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مـصـادرهـا الـرسـمـيـة). وكـانت عـضو
جلــنـة الــصـحـة والــبـيــئـة الــنـيــابـيـة
اكتفـاء احلسناوي قد عدت الـسابقة 
قـانـون الـضـمـان الـصـحي هـو افـضل
قـانون  تشريـعه في مجلس النواب
نتهـية مشيرة الى لـلدورة النيابـية ا
شمولـة بهذا القانون هم ان الـفئات ا
ــوظــفـون وبــشـكـل اجـبــاري وكـذلك ا
ـتقـاعدون بشـكل اختـياري والطـبقة ا
الـــــفــــقــــيـــــرة من الـــــشــــعـب.وقــــالت
احلـسـنـاوي ان (وزارة الصـحـة بدأت
بـتـفـعـيل هـذا القـانـون اشـهـر  و يتم
الـتهـيئـة الكـاملـة له وسيـكون جـاهزا
للتسجيل عليه) واضافت ان (الفئات
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على اعـطاء وافـقت وزارة الـصحـة 
جـرعـة مـعـززة من لقـاحـات كـورونا
لـــفــئــات االخــتـــطــار الــتـي تــشــمل
ـنـاعـة ـصـابـ بـإمـراض نـقص ا ا
ـــزمــنــة مـن كــبــار الـــسن الــذين وا
تـــتـــجـــاوز اعــمـــارهم  60 عـــامـــا 
ـؤســسـات وكــذلك الــعـامــلــ في ا
الــصــحـيــة بــعــد مـدة ال تــقل ســتـة
اشـهر من تلقي اجلرعـة الثانية من
ـضـادة. واطـلعت احـد الـلـقـاحات ا
(الـزمـان) على وثـيقـة حتمل تـوقيع
مـديـر عـام الصـحـة العـام بـالوزارة
ريـاض عـبـد االمـيـر احلـلـفـي  جاء
وقف فـيها  انه (بسبب تطورات ا
ي اخلاص بكورونا  الوبائي العا
ـستفيدين ومن اجـل زيادة مناعة ا
مـن الـــلـــقـــاحــــات والـــوصـــول الى
ــنـاعـة اجملـتــمـعـيــة في مـواجـهـة ا
الــــتــــحـــورات الــــتي تــــطـــرأ عــــلى
الـــفــايــروس  ولــضـــمــان حــمــايــة
الــفــئـات االكــثــر عـرضــة لالصــابـة

بـالـعدوى ومـضـاعفـاتـها  حـصلت
مــوافــقــة الــوزيــر عــلى تــوصــيـات
مـحـضر اجـتـماع الـلـجنـة الـعلـمـية
االســتـشــاريـة لـرنــامج الـتــحـصـ
بـإعطـاء جرعة مـعززة ثـالثة لـفئات
االخـتـطـار في اجملـتـمع) واضـافت
ــشـمــولــة بـاجلــرعـة ان (الــفــئـات ا
ـصــابـون بــإمـراض الــثـالــثــة هم ا
ــزمـنـة مـن كـبـار ـنــاعـة وا نــقص ا
الـسن الـذين تـتـجـاوز اعـمارهم 60
عــــامــــا  وكـــذلـك الـــعــــامـــلــــ في
ـؤســسـات الـصـحـيـة بـعـد مـدة ال ا
تـقل سـتـة اشـهر من تـلـقي اجلـرعة
الـــثـــانــــيـــة من احـــد الـــلـــقـــاحـــات
ــضــادة) واشـارت الــوثـيــقـة الى ا
كن اعطاء اجلرعة االضافية انه (
مـن اي نـوع من لـقـاحـات كـورونا 
ـعـتـمدة من قـبل مـنـظـمة الـصـحة ا
ـسـتـخـدمـة بـالـعـراق  ـيـة وا الـعـا
عطى في بـغض النظر عن اللقاح ا
) مـؤكدة انه اجلـرعتـ السـابقـت
(فـي حـالـة الـضـرورة وعـنـد حدوث
عـدم انـتـظـام بـالـتـجـهـيـز  بـامـكان

ـستـفيـدين من اجلرعة االولى من ا
لـقـاح اسـترازيـنـكـا  تلـقي اجلـرعة
الـثـانـيـة من لـقـاح فـايـزر  وحـسب
ــيــة). ــنــظــمــة الــعــا تــوصــيـــات ا
وســـــجـــــلـت الـــــوزارة امس  724
اصــــابــــة وشــــفـــاء  1355 حــــالــــة
وبـواقع  13 وفـاة جـديدة. واوضح
ـــوقف الــوبــائـي الــيــومي الــذي ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من   16 الـــــفــــا  حــــيث  رصــــد
اصــابـة  724 بــكـورونــا في عـمـوم
احملـافظات) مؤكدا ان (الشفاء بلغ
 1355 حــالــة وبـواقع  13 وفــيـات
جــديـدة) واشــار الى ان (اكـثـر من
 111 الـف شـخص تــلــقى جــرعـات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنـتـشــرة بـبـغــداد واحملـافـظـات). ا
وأعـربت الـلجـنة الـوطنـية األردنـية
لـألوبـئــة  عن قــلــقــهــا من ارتــفـاع
أعــداد اإلصــابــات بــكــورونــا.وقـال

شمولة في هذا القانون هي موظفو ا
الـدولــة والـذين سـيـكـون انـضـمـامـهم
ـتـقاعـدين اخـتـيـاري اما اجـبـاري وا
الـطـبـقة الـفـقيـرة فـانـتمـاؤهم مـجاني
وال يـدفعون بدل اشتراك) ولفتت الى
ـوظف سـيـسـتـقـطع مـنه مـبـلـغا ان (ا
ــئـة فــقط امـا مــالـيــا قـدره واحــد بـا
ــنــاصب الــعــالــيـة ــوظــفــ ذوي ا ا
فـنـسـبـة االسـتـقـطـاع سـيـكـون قـدرهـا
ـئة بـشـكل اجبـاري) واكدت  2.5  بـا
احلــســنـاوي ان (هــنــاك امــواالً تـاتي
لـــصــنــدوق الـــضــمــان الـــصــحي من
ــوازنــة الــعــامـة لــلــبالد وكــذلك من ا
الــضـــرائب وبــعض االربــاح لــبــعض

ـصارف وايضا من ضـرائب شبكات ا
الـهاتف النقـال). ونشرت (الزمان) في
وقـت سـابق  وثـيــقـة الـتــأمـ  جـاء
فــيــهــا ان (شـركــة الــتــامـ تــتــعــهـد
صـاريف الطـبية بـتحـمل النـفقـات وا
ــتـرتـبـة عن الــعـمـلـيــات اجلـراحـيـة ا
فـاجئـة التي حتـصل بعد الـطارئـة وا
سـريـان عقـد الـتأمـ الـتي جتري في
ـسـتـشفـيـات والـعيـادات اجلـراحـية ا
تخـصصة ويدخل ـراكز الطبـية ا وا
ضـمن مـفـهـوم العـمـلـيـات العـمـلـيات
الـكــبـرى وفـوق الـكـبـرى والـعـمـلـيـات
الـوســطى وعـمـلـيـات كـسـور الـعـظـام
الـتي جتـري حتت الـتخـدير الـنـصفي
او بــطــريــقــة اجلــراحــة الــنــاظــوريـة
ويـتحمل الـطرف األول أجور الـطبيب
اجلــراح والــطــبــيب اخملــدر واألدويـة
ــسـتـلـزمـات الــطـبـيـة والــتـحـالـيل وا
ــسـتــشــفى وأجـور واألشــعــة داخل ا
ــبــيت في ــريض فـي حـالــة ا رقــود ا
ـسـتـشـفى وأجـور األجهـزة الـطـبـية ا

ستخدمة في العملية). ا
 واوضـحـت  الـوثـيـقـة الـتي وقـعـتـهـا
شـركـة الـتـأمـ الوطـنـيـة كـطرف أول
وهــيـئـة الــتـقـاعــد كـطـرف ثــان الـعـام
ــــاضي ان (حــــدود الــــتــــغــــطــــيـــة ا
الـتأمـينـية تـشمل مـليـوني دينـار عبر
بـاشر للفـواتير الطـبية ب الـسداد ا
ـسـتـشـفـيات وشـركـة الـتـأمـ حيث ا
تـتـحـمل الـشـركـة كـامل الـنـفـقات دون
دفـع أي مـتــقــاعــد ألي مــبـالـغ حلـدود
مــلـيــوني ديـنــار). وحـددت الــوثـيــقـة
ــشـمــولــ بـالــغـطــاء بـ(مــنـتــسـبي ا
وجودين في اخلدمة الـطرف الثاني ا
عــنــد بــدء الــتــأمــ  وتـنــظم قــوائم
بــــأســـمـــائــــهم عـــلـى قـــرص سي دي
مــطـبـوعــة في بـرنـامج اكــسل وتـقـدم
لـلـطـرف األول عـلى أن تـكـون تـغـطـية

باشر). طالبات عبر السداد ا ا
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اكـد رئـيس هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة
ايـاد اجلـبوري  عـدم شـمول شـريـحة
ـتــقـاعـدين بـاسـتـقـطـاعـات الـتـامـ ا
الـصـحي التـي اقرهـا مجـلس الـنواب
اضيـة. وقال اجلبوري خـالل دورته ا
لـ (الــزمــان) امس ان (الـهــيـئــة جتـدد
بـعيدا ـتقـاعدين  تـأكيـدها لـشريـحة ا
ـا اليـقـبل عن الـتـاويـل والتـحـلـيل و
بـعدم وجـود أي اسـتقـطاع من الـشك 
الــــرواتـب ضــــمـن اطــــار الــــتــــأمــــ
الــصـحـي) واشـار الى ان (الــتـقــاعـد
تـــنــفـي مــا تـــداولــته وســـائل االعالم

ومـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي بـشأن
نــيـتـهـا اسـتــقـطـاع جـزء من الـرواتب
لـــغـــرض الـــتـــأمـــ الـــصـــحي  وان
ـتـداولة هـدفـها تـضـليل ـعـلومـات ا ا
الـشريحة) واكد اجلبوري ان (الهيئة
مـستمرة بـنهجها لالرتـقاء باخلدمات
ـقـدمـة لـلمـتـقـاعـدين واسـرهم وعلى ا
وفق الـتزامـها وتـطبـيقـها لـلنـصوص
ـكن الــقـانــونـيــة بــشـكل يــسـيــر  و
ــتـــقــاعــد احلــصــول عـــلى حــقــوقه ا
ومـسـتـحقـاته الـتي كـفـلهـا الـقـانون)
وتــابع ان (أبـواب الــتـقــاعـد مــشـرعـة
أمــام اي جــهــة  ونـأمـل من اجلــمـيع
ـوثـوقـة من ـعـلـومـات ا اسـتــقـصـاء ا

االلــكـتــروني. الى ذلك  دعـا رئــيـسـا
اجلــمـهـوريـة بـرهـم صـالح ومـجـلس
الـــقــضـــاء األعـــلى فــائـق زيــدان الى
تـعـزيز الـتـماسك الـوطنـي والتـكاتف
من اجـل تشـكـيل حـكـومـة تـسـتـجيب
لـتطـلعات الـشعب . وقـال بيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس ان (صـــالح وزيــدان
شـددا خالل اللقاء الذي جـمعهما في
ـسـار قــصـر بـغــداد  عـلى حـمــايـة ا
قـراطي والسيـاقات الدسـتورية الـد
فـي حـــسم الـــشـــكـــاوى والـــطـــعـــون
االنــتـخـابـيـة مـع األخـذ في االعـتـبـار
الــــتــــزام أقــــصى درجــــات احلـــرص
ـا يـعـزز واحلـيــاديـة في حـسـمـهـا 
الـثقة في العـملية االنـتخابيـة لتكون
مـساراً وخيـاراً سلمـياً للـبلد) وتابع
انه (جــرى تــأكــيــد أهــمــيــة تــعــزيــز
الـــتـــمـــاسـك الـــوطـــني والـــتـــكـــاتف
واحلـــوار لـــبــحث االســـتـــحــقـــاقــات
نـتظـرة وأهـمّهـا تشـكيل الـوطـنيـة ا
حتـمي حــكــومــة فــاعـلــة ومــقــتــدرة 

مـصـالح الـبـلـد الـعـلـيـا وتـسـتـجـيب
لـــتــطـــلــعــات الـــشــعب فـي حتــســ
عـيشـية واخلـدميـة). كما األوضـاع ا
اكـد صـالح ضرورة تـعزيـز استـقرار
الـبـلـد وحـمايـة أمـنه والـسـلم األهلي
واجملـتـمـعي.وذكر الـبـيـان ان (صالح
اسـتـقـبل رئيـس حتالف قـوى الـدولة
الــوطــنــيــة عـمــار احلــكــيم وبــحــثـا
ـــســتـــجــدات األوضـــاع الــعـــامــة وا
الـسـياسـيـة في البـلـد) ولفت الى ان
(اجلـــانــبــ أكـــدا ضــرورة تـــعــزيــز
اسـتقرار البـلد وحمايـة أمنه والسلم
األهــلي واجملــتـمــعي ودعم الــقـوات
األمــنـيــة في مـواجـهــة خاليـا داعش
اإلرهــابــيــة والــعــمل عــلى تــوحــيـد
الــــصف الـــوطـــنـي وجتـــاوز حـــالـــة
االنــســـداد الــســيــاسي واالنــتــصــار
حلــلـول وطــنـيــة ودسـتـوريــة حتـمي
ـصـالـح الـعـلـيـا لـلـبـلـد) مـبـيـنـا ان ا
ــســار (الـــلــقــاء دعـــا الى حــمــايـــة ا
ـــقـــراطـي وحـــسم الــــطـــعـــون الــــد
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فينيش ( 30 عاما) تواجه عقوبة
الــســجن مــدى احلــيــاة بــتــهــمــة
ارتـكــاب جــرائم حــرب وقـتل في
أول إجــراء قـــضــائي رســـمي في
ــمــارسـات الــعــالم عــلى صــلــة 
ارتــــكــــبـــهــــا الــــتــــنـــظــــيم بــــحق
اإليــزيــديــ الـــتي اضــطــهــدهــا
داعـش اإلرهــــــابـي.وفـي صـــــــيف
قـــــامـت هي وزوجـــــهـــــا   2015
بــشــراء فـــتــاة تــبــلـغ من الــعــمــر
خمس سنوات ووالدتها من أجل
اسـتـعـبـادهـمـا بـحـسب الـنـيـابـة
انية. ووفـقا لوثـائق احملكمة اال
فقد (عـوقبت الـفتـاة ألنهـا تبولت
على سـريرهـا وربطـها اجلمـيلي
ـنـزل الـذي كانت بنـافـذة خـارج ا
مـحــتـجـزة فــيه مع والــدتـهـا في
درجــة حـــرارة تــبــلغ اخلـــمــســ
مــئـويــة  حــيث تــوفــيت الــفــتـاة
بـينما أجبرت أم بسبب العطش 
فتاة التي تدعى نورا على البقاء

 .( في خدمة الزوج
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احـبطت األجـهزة األمـنيـة محـاولة بيع
شـقيـقت قـاصرت فـيما اخـمدت فرق
ـدني بـعـد اسـتـنـفـار الـيـاتـهـا الـدفــاع ا
حريـقا ـاء من نـهر دجـلـة  وامـدادهـا با
انـــــدلع فـي ســـــوق االقــــمـــــشـــــة وسط
الــشـورجــة. وقـال بــيـان لــوكـالـة وزارة
الــداخــلــيــة لـشــؤون الــشــرطــة تــلـقــته
(الـزمـان) امس انه ( القـبض على أب
يـروم بيع بناته الـقاصرت مـقابل مبلغ
ـتـهـم قـد قـام مــالي ) وأشـار الـى ان (ا
بــــبـــيع إبــــنه الــــرضـــيع بــــعـــد والدته
بــســاعـات). وكــشـفت مــديــريـة الــدفـاع
ـــدني تــفــاصــيـل احلــريق في ســوق ا
الــــشـــــورجــــة الــــذي أنـــــدلع صــــبــــاح
دني ان امـس.وذكرت مـديـريـة الـدفـاع ا
ـديـر الــعـام الـلـواء (فــرقـهـا بـاشــراف ا
كـاظم بوهان اسـتعانـت بزوارق الدفاع
ـدنـي الـتي تـمـركـزت عـنـد نـهـر دجـلـة ا
لـيـتم الـتـنـسـيق مـعـهـا وإمـداد عـجالت
اء مباشرة من النهر) وتابع اإلطفاء با
ـسـجـلـة كـبـيرة ـاديـة ا ان (اخلـسـائـر ا

جـداً وال توجـد خسائـر بشـرية) واشار
الـى ان (األسواق احملـتـرقـة مـشـيدة من
مـادة السـندويج بـنل الذي عـجل عمـلية
تــوسع الــنـيــران في مــخــازن الـعــطـور
ـالبس النـسـائـية واحلـقـائب). وكان وا
مــصــدر امــني قــد افـاد في وقـت سـابق
بــإخـالء مــوظــفي مــصــرفي الــرافــدين
ـركزي الـقريـب من والـرشـيد والـبنك ا
احلـادث كإجراء إحترازي. وتمكنت قوة
مـن الــلـــواء اخلــامـس ضــمـن الــفـــرقــة
الـثانيـة شرطة احتاديـة من اعتقال 10
مــتـهــمـ بـدكــة عـشــائـريــة ومـصـادرة
أسـلـحـتـهم فـي الشـعـلـة. واوضـح بـيان
لـقـيادة عـمـليـات بـغداد تـلقـته (الـزمان)
امس ان (قوة من اللواء اخلامس ضمن
تـمكنت الـفرقـة الثانـية شرطـة احتادية 
من الـقاء القبض على ثـالثة متهم هم
أطــراف مـشــاجـرة بــعـد رمــيـهم رمــانـة
ا ـواطنـ  هـجـوميـة على دار احـد ا
أدى الى اصـابة طـفلـ اثنـ وخسـائر
ـنــزل في مــنـطــقـة الــشـعــلـة مــاديـة بــا
) مــؤكــدا ان (قــوة من الــلــواء الـــدوا
الـثـامن ضـمـن الـفرقـة ذاتـهـا  اعـتـقـلت

سـبـعـة مـتـهـم كـانـو يـرومـون تـنـفـيذ
الـــدكـــة الـــعـــشــــائـــريـــة ضـــمن قـــاطع
ـلـقى ـسـؤولـيـة) ولـفت الى (إحـالـة ا ا
ضـبـوطة الى ـواد ا الـقـبض عـليـهم وا
اجلــهــات ذات االخــتــصـاص لــيــنــالـوا
جــــزائـــهم الــــعـــادل). واعــــلـــنت وزارة
الـبيشمركة اسـتشهاد وجرح اربعة من
عـنـاصـرهـا بـهـجـوم داعـشي فـي قـضاء
كـفري التـابع حملافظة ديـالى.وذكر بيان
لـــلـــوزارة تـــلــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
(ارهــابـيي داعش نـفــذوا هـجـومـاً عـلى
شاة جبهات الفوج الثاني ضمن لواء ا
الـتاسع  قرب منطقة كفري) واشار الى
انه (ونـــتـــيـــجـــة لــلـــتـــصـــدي لـــقــوات
الـبـيـشمـركـة  اسـفر الـتـعـرض فقط عن
اسـتشـهاد مـقاتل وجـرح ثالثة آخرين).
وأطـلــقت قـيـادة عـمـلـيـات صالح الـدين
لـلحشد الشعبي عمـلية تفتيش واسعة
في سـلـسـلـة جـبال مـكـحـول وقـال بـيان
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس .ان (الــعـمــلــيـة
يـشـارك فـيـهـا قـوة من الـقـيـادة والـلواء
ــــيـــدان لـــلـــواء 31  51 وهــــنـــدســـة ا
ـدفـعــيـة لـلــحـشـد والــطـبـابــة وسالح ا

وبــإسـنـاد طـيــران اجلـيش اذا تـشـمل
الـعملـية تفـتيش وتطـهير مـناطق جبال
مـكحول وجزيـزة اجليادية الـواقعة ب
سحك من فلول قـرية السلمان وطريق ا
داعـش ). والـقت وكـالـة االســتـخـبـارات
والـتـحقـيـقات االحتـاديـة في الداخـلـية
الـــقــبض عــلى مـــبــتــز إلـــكــتــروني في

مـــــحـــــافـــــظــــة
الـبـصـرة.وافـاد
ت خلية اإلعالم
األمني في بيان
تـلـقته (الـزمان)
امـس انه (بــعـد
إحـــالـــة إحــدى
قـضـايـا ابـتـزاز
بــــــحـق أســـــرة
بـــاحملـــافـــظــة 
واثـنـاء الـبـحث
والــــتــــحــــر في
الـــــقــــضـــــيــــة
تــمـكـنت مـفـارز
الــــوكــــالــــة من
إلــقــاء الــقـبض

ـتهم أ. ر.ج. الـصـادرة بحـقه أمر عـلى ا
ـــادة  430من قــــبض قـــضــــائي وفق ا
قــانـون الــعـقـوبــات الـعــراقي بـقــضـيـة
أخـــرى حــيـث  مــواجـــهــته بـــاالدلــة
ة االبتزاز بحق واعـترف بارتكاب جـر
ـشتكية من خالل قـيامه بإرسال صور ا
عـائليـة ورسائل حتتـوي كلمـات نابية).
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نتخب الـعراقي لكرة الـقدم أمس الثالثاء  اقتـنص ا
تـعـادالً قاتـالً من نظـيـره الـعـمـاني في افـتـتـاح بـطـولة

قامة في قطر. كاس العرب ا
وجاء هدف عمان في الدقيقة  80 من عمر اللقاء عن
ــنـتـخب طــريق صالح الــيـحـيــائي بـعــد طـرد العب ا
العـراقي يـاسـر قاسم فـي الدقـيـقة  68بـسـبب تراكم

البطاقات.
ن حـس ركـلة جـزاء في الدقـيقة واضاع الالعب ا
الــرابــعــة من الــوقت احملــتــسب بــدل الــضــائع لــكن
احلكم قـرر إعادة تنـفيذ الـركلة بسـبب حترك حارس
ـنـتـخب العـمـاني وفي االعـادة سـجل حسن مـرمى ا

عبد الكر هدف التعديل للعراق.
ديـر الـفـني بتـروفـيـتش بتـشـكيـلـة تـألفت من ولـعب ا
ـرمى ومصـطفى نـاظم ومناف فهـد طالب حلـراسة ا
يـاسـ وحسن رائـد وشـيـركو كـر لـلدفـاع وامـجد
عـطـوان ويـاســر قـاسم ومـحـمــد قـاسم وبـشـار رسن

واحمد فرحان خلط الوسط وعالء عباس للهجوم.
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االنــتــخــابــيــة وفق الــقــانــون وعــبـر
الـهيـئة الـقضـائيـة اخملتـصة وتـبنّي
ـهـنـيـة أقـصى درجـات الـشـفـافـيـة وا
لـــتــكـــون مــخـــرجــاتـــهــا قـــانــونـــيــة
ودسـتـوريـة تُـمـهـد لـتـشـكـيل مـجـلس
نــواب وحـكــومـة مــقـتــدرين يُـلــبـيـان
ـواطـنـ في حـيـاة حـرة تـطــلـعـات ا
ـة). فــيـمــا شــدد احلـكــيم عـلى كــر
أهـميـة أن تتـبادل الـقوى الـسيـاسية
خـطـوات الـتطـمـ واسـتعـادة الـثـقة
في مــا بــيـنــهـا وصــوال إلى تـشــكـيل
حـكـومـة قـادرة على تـقـد اخلـدمات
وحتــقـيق الــتـطــلـعــات.  وقـال بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (احلــكـيم
الـتقى السفير الكوري اجلنوبي لدى
وبـحــثـا تــطـويـر بــغـداد جــانغ ووك 
الـــعالقــات الـــثــنــائـــيــة بـــ بــغــداد
ا يـخدم مصـالح البلدين وسـيؤول 
والـشـعبـ الصـديـق ومـستـجدات
ـشهد السياسي العراقي واإلقليمي ا

والدولي). 

عــضـو الـلـجـنـة مــهـنـد الـنـسـور إن
ـعـنـيـة تـراقب عن كـثب (اجلـهـات ا
مــــا ســــيـــحــــدث خـالل األســـابــــيع
ـقبـلة) واضـاف (نتـوقع أن نصل ا
ـقــبل إلى فـي مـنــتــصف الــشــهــر ا
ـوجـة الثـالـثة والسـيـما أن ذروة ا
ـستشـفيات ما نـسب اإلشغال في ا
زالـت جــــيــــدة) وتـــــابع ان (شــــدة
ـوجــة احلـالـيـة لن تـكـون قـاسـيـة ا
ـاضـيـة ــوجـات ا كــمـا كـانت في ا
بــســبب ارتـفــاع نــسـبــة الـتــطــعـيم
وتــوفـره في كل مــكـان) داعـيـا إلى
(اإلقـبـال عـلى الـتـطـعـيم واالبـتـعاد
عن الــتــجـمــعـات الــتي من شـأنــهـا
زيـــادة أعـــداد اإلصــابـــات).وبــدأت
شــركـة فـايــزر الـعـمل عــلى نـسـخـة
ـــضــاد  جـــديـــدة من لـــقـــاحـــهـــا ا
تـسـتـهدف مـتـحورة أومـيـكرون في
تـداول حاليًا حـال لم يكن اللـقاح ا
فـعّالًا في احلماية من هذه النسخة
اجلــديــدة. وأعـلـن رئـيس الــشــركـة
ألـــبــيـــر بــورال انه (ال يـــزال هــنــاك
الـــكـــثـــيـــر من الـــغـــمـــوض بـــشــأن

ـتحورة اجلديدة التي رصدت في ا
نـظمة جـنوب افـريقيـا ووصفتـها ا
ـيـة بـأنـهــا مـقـلـقـة) وأضـاف الــعـا
(ســنـتــعـرف عــلى أهمّ مــا يـجب أن
نـــعــلـــمه خالل بـــضــعــة أســـابــيع
وسـيـلـزم القـيـام بـتجـارب الخـتـبار
ّ فـاعلـية الـلقاحـات احلالـية التي 
تـطـويرهـا مع شركـة بـايونـتيك في

مواجهة أوميكرون). 

رياض عبد االمير احللفي
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تـلـقى رئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطفى
الــكـاظـمي دعـوة مـن الـرئـيس الـروسي
ـير بـوت لـزيارة مـوسكـو قريـبا. فالد
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(الـكاظمي استقـبل في القصر احلكومي
بعوث اخلاص للرئيس الروسي إلى  ا
الـشـرق األوسط ميـخـائيـل بوغـدانوف 
وشــهـد الـلـقــاء بـحث مـجــمل الـعالقـات
ا الـعراقـية الروسـية وسـبل تطويـرها 
) مشيراً فـيه مصلحة البلدين الصديق
الى أنـه (تمـت منـاقـشـة مـجـال الـتـعاون
الـثــنـائي الـعـسـكـري واألمـني واحلـرب
عــلـى اإلرهــاب ومالحــقــة فــلــول داعش
اإلرهـابـية كـمـا  التـطـرق إلى الوضع
في سـوريا والدور العـراقي في التهدئة
نـطقـة) وشدد وتـعـزيز االسـتقـرار في ا
الـكـاظـمي عـلـى (أهمـيـة الـدور الـروسي
نـطـقـة وتطـلّع الـعراق الـتـأريـخي في ا
إلـى مــزيــد مـن الــتــعـــاون في اجملــاالت
الـسياسـية واالقتـصادية واالسـتثمار ة
فـــضـال عن تـــذلــــيل الـــعــــقـــبـــات أمـــام

مـشاركتـها في تعـزيز االقتـصاد). بدوره
دعـــوة الـــرئــيس  جـــدّد بـــوغــدانـــوف 
الـروسي لـلـكـاظمي إلى زيـارة مـوسـكو
حــيث اعـرب رئـيس الـوزراء عن (شـكـره
لهذه الدعوة وتطلّعه لتلبيتها في أقرب
ــكــنــة). كــمــا الــتــقى رئــيس فــرصــة 
اجلـمـهـوريـة صـالح  بـوغـدانـوف الـذي
اسـتـهل اللـقـاء بنـقل حتـيات بـوت الى
الـرئـيس صـالح . واشـار الـبـيان الى ان
(الــلـقـاء بـحـث الـعالقـات بــ الـبـلـدين
الـصديقـ وتعزيزهـا في اجملاالت كافة
والـــتــعــاون في مـــجــال األمن والــدفــاع
واســتــعــراض الــتــعــاون االقــتــصــادي
نفعة ا يعود با والـتجاري والثقافي و
لـكال الـبلـدين والـشعـبـ واإلشارة إلى
أعــمــال الـلــجـنــة الــعـراقــيــة الـروســيـة
ـشـتـركـة ومتـابـعـة توقـيع االتـفـاقـيات ا
والــتــفـاهــمـات الــتي تــتـوصـل إلـيــهـا)
وأضـاف ان (اجلانب ناقـشا التطورات
شترك حيث ـنطقة ذات االهتمام ا في ا
أكـد صـالح عـلـى (ضرورة احلـفـاظ عـلى
ـنـطـقـة احلــوار والـتالقي في قـضــايـا ا
وتــخـفـيف الــتـوتـرات الــتي تـكـتــنـفـهـا

ــواجـهــة حتــديـات ــشـتــرك  والــعــمل ا
ُــنـاخ) واشـار اإلرهــاب واالقـتــصـاد وا
الـى ان (الــعــراق يـــنــطــلـق من عالقــات
ـنـطـقة مـتـوازنـة تـدعم أمن واسـتقـرار ا
ــرتـبط بـشـكل وثــيق بـأمن واسـتـقـرار ا
الـــعـــراق وســــيـــادته وإعـــادته لـــدوره
احملـوري الفاعل واالنطالق نـحو تعزيز
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الـتـعـاون االقـتـصـادي والـتـجـاري ودعم
فـــرص الــتـــنــمــيـــة) من جــانـــبه  أكــد
بـوغـدانوف (دعم بـالده ألمن واستـقرار
وسـيـادة العـراق والتـطـلع نحـو تعـزيز
الـعالقات الثنـائية ب البـلدين) مشيداً
(بـالـدور اإليـجـابي الذي يـلـعـبه الـعراق

على الساحة اإلقليمية). 

بعوث اخلاص للرئيس الروسي U‰∫ رئيس الوزراء يستقبل ا I «
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ـانـية بـالـسجن قضت مـحـكـمة أ
مــدى احلــيــاة عـلـى عــراقي بــعـد
إدانته بتهمـة ارتكاب إبادة بحق
. وعـد قـضـاة مـحـكـمة اإليـزيديـ
فــرانــكــفــورت ان (طه اجلــمــيــلي
مذنب بـتـهم االبـادة وجـرائم ضد
اإلنـسـانــيـة أفــضت إلى الـوفـاة).
ـرة األولى في الـعالم وهذه هي ا
التي تقـضي فيـها احملكـمة التي
ـرتــكـبـة في قـالت ان (الـفــظـائع ا
حـق اإليــــــزيـــــديــــــ تــــــرقـى إلى
مـــســتـــوى اإلبــادة) كـــمـــا ســبق
ووصــفـــهــا مـــحــقـــقــون من األ
ــتـحــدة. بــذلك وكــانت جـنــيــفـر ا
فينـيش زوجة جـميـلي السـابقة
ــانـيــة مـتــطــرفـة قــد حـكم وهي أ
عليهـا بالسجن عـشر سنوات في
ـاضـي بـعــد إدانــتــهـا تــشـريـن ا
بتـهـمة تـرك فـتاة إيـزيـدية تـموت
عــــطــــشـــاً فـي الــــعـــراق. وكــــانت
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مـع تـســاقط امــطــار تــكــون رعــديـة
ـنــطـقـة الــشـمــالـيـة). احــيـانــاً في ا
وشـارك وفد من الهيئـة بأجتماعات
الدورة  36لـلجـنة الـعربـية الـدائمة
لـالرصــاد اجلــويــة في الــعــاصــمــة
ـصريـة القاهـرة.  وذكر الـبيان ان ا
(وفــدا بـرئـاسـة مــديـر عـام الــهـيـئـة
عــلي مـحـسن هـاشم وعـضـويـة كال
ــنــاخ والــبــحث مـن مــديــر مــركــز ا
الـعـلمي ثـائر حـسـ محـمد ومـدير
قـــسم الـــرصــد اجلـــوي عــلي عـــبــد
اخلـــالق  شــارك فـي اجــتـــمــاعــات
الـلـجـنة الـعـربـية الـدائـمـة لالرصاد
ـنـعـقـدة في مـقـر جـامـعـة اجلـويـة ا
نـاقـشـة سـيـاسة الـدول الـعـربـيـة  
الـلجنة وتأثير جائحة كورونا على
قـطـاع االرصاد اجلـوية اضـافة الى
بـحث تـطويـر آليـات الـعمل الـعربي
الكــات وبـنـاء الـقـدرات وتــطـويـر ا
ــعــلــومــات  فــضال عن وحتــديث ا
اقـرار مشروع الستراتـيجة العربية

خلدمات االرصا).  
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامـة لـالنـواء
اجلـويـة والرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لـــوزارة الـــنــقل  ان يـــكـــون طــقس
الــيـوم االربـعـاء غـائــمـا مـصـحـوبـا
تــكــون غــزيـرة بــامــطــار مــتـفــرقــة 
شــمــاال. وقــالت الــهـيــئــة في بــيـان
تـــلــقــته (الـــزمــان) امس ان (طــقس
الــــيــــوم األربــــعــــاء ســـيــــكــــون في
ــنـطـقـتــ الـوسـطى والـشــمـالـيـة ا
غـائـماً جـزئـياً الى غـائم مع فـرصة
تكون لـتساقط زخـات مطر مـتفرقـة 
رتفعات اجلبلية  في غزيرة على ا
نطقة اجلنوبية مـا سيكون طقس ا
صـــحـــواً الى غـــائـم جـــزئـــيـــا أمــا
درجـات احلرارة فسـتنخـفض قليالً
عـن الــيــوم الـــســابق) وأضــاف ان
(طــقس يـوم غـد اخلـمـيس سـيـكـون
صــــحــــواً الى غــــائـم جـــزئــــيــــا في
ــنـطـقـتــ الـوسـطى واجلــنـوبـيـة ا
دني يكافحون حريقا في الشورجةبينما يكون غائماً جزئياً الى غائم o∫ رجال الدفاع ا d
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حــافـــظت الــكــتــلـــة الــصــدريــة عــلى
قبل البالغ 73 ان ا حـجمها في البر
بـرغم الـعـد الـيـدوي واعـادة مـقــعـداً 
فـــرز االصــوات نــتـــيــجــة الـــطــعــون
والــشــكــاوى  فـيــمــا حـصـل حتـالف
تـقـدم على  37 مـقعـدا  يلـيه ائتالف
دولــة الــقــانــون  33 مــقــعــدا  خالل
الـنتـائج النـهائيـة التي اعـلنت عـنها
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا ا ا
لالنـتخابات بـعد اكمال الـبت بجميع
ــقـــدمـــة الى الـــهـــيـــئــة الـــطـــعـــون ا
ـفوض الـقضـائيـة. وكانت رئـيس ا
جــلـيل عـدنــان قـد اكـد خـالل مـؤتـمـر
اعـالن نــــتــــائج  االقــــتــــراع امس ان
(الـهـيئـة الـقضـائـية أكـمـلت البت في
جــــمــــيـع الــــطــــعــــون) واضـــاف ان
ــفـوضـيــة الـتــزمت بـالـتــعـامل مع (ا
نـتـائج االنـتـخـابات وفـقـاً لـلـقـانون)
وتـابع ان (الـطـعـون أحـدثـت خـمـسة
تـغيـيرات في بغـداد ونيـنوى وأربيل
وكــركـوك والـبـصـرة) واشـار الى ان
(عـدد الـنـاخـبـ الـكـلي بـلغ أكـثر من
ــصــوتـ في  22 مــلــيـونــا وعـدد ا
االقـتراع  بـلغ أكثـر من تسـعة مالي
رشحون الفائزون اجلدد نـاخب). وا
هم خـالـد متـعب العـبـيدي عن بـغداد
ورفــيق هــاشم شـنــاوة عن الـبــصـرة
وغـريب عـسـكر نـقي عن كـركوك وهه
ر كــمــال عن أربــيـل ورونــزي زيـاد
سيدوعن نينوى بحسب نتائج العد
فوضـية بهذه والـفرز التي اجرتـها ا
احملـافظـات. وتنـشر (الـزمان) اسـماء
الـفائـزين باالنـتخـابات عـلى موقـعها
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اإلمـــــارات نــــقـــــطــــة جـــــذب مــــهـــــمــــة
للمستثمرين والشركات الكبرى.

وتـــقــــول إلـــهـــام فــــخـــرو من مــــعـــهـــد
"مــجـمـوعــة األزمـات الــدولـيـة" لــوكـالـة
فــرانس بـرس "مـؤسس دولـة اإلمـارات
الـشيخ زايـد بن سـلطـان آل نهـيان كان
يـؤمن بـشدة بـالـقومـية الـعـربيـة وعمل
عـلى توحيد اإلمارات السبع في احتاد
واحــد".وتـابـعت "تـظل اإلمـارات الـيـوم
الـنـظـام الـفـدرالي الـوحـيـد الـفـعّـال في

العالم العربي".
ـو سـريع لالحتـاد اإلماراتي وحـصل 
مـنـذ الـسبـعـيـنـات مدفـوعًـا بـثروته من
الـنفط والغـاز علما ان اإلمـارات حاليا
من بـ أكبر منتـجي النفط اخلام على

مستوى العالم.
واسـتـثـمـرت اإلمارات بـشـكل كـبـير في
الـنهـوض وتطـوير اقـتصـادها (الـثاني
خـلف السعودية عربيا) إال أنّها سعت
أيـضــا لـلـحـصـول عـلى نـفـوذ سـيـاسي
إقـلـيـمي في مـرحـلـة فقـدت فـيـهـا قوى
إقـلـيمـيـة تقـلـيديـة مـثل مصـر والـعراق
وســــوريــــا هـــذا الــــدور لـــصــــالح دول
اخلـلـيج الـغنـيـة.وأسّـست اإلمارات في
ـاضــيـة ســيـاسـة الــسـنــوات الـعـشــر ا
خـارجية تنـافسية جـعلتهـا تنخرط في
صــراعـات مـثــلـمــا يـحـصل فـي الـيـمن
اجملـــاور أو تــلــعب دور الـــوســيط في

نـزاعـات في الشـرق األوسط وحتى في
ـتخصصة في إفـريقيا. وتـقول فخرو ا
شـــــؤون اخلـــــلــــيـج "كــــانـت اإلمــــارات
تـحـدة قلـقة بـشـأن هشـاشة الـعـربيـة ا
ـنطقة دول وضـعها إذ حتـيط بها في ا

أكبر وأكثر قوة". 
wÐdŽ lOÐ—

وكــانت ســيــاســتـهــا بــعــد الــتــأسـيس
"مــحـايــدة نــسـبــيـا لــكن مــنـذ الــربـيع
الـعـربي تـبـنّت سـيـاسة خـارجـيـة أكـثر
نـــشــاطــا تــهـــدف إلى إعــادة تـــشــكــيل

نطقة لصاحلها". األحداث في ا
واإلمــارات وجـهــة مـفــضّـلــة لـكـثــيـرين
وخـصـوصا الـشبـاب الـعرب الـباحـث
عـن فــرص عـــمـل غـــيــر مـــتـــوافـــرة في
بـالدهم وعن حــــيــــاة أفـــضـل.وأقـــدمت
ــاضي عــلى خــطـوة اإلمــارات الــعـام ا
مـــفــاجـــئـــة بــتـــطــبـــيع عالقـــاتـــهــا مع

إسرائيل. 
وخالل عـام طـوّر الـبلـدان تـبادلـهـما ال
ســيــمــا عــلى الــصــعــيــد االقــتــصــادي
والـتــكـنـولـوجي.وتـعـتـبـر اإلمـارات من
ـــــعـــــارضـــــة لـإلسالم أشـــــد الــــــدول ا

السياسي.
وفـي كـــلــــمـــة أمــــام "مـــركــــز اإلمـــارات
لـلـسـياسـات" في أبـوظـبي هذا الـشـهر
ســلّط أنـور قــرقـاش أحــد أبـرز وجـوه
الــدبـلـومــاسـيـة اإلمــاراتـيـة في الــعـقـد

ثـروتـهـا النـفـطيـة الـضـخمـة أصـبحت
الــدولـــة اخلــلــيــجـــيــة ذات الــبــدايــات
ـتـواضـعـة مع خـيم ومـنـازل صـغـيرة ا
مـبنيـة من ط واحدة مـن أكثر الدول
نـفـوذاً في مـنـطـقـة الـشـرق األوسط في

العقد األخير.
ومن أكـبر جناحاتهـا إمارة دبي الثرية
الـتي حتـوّلت من قريـة مـعروفـة بصـيد
الـلـؤلـؤ إلى مـحـطـة اسـتـقـطـاب مـالـيـة
وسـياحـية وإعالميـة مهمـة في غضون
قرات عـقود قـليـلة حـتى باتـت مركـزا 
شــــركــــات كــــبــــرى يــــزورهــــا مـاليـــ

األشخاص سنويا.
وقــال فــؤاد "كــان بــعـض الــنــاس هــنـا
يـبنـون منـازلهم من سـعف النـخيل ثم
حتـولـوا إلى الـطـ والـيـوم أصـبـحت

كلّها فيالت وأبراجا".
وبـعـدما كـان عدد سـكانـها قـبل خمـسة
عـقـود نـحو 300 ألـف فقط يـعيش في
اإلمــارات حـالــيـا نــحـو عـشــرة ماليـ

ئة منهم أجانب. شخص 90 با
وتـتـعـرّض اإلمـارات التـهـامـات صادرة
عن مـــنــظـــمــات حــقـــوقــيــة بـــارتــكــاب
انـــتـــهـــاكـــات خالل مـــشـــاركــتـــهـــا في
باشرة في حرب العمليات العسكرية ا
الـيـمن الى جـانب السـعـودية والـقوات
احلـــكـــومــيـــة الـــيـــمــنـــيـــة ومالحـــقــة
مـعارضـيهـا وقمـعهم. رغم ذلـك تعـتبر
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تــظـاهــر عـدد من حــمـلــة الـشــهـادات
التربوية واإلدارية أمام مبنى ديوان
لـلمطالـبة شمولهم محافظـة ميسان 
بـــقـــرار 315 أســـوة بـــإقــــرانـــهم من

احملاضرين.
وقال شهود عيان ان (عددا من حملة
الـــشـــهـــادات الــتـــربـــويـــة واإلداريــة
تـــظــاهــروا أمـــام مــبــنـى احملــافــظــة
للمطالـبة بتثـبيتهم على مالك وزارة
الــتــربــيــة أو شــمــولــهم بــقـرار 315

أسوة بإقرانهم من احملاضرين). 
ـــئـــات من وفـي ديـــالى  تـــظـــاهـــر ا
ــديــريــة احملــاضــريـن امــام مــبــنى ا
الــعــامــة لـلــتــربـيــة في احملــافــظـة  

لـلــمـطـالــبـة بـشـمــولـهم بـقـرار . 315
وقــــال احملــــاضــــر ســــيف ســــعــــد لـ
ـئـات من مــحـاضـري (الـزمــان) ان (ا
ديـالى خـرجـوا في تـظـاهـرة سـلـمـية
للمطالبة امام مبنى تربية احملافظة 
بــــشـــمــــولـــهـم بـــقـــرار  315من اجل
ــعــيـشـي وزيـادة حتــســ مــلــفــهم ا
الــرواتب) واضــاف ان (الــتــظــاهـرة
اذا لم سلمية وسنتوجه لالعتصام 
تــكن هــنــاك اســتـــجــابــة حــقــيــقــيــة
ـشـروعة  والسـيـما انـها للـمـطالب ا
تشـمل 30 الف مـحـاضر فـي ديالى).
من جـــانــبـه   اكــد احملــاضـــر ســالم

احملـاضــرين بـواقع 150 الف ديـنـار
شــهــريــا) مــبــيــنــا ان (احملــاضــرين
سـيـعـلــنـون االضـراب عن الـدوام في
كل اقـضـيـة ونـواحي ديـالى من اجل
شـروعة). والتقى حتقيق مطـالبهم ا
احملافظ مثنى التميمي  احملاضرين
ـديـريـة الـعامـة لـتـربـية امـام مـبنى ا
ديــالى  لـالسـتــمــاع الـى مـطــالــبــهم

شروعة.  ا
bIŽ b¹b&

وخـاطب الـتـمــيـمي (االمـانـة الـعـامـة
بـــتــجــديـــد عــقــود جملـــلس الــوزراء 
بـاحملـاضـرين واضـافـة اخملـصـصات
ــهـنــيـة  الــبـالــغـة 150 الف ديـنـار ا
وشـــمــول االداريــ مـــنــهم بـــعــقــود
حــــــسـب قـــــرار 315 بــــــدالً من 130
اضـــافــة الـى اســتـــحــداث فـــقــرة في
ـوازنـة تـخص تـثـبيـت احملاضـرين ا
واالداريــ في احملــافـظــة واطــــالق
كون درجــات احلـذف واالسـتحـداث 
احملاضرين لهم الدور الكبير في سد
ـــدارس  والســيـــمــا الـــشــواغـــر  بــا
الـــنــائـــيــة مــنـــهــا من اجـل حتــســ
ــسـتـوى واالداء الــعـلـمـي لـلـطــلـبـة ا
والــــتالمــــيــــذ في عــــمــــوم مـــنــــاطق

احملافظة ). 
من جهة اخرى  قال مدير البيئة في
احملافـظة عـبد الـله هادي الـشمري لـ
(الــزمــان) ان  (اجلــفــاف اثــر بـشــكل
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{ دبـي (أ ف ب) - كــان إيــهــاب فــؤاد
مـراهـقـا عنـدمـا شارك في أول احـتـفال
ــنـاسـبـة تــأسـيس اإلمـارات الــعـربـيـة
ــتـحـدة الـدولـة اخلــلـيـجـيــة الـغـنـيـة ا
بـالنـفط التي نـشأت فـي الصحـراء قبل
50 عاما لتتحوّل إلى قوة اقتصادية

وسياسية.
ــصــري ــدني ا ــهــنـــدس ا ويــتـــذكــر ا
ـتـقـاعـد الـبـالغ مـن الـعـمر  64 عـامـا ا
بــــــوضــــــوح الــــــثــــــانـي من كــــــانــــــون
األول/ديـسمبـر من العام 1971 عـندما
ــؤسس الـشــيخ زايـد بن رفـع صـورة ا
سـلـطان آل نـهيـان ورأى للـمرة األولى

ولودة حديثا. علم الدولة ا
wŠU³  lL&

وقــال فــؤاد لــوكــالـة فــرانس بــرس في
مـنــزله في دبي حـيث يـقـيم مع زوجـته
وابـنـته "أول مرة صـرخت فيـها +حتـيا
ــتـــحــدة+ أمــام اإلمـــارات الــعــربـــيــة ا
ــدرسـة أثــنــاء الـتــجـمـع الـصــبـاحي ا
شـــعــــرت وكـــأن اجلـــمـــيـع عـــلى وشك
الــبـكــاء".ويـضــيف "في كل مـرة ألــتـقي
( ـواطـنـ (اإلمـاراتـيـ فـيـهـا بـأحـد ا

أروي له القصة".
ويــتـابع "بــعـد خــمـســ عـامــا أشـعـر
ـيــز حـقــا. لـقــد كـانت رحــلـة بــأنـنـي 
جــمــيــلـة بــالــنــســبـة لـي في اإلمـارات
ورحــلــة رائــعــة لــهــذا الــبــلــد".بــفــضل
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الـعـزاوي ان (احملـاضـرين دعـو لـهذه
الـــتــظــاهـــرة من اجل الــضـــغط عــلى
ـعـنـيــة  لـشـمـولــنـا بـقـرار اجلـهــات ا
مجـلس الـوزراء) وتابع ان (الـبعض
من احملــاضــرين جتــاوزت اعــمــارهم
االربـــعــ عـــامــا ولـم نــحـــصل عــلى
تعـي  بـينـما هـناك من حـصل على
االـــوظـــيـــفـــة بـــحــكـم احملـــســـوبـــيــة
ــنـــســوبــيــة وغــيــرهــا من االمــور وا
االخـــــرى الــــــتي اوصــــــلـــــتـــــهـم الى
مـــســـتـــويـــات افـــضل  بـــرغم انـــنـــا

نستحق االكثر). 
ودعـت احملــاضـــرة زيـــنـــة الـــزيــدي 
احملــــاضــــريـن الى (الــــضــــغط عــــلى
احلـكـومـة من اجل الـنـظـر بـوضـعـهم
اسوة ـأسـاوي وشـمـولـهم بـالـقـرار ا
بـــبـــقـــيــة الـــوزرات االخـــرى من اجل
حـصــولـهم عـلـى اسـتـحـقــاقـاتـهم في
الــقـــانـــون الـــذي الـــزم احلـــكـــومــات
بـــتــعـــيــ اخلـــريــجـــ وكال حــسب

شهادته).
WŠËdD  V UD

ـتـظـاهـر مـحـمـد حـسن ان كـمـا اكـد ا
(الــتــظــاهــرة تــهــدف لــلــضــغط عــلى
اجلهـات ذات العالقـة في االستـجابة
شـروعـة الـتي حددت في لـلمـطـالب ا
شـمـولنـا بـقرار315 ثالثـة نقـاط هي 
واطــالق درجـــــــــــــــــــات احلـــــــــــــــــــذف
ـهــنـيـة لـكل واالسـتــحـداث وصـرف ا

هلسنكي
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أو مـن اجلــــهــــات الــــفـــــاعــــلــــة غــــيــــر
احلــكــومــيــة" في إشــارة الى حــركـات
وأحـــــــزاب إسالمـــــــيـــــــة نــــــافـــــــذة في
ـــكــنـــنــا (في ـــنــطـــقــة.وأضـــاف "ال  ا
اإلمــارات) أن نــقف مـكــتــوفي األيـدي 
مـتابـعا "بـصفـتنـا جهـة فاعـلة إقـليـمية
ودولـيـة نُدرك أنّـنـا بحـاجـة إلى حتمل
ــسـؤولــيـة حــيـال حتــديـد ــزيـد من ا ا

مستقبل منطقتنا".

طارات العراقية —öŠ ∫ ارتفاع في عدد الرحالت اجلوية من ا

كبيـر على نـوعية مـياه نـهر ديالى) 
الفـتـا الـى ان (مـيـاهه مـلــوثـة حـالـيـا
كــونــهـا تــأتي من مــبــازل زراعــيـة  
بـاإلضـافـة الى ان حـجم الـتـجـاوزات
ـــقــاطـع  بــرغم كـــبـــيــر في بـــعض ا
تكررة من خطورة هكذا حتذيراتنا ا
افـعـال عـلى بـيئـة األنـهـر الـرئـيـسة)

ـكن وتـابع ان (مـيـاه نـهـر ديـالى ال 
استـخدامـها لـلشـرب أطالقا) مـؤكدا
ان (ازمـة اجلفـاف تـعـد اهم الـعوامل
في تــلــويث مــيـاه نــهــر رئــيس الـذي
ـــنـــاطق يـــشـــكل شـــريــــان احلـــيـــاة 
مــتــرامــيــة وواســعــة في احملــافــظـة
وتـــابع ان (دائـــرته تـــبـــذل قـــصــارى

جـهدهـا من اجل تـعـزيـز ثـقافـة بـيـئة
حـمـايــة األنـهـر الـرئــيـسـة في ديـالى
برغم مـحدوديـة اإلمكـانيـات) ولفت
ــواطـن عــلــيه مــســؤولــيــة الى ان (ا
كبيـرة في حمـاية البـيئة كـون االنهر
هي شريان احلـياة والتـجاوز علـيها

سيتسبب بظهور أمراض خطرة). 

الــبــصــمـــات لــكن في الــيــوم الــتــالي
حـضر اللواء الشـبلي وعميد من األدلة
اجلــنـائـيـة واخـبــرا الـلـجـنـة بــتـفـجـيـر

قذوف من دون رفع البصمات). ا
وتـابع االعـرجي (قـررت الـلـجـنـة سجن
ـــفــرزتـــ وحتــويـــلــهـــمــا الى وزارة ا
ـعرفـة عدم الـقيام الـداخلـية لـلتحـقيق 
بـالـواجب الـطـبيـعي. شيء طـبـيعي أن

تقوم االدلة اجلنائية برفع بصمات).
ـفرزتـان التابـعتـان لألدلة اجلنـائية وا
ــتـفــجـرات تــتـكــونـان من ومــكـافــحـة ا
ثـمانية ضباط كبار اثـنان منهما برتبة
لــواء وآخــر بــرتــبـة عــمــيــد واآلخـرون
بـرتب اقل على ما أفاد األعرجي وكالة
فــرانس بـرس.وأكـد األعــرجي "ال نـريـد
أن نــتـهم أحــدا" لـكن مـا حــدث "يـؤشـر

إلى وجود خلل.
وشـدد األعرجي على أن (اللجنة بعيدة
عن أي ســجـال سـيـاسي الـتـحـقـيـقـات
حـتى الـلـحـظـة ال تـتـهم أحـد ال شخص
ــا تـبــحث عن احلــقــيــقـة وال جــهــة ا
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فاهـيم السيـاسيـة العامـة  إن التنـظيمـات احلزبـية  والتـجمعـات البشـرية في إطار في ا
رحلة تنظيمي  تـشكل حالة متقدمة على العامة من الناس  ولكن في العراق وفي هذه ا
بـالـذات  اصـبح الـرأي الـعـام اجملـتــمـعي الـعـراقي يـتـفـوق عــلى كل تـلك الـكـيـانـات  في
التشوفات السـياسية والعالقات اجملتمعـية وفي تشخيص اخللل في بنيـة السلطة وكيفية
ـقراطـية في قـيـاس على الـد ـانـية لم تـعـد هي ا معـاجلة هـذا اخلـلل . فاالنـتـخابـات الـبر
ـان له االرجـحيـة في مـعـاجلـة إشـكـالـية الـعـراق  وال من يـحـصـد العـدد األكـبـر في الـبـر
السـلطة  والـذهاب بـها الى النـحو الـذي يصحح االنـحرافـات التي تكـونت على قـواعدها
الـسلـطة  وذلك لـسـببـ واضحـ .  وهـما إن الـذين تفـوقـوا في االنتـخـابات هـما كـانوا
جزءاً من تركيبـة النظام بشكل جزئي أو كلي وبالتالي هذه القوة التي حصدت األكثرية 
ـيزهـا عن االخـريـن سوى احلـديث لم تـطرح بـرنـامـجـا سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا وثـقـافـيـا 
السياسي الـعام وما اكثره في العراق  وثانيهـما كل األطراف التي يجري احلديث معها
تـلك الــتي حـقـقت نــتـائج انـتـخــابـيـة أو الـتي لم حتــقق  التـخـرج بـتــاتـاً عن إعـادة تـوزيع
احلصص على أساس مـذهبي وعرقي  أو على طريق التسـوية في التوزيع وبهذه احلالة

كونات اجملتمع . العودة على البدء ولكن هذه العودة اكثر شراهة وتوزيعاً 
فاجلميع االن بات يـتحدث بشكل مكـشوف  عن حصة الشيعـة في احلكم وحصة السنة
 وحصة الـكرد  كأن النـاخب الذي ذهب الى صنـاديق االقتراع  ذهب بـشكل طائفي 

وليس من أجل التغيير لنظام فشل طائفياً بامتياز طيلة (19) عاما.
يبدو قد اثبـتت الوقائع  بأن محاوالت الـتغيير في صناديق االقـتراع كما يشاع  أو تلك
التي اخـذت استحـقاقـاتهـا  لم تغيـر في االمر شـيئـا  سوى إنهـا عمـقت اخلالفات التي
وصل بـعضـها حلـد الـتصـادم  وهذا مـايعـبر بـشكل واضـح بأن الـقوى الـسيـاسيـة التي
حـكمت أو التي عادت لـلحكم ال تؤمـن باالنتخـابات للوصول لـلسلطـة  وهي بالضرورة ال
تشكـل حالة وعي مـتقدمـة عن احلالة الـشعبـية واجملتمـعية الـعامة  بل إنـها تريـد توظيف
منـوعة لكي يبقى النـظام مبنياً على أسـاس طائفي وحصصي  وإن الدماء كل األشياء ا
ـهم هــو الـســلـطـة الــتي سـالت مــنـذ عـام 2019 ومـا قـبــله وبـعــده لـيــست ذات قـيـمــة  ا
اديـة  وبـالـتالي يـصـبح الـنـظام االنـتـخـابي مجـرد عـمـليـة تـسـويق في سوق ومـنافـعـهـا ا
واطن يراقب مايجري هم فيما تقدم  ا صالح الطراف داخلية وخارجية . ا السياسة وا
ؤشرات تشير  وهو يخشى أن يقع في تـنور الصراعات  ولعنة السلطة حيث مختلف ا
ـواقف االنتـهـازية لـبـعض األطراف نـافع  األكـثر خـطـورة هي ا الى الـعـودة حلسـابـات ا

نافع الغير عقالنية . بغية االستفادة من هذا الصراع للحصول على اكثر ا
ـمـكن عـلى ضـوء تـركـيـبة اخلـلل واضح في الـدسـتـور وفي تـركـيـبـة الـنظـام  ولـيس من ا
ـتــصـارعـة في أحـيـان كـثـيـرة أن يـجــري تـغـيـيـراً وطـنـيـاً في هـذين األطـراف اخملـتـلـفـة وا
ذهبية والعرقية  وهذه هـم  مالم تكن هناك نهضة وطنية عابرة للمكونات ا العامل ا
الـنهـضة حتـتاج الى ظـروف موضوعـية وذاتـية  ونـعتـقد إن األطراف الـسيـاسيـة القـائمة
ـعـلن واخلفي بـيـنهـا هي الـتي تسـاعد فـي بلـورة مثل هـذه الـنهـضة  وطبـيـعة الـصراع ا
مـثـلــمـا كـانت االنـتـخـابـات األخــيـرة وكـذلك انـتـخـابـات عـام 2018 مـؤشـراً واضـحـاً عن
ـؤكد في حتـقيق ابـسط ما كـان ينـشده انـسحـاب اجلمـاهيـر عن هذا الـنظـام بـعد فـشله ا
واطن . ومن يتصـور سكوت الشعب هـو القبول بالرضـا فهو واهم جداً  ومن يريد أن ا
ـئة) من الـعالـقـ على حـدود بالروسـيا من يـتـحسس الـنـبض الـشعـبي لـيرى إن (80 بـا
عيـشي والسياسي هم من االكراد وان الشارديـن من الضغط ا
حـركـة الـطالب في الـسلـيـمـانـية التـخـتـلف عن حـركة طالب ذي
قار  وهذه كلـها بوادر لثورة شعبية قادمة  ستحدد مسارات

نهوضها وتوقيتها طبيعة النظام القادم ..  

سجل الـتاريخ صـفحـات مشرقـة من احلضـارة اإلسالميـة على أرض الهـند زهـاء عشرة
سلم الهـنود بالثقافة العربية واإلسالمية قرون وفي هذه احلقبة الـطويلة كان اهتمام ا
عـظـيـمــا حـيث اسـتـطــاعـوا تـقـد إســهـامـات جـلــيـلـة في مــضـمـار الـدراســات الـعـربـيـة

واإلسالمية.
ـا فـيـها مـنـطـقة الـبـنـغال كـانت لـلعـرب قـبل اإلسالم عالقـات جتـارية بـحـريـة مع الـهنـد 
ـسلم دور كـبير في حمل واسـتمرت تلـك العالقات بعـد اإلسالم وكان للتـجار العرب ا
رسـالـة الدعـوة إلى تـلك الـبالد فـوصل اإلسالم إلى سـواحل الـبـنـغـال عن طـريـقـهم مـنذ

يالدي وأخذ ينتشر بالتدريج في أرجاء البالد األخرى. أوائل القرن السابع ا
ـسلـمـون األتراك واألفـغـان سـلطـنـة دلهي في الـهـنـد في نهـايـة القـرن الـثاني لقـد أسس ا
ـيالدي  وقام الـقائـد األفغـاني اختـيار الدين مـحمـد بن بخـتيـار خلجـي بفتح بالد عشر ا
الـبـنـغـال عام 1204م وجعـلـهـا تـابـعـة لـسـلـطـنـة دلـهي هـكـذا خـضـعت الـبـنـغـال لـلحـكم

اإلسالمي ألول مرة في التاريخ. 
سلم كان دعماً النتشار اإلسالم في أرجاء البالد ولعبت إن خضوع البـنغال حلكم ا
الـلغـة الـبـنـغـالـيـة دوراً هـاماً فـي ترسـيخ احلـضـارة اإلسالمـيـة هـنـاك إلى جـانب الـلـغـت
الـفارسـيـة والعـربـية ويـنـسبـها عـلـماء الـلـغة إلى أسـرة الـلغـات الـهنـدو أوربـية من الـفرع
ثابة الـلغة األم له. بيـنما يرى بـعض الباحث الهـندي الذي تعتـبر اللغـة السنسـكريتيـة 
أن الــلـغـة الـبــنـغـالـيــة تـرجع عـنـاصــرهـا األصـلـيــة إلى الـلـغـات الــدرافـيـديـة ولــيس الـلـغـة
السـنسكـريتية اآلريـة وإن كانت قد تأثـرت بها تأثـراً بالغاً في مـراحلها الالحـقة وخاصة

بفضل اجلهود التي بذلها كتاب الهندوس.
ـسلـمون في هذا الـعصـر وإن كانوا بـدأ الدور اجلـديد للـغة الـبنغـاليـة فحكـام البـنغال ا
أتراكاً أو أفغاناً واتخذوا اللغة الفارسية لغة رسمية للدولة إال أنهم منحوا اللغة البنغالية
حريتـها الكـاملة ونـظروا إليهـا نظرة تـقدير لـكونها لـغة الشـعب فنهـضت وتطورت وبدأت

تتأثر بالثقافة اإلسالمية كما دخلتها األلفاظ العربية والفارسية.
أما الـكتـابة والتـأليف بـاللـغة البـنغـالية فـقد تـأخرا لـفترة نـظراً ألن الـلغة الـفارسـية كانت
اللـغة الرسميـة للدولة اإلسالميـة ولغة التعـليم وال جند للمـسلم أعمـاالً أدبية بالبـنغالية
يالدي إال لشـاعرين فقط هـما: شاه مـحمد صغـير صاحب قـبل القرن الـسادس عشـر ا
مـنـظـومـة (يــوسف وزلـيـخـا) وأمـيـر زين الـدين صـاحب “رسـول فـيـجـاني ”أي فـتـوحـات
وضوعات اإلسالمية في األدب البنغـالي فيما بعد ودخلت األلفاظ الرسول ثم تعـددت ا
والـعبارات واألسالـيب العربيـة والفارسية واألرديـة إلى اللغة الـبنغالـية بل إن هناك عدداً

من الكتب األدبية كتبت باحلروف العربية بدالً من احلروف البنغالية.
أخـذت الـلغـة البـنغـاليـة من خالل الـلغـة العـربـية بـوضوح الـطابع األدبي
والـلـغــوي اإلسالمي وأسـمــهـمت الـكــثـيـر فـي الـعـلــوم والـفـنـون
اإلسالمـيـة وشـاركـت في بـنـاء احلـضـارة اإلسالمــيـة وتـشـيـيـد
ألن اللـغة العربـية ظلت مـنبع ألفاظ أركانها فـي شتى اجملاالت
احلــضـارة والـثـقــافـة في الـهــنـد كـمـا احــتـلت مـكـانــة مـرمـوقـة

كمصدر في إثراء اللغات الهندية وال سيما اللغة البنغالية. 

بغداد
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ـتحدة رغم انها صـغيرة في عمـرها  كبيـرة في فعلها  هـكذا هي دولة االمارات الـعربية ا
ال تـتجـاوز  في حدودها 90 الف كـيلومـترا مـربعـا  وال يزيـد عمـرها عن خـمسـ عاما 
لكنـها وصلت الى ابـعد نقـطة في الفـضاء وجمـعت عالم التكـنلوجـيا داخل بيـتها الـصغير

وصارت مالذا لكل مبدع ومخترع وفيلسوف.
اما آن لنا ان نتـسائل ويحدونا الفـضول كيف امست هكذا بعـد ان كانت قبل فترة ليست
ترامية االطراف وبـيوت بسيطة ببعيدة عـنا صحراء قاحلـة اال من بعض اشجار النخـيل ا

من حجر وط !!!!
يقال ان ثالثة تقوي اضعف اال وهي العقيدة الصاحلة والعلم النافع واالخالق القوية 
ولو تـنـاولنـا هـذه اجلزيـئـات الثالث لـوجـدنا انـهـا صفـة مالزمـة حلكـام االمـارات وابنـائـها
ـلكون الـعقـيدة والـغيـرة الصاحلـة جتاه دولـتهم االم وهـو ما جـعل علمـهم نافع في حيث 

جعل دولتهم الفتية حلما لكل راغب في اكتشاف جمال البناء والعمران .
بـاتت االمـارات الــيـوم والـتي حتـتـفل بــعـيـدهـا الـوطــني اخلـمـسـ رقـمــا صـعـبـا في عـالم
الـسيـاسـة وهي تتـحـرك بخـطى سـريـعة نـحـو خطـوات لم الـشمل ورأب الـصـدع  بل حتى
اصبـحت زيارات مـسوولـيها رقـما اقـتصـاديا ايـنمـا حتط رحالـهم كما

هو احلال في تركيا . 
كل هــذا يــدعـونــا لــلـتــســأول امـا آن لــنــا في الـعــراق ان نــحـلم
بفرسان يـقودون البلد نحو حافـة النجاة .. الم يحن الوقت بعد
لـنـنتـهي من حكـم طبـقة تـلعـب دور السـياسـة وتمـتـهن التـجارة

وفي النتيجة فسدت سياستهم وجتارتهم معا?!
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الـــعـــامــة لالنـــواء اجلـــويــة والـــرصــد
الــزلـزالـي عـلي مــحـسـن هـاشم  خالل
أعـمال أجتماعات الدورة الـ  36لـلجنة
ـنـعـقـدة في مـقـر الـعــربـيـة الـدائـمـة وا

اجلامعة العربية. 
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(وفـــد الــهـــيــئــة حـــقق قـــبــوالً كـــبــيــراً
بـاحلصول على الدعم الكامل للترشيح
من جـــمــيع أعــضــاء الــدول الــعــربــيــة
ـــشـــاركــة في االجـــتـــمــاع عـــلـــمًــا إن ا
االجــتـــمــاعــات ســوف تــســتــمــر خالل
الـفـتـرة من  29تــشـرين الـثـاني وحـتى
ـــقــر االمــانــة كـــانــون األول اجلــاري 
الـــعــامـــة جلــامـــعــة الـــدول الــعـــربــيــة
واجلـديـر بـالـذكر). وأضـاف الـبـيان إن
(الــهــيــئــة لــديــهــا مــكــانه في عــدد من

الـلـجـان الـفرعـيـة في الـلـجنـة الـعـربـية
السـيـمـا الـلـجـنـة الـتـوعـويـة اإلعالمـية
ــديــر  شــعــبــة الـعـالقـات ــتــمــثــلـة  ا
واالعالم فـي الهيئـة العامـة فضلًا عن "
اجلــهــد والـســعي الـكــبــيـر الــذي أقـدم
شارك بـاحلصول على هذا عـليهالًـفد ا

نصب). االجناز وا
واعــــلن مـــســــتـــشــــار األمن الــــوطـــني
العراقي قاسم االعرجي توقيف ثمانية
ضـبـاط بيـنـهم اثنـان بـرتبـة لـواء على
خـلـفـيـة االهمـال في احلـفـاظ عـلى أدلة
فـي مـحــاولــة اغـتــيــال رئــيس الـوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمي مــطــلع الــشــهـر
احلـالي. وجنا الـكاظـمي مطـلع تشرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر من هــجــوم شــنــته
طـائـرات مـسـيرة مـفـخـخـة لم يـعلن أي

طرف مسؤوليته عنه. 
وتـمكنت طائرة من تفجير عبوتها لكن
عثر على عبوة ثانية غير منفجرة على
ــــنــــزل. وقــــال األعــــرجي في ســــطـح ا
مــؤتـــمــر صــحــافي أعــلـن فــيه نــتــائج
الـتحقيـقات االولية لـهذه العمـلية التي
القـت ادانـات دولــيــة ارســلت الــلــجــنـة
ـتــفـجـرات وفــريـقت فــريق مـكــافـحــة ا
ة لألدلـة اجلـنائـيـة إلى مـسرح اجلـر
ـة واالدلة ورفع و اخـذ مـبارز اجلـر

بعض الطبعات من مكان.
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ـتفجرات وتـابع (مع االسف ان فريق ا
لم يــقـم بــواجـبـه بــالـشــكـل الـصــحــيح
ـقـذوف الذي سـقط وقـامـوا بـتـفـجـيـر ا
عــلى سـطح مـنــزل رئـيس الـوزراء قـبل
رفـع الـبـصــمـات). واضــاف ان (الـلـواء
صـبـاح الـشـبلـي رئيس فـريق مـكـافـحة
ـتفجرات قال في اليوم األول إنه رفع ا
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الحــــة في أصــــاب الــــشـــلـل حـــركــــة ا
الـبــسـفـور وتـعـثـرت رحالت جـويـة في
مـطـار إسطـنبـول  فيـمـا قتل مـا ال يقل
عـن أربـــعــــة أشــــخـــاص وأصــــيب 19
آخـرون بـجروح اإلثـنـ في اسطـنـبول
الــتي تـضـربـهـا ريــاح عـاتـيـة وفق مـا
أعـــلــنت الــســـلــطــات وعــلـــقت طــائــرة
لـلـخطـوط اجلويـة العـراقيـة في أجواء
إسـطـنـبول تـسـعـ دقيـقـة قـبل ان يتم
ـوافـقة عـلى هـبوطـهـا   وتقـدّم مـدير ا
عـام اخلطـوط اجلويـة العـراقيـة عباس
عـمران بـ(الشكر واالمتنان لطاقم رحلة
ـرقـمة  IA223الـتي الـنـاقل الـوطـني ا
B737-800/YIASJ نــفـذتـهــا طـائـرة
مـن مــطــار بــغــداد الـــدولي الى مــطــار
اســطـنـبـول الــدولي حـيث تــمـكن قـائـد

الــطــائــرة الــكــابــ كــمــال الــعــبــاسي
ومـسـاعـدته الـكابـ ورتي بـابـكـر علي
ـــرافق لــــهم مـن إيـــصـــال والــــطـــاقـم ا
ـــســافـــرين بـــسالم  عــلـى الــرغم من ا
صـعوبة الرحلة بسبب عاصفة هوائية
عـنيـفة لـكن خبرة الـطيـارين العـراقي
فـي مـجــال الــطــيــران وحـرصــهم عــلى
ـواطـنـ مـكـنـتـهم من إجنـاز سالمــة ا
ـهمة بـعد مايـقارب السـاعة والنصف ا
مـن الــــطــــيــــران في أجــــواء مــــديــــنــــة
اســـطـــنــبـــول حلـــ صــدور مـــوافـــقــة

الهبوط). 
وحـصلت الهيئة العامة العامة لالنواء
اجلـوية والرصد الـزلزالي على منصب
نـائب رئـيس الـلجـنـة العـربـية الـدائـمة
لـالرصـاد اجلــويــة في جــامــعــة الـدول
الــعـربـيـة من خالل مـديــر عـام الـهـيـئـة

األخــــــيــــــر الــــــضـــــــوء عــــــلى الــــــدور
الـــدبــلــومــاسـي الــذي حتــاول الــدولــة
احلـديـثة الـنشـأة تنـميـته.وقال قـرقاش
وهــو مــســتــشــار لــلــرئــيس اإلمــاراتي
ووزيـر دولة سابق لـلشؤون اخلـارجية
"لـقـد رأيـنـا الـعـديـد من الـفـراغـات على
ـاضي. ونــتـيــجـة لـذلك مــدى الـعــقـد ا
كــانت هــنـاك مــنــافـســة عــلى ملء هـذه
الـفـراغـات سـواء من الـقوى اإلقـلـيـمـية

تضررة في اسطنبول نتيجة عاصفة نطقة ا »}d»—∫ فرق االنقاد تقف بالقرب ا

يتـقدم مـراجعـو مصـرف الرافـدين فرع القـصر االبـيض بالـشكـر والتـقدير
صلحة صرف االستاذ يـونس زكريا جعفر لاللتـزام العالي با الى مدير ا
راجع وتسهـيل أمورهم. فأليه والى بقية قـدمة الى ا العامة وخدمته ا

صرف االمتنان واالعتزاز. العامل في ا
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وحتتاج القضية الى مزيد من الوقت).
وأتـى الـــهـــجـــوم عـــلى مـــنـــزل رئـــيس
الــوزراء عـلى خـلـفـيــة تـوتـر طـبـيـر في
بـــغـــداد بـــعـــد شـــهـــر تـــقــريـــبـــا عـــلى
االنتخابات التشريعية التي نظمت في
10 تـــشــرين األول. ووقع غـــداة مــقــتل
ـواجـهـات ب مـتـظـاهـرين اثـنـ في ا
ـنـطـقـة اخلـضـراء حـيث مـقـر حـمـايـة ا
إقـامة الـكاظمـي ومحتـج عـلى نتائج
ـنـطـقة االنـتـخـابـات حـاولـوا اقتـحـام ا
احملــصــنـة.وشــكك خــصـوم الــكــاظـمي
الـــذين يــعــتـــصــمــون خـــارج بــوابــات
ـنـطقـة اخلضـراء رفـضا لالنـتخـابات ا
بــحــقــيــقـة الــهــجــوم الــذي تـعــرض له
الــكـــاظــمي وشــنــوا حــمـــلــة لــتــكــذيب

احلادث.
واعـــتــرضت الـــكــثـــيــر مـن الــفـــصــائل
ــقــرّبــة من اجلــمــهــوريــة الــعــراقــيــة ا
اإلسالمــيــة عــلـى نــتـائـج انــتــخــابـات
اضي الـتي أظـهرت نـتائـجها الـشهـر ا

تراجع عدد مقاعدها.
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الكات الـهنـدسيـة والفـنية حقـقت ا
ـشاريع الـتـابعـة لـلعـتـبة في قـسم ا
احلـسـيـنــيـة نـسب اجنـاز مــتـقـدمـة
ــشـروع مـســتـشـفى الــشـيخ احـمـد
ـعــاجلـة الــوائـلـي والـذي خــصص 

النساء فقط.
“U$« oOI%

ـشـاريع حـس وقـال رئـيس قـسم ا
الكات رضا في تصريح امس ان (ا
الـهـنـدسـيـة والـفــنـيـة حـقـقت نـسب
اجنــــاز مــــتــــقــــدمــــة في مــــشــــروع
مستشفى الـشيخ احمد الوائلي في
ـنـطـقـة االسـكـان). شـارع االطـبـاء 
واضــــــاف انه ( االنـــــتــــــهـــــاء من
االعـمال في الـتـأسيـسـات الصـحـية
ـنظومات والكهـربائية والـتبريد وا
مـع اعـمـال داخـلـيـة ومــنـهـا مـحـطـة
ياه للـمستشفـى منظومة معاجلـة ا
واعــمــال نــقل الــعــيــنــات الــطــبــيــة
واعـــمـــال مـــنـــضـــومـــات الـــغــازات
ـستشفى الطبـية). وذكر رضا ان (ا
يــعــد االول في الــعــراق كــمــشــروع

رأة ـستـوى وخاص بـا طبي عـال ا
ـعتـمدة ـعايـير ا حيـث صمم وفق ا
مـن قـبل وزارة الــصـحــة واالنـظــمـة
ــيـــة في اخـــتـــصــاص بـــنــاء الـــعـــا

ـستـشـفيـات حـيث يضم 77 غـرفة ا
ـرضى ويـحتـوي على 200 لـرقود ا
ســــريــــر بــــاالضــــافــــة الى صــــالــــة
لـلــعـمـلــيـات ومــخـتــبـرات وعـدد من

نشآت االخرى) حسب قوله. ا
ديرية واعلن قسم محو االمية في ا
الــعــامـــة لــلــتــربــيـــة في كــربالء عن
حصـول موافقـة وزارة التربـية على

جانب من مشروع مستشفى الوائلي

عدنان احليدري

دائـمـا إخـفـاء عـمـري لـكي ال يـنـظر
اآلخـرين إلي نـظـرة دونـيـة  ولكي
ـن فـي عـــــــــمـــــــــري  ال أقــــــــــارن 
فمجتمعنا ال يترك أحدا في حاله 
لـذا أعـتقـد  بأن مـسـألة الـعـمر هي
شــأن خـاص يـنـبـغي عـدم الـتـدخل
فـيـهــا  فـمن حق أي شـخص رجل
كــــان أو امــــرأة  أن يــــخــــفــــيه أو
ــا يــتــوافق مع رغــبــته يــظــهــره 
الـــشــخـــصـــيــة مـــا دام كــان ذلك ال

يشكل ضررا لآلخرين .
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الـدكـتـورة (نـوال الـزبـيـدي)  تـرى
ـرأة احلـقـيقي بـأن الـبـوح بـعـمـر ا
شيء عــــادي لــــيس به أي عــــيب 
ـقبـول وغـير الالئق أن فـمن غيـر ا
تـــشــعــر أي امــرأة بـــاحلــرج عــنــد
الــسـؤال عن عـمــرهـا  أو الـتـهـرب
من اإلجــــابــــة  إذ يـــــعــــكس هــــذا
التصرف عدم ثقة الفتاة بنفسها 
كن إخفائه  حتى ولو فالعمر ال 
اســتــخــدمــنــا كل مــســتــحــضـرات
الـتـجـمـيل  لـذا فـمن الـطـبـيعي أن
يـعـيش اإلنـسـان سـنـ عـمـره كـما
هي  فـلكل مـرحلـة عمـرية نـكهـتها
وبـريقـهـا اخلاص  غـيـر أن بعض
ـظـهر النـسـاء يـفـضـلن الـظـهـور 
الــصــغــيـرات خــوفــاً من الــشــعـور
بـــالــكــبـــر فــضال عـن إن الــنــســاء
ديح بـشـكل عـام يـحبـون كـلـمـات ا
والـــثــــنـــاء واهـــتــــمـــام وإعـــجـــاب
اآلخــــــريـن  ومع كـل ذلـك ســــــأظل
أعـتـرف بــعـمـري احلـقــيـقي كـوني

امـرأة قـويـة وناضـجـة وفـاعـلة في
اجملتمع .
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ويعتقد الروائي (عدنان احليدري)
 بـأن الــنـسـاء بــشـكل عــام لـديـهن
ميل للـظهور أمام اآلخـرين بأعمار
أقـل من أعـــمــارهن احلـــقـــيــقـــيــة 
ـــرأة الــشـــابـــة وحــسب نـــظــرة وا
اجملــتـمع لــهـا تــتـمــتع بـاحلــيـويـة
والـنـشــاط  فـلـذلك تـلــجـأ الـنـسـاء
إلخفـاء العـمر  ومن هـنا أجـد بان
بـــعـض الـــنـــســــاء في كـــثــــيـــر من
األحــيــان ال تـــصــدق أنــهــا بــلــغت
ـــعــ هــذا  وتــنــظــر إلى الــسن ا
نــفــسـهــا كـونــهـا لـم تـســتـثــمـر أو
تتمتع بسنوات حـياتها السابقة 
ا تـخـشى التـقـدم في السن أو لـر
ألنــهــا لم تــقـم بــأي عــمل مــهم في
حــيــاتــهـا  فــتــصـبـح أقل تـفــهّــمـاً
لــتــقــدّمــهــا في الــسن  وبــالـتــالي
تخفي هـذا األمر عن اآلخرين  كي
تـقـنع نـفـســهـا واآلخـرين بـأنـهـا ال
تـزال يـافـعـة وأمـامــهـا الـكـثـيـر من

الوقت لتحقيق ما تريد .
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ويــــوضح الـــدكـــتــــور (أنس عـــبـــد
اخلـالق) مــخــتص في مــجــال عـلم
ـرأة تـلـجـأ إلخـفـاء الــنـفس  بـأن ا
عـمــرهـا كـون اجلــمـال مــرتـبط في
ذهـنـهـا بـسن الـشـبـاب  فـضال عن
الـنظـرة الضـيـقة لـلمـرأة على أنـها
شكل جـميل فـقط  دون النـظر إلى
كــيــنــونـــتــهــا ودورهــا اخلالق في

يـشـكل الـعـمر هـاجـسـا مقـلـقـا لدى
الـعديـد من النـساء  إذ كـلمـا تقدم
ــــرأة حتــــول عـــمــــرهــــا إلى سـن ا
كــابــوس  أو مــا يــســمى (فــوبــيـا
العمر)  لذا تـلجأ حواء دائما إلى
إخـــفـــاء عــمـــرهـــا احلـــقـــيـــقي عن
اآلخــريـن  وتــشــعـــر بــاحلــرج في
ذكـره أو تـتـردد بـعض الشـيء قبل
االنـــســـيـــاق فـي الـــكالم  بـــحـــيث
تدخل الـكثيـر من النسـاء في حالة
من الصـراع النـفسي مع أعـمارهن
وجتـــدن صــــعـــوبــــة قــــصـــوى في
اإلفصاح عن الرقم احلـقيقي ما إن
يـــــدخـــــلـن الـــــثالثـــــيـــــنـــــيـــــات أو

األربعينيات .
لــقـــد تــبــلــور اعــتــقــاد راسخ لــدى
الــكــثـــيــر من الـــنــاس بـــأن الــســر
كن أن تـبوح به الوحـيد الـذي ال 
ــرأة هـو عـمـرهـا  بـحـيث حتـول ا
هــــذا االعــــتــــقــــاد إلـى حــــالــــة من
ـــــرأة عن الـــــعــــزوف عـن ســــؤال ا
ا يسببه ذلك لها من حرج عمرها 

أو إزعاج.
ـســاحـة نـســلط الـضـوء في هـذه ا
ــوضــوع  عــبــر طـرح عــلى هــذا ا
الـــســـؤال اآلتـي : مـــا الـــذي يـــدفع
الــنـــســـاء إلـى إخــفـــاء أعـــمـــارهن

احلقيقية ?
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بـــــــدايــــــة جـــــــولـــــــتي كـــــــانـت مع
الـدكـتــور(رجـاء أحـمــد اّل بـهـيش)
مـــتــخـــصص فـي مــجـــال اإلعالم 
حـــيث يــشـــيـــر إلى إن ســبـب قــلق
الــنـســاء من تـقــدم الـعــمـر قــضـيـة
مرتـبطة بثـقافة اجملـتمع  فالـكثير
من الــنـــســاء يـــخـــفــ أعـــمــارهن
احلقـيقية لـيس تعمـدا في الكذب 
بـل مــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب من واقع
فرضته علـيها الثقافـة اجملتمعية 
حـــيث تـــشـــمل نــظـــرات اجملـــتــمع
للـمرأة مـعيـار السن  فـقد جتد أن

تـقدمـها فـي العـمر يـفقـدها الـكثـير
من قــيـمـتــهـا وأنــوثـتـهــا كـامـرأة 
ــرأة مــؤكــدا إلى أن ذلـك يــجــعل ا
تــعــتـبــر الــســؤال عن عــمــرهـا من
احملـظـورات الـتي ال يـحق ألحد أن
يـــتــخـــطـــاهــا  لـــكـــونه يـــنــال من

صورتها ومكانتها االجتماعية .
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الـــدكــتــور (كـــر مــاهـــود) مــهــتم
بــالـشــأن االجـتــمــاعي  يـجــد بـأن
احملـيط الـنـفسي واالجـتـمـاعي هو
ـــرأة إلى عـــدم أكــــثـــر مـــا يـــدفـع ا
اإلفصـاح عن عمـرها  حـيث يُـنظر
للفـتاة التي جتـاوزت سن الثالث
ولم تتزوج أو تنجب نـظرة سلبية
كـونـهـا تـقـدمت بالـعـمـر وبـالـتالي
فأنهـا بدأت بفقـدان بريقهـا وألقها
ـعـهود سـابـقـا  فـمـنـذ طـفـولـتـنا ا
رأة كـائن جـميل تـربيـنـا عـلى أن ا
ورقـيق  وكلـمـا كانت أصـغـر كلـما
كانت أجمل ومحط إعجاب   لذلك
ـرأة مفرا سـوى أن تهرب ال جتد ا
من فـــكــرة اإلفــصــاح عن حــقــيــقــة
عـــمــرهــا  عــلــيـه فــإن الــرجل هــو
ـرأة ــســئـول األول عـن إخــفــاء ا ا
لـعـمـرهـا احلـقـيـقي  فـهـو ومـهـمـا
تـقـدمت بـه الـسـنون يـبـحـث دائـماً
ــرأة األكــثــر شــبــابــاً  األمــر عن ا
الـذي يــجـعـلـهــا تـكـابـد ســنـواتـهـا
وتـــســعـى جــاهـــدة إلى أن تـــكــون

متألقة ومرغوبة .
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وتقول اآلنسة (ر.ن) بأنني ال أحب
أن أصـرح بـعمـري احلـقـيقي  ذلك
إن اإلفـصــاح يـؤثــر في نــفـســيـتي
ويـخــيـفـنـي ويـضـعــني  في دائـرة
الـــيــأس  لــذا عـــنــدمـــا أنــظــر إلى
ســنـوات عــمــري وأجــدهـا كــثــيـرة
ينتـابني إحساس بـأنني فقدت كل
شيء  جـمــالي وأنـوثـتي  وحـتى
األمل في الـــزواج  لـــهـــذا أحـــاول

اجملـتـمع  ألنه كـلـما كـبـرت الـفـتاة
ووصــلت لـلـثالثـ أو أكـثـر كـلـمـا
قـــاربت مـن أن تـــكــــبـــر وتــــصـــبح
عـجـوز وسـتـخـتــفي مـنـهـا مالمح
اجلــمـال ورونق الـشــبـاب  وبـذلك
تـقل فـرصـتـهـا بـالـزواج  لـذا أجـد
ثابة بأنها ظاهرة صحية كونها 
نـــــوع من الـــــدفـــــاع عن الـــــنـــــفس
ومـــحــاولـــة لــتـــجــمـــيل الــذات في
ـرأة في مــجـتــمع يـرى أن فــرص ا
الـــــــــزواج تــــــــتـالشـى مـع مــــــــرور

السنوات .
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وتشـير الـسيـدة (روناك اجلاف ) 
ــرأة  تــســعى دائــمــا إلى إلى أن ا
إخـــفـــاء عــمـــرهـــا احلـــقـــيـــقي عن
اآلخـرين  من واقع رغـبـة داخـلـيـة
فــيـهــا لـلــظـهــور بـصــورة مـثــالـيـة
ـرأة أو وأصــغـر عـمـرا مـغـالـطـة ا
هـروبــهـا مـن الـكــشف عن عـمــرهـا
احلــقـيــقي يـأتي أحــيـانــا نـتــيـجـة
العـتـقـادهـا في أن جـمـالـهـا يـرتبط
ـرحـلــة عـمـريـة ارتـبــاطـا وثـيـقــا 
معينة  تبـدو بها في أوج جمالها
وأنـوثتـهـا  لذلك تـعتـبـر وصولـها
إلى مــرحــلـة مــتــقــدمـة من الــعــمـر
بداية تـخلي جمـالها عـنها  وهذه
الــــــظــــــاهـــــرة مــــــوجـــــودة فـي كل
اجملتـمعـات  وقد ازدادت بـشكــــل
اكبر  نتيجة تركيز وسائل اإلعالم
عـبــر بـرامــجـهــا وإعالنـاتــهـا عـلى

رأة كشكل فقط . ا
خـــتــامـــا نــقـــول بــأن اجلـــمــال في

احليـاة يكـمن في تنوعـها  فـحياة
اإلنــســـان حتــلـــو كــلـــمــا تـــنــوعت
مـــراحــلـــهــا إبـــتــداءا مـن ســذاجــة
ــراهــقــة وبـــراءة الــطــفــولـــة إلى ا
والـثـوران ومـتعـة الـشـبـاب وروعة
األمـومــة  فـلـكل عــمـر ولــكل سـنـة
رونـــقـــهـــا وعــطـــرهـــا وســـحـــرهــا
وفـــــــــرصـــــــــهـــــــــا وأحـالمـــــــــهـــــــــا
وخصوصـياتها واندفـاعها  حتى
وإن تــــخــــلــــلت اخلــــطــــوط مالمح
الوجه وتسلل الـشعر األبيض إلى
عـــــــــان الشـعر األسود  جمـال و
إذ يـبــقى الـعــمـر مـجــرد رقم لـيس
أكــثــر  ومـا عــلــيــنــا إال أن نـرحب
بــالــســنــوات الــقــادمــة ونــفــتــخــر
بـعـددهـا الـتي مـنـحـهـا الـله لـنـا  
فــاحلــيــاة تــقـيـم بــاإلجنـاز ولــيس

باألعمار.

حمزة رشيد
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انـطالق الـدفـعـة الـعـاشـرة لـلـدراسـة
في مراكز محو االمية.

واوضح رئيس قسم محو االمية في
ـديـريـة صـفـاء مـهـدي في تـصـريح ا
ن لم صــحــفـي ان (احلــمــلــة تـــأتي 
يـسـتـطيـعـوا تـلقـي تعـلـيـمهم االولي
حـيـث  فـتح عـدد من مــراكـز مـحـو
االمــيـــة في احملــافـــظــة واالقـــضــيــة
ونـواحــيــهـا الســتـيــعــاب الـراغــبـ
ـشــمــولـ بـاكــمــال دراســتـهم مـن ا

بقانون محو االمية). 
e «d  WF «d

راكز داعيا (الراغب الى مراجعة ا
ــعـلـنـة حـسب الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة ا
للسكن لغرض التسجيل) مؤكدا ان
ـراكــز سـتـكـون (الــدراسـة في هـذه ا
ــرحـلـتي ــدة يـومـ فـي االسـبـوع 

االساس والتكميل).
مــشـيــرا الى (قــانــون مــحــو االمــيـة
يـتـيح للـدارس فـيـها احلـصـول على
شــهـادة الـدراسـة االبــتـدائـيـة اسـوة
ــــــــــدارس بـــــــــــاقــــــــــرانـــــــــــهـم فـي ا
االبـتـدائـيـة).ونـفـذت مـديـريـة شـرطة

كــربالء حــمــلــة لــلــحـد مـن ظــاهـرة
التسول في احملافظة وقال مسؤول
الـــعـالقـــات واالعالم فـي مـــديـــريـــة
ــقـدم احــسـان شـرطــة احملــافـظــة ا
االســـــــدي لـ (الــــــــزمـــــــان) امس ان
(الــــهـــدف من هـــذه احلــــمـــلـــة هـــو
الـقــضـاء عـلى ظـاهـرة الـتـسـول في
كربالء كونها ظاهـرة غير حضارية
في احملـــافــــظـــة) مـــشـــيـــرا الى ان
ــديــريــة ــشـــتــركــة في ا ــفــارز ا (ا
وبــالــتــعــاون مع شــرطــة الــنــجــدة
وقــــــسم االحــــــداث والــــــشــــــرطــــــة
اجملتمعية تمكن   القبض على عدد
ـــــتــــســـــولـــــ من االطـــــفــــال من ا
والـــبـــالـــغـــ لـــلـــسـن الـــقـــانـــوني
والنساء) مؤكدا ان (شرطة كربالء
دعت اجلــهــات اخملــتــصــة التــخــاذ
تسول االجراءات الالزمة بشأن ا
ناسبـة لها لكون وايجاد احللـول ا
الي دينـة هي محط انـظار ا ان ا
الزوار على مدار السنة حيث اكدت
ـديريـة االسـتـمرار في اجـراءاتـها ا

كافحة هذه الظاهرة).
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كربالء
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انية قراطية  في العراق العظيم أن اخلاسر في اإلنتخابات البر من عجـائب الد
نحه صوته اليريد اإلعتـراف بخسارته وهو مستعد ـواطن ولم  ن لم يثق به ا
إلشعـال احلرائق في طول البالد وعرضها كي ال يغـادر مواقعه في السلطة التي
بـتلى ظل مـتشـبثـاُ بهـا طـيلـة الثـمانـية عـشـر عامـاً العـجاف من عـمـر هذا الـبلـد ا
ـتـاع. لم يـؤمن سـيـاسـيـو اإلسالم الـسـياسـي يـومًا بـشيء إسـمه دائـمـاً بـسـقط ا
ـشوه ـسار حتت حـكم األمـر الواقع ا ـقـراطيـة لكـنـهم تمـاشـوا تقـية مع هـذا ا د
ـقـراطيـة ثـقـافة الـذي فـرضه اإلحـتالل. يـقول جـهـاراً نـهـاراً وبدون تـردد أن الـد
غـريبـة ال مـكـان لـهـا في حـيـاة شـعـوبـنـا الـتي عـلـيـهـا فـقط تـقـد فـروض السـمع

لل والنحل.  والطاعة ألمراء ا
قراطـية فإنهم يـثيرون الضـحك والسخرية وإال هل عنـدما يتحدث هـؤالء عن الد
سمع أحـد أو قـرأ يـوماً أن اخلـاسـر في اإلنـتخـابـات يجـب أن يكـون فـائزاً ورغم
ـقـراطــيـة عــنـدمـا يــصـرخ اخلــاسـر قـائالً أنف اجلــمـيع? أال مــا أتـعــسـهـا مـن د

قراطية رجاء.  الحتدثوني عن الد
أنا ال أؤمن بـها. إنـتخـاباتـكم مـزورة وقد  الـتالعب بهـا من مالئكـة أو شيـاط

غيـر مرئي وأنـا ال أعترف بهـا. اخلالصة أني أريد حصـتي التي إعتدت عـليها.
ـان فــأنـا لن أغــادر مـواقــعي في الــسـلــطـة ولـن أكـون مــعـارضــة حتت قـبــة الـبــر
ــنـــافع ــا هـي مـــجــردة مـن ا بـــاألســـاس ال أؤمن بـــشيء إســـمه مـــعـــارضـــة طـــا

واإلستحواذ والنفوذ واحلصانة. 
ولـعل مـاهو أكـثر غـرابة أن يـخـرج علـينـا من حسـبنـاه لـوقت طويل أحـد السـاسة
دنـية العادلة قراطي وبالـتداول السلمي لـلسلطـة وبالدولة ا ؤمنـ بالنظام الـد ا
فــيــذهب في إجتــاه مــعــاكس لــكل ذلك عــنــدمــا يــقــدم وبـالــعــلن ومـن عــلى أثــيـر
ـقراطيـة ومخرجـاتها وكل الفضـائيات إقـتراحـاً هو مثـال على اإلستـخفاف بـالد
مــا كـان يـدعـو الــيه ويـقـول ال بـأس لــو مُـنح اخلـاســرون مـقـاعـد تـعــويـضـيـة  في

اذا?  ان. أما كيف يكون هذا و البر
وأي من الفـائزين سـيئ احلظ ستسـلب منه أصوات نـاخبـيه وتمنح خلـاسر? فإن

هذا ليس مهماً . 
باديء الـدستور الذي قـراطي و ستـهترة بـأسس النظـام الد هذه هي الـطبقـة ا

تـعـزف عـلى نـغمـاته عـنـدمـا حتـتاج مـصـاحلـهـا الـيه. هذه هي
الـطـبـقـة الـتي كـتب عـلى الـعـراق أن يـرزح حتت ثـقـافـتـها
ظـلمـة وال أفق يبـشر بـضوء أال بـاإلصرار عـلى ثقـافة ا
قـراطيـة غيـر مشوهـة وال ناقـصة وال قـابلـة للتالعب د
بهـا: على اخلاسر أن يقر بخسارته بروح رياضية وأن
ـان في إنتظار عارضة من حتت قـبة البر يذهـب  الى ا

الفرصة الثانية. 
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ـكـانـة من الـنـادر أن يـصل الـى عـالم الـشـهـرة بــ الـنـاس واحلـظـوة بـالــرفـعـة وا
عـاني اجلميلـة يرسلـها بأحلى تمـيزة بيـنهم من ال يَمْـلِكُ ترسانةً من األلـفاظ وا ا

واقف . بيان ودون بُطْئٍ وتأخير حَسَبَ مقتضياتِ ا
-2-

ن يظـفر بالـعديد من دونـات األدبيـة الكبـرى يجعـلك  طالـعة في ا ولعلَّ إدمـان ا
كن أنْ يـكـون لهـا مردوداتُـهـا االيجـابيـة في مـساراتك احلـياتـية الـشـواهد الـتي 

ُ األدب ال ينضب ... فَمَعِ
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ونورد هنـا بعض الشواهـد والنصوص الـنابضة بـالفطنـة وسرعة البـديهة فضالً
عن البـراعة اللسانية الـتي تدل على امتالك الذهن الوقّاد والـشجاعة األدبية التي

راد ...: تُوصل الى ا
ردت شهادتُه فماذا صنع ?

رَدَّ القاضي شهادة أحدهم وقال له :
بلغني أنّ جاريةً غنّت فقلت لها :

أحسنتِ
فقال الرجل :

َ شرعتْ بالغناء او حتى سَكَتَتْ ? قلت ذلك ح
قال القاضي :
َ سكتتْ حِ

فقال :
ا استحسنتُ سكوتها فَقَبِل القاضي شهادتَه وأجازها . ا

براعة االستهالل
وتوّجه أحد الشعراء الى زيارة قوم فحيّاهم ح وصل بقوله :

وانّي امرؤ أَحْبَبتُكمُ لِمْكَارمٍ 
سمعتُ بها واألُذُنُ كالعَيْنِ تعشَقُ 

وهذا الـبيت البُدّ أنْ يُحدث أثـره الكبيـر في نفوسهم  األمر الـذي يوصل الشاعر
الى ما يريد  وبكل سهولة ويسر ...

الوسواسي الغريب 
وجاء أحدهم الى عالم دينيّ وقال له :

انني أغمس جسمي في النهر مرتَيْن واكثر غير أنّي ال أتيقن طهارة بدني فكيف
أصنع ?
قال له :

ال تصل .
وح سُئل العالم :

كيف تقول ذلك ?
قال :

روي عن النبي (ص) أنه قال :
رُفِعَ القلمُ عن ثالث :

عن الصبي حتى يبلغَ 
وعن النائم حتى ينتبه 

وعن اجملنون حتى يفيق "
ومن يغـمس بَدَنَهُ ثالث مـرات في الـنهـر وال يتـيقن طـهارته مـجنـون رُفِع عنه الـقلم

!!..
ثقيل وال يدري انه ثقيل 

وقال اجلاحظ :
" جاءني  بعضُ الثقالء فقال لي :

سمعتُ أنّ لك ألف جواب مُسِكْتٍ فعلّمني منها 
فقلتُ :

نعم أعلمك  
فقال :

اذا قال لي شخص :
يا ثقيلَ الروح فبأي شيء أُجيبُه ?

فقلت :
قل له :

صدقتَ " 
وكانت اللطمة موجعة للغاية 

نهوب  ال ا ا
وجاء في التاريخ :

انّ معاوية خطب يوماً فقال :
" ان الله يقول في سورة احلجر :

وإنْ مِن شيء االّ عندنا خزائنه وما نُنزّلُهُ إالّ بقَدر معلوم 
االنفال / 32

فعالمَ تَلُومونني ?
فقال له االحنف :

ما نلومُكَ على ما في خزائن الله  ولكنْ على ما أنزل الله مِنْ خزائِنِه وجعلتَه في
خزائنك  وحلتُ بيننا وبينه .

اء الذهب . وهو جواب يكتب 
ال الـعام  –وهـو للمـواطن عـاصرين يـستـحوذون عـلى ا  والكـثيـر من احلكـام ا

جميعا  –ويضعونه في خزائنهم ...
وتلك هي الـكارثـة  التي يـعاني مـنهـا العـراقيـون في مرحـلتهـم الراهنـة  حيث أنَّ
ـال الـعام بـشتـى الوسـائل واحليل  حيـتان الـفـساد ال تـمل وال تـكل من ابتالع ا

ومنها ماال يخطر على بال األبالسة والشياط .
ولـوال ذلك لـكـان الـعـراقـيـون الـيـوم في بـحـبـوحـة ظـاهرة

شكالت. وحياة ال تعتورها ا
ستعان  والله ا

وسـيـلـعم الـذين ظـلـمــوا اي مـنـقـلب يـنـقـلـبـون والـعـاقـبـة
. للمتق

نوال الزبيديروناك اجلافكر ماهود

رجاء أحمد اّل بهيش
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من أجل تـوفيـر اخلدمـات الصـحية
واطن  والسيما في إلى جميع ا
ناطق النائيـة والبعيدة عن مركز ا
احملافظـة وذات اخلطورة الـعالية 
نفـذت دائرة صحـة احملافظـة حملة
صحيـة متكامـلة في ناحيـة الشبكة
ــمــلـكــة الــعــربــيـة احلــدوديــة مع ا
الـسـعـوديـة  200 كم لـلـجـنـوب عن

مركز النجف .
وأوضح مــــديـــر قــــطــــاع الـــنــــجف
اجلـــنــوبي طـــارق الــشــيـــبــاني في
تــصـريح  أمـس  أن (احلـمـلــة تـمت
بـناء عـلى تـوجيه مـديـر عام صـحة
احملافـظة دكـتور رضـوان الكـندي 
ـــــيــــدانـي عــــلى من أجـل االطالع ا
ــــركـــز ــــقـــدمــــة في ا اخلــــدمـــات ا
الـــصـــحي في نـــاحـــيــة الـــشـــبـــكــة

احلدودي  واللقاء بأهالي الناحية
واعـــطــائـــهم لـــقــاحـــات ضــد وبــاء
تـسرب كورونـا  وكذلك  تلـقيح ا
من األطفال وإقامة نـدوات التوعية

والتثقيف الصحي) .
وبـ الـشـيـبـاني أن (الـفـريـق الذي
تـــرأسه مـــعـــاون مـــديـــر الـــقـــطـــاع
ــولى مع الــدكــتــور أمـــيــر صالح ا
مــــدراء  الــــشـــعـب ذات الـــعـالقـــة 
وبـــــــرفــــــقـــــــة مالك طـــــــبي وإداري
وهـــنــدسي مـــتــكــامـل   أخــذ عــلى
ـركـز عــاتـقه تــلـبـيــة إحـتــيـاجــات ا
الــصـحي في الـنــاحـيـة  و خالل
احلـمـلـة اعـطـاء اجلـرعـة األولى من
ــلـقـحـ من لـقـاح كــورونـا لـغـيـر ا
أبناء الناحـية  وحث اجلميع على
اإللـــتــزام بـــاإلجــراءات الــصـــحــيــة
الـضروريـة).من جانـبهم عـبر ابـناء
ثل الـناحـيـة عن شكـرهم وثـنائـهم 
هــذه الــزيـارات لــلــكــوادر الـطــبــيـة
والـــصــحــة . مــثـــمــنــ : اجلــهــود
الـــطــيـــبــة والـــدور الــذي تـــقــوم به
مـالكـات دائـرة الـصــحـة من جـهـود

خدمةً للمصلحة العامة .

الكات الصحية في ناحية شبكة احلدودية ا
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حــذر الــنــاشط واحلــقــوقي حــمـزة
رشـيـد من ان (مــنـظـمــات اجملـتـمع
دنـي العـراقيـة في خطـر وتواجه ا
التضييق احلريات  نعرب عن بالغ
قــــــلق ازاء مــــــا أصــــــدرتـه دائـــــرة
ــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة في ا
رقم العراق من اعمام فـي كتابها ا
(د.م.غ\34766) بــــــــــتــــــــــاريخ 24
تـشـرين الـثاني 2021 والـذي يـعد
خـــرقـــا واضـــحــا لـــلـــمــادة 45 من
واد الـدستـور الـعراقي ويـخـالف ا
(23.22\2) مـن الــــقـــــانـــــون رقم1
لـــســنــة 2010 وانــتـــهـــاك صــريح
ــعــايــيـر والــقــوانـ لــلــقــواعـد وا

الدولية حلقوق اإلنسان.
ــنــظــمــات غــيــر وقــال ان (دائــرة ا
احلكومية  بـاشرت لتأسيس عودة
الديكتاتورية في العراق من خالل
ـــنــظـــمــات تــدخـــلـــهــا  في عـــمل ا
واسـتـمـرار حـمالت الـتـضـيـيق ان
استخدام لغة الوعيد والتهديد في
نظـمات يؤثر سلبا على مخاطبة ا
ـقـراطـيـة في مـسـار الـعـمـلـيـة الـد
الــعـراق وبـالـضــد من خـلق فـضـاء
نـظمات وخرق روح مثالي لـعمل ا

وجبة له. القانون واألسباب ا
ـنــظــمـات بــهـذه ان عــرقـلــة عــمل ا
الـصـورة سـيـفــتح ابـواب لـلـفـسـاد
ــسـتــفـيـدين ويـحــرم الـكــثـيـر من ا
ويـفـقـدنـا االستـقـاللـيـة واحلـيـادية

في العمل ).
واضاف ان تعمـيم االتهامات بحق
ــبــاشـر ــنــظــمــات وتــهــديــدهـم ا ا

ـنـظـمـات يـضـعـنا والعـلـني بـحل ا
امام مـسؤوليـة جمـاعية لـلتحـشيد
واثـــــارة الـــــرأي الـــــعـــــام احملـــــلي
والـدولي لـلـضـغط بـاجتـاه تـغـيـيـر
سيـاقات العـمل والسيـاسات جتاه
ـنظـمات وتغـييـر االدارة بالـكامل ا
ـدني بـإدارتـها واشـراك اجملـتـمع ا
وضــرورة االلـتـزام بــروح الـقـانـون

والدستور العراقي).
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مــشـيــراً الى ان (الــدائــرة تــنـاست
دورهـــا احلــقـــيـــقي في الـــتــواصل
ـنــظـمـات غــيـر احلـكــومـيـة ودعم ا
وتــســهـيل مــهــامـهــا وتــطـويــرهـا
وباتت تـتخذ سـياسـة قمعـية جتاه
نظمات تمثلت بعدم االجابة عن ا
الطلبات ووضع عراقيل امام قبول
ــنـــظــمــات اجلــديــدة وتـــســجــيل ا
بـحـجج واهـية ال تـسـتـند الى روح
الــقـانــون والــدســتــور ومن اغـرب

اســـــــبـــــــاب الــــــــرفض واحلــــــــجج
ـستـخدمة هـو عدم قـناعـة موظف ا
نـظـمـة وتـدخله الـتـسـجـيل بـاسم ا
بـفــرض اسـمـاء بــديـلـة مـن طـرفـهم
وهـذا مخـالف لـلـمادة 6 من قـانون
نـظمات).واكـد ان (تهديـد الدائرة ا
ـنــظـمـات اســتـنـد الى مـادة بـحل ا
قـــانــونــيـــة ال تــبــيـح له هــذا احلق
اسـاسا مـتجـاوزا بذلك صالحـيات
السلطة القضائية حيث ان القضاء
الـعـراقي هـو صـاحب االخـتـصاص
بــذلك ونــحن نـســجل امــتــعـاضــنـا
الـــشــديـــد من هــذا االجـــراء نــوجه
نـــدائــنــا الــعــاجـل الى الــرئــاســات
الثالث للتدخل ونقض هذا االعمام
واجـراء حتـقـيق عـاجل بـحق مـدير
الـدائــرة وكـادره االداري لــقـيــامـهم
نظمـات بشكل علني دون بتهديـد ا
وجه حق اذ تــنــاول كــتــاب دائــرة
ـشار ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة ا ا
الــيه في اعاله تــفــســيـرا مــخــالــفـاً
لــلـقــانـون احملــلي واعـطـى لـنــفـسه
نظمات صالحيات قضائية بحل ا
ونــدعـــو الى فـــتح حتــقـــيق شــامل
حـول شـبـهـات الـفـسـاد الـتي تـطال
الدائرة واستبـدالها بإدارة جديدة
مـسـتـقلـة وكـفـؤة تعـمل عـلى خـدمة

نظمات ودعمها وتطويرها). ا
ودعـــا رشـــيـــد (جــــمـــيع اجلـــهـــات
والبـعثـات الدبـلومـاسيـة واجملتمع
الـــدولي لـــلــمـــســـاعـــدة والــضـــغط
ـدني من بــاجتـاه إنـقـاذ اجملــتـمع ا
الديكتاتورية والتعسف باستخدام

القانون). 
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بـــنـــاءا عــــلى مـــا جـــاء
بــــكـــــتـــــاب مــــديـــــريــــة
التخطيط العمراني في
مــــيـــســــان ذي الــــعـــدد
١٤١٤٣ فــــــي ٢٢ / ٩ /
٢٠٢١  تــعــلـن مــديــريـة
بـــلــديـــة ســـيـــد احـــمــد
الــرفـــاعي الـــتــصـــمــيم
الــــقـــطــــاعي جلــــزء من
ـرقـمــــــــــة الـقـطــــعـة ا
ــــــــــدة ٣٠ (١ / ٢٤٨) و
ـواطـنـ يـومـا فـعـلى ا
وذوي الـــــــــــــعـالقـــــــــــــة
والــدوائـــر الـــرســمـــيــة
وشبه الرسـمية لـتقد
االعـــــــــــتـــــــــــراضــــــــــات
ــــــقـــــتــــــرحـــــات الى وا
مـديــريــة بــلــديــة ســيـد
احــمـــد الــرفــاعي خالل

فترة االعالن .
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ـؤســسـات بل دخـلت بـيت ـنـشـآت وا ا
قبـور وقصـوره وعبثت بـها  إمـعاناً ا
بـاإلذالل ال اعـتــقـاداً بـوجــود مـا يـرشـد
الـيهـا  ويـحـدثـونك عـن كرامـة احلـاكم
وعــزة الـــشـــعب  الـــذي راح يــفـــتــرش
األرض في دول اجلـوار لــبـيع الــدخـان
فرد  والقشطة والل  بل وبيع ما با
بــخس ثــمــنه وقل  ويــحــدثك احلــاقــد
عــمن اعــز الــشــعب ورفع شــأن الــبــلــد
ووقف في وجه الـوافــد  وغـرفــة نـومه
متـاحة لـفـرق التـفـتيش الـدولـية تـعبث
بهـا كـيـفـمـا تـشـاء  نـعم هـو اسـد على
ــعــارضـيـه  كــسـار شــعـبـه  بــاطش 
ناوئيه  خـانع مهادن منـبطح الولياء
نــعـــمـــته  ويـــحـــدثــونـك عن احلـــصــة
التموينية ومفرداتـها وتكاملها وغياب
تحدة تبيع الفساد بعقودها  واأل ا
الــنــفط وتـــســتــلـم اإليــرادات  وتــبــرم
الـعـقود  والـطـحـ يـهص " مـصـطـلح
عراقي بامـتيـاز " أو سيال  والـرز غير
صــــالح لـالســــتــــخــــدام احلــــيــــواني 
والـصـوابــ مـصـنــوعـة من مـخــلـفـات
احلــيــوانــات  والــســـكــر احــمــر غــيــر
مــقـــصـــور  وقــلـم الــرصـــاص مـــحــرم
اســــتــــيــــراده  والــــورق شــــحــــيح في
ــا األســواق  وكل ذلك غـــيــر مـــهم طــا
القـائد سـالم سعـيد . لـقد تـواطأ وخان
وتـآمـر مـن يـدعي كــرامـة وطن  وعـز ة
شـعب  واســتـقـالل بـلــد مع كل أعـداء
قبور  وراح العراق في أعقـاب زوال ا
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أن يـعـود  وعــلى كل من تـآمــر عـلـيه 
وحـفــر الـنـفـق حـوله  وجــمع احلـطب
حلـــرقـه  أن يـــعــــلم أن هــــذه لــــيـــست
ؤامـرة األولى  ولن تـكون األخـيرة  ا
وهـو يـعي أن الـبـغض قـتل حـاسـديه 
واحلـســد حــرّكَ بـاغــيــضه  والـتــمــيـز
واإلبداع أغـاض مـن ظل يـسـعى لـهـاثاً
للـنيل مـنه  لكن الـكبـير يـبقى شـامخاً
وإن تــآمــر عـــلــيه كـل صــغــار األرض 
واجلبل يبقى شاهـقاً وإن اجتمعت كل
مــعــاول األعــداء عــلى هــده  فــكــرامــة
العـراق ربانـيـة قبل أن تـكـون بشـرية 
فـقـد كرمـه الـله بـأن جـعـله بـلـد سـيـدنا
إبـراهــيم  ومــثــوى ادام ونــوح وهـود
وصـالح وأيـوب وذو الـكـفل وسـلـيـمان
ويونس  وتـشرف الـعراق بـاحتـضانه
مراقـد اإلمـام عـلي واحلـسـ واجلواد
والكاظم والـعسكـري والهادي " عـليهم
الــسالم " جـــمــيــعـــاً  وتــشــرفت ارض
الــعـــراق بـــأن كـــانت مـــثـــوى الــشـــيخ
الــكـيـالني وابي حــنــيــفــة الــنــعــمـان 
رجعية الـدينية العليا والعراق وطن ا
 حـيث نــشـأة وقــامت وعــاشت وظـلت
تـقـاوم كل طـغــاة الـعـصــر  هي بـاقـيـة
ومن نـــاصـــبـــهـــا الـــعـــداء زائل راحل
ويـحـدثــونك عن زوال الــعـراق  وهـدر
كــرامــتـه  وضــيــاع ثـــرواته  وطــمس
اثــاره  وتــراجع مــكـــانــته  وتــصــدي
فاسـديه " بـاقٍ وإعـمـار الـطـغـاة قـصار
...... من سفر مجدك عاطر موار ". 
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نصرم ـغربية في الثامن من شـهر ايلول ا ملكة ا شهدت الـساحة السياسـية في ا
 2021انتخـابات تشريـعية وصفت بـانها انتـخابات نزيـهة وشفافـة اذ تولت الرقابة
عـلى العـملـية االنـتخـابية 5020مـراقبـا منهم  4323يـنتـمون الى جـمعـيات اجملـتمع
ـدني و  568تـابـعـ للـمـجـلس الـوطني حلـقـوق االنـسان في احلـزب يـضـاف لهم ا
 129مراقـبا اجنـبيا .  شـارك في العـمليـة االنتخـابية  8مالي و  789الف و 676
ناخبا اي بزيادة  2مليون و  152الف و  251ناخـبا مقارنة باالنتخابات التشريعية
ـســؤولـة عن ادارة الـعـمـلـيـة الـتي جـرت عـام  2016.  وحـسب اجلـهــة الـرسـمـيـة ا
ـسـتـوى الوطـني ـشـاركـة عـلى ا االنـتـخـابيـة وهي وزارة الـداخـلـيـة  بـلـغت نـسـبـة ا
شـاركة في الـعمـليـة االنتـخابـية  %50,25من مجـموع الـناخـب الـذين يحق لـهم ا
مقابل نسبة  %42عن انتخابات عام  2016. وهي نـسبة تعكس مدى االهمية التي
ـغربي لـلـعـمـلـيـة االنتـخـابـيـة.  كـان الفـائـز االول في االنـتـخـابات يولـيـهـا الـنـاخب ا
السابقة لعام  2016هو حـزب العدالة والتنمية الي يتزعمه د.سعد الدين العثماني.
سلـم . ويعـرف هذا احلزب  هذا احلـزب يرجع في اصـوله الى حركة االخـوان ا
رجعـية االسالمـيةوفي اطار نفـسه بأنه حـزب سياسي وطـني يسـعى انطالقـا من ا
ؤمـن الى االسهـام في بناء مـغرب حديث لكـية الـدستوريـة القائـمة على امـارة ا ا
ـقـراطي ومـزدهر ومـتـكـافل .  قاد هـذا احلـزب حكـومـتـ منـذ سـنة  2011في ود
اطـار حتالف مع احـزاب اخرى .  فـاز احلزب في انـتخـابات  2016بـ  125مـقعدا
انـيا  وقد راهـن على الفـوز بوالية ثـالثة في االنـتخـابات التـشريعـية لهـذا العام بر
 ? 2021لـكن الـنتـائج فـاجأته اذ تـقهـقـر رصيـده االنـتخـابي بخـسـارة فادحـة حيث
ـانيا .  كانت الـتوقعـات تشير الى حصل عل  13 مـقعدا من اصل  395مقـعدا بر
راتب الثالثة االولى في االقل في انتخابات  2021 لكن تراجع فـرصة ليكون في ا

رتبة الثامنة حيث كانت كاالتي :  النتائج جاءت خالف هذه التوقعات اذ احتل ا
تصـدر هذه الـنتـائج حزب الـتـجمع الـوطني لالحـرار حيث حـصل على 102 -1
قـاعد في مـجالس اجلـماعات مقـعدا . وحل ايـضا في الـصدارة من حيث تـوزيع ا
رتـبة نـفـسهـا على مـسـتوى مـقاعـد مجـالس اجلـهات بـحوالي 196 ـقـاطعـات وا وا

مقعدا . 
عاصرة  82مقعدا  2- حزب االصالة وا

3- جتمع حزب االستقالل  78مقعدا 
4- االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية  35مقعدا 

5- حزب احلركة الشعبية  26مقعدا 
6- حزب التقدم واالشتراكية   20مقعدا 

7- االحتاد الدستوري  18مقعدا 
8- حزب العدالة والتنمية  13مقعدا 

تبقية وهي  12مقعدا  قاعد ا 9- االحزاب االخرى تقاسمت ا
اسبـاب خسارة حزب الـعدالة والـتنمـية يحـمل نفس اسم احلزب احلـاكم في تركيا

برئاسة اردوغان 
ـغـاربـة لم يـصـوتـوا له كـونـهم غـيـر بـاعـتـرافـات عـدد من اعـضـاء هـذا احلـزب ان ا
دن راض عـن اداءه خالل توليه رئـاسة احلكـومة منـذ العام  2011وخـاصة في ا

غرب .  الكبرى في ا
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وبـصـدد خسـارة احلـزب اعتـرفت القـيـادية في صـفـوف احلزب الـسيـدة امـينـة ماء
العين في تصريح لها جلريدة هبريس االلكترونية بان تراجع العدالة والتنمية عن
موقعه الـريادي بدأ من حلظة تعي د.سـعد الدين العثماني رئيسـا للحكومة وامينا
غاربة لم يـصوتوا للحـزب في االنتخابات النهم عامـا للحزب مضيـفة الى ذلك ان ا
غير راضـ عن احلصيـلة السيـاسية للـحزب خاتمـة تصريحـها ان احلزب لم يكن
يــســتـمـع الى نــبض الــشــارع بل ظن انه عــلـى حق ولن يــســقط عل رأسه  ولــكن
التـاريخ لم يسجل الـسقوط فـحسب بل سـجل انهيـارا او زلزال عنـيفا وهـذه رسالة

ستقبلية لعلها تعي هذه احلقيقة وتواكب تطلعات الشعب.  للحكومة ا
وبشـأن تراجع هـا احلزب افـاد د.رشيـد لزرق اسـتاذ الـقانـون الدسـتوري والـعلوم
السيـاسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ان االنتخابات احلالية اعادت حزب العدالة
والتـنميـة الى اصله خالل مـشاركته االولى في االسـتحقـاق االنتخـابي سنة 1997
موضـحا ان  صعود احلزب الى احلكومة ارتبط بسياق اقليمي ذي صلة بالثورات
غربية ربـحت هذا التمرين بشكل ـقراطية ا اخلالقة ثـورات الربيع العربي لكن الد
غربي خالل تولي عام. يضاف الى ذلك االضرار الكبيرة التي اصابت االقتصاد ا
هـذا احلـزب احلـكـومـة خالل عـشـر سـنـوات من ديـون خـارجـيـة مـرتـفـعـة  ارتـفاع
االسـعـار  رفض زيادة االجـور التي اقـرتـها احلـكومـة الـسابـقة  تـهمـيش الـتعـليم
ملكة . أذوني الشـرعي بكل احيـاء ومدن ا العام  انـتشار الكتـاتيب القرآنيـة وا
وبـدال من االهتـمـام بأنـشاء وتـشـييـد مدارس الئـقة ومـسـتشـفيـات مـجهـزة بالـكامل
انـصب االهتـمام بـبـناء مـساجـد فخـمة مـزخرفـة بالـكـامل في قر ومـدن تفـتقـد كلـيا
للبـنى التحتية .  يضاف الى اسـباب التنمر سبب اخر هـو توقيت قرار التطبيع مع

غربي .  اسرائيل الذي لم  يلقى استجابة في اوساط واسعة من الشعب ا
احلـزب الـفـائـز حـزب التـجـمع الـوطـني لالحـرار   تـأسس هـذا احلـزب في تـشرين
ـلك احلـسن الثـاني انـذاك وقد االول  1978ومؤسـسه هـو احمـد عـصمـان صـهر ا
ستقـلة عن عالم السياسية ضم في صفـوفه عند التأسس عددا من الشـخصيات ا
. تـزعم عـصـمــان احلـزب قـرابـة ثالثـة عــقـود اعـقـبه في رئـاســة احلـزب مـصـطـفى
مـلكـة الـعربـية الـسعـودية . ـنصـوري  عام  2007السـفيـر احلالي لـلـمغـرب في ا ا
واعقـبه بعـد ذلك في قـيادة احلـزب صالح الدين مـزوار  الذي اسـتقـال من احلزب

عام  2016ليتولى بعده عزيز اخنوش رئاسة احلزب وحتى اليوم . 
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ـلكي لـضرب احلـركة الـوطنـية وقد التجـمع الوطـني لالحرار هـو صنـيعـة القـصر ا
وال للقصر للوقوف في وجه استـقطب مؤسسه احمد عصمان رجال االعـمال وا
االحـزاب الـوطـنـيـة خـصـوصـا احـزاب الـيـسـار ذات الـشـعـبـيـة اجلـارفـة في حـقـبـة
ـاضي .  شـارك احلـزب في اغـلب احلـكـومـات التـي تلت الـسـبـعـيـنات مـن القـرن ا
تأسـيسه . في ضـوء فـوزه في االنتـخابـات تـأهل لرئـاسة مـنصـب احلكـومة رئـيسه
لك محـمد السادس وتـكليفه بـتشكيل عزيز اخـنوش اذ جرى اسـتقباله من طـرف ا
غرب كـما حصل في مصر قتضـيات الدستور. هـذا ما حصل في ا الوزارة وفـقا 
وسوف يـحصل في دول عربية اخرى وما نتائج االنتخابات االخيرة في العراق اال
مـؤشـر علـى انحـسـار مـوجة االسالم الـسـيـاسي .  ان الشـعـار الـذي تبـنـته حـركة
ـسلمـ في مصر االسالم هـو احلل ونفس مضـمون هذا الـشعار ولكن االخوان ا
بـتـسـمـيـات اخـرى اخذت به احـزاب االسالم الـسـيـاسي في الـدول االخـرى شـعار
ـشـاكل االجتـماعـيـة وتفـاصيل واجـهة ا يـتصـف بالـعمـومـية وبـدون رؤية واضـحـة 
ارسـتها لـلعمل ـقراطيـة ولكن  احلياة الـسياسـية. احزاب تـدعي انها تـؤمن بالد
الـسـياسـي واالداء احلكـومي لـهـا عنـدمـا تـسلـمت الـسـلطـة يـنـافي ذلك  في مـصر
واقف االخوان كـانت قـرارات احلكـومة رهن مـوافقـة مـكتب االرشـاد وجتاهل تـام 
الــرأي الــعــام واالحـزاب والــكــتل الــسـيــاســيـة االخــرى . جتــربــة احـزاب االسالم
السـياسي في هذه الدول اثبـتت انها ال تفقه شـيئا ولذلك فشلـت وسقطت جتربتهم
ـصـير ـنـهج بـنـفس ا وسـتـمـنى في الـدول االخـرى بـالـفـشل ان اسـتـمـرت بـنـفس ا

وتسقط كما تسقط اوراق الشجر في اخلريف .
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ـــدى قـــد تـــعـــرضت  كـــانـت جـــريـــدة ا
ومــحــرروهـا لــلـتــهــديـد ايــضـا بــيــنـهم
الــكــاتب عـلي حــســ وكـان عــدد قـراء
مـقاالتـها ال يتـجاوز العـشرات فيـما بلغ
ـقال  2405وتـعـلـيـقات عـدد قـراء هـذا ا
شـــجـــاعـــة ادعـــو الــدكـــتـــور شـــعـــبــان
لــتـصـفــحـهـا بـ ..241-228والــكـتـاب

لديه!
ــقـــال الى  ولـــقـــد عــرّض كـــاتب ذلـك ا
الــتـهــديـد ويـن تـروح من عــدنـا دكــتـور
دى مـقالة ثانية في 17 قـاسم فنشرت ا
/ 2/ 2012بــــــعــــــنــــــوان الــــــزيــــــارات
ـليـونيـة..تهـديد ووعـيد..تـضمن نـصا ا
لـلـدكـتـور عـزيـز احلـاج من بـاريس جاء
فــيه تــعــرض الــبــاحث الــعـراقـي قـاسم
حـسـ صالح حلـمـلة تـخـويف وتهـديد
وتـشهير واتـهامات كبـيرة وواسعة ردا
ليونية... على دراسة له عن الزيارات ا
ــــــــــــــوقـف  فـــــــــــــأيــــــــــــــهــــــــــــــمـــــــــــــا ا
دكـــتــور شـــعــبــان: األخـــطــر..األخـــطــر!
ـلكي كـتـابات الـوردي في زمن النـظام ا
ام كـــتـــابـــات كـــهــذه فـي زمن الـــنـــظــام

الطائفي?!
بل واصلنا وبجرأة اكبر   ولم نتوقف
نـــــشــــــر مــــــقـــــاالت بــــــيـــــنــــــهـــــاعــــــلى
مـسـؤولـيـتي..الـسـياسـيـون الـعـراقـيون
واحــــزاب االسالم مــــرضـى نـــفــــســــيــــا
والــســيــاسي الــســـيــاسي والــفــاشـــيــة
الـعـراقي احول عـقل......وحلـلـنا عـلمـيا
شــخـصــيــتـ تــولـتــا رئـاســة الـوزراء
ــــالـــكـي وحـــيـــدر الــــســـيــــدان نـــوري ا
وقـلـنـا بـالـنص: واألخـطـر من الـعـبـادي

حلـضـراتـكـم احد الـكـبـيـر عـلي الـوردي
ــوثــقــة في جــرائــد ومــواقع ــواقف ا ا

عراقية.
   في 1/7/  2012 نـــشــرت جــريــدة
ليونية ـدى مقاال بعنوان  الزيارات ا ا
قـراءة نـفـسـيـة - سـيـاسـيـة دعى فـيـها
ـالي االمام احلـس واالمـام موسى ا
الــكــاظم حتـقــيق طــلـبــاتــهم:نـريــد مـاء
ونريـد السياسـ يتصاحلون وكـهرباء
يـزي عاد ويـديـرون بالـهم عـلى الشـعب
الـلـه واكـبــر طـكت تــرى شـبــعــنـا تــعب
ارواحـنـا... فهل سـتبـقى هذه الـزيارات
ليونية ام ستكون مقتصرة باعدادها ا
عـلى مـحـبي احلـس والـقـيم الـتي ثار
مـن اجلها.?..ولو ان احلس خرج اآلن
مــتــوجــهــا نــحــو اخلــضــراء مــطــالــبـا
وبــيــنــهم من يــدعّــون انــهم بــاألصـالح
فانـهم سيخيـرونه ب الرجوع احـفاده

من حيث اتى او القتال?

ـسـاءلة هـذا الـذي يـفـترض ان يـعـرضه 
قـانـونـية هـو اعـتـرافه عـلنـا بـقـوله: لديّ
مـلفات فـساد لو كـشفتهـا ألنقلب عـاليها
ألنـهـا تــعـد خـيــانـة ذمـة...وان ســافـلـهــا
اخــطــر مــا افـســدته ســلــطــة حـكــمه في
الــشـخــصـيــة الــعـراقــيـة هــو الـتــعـصب
وطـريـقـة الـتـعـامل مع ـذهب لـلـهـويـة وا
ـتـظـاهـرين الـذين هـزجـوا باسـم الدين ا
بـــاكــونه احلـــرامــيــة صـــفــحــة.. 96في
كـتـابنـا الـشخـصـية الـعراقـيـة في نصف
قـرن الـذي اهديـنـا نسـخـة منه لـلـصديق

الدكتور عبد احلس شعبان!
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  تـعنـي الهـالة الـعلـميـة اواالجتـماعـية
اضـــفــاء صـــفـــات عــلى شـــخص مـــعــ
تـضعه في مـوقع اعلى من عامـة الناس
تـخلق مـنه شخصـية كـاريزميـة تمنـحها
احــتـرامــا وتــقـديــرا واعـجــابـا وســحـرا
وتـفـردا استـثنـائيـا..وهـذا ما حـظيت به
شــخــصـيــة الــدكـتــور عــلي الـوردي. وال
لـــكـن ان تـــفـــعل هـــذه خـالف عـــلى ذلك 
الـهـالة في عـقل عـالم او مـفكـر ما تـفـعله
في عــقل شـخص عـادي فـتــلك اشـكـالـيـة
ومـــأخــذ كــبــيـــر.وهــذا مــا حـــصل عــنــد
الــصـديق شــعـبــان في حـديــثه عن عـلي
الوردي..والتفسير السيكولوجي هو أن
ـتحـدث عن شخصـية كاريـزمية تـتمتع ا
بـهالة تمنحه متـعة التماهي او التوحّد
بتلك الشخصية وتضمن له متعة ثانية

شاهدين. تلق ا هي اعجاب ا
 والــتـســاؤل هـنـا لــيس لـلــدكـتــور عـبـد
ـفـكّرين احلـسـ شـعـبـان فـقط بل لـكل ا
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ــاذا نـتــبـاهى  : والــكـتّــاب الــعـراقــيـ
ـــــواقف من رحـل ونــــغــــمـط حق من
وقـف بــشـــجـــاعــة من األحـــيـــاء..وهــو
ـاضي ـجّــد ا ـاذا نـبــقى  األوجـب? و
وكـأن احلـاضـر قـد خال من رجـاله بدل
ان نــوظـفه في تـعـزيــز من يـقف بـوجه
الــطــغــاة لــنـزيــدهم صــمــودا ويــكــبـر

عددهم?
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ـــــــيــــــ  ال اظـن احــــــدا مـن األكــــــاد
الــعــراقـيــ كــان اقــرب مـني الـى قـلب
الـــدكــتــور عــلي الـــوردي في ســنــواته
االخيرة..وقد قالها صريحة لي  شوف
..بس ـاركـسـيـ قــاسم..آني مـا احب ا
الـك احــبك بــرغـم أنــني كــنـت اخــالــفه
الــرأي في بـعض طـروحـاته.فـانـا كـنت
ازوره مـــرارا في بــيـــته الـــواقع خــلف
وكنت احـرص على اعـداديـة احلريـري
ان ادعـــوه لــكل الــنـــدوات الــتي كــانت
بوصفي باحثا تقيمها وزارة الداخلية
فـي مـــركـــز الـــدراســـات الـــذي يـــرأسه
الـعمـيد احلـقوقي الـدكتـور عبـد األمير
بيـنـها دراسـة عن الـبغـاء كانت جـنـيح
تـعـدّ اآلولى عـراقـيـا وعـربـيا مـن حيث
عــــــــــدد االخـــــــــتــــــــــبــــــــــارات وعـــــــــدد
البغايا�300بـغيا وسمسيرة من عموم
مـحـافظـات الـعراق تـراوحت اعـمارهن
ب  17الى  55ســنـة بـيــنـهن من لـهنّ

سؤول كبار!. عالقات 
 وبـعـد ان نـوقـشت الـدراسـة في ندوة
ــــيــــون خــــاصــــة حـــــضــــرهــــا اكــــاد
سـحــبــني الــوردي من يـدي وقــضــاة 

عـلى صـفـحه و قـال لي :" دراسـتك هاي
عن الـكح.. تذكرنـي بحادثة ظـريفة . في
األربـعيـنات نـاقشت احلـكومـة موضوع
فـتح مبغى عام في بغداد وعقدت لقاءا
ضـم كالّ من الـــوصي ونـــوري ســـعـــيــد
ووزيـر الداخـلية ووزيـر الصحـة ومدير
األمن الـعام. فاتفقوا عـلى الفكرة لكنهم
بــ الـــبــاب ــكـــان  اخـــتــلـــفــوا عـــلى ا
ـيـدان. وكـان بـ الــشـرقي  وسـاحـة ا
احلـــــــاضـــــــريـن شـــــــخـص مـــــــصّالوي
يـجيـد  فن النـكته فـقال لـهم :ان افضل
ا يـصدّق يـدان وا مـكـان للـمبـغى هـو ا

خل يروح يسأل أمّه! ".
 ضــحــكــنـا..وخــاطــبت عــيــنــاه عــيـنيّ
بـــتـــعـــلـــيـق:مـــاذا لـــو قـــالـــهـــا احـــدهم
اآلن! 1987ألفــرغ مـسـدسه في قـائـلـهـا
فـيـمـا الـوصي ونـوري الـسـعـيـد ووزيـر
داخـلـيـته ومـديـر امنـه العـام..اسـتـلـقوا

على ظهورهم من الضحك!.
ي الــوحـيـد كـنـت انـا األكـاد  وأيــضـا
عـــبـــر ـــالـــكـي الـــذي دعــــا حـــكـــومــــة ا
الـفـضائـيات الى اقـامـة تمـثال لـلوردي
ــدخل جــسـر األئــمــة ووجـهه يــوضع 
الـى األعــــــــظــــــــمــــــــيــــــــة مــــــــادا يــــــــده

وما استجابت! نحوها..مبتسما
U U

 فـي ضـوء مـا حــصل ..من الــيـوم عـلى
ــفـكــرين والـكــتّـاب الــعـراقـيــ الـذين ا
حتــدّوا طـغـاة الــطـائـفـيــة ولم يـغـادروا
الـــوطن..رفـع شـــعــار: اذا لـم يـــنــصـــفك
اآلخــــرون عن حـق..فـــانــــصف نــــفـــسك

جهارا.
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الـــعـــراق راحـت مـــهـــدورة يــــوم أقـــحم
الــــراحل الى غــــيــــر عــــودة  الــــعــــراق
بــحــروب عــبــثـــيــة مع اجلــارة إيــران 
والـشـقــيـقـة الــكـويت  ويــحـدثـونك عن
قــــرارات مـــــجـــــلس األمـن اجلـــــائــــرة 
وقرارات احلظر االقتصادي  التي جاء
ودقت جرس األذن برحيل على الشعب 
نــظــام ســيــاسي  قــتل وهــجّــر وأمــات
واعـــــدم واجـــــاع وســـــجـن ورحّل وأذل
شـعب  عُـرف بـكـرامــته وكـرمه وتـديـنه
وثروته وغنـاه وثقافـته وأدبه وتاريخه
وحاضرته وارثه ونهـره وجبله وسهله
 وقائمـة كراماته تـطول  وإال هل غاب
عن الـذاكــرة تــســكع ازالم الـراحـل عـلى
ـنظـمات أبواب الـسفـارات والبـلدان وا
الدولـية استـجداءً لـوقف حرب اخلـليج
األولى ? وهل فات مدعو الوطنية اليوم
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 من األقـزام الـذيـن يـشـكــكـون بـوطــنـيـة
الـقـابض اجلــديـد عــلى الـسـلــطـة  ذلـة
وخنوع مـن فاوض في خـيمـة سفوان ?
وهم مـن نــــصـــــحـــــوا وأشــــاروا عـــــلى
الـدكـتـاتـور بـالعـدوان عـلـى الـشـقـيـقة 
واقفها جتاه التي يشهد لها اجلميع 
ـا غــادر ذاكـرتـهم الـعـراق وأهــله ? ور
ــريــضــة اإلذالل الـــذي مــارســته فــرق ا
التـفـتيش الـدولـية عـلى أسـلحـة الـدمار
الشـامل واألسـلحـة الـبايـولوجـيـة التي
راحت تــسـرح وتــمــرح وتــســتـبــيح كل

ــضــلــلـــة الــصــارخــة الــتي تــقــدمــهــا ا
الـفــضـائـيـات والـسـيــاسـيـ الـفـارغـ
والــشــيـــوخ ورجــال الــدين لــذلك يــظل

نطاق التربية والتعليم محدودا.
هـنـاك إحـسـاس زائف من الـيـقـ فـيـما
عـلم في تـلـقـ الطالب. يـتـعـلق بـدور ا
ـعــلم فـتح كــمـا يــبـدو لــيس من شــأن ا
الـنـقاش واالسـتـماع الى االراء. الـنـظام
الـتربـوي العـراقي ال يؤمن بـأن احلجج
ـناقـشات هي مـقدمة لـلتـعلم الـفعال وا
وأنـه عـلى الــرغم من أن الـرغــبـة في أن

قـدرتــنـا كـأفـراد وكـشـعب عـلى تـقـيـيم
واقف وتقديرها. ا

ـدرسـة هـو غــالـبـا مـا يـكـون الــبـيت وا
كان الذي تبدأ فيه هذه اإلعاقة. ا

يـتم قـمع األطفـال بـسبب الـتـمرد بـأشد
الطرق. 

ويــتم اســتــخــدام الــدين لــلـتــحــقق من
صــحـة الـســلـطـة األبــويـة ويـســتـخـدم
مــفـهـوم عـدم االحــتـرام لـقــمع األسـئـلـة
ان األعمى كأسلوب ويتم الترويج لإل
حــــيـــاة. ال عـــجـب إذن أن الـــتـــكــــيـــيف
االجــتـمـاعي يـفـوز عـلى األداء اإلدراكي
ـــفــــارقـــات أن الـــوضع الــــكفء. ومن ا

درسة واجلامعة. يزداد سوءا في ا
فـي الـــــعــــراق يـــــذهـب الـــــطـــــالب إلى
ـنـزل ويـؤدي ــدرسـة ثم يـعــود إلى ا ا
ـدرسـية وإذا سـاعـات من الـواجـبات ا
كـــان الــوقـت مــتـــاحــا يـــلــعب ألـــعــاب
الـكـمـبـيـوتـر. هـنـاك عـدد قـلـيل جـدا من
وسيقى مارسة الرياضة أو ا الـفرص 
ـدرسـة. إن أو األنـشـطـة األخـرى بـعـد ا
مـعرفة الـطالب العـراقي العامـة بالعالم
أقل بـكـثيـر من معـرفة الـطالب الـغربي.
وتــــتـــــأثــــر قــــدرتـه عــــلى الــــعـــــمل في
مـجمـوعات ألن الـتدريس كـله ينبع من
الـنسخ واحلفظ والتـكرار في االمتحان
ـا يتذكره. إنه يتدرب على االمتحانات
ــا يــجــعـله وخــوضــهــا في كل وقت. 
بـــارعــا جــدا في إجـــراء االمــتــحــانــات
ـــدارس ــــقـــارنــــة بـــالــــطالب فـي ا بــــا

الغربية ال اكثر وال اقل.  
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ـيل إلـى أسـالـيب يــعـاني الــطالب من ا
الــتـدريس الـتــقـلـيـديــة فـضال عن نـدرة
ــعــرفــة ــتــلــكــون ا ــدرســ الـــذين  ا
ـهـنـة. يـتم الـكــافـيـة حـول مـتـطـلــبـات ا
ـعــلــومـات ويــفـشل بــبـســاطــة نـشــر ا
ـعلمـون في بذل جهـد إضافي لـتوفير ا
مـوارد مفيدة أو تـرتيب أنشطـة محفزة
داخـل الصف. في كـثـير من األحـيان ال
تــعـطى اهـمــيـة لـلـحــوار بـيـنــمـا يـكـون
نهج الدراسي له األسبقية. في إكمال ا
مـعـظم األحـيـان تـعـتـبـر مـحـاولة خـلق
ـثـابـة هـجـوم عـلى مـســاحـة لـلـحـوار 
ـعــلم. بـالـطـبع يـظل مـعــرفـة وسـلـطـة ا
ـعاجلـة مأزق ـرء في حـيرة من أمـره  ا
ــقــنــعــ أولــئـك االمــيــ واالمــيـــ ا

ــعــلــومـات والــذين يــعــتــمــدون عــلى ا
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لندن

الى ايـن يـتـجه نـظـامـنا الـتـعـلـيـمي? لم
ـــا إذا كــان الــشــخص اعـــد مــتــأكــدا 
احلـاصل عـلى شـهادات اولـيـة او علـيا
هـو شـخص مـتعـلم حـقا أم ال. انـا غـير
ـا إذا كـانت الـسـيـرة الـذاتـيـة مـتـأكـد 
الــتي حتــتــوي عــلـى قــائــمــة بــأســمـاء
ـكـنه الـشــهـادات تـعـني أن الـشـخص 
فهم كتاب او بحث او مقالة او نص أو
الـرد على رسائـل البريد اإللـكتروني أو
ـتعلـقة بوظـيفته واقف ا حـتى تقـييم ا

بشكل صحيح.
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ـكّـن الـتـعــلـيم الــفـرد من أال يــجب أن 
الــوصــول إلى إمــكـانــاته الــكــامــلـة في
احلــيــاة ومن الـقــيــام بـاالعــمــال الـتي
تـــفــيــده واجملـــتــمع كـــكل? اال يــجب أن
ــكـنه الـتــفـكـيـر يــنـتج الـتــعـلـيم فـردا 
هـارات األساسية? اال ـتلك ا بـنفسه و
ـتـعـلم قادرا يـجب أن يـكـون االنـسـان ا
عــلـى احلــكم عــلى الـــعــواقب وتــقــيــيم
ـواقف في احليـاة ورؤية آثـارها على ا

الذات واآلخرين?
أال يـحتـاج الطالب إلى توجـيهـهم نحو
ـبــتـكـرة الــتي تـمـثل تــطـويـر األفــكـار ا
نـا احلالي? كل مـعلم ـشاكل عـا حـلوال 
ومــدرس لـديـه الـقــدرة عـلى خــلق عـالم
أفـــضل. طالبــنـــا لــديــهم الـــقــدرة عــلى
اذا ال يحدث هذا في حتـقيق ذلك. لكن 

الواقع العملي?
درس ـاذا يستـمر هذا االنفـصام ب ا
ــعـلم ــكن أن يـكــون ا والــطــالب?  اال 
مـدربـا لطـلبـته بدال من مـجـرد تلـقيـنهم
االسـئـلة واالجـوبة وكل مـا يـشعـر بأنه
ــدرسـ جــزء من الــتــعــلــيم? تــدريب ا
والطالب على التفكير النقدي احلر هو
كننا القيام به أكبر وأفضل استثمار 

من أجل مستقبل أفضل.
اال تـرى ان اجلـهل في بـلد مـثل الـعراق
هـو الـسبب اجلـذري للـعـلل السـياسـية
والـشـرور االجـتـمـاعـيـة وان مـحـاربـته
ـدرسي والعائلي والديني ال بـالتلق ا
فـائدة يرجى منهـا? برأي انه هنا تكمن
أهـمـيـة الـتـفـكـيـر الـنـقـدي في مـكـافـحـة
ــتـطـرفـة اجلــهل واألفـكـار الـعــبـثـيـة وا
واخلـاطئة. فغالبـا ما يكون عدم القدرة
عـلى التفكـير النقـدي عقبة رئـيسية في
. إن عـدم ــنــاقــشــات بـ الــعــراقــيــ ا
ــنــطق قــد ســمــمـا ــرونــة وانــعــدام ا ا
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ـنصرم كـان لنا في ثمانـينيـات القرن ا
جار في مـديـنة الـنـجف  يـبرح يـومـياً
أفـــراد أســـرته ضـــربـــاً حـــتى يـــســـمع
ــــاً  ويـــفـــر صـــوتــــهم وهم يــــأنـــون أ
بعـضـهم مـستـلـيـذاً بالـشـارع أو اجلار
ـرور الزمن للتـخلص مـن الضرب  و
جتـرأ اجلــمـيـع عـلى أفــراد األسـرة  ال
نـســاء تُــحــتــرم في الــوسط  وال رجل
يجـرأ عـلى مـجـالس الـرجـال واحلديث
مـعـهم حـديث الــسـاعـة  وراح الـغـالب
ـدرسـة  اسـاتذة يتـجـرأ عـلى من في ا

وطــلــبــة  حــتـى شــارفت األســرة عــلى
االنهيار  فـبادر مخـتار احمللـة للحديث
مع رب األسرة حديـث ناصح  فارق أو
عاشر عشرة حسنة  فقد ضاعت كرامة
األســرة  وراحـت مــبـــاحـــة لـــلــوضـــيع
والــلــئـــيم  فــغــادرت األســـرة احملــلــة 
وتفرق أبـنائهـا كل شاقًا طـريقه  ولكن
يـقـيـنـاً طــريق بـؤس وشـقـاء  ال طـريق
ـا كـسـبت يـد تـرف ورخـاء  وكل ذلك 
ـرارة أقــولـهـا الـقـائـم عـلى أمـرهــا  و
وبــسم أجتــرع كــتـــابــتــهــا  أن كــرامــة

يوشي ويسرق ويفسد ويقتل ويرتمي
في احـضـان األجــنـبي ويـتــسـكع عـلى
ن أبـواب  الــسـفــارات مـســتـجــديـاً 
يـدفع لـه األقل  قــبـال خــيــانــة الـوطن
والــتـــآمـــر عـــلى الـــقـــابض اجلـــديــد 
ويحدثونك عن الفساد وسيادة الدولة
واستقالل العراق والتدخل األجنبي .
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ـــتــضــرر  لــكن وبـــالــقــطـع أن تــآمــر ا
وخـــيــــانـــة رخـــيـص الـــذمــــة ومـــدعي
الوطنية  ال يبرر التراجع الذي شهده
ويشهده العراق  فالـبطالة في ارتفاع
والفـقر في تـزايـد واخلدمـات في سوء
والفساد في تفشي والنزيه في تراجع
ــتـــســيــدون وكــبــار الـــفــاســـدين هم ا
تصدون لـلمشـهد  ويقـيناً أن االزمة ا
التي يشهدها العراق اليوم هي ليست
األولى في تـاريــخه  فــتـاريخ الــعـراق
سلسلة من التـراجعات واالنكسارات 
لـكن نـهـضــة تـعـقب كل نــكـسـة وتـقـدم
يـعـقب كل تـراجـع  فـقـد اذهل الـعـراق
الصـديق والعـدو  الـبعـيد والـقريب .
الشقيق والـغريب  بقـدرته على نفض
ة  ونزع لباس االنكسار  غبار الهز
ـبــادئـة بــعـد الــتـراجع  وأخـذ زمــام ا
واالنتفاض عـلى كل من أراد النيل من
كرامته  فالـعراق كر وغـيره بخيل 
والـــــعـــــراق أبيّ ومـن أراد إذالله هـــــو
رض لكن غيره الذليل  والعراق قـد 
وت  والـعـراق قـد يـسـكن لـكـنه البد
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 فـي حـــــــواره بــــــبـــــــرنـــــــامـج روافــــــد
عـــبــرفــضـــائــيـــة الــعــربـــيــة  قــال األخ
والـــصــديق الـــدكــتـــور عــبـــد احلــســ
شـعــبـان مـا نـصه:لـو كـان عـلي الـوردي
بـيننا اآلن ونشر كتاباته لتعرض للقتل
والـتـهـديد ...فـهـو الـوحيـد الـذي حتدث

بصراحة عن الطائفية.
 واألجـــابــة: لـــو كـــان الــدكـــتــور عـــبــد
احلـســ شـعـبـان مـتـابـعـا مـوضـوعـيـا
ــا حـكـم بـهـذا ألحــداث مـا بــعـد  2003
اجلــــزم الـــقـــاطـع واجملـــحف بــــحق من
تــــعـــرض لـه مـــفــــكــــرون ومـــثــــقــــفـــون
وصــحـــفــيــون واعالمـــيــون عــراقــيــون
حتـدثـوا بـجـرأة اكـبـر وحتد اشـجع في
زمن شـهـد احـتـرابـا طـائـفـيـا وانـتـهـاكا
لـقـدسيـة احليـاة وصل حـد استـرخاص
قــتل اآلخـرلــسـبـب سـخـيـف مـا اذا كـان
اسـمه حـيـدر او عـمـر او رزكـار ..اخـطر
بـكــثـيـر من الـعـهـد الـذي عـاشه الـراحل

تـكــون عـلى حق هي رغـبـة جـامـحـة إال
أنـهــا تـمـنع سـعـة االطالع وتـعـزز وبـاء
ـتـوطنـة لـلـغـاية في الـنـظـرة الـضيـقـة ا

عراقنا. 
ـعتـقدات واألفـكار دون هـذا الـتمـسك با
تــفـكـيـر مـقــنع هـو بـالـضــبط مـا يـغـذي
انــعــدام األمن والـفــوضى الــســيـاســيـة

ستشري.  والفساد ا
مـع هـذا الــوضع لـيـس مـروعــا تـمــامـا
حـيث توجد اسـتثنـاءات معيـنة للوضع
الــعــام الــسـيـئ. لـكن مــا نــحــتــاجه هـو

شــديــد الــتــعــقــيــد: مــراجــعــة مــكــثــفــة
ــيـة ــدرسـيــة واألكـاد لــلـســيــاسـات ا
وإدخـال طرق بديـلة للتـدريس وتدابير
تـهـدف إلى مـراقبـة تـنفـيـذ السـيـاسات
واالهــتـمـام بــاراء وتـعـلـيــقـات الـطالب
واإلجــراءات األخـرى ذات الـصـلـة الـتي
سـتوى الكلي تـشكل طريقـة عمل على ا
مــصـمـمــة خـصــيـصـا لــتـعــزيـز احلـوار
وخـلق مسـاحة لـلتـفكـير احلـر والنـقدي

ية. ؤسسات األكاد داخل ا
ـكـنـنـا تـوقع أن نـرى  نـتــيـجـة لـذلك  

ي تــأثـيـرا مــتـدرجــا من اجملـال األكـاد
إلـى اجملال احملـلي وسـتصل في نـهـاية
ــــطـــــاف إلى كل مـــــفــــاصل احلــــيــــاة ا

اليومية. 
الـتفكير الـنقدي أمر حيـوي لتقدم الفرد
واجملــتـمع ومن مـصــلـحـتــنـا كـشـعب
إيالء االهـتـمـام الـواجب لهـذه الـظـاهرة
الـتي يـتم الـتغـاضي عـنهـا مـؤسسـاتـيا
ومـجـتـمـعيـا وإال سـنـستـمـر نـنـظر الى
تـخلـفنـا ببـساطـة الى انه مجـرد تخلف

في بناء احلجارة.

عادن / شركة ديالى العامة وزارة الصناعة وا
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مناقصة محلية 
١٠/ م/ دي أ / ٢٠٢١ جتهيز (جهاز  CPC100) اخلاص باجراء فحوصات متعددة على محوالت القدرة وحسب

واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. ذكورة في ا الشروط ا
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ـوجب الـوثائق ؤهـلـ وذوي اخلبـرة لـتقـد عـطـاءاتهم  ـعادن / شـركـة ديـالى العـامـة) بدعـوة مـقدمـي العـطـاءات ا يـسر (وزارة الـصـناعـة وا
القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

ؤهلـ والراغبـ في احلصول عـلى معـلومات اضافـية االتصـال  (شركة ديـالى العامـة ) وعبر الـبريد االلـكتروني على مقـدمي العطـاء ا .١
قدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:-  (info@dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 

الكلفـة التخمـينية للـمناقصة هي  (135000000) دينار عراقي (فـقط مائة وخمسة وثالثـون مليون دينار عـراقي الغيرها) واصل مخازن أ.
شركة ديالى العامة.

مقـدار مـبـلغ التـأمـينـات االولـيـة للـمـناقـصـة هو  (4050000) ديـنار عـراقي (فـقط اربـعة مـلـيـون وخمـسـون الف ديـنار عـراقي الغـيـرها) ب.
ه مع الطاء. طلوب تقد وا

ناقصة اقصة هو  (100000) دينار عراقي (فقط مائة الف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد اال في حالة الغاء ا ج. ان سعر بيع مستندات ا
قدمي العطاءات. من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

اذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي وجود في القسم الرابع ( وذج صيغة العطاء ا هـ. على مقدم العطاء ان يستخدم 
طلوبة. علومات ا تغيير في شكله ولن نقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با

ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا. •
ـركزي الـعراقي لـيوم ا يـعـادل قيـمة  الـدوالر حسب نـشرة الـبنك ا في حـال كانت طـريقـة الـدفع (نقـدا) فيـتم الدفع بـ(الـدينـار العـراقي) و •

ستحقات للمواد اجملهزة. اطالق ا
ؤسسات والشركات التابعة لها. تقد تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وا •

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢. متطلبات التأهيل ا
٣. يـتم تسـليم الـعطاءات الى الـعنـوان االتي (شركة ديـالى العـامة / طريق بـغداد بـعقوبـة اجلديد  –قرب تـقاطع القـدس) وان اخر مـوعد لتـسليم
تـأخـرة سـوف تـرفض وسـيتـم فتح نـاقـصـة في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ وان الـعـطـاءات ا الـعـطـاءات سـيكـون الـسـاعـة الـثانـيـة ظـهـرا من تـاريخ غـلق ا
ـثليـهم الراغـب باحلـضور في الـعنوان االتي (مـقر شركـتنـا/ غرفة جلـنة فـتح العروض) في الـساعة العـطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او 
التـاسعـة صباحـا ليوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ وفـي حالة مـصادفة يـوم الغـلق عطلـة رسمـية يكـون اليوم الـتالي لـلدوام الرسـمي هواخـر موعد لـتقد

العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير.
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بيروت

الى اخي حسن معلة
يحدث ما تتحدث به.في دولة يحكمها الشيعة.

معـناهـا ان الشـيعـة يجـيدون مـعارضـة احلكـومات وال يـجيـدون احلكم.وهـو االمر
الـذي مـازلت اردده مـنذ سـنـوات طويـلـة.والدلـيل انـهم.قادوا احلـركـةزاالستـقاللـية

بالعراق في ثورة العشرين وعندما استقل العراق بعد
ثمـانية االف شـهيد.تـنحى الـشيعـة.الن االمام عـليه هو االمـام الغـائب فشكل .اهل
ن قاد ئة سـنة.لهذا فالسنة لم يغـتصبوا السلطة  السنـة السلطة.ومألوا الفراغ 
احلركـة االستقاللـية بل الـشيعـة هم الذين تـركوا الـسلطـة الن االمام عـليه السالم
مـايـزال غائـبـا فجـاء الـسيـد اخلومـيـنى واقـام السـلطـة بـعد ان اصـدر كـراسا عن
احلكـومة االسالمـيـة وقال فـيه. ماذا لـو قـضت االرادة االلهـيـة بان اليـظهـر االمام
الـغائـب اال بعـد.الف سنـة فهـل ننـتظـر .فاسـتـخدم نـظريـة والية الـفـقيه الـتي كانت

تستخدم.في رعاية االيتام فقامت الثورة االسالمية في ايران..
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لــلـوصـول لـلـنـتــيـجـة االيـجـابـيـة
االولى التي راح يبحث  عنها
هاتف شمران بـعدما تعادل
مع نـــــيــــروز ويـــــزيــــد من
مـــتـــاعب جـــمـــهــوره في
ـوقع الـثـامن عـشر6 ا
واســتــمــر الــطـرف
االضــعف  فـيــمـا
واصـل نـــــــــوروز
يـؤدي ويـقـدم مـا
يـــــقـــــدر عـــــلـــــيه
ومــــــــحــــــــاولــــــــة
الــــظـــهــــور  امـــام

متاز. مغادرة ا
W U ô« ÕU$

وجنح األمـــانـــة  جتـــاوز مـــخـــاطـــر
ســفـرته لــلـعــمـارة  واظـهــر نـو ايـاه
الـهـجــومـيـة في اخـر ثـوان مـبـاراته
مع مضيفه نفط ميسان ليهز شباكه
ويــعـود  بـالـنـقــاط الـثالث  ويـتـقـدم
حـــادي عـــشــر13ويـــلـــزم اصـــحــاب
االرض التراجع للثـاني عشر بنفس
شكـلة االكبر السقوط النقاط  لكن ا
 امــام االنـصــار وفـشـل الـنــفط  مـرة
ثـــــالــــثـــــة  في الـــــعـــــودة لــــســـــكــــة
االنـــتـــصـــارات قـــبل ان
يـــــعـــــود من اربـــــيل
بـنقـطـة ولـلـمو قع
الــثـالث عــشـر12
فـــيــــمــــا  امــــنت
النـقطـة  الربيل
 الـــهـــروب  من
ــــــنــــــطــــــقــــــة ا
احلـــــــــــمـــــــــــراء
ـيـنـاء واسـتـمــر ا
ــطــلــوب اليــقــدم  ا
وغـــــــيـــــــر قــــــادر

لقائهما  بالتعادل  السلبي وكالهما
يؤدي دوره بـشـكل مقـبـول  ويتـطلع
للتقدم برغبـة فيما  فشل النجف في
مــواجـــهــة جــيـــرانه الــقـــاسم وعــاد
خـاسـرا بـهدف لـكـنه  بـقي ثـامـنا17
ــهــمــة عــلى ويــبــدو انه لم يـــاخــذ ا
مــحــمـل اجلــد لــيـــعــود  دون نــقــاط
لـــتــذهب الصـــحــاب االرض وفــرحــة
جـمـهـورهم مـرة اخـرى تـوالـيـا بـعـد
الــتــعــادل   مـع الــشــــــــــرطــة الـدور
ــاضي الـــذي يــفــوق الـــفــوز  قــبل ا
تــخـطـي مـشــاكل الـنــتــائج  من هـذه
االوقـــات االمـــر االهـم  وتـــقــدم

الـــــصــــنــــاعـــــة مــــوقــــعــــ
تـاسـعـا15 بـعـد  جتـاوزه
عـلـى الـديـوانــــيــة بـعـقـر
داره والزال افـــــــــضــــــل
الــــقــــادمــــ  من االولى
وقادر عـلى عكس نـفسه
ومالمــسـة الــنــتـائج في
وقت زاد شـــعــور خــطــر
انــصـار االحــمـر بـتــلـقي
ــــة الــــثــــامــــنــــة الــــهــــز
واالســـــتـــــمـــــرار  في

مــنـطــقـة
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القاة منـتخـبنا نـتخب الـلبـناني للـشبـاب إلى العـاصمة بـغداد قـادماً من أربيـل  وصلَ وفدُ ا
ـدينة في نـهائي بـطولة ايـرثلـنك الحتاد غرب ـقبل في افـتتاح مـلعب ا للشـباب يـوم األربعاء ا
آسيا الـثانيـة للشـباب وكان في اسـتقبـال الوفد الـلبنـاني في فندق الـشيراتـون عضو احتاد
الكرة مـحمد نـاصر.من جانـبه وصلَ وفد منـتخبـنا للـشباب إلى بـغداد وإلى مقـر إقامته في
نتخب الـلبنـاني قادماً من مـحافظة الـبصرة بـعد رحلةٍ الفنـدق نفسه الـذي حطَ فيه الرحـال ا

. الك التدريبي إراحة الالعب فضّل فيها ا
ـكلف ـنـظمـة إلحتـاد غرب آسـيـا وطاقم الـتـحكـيم األردني  ا كـما وصـلَ أيضـاً وفـد اللـجـنة ا

باراة النهائية. بقيادة ا
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بغداد- الزمان
 سـمى االحتاد الـعـراقي لـكرة الـيد
ــنــتــخب الـوطــني لــلــعــبـة العــبي ا
اسـتـعـدادا لـلـمشـاركـة في الـبـطـولة
مـلـكة اآلسـيـويـة التي سـتـقـام في ا
الـعـربــيـة الـسـعـوديــة مـطـلع الـعـام

قبل. ا
ـنـسق وقـال حــسـام عـبــد الـرضــا ا
االعـالمي لـالحتـــــاد في تـــــصـــــريح
صحفي  إن االحتاد سمى 24 العبا
ـنـتخب الـوطـني لبـطـولة لـتـمثـيل ا
ــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـاس اسـيــا ا

العالم.
ــنــتــخب ســيــتــجــمع واضــاف ان ا
داخـلـيـا خالل مـدة االسـتـراحـة بـ
ــمــتـاز ادوار مــنـافــســات الـدوري ا
وذلك لـلـدخول في تـدريـبات يـومـية
تــبــدأ فـي الــســاعــة اخلــامــســة من

ــدرســة مـــســاء الــيـــوم في قــاعـــة ا
الـتــخـصــصـيــة في وزارة الـشــبـاب
والــريــاضــة اســتــعــداد لــلــبــطــولـة

قبلة. االسيوية ا
وكــشف عـبــد الــرضــا عن االســمـاء
التي  اختيـارها للتشـكيلة والتي

تـــألـــفت مـن "حــســـ عـــلي حـــمــزة
ومحمد صاحب رشـيد واحمد مالك
خـضــــــــــيـر ومـصــــــــطـفى مـحـمد
احـمــد وعـلـي عـبــد الـرضــا شـعالن
ومــحــمـد عــلي مــهــدي ومــصــطـفى
مـحــمــود رسـول وســجـاد حــمـودي
نــاصـر ورائـد عـــــــــبــد زيـد عـلـوان
ومــيــثم عــودة عــبــد الـرضــا ووائل
حـافظ نـعـيم وعـلـي عـدنـان جـياد و
احـــمـــد طــارق عـــبـــد الــلـه وجــاسم
مــحـمــد غـصــاب ومــاجـد عـــــــــــبـد
الرضـا شعالن وبدر الـدين حمودي
ناصر وعلي محمد سيالوي ومهند
عــادل طــالب واالمــيــر عــلي جــاسم
وعــلي وســام فـاضـل واحــمـد مــكي
صـــالح ومــنــتــظـــر قــاســـــــم جــبــر
وشـــيــروان حـــمه مــحـــمــود وكــرار

كاظم.

والــتي اسـتــطــاع فـيــهــا مـنــتـخب
بــــغــــداد ان يــــحـــوي نــــقــــاطــــهـــا
ستـواه اجليد وقـاتل منتخب و
ذي قـار لــلــرمق االخــيــر لـكن دون
جـدوى ليـنـتـهي الـلـقـاء بـنـتـيـجة
مستحقـة لبغداد ويحـجز البطاقة
صوب النهائي ليواجه السلمانية

باراة النهائية. غداً في ا
كما تمكن منتخب السليمانية من
حـجز الـتـذكـرة الـثـانـيـة لـلـمـباراة
الـنهـائـية بـعد الـفـوز على الـنجف
بـنــتـيـجـة 73-92 نـقــطـة وحـاول
الـنجـفـيـون تـعـديل الـنـتـيـجـة لكن
السـليـمانـية دخل بـقوة وكان ذلك
واضحـاً من خالل الفـترات االربع
الـــتي اســـتـــحـــــــوذ فـــيــهـــا عـــلى

باراة. ا
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{ بــكــ (أ ف ب) - اعــتــرفت الــصــ الــثـالثــاء بـأن
ـتــحـورة اجلــديــدة لـفــيـروس كــورونــا "أومـيــكـرون" ا
ستـكـون مرادفـاً لـصـعوبـات إضـافيـة في تـنـظيم دورة
قررة في بـك من الرابع بيـة الشتويـة ا األلعـاب األو
قـبل لكـنها جـددت ثقـتها في الى  20شـباط/فبـراير ا

بي. جناح احلدث االو
وقـــال مـــتــحـــدث بـــاسم وزارة الـــشــؤون اخلـــارجـــيــة
الصـيـنـية تـشـاو ليـجـيان "سـيـؤدي ذلك بـالتـأكـيد الى
ـكافـحة الـوباء. لكن بـعض التـحديات فـي ما يتـعلق 
الـص لديـها خبـرة في هذا اجملـال وأنا مقـتنع تـمامًا

بية الشتوية ستقام من دون قلق". بأن األلعاب األو

سـأل أحد حـكـمـاء الـزمن اجلـديد ( إن بـقي في هـذا الـزمن من حـكـيم ) تـسمع له
شـورته  ,سـأل هل الزالت الـريـاضـة في الـبـلـد كـمـا كـنت تـراهـا الـنـاس وتـعمـل 
سابقا يـوم كانت الناس تعمل للرياضة ال كمـا اليوم الذي باتت فيه تعمل للوجاهة

والوقاحة بعد ان غزتها السفالة !
قـال احلـكيم : انـي ال أرى شيـئـا ال عـلى الـواقع وال في األفق الـبعـيـد أو الـقريب ,

ت للرياضة بشيء ! ا البلد  إخالئه من كل شيء  كفوف وا لست 
نعم فيه دوري وكـرة قدم لكن ألندية منـخورة ماليا ومـفلسة وتعـاني الفقر وتعودت
ـال لتـحـرقه على تـشكي حـالـهـا في كل موسم تـريـد أن ( حتـلب )  من يزودهـا بـا
لعـبـة واحدة ال ألـعاب وعـقود تـفـتقـر للـواقـعيـة وان أعفت مـدرب لـفريق فـان احلال
ساري على كل االنـدية حتت بنـد ( استقـالة او اقالـة بالتـراضي ) وهذا التراضي

هو نوع من انواع الفساد بإطار جديد !
بلد اصـبح فيه الفساد الرياضي وغـير الرياضي  مستـشر والغريب ان الفاسدين
من بعض الـقـائـم عـلى ريـاضـة البـلـد يـظهـرون دون حـيـاء والخجل بـصـوت عال

ليقولون ويطالبون ( البد لنا من القضاء على الفساد الرياضي )
لذات اما بلدي اليـوم يعاني كثيرا دون من منقذ حقـيقي الكل تبحث عن السفر وا
من يـبـحث عن الـريـاضـة وانـقاذهـا من الـسـيـول اجلـارفـة التـي تهـددهـا واغـرقـتـها
وسيطـرت على كل مفاصلـها فبات يعـد ضمن االستثنـاءات النادرة في هذا الزمن
الـريـاضـي الـذي الحـكــيم فـيه وال مـرشــد ريـاضي حتــتـكم الـيه الــنـاس وسط هـذا
الـتشـظي واالنـشـطـار اخملـيف الذي اصـبح واقع حـال البـد من الـتـعـايش معه وان
ـوت ريـاضـة بـلـدنـا بـشـكل حـقـيـقي وبـالـكـامل تـمـامـا ( كـفـيروس ) كـان يهـددنـا 

كورونا تعايشنا معه وهو الزال يهددنا ويقتلنا !
ريـاضـة بـلــدي نـعم تـنـظم فـيـهـا االنـتـخـابــات لـكل مـفـاصـلـهـا وال غـرابـة من الـذين
ارسون فيـها عنـدما يفوزن او يـثقفون ألنـفسهم من ان تـشاهد هذا الـذي يشعر
كـأنه يـعـيش أيـام ( عــرس أمه ) أو ذاك الـذي ( يـعـزم  ربـعه ) عـلى ( أداء قـسم )
انتخـابي في ظاهرة لـيس لها اي وجود فـي القوان والـلوائح او النـظم االساسية
ـاء الـعكـر في سـبيل ان لـلـرياضـة الـعـراقيـة وغـير هـذا وذاك هـنـاك من يتـصـيد بـا
ستنقع اآلسـن ألنه متوهم بان أموال الـرياضة ملك مشاع وهي يدخل معـهم في ا
تكاد تـصبح كذلك بعد ان تعرضت الى  اللصـوصية والفاسدين من مرتدي لباس

التقوى !
ريـاضـة الـبلـد الـيـوم مـتـشـظـيـة ومـنـشـطـرة لـيس الى قـسـمـ بل الـى عـدة اقـسام
واصـــبــحت احتـــاداتــهـــا وانــديـــتــهـــا اقــرب الى احملالت
والدكـلكـ بل هنـاك اشبه (بـاجلنابـر ) جتد كل شيء
معــــــــــروض لـلبـيع هـذا يبـيع  الالعـب حتــــــــت
ـبـاريات غـطـاء االحـتـراف الـفـاسـد وذاك يـتـاجـر بـا
واخــــــــــــر اليــتـــوان عن فـــعل أي شيء تـــشم مــنه

رائحة الفساد .. الستم معي .?
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جـــــرت أربع مـــــبـــــاريــــات ضـــــمن
متاز منافسات الدوري العراقي ا

للكرة الطائرة .
وفــاز فـريق نــادي الــبــحــري عـلى
نــادي مــصــافي الــشــمــال بـثـالثـة
اشـــــواط مـــــقــــابـل الشيء ضـــــمن

.A مباريات اجملموعة
كما فاز فريق نادي الصناعة على
نــادي مـــديــنــة الــشــهــداء بــثالثــة
اشـواط مقـابل شـوط واحـد ضمن

مباريات اجملموعة ذاتها.
وضمن اجملـموعة A ايضا حقق
فــريق نـادي الــشــرطـة االنــتــصـار
عــلى فـــريق نــادي أربــيـل بــثالثــة
أشــواط لـشــوطــ بــيـنــمــا حـقق
نـادي احلـبـانـيـة فـوزا سـهال عـلى

نــادي بـسـطـامــلي بـثالثـة اشـواط
مــقـــابل الشيء ضـــمن مـــبــاريــات

.B اجملموعة
ومن جـهـة اخـرى حـجـز مـنـتـخـبـا
بـغداد والسـليـمانـية لـكرة الـسلة
تــذكــرتــ لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيـة

لبطولة اجلمهورية.
وتـمـكن مـنـتـخب بـغـداد مـن حـجز
تــذكـرة لـلــمـبـاراة الــنـهـائــيـة بـعـد
تغـلبه اليـوم على منـتخب ذي قار
بنـتيـجة 23-74 نقـطة في مـباراة
ضمن فيها البغداديون الفوز منذ
الفترة االولى بعد ان انتهت بـ13
نـقــطــة مـقــابل ال شيء البــنـاء ذي

قار.
واستـمر تـقدم بـغداد عـلى ذي قار
ـتـبــقـيـة خالل الـفــتـرات الـثـالث ا
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دوري الطائرة
متاز بعدسة ا
قحطان سليم
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جــمــهـــور الــســلــيـــمــانــيــة االمل ان
يـســتـفــيـد الـالعـبــ  من مـبــاريـات
االرض لـدعم مـهـمـة الـبـقـاء   شـعـار

شاركة  االول والوحيد. ا
ÂœUI « —Ëb «

ـسابـقات  اخلامس وحددت جلـنة ا
عـشـر مـن  الـشـهـر  احلـالي مـو عـدا
ـبـاريات وذلك بـاجراء الستـئـناف  ا
عـشر مـبـاريـات  ضمن الـدورالـثاني
ذكور  وفيها يلعب وعد ا عشرفي ا
الـشــرطــة ونــفط مــيـســان ويــلــتـقي
الصناعة  والطـلبة  ويتواجه النفط
ونـــفط الـــبـــصـــرة ويـــلــعـب الـــكــرخ

ـيــنـاء ويـسـتــقـبل زاخـو الـزوراء وا
ويــخــرج سـامــراء لــلـنــجف ويــعـود
واجهة  الكهرباء ويضيف اجلوية 
الديـوانـية جـيرانه الـقاسم واالمـانة

نيروز ونفط الوسط واربيل.
”QJ « W uD

وأجريت قرعة حتديد مالعب الدور
الـ 16 من بــطـولـة الــكـأس لــلـمـوسم
2021-2022 في مـقـر احتـاد الـكـرة
ـسـابـقـات بـحـضـور أعـضـاء جلـنـة ا
تأهلة.وقد أسفرت ثلي األندية ا و
القرعةُ عن لـقاء الزوراء والقاسم في
ملـعب الكـفل ونفط الـبصـرة والقوة

اجلوية في مـلعب الـفيحـاء ومباراة
الشـرطة وأربـيل في ملـعب فرانـسوا
حـريـري والـكـرخ وديـالى في مـلـعب
ـلعب الـكـرخ  والكـهـربـاء ونـوروز 
الـســلـيـمـانــيـة ومـواجـهــة الـصـلـيخ
ومــــصـــافـي اجلــــنــــوب في مــــلــــعب
الصلـيخ والنجف وامـانة بغداد في
ملـعب النـجف الـقد ونـفط الوسط
وزاخـــــــــو فـي مــــــــلـــــــــعـب كـــــــــربالء
الـدولي.يــذكـرُ أن مـنـافــسـات بـطـولـة
الـكــأس لـلـدور الـ 16 سـتـنــطـلقُ في
الــرابع واخلـامـس من شـهــر كــانـون

غلوب. قبل بخروج ا األول ا
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فـــرضت نــتــائج اجلــولــة  احلــاديــة
عشرة للدوري 14 تغيرا على قائمة
 الــتــرتــيب وابــرز احــداثــهــا جتـرع
اجلويـة  خسـارة قاسـية من الـغر
الـطـلـبـة بـثالثـيـة نـظـيـفـة كـما حـقق
الــقـاسم  فــوزه االول  عـلى حــسـاب
الـنـجف  فـقـد اصـطـدمت طـمـوحـات
اجلـويـة  بصـفـوف  الـطالب  االكـثر
تــنــظـيــمـا وقــوة  وقــدمـوا كل شيء
ولـــعــبـــوا بــثـــقــة عـــالــيـــة وحتــلــوا
بالـشجـاعة  وجنـحوا في الـسيـطرة
عـلـى مـســار االمــور مــنـذ الــلــحــظـة
األولى  ولعبوا بتركيز وكان لهم ما
أرادوا  بـتــركـيـز  لـيـطـيـحـوا  بـقـوة
ـنـافس  وهــز شـبـاكه  ثالث مـرات ا
كانت قابلة للـزيادة وكانوا لوحدهم
ــلـعب  واضـاعــوا عـدة فـرص  في ا
للـتـسجـيل  بفـضل  السـيطـرة  على
االجـواء  الـتي فـشل فـيـهـا الـصـقور
ـة مـن الـتـحــلـيق  وانــقـادوا لـلــهـز
وفـشـلوا دفـاعـا وهـجـومـا في  احلد
من  مــــواجـــهـــة خــــطـــورة الـــطالب
والـتــخـلص من االخـطــاء و الـتـوتـر
قــبـل اخلــروج  من الــبــاب اخلــلــفي
وسط حسـرة جمـهورهم  الـذي يرى
االمــور بــحــاجــة لــلــمــكــاشــفــةبــعـد
اخلــــســـارة الـــثــــالـــثـــة والــــتـــراجع
رابـعـا  22وقــد يـواجـه  صـعــوبـات
في قـــادم االيــام  واهـــمـــيـــة دراســة

االسباب احلقيقية  للتراجع .
¡«—ËeK  ÂbI

تـقدم الـزوراء وصيـفا مـسـتفـيدا من
خـسارة اجلـويـة وفوزه عـلى الـكرخ
بــهــدفــ لــواحــد بــرصــيــد25عــلى
ــتــصـدر  وله بــعــداربع نــقــاط من ا
مـــبــاراة مـــؤجـــلـــة مع الــديـــوانـــيــة
ــضي  يــقــدم  نـــفــسه بــوضــوح و
مـدعـومـا بسـلـسـلـة نتـائج ايـجـابـية
يــطــمح ان  تــاخــذه لــلــريــادة  وهـو
يـــفـــصح عـن قـــوته ويـــحـــتـــاج الى
الـتعـامل ذهـابـا فيـمـا  تاثـر االصـفر

بالـنتـيجة  وتـوجه مرغـما للـمنـطقة
ـردود االخــيـرة وامــكـانــيـة تــقـد ا

شاركة. لتدارك مشاكل ا
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وواصل الشـرطـة صدارته بـقوة 29
واخـذيظـهر نـوايـاه  بقـوةبعـد فوزه
توقع على سامراء بـثالثية نظيفة ا
بـفـضل وجـود عنـاصـر الـقـوة  التي
ــرور مـن اقــرانه واصـــلت مـــنـــحه ا
وفــرض نـفــسه عـلى الــنـتــائج الـتي
زادت مـن فــرص الــبــقـــاءفي مــكــانه
وفـي تــوازن ويــعــرف  كــيف يــلــعب
ويـفـوز   مـدعـوما  بـتـفـوق الـهـجوم
ـنـظم  ويـتـقـدم والـدفـاع االفـضل وا
الـكل فيـهـما  في وقت زادت مـعـاناة
الـوافــد ســامــراء بــعــدمــا تـضــاعف
الــفـشـل عــنـدمــا  ســقط فـي مــلـعــبه
وحتت انـــظـــار جــــمـــهـــوره في اول
ظـهـور فـي مـلـعـبه واسـتـمـر مـتـذيال

للترتيب.
U U  j u «

وتــقـدم الــوسط ثـالــثـا 25 بــتـغــلـبه
عـلـى  الـكــهــر بــاء بـهــدفــ لــواحـد
بعـدما لعب بـتركـيز واستـحوذ على
الــكـرة وجتـاوز مــخـاطـر الــضـيـوف
وقدراتهم  التي كادت ان  تعود بهم
لــلــتـعــادل لــكن  كل الـنــقــاط  ذهـبت
لكتـيبة  شهـد الذي تمـيز مرة اخر
ى بـالـعـمل  مع الـوسط مـنـذ نـقله
للـممـتاز وخطـف  اللقب  في اول
مشاركة وكلما ابتعد حن وعاد
الـيـه فـيـمـا تــراجـعت فـرقـة
لــــــــــــــــــــــــــــــــؤي صـــالح

موقـــعا14.
…dB « jH
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ونقـطة زادت
نفس رصـيد
كل من نــفط
الـــــبــــصــــرة
وزاخـــو 19
بعـدما انـتهى
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حــقق فــريق الــطــاولــة بــنـادي
اجلـامـعة أجنـازاً  بـعـد تـأهله
ـمتـاز بـحـصوله الى الـدوري ا
ـركـز الثـاني في األدوار عـلى ا
النـهائيـة لدوري أنديـة العراق

للدرجة األولى.
ويــعــد تــأهل فــريق اجلــامــعـة
أجنـازاً كـبـيـراً لـلـنـادي في ظل
الـظـروف الـصـعــبـة الـتي تـمـر
بــــالــــنــــادي  إضـــافــــة الى أن
الــــــــــتــــــــــأهـل جــــــــــاء مـن أول
مــشـــــــــاركـة رسـمـيـة لـلـفـريق

بعد منافسة قوية ب فـــــــرق
الـــــدوري جنـح من خـاللـــــهــــا
درب رجـال اجلامـعة بـقيـادة ا
أحــمـد عـبــداحلـسن في خـطف
بــطـاقــة الــتـأهـل الـثــانــيـة الى

متاز. الدوري ا
من جانـبه أشاد رئـيس الـهيأة
اإلداريـــة لـــنــادي اجلـــامـــعــة 
مـحـمد صـاحب الـدراجي بـهذا
األجنــاز  مـؤكـداً فـي تـصـريح
صـــحــفي عـــلى حــرص اإلدارة
على دعم جـميع العـاب النادي
من اجـل تــقـــد مـــســتـــويــات

يزة وحتقيق اإلجنازات.
وأوضــح ان هــــــــــــــــدف اإلدارة
يــنــــــــــصـب حـول تــأهـل فـرق
ـخـتـلف األلـعاب الى الـنـادي 
ــــــــــمــتـاز  ووضع الــدوري ا
خطة للمنافسة على البطوالت
في ظـل األمـــــكــــــانــــــــــــــيـــــات

وجودة. ا
واقــــيـــــــــــــمـت مــــواجـــــهــــات
الـــــبـــــطـــــولــــــة عـــــلى قـــــاعـــــة
ـــــــــدرسـة التـخـصـصـية في ا
شـاركة 13 فريـقاً من بغـداد 

جميع احملافظات.
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أُختـتمت في نـادي العـدل الرياضي
الدورة التدريبية والـتحكيمية التي
أقامـها االحتاد الـعراقي لـلبيـسبول
والسوفت بول لفعاليتي البيسبول
ـشـاركـة مــضـرب والـبــيـسـبـول 5 
ثالثـــة وثالثــــ مـــدربـــاً وحـــكـــمـــاً

. مختصاً
أعـلن ذلك الـيـوم لـلـمـكـتب االعالمي
ــركــزي رئــيس االحتــاد الــعــراقي ا
لـلبـيسـبـول علي الـبلـداوي قائالً ان
الـدورة الــتـدريـبــيـة والـتــحـكـيــمـيـة
مــهــمـــة لــكل من يــعـــمل في مــجــال
الـلعـبة وبـشكل خـاص للـمشـترك
ا تـقدمة من مـعلومـات فنية اجلدد 
تــدريـــبــيـــة وحتــكــيـــمــيـــة تــواكب
الـتغـيـيرات احلـاصـلة فـي القـوان

اخلـاصة بـالـلعـبة وكـيـفيـة التـعامل
مـــعــهـــا من حـــيث وضـع الــبـــرامج
ــنـاسـبـة والـتـدريـبــات اخلـاصـة وا
لـهـا.وقــدم احملـاضــرون مـعــلـومـات
ا غنـية وحـديثـة في هذا االجتـاه 
أضـــاف خـــبـــرة جـــديــــدة جلـــمـــيع
.وأضــــاف ان الـــدورة ــــشــــاركــــ ا
ــلــمّـ حــاضــر فـيــهــا نــخـبــة من ا
بــقـوانــ الــلـعــبــة وفي مـقــدمــتـهم
ـبــيـة الــنـائب الــثـالـث لـلــجـنــة األو
الـوطـنـية الـعـراقـيـة الدكـتـور احـمد
حـنــون وكـذلك الــدكـتــور عـلـي عـبـد
الـــواحـــد الزم والــــدكـــتــــور بـــشـــار
صـالحـيـذكـر ان الـدورة الــتـدريـبـيـة
شهـدت إنتـظام 33 مدربـاً ومحـكماً
في الـدورة تــسـلــمـوا فـي خـتــامـهـا

شهادات مشاركتهم.
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ــبــور (أ ف ب) - ألــغــيت بــطــولــة { كــواال
الــعــالم لــلــســكـواش الــتـي كـانـت مـقــررة في
مـاليـزيا بـعدمـا رفضت سـلطـات هذه الـدولة
ـسـلـمـة أن تــمـنح تـأشـيـرات ذات الـغـالـبـيــة ا
دخـول لـلـريــاضـيـ اإلسـرائـيــلـيـ عـلى مـا
ـقرر أعـلن االحتـاد الدولي لـلـعـبة.وكـان من ا
أن تـقام بـطولـة الـعالم لـلرجـال في الـعاصـمة
ــبــور بـ 7 و 12 كــانــون ــالــيــزيــة كــواال ا
األول/ديـسـمبـر لـكن االحتـاد الـدولي لـلـعـبة
اتـخذ اإلثـنـ قرار إلـغـائهـا بـسبب "احـتـمال
ـشـاركـة لـعدم عـدم تـمـكن بـعض الـدول من ا
تـأكـيـد إصـدار الـتـأشـيـرات".وأفـادت رئـيـسـة
االحتـاد الـدولي لـلـسـكـواش زيـنـة وولـدريـدج
ـســؤولـ الــريـاضــيـ بــذلـوا جــهـوداً بــأن ا
اليـزية بأن تضمن دخول "إلقناع الـسلطات ا
ـشــاركـة بـيــنـهــا إسـرائـيل جــمـيع الــفـرق ا
ـنـافـسـة" في الـبـطـولــة.وتـابـعت "بـالـنـسـبـة وا
ــهم أال لالحتــاد الــدولي لـــلــســكــواش من ا
ـشـاركـة في بـطـولـة تـفــوت أي دولـة فـرصـة ا

إذا كانت ترغب بذلك".
ـسلـمة في جـنوب لـكن الدولـة ذات الغـالبـية ا
شرق آسيا والتي ال تقيم عالقات دبلوماسية
ـوقفـهـا ومـنعت في مع إسـرائـيل تمـسـكت 
أكثر من مـرة دخول الرياضي اإلسرائيلي
الـى أراضـيـهــا.وأشـار االحتــاد اإلسـرائــيـلي
لـلسـكواش الى أنه سـيلـجـأ حملكـمة الـتحـكيم
الريـاضي في سـويسـرا إذا لم يقـدم االحتاد
.ورأى أن الـدول الــتي تـســتـبـعـد الـدولي حالً
الــريـاضــيــ اإلسـرائــيــلــيـ من أي بــطــولـة
سـتـكـون مـتـواطئـة في بـارتـكـاب "الـعـنـصـرية
والـتـميـيـز".وأورد االحتاد الـدولي لـلسـكواش
ـتـحورة بـأن إلـغـاء الـبـطولـة مـرتـبط أيـضـاً بـا
اجلديـدة لفيـروس كورونـا "أوميـكرون" والتي
تـهدد بـتـعطـيل الـرحالت اجلويـة الى مـاليـزيا
الــتـي حــلت أصالً بـــدالً من نــيــوزيـــلــنــدا في
اسـتـضــافـة احلـدث في وقـت سـابق من هـذا
ـــرتــبـــطــة الــعـــام بــســـبب قـــيــود الـــســـفــر ا

باجلائحة.

متاز بكرة القدم U“∫ منافسات الدوري ا 2

W∫ فريق اجلامعة بكرة الطاولة ËU

عبد الرحمن رشيد



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

‰ULŽ_« ‰Uł— ÍœU½

w²OB ý —U² ¹

≤∞≤±  Í—UC(« Íd u « À—ù« s  »d²Ið …d UF  ‰ULŽ√

 dBF « W öš ÊuK¦L*«

w «dF « X×M « ÷dF0 Êu —UA¹ ÎU½UM  5 Lš s  d¦ √

dF÷∫ لقطات من حفل افتتاح معرض النحت العراقي
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ناقـش وزير الثقافة والـسياحة واآلثار حسن
نـاظـم األحـد مع اخملـرج الـسـيـنــمـائي قـتـيـبـة
اجلـنابي خالل اسـتـقبـاله له في مـكـتبه واقع

السينما في العراق.
وأكـد ناظـم أنَّ (تشـكـيل جلـنـة من الـكـفاءات
الــعـراقـيــة الـشـابــة الخـتــيـار األفالم وإعـداد
خـطط مـنـاسـبـة لـتـطـويـر الـواقع الـسـيـنمـائي
أثــمــر عن أفالم ذات قـيــمــة نـوعــيــة رشـحت
ــيـــة).وأشــاد اجلــنــابي ــنــافــســـة أفالم عــا
(بـجهـود الـوزارة والوزيـر في دعم الـسيـنـما
ـا يــعـطي مـؤشــراً عـلى تــعـافي الـســيـنـمـا
العـراقيـة وبلورة وتـكريس جتـربة سيـنمـائية
لـها خصـوصيـتها).
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ـقـيم في االردن فـجع بـرحيل الـفوتـوغـرافي الـعراقي ا
ـنـطـقـة الـزرقـاء  وتـلقى جنلـه علـي في حادث حـريق 

تعازي االوساط االعالمية والثقافية .
bFÝ œuł

اخملـرج الـســــــوري عـرض فـيـلـمه (رجل وثالثـة أيـام)
عـلـى مـســرح قــصــر الــثـــــــقــافــة بــحــمص في خــتـام
فـعـالـيـات أيـام الـثـقـافـة الـسـوريـة الـتي اقـامـتـها وزارة
الـثــقــــــافــة الـســوريـة حتت عــنـوان (الــثـقــافـة أصــالـة

وجتدد).
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ـمـثـــــــــــلـة الـسـوريـة طـمـأنت مـتـابـعـيـهـا بـتـجـاوزهـا ا
مرحـلة اخلطر بـعد تعرضـها جللـطة دموية في قـدميها
ـسـتـشـفى مرات عـدة وألـزمـتـها تـسـبـبت في أدخـلـها ا

نزل. ا
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تتـعـرف الـيوم عـلى أشـخاص مـهـم يـسـاعدونك في
حتقيق أهدافك.رقم احلظ .2

qL(«

ال تـدع النـقاش يـزيد بـينك وبـ احلبـيب وتعـامل معه
بهدوء. 

Ê«eO*«

ـسـؤولـيـات تـتـوالها الـيـوم بـسـبب غـياب الـكـثـير من ا
. زميل فكن مستعداً

—u¦ «

لـديـك الـيـوم الـكـثـيـر من الـفـرص الـذهـبـيـة السـتـثـمـار
أموالك فحاول أن تستغلها.

»dIF «

لـديك الكـثيـر من األعمـال فإجنـزها لـكن كن حذرا مع
احلبيب. 

¡«“u'«

ـشاكل فـكـر قبل اتـخـاذ أي قـرار .تعـاني من بـعض ا
فإهتم بصحتك. 

”uI «

حان الوقت إلتـخاذ الـقرارات الصـعبـة وال تتردد في
شاعرك. البوح 

ÊUÞd «

شروع أحد األشخـاص يعرض عـليك اليـوم التمـويل 
ا تمنيت تنفيذه . لطا

Íb'«

تبـدو ضـائـعا الـيـوم فـأنت ال تـعرف مـاذا تـريـد . إبدأ
من جديد.

bÝô«

ال تقـحم مشاكل الـعمل في عالقتك مع احلـبيب فأنت
سعيد معه.

Ë«b «

تشـعر أنك ال حتقق أي شيء من طموحاتك في عملك
احلالي. رقم احلظ .3

¡«—cF «

زيـد من احلـماس واإلقـبال عـلى الـعمل تـبدأ يـومك بـا
لتحقق ما تطمح له.

 u(«
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اكـــتب مـــرادفــات لـــلـــكـــلـــمــات
ذكـورة ادنـاه افـقيـا لـتـحصل ا
عــلى الــكــلـــمــة الــضــائــعــة في
الــعـــمـــود االوسط رأســـيــا(من
مـــنــــاطـق امـــارة عــــجــــمـــان 7

حروف):
1-  أصبح
2- امر عظيم

3- كثير الذكاء والفطنة
4- تخطيط

5- الـهــة احلب واحلــرب عــنـد
البابلي

6- وكالة انباء االمارات
7- من انواع الفاكهة

اسـتـاذ االعالم في جامـعـة الـشرق األوسط في االردن
ضيـفه افـتـراضـيـا مشـروع (رحـلـة الـتـعلم  –الـعـراق)
في مــحــاضــرة بــعــنــوان (االعالم الــرقــمي وحتــديــات

الذكاء االصطناعي).

البـاحث الـعراقي حتـدث عن (صـناعـة الـهويـة الـعلـمـية
) بـنـدوة افـتـراضـيـة نـظمـهـا قـسم لـلـخـبـراء والـبـاحـثـ

ؤشر عمران. االبحاث والدراسات 

ـهندس العراقي صدر امر اداري من محافظ كركوك ا
راكـان اجلـبـوري  بــتـكـلـيــفه بـرئـاســة هـيـئـة اســتـثـمـار

كركوك بالوكالة.

ــصـري يــحـيي حـفال ـطـرب ا ا
في الـرابع من الـشـهـر اجلـاري
عـلى مسرح بـغداد في سـندباد
النـد ضـمن فـعـالـيـات مـهـرجـان

العراق الدولي للتسوق.

wKCH « ‰œUŽ

ـتقـاعـد نـعـته االوساط الـقـضـائـية الـقـاضي الـعـراقي ا
اضية  سـائل الرحمة وت  اجلمـعة ا بعـد ان غيبه ا

لروحه الطاهرة

كارولينا جيرالدو

ـــشـــفى ـــرضى الــــنـــفـــســـيـــ فـي هـــذا ا ا
(الـسـجن) الـذي اقـامـته الـسـلـطـة الـطـاغـيـة
ــــخــــتــــلف ــــعــــارضــــ  لــــكــــثــــيــــر من ا
اخـتـصاصـاتهـم العـلمـيـة واالدبيـة والـفنـية
ولم يــســلم مــنـهم الــعــلــمـاء الــذين خــدمـوا
مثل الـشهيـر رغم تعلق االنسـانية وحـتى ا
الـنـاس واجـزاء من الـسـلـطـة لـفـنه وفـكـره
ـناسـبـة ما في ولـكـلمـة في يـوم مـا قالـهـا 

صحة ..  اداءه التمثيلي اُدخل ا
انه اسـقاط لـلـواقع عـلى مـا يـحدث في دول
الــشــرق االوسط وبــاألخص الــعــراق وهـذا

الـعــاني والـتي لم تــرَ الـنــور النـهــا مُـنـعت.
ــعـــهــد االذاعي وبـــعــد تـــخــرجه دخـل في ا
والـتـلــفـزيـوني وجنـح بـتـفـوق وقــد اُلـغـيت
شـهــادته بـســبب انه (لم يــكن سـائــرا بـخط
الــثـورة) اذن ال مــنـاص من مــغـادرة الـوطن
وهـنـاك في رحـلـة الـغـربـة الـقـاسـية  حـصل
ـسـرحي من عـلى الـدكـتـوراه في االخـراج ا
بـلـغـاريا واجنـازاته مـعـروفة عـلى مـسـتوى

ي . الوطن العربي والعا
ويعـتبر هذا الـعرض (تقاسـيم على احلياة)
اضافة نوعية حلياته الفنية... مجموعة من

حـاضرآ الى االن في اذهان العـراقي وكان
ســائــدا في روســيـــا الســيــمــا في الــعــصــر

الستاليني .
انــحـصــر الـعــرض في الــربع االول مـنه في
ــا افــقــد بــعض من ــســرح  اعــلى وسط ا
مثل وانغلقوا في مكان رؤية وانـفعاالت ا
واحد اال ان صـمت اجلمـهور واالنتـباه لكل
ــا يـعــني ان اخملـرج قـد مــفـردات احلـوار 
اسـتـطـاع ان يـجـعل مـنـا ان نـكـون جـزء من
العـرض في انفاسنا وحواسنا وبعد مشهد
(الــشـــوربــة) وهي تـــوزع عــلى مــجـــمــوعــة
رضى(الـسجنـاء) الذي كـان مثيـرآ ورائعآ ا
فرداته انفـتح العمل لنـرى الفعل العـظيم 
اجلــمـيــلــة والـتـي عـزفــوهــا مـجــمــوعـة من
ـمـثلـ وتـفـاصيل ادائـهم السـيـما الـفـنان ا
منـاضل داوود الـذي مـثل شـخصـيـة طـبيب
صـحة (اندريه) والذي يعـلم بكل تفاصيل ا
ـريــضـة) كـذلـك االسـلـوب الـشـخــصـيــات (ا
القـمعي لـلنظـام مع انه مارس كل مـا تريده
السـلطـة من الضغط عـلى هؤالء من بـشاعة
وتسـلط اال انه لم يسلم في النهاية من عدم
رضـائـهم وبـالــتـالي احـالـته عــلى الـتـقـاعـد

بعقوبة شديدة.
ــمـثل امــا الــشــخـصــيــات االخـرى (كــدور ا
الــشــهـيــر) والـذي قــام بـأدائه الــفـنــان ايـاد
الــطــائي . حــتى انـه قــال لي بــعــد انــتــهـاء
العـرض (انني عنـدما كنت امـثل اتذكر وانا
في ذهـنـي فـرقـة احلــديث وانـا مـنــهـا ) امـا
الــفـنـــــــــان حـيــدر جـمــعـة كــان قـريــبـا الى

الـــنـــــــــــــــــــفس ومـــعـــاصــرا
كــذلك الـفــنــان جــاسم مــحــمـد
ـعــهـد وامـ مــقـداد وطــلـبــة ا
جمـيـعهم.. انـها مـتـعة ال مـثيل

لها . 
اما الـعازف اجلـميل فكـان رقمآ
مـــهــمـــآ ومــســـتــقـــآل بــذاته .ان
اســـــتــــعــــمــــال اداوت الــــشــــغل
سـرحي مرسوم بحرفية ثابتة ا
اضف الى الــــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا
ورمــــوزهــــا الـــفــــكـــريــــة جـــاءت
مــتالئــمــة مع صــيــغــة الــعـرض
بـأنــسـيــابـيـة عــالـيــة في دخـول
ــمــثـــلــ الـــغــيــر وخــــــــروج ا
تـقلـيديـة من خالل دخـولهم من
اجلــــدران احلــــديــــديـــة الــــتي
الــبــســـهــا اخملــرج الــسـواد
ـدى الـظـلم الـقـا لتـرمـز 
احلــــاصـل في ســـــجــــون
الــطــغــاة.كــذلك تــوظــيف
هـــذا الـــشــــكل في انـــارة
اعـــطـــاءهـــا شـــخـــصـــيـــة
اضـــافــيـــة أللـــيــة الـــفــعل
احلقيقي لهذه االدوات ..
انـــي ارى ان هــــــــــــــــــــــذا
ـكن ان يكون الـعرض 

كبالية ايضا.. 
هنـيئا لنا بهذا العرض

العراقي اجلميل.
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ـركـز الــثـقـافي فـي احتـاد االذاعـيـ ضــيف ا
والتلفزيوني في جلسته االسبوعية الفنانة
مـثل العراقي شذى سـالم للحـديث عن اداء ا
بــــ الــــنــــمــــطــــيــــة واالبــــداع في الــــدرامــــا
كما  عرض احللقة االولى من التلفزيونية 
مــسـلـسل (اجـنـحـة الــثـعـالب) تـالـيف صـبـاح
عــــطـــــوان واخــــراج كـــــارلــــو هـــــارتــــيــــون..
كــنـمــوذج.وحــضــر اجلــلـســة مــجــمــوعـة من
الــــفــــنـــانــــ  كـــانـت لـــهـم مـــداخـالت اغـــنت
ي صباح اجللسـة.فيمـا ادار اجللسـة االكاد
ـوســوي. الـذي اغـنى اجلـلـسـة بـتـعـقـيـبـات ا
ـمثل بالـسينـما والتـلفزيـون.كما علـمية عن ا
ـوسـوي في صـفـحــته في (فـيـسـبـوك) كـتـب ا
ـركـز عـقب اجلـلــسـة قـائال(شــهـدت جـلــسـة ا
الـثقـافي الحتـاد اإلذاعيـ والـتلـفـزيونـي –
ـقـر الـعـام حـضـوراً مـتـمـيـزاً وفـاعالً عـرض ا
خاللـهـا احلـلـقـة األولى من مـسـلـسل أجـنـحة
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من اعـــداده واخـــراجـه والـــتي عـــرضت في
مـهـرجـان بـغـداد الـدولي لـلـمـسـرح يـوم 21

اضي. تشرين الثاني ا
ان تـــســـامي امـــراء الـــتـــمـــثـــيل في اداءهم
تـنـاغـمـآ مع امـيرهم الـكـبـيـر (اخملـرج) فـهو
لــيس غــريــبــآ عــنــهم فــقــد مــثّل في فــرقــته
سرح الفـني احلديث وتعلم العـريقة فرقـة ا
ية العريقة اولى اخلطوات في هذه االكـاد
الـعـمـلــيـة في الـدخـول االحــتـرافي فـهـو في
ـثال وانـطـلـق مـخـرجا (بـغـداد االزل) كـان 
مـحـتـرفـا في مـسـرحـيـة (الـعـالم عـلى راحـة
سرح اليـد) اعداد الراحل قاسم محمد عن ا
الـروسي مع مــجـمــوعـة من شــبـاب الــفـرقـة
اليـافع وقد احدث فعال فكريا وجماهيريا
مع الـعـلم كـنـا شـبـابـا غـيـر مـشـهوريـن وقد
عـرضـنـا اليـام طـويـلـة رغم انـهـا مـسـرحـيـة
باللـغة الفصحى وغير شـعبية وبعدها مثل
في مــســرحــيــة (اجلــومــة) تــالــيف يــوسف

ابدأ مـقالـتي هذه برسـالة الى االخ اجملـتهد
الـدكــتـور احــمـد حــسن مـوسى صــانع هـذا
ـــهـــرجـــان اجلــمـــيل رغم اجلـــمـــال بـــهــذا ا
ــنـاشــدته بــأن يــهـتم الــظــروف الـقــاهــرة 
ـهـجـر وهم لهم مـنـجـزاتهم بـدعـوة فـناني ا
ـعـروفـة في مــجـال اخـتـصــاصـهم عـنـدمـا ا
ـهـجر وهم كـانـوا في ارض الـوطن او في ا
ـارسون دورهم هـناك بإعـالء شأن الوطن
هتـمون بالـشأن الفني العـظيم.اكيـد الحظ ا
اني لستُ لـدي اجندة شخصية في مقاالتي
ــتـواضــعــة مع اني لم ادعُ من ســنـ الى ا
ـهـرجـانات اي جلـنـة فـنيـة في الـكـثـير من ا

وهذا مؤسف.
ـمـثـلـون خالصـة الـعــصـر) جـمـلـة قـالـهـا (ا
ـمثل عند شكسـبير بلسـان هاملت  هنا ا
اخملــرج جــواد االســـدي هم ارض خــصــبــة
يــزرع فــيـهــا اجلـمــال وعــمـقه ومــكــمـنه في
مسـرحـية (تـقـاسيم عـلى احلـيـاة) التي هي

وصل ا
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الثـعالب  بطـولة الفـنانـة القديـرة شذى سالم
ثلـينا الكـبار بعـدها تصدرت مع نخبـة من 
ــطــيـة أداء احلــديـث  الـدكــتــورة شــذى عن 
ــمـثل فـي الـدرامــا الـتــلــفـزيــونــيـة مــوجـزة ا
ـمـثل ـسـافـة بــ الـنـمــطـيـة واإلبــداع في ا ا
الذي يـسحب الـدور لنـفسه يـقع في الـنمـطية
ـمـثل الـذي يذهب نـتـيـجة تـكـرار نـفسه أمـا ا
لـلـدور يـكـون مـتـجـدداً بـتـنـوع الـشـخـصـيـات
الــتي يـؤديـهــا ويـكـون مـبــدعـاً . وقـد شـهـدت
اجلـلـسـة مداخالت عـديـدة من قـبل الـدكـتورة
عـــواطف نــعـــيم واخملـــرج صــبـــاح ارحـــيــمه
واخملـرج نزار شـهيـد والـكاتب سـمـير نـشمي
ـؤرشف الــسـيـنـمـائي مـحـمـد أبـو يـوسف وا
وآخـــرين اتـــسع احلـــديث فـــيـــهـــا إلى وا قع
ـمـثل في اإلنـتـاج الـدرامـي وانـعـكـاسه أداء ا
تطويـر مهارته وصقـلها  . ونـتيجة لـسخونة
ـوضوع طـالب احلضـور تـخصـيص جلـسة ا

ناقشة واقع اإلنتاج الدرامي).

ـغـنــيـة الـكـولــومـبـيـة { مـيـامي- وكــاالت - اكـدت الـكـاتــبـة وا
عروفة باسم كارول جي أنها كارولـينا جيرالدو نافـارو ا

بخـير لكنـها أصيبت ببـعض اإلصابات بعـد تعثرها
سرح خالل فـوق درج على خشـبة ا
ـوسيـقيـة في مـيامي.وفي حفـلـتهـا ا
الــتـــفـــاصـــيـل وأثــنـــاء تـــأديـــة جي
رقـصـة تــعـثـرت وتــدحـرجت عـلى
ـسـرح.ونشـرت صـورة عـبر درج ا
صــفـحــتـهــا اخلــاصـة عــلى مـوقع
الــتــواصـل اإلجــتــمــاعـي تــظــهــر
الــكــدمــات الـــتي تــعــرضت لــهــا
والـــتي ظــــهـــرت عـــلـى ظـــهـــرهـــا
وسـاقـيـهـا. مـتـابعـو جـي تـداولوا
مــقـطع سـقـوطــهـا مـتـمــنـ لـهـا

الشفاء العاجل).
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اعـلن نادي رجـال االعـمال الـثـقافي اخـتـيار
ــثــقــفــ وعــامــلــ في اعــضــاء الــنــادي وا
اجملـالـ االعالمي واالقـتــصـادي الـسـيـدين
حسـنـ معـلـة وأشرف الـدهـان شخـصـيتي
الـرمز للعام 2021 في حـدث يقيـمه النادي
سنـويا ألختيار الرمـوز العراقية في اجملتمع
والتي قـدمت لـلـمـواطن والـثـقافـة اجملـتـمـعـية
ـهم .واكد واالقـتصـاد لإلحـتفـاء بـهم وتكـر
رئــيـس الــنـــادي عالء الـــدين الـــقــصـــيــر ان
(اختـيار الفائزين جـاء جلهودهما اجملـتمعية
عـلة جهـود كبـيرة على البـارزة خاصـة وان 
الـصعـيديـن احمللي واالقـليـمي في عـديد من
االصعـدة اهمـها الـثقـافة والـتربـية وجلـهوده
عـرفيـة واالنشطـة االجتـماعيـة).مضـيفا ان ا
(اختيار الدهان جاء لدوره البارز في مجال
ــمـيــز والالفت في ــدني واداءه ا اجملـتــمع ا
ملـفات عـديدة اهـمها الـسلم اجملـتمـعي ونبذ

العنف).
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اضي عـلى قاعة افتتح صـباح  السـبت ا
جمـعية الـفنـان الـتشـكيـليـ العـراقي
مـعرض الـنـحت الـعـراقي 2021  حـضر
االفـتـتـاح  مـسـتـشار رئـيـس اجلـمـهـورية
ميـسون الـدملوجـي ووكيل وزيـر الثـقافة
عماد جاسم والفنـان الرائد سعد الطائي
وسـفيـري تـونس وارمـيـنـيـا و مـجـمـوعة
ــهــتــمـ كــبــيــرة من الــتــشــكــيــلــيــ وا

ـتـابـعـ لــلـمـشـهـد الــثـقـافي والـفـني. وا
ـعـرض اكـثـر من سـتـ عمال عرض في ا
الكثر من خمس فنـانا وفنانة من جميع

احملـافـظـات وامـتازت االعـمـال بـاخـتالف
األســالــيب وطــرائق الــعــمل والــتــنــفــيــذ
واشـاد احلـاضـرون عــلى اجلـهـد والـدور
ـبذول مـن قبل الـهـيـئـة االدارية الكـبـيـر ا
ـثل هـكذا ـنـظـمة لـلـمـعرض و واللـجـنة ا

حدث مهم  يليق بالفن والفنان .
ـعــرض حتـدث الـتــشـكـيــلي قـاسم وعن ا
حـمزة قـائال (كـالـعـادة احتـفـتـنـا جـمـعـية
عرضها اخلاص التشكيلي العراقي 
شاركة عاصر وكانت ا النحت العراقي ا
ـطـروحـة جـدا ـواضـيع ا جـيـدة وكـذلك ا
رائعـة ونقـلة نـوعـية في الـنحت الـعراقي

من خالل جـــيل الـــشـــبـــاب) .وقــال نـــائب
رئيـس اجلمـعـيـة الـفنـانـ الـفـنـان حسن
ابراهـيم لـ( الـزمـان ) ان (معـرض الـنحت
له دالالت في نهـاية مـوسم أنشـطة 2021
وهـو مـعــرض نـوعي واجلــمـهــور تـفـاعل
بشكل إيجـابي معه وبشكل مـتصاعد هذا
ــعــرض اذ بـذل بـاإلضــافــة إلى تــنـظــيم ا
العامـل في اجلـمعـية جـهدا في إخراجه
بـهـذه الـصــورة مـتـمـيــزة).وقـال الـنـحـات
عـصــام أحـمـد (لــدي مـشــاركـة بــأكـثـر من
مــعـــرض مـــشــتـــرك و شــخـــصي داخل و
خـارج الـعـراق آخـرهـا في الـنـيـبـال) وعن
مـشــاركـته في مــعـرض الــنـحـت قـال (هـو
ثل الـسالم والهجرة والـعائلة موضوع 
تلقي الواحدة ومفردات أخرى يفسرها ا

كما يريد).
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عـرض النـحات علي شاركـ في ا ومن ا
الــهــاشـمـي الــذي قــال (لـدي الــعــديــد من
ـشـاركـات وأكـثـرهــا مـعـارض مـشـتـركـة ا
والـنـحت مـهـمـة شــاقـة تـنـجـز في الـسـنـة
قــطــعــة واحــدة حتــتــاج إلى وقت وتــعب
يـخــتــلف كــثــيـرا عـن الـلــوحــة ) واضـاف
عـرض هـو من جدوع (عمـلي الـيوم فـي ا
ـهمـلة اشـذبهـا من دون تغـيير األشجار ا
بطريقة ابث الفـكرة بداخلها فـتظهر بهذا
اجلــمــال وفـي الــنــهــايـــة تــصــبـح مــلــكــا
للمـتلـقي).و حتدث النـاقد قـاسم العزاوي

عـرض السنـوي للنـحت العراقي قائال (ا
في هـذه الـدورة كـان مـتـمــيـزا بـاسـالـيـبه
ـعـرض اشــتـرك فـيه وتـكـويــنـاته وهــذا ا
ــا أعـطى اجلـيـل الـقــد مع الــشــبــاب 
دفــعـة واســتــمــراريــة لــلــنـحـت الـعــراقي
ـعــاصــروالــريـادة في الــنــحت  نــبـارك ا
ـعـرض ــشـاركـ في هـذا ا لـلـقـائـمـ وا
فهومنجز مهم قـدم وجسد  لنا اعماال في
الــنــحت الــعــراقـي اجلــمــيل).واكــد امــ

سـراجلــمـعــيـة الــفـنــان قـاسم حــمـزه ان(
عرضها كالعادة وكما عودتنا اجلمعية 
ــتـــمــيــز اخلـــاص بــالـــنــحت الـــعــراقي ا
ـعـاصـر حــيث حـرصت اجلــمـعـيـة وفي ا
ــوسـمـيـة عـلى نـشـاطـاتـهــا الـسـنـويـة وا
ضــرورة الـــسالمـــة لـــلــجـــمـــيع من خالل
ا يضمن اخلروج من اجلائحة االلتزام 
التي تعصف في جميع نشاطاتنا واليوم
سعـادتي التوصف وانـا ارى هذا احلـشد
الكبيـر من الفنـان وهم يتابـعون اعمال
نـحـتــيـة مـتـمــيـزة بـحق تــنـتـمي لــلـنـحت
ــعــاصــر فــمــبــارك لـلــجــمــيع الــعــراقي ا
النـجـاح ومـزيدا من االبـداعـات لـفنـانـيـنا
الــذين طــرزوا جــدران الــقــاعــة الــكــبــرى
باعمـال نحتـية كـبيرة من حـقنا ان نـفخر

لها وبها).
وحتت شعار خـطوة اخـرى نحـو اجلمال
كتب رئيس الـهيئـة االدارية الفـنان قاسم
سبتي  قائال ( جتذر فن النحت في داخل

ــتــوالــيـة فــمــنــذ اجلـيل االول االجـيــال ا
عاصر والى يومنا هذا للنحت العراقي ا
مازال النحت العراقي يعـبر بتماثلية عن
مــكــنـــونــاته ومــايـــعــبــر به مـن مــشــاعــر
انــســـانــيـــة مـــخــتـــلــفـــة ) واضــاف ( في
مـعـرضـنـا وحـ يـتـجـول الـزائـر مـتـأمال
ـشاركـة فـانه سيـقـترب من ذلك االعمـال ا
االرث احلــــضـــاري الــــقــــد الــــذي كـــان
الــنــحــات الــســومــري يــصــنــعه وامــتــاز
باجلـمالـية واخلـطوط الـرشيـقة اخملـتزلة
تـؤكـد جـمـيـعـا ان الـنـحت له جـذوره وان
كل واحــد هــو حـفــيــد الولــئك الــعــظــمـاء
الذي تـركـوا ارثـا حـضاريـا ثـرا تـفـخر به
االجـيـال فــتـحـيـة لــكل من شـارك ووضع
بـصــمــته في مــعــرضــنـا هــذا وســيــكـون
خــــطــــوة اخــــرى الى االمـــــام في طــــريق

احلركة التشكيلية الزاخرة باالبداع ).
وتـــالــفـت جلــنـــة اخـــتـــيـــار االعــمـــال من
الـفــنــانـ طه وهــيب  عــلــوان الـعــلـوان
ــديـر الـفـني وعـبـد احلـمــيـد الـزبـيـدي وا
سـمـيـر مـروة والـتـنــظـيم جـمـعـة شـمـران
ـعـرض اكـثر من  68فـنـانة .وشارك في ا
وفـنــانــا جــســدوا االبــداع الـعــراقي ومن
شـارك ابـرهيم ربـيع  احمـد السـعد  ا
جــواد كـــاظم  رمـــلـــة اجلـــاسم  زهــراء
رحيم  رياض الهـنداوي  سعد نايف
 يحـيى عـبد الـقهـار  عـصام احـمد

وآخرون .

UM²OKBMIÐ 5Fł«d*« l  q UF² «

wÐœ w

بيروت
5 Š s ×

امس كنت في زيارة الـقنـصليـة العـراقية في دبـــــــي وجـدتهـا كما كـانت منذ أن
ــوظـفــ كـانــوا مـتـعــاونـ مع جـئت إلـى دبي قـبل 15 عـامــا لـكـنـي اشـهـد ان ا

. راجع ا
سالت عن تنظيم وكالة عامة باسم ابن أخي حس عبد اجلواد إلجناز معامالت

تقتضي ذلك في بغداد.
اعطوني استمارة وبينـما كنت احاول ملء االستمارة جاءت مـوظفة في القنصلية
اسمها (مرام قاسم) وقالت أنها تريد مساعدتي أخذتني أنا وام عالء  إلى غرفة
لء االستـمارة حسب في القنـصلـية وجـلسـنا على الـكراسي هـناك وقـامت هي 
ما تقتضـيه األصول وجاءت موظفـة أخرى أظنها مـساعدة القنـصل ونبهتني إلى
مشاكل من الوكالة العامة إذا لم اكن مـتأكدا من الشخص الذي سيصبح وكيال

عاملة. عني في اجناز هذه ا
خالل وجودي في دبي في الـسنوات الـسابـقة الحظـت التعـامل كان جـيدا واذكر
قيم انني التقيت ببعض القناصل في دعوات تلقيتها مع مجموعة االعالمي ا
ـوظف قـبل ان يعرفـوا هويتي الـصحفـية كان ـسته امس من  ا في دبي لكن ما 
ـا يستـحق الشكـر لهم وللـقنصل الـعام احلالي الـسيد آماد رائعا 
عبـد احلمـيد محـمد  الـذي لم تتـح لي الفـرصة الـتعرف عـليه
راجـع وخـاصة وابالغه شكـري على تـعامل مـوظفـيه مع ا

كبار السن امثالي.
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عـــاد مـــلف تـــعـــدد الـــزوجـــات إلى
ــشــروع واجـــهــة األحــداث عــقب ا
ـصـرية الـذي تـقـدمت به الـنـائبـة ا
أمـل سالمـة طــالــبت فـيـه بـتــجـر
الزواج الثاني دون إخطار الزوجة
األولـى ومـعـاقـبــة الـزوج بـاحلـبس
فـي حــالـــة عــدم إخـــطــار الـــزوجــة
األولـى بــشـــكـل رســـمي وعـــقـــوبــة
احلــبس والـغــرامـة في حــالـة عـدم
قــــيــــام الـــــزوج بــــإقــــرار حــــالــــته
اإلجــتـمـاعـيـة فـي وثـيـقـة الـزواج .
ـان ــنـتـظــر أن يـشـهــد الـبـر ومن ا
جـــدال تــشـــريــعـــيــا واســـعــا عـــنــد
مـناقـشته في ظل وجود مـعارض
له بـصـيـغته احلـالـية وفي انـتـظار
ــؤســسـة الــديــنـيــة عــلى هـذا رد ا

شروع .  ا
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لـــوس اجنـــلــيس (أ ف ب)  –جنح
ــتــحــركـة ســحــر فــيــلم الــرســوم ا
اجلـديد  إنكـانتو  من  ديزني   في
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wÐœ w  u³ √ ÷dF نـيل اسـتحـسـان اجلمـهـور فمـنحه
ـــركـــز األول في إيــرادات شـــبــاك ا
تـذاكر صـاالت السيـنما في أمـيركا

الــشــمــالــيـة فــور إطالقـه بـحــسب
األرقـام األولية التي نـشرتها األحد
شـــركـــة  إكـــزبـــيــتـــر ريـــلـــيـــشـــنــز

تخصصة. ا
فــهــذا الـفــيــلم الـذي
يــــتـــــمــــحــــور عــــلى
ــراهـقـة مــغـامـرات ا
الــعــاديــة مــيــرابــيل
ــولـودة في عــائـلـة ا
وسـط جـــــــــــــبــــــــــــال
كـولومبيـا يتمتع كل
فـــرد فــيـــهــا بـــقــوى
سـحـريـة حـصد 27
مـــلــيــون دوالر عــلى
مـــــدى ثالثــــة أيــــام
و 40.3مـلـيـونـا مـنذ
إطـالقه األربــــــعـــــاء
عـشـيـة عـيـد الـشـكر
أحـــــد أكـــــثـــــر ايــــام
الــعــطالت شــعــبــيـة

. لدى األميركي
أمـا صيادو األشباح
فـي  غوستـاباسترز:

ـركـز بــ أفالم الـقــمـة إذ احــتل ا
الــرابع مــحــقــقـاً  7.9مالي دوالر
ــــا رفع فـي أســــبــــوعه الـــــرابع 
إجـــمــالي إيـــراداته حــتى اآلن إلى
150.6 مـليون دوالر. ووصلت إلى
5.3 مـاليــــــــــــ دوالر إيــــــــــــرادات
األســــبــــوع األول لـــعــــرض فـــيــــلم
ريـزيـدنت إيـفل: ولـكـام تـو رانـكون
ســيـتي  وهــو اجلـزء الــسـابع من
الـسـلـسـلـة ويـتنـاول لـعـبـة فـيـديو
ـــتـــحـــركـــة مـــلــــيـــئـــة بـــاجلـــثـث ا

(الزومبي). 
وفـي مـــا يـــأتي بـــقــــيـــة األفالم في

التصنيف:
6- كـــلـــيـــفـــورد ذي بــيـغ ريــد دوغ

(4.9 مالي دوالر).
7- كــيــنـغ ريــتــشـارد  (3.3 مالي

دوالر)
8- ديون  (2.2 مليون دوالر).

9- نـو تـا تـو داي  (1.8 مـلـيـون
دوالر).

10- فــيــنـوم: لت ذيــر بي كــارنـدج
(1.6 مليون دوالر).

أفــتــراليف  الــذين يــتــمــتـعــون هم
أيـضـاً بقـوى خـارقة ولـكن من نوع
آخــر أقل سـحـراً فــتـراجـعـوا إلى
ـــركــز الــثـــاني في الـــتــرتــيب إذ ا
بـلغت إيرادات الفيلم 24.5 مـليون
دوالر مـن اجلـمــعــة إلى األحـد في
األســـبــوع الــثـــاني لــعـــرضه عــلى

الشاشات األميركية الشمالية.
ــرتــبـة الــثــالــثــة فـكــانت من أمــا ا
نـــصــــيب  هـــاوس أوف غـــوتـــشي
لــلـمـخـرج ريـدلي سـكـوت إذ حـقق
14,2 مــلــيــون دوالر في األســبـوع

األول لطرحه. 
ويـتـناول هـذا الـفيـلم الـذي تمـتزج
فـــــــــيـه قــــــــصـص احلـب واجملــــــــد
ـــة قــتل واخلـــيـــانــة قـــصــة جـــر
مــاوريـتـسـيــو غـوتـشي وريث دار
األزيـاء اإليـطالـية الـراقـية بـتدبـير
مـن زوجـتـه بـاتــريــتــزيــا ريـجــاني
ـغـنـيـة لـيـدي الـتـي تـؤدي دورهـا ا

غاغا.
وبـــقي فـــيــلـم  إيــتـــرنــلـــز  أحــدث
إنـتاجات  ديزني  من عالم  مارفل
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مــنــهـا أن تــكـون امــرأته عــاقـرا أو
ســيـــئــة الــســلـــوك وحــرصــا عــلى
مـصلحـة األوالد فإن العـلماء أكدوا
أن األصـل في تـعـدد الـزوجـات هـو
اإلبـاحة ولكن تـعتريه بـعد األحكام
الـتكليفيـة والتي جتعله إما واجبا
أو مـكروها أو حرام  ومـن جهتها
قـالت د. إلهـام شاه األمـ العام
ـساعد جملمع البحوث اإلسالمية ا
أنـه قـــــبـل احلـــــكـم عـــــلـى تـــــعـــــدد
الــزوجــات فـأنـه يـجب الــنــظـر إلى
شـــــروط الــــزوجــــة األولى والــــذي
ــاديـة والـبـدنـيـة اقــتـرن بـالـقـدرة ا
والــنـفــسـيـة فــإذا لم تـكن مــتـوفـرة
فــأنه من بـاب أولى أن ال يـفـكـر في
ــقــابل الــزواج من ثــانــيــة  وفي ا
طــرحت اإلعالمــيــة رئــيس حتــريـر
بـرامج القـناة األولى بـالتـليـفزيون
ــصــري مــبــادرة دعت فــيـهــا إلى ا
تـعـدد الـزوجـات وفي حـوار خاص
أجـريناه مـعها أن مبـادرتها جاءت
بــــعــــد تــــزايــــد نــــســـبــــة الــــطالق
والـعـنوسـة والزواج في الـسر وأن
ــرأة تــنــفــذ جــمـــعــيــات حــقـــوق ا
مــخـطــطـا خــارجـيــا لـهــدم األسـرة
وسـن قـــوانــ لـــلـــحـــد مـن تـــعــدد
الـزوجات لتـشجيع الـزنا وأضافت
أن مـــبـــادرتـــهـــا تـــعــد حـل جــذري
ــشـاكل اجملـتـمع وأكـدت مـنى أبـو
شــنب آن القت تـأيــيـدا واسـعـا من
الـفـتيـات نـظـرا النتـشـار العـنـوسة
بـيـنمـا اعـتـرضت علـيـها الـسـيدات

تزوجات . ا
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ال أدري من أين جرى أخذ هذه البـدعة السياسية في
الـعــراق والــلـجــوء غــيــر مـرة الى اعـالن نـتــائج أولــيـة
لقضـايا أساسيـة وربّما مصـيرية وتكـرر االمر مرت
ـفـوضـية الـعـلـيا في خالل أسـابيـع قلـيـلـة إذ أعلـنت ا
الـنتـائج االولـيـة لالنـتـخـابات وأثـارت بـهـا عـاصـفة من
ـتنـفذة في االعـتراضـات من اجلـهات اخلـاسرة لـكن ا
الوقت ذاته ما رفع نسبة التصعيد األمني في بلد هو
في حـاجـة شـديـدة لالسـتـقـرار والـهـدوء وإبعـاد شـبح

التهديدات . 
 ثم جاء اعالن آخـرغير مكـتمل لنـتائج التحـقيقات في
مـحـاولـة اغـتــيـال رئـيس احلـكـومـة الـعـراقـيـة من دون
وجـود اضــطـرار إلعالن غــيـر كـامـل يـضم تــفـاصـيل
معروفة منذ اليوم األول ويفتقد لعنصر كشف اجلهة

تورطة.  ا
لـو كـان اعالن نـتـائج الـتـحـقـيق األولـيـة في الـسـاعـات
الـتالـية حملـاولة االغـتيـال جلاءَ االمـر مبررًا فـي تقد
مـعلـومة سـريعـة تميـط اللثـام عن حجـم احلدث لكي ال
ا ـقـلقـة والتـكـهنـات والتـأويالت  تتـسع االحتـماالت ا
. لكن بعد مضي عدة أسابيع شهد اضطراباً يزيد ا
كن النظر الى اعالن نـتائج أولية لتحـقيقات أمنية ال 
 وهي ليـست معلـومات خارقـة وجديدة تـماماً إال من
بـاب الـورقـة الـسـيـاسـيـة الـتـلـويـحـيـة جلـهـات تـعـرفـهـا
احلـكــومــة وتـعــرف مــدى تــورطـهــا وهــو مـا قــاله في
الساعـات األولى رئيس الوزراء في انـه يعرف مَن قام

سميات.  بالهجوم محجماً اإلفصاح عن ا
كن الـنـظر الى اعـالن غيـر مكـتـمل لـلتـحـقيـقات هل 
يـتوافـر على هـامش كبـير إلضـافات مـحتـملـة في قابل
رحـلـيـة لـعـمل مـبـاغـتة األيـام عـلى انه ورقـة الـضغـط ا
اسـتـبـاقيـة انـذاريـة لـبـعض الـقوى الـتي تـتـوعـد بـإثارة
الـشـارع بـعــد اعالن الـنـتــائج الـنـهــائـيـة لالنــتـخـابـات

رفوضة من قبلها.  ا
هـذه األوضـاع حتـاكي مـا كـان يـفـعـله رئـيس حـكـومـة
ــؤجـلـة واحملـتــفظ بـهـا ــلـفـات ا أسـبق في الـتــلـويح بـا
لالستخدام عند الشدة. وكلنا نعلم كيف كانت أحوال
ـــســـاومــات ـــلـــفــات وا الـــبـــلــد حـــ دخـــلت لـــعـــبــة ا

واالستهدافات في صلب العملية السياسية. 
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نظور إذا كتبت لنا سيحدث هذا قريباً وفي الزمن ا
ـراوغة اللـعينـة كورونا ونـسلها الـنجاة من الـسيدة ا
اجلـديد . كل الدول الـتي حتيط بـالعرب من جـهاتهم
األربع تـرفض التـوقيع علـى اتفاقـيات رسـمية مـلزمة
تنظـم عملية تـوزيع مياه اللـه اجلارية  وعلى أساس
جــريـانــهـا تــقـســمت األقــطـار إلى أصــنـاف فــمـنــهـا
صادفة صب  و نبع والثـالثة ا تشاطئـة ومنها ا ا
ـة صار الوطن الـعربي األكـبر هو وطن جـغرافيـة ظا
صب الـذي ينتظـر نعمة الـسقيا الطـيبة من جاراته ا
الـــقــاســـيــات اآلن وهن تـــركــيـــا وإيــران وأثـــيــوبـــيــا

والسنغال.
أمـا اسـرائـيل وهي دولة لـقـيـطة  لـكـنـها قـائـمـة حتى
اللـحظـة  فلـقد بـدأت بتـطبـيق هذه الـفكـرة والقـسمة
ـنـهـوب من ـاء ا الـشــيـطـانـيـة الــقـذرة وبـدأت بـبـيـع ا
أرض الـعــرب أصالً إلــيـهم  حــتى مــر خـبــر شـراء
كعبة من األردن الفقيـر مائياً مئات ماليـ األمتار ا
يـاه مختلـفة اجلودة  مروراً سـريعاً مريـباً ال يكاد ا
يظـهر أسفـل الشـاشة سوى دقـائق مـتفرقـة ثم يزال
حــتى ال تـتـزود الــرعـيـة بـدفـعــة مـبـتـكــرة من الـطـاقـة
صـيـر وسـوء التـخـطيط السـلـبيـة وتـدويـخة أسـئـلـة ا

والعاقبة والتنبلة !!
سـتقـوم هذه الدول بـبنـاء السدود الـضخـمة وحتويل
مـــجــاري األنــهــار الـــرائــعــة الــتي تـــصب بــأرضــنــا
والوصول بها الى تسميات مبتكرة من مثل بحيرات

داخلية وهكذا دواليك ودواليها !!
ما سـيبقى حتت الـيم مجـموعة حلـول وهي متاحة
ـال والـوقت وتـبديل لـكـنـها حتـتـاج الى الـكـثيـر من ا
ـائـــــيـة ومــنـهـا الـذهـاب الى وحتـديــــــث الـثـقــافـة ا
ـــــالـح الكـر وحتـلـية مـيـاهه وتـسيـيـلـها  الـبـحـر ا
ــنـخــفـضــات جلـمــــــــــع كل وبـنــاء الـســــــــدود وا
ـكنـة  وهـذه أيضـاً سـتواجه قـطرة مـطـر سـماويـة 
مـعـضـلـة مـا يـســمى اإلحـتـبـاس احلـراري والـعـقـلي

أيضاً !!
ـائـيـة الـشـرسـة  سـوف ال يـكون فـي باب الـثـقـافـة ا
قـدورك بعد الـيوم أن تستـهلك سطل مـاء كبير من
ـعـجــون الـسـعـادة أجل تــنـظـيف أســنـانك احلـلــوة 

العاطر . 
سـيكـفيـك نصف قـدح ماء إلتـمـام العـملـيـة الرائـعة 
غسلة وتدس الفرشاة مشروطية أن ال تفتح حنفية ا
وعـدك مع احلـبـيب بحـديـقة بـفـمك السـيـال وتفـكـر 
الـزوراء  أو بـتـدبـر إيـجـار رأس الـشـهـر أو بـواقـعـة
نطـاح ثوري بـ برشلـونة وريـال مدريـد  أو بنـتائج
صــنــاديق اقــتــراع يــتــنــابــز فــيــهـا
الـــنــــاس بـــاأللــــقـــاب الـــســــيـــئـــة
ويـترامون بـالرصـاص وبالـقنادر

والنعل وشتم األمهات !!
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ـكــسـيك) (أ ف {  غــواداالخــارا (ا
ـكـسيك ب)  –تـخـرج الـنـسـاء في ا
واألرجـنـت والـبـيرو وتـشـيلي من
الـظل فـي عـالم األدب الـذي يـهيـمن
عــلــيه الــكـتّــاب الــرجـال من خالل
ـعرض الـدولي لـلكـتاب فـعـاليـات ا
فـي غــــواداالخــــارا اعــــتــــبــــارًا من

السبت.  
ويُتوقّع حضور مئات العامل في
ـــعـــرض قـــطـــاع الــــكـــتـــابـــة إلى ا
ـستـمرّ حتى اخلـامس من كانون ا
األول/ديــسـمـبــر واألهمّ في مـجـال
بــيع وشــراء حـقــوق الــنـشــر بــعـد
مـعــرض الـكـتـاب في فـرانـكـفـورت.
ـعرض وتـكـرّم هـذه الـنـسـخـة من ا

دولة البيرو.
ــعـرض مـاريـسـول تــقـول مـديـرة ا
شـولز  لدينا دور نشر من 48 بلدًا
مــخـتــلـفًـا من أمــيـركــا الالتـيــنـيـة
واوروبــــــا وتــــــايـــــوان وكــــــوريـــــا
اجلـنوبية  مضيفةً أن غواداالخارا
تـتوقع 225 ألـف زائر  فقط  طوال
تـسـعة أيـام مـقابل 828 ألـف زائر
عام 2019 بـسبب القيود الصحية
ــعــرض عـام الــتي مــنــعـت قــيــام ا
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ــعــرض الــكــاتــبــة من وســيُــكــرّم ا
األوروغـــواي فــيـــرنــانـــدا تــريــاس
بـجائـزة  سور خوانـان اينيس دي
ال كروز  لروايتها  موغري روسا .
وتـــعــــيـــد تـــريـــاس رسـم مـــديـــنـــة
بــويــنــوس أيــرس من ذكــريــاتــهـا
دامـجـة اخلـيال بـالـسـيرة الـذاتـية
مــلـــتــقــيــة ب أنــاس انــتُــزعــوا من
جـــذورهم ويُــشــكّل لـــهم اجــتــيــاح
أرض جـديـدة ومجـمـوعة أصـدقاء

شروطًا للعيش .
 األقــــلـــيـــات والــــقـــصـص األكـــثـــر
حـميمية  وتُجسّد فيرناندا ترياس
حـضور الكاتـبات النسـاء تدريجيًا

فـي أدب أمـيــركــا الـالتـيــنــيــة إلى
جــــانب ستّ كــــاتـــبــــات أخـــريـــات
اسـتصرحـتهن وكالـة فرانس برس
( هـنّ كالوديـا بـيـنـيـرو (األرجـنـتـ
وألـيخـاندرا كوسـتمـاغنا (تـشيلي)
ومـــاريـــا فــــيـــرنـــانـــدا امـــبـــويـــرو
(االكـــوادور) وكــاريــنــا بـــاشــيــكــو
(الـــبـــيـــرو) وجـــمـــيـــلـــة ريـــبـــيــرو
(الـــبــرازيل) وغــودالــوبـي نــيــتــيل

كسيك). (ا
ـا كــتـبت الـنــسـاء ولم تـبـرز ولــطـا
مـؤلــفـاتـهنّ أمـام تـلك الـعـائـدة إلى
كــتّـاب مـعــروفـ من قـارة أمــيـركـا
الالتـيـنـيـة مـثل غـابـريـيـل غـارسـيا
مــاركـيــز ومـاريــو فـارغــاس يـوسـا

واوكتافيو راز وبابلو نيرودا.
ويُــــكـــرّم عــــرض ضـــمـن مـــعـــرض
الــكــتــاب الــدولي في غــواداالخـارا
الـروائــيـات الـبـيـروفـيـات الـلـواتي
نـشـرن كتـبًا في لـيمـا خالل أحداث
تــسـعــيـنـات الــقـرن الـعــشـرين من
إرهـاب وتضـخّم وأمـر فوجـيموري
بـارتـكـاب مـجـزرتـ عـلى يـد فـرقـة
مــوت في 1991-1992 وعــمــلــيــة
خـــطف في ســفـــارة الــيــابــان عــام
1997. ولـم تـنل هــؤالء الـكــاتـبـات
شهرة فارغاس يوسا الذي انتُخب
ــيــة قــبـل أيــام عــضــو في األكــاد

الفرنسية.
وقـالت وزيـرة الـثـقـافـة الـبـيـروفـية

أمـيـركـا الالتيـنـيـة. وتؤكّـد تـرياس
أن إزالــة الــغــمــوض عن مــوضـوع
األمـومة ومـواجهـة  أشكـال العنف
اخملـتلفة التي تعـاني منها أجساد
الـنـساء  هـو مـوضوع  ال مـفـر منه
ألنـه بــصـــمـــة مــنـــذ الـــوالدة . أمّــا
الــفـيـلـسـوفــة الـبـرازيـلـيــة جـمـيـلـة
ريـبـيـرو فكـتـابـاتهـا تـنـدرج ضمن

الكفاحات التقاطعية .
وتــرفض بـعـض الـكـاتــبـات وصف
اإلعـالم جنـــــاح الــــروائـــــيـــــات من
أمـيركـا الالتيـنيـة حالـيًا بـال طفرة
ألنـه مــفــهــوم  جتــاري  حــســبــمـا
تــعـتــقـد الــروائــيـة األرجــنـتــيـنــيـة

كالوديا بينيرو .  

الـقـرّاء يـهـتـمّـون أكـثـر  بـاألقـلـيـات
والـــقــصص األكـــثــر حـــمــيـــمــيــة 
ـــكــســيــكــيــة بــحـــسب الــكــاتــبــة ا

غودالوبي نيتيل.  
ا كنّ ولـفـتت إلى أن  الـنـسـاء لـطـا
راويـات احليـاة اليـوميـة واحلياة
الــداخـــلــيــة  عــلــمًــا أن روايــتــهــا
اجلــسـد الـذي ولـدت فـيه  تـغـوص
فـي تــفـــاصـــيل احلـــيـــاة في كـــنف

عائلة. 
وتــعــتــبــر الــروائــيــة االكــوادوريـة
مــاريـا فــيـرنـانــدا امـبــويـرو الـتي
تـسـكن مدريـد حـاليًـا أن مـواضيع
الــعـنف واخلـوف والــضـحـايـا هي
مـواضيع مـشتركـة ب الـنساء في

جــيــزيال اورتــيــز بــيــريــا لــوكــالــة
فـرانس برس إن  النساء في األدب
  كنّ طـويالً غـير مـعروفـات  مثـلما
هـي احلال فـي الـعـديد مـن أنـشـطة
الـتــعـبـيـر الـثـقـافي ورحّـبت بـبـدء
اعـتـماد  سـردية نـسـوية  مـضيـفةً

إنها مساحة بدأت بالتفتّح .
وتــلــجــأ كلّ مـن نــيـتــيـل وتــريـاس
وكــوســتـــمــاغــنــا وبــاســيــكــو إلى
خـدمـات وكالـة  ايديـنت ليـتراري 
وهـي وكـالــة أدبــيـة في نــيــويـورك
تـمـثلّ كـتّـابـاً نـاطـقـ بـاالسـبـانـيـة
واالنـكليزية والبرتغالية في العالم
أجـــمع. ومن حــيـث احملــتــوى قــد
يُـفـسّر جنـاح الكـاتـبات حـاليًـا بأن

تـفضّل الكاتبة التشيلية أليخاندرا
كـــوســــتـــمـــاغـــنــــا وصف الـــوضع
احلــالي ب حلـظـة تـاريــخـيـة  بـعـد
كـــفـــاح طــويـل من أجل االعـــتــراف

بأصوات النساء. 
وتـشيـد الكـاتبـة البـيروفـية كـارينا
بـــاشــيـــكـــو  بــالـــتــحـــريـــر الــرائع
ألصـوات  النساء  ما يلغي احلكم
ــســبق عــلى الــنــســاء بـأنّــهنّ  ال ا
يـــســـــــتـــطــعن أن يـــكــتـــ جــيــدًا

كالرجل .
وتــــضـــيف  أنــــا مـــتــــأكّـــدة من ان
لـلـنـسـاء قـصص مـثـيـرة لالهـتـمام
لـتقـولهنّ بـعد قـرون من إسكـاتهنّ

وأنا أريد أن أصغي لهنّ .
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{ دبـي (أ ف ب)   –أعــــــــــلــــــــــنت
سـلطات إمـارة دبي اإلثن أن عدد
زوار مــــعـــرض  اكــــســـبـــو 2020
ـي في دبي بـلغ 4,8 مــلـيـون الــعـا
ـــعـــرض. وقــال زائـــر مـــنـــذ بـــدء ا
ـكـتب اإلعالمي حلـكـومة دبي في ا
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر  عـدد زوار
إكـــســبــو 2020 دبـي يــرتـــفع إلى
4.8 مــلــيـون زائــر مـنــذ انــطالقـته

وحتى 28 تشرين الثاني.

وافــتــتح مــعـرض اكــســبـو 2020
أبـــــــــــــوابـه فــي دبـي فـي االول مـن
تـشـرين االول بـعد تـأجـيل احلدث
لـعام كامل بـسبب فيـروس كوفيد-
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وتــسـتـضـيف دبي اكــسـبـو لـلـمـرة
األولـى في الـــشــــرق األوسط ومن
ـتوقع أن يكون احلدث األكبر في ا
ــنـطـقـة مع تــقـديـرات بـقـدوم 25 ا
مليون زائر على مدار ستة أشهر.

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب)  –فـي ح
طـــــورت خالل بــــضـــــعــــة أشــــهــــر
مـجموعة لقاحـات مضادة لكوفيد-
19 أخـفقت األوساط العلمية حتى
اآلن فـي إيــجــاد لــقــاح لإليــدز رغم
أبــحـاث مــتـواصــلـة مــنـذ ســنـوات
طــويـلــة ويـعــود هـذا الــفـارق إلى
ـنــاعـة طــبــيـعــة فـايــروس نــقص ا
الـبشريـة الذي يصعب تـعطيله إال
أن الــتـجـارب مــسـتــمـرة لـتــحـقـيق

ذلك. 
وأتـاحت االسـتـثـمـارات الـضـخـمـة
ــسـارات ـســرّعـة وا واإلجــراءات ا
ـبـتـكرة لـلـبـحوث  –وكـان يـجري ا
العمل عليها في الواقع منذ  عقود

  –ظــهـور لـقـاحـات مــخـتـلـفـة ضـد
فـيـروس كـورونا الـعـام الـفائت في

وقت قياسي.
ومـن الـواضح في مـنـاسـبـة الـيـوم
ي لإليـدز األربعـاء أن احلرب الـعـا
ـنـاعـة البـشـرية ضـد فـيـرو نقص ا
ــصــيــر نــفــسه. فــعـلى لـم حتظ بـا
الــــرغم من الــــتـــقــــدم الـــهــــائل في
عـالجه تـــوفي 680 ألـف شـــخص
فـي كل أنـحـاء الــعـالم سـنـة 2020

وتون بسببه.
ومـع ذلك لم يــتـوقـف الـســعي إلى
إيـجاد لـقاح مـنذ أن اكـتّشِف الـعام
1983 هـذا الـفيـروس الذي يـتمـيز

ناعة. بخاصية إضعاف جهاز ا

ولــكـن تــبــيّن بــحــسب مــا يــوضح
الباحثون أن طبيعة هذا الفيروس
جتعل أمر تدميره بالغ الصعوبة. 
ـــنـــاعـــة وشــــرح  مـــديـــر وحــــدة ا
والـفـيـروسـات في مـعـهـد بـاسـتـور
الـفـرنـسي البـروفـيـسور أولـيـفـييه
نـاعة شـوارتـز أن فيـروس نـقص ا
الــبــشــريـة  يــصــيب خاليــا جــهـاز
ـــنـــاعــة  في احلـــمض الـــنــووي ا

ومنها يستمد مادته اجلينية.
وهـــذا األمـــر يـــجـــعل اســـتـــهــداف
الــفـيـروس أكـثـر صـعـوبـة ألن هـذه
ـــنـــاعــــيـــة عـــنـــدمـــا ال اخلـاليـــا ا
ـراحل تُــسـتـدعى لــلـتـدخل تــمـر 

نائمة يتسلل خاللها الفايروس.

وبــالــتــالي فـإن مــا يــنــطـبـق عـلى
اإلصــابـة بـسـارس- كـوف 2جلــهـة
شـــفــائــهـــا طــبــيـــعــيــاً فـي مــعــظم
احلــاالت واتـــاحــتــهــا  اكــتــســاب
مــنـاعــة ال يـنــطــبق عـلى فــيـروس

ناعة البشرية. نقص ا
من جــهـة ثـانـيـة ال تُـقـارن قـابـلـيـة
فـيـروس كـورونـا لـلـتـحوّل مـع تلك
الــتي يــتــسم بــهــا فــيـروس نــقص
ـنـاعـة إذ هـو  يـتـحـور بـسـهـولة ا
أكــبـر   لـذلك  من الـصـعب تـكـوين
أجــسـام مــضـادة واســعـة الــطـيف
ـكن أن تـمـنع العـدوى   عـلى ما

أوضح شوارتز.
ـــســـؤول الـــبــــحـــثي في وأشــــار ا

ـعهـد الوطـني الفـرنسـي للـصحة ا
واألبــحــاث الــطــبــيــة وفي مــعــهــد
كــــوري نــــيـــكــــوال مــــانــــيل إلى أن
األوسـاط الـعـلمـيـة   تـعرف كـيـفـية
ــتــحـورات الــتــطــعـيـم ضـد أحــد ا
بــســـــــرعــة نــســبــيـاً ولــكن لــيس
عـنـدمـا يـشـهـد الـفـيـروس حتورات

كثيرة .
وانـتهت في اآلونة األخـيرة جتربة
لـقاح في إفريـقيا جنـوب الصحراء
ــــفـــتـــرض أن يــــقي من كــــان من ا
أنــــواع عـــدة من فــــيـــروس نـــقص
ــنــاعــة الــبــشــريــة  إذ تــبــيّن أن ا

فاعليتها غير كافية.
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ـسـلم ليس وأكـد شـيخ األزهر أن ا
حــرا في تــعــدد الـزوجــات ألن هـذا
احلق الـذي منحه الله للرجل مقيد
بـــشـــروط وأن الـــتــعـــدد مـــقـــتــرن
بـشروط أولهـا العدل والـعدل ليس
ـجـرد ـا  مــتـروكـا لـلــتـجـربــة وإ
اخلـوف من الظلم أو الـضرر يحرم
الـــتـــعـــدد.  وأضـــاف أنـه ال يـــؤيــد
إصـــدار تـــشـــريـــعـــات تـــلـــغي حق
الـتعدد ولـكنه يرفض الـتعسف في
ـــقـــيـــد اســـتـــعــــمـــال هـــذا احلق ا
واخلروج عن مقاصده  وأتفق في
الــرأي مــفـتي اجلــمــهـوريــة مع مـا
قـاله شيخ األزهر مؤكدا أن الزواج
الــــثـــانـي ال يـــكــــون إال في حــــالـــة
ـلـحـة وأضـاف د. عـبد الـضـرورة ا
الــغـني الــغـريـب أسـتــاذ الـعــقـيـدة
والـفلسفة أن هنـاك شروطا للتعدد
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{ بـاريس (أ ف ب)  –تـوفي األحد
ــصــمم األمــيــركي عن 41 عــامــاً ا
فـيـرجيـل آبلـو مـبتـكـر مجـمـوعات
لـوي فويـتون  وجنم أزيـاء الشارع
الــفــاخـرة بــعــد صــراع مع مـرض
الـسرطان على ما أعلنت مجموعة
 إل فـي إم إتش التي تـنتـمي إليـها
شـركـة  فويـتون . وكـان آبلـو الذي
يـهوى موسيقى الهيب هوب تمكن
فـي الـعـام 2018 مـن انـتـزاع أحـد
ـرغـوبـة جـداً في قـطاع ـنـاصب ا ا
األزيـاء والرفـاهية ضـمن مجـموعة
إل فـي إم إتش  صاحـبة الـصدارة
ياً في هذا اجملـال ويُعتبر أول عـا
مـصـمم أسـود كـبـيـر مـعـروف عـلى
لـتزم وضـة وهو من ا سـاحة ا
الـــعـــمـل عـــلى إبـــراز الـــثـــقـــافـــات
األمــيـركـيــة اإلفـريـقــيـة.  وجـاء في

نـادر يـقع فـي القـلـب  مشـيـرة إلى
أنـه تـــلـــقى  عـــدداً من الـــعـالجــات
الـصعبة . وأشـارت العائلة إلى أن
فـيرجيل آبلو كـان فناناً ذا  فضول
ـزيد من المـتـنـاهٍ  وابـتـكـر  طـرقـاً 
ــســاواة في الــفن والــتــصــمـيم . ا
وتــــمـــــنت الـــــعــــائــــلـــــة احــــتــــرام
خــصـوصـيـتـهـا لـكـي يـتـسـنى لـهـا
االحـتـفـال بـحـيـاة فـيـرجـيل . وقـال
رئـيس  إل في إم إتش  بـرنار أرنو
إنـه  مـصـدوم  مـشــيـداً ب مـصـمم

عبقري ورؤيوي  و روح جميلة .
وأثــار إعـالن وفـاة آبــلــو عــدداً من
ردود الــفـعل في كل أنــحـاء الـعـالم

عّبر أصحابها عن تأثرهم.
ووصــفـه مـصــمـم  ديــور  و فــنـدي
كـيم جـونز (وسـلـفه في  فويـتون )
عــبـر  إنـسـتـغـرام  بـأنه  واحـد من
ـــكن أن ألــــطف الــــنــــاس الـــذيـن 
ــــرء . وعـــلّــــقت دار يــــقــــابـــلــــهم ا
غـوتشي  (مجموعـة  كيرينغ ) على
الـنحـو اآلتي  سنفـتقـده بشدة رغم
أن رؤيـــته ســـتـــســـتـــمـــر من خالل
سارات التي تتبعها طيلة حياته ا
ــهــنــيــة . واعــتــبـر نــائب رئــيس ا
تـــيــفـــاني  ألــكـــســنــدر أرنـــو عــلى
إنـسـتـغـرام  أن فـيـرجـيل آبـلـو كان

جوهر اإلبداع احلديث .
ووجـه صــديق آبــلــو وأحــد الــذين
تــــعــــاونـــوا مــــعه مــــغـــنـي الـــراب
ـصمم كـانيـيه ويست األمـيركي وا
حتــيــة إلــيه من خالل نــشــره عـلى
مـوقعه  صنـداي سيرفـيس  شاشة

مـنشور على حساب اجملموعة عبر
 تــــويــــتــــر  أن +“إل فـي إم إتش+
ودار +لـــــوي فــــويــــتــــون+ و+أوف
وايـت+ تـعــلن بــبـالـغ األسى رحـيل
فــيـرجـيـل أبـلـو الــذي تـوفي األحـد
28 تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر بـعد
صــراع لـــســنــوات مع الــســرطــان.
تحدر من مهاجرَين من والـراحل ا
غـانـا متـزوج وله ولـدان همـا لوي

وغراي آبلو.
ولـم تــكـن إصـــابـــته بـــالـــســـرطــان

. معلنة وهو يحاربه منذ عام
وأوضــــحت عــــائــــلـــة الــــراحل في
مــــنــــشـــور عــــبــــر حـــســــابه عــــلى
إنـــســـتـــغـــرام  أنه اخـــتــار حتـــمل
مـعركـته على انفـراد منـذ شخصت
عام  2019إصـابتـه بـ السـاركوما
الـوعائيـة القلـبية وهـو ورم خبيث

سـوداء تـتخـللـهـا عبـارة  استـذكار
مـع احلبّ لـفــيـرجــيل آبـلــو . كـذلك
كــتب مـغـني الــراب الـكـنـدي درايك
عـلى  إنستـغرام   احلب إلى األبد
يـا أخي . وكـتـب الـفنـان األمـيـركي
فــاريل ولـيـامـس  سـيـعــيش عـمـلك
كـإنـسان وعـملك كـكائن روحي إلى
األبــد . ولـد فـيـرجـيل آبـلـو في 30
أيـلـول/سبـتمـبر 1980 فـي مديـنة
روكـــفـــورد األمــيـــركـــيـــة في واليــة
إلــيــنــوي. وبــدأ هــاوي مــوسـيــقى
الــهـيب هـوب نـشـاطـاتــهـا مـنـسـقـاً
ـــــدرســـــة لـألســـــطــــــوانـــــات فـي ا
الـثانـوية ثم نال شـهادة الهـندسة
ــدنـيـة من جـامـعــة ويـسـكـونـسن ا
ـعــمـاريـة من مــعـهـد والــهـنـدســة ا

إلينوي للتكنولوجيا.
وفـي مطـلع الـعـقـد األول من الـقرن
احلـــــادي والــــعـــــشــــريـن أصــــبح
مـسـتـشـارًا فـنـيًـا لـكـانـيـيه ويـست
ــــغــــني الــــراب ـــــشــــورة  وقــــدم ا
خـصوصاً في شأن أغلفة ألبوماته

وسينوغرافيا حفالته.
وكـــان آبــلـــو يُــعــتـــبــر مـــلك أزيــاء
الـشارع الفاخـرة وأثبت نفسه في
غـضـون بـضع سـنـوات كـواحد من
ـصـمـم احملـبـوب من جـمـهور ا

جيل األلفية.
وحــصل آبــلــو عــلى جــوائــز عـدة
بـيـنهـا جـائـزة األزياء الـبـريطـانـية
ـــرمـــوقـــة  أوربــان الكـس  عــامي ا

2017 و2018 وسواها.
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