـة
اعــــتــــقـــــال رجل األعــــمــــال راج
ــمــثـلــة شــيـلــبـا كــونـدرا زوج ا
شــيـتي بـتـهـمـة تـصـويـره أفالم
إبــاحـيــة ونــشــرهـا عــبــر بـعض
الــتــطــبــيــقــات وانــتــقــد بــعض
ــغــردين راديــكــا وغــيــرهم من ا
مـشــاهـيــر بـولــيـوود اللـتــزامـهم

الصمت إزاء اعتقال كوندرا.
ـدير الـسـابق جلوالت كـما أكـد ا
جنم مــــــوســـــيــــــقى آر انــــــد بي
ــغـني األمـريــكي آر كــيــلي أن (ا
الـــــذي يــــحــــاكـم في قـــــضــــايــــا
اعتداءات جنسية قدم من خالله
ـوظف رسمي لـلـحـصول رشـوة 
عـلى وثائق هـويـة مزورة بـهدف
ـغــنــيـة آلــيــا الـتي الــزواج من ا
كـانت قـاصـرة في حـيـنه وقـتـلت
الحـــــــقـــــــاً في حـــــــادث حتـــــــطم
ــيـــتـــريــوس طـــائـــرة).وروى د
ســمـيث ( 65عــامـاً) في شــهـادته
خالل الـيوم الـثالث من مـحاكـمة

{ بـومــبـاي  –وكـاالت - وجـدت
ـمـثلـة الـهنـديـة رادهيـكـا أبتي ا
نـــفـــســـهــــا في مـــوقف صـــعب
وحـالـة من اجلـدل بـعـد إعـادة
ـة لــهــا من نــشــر صــور قــد
فـيـلـمـهـا  Parched تـضـمـنت
مـــشــاهــد فــاضـــحــة نــوعًــا
مــا.ومع انـــتــشــار الــصــور
الـفــاضــحـة والــتي تــتـسم
بـــالــــعـــري تـــهـــاتف رواد
مــــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
االجــتــمـــاعي عــبــر تــويــتــر
إلبداء غضبهم واسـتهجانهم
ُـخلَّـة التي شـاهد ا ثل هـذه ا
تـتـعـارض مع الـثـقافـة الـهـنـدية
ـمـثـلـة في مـشـهد حـيث تـظـهـر ا
حميـمي وهي عاريـة الصدر.وقد
تـــصـــدر هـــاشـــتـــاغ (قـــاطـــعــوا
رادهيكا أبتي) مـوقع التغريدات
ـا أن الــقـــصــيـــرة مـــنــذ أيـــام إلـَّ
النجمة لم تـخرج للرد أو الدفاع
عن نــفــســهــا. وقــد أعــيــد نــشــر
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رادهيكا
أبتي

شــريــحــة إلــكــتــرونــيـة فــهم ال
يعـرفون مـا يحتـوي علـيه نظراً
إلـى أنه ال يــزال حــديــثــاً جـداً).
وقـال نـاتــانـايل تـشــافـيـز الـذي
يـؤدي دور الــكـابـ إمـبـاثي إن
ـسرحـيـة تهـدف حتـديداً إلى (ا
ـضـلـلة). ـعـلومـات ا مـحـاربـة ا
ــئـة من ســكـان وتـلـقى  51في ا
ضاد تحدة اللقاح ا الواليات ا
لــفــيـــروس كــورونــا وســجــلت
النسبة األكـبر منهم في فئة من
تزيد أعمارهم عن  65 عاماً (81

ئة). في ا

ئة في كورونـا بـنسـبة  48في ا
األسبوع األخيـرين. ويقتصر
عــدد احملـــصــنــ عـــلى نــصف
ـقـاطـعـة مع أن الـلـقاح سـكـان ا
مــجـــاني ومـــتـــاح ألي شــخص
يبلغ  12عاماً فما فوق.وأظهرت
اإلحصاءات الـرسميـة أن نسبة
الــــتــــلـــــقــــيح هـي األدنى لــــدى
الشباب الذين تتراوح أعمارهم
مـا ب  12و 34عـامــاً).واشـارت
ســــانـــــابــــريــــا إلـى أن (كــــثــــراً
ــتــنــعــون عن تــلــقـي الــلــقـاح
بـســبب الــشـائــعــات عن وجـود

يعـمد فـايروس كـورونا الـشرير
ذو الضحكة الساخرة إلى نشر
األكــاذيب عن تـأثـيــرات الـلـقـاح
لـــكـي يـــحــــكم قـــبــــضـــتـه عـــلى
الــســكــان. ولـكن حلــسن احلظ
يـظــهـر الــكـابــ إمـبـاثـي بـبـزة
زرقــاء ورأس أصـفــر لــلــقــضـاء
على فايـروس كورونا من خالل
إقــنــاع شــابــ بـتــلــقي حــقــنـة
اخلالص.ويــعـكس الـسـيـنـاريـو
عـلى بسـاطتـه بدقـة الوضع في
مقاطعة سان بيرناردينو حيث
ارتفع عدد اإلصابـات بفايروس

لـوكـالـة فـرانس بـرس إن (فـكرة
ــــســـرحـــيــــة الـــتي بـــدأ هـــذه ا
عرضهـا هذا االسبـوع في مركز
إل سـول في سـان بيـرنـارديـنو
إحــدى الـــضــواحي الـــشــرقــيــة
لــلــوس أجنـــلــوس نــشــأت من
احلــاجــة إلى تــثــقــيف الــنــاس
حول أهمية اللقاح وخصوصاً
ـسـرحـيـة الــشـبـاب مـنـهم.في ا
يأسف األطـباء للـزيادة الكـبيرة
فـي حـــــاالت االســـــتــــــشـــــفـــــاء
وخـصـوصـاً من الـشـبـاب الذين
يتـرددون في أخذ الـلقـاح فيـما

{ سان بيـرناردينو (أ ف ب) -
اعتـمد مـركز لـلتـثقـيف الصحي
بـــالــقـــرب من لــوس أجنـــلــوس
األسلوب الهولـيوودي للترويج
ضـاد لـكـوفـيد- ?19من لـلـقـاح ا
خالل مسرحـية يدمر فـيها بطل
خارق شـجاع فـايروس كـورونا
ــــعــــلــــومــــات عن الــــقــــبـــــيح 
الـــلــقـــاحــات.وقـــالت مـــخــرجــة
مـسـرحيـة الـكابـ إمـباثي
ضــــد كـــوفــــيـــد -19
فـــالــــنـــتــــيـــنـــا
ســـانــابــريــا
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ـــئــة مـــقــارنــة نـــســبــته  19 بــا
. وقالت بالـوضع قبل أسبـوع
ـدرّســة لـوري رامــيـريــز الـتي ا
حـازت بـطـاقـة لـلــحـفـلـة بـفـضل
عـمـلـهـا األسـاسي خالل الـوبـاء
(أتــــضــــامن مـن كلّ قــــلــــبي مع
هــــــؤالء الــــــذين ذاقــــــوا طــــــعم

عاناة). ا

جـاي وبــاري مــانـيــلــو وإيـرث
وينـد أند فاير فـيها عـلى سبيل
الــتـعــداد. وتــلــقّى أكــثـر من 68
ئة من البالغ في نيويورك با
الـــــلــــقـــــاح كــــامـال لــــكـن عــــدد
اإلصـــابـــات ارتــفـع أخــيـــرا في
ـديـنـة حـيث سـجّـلت أكـثـر من ا
 1800إصابة يومية في ارتفاع

لـفرقـة جـورج كلـيـنتـون أند ذي
بي-فــانـك أول-ســتـــارز مــســاء
اجلـمــعـة في حيّ كــويـنــز. ومـا
خال بــــعض الــــبــــطــــاقــــات في
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيــة كـــانت
التـذاكر مجـانيـة حلفلـة السبت
التي أُعلن عن مشاركة سانتانا
وجينيـفر هادسون وال ال كول

الــــوجـــود مع هــــذا الـــعـــدد من
األشــخــاص حــتّـى لــو لــيــست
إقـامـة حدث بـهـذا احلـجم فـكرة
سديدة في هـذه الظروف).وكان
ـــدن رئـــيس بـــلــــديـــة كـــبـــرى ا
األمــريـكــيـة بـيـل دي بالزيـو قـد
صــرّح اجلـمـعـة إلذاعـة مـحـلـيـة
بأن الـهـدف من هذا احلـدث هو
إظـــــهــــار لــــلـــــعــــالـم أجــــمع أن
نـــيـــويـــورك عـــادت.وتـــســبّـــبت
اجلـائـحـة مـنـذ بـدايـة تـفـشـيّـها
بوفـاة أكثر من  33ألف شخص
فـي نـــــيـــــويـــــورك.وقــــــال بـــــيل
تـــومـــســـون الـــذي يـــعـــيش في
نــيــويـورك مــنــذ فــتـرة طــويــلـة
(يـسـعـدني أن يـكـون اجلـمـهـور
مــلــقّــحــا ويــقــدّم إثــبــاتــا عــلى
ذلـك).وأردف الــرجل الـــبــالغ 69
عاما بـعد حضور عـرض لديانا
ــــون أنـــد روس وآخــــر لــــســـا
غـارفـونــكل إنه لـفــرح كـبـيـر أن
نــشـهـد عـلـى عـودة احلـيـاة إلى
رتـبطة ديـنة رغم اخملـاوف ا ا
بوباء كوفيد-.19وفي األسابيع
الــتي سـبـقت مـوعـد إقـامـة هـذا
االحــتـفـال نُـظّـمت سـلـسـلـة من
احلفالت في أحياء مـختلفة من
ـديــنـة كــان آخـرهــا احـتــفـال ا

بـــهــطـــول أمــطــار غـــزيــرة.وقــد
تـسـبّـب هـنـري بـإنـهـاء احـتـفال
كان قد بدأ عند اخلامسة مساء
(الــتــاســـعــة مـــســاء بــتـــوقــيت
غــــريــــنــــتش) مـع حــــشــــود من
تفـرّج يرقصـون ويصفقّون ا
ويــبــســطـــون الــشــراشف عــلى
األرض مــع مـــــــــــــــــأكــــــــــــــــوالت
ومشروبـات خلمس ساعات من
العروض احلـيّة.وقبل أن تـتلبّد
السـماء بالـغيـوم أعرب الكـثير
ــشــاركــ عن قــلــقــهم من من ا
الــوضع الـــوبــائـي رغم فــرض
إلـزاميـة التـلقـيح للـمشـاركة في
هــذا احلـدث.وكـان يـنــبـغي لـكلّ
شارك الـذين هم في الثانية ا
عـــشــرة مـن الــعـــمــر ومـــا فــوق
تـقـد شـهـادة تــلـقـيح مـا عـدا
األشخـاص الذين يتـعذّر عـليهم
ذلك بـــســـبب إعـــاقــة. ولـم تــكن
الكـمّامـات إلزامـية لـهذا احلدث
قام في الهواء الطلق ما عدا ا

. لقّح لألطفال غير ا
وقـالت إيالنـا غومـيـز التي أتت
خــصـــيــصـــا حلـــضــور فـــرقــة
كـارلـوس سـانـتـانـا (اشـتقتُ
وسيقى خالل كثيرا إلى ا
الــــــــوبـــــــاء ومـن الــــــــرائع

بــسـرعـة لـكـن بـهـدوء إلى أقـرب
مـخــرج بـســبب اقــتـراب غــيـوم
رعـديـة.وقالت مـاريـا فويـنـتيس
الــــتي كــــانت ضــــمـن احلــــشـــد
(أتفهّم ذلك بداعي احلفاظ على
سالمــة الــنــاس). وقـد ســمــعتُ
هـــز الــــرعـــد.وكــــان يــــتـــوقّع
حضور حوالى  60ألف شخص
هذا االحتفال الذي أقيم في ظلّ
اقتـراب اإلعصار مع ريـاح تبلغ
ســرعــتــهـا  120كــيــلــومــتـرا في
الـسـاعة.ولـن يجـتـاح اإلعـصار
نــــــيــــــويــــــورك بــــــحــــــسب
الـتــقـديـرات لـكـنه
ســـيــــتـــســـبّب

{ نـيويـورك (أ ف ب) - بـسبب
اإلعـــــــصـــــــار هــــــنـــــــري أوقف
ــقـام في ســنــتـرال االحــتـفــال ا
بـارك احـتـفـاء بــلـقـاء الـفـنـانـ
جمهـورهم مجدّدا فـي نيويورك
الـــتي تـــأثّـــرت بـــشـــدّة بـــوبـــاء
كوفيد-.19وقوطع باري مانيلو
الــــذي كــــان يــــشــــارك فـي هـــذا
االحتفال مع كوكـبة من النجوم
من أمثال بروس سبـرينغست

وباتي سميث خالل
أدائـه أغــــــنــــــيــــــة
بـــصـــوت يـــدعــو
تـفرّج إلى ا
الــــتــــوجّه

كـلـنـا افـراد وجـمـاعــات نـسـعى لـتـحـقـيـق مـعـنى من مـعـاني
ـا نـفـكر السـعـادة لـنـا ولـعـوائلـنـا  الـتي نـفـكـر بهـا اكـثـر 
بـانـفسـنـا  وهـذه احلـقـيـقـة الـتـي يـقـرهـا الـعـرف والـتـقـالـيد
العـراقيـة ليـست بـجديـدة عـليه ولـنا فـيـها شـواهد عـدة مرت
وتـمـر في حـيــاة كل عـراقي  واالسـاس فــيـهـا انـنــا نـشـعـر
بالسعادة عنـدما نتلمس معـانيها في وجوه ابنـاءنا وعوائلنا
 على وجه اخلصـوص وشعبنـا على وجه العـموم من أعظم
النعم في احلياة راحـة البال إن شعرت بـها فأنت تملك كل
ـــكن حتـــقـــيـــقـه اال بـــرضـــا اســـرتك عـــنك شيء. وهـــذا ال
وشعورهم بـحجم عـطاءك وتضـحيـتك وكذلك االمر بـالنـسبة

لشعبك ووطنك.
وشعورك بالـرضا عن نفـسك أهم من شعـورك بأن اجلميع
راضِ عـنك. حـيث يــتـشـكل هــذا الـرضـا من خالل قــنـاعـتك
بـقـدرتك في اسـعـاد االخـريـن في احملـيط الـذي حتل فـيه او
الـوحـدة االجـتـمـاعــيـة الـتي تـعــيش فـيـهـاوتـعــمل من اجـلـهـا
.كالمي هـــذا مـــوجه الـى قــادة اجملـــتـــمـع الــذيـن يـــرغـــبــون
ال او ـتلكونها منها ا ويسعون الى قيادته بالوسائل التي 
ـكانـة االجـتمـاعـية في اجملـتمع  ,وهي العـلم او الثـقـافة او ا
رسالـة في نفـس الوقت الى من يـسـعى هذه االيـام لـتحـقيق
انـتــصــار في االنــتــخـابــات الــقــادمـة لــنــقــول له ان مــا يـهم
ا ما سـوف حتققه العراقيـ ليس فوزك فـي االنتخـابات ا
للمـجتمع من مـنجزات يـنتظـرونها بـفارغ الصـبر فهل لـدينا
من القـدرات مـا يحـقق تـطلـعـاتهم و امـنـياتـهم الـتي ضاعت
ـوسـمــيـ الـذين لن بـ هـذا وذاك من اصــحـاب الـوعــود ا
ترى وجوههم اال في مثل هـذه الظروف واالمثلـة كثيرة على
ن خـبـروا هؤالء ذلك ومتـعـددة يقـولـها الـقـاصي والداني 
الناس فـي مواسم االنـتخابـات .اننـا بحـاجة الى من يـحمل
هموم الناس وليس هموم ومشـاكل حزبه وجماعته  نحتاج
من يـتبـنى مـشـاكـلـنـا ويـسـعى الى حـلـهـا  نـحـتـاج الـرجال
والنساء الساع الى حتقيق رفاهية اجملتمع العراقي الذي
يـســتـحق احلــيـاة ويــبـدع حــ تـتــوفـر له ظــروف االبـداع 
بحاجة الى من يـتسامح مع االخـرين ويترك صفـحات الثار
ـاضي والعـمل على سـعادة اجلـميع ونبش ا
دون تـمـيـيـز طـائـفي وعـنـصـري وفـكـري 
ليكون اجلميع امام القانون متساوون في

احلقوق والواجبات.
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