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أكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الـكـاظـمـي ان الـفـوضى ال تـرحم
أحـداً واجلــمـيع ســيـدفع الــثـمن
وأشـــــار الى اتـــــخــــاذ إجــــراءاتٍ
ــعــاجلــة الــتــداعــيــات ســـريــعــة 
والعـمل على إعـادة وضع اخلطة
ـعاجلـة اخلروقـات.وقال األمنـية 
الــــكـــاظـــمي في كــــلـــمـــة له خالل
اجـــتــمـــاعه بـــقــيـــادات األجــهــزة
األمنية في ميسان حيث وصلها
ــــرّ الـــيـــوم في صــــبـــاح امس (
ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً هذه
ــرحـلـة مــفـصــلـيّـة ومــهـمـة وال ا
يـــجــــوز ألحــــدٍ اســــتـــغـالل هـــذه

الـــظـــروف إلشـــاعـــة الــفـــوضى)
مــبـيـنــاً أن (عـلـى جـمـيـع الـقـوى
بـــدون اســــتــــثـــنــــاء األمـــنــــيـــة
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيّـة
الــــتـــــحــــرّك الـــــســــريـع وحتــــمّل
مـــســؤولـــيّـــاتــهـــا). واضــاف أن
(الــــــفــــــوضـى ال تــــــرحم أحــــــداً
واجلمـيع سيـدفع الثـمن فعـليـنا
أن نـعـمل مـعـاً ونـتـعـاون لـنـصل
رجـوّة) مـخـاطـباً إلى الـنـتائـج ا
: (سـتــنــالـون الــعــقـاب اجملــرمــ
الـــقـــاسي وال يـــعــتـــقـــد أحــد أن
بـإمكـانه أن يـعـلو فـوق الـقـانون
أو يـسـعى إلـى إشـاعـة الـفـوضى
من دون مــــحـــــاســــبـــــة). وتــــابع
(اتـــخـــذنــــا إجـــراءات ســــريـــعـــة

ــعـاجلــة الـتــداعـيــات ووجـهــنـا
بتـشكـيل قيـادة عمـليـات ميـسان
والعـمل على إعـادة وضع اخلطة
ـــعـــاجلــة اخلـــروقــات األمـــنـــيــة 
احلاصلة) مشدداً على (متابعته
الشـخصـية عـلى وضع احملافـظة
ــشـتــركـة من الــقـيــادة األمـنــيـة ا
يوماً بيوم وسيتم اعتقال جميع
اجملـــرمــــ وتـــســــلــــيـــمــــهم إلى
القـضـاء وإنزال أشـد الـعقـوبات
بـــهم وال أحـــد فـــوق الـــقـــانــون
وليس مسموحاً ألحد أن يتجاوز
الدولة ومؤسسـاتها) وأكد (اننا
ســنــقـدم كل الــدعم لــلــقــضـاء في
مـيسـان ولألجـهـزة األمـنـية وكل
مـا حتـتـاجه الـقـوات األمـنـيـة من

أجل اســتــتــبــاب األمن وتــنــفــيـذ
ـواطـن الى الـقانـون) داعـيـاً (ا
مـــســــاعـــدة الــــقـــوات األمــــنـــيـــة
والتعاون معهم وابـناء العشائر
ن ــا يــســمــحــوا لــلــبــعض  بــألـَّ
يــســول له هــواه أن يـجــرّهم إلى
الــعـــصـــبـــيّــة واالصـــطـــفـــافــات
اخلــــارجــــة عن إطــــار الــــدولـــة).
وأوضح (علينا االلتفات إلى عدة
أمــور مــنــهــا رفــضــنــا الــقــطــعي
الســتــثــمــار الــبــعض لــلــمــشــهـد
الــــســـيـــاسي احملــــلّي وحتـــويل
الـــبالد إلـى ســاحـــة لـــتــصـــفـــيــة
حـسابـات تـتـعدى أحـيـانـاً حدود
الــوطن) الفــتــاً الى أن (الــعـراق
لن يـــكـــون ســـاحـــة لـــتـــصـــفـــيــة

احلسـابـات وعـقارب الـسـاعة لن
تــــعـــــود إلى الــــوراء). واكــــد أن
(استقرار الـعراق يعـني استقرار
ـنـطـقـة والـفـوضى في الـعـراق ا
ـنـطـقـة وال تـعــني تـمـدّدهـا فـي ا
أحـد يرغـب في ذلك) مـشـيراً الى
ــشـــكالت إلـى الــداخل أنَّ (جـــرَّ ا
العراقي أو افتعالها في محافظة
هـنا أو هـنـاك أو إشـراك الـعراق
ـشـكالت اخلـارج أمـر مـرفـوض
جـملـةً وتـفـصـيالً) وذكر ان (زجّ
العـراق بـهـذا الظـرف الـدقيق في
ـاثـلــة داخـلـيـة أي مـواجــهـات 
كــــانت أو خــــارجـــيــــة ال يـــعـــود
بالنفع بل الضرر على اجلميع).
وشدد الكـاظمي عـلى استـقاللية
عـمل الـهــيـئـات الـقـضـائـيـة.وقـال
خالل برئـيس مـحكـمة اسـتئـناف
ميسان االحتاديـة القاضي حيدر
حــنـون زايــر (اســتـقاللــيــة عـمل
الــهـيــئـات الـقــضـائــيـة) مــشـيـداً
بـ(شجـاعـة القـضـاء في التـصدي
ـنـظـمة وكل ـة ا لـقـضايـا اجلـر
مـا يــعـكّــر الـسـلـم األهـلي). وقـدم
الكاظـمي قدم تـعازيه إلى األسرة
الـقـضائـيـة بـاستـشـهـاد الـقاضي
أحـمـد فـيــصل الـسـاعـدي وجـدّد
تــأكــيــده عـلـى (تـقــد احلــمــايـة
األمنـيـة لهـا وكلّ مـا يسـهل عمل
ــسـتــقل ويــسـهم في الــقـضــاء ا
فــرض كــلـمــة الــقـانــون وتــقـد

اجملرم إلى العدالة).
وأصــدر الــكــاظــمي تــوجــيــهـات
تـخص عـائـلـة الـقـاضي الـشـهـيـد
أحمـد فـيـصل وأشار إلى أن (دم
الـشــهـيـد لـن يـذهب سـدى) وزار
الـكـاظمي عـائـلـة الـشهـيـد مـقـدماً
لـــهم أحـــرّ تـــعــازيـه ومــواســـاته
وأشــــاد (بـــشـــجـــاعـــة الـــقـــاضي
ـة الــشــهــيــد وتــصــديه لــلــجــر
ـــنـــظــمـــة ودوره الــكـــبـــيــر في ا
مـالحـــقـــة عـــصـــابـــات اخملــدرات
داخل احملـافـظـة) مـشيـراً إلى أنَّ
(دم الــشــهــيـــد الــبــطل لن يــذهب
ســــدى وجتـــرى اآلن مـــتـــابـــعـــة
ـة البـشعـة من قبل خيـوط اجلر
األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة). وتـــعـــهّـــد
الــــكـــــاظــــمـي بـ(الــــوصـــــول إلى
ـنفـذين وإنـزال أشـد الـقـصاص ا
ــعــنــيـة بــهم). ووجّـه اجلــهــات ا
(بتوفير احلمايـة لعائلة القاضي
الشـهيـد ومتـابعـة احتـياجـاتها
وإجناز كامل حـقوقهـا التقـاعدية

وتلبية كل متطلباتها).

توافرة باليد مكنة وا احللول ا
من اجل وضع مـستـقر لـلعـملـية
ـسـاعي الـسـيــاسـيـة في اطـار ا
اإليـــرانـــيـــة اليــجـــاد حـل الزمــة
الـــتــــيــــار الــــصـــدري الــــفــــائـــز
بــاالنـتـخــابـات مع اطــار الـقـوى
اخلـاسرة). وذكـر مـكـتب الـصدر
في بـيــان مـقـتـضب ان (الـسـيـد
مـقــتـدى الــصــدر اسـتــقــبل قـبل
قــلـيل احلــاج إسـمـاعــيل قـاآني
في احلـنـانـة) واثـار قـرار رئيس

ـان   مـحـمــد احلـلـبـوسي الــبـر
ــنـصب إعــادة فــتح الــتــرشــيح 
رئــيس اجلــمـهــوريــة امـتــعـاض
حـــــــزب االحتــــــــاد الـــــــوطــــــــني
الـكردسـتـاني  كاشـفـا عن عزمه
تــــقــــد طــــعن الـى احملــــكــــمـــة
االحتـــاديـــة بـــشــأن  فـــتـح بــاب
ــــنــــصب رئــــيس الــــتــــرشــــيـح 
اجلمهـورية للمـرة الثانيـة فيما
جـدد موقـفه من اسـتـمـرار دعمه
نصب الرئاسة.  لبرهم صالح 

ـرحـلـة االولى امـتـحـان الـكـفاءة ا
الـتــحـريــري لـلـدورة  44وحـسب

ؤشرة في اجلدول). واعيد ا ا
وأشار إلى أن (االعـتراضـات على
نتائج امتحان الـكفاءة التحريري
لــلـمــتــقـدمــ لــلـدورة  44وبــعـد
اتـــخـــاذ كـــافــة االجـــراءات كـــانت

جميع النتائج مطابقة).

ـوافق الــثـالث عــشـر من ـقــبل ا ا
شــهـــر شــبــاط اجلـــاري ولــغــايــة

اخلميس السابع عشر منه).
وأوضـح بــــــــــيـــــــــان أن (االيـــــــــام
اخملـصـصــة لالمـتـحــان الـشـفـهي
ستـكـون في مقـر مـجلس الـقـضاء
االعـلى لـلمـتـقـدمـ من الـسـيدات
والـسادة الـذين اجـتـازوا اخـتـبار
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تــســلم رئــيس مــجــلـس الــقــضـاء
األعـلى فــائق زيـدان  أمس  درع
جـمـعــيـة احملـقـقـ الــقـضـائـيـ

تقديراً لدوره ومكانته القانونية .
وســلم رئـــيس اجلــمــعـــيــة عــدلي
مـــحــمـــد عــبـــد الـــدرع الى زيــدان
بــحــضـــور اعــضــاء اجلــمــعــيــة 
ـواقف رئـيس اجمللس  مشـيداً 
فيما رد زيدان بـاالشادة باجلهود
التي يـبـذلهـا احملقـقـون بوصـفهم
الــــســــنــــد االهم لــــعــــمل قــــضـــاة

التحقيق. 
ـعهد على صـعيـد متـصل  حدد ا
الــقـضــائي خــمــسـة ايــام مــوعـدا
رحلة الجراء االختبار اخلاص با
الثـانيـة من مـتطـلبـات القـبول في
عـهد (االمـتحـان الشفـهي) وقال ا
انهـا (سـتـبدأ بـدءا من يـوم االحد
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وكان الـصـدر قد أكـد عقب لـقائه
قـاآني تمـسكـة بتـشكـيل حكـومة
أغـلـبــيـة من خالل تـغـريـدة كـتب
فــيــهــا (ال شــرقــيــة ال غــربــيـة..
حـكـومة أغـلـبـية وطـنـية). ووزع
احد ابرز مسـاعديه صورة وهو
يــضع يــشــمــاغــاً عـراقــيــاً حتت
عباءته فسرت عـلى انها رسالة
من الـصـدر الى اآلخـر الـذي هـو
االطـــار و ايــــران. وهــــذه ثـــالث
زيـارة يـقـوم بـهـا قـاآني لـلـعراق
ـاضي في مـسعى مـنـذ الشـهـر ا
لــردم الـفــجـوة بــ قـوى االطـار
الـــتــنــســـيــقي بـــشــأن تـــشــكــيل
قبلة. وافادت تقارير احلكومة ا
اخــرى وصــفت بــالــتــســريــبـات
بــالـــقــول ان (الــصــدر رفض في
لــقــائه مع قــائــد فــيــلق الــقـدس
االيـراني اي حـديث عن تـشـكـيل
احلــكـومــة وابـلــغه أن ذلك شـأن
عــراقي داخــلي). و دعـا الــصـدر
(ايــران دعم الــعــراق كــدولـة من
دون الـــتــــدخل بــــتــــفــــاصـــيــــله
الــداخـلـيــة كـمـا اكــد الـصـدر له
بــانـــنـــا نــرفـض كل الـــتــدخالت

اخلارجية بهذا االجتاه).
واســـتـــقــبـل   الـــصــدر  قـــاآني
ـــــنــــزلـه في الـــــنـــــجف  وهي
الــزيــارة الــثــانــيــة في غــضــون
أســابــيع في حــ ال تــزال ازمـة
انــتــخــاب رئــيس اجلــمــهــوريـة
مــــســــتــــمـــرة . و قــــال مــــصـــدر
ســـيــــاسي ان( قـــاآنـي يـــنـــاقش
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عــد اإلطــار الــتــنــســيــقي قــرار
ــنـصب إعـادة فــتح الـتــرشـيح 
رئــيس اجلــمـهــوريــة مـجــامــلـة
ــــــقــــــراطي لــــــلــــــحـــــزب الــــــد
الـــكــردســتـــاني عــلـى حــســاب

الدستور.
وذكـر النـائب مـحمـد الـصيـهود
فـي تــصــريح امس إن (رئــاســة
ــان خـــالــفـت الــدســـتــور الــبـــر
بإعادة فـتح باب التـرشيح على
مــنـــصب رئــيس اجلـــمــهــوريــة
مــجــدداً). وأضــاف أن (هــنــاك
 26 مــرشــحـــاً لــلــمــنــصب وال
يـوجد داعٍ لـفتح بـاب التـرشيح
مــــجــــدداً وأن هـــذه اخلــــطـــوة
تـــعـــتــبـــر مـــجــامـــلـــة لــلـــحــزب
ـقـراطي الكـردستـاني على الد
حـســاب الــدسـتــور والـقــوانـ

واألعراف).
وكـانت رئـاسـة مـجـلس الـنواب
قــد أعـادت الـثالثــاء فـتح بـاب
ــــنــــصب رئــــيس الــــتـــرشــــيح 
اجلــمـهــوريـة ابــتـداء من امس

دة ثالثة أيام.  األربعاء و
ورأى مراقبون ان (لقـاء مرتقباً
ب بـافل الطـالبـاني و مـسعود
الـــبـــارزاني يـــعـــقـــد في أربـــيل

حلسم ملـف رئاسة اجلـمهورية
بالـتوافق). بـرغم تكـرار احلزب
ـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الـــد
ـرشح الــذي عـلـقت تـمـســكه بـا
احملـــكــمــة االحتــاديـــة الــعــلــيــا
تـرشــيـحـه هـوشــيـار زيــبـاري.
وتـسـربت مـعـلـومـات عن تـقد
احلـــزب مـــرشـــحـــ جـــديـــدين
لرئـاسة اجلـمهـورية هـما فؤاد

حس وعرفات كرم .
 وقـــــــالت ان(ذلـك ال يـــــــعـــــــني
الـتــخـلي عن تـرشـيح هـوشـيـار
زيـبــاري لــكن تـرشــيح حــسـ

وكــــرم جـــاء لـــضــــمـــان وجـــود
مـــرشــحـــ لـــلــحـــزب في حــال
اصدار احملكمة االحتادية قرارا
ـــنع تـــرشــيح زيـــبـــاري عــلى
خــلـفــيـة الـقــضـايــا الـتي عــلـيه

حكمة النزاهة).
الى ذلـك قــــال الـــــنـــــائب عـــــلي
الــــفـــتالوي ان (قــــرار هـــيـــئـــة
رئــاسـة مـجـلـس الـنـواب بـشـأن
إعـادة فـتح بـاب الـتـرشـيح  هو
قـرار دستـوري بكل تـأكـيد لـكنه
في نــفس الــوقت ال يــخــلــو من
االجـــــــــــنــــــــــــدات واالهـــــــــــداف
الـسـيــاسـيـة). مــؤكـداً ان (قـرار
إعــادة فـتح بـاب الــتـرشـيح هـو

دستوري سياسي).
في مقابل ذلك قال النائب باسم
خـشــان (لـيس لـرئـيس اجملـلس
أن يــتـــخــذ قــرارا بـــنــفــسه وال
باالتـفـاق مع نائـبيه ألن جـميع
قرارات اجمللس تتخذ باالغلبية
البسيطة ما لم ينص الدستور
على خالف ذلك وهـذا هو حكم
ـادة ٥٩/ثانـيـا من الدسـتور) ا
مجـدداً القول (سـأطعن في هذا
الـــقـــرار وأطـــلب من احملـــكـــمــة
االحتادية أن تصدر أمرًا والئيا
بــإيـــقـــاف كل االجـــراءات الــتي

تنشأ منه).

W∫ الصورة التي وزعها احد اقرب مساعدي مقتدى الصدر وقال UÝ—
مراقبون انها تنطوي على رسالة بعد لقاء قااني
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ـركز نـافـسات ذاتـها. وبـهـذه النـتـيجـة رفع سـامراء رصـيده لـلـنقـطة  5 بـا ا
ـركــز الـثـاني . االخـيــر  بـيـنـمــا رفع نـفط الـوسـط رصـيـده لـلــنـقـطـة  38 بـا
وحلـسـاب ذات اجلـولة تـغـلب فـريق الـنجف عـلى مـضـيـفه الديـوانـيـة بنـتـيـجة
ـبـاراة الــتي اقـيـمت عـلى مــلـعب اإلدارة احملـلـيـة هــدفـ من دون رد  في ا
وتناوب عـلى تسجـيل ثنائـية النـجف كل من الالعب ديـدي تاال في الـدقيقة
 6 وارنسـت تيـيري في الـدقيـقة . 32ورفع الـنجف رصـيده بـهذا الـفوز الى
ـقـابل تـوقف رصـيـد الـديـوانـيـة عـند ـركـز الـسادس في ا الـنـقـطة  32 في ا
ركـز الثـامن عشـر. وفي سيـاق متـصل حقق فـريق اربيل الـنقـطة  16 في ا

يناء بثالثة اهداف من دون رد. فوزا عريضا على فريق ا
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 تعادل فـريق القوة اجلويـة ومضيفه القـاسم امس بهدف واحد لـكل منهما
ـمتـاز . وسـجل فـريق ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة الـعـشـرون لـدوري الـكـرة  ا
ي داود في الـدقـيـقة  .51وعـادل غـريقي الـقاسم أوالً عـن طريـق الالعب د
باراة وجرت ا اجلويـة النتيجـة في الدقيقة  64عن طـريق الالعب احمد لفته
همة لقيادة على ملعب الـكفل وتعد االولى للمدرب حكيم شاكـر بعد تسلمه ا
ـركـز ـرحـلـة الـثـانـيـة . ورفع اجلـويـة رصـيـده لـلـنـقـطة  35بـا الـصـقـور في ا
ـركز الرابع عشـر كما تعادل اخلامس ورفع الـقاسم رصيده لـلنقطة  21با
فــريــقـا نــادي ســامـراء وضــيــفه نــفط الــوسط بــهـدفــ لــكل مــنـهــمــا ضـمن
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تضاربت االنـباء بشـأن تفاصيل
مـا جـرى في لقـاء رئـيس الـتـيار
الصـدري مـقتـدى الصـدر بقـائد
فــيـلق الـقـدس اســمـاعـيل قـاآني
في احلنانة. ففيـما نقلت تقارير
ــقـرب عـن مـصــدر ووصــفـته بــا
جداً من الـلقاء  الـقول انه (كان
لــقـاء وديـا وحــمـيـمــيـاً ولم تـكن
هــــنــــاك مــــبــــادرة او اقــــتــــراح
ـــا ســيـــاســيــا الزال ايــراني ا
الــســـيــد الـــصــدر مــصـــرا عــلى
موقفه وكل ما يشاع من االخبار
والتعهدات الصحة لها اطالقا)
كـشفت تـقـارير اخـرى إن (قاآني
ـرشـد سـلم الـصـدر رسـالـة من ا
اإليراني علي خامنئي أكد فيها
ضـــــرورة تـــــوحـــــيـــــد الـــــبـــــيت
الـسـيــاسي الـشـيـعي بـكل قـواه
والتشديد على حـرمة تفكيك هذ

البيت حتت أي ظرف كان).
واضــــافـت أن (الــــصـــــدر أبــــلغ
قـــاآني بـــإيـــصـــال رســالـــة الى
خامـنئي مـفادهـا بأنه ماض في
مـــشــروع حــكـــومــة األغــلـــبــيــة
ـــشـــاركـــة أطـــراف من االطـــار
الــتـنـســيـقي ولــيس كل االطـار
وحتــديـداً رفض رئــيس ائـتالف
ـالــكي دولــة الــقــانــون نــوري ا
الــــذي يـــؤكـــد خـــامـــنــــئي عـــلى
مـشــاركـته او عـدم ذهـاب االطـار

مع احلكومة اجلديدة).
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حــددت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي مـوعد انـطالق
الـــــفـــــصـل الـــــدراسي الــــــثـــــاني
للـجامـعات والـكلـيات احلـكومـية
واالهـلــيـة كــافـة وقـالـت انه يـبـدأ
ـصـادف  27شـبـاط يـوم االحــد ا

اجلــــــاري . ومـــــنـــــحت الـــــوزارة
الــعـمــادات صالحــيــة تـمــديـد او
الـــتـــإخــــيـــر بـــحــــسب اجلـــداول
االمـتـحـانـيـة. واكدت الـوزارة في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
قررات (النظام السـنوي/ نظام ا
يـسمح لـلـطـالب الـراسب بـنصف
ــواد أو أكــثــر في امــتــحــانــات ا

الـــدور االول بــأداء امـــتــحـــانــات
ـــواد الـــتي الـــدور الـــثـــاني في ا

رسب فيها فقط).
الى ذلـك شــارك عـــضــو مـــجــلس
الـــنــواب أحــمـــد طه الــربـــيــعي
ـتـعـاقـدين مع وزارة بـتـظـاهــرة ا
التعليم الـعالي للمطالـبة بتنظيم
عقودهم وشمـولهم بالقرار 315.

وقـال الــربـيـعي اثـنــاء مـشـاركـته
تـظاهـرة لـلمـتـقـاعدين (نـتـضامن
تعاقدين مع تظاهرين من ا مع ا
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعــلــمي لــلــمــطــالــبــة بــتــنـظــيم

عقودهم وفق القرار 315). 
ـنـاشـداتهم واضـاف (اسـتجـابـة 
حـــضــرنـــا في هـــذه الــتـــظــاهــرة
لـلـمـتـعـاقـدين مع وزارة الـتـعـلـيم
العـالي الذيـن  تنـظيم عـقودهم
و شـــمـــولــهـم بــقـــرار مـــجــلس
ـــــرقم 315 فـــــيـــــمــــا الــــوزراء ا
فوجئوا بعد فترة طويلة بصدور
أمـــر وزاري بـــإلــغـــاء شـــمـــولــهم
بـالـقرار 315 واحتـسـاب عـمـلهم
ـدة 3 أشـهر بـصـفـة اجـر يـومي 
وحـــسب االحــتـــيــاج وهـــذا غــ

حقيقي). 
 ودعا (الـوزارة لتـقـدير جـهودهم
الـــتي يــبــذلــونــهـــا في مــخــتــلف
مــفــاصل الــوزارة واالســتــجــابــة

ناشداتهم).
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ـمـلــكـة). وفي بــغـداد ذكـرت وزارة ـغـادرة إلـى ا مـوعــد ا
ــوقف الــوبــائي الــيـومـي أنـهــا (ســجـلت الــصــحـة في ا
 4681 إصابـة جديـدة بفيـروس كورونـا وتماثل 6000
شخص لـلشـفاء). وأضـاف  أن (حاالت الـوفاة اجلـديدة
بـكورونـا بـلغت  30حالـة في عـموم احملـافـظات) بـارتـفاع
ملـحوظ عن اليوم السـابق. الفتة إلى أن (عدد االشخاص

الذين تلقوا اللقاح امس بلغ  59427 شخصاً).
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قبل الداء عـتمرين ا مـلكة العربيـة السعودية ا ألزمت ا
كرمـة باحضـار شهادة سـلبية مراسم الـعمرة في مكـة ا
لــفـحص (بي سي آر) مـعــتـمـدة. وقـال وكـيل وزارة احلج
ـعـتـمرين مـلـكـة انه (يـجب على ا ـسـاعـد في ا والـعـمرة ا
ملكـة العربيـة السعوديـة إحضار شهادة القادمـ إلى ا
سلـبية لفـحص (بي سي آر) معتمد خالل  48ساعة من
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ـرور ظافـر عـبـد العـالي عـبد ـوت امس االول الـثالثاء مـفـوض ا غـيب ا
ـنـسـوب الى قــاطع مـرور الـبـلـدة في مـحــافـظـة الـنـجف اثـر الــهاللي ا
تعـرضه حلـادث دهس من مـركـبـة تـسـير بـسـرعـة عـالـية اثـنـاء تـنـظـيمه
ـرور الـعـامـة الــتي نـعت شـهـيـد حلـركـة الـسـيـر وفــقـا لـبـيـان مـديــريـة ا
ـرور العام طـارق اسماعـيل الربيـعي تعازيه الى و قـدم مدير ا الواجب

رور عامة والى ذوي الفقيد خاصة . ظافر عبد العالي عبد الهاللي رجال ا

محمد الصيهود 
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نفت وزارة التربية توجيهها أي
اعــــمـــــام يــــشـــــدد عــــلـى ارتــــداء

دارس. الطالبات للحجاب في ا
ــتـحــدث الــرسـمـي بـاسم وقــال ا
الـوزارة حـيـدر فـاروق الـسـعدون
في تـصريح امـس إن (الوزارة لم
توجه أي إعـمـام أو كتـاب رسمي
ــدرســيــة يــتـعــلق إلى اإلدارات ا
بـإجــبـار الــطـالـبــات عـلى ارتـداء

احلجاب).
وأضــاف أن (هـــذا األمــر يــنــدرج
ضـــمن احلـــريـــة الـــشـــخـــصـــيـــة
للطالبات وأهـاليهن) مشيرا إلى
ــدارس تــأخـذ عــلى أن (إدارات ا
ـدرسي عــاتـقــهــا حتـديــد الــزي ا
فـقـط بـشـرط أن يــكـون مـنــاسـبـا
لـــذوق الـــطـــلـــبــة ولـــيس فـــرضه

باإلكراه).
وأكـد أن (فـرض ارتـداء احلـجـاب
لـــــيـس من اخـــــتـــــصــــاص وزارة
التـربـية وال تـمـلك احلق بإجـبار
الطالـبات على ارتـدائه أو خلعه
دارس وفي حال وجـهت إحدى ا
بــذلك فال يــعـدو كــونه تــوجـيــهـاً

داخليا).
وفي الـهـنـد أمـرت الـسـلـطـات في
ــدارس واليــة بــجــنــوب الــبالد ا
الثـانويـة بـإغالق أبوابـها لـثالثة
أيـام بـعد تـصـاعـد االحـتـجـاجات
فــيـهــا عـلـى قـرار بــحـظــر ارتـداء

احلـــجــــاب أجّج غـــضـب تالمـــذة
.واألزمـة الــتي انـدلـعت مـســلـمـ
فـي واليـــة كــــارنـــاتــــاكـــا أثـــارت
ا سلمة  مخاوف لدى األقليـة ا
تعـتبره تـزايد االضـطهاد في ظل
احلـكـومـة الـهـنـدوسـيـة الـقـومـية
بزعـامـة رئـيس الوزراء نـاريـندرا
مودي.وشهـدت تظاهـرات جديدة
الـثـالثـاء إطالق الــشـرطـة قــنـابل
ـسـيل لــلـدمـوع لــتـفـريق الـغــاز ا
مـــحـــتــــجـــ في حــــرم مـــدرســـة
حــكــومــيــة وانــتــشــاراً مــكــثّــفــاً
لـلــشـرطـة في مــدارس في بـلـدات
مــجــاورة.ودعــا رئــيس حــكــومــة
الــواليــة بـاســافــراج بــومـاي إلى
الــهــدوء عـــقب اإلعالن عن إغالق
ـــدارس الــثــانـــويــة في جـــمــيع ا
الواليـة لثـالثة أيـام.وقال (أنـاشد
ـــعــــلــــمـــ جـــمــــيع الــــطـالب وا

دارس واجلـامعات ... وإدارات ا

احلـفــاظ عــلى الـسالم والــوئـام).
ـــــاضي طُـــــلب من والــــشـــــهــــر ا
تـلـميـذات الـثـانـويات احلـكـومـية
عدم ارتداء احلـجاب في مرسوم
سـرعـان مـا اعـتـمـدته مـؤسّـسـات
تـــــــعــــــلــــــيــــــمــــــيـــــــة أخــــــرى في
ـواجـهـات الـواليــة.وتـصـاعــدت ا
فـي حــــــرم مــــــدارس بــــــ طالب
مسلم يـدينون احلظر وآخرين
من الــــهـــــنــــدوس يــــقــــولــــون إنّ
زمالءهم يعطّلـون دراستهم.وقال
عــائـشــة الـتــلـمـيــذة في جــامـعـة

ديـنة أودوبي هـاتـما غـانـدي  ا
(فـجــأة يـطـلـبــون مـنّـا أال نـرتـدي
ـــــــــاذا اآلن?). احلـــــــــجــــــــــاب ... 
وأضـافت أنّ (أسـتـاذاً طردهـا من
امــتــحــان الـكــيــمــيـاء الرتــدائــهـا
احلـجـاب). وتـابــعت (لـسـنـا ضـدّ
أيّ ديــــانــــة. ال نــــحـــتـجّ ضـــدّ أيّ
شــخـص. نـــطـــالب بـــحـــقـــوقـــنــا
فحـسب). من جـهته قـال التـلمـيذ
أرموت وقـد وقف عـلى مقـربة من
مجـمـوعة من الـفتـيـان الهـندوس
إنّ (اخلالف حــال دون حــضــوره
احلـــصّــة الـــدراســيـــة). وأضــاف
(طـــلـــبـــنـــا مــــنـــهنّ عـــدم ارتـــداء
احلجاب لكنّهن اليوم يرتدينه. ال
يـــســمــحــوا لــنـــا بــالــدخــول إلى
الـصف). وبدأت احملـكـمـة العـلـيا
في كارنـاتاكـا الثالثـاء النـظر في
عـــريـــضـــة تــطـــعن في شـــرعـــيــة
احلــظـر. وأرجــأت اجلـلــســة قـبل
صـدور أيّ قــرار .ويـهــيـمن حـزب
الشعب الهندي  الـيميني بزعامة
مـــودي عــلى واليـــة كــارنـــاتــاكــا
والــــعـــديــــد من أعـــضــــائه رمـــوا
بــثــقــلــهم خــلف احلــظــر.ويــقـول
نـتقـدون إنّ انـتخـاب مودي في ا
 2014قـوّى شــوكـة مــجـمــوعـات
مــتــشـدّدة تــعـتــبــر الـهــنـد وطــنـاً
قومياً وتـسعى لتـقويض دعائمه
الـعـلـمـانـيـة عـلى حـسـاب األقـلـية
ــسـلــمـة الـبــالغ تــعـدادهـا 200 ا

مليون نسمة.
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اخملتصة التخاذ اإلجراءات القانونية
بــحـقــهـم. الى ذلك الــتــقى مــديــر عـام
دائـرة شـؤون االلــغـام ظـافــر مـحـمـود
خـلف امس فـي مـقــره مـديــر مـنــظـمـة
ــرافـق له وأســتــمع ــاب والــوفــد ا أ
نظـمة للعام اجلاري منهم إلى خطه ا
التي تضمـنت شروحات تـقنيـة وفنية
ـسـتـوى االداء من شـأنـهـا االرتــقـاء 

علوماتي نحو االفضل. ا
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ـــتــحـــدث الـــرســمـي بــأسم وأوضح ا
ـديـر الــعـام أسـتـمع من الـدائـرة ان (ا
ــنـظـمــة لـعــروضـهم فـي مـجـال وفـد ا
تـطـويـر بـرامـجــيـات الـعـمل اخلـاصـة
بادارة معلومات شؤون االلغام فضالً
ـجال ـتعـلـقة  عن اخلطط الـزمـنيـة ا
الك إدارة بــنـــاء الــقـــدرات الـــفــنـــيــة 
ـعـلومـات الـذي مـن شأنـه أن يـجري ا
حتـديـثــات أكـثــر فـاعـلــيـة عــلى نـظـام
عـتمد عـلومـاتيـة ا قاعـدة البـيانـات ا
حـالـيــاً لـدى الـدائــرة وانـتـقــالـهـا إلى
مـــرحـــلـــة اســـتــــخـــدام الـــتـــقـــنـــيـــات
اإللــكـــتــرونــيـــة احلــديــثـــة في تــداول
البيانات باألضافة الى   تقد أفضل

ــكـــنــة عن صــورة مـــعــلـــومـــاتــيـــة  
تــفـــاصــيـل بــرنـــامج شــؤون االلـــغــام
الـوطـني عـمـومـاً ). واضـاف ان (لـدى
دائـرة شـؤون االلـغـام قــاعـدة بـيـانـات
ـعتـمدة حـالياً تعـرف باالمـزما وهي ا
ـتـعـلـقة ـعـلـومـات ا في ادخـال كـافة ا
سـاحات الـتلـوت واعداد الـضحـايا
ـنفذة وغـيرها من وانشطـة التوعـية ا

معلومات شؤون االلغام االخرى).
دني عـائلة فيمـا انقـذت فرق الدفـاع ا
من حريق اندلع داخل منزلها ببغداد.
وقـــال بـــيــان امـس إن (فـــرق الـــدفــاع
ـدني انـقـذت أمـاً وطـفـلـيـهـا بـعـد أن ا
ســيــطــرت عــلى حــادث حــريق انــدلع
داخل مــنـــزل في مــنـــطــقــة الـــشــرطــة
الـرابعـة نـتـيـجـة تـمـاس داخل مـدفـئة
كهـربائـية) وأضـافت أن (فرق الـدفاع
ـــدني قـــدمـت أيـــضـــاً اإلســـعـــافـــات ا
واالنعاش الرئوي لألطـفال قبل تأم
نــقـــلــهـم إلى مــســـتــشـــفى الـــيــرمــوك
واالطـمـئـنـان عـلى اسـتـقـرار وضـعـهم
الصحي لـتعـاود إلى مركزهـا بعد أن
ســلــمت الــدار مع مـــبــالغ مــالــيــة إلى

اجلهات األمنية).

علي صعيد اخر شهـدت منطقة بغداد
اجلديـدة امس مشـاجرة االسـباب ب
جــــارين تــــطـــــورت الى اســــتــــخــــدام
االسلحة البيضاء ما اسفر عن اصابة
ــشــاجـرة وهــو ضــابط احــد طـرفـي ا
ديريـة الشهداء برتبة عـقيد منـسوب 
واجلرحى بـوزارة الداخـلـية. واعـلنت
مصـادر امـنيـة عن اسـتـشهـاد واربـعة
اشــخــاص بــإثــر انــفــجــار عــبــوة من
مخـلـفات داعش عـلى عـجلـة عـسكـرية
بواجب حلماية صـيادين كويتي في
جزيـرة راوة. كـمـا قال اعالم عـمـلـيات
بـغـداد انــهـا فـضت نــزاعـا عـشــائـريـا
والـــقـت الـــقـــبـض عـــلى مــــرتـــكــــبـــيه
وصادرت أسلحتهم وقـال بيان تلقته
(الــزمـــان) امس انـه (لــتـــعـــزيــز االمن
واالســـتــــقـــرار فـي جـــمــــيع مــــنـــاطق
الـعــاصـمــة بـغــداد تـمـكــنت قــطـعـات
الـفـرقـة الــثـانـيـة شــرطـة احتـاديـة من
فض نـــزاع عـــشـــائـــري في مـــنـــطـــقــة
الــدولـــعي جـــانب الـــكـــرخ واعــتـــقــال
أطــرافـه ومــصـــادرة أســـلــحـــة غـــيــر
لقى القبض مرخصة). وتمت أحالة ا
ضبوطة الى اجلهات واد ا عليهم وا
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وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الــــســــفــــيــــر الــــهـــولــــنــــدي ثــــمن
اإلصالحــــــات الـــــتـي جتـــــريــــــهـــــا
الـتـشكـيـلـة الـوزارية الـتـاسـعة وال
ســـيــمــا اإلصـالحــات في مـــفــاصل
وزارة الــبــيــشــمــركــة) مــعـربــاً عن
(اسـتعـداد بالده لـتـعزيـز الـعالقات
مع إقـلــيم كـردسـتــان وخـاصـة في
اجملـــــــــالـــــــــ االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي

واالستثماري). 
وشـكـر رئـيس احلـكـومـة  هـولـنـدا
عــــلى دعـــمــــهــــا ومـــســــانـــدتــــهـــا
وخصوصاً إزاء الـقطاع اخلاص
والعام إلقليم كوردسـتان في تنفيذ

بغداد
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وصل بعد عودة احلياة لها W³²J∫  باحث يستطلع الكتب في احدى مكتبات ا

ـــــوصل (أ ف ب) - تــــســــتــــعــــد { ا
ـوصل ـركـزيـة جلـامـعـة ا ـكـتـبــة ا ا
إحــدى أكـبـر اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
الســتــقـبــال الــقـراء مــجــددا ورفـدهم
ختـلف الكـتب بعد مـا تعرضت له
من حــرق ودمــار خالل مــعــارك طــرد
ـا ــديـنــة.ولـطــا تــنـظــيم داعش من ا
ـكتـبـاتـهـا الـزاخرة ـوصل  عُـرفت ا
بالكتب الـنادرة احملفوظـة منذ مئات

 . السن
لــكن إبّــان ســيــطــرة الــتــنـظــيم عــلى
ـديـنـة الــواقـعـة في شـمـال الـعـراق ا
ب 2014 الى 2017 مـنع الـتـنظـيم
ــؤلــفـات الــتي الــســكــان من قــراءة ا
تـطـرفة حتت تـتعـارض مع أفـكـاره ا
طـائـلــة الـعـقـاب.خالل تــلك الـسـنـ

أكلت نـيران احلـرائق الـتي أضرمـها
عــنـاصــر الـتــنـظــيم آالف الــكـتب في
القـانون واألدب والعـلوم والـفلـسفة
فـيـمـا بيـع الثـمـ والـنـادر مـنـها في
ـديـر الـســوق الـسـوداء.ويـســتـذكـر ا
ـكتـبة اجلامـعة محـمد يونس الفني 
ـكتـبـة قـائال "عـندمـا وصـلـنا وضع ا
رأيـنـا أن الـكــتب أُنـزلت من الـرفـوف

إلى األرض وهي محترقة".
»«uÐ« `²

وعــلى الــرغم من اخلــســائــر الـتي ال
ــكـتـبـة تُــقـدّر بـثــمن سـتـعــيـد هـذه ا
ركـزية فـتح أبـوابهـا مجـدداً نهـاية ا
شـبـاط/فـبــرايـر بـعـد جـهـود كـبـيـرة
نـظمات الـتابعة لأل ودعم إحدى ا
متدة كتـبة ا تحدة.وأعيـد ترميم ا ا
عـــلى أربـــعــة طـــوابق مع واجـــهــات
زجــاجـيــة داكــنـة أنــيـقــة لــتـضم في
مـرحـلـة أولى 32 ألف كـتـاب إضـافـة

كـتبـة التي أسـست عام محـتويـات ا
1967 تعرضت ألضـرار و"لم نتمكن
من إنقـاذ إال قـسم الـنوادر واخلـزانة
ــــــؤلـــــفـــــات وجـــــزء بــــــســـــيـط من ا
األجـنـبـيــة".ولـتـعـويض مـا ضـاع من
مؤلـفـات "تبـرعت جـامـعات دولـية و
عربية بأعـداد ضخمة من الكتب" من
ـركــزيـة ــكـتــبــة ا أجل "أن تــنــهض ا
مــجــددا" وفق يــونـس الــذي يــشــيـر
أيـــضــــا إلـى تــــبـــرعــــات أخــــرى من

ــــهـــمــــة في ـــشــــاريع ا عـــدد مـن ا
االقـتـصـاد واألمن الـغـذائي بـإقـلـيم

كردستان. 
 واضـــاف الـــبــيـــان انه (جـــرى في
هـاجرين في اللـقاء بـحث قضـية ا
أوروبا و تقييم اإلجراءات التي
اتخذتها حكومة اإلقليم لوضع حد
لـلـهـجـرة غـيـر الـشــــــرعـيـة بشـكل

إيجابي وفعّال).
wHðU¼ ‰UBð«

و تلـقى البـارزاني اتصـاالً هاتـفياً
مـن نــــائب رئــــيس الــــوزراء وزيــــر
اخلـارجيـة الـقـطـري الشـيخ مـحـمد

بن عبد الرحمن آل ثاني. 
وقــال بــيــان تــلـقــته
(الـــزمـــان) امس انه
(جـرى في االتـصـال
الـهـاتـفي الـتبـاحث
حـول الـوضع الـعام
فـي الــــــــــــــعـــــــــــــراق
نطـقة بـاإلضافة وا
إلى مــنـاقــشــة سـبل
تــعــــزيــز الــعالقــات
بــــــــــــــــــــ دولــــــة
قــــــطــــــر وإقـــــــلــــــيم

كردستان). 
واضــــــــــــــــــــــــــاف ان
(اجلــانـــبــ اتــفــقــا
ــــــضـي في عــــــلـى ا
تــــــــوســـــــيع آفـــــــاق
العالقات وال سـيما
في مجـالي التـجارة

واالستثمار).
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تمكـنت مفـارز مديـرية مـكافـحة إجرام
الـبـيــاع في بـغــداد من إلـقــاء الـقـبض
على متـهم ينتـحل صفة ضـابط برتبة
عـــمــيـــد فـي وزارة الـــداخــلـــيـــة خالل
مـارسـات األمنـيـة التي  تـنـفيـذها ا
ـــــــفــــــارز ضــــــمـن قــــــاطع من قـــــــبل ا
سؤولية حيث  اتخاذ اإلجراءات ا
القانـونية بحـقه وتوقيـفه وفق أحكام
ـــــــــادة 298 289 مـن قــــــــــانـــــــــون ا
العقـوبات. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امس انه (بعـملـية نـوعيـة أمنـية ومن
خالل احلـــصـــول عــــلى مـــعـــلـــومـــات
ـكافـحة ـديريـة العـامة  استـخبـارية ا
ؤثرات الـعقليـة  التابعة اخملدرات وا
لـوكـالـة الـوزارة لـشـؤون الـشـرطـة في
قـسم مــكـافــحـة مـخــدرات بـابل تــلـقي
الـــقــــبض عــــلى مـــتــــهـــمــــ وضـــبط
بحـوزتـهم  خـمـسمـائـة غـرام من مادة
الــكــريــســتــال اخملـــدرة ومــبــلغ مــالي
وسالح نوع مسدس). واضاف البيان
انه (تـمت إحـالـتهـم إلى الـقضـاء وفق
مخدرات ـادة الـقانـونـية  28 أحكـام ا

لينالوا جزاءهم العادل).
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كن الـوصول الـيها ؤلـفات أخـرى 
إلــكــتــرونـــيــاً. ويُــتــوقع أن تــضم في
ــطـــاف حـــوالـى مـــلـــيــون نـــهـــايـــة ا
كــــتــــاب.ويــــقــــول يــــونس وهــــو في
اخلمسـينات من الـعمر بـحسرة "في
ـاضي كـان لديـنـا أكـثـر من مـلـيون ا
كــتـاب تــقــريـبــاً بـيــنـهــا نـادر وغــيـر
مــوجــود فـي أي جــامــعــة أخــرى في

العراق".
ــــئـــة من ويــــشـــيــــر إلى أن 85 في ا

 بيروت
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وت الـسريري لـلصحـافة الورقـية وبرغم بـرغم ان العـالم الصحـفي يعيش حـالة من ا
سؤول فقدان الكـثير من الـشهية والـتاثير في الـراي العام وكـذا االهتمام من قـبل ا
بـاهل الـقـلم الـصحـفي الـورقي .. اال ان االنـتـسـاب لـلنـقـابـة االم ( نـقـابة الـصـحـفـي
الـعراقـي ) ما زال له طـعم معـنوي كبـير وان اخـتلجـه الكثـير من الـشجن الى ما آل

اليه اجلسد واحلال الصحفي العام في العالم وما تاثر فيه في العراق أيضا .
ن احلاج صبـحي مدير إدارة النقـابة رجل وديع ومحب للصـحفي يرحب بزمالئه 
همة اليه .. وقد وجدت عنده بعض كبار السن يرغبون بـتجديد الهويات اذ ساقتني ا
أمـثال الـزميل عواد هـاشم الذي يعـيش العقـد السـابع وقضى اكثـر من خمسـة عقود
ـارسـة الـعـمل الصـحـفي  .. وقـد اقـترحت عـلـيه وكـذلك لالخ الـزميل من عـمره في 
خـالد جـاسم نائب الـنقـيب وكذا مـدير مـكتب الـنقـيب األستـاذ حازم أبـو النـور .. بان
تـكون هـناك قـرارات حاسـمة من قـبل مجـلس اإلدارة حول إمـكانـية مـنح ( الرواد من
كبـار الـسن ولـديـهم خـدمـات صحـفـيـة جـلـيـلة ) هـويـة دائـمـة ال حتـتاج جتـديـد لـبـقـية

عمرهم . 
هـام تنتـظر الزمالء في مـجلس النقـابة احملتـرم للنـهوض بها من هـناك الكـثير من ا
قبـيل ( رواتب الـتـقـاعد الـصـحف الـذي شرعـه مجـلس الـنـواب قبل عـشـر سـنوات ..
كـذلك قـطع األراضي الـتي مـنـحت جلمـيع زمالئـنـا بـاحملـافظـات فـيـمـا حرم صـحـفـيو
بـالغ مع انـها بـغـداد .. كذلك تـطـوير مـنـحة الـصـحفـي الـتي اسـتلـمت هـذه السـنـة 
زهـيـدة لـكن يـنبـغي ان تـكـون أسـاس لـلـتـطور ودعـم الصـحـفـيـ الـعـا فـي الوسط
بصورة فعـلية  .. غير ذلك الكثير من مـتطلبات العمل وتطـوير الياته كجزء من النظام
قـراطي الذي نعـيش والذي يـنبغي ان تـكون حـرية الراي والـعمل الـصحفي اهم الـد

صفاته ومظاهره . 
ن الـتـقـيـناهم : ( بـانـهم مـاضون االخـوة في مـجـلس النـقـابـة كـما جـاء عـلى لـسان 
الكثر من جهـة وان السيد الـنقيب يسـعى عبر التواصل مع اجلـهات العراقـية النفاذة
وهم يـنــتـظـرون تـشـكـيل احلـكـومـة لـلـمـضي بــأكـثـر من مـشـروع يـصب في مـصـلـحـة

الصحفي .. وهنا نقطة ضوء جديد يجب ان نسعى ونعمل عليها  ) . 
ـا اننـا في بيتـنا الـصحفـي ومع رجاالت الصـحافـة دار حديث وتبـادل وجهـات نظر
حول  مـستـقبل الـصحـافة الورقـية الـتي يعـد بعضـهم بانـها انـتهت الى االبـد .. نقلت
ـنـاقـشة مـصـير هـنـا راي الحـد علـمـاء التـواصل في اوربـا بـانه قـال في مؤتـمـر عـقد 

الصحافة الورقية اذ ذهب  قائال : 
( ان الـصحافـة الورقيـة ولدت اثر اخـتراع علـمي تمثل بـوالدة الطابـعة على يـد العالم
وت االن ـاني غوتـنـبـرغ في الـقرن اخلـامس عـشـر.. وقـد مرضت وتـعـيش حـالـة ا األ
بـعـد اخـتراع عـلـمي اخـر تـمـثل بـظـهـور االنتـرنـيت وأجـهـزة الـتـواصل .. ولـكي تـبقى
الصحافـة الورقية وتـعود قوية مـؤثرة يجب ان يكـون هناك اختـراع علمي جديـد يعيد

رجح ) ..  لها احلياة واال فانها ماتت الى االبد وهذا هو ا
مع وجهة الـنظر هذه التي حتمل الكثـير من مضام احلقيقة

وااللم واحلزن والتشاؤم .. 
وتون اال ان حمـلة الفـكر والـقلم من رجـاالت الصـحافـة ال 
ـد الـطـريق بـالـنور كي وسـيـبقى مـداد الـقـلم احلـر الـرفـيع 

يرى االخرون ..
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أصــدرت احملـــكـــمــة االحتـــاديــة الـــعــلـــيــا األمـــر الــوالئي الـــعــدد 3/احتـــاديـــة/امــر
وجـبه قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشيار والئي/ 2022 في 2022/2/6 و
ــنـــصـب رئــيـس اجلـــمـــهــوريـــة مـــؤقـــتـــاً حلـــ حـــسم الـــدعـــوى الـــعــدد زيـــبـــاري) 
17/احتـادية/2022 وهـذا األمـر الوالئي وهـو األمـر الـثاني الـذي تـصدره احملـكـمة
خالل اقل من شهـرين واألسئلة التي تنهض جتاه هـذا القرار على فرض ان جلسة
مجـلس الـنواب النـتـخاب رئـيس اجلـمهـوريـة تمت وانـعـقدت وهـذه األسئـلـة على وفق

االتي :
1- ان القرار الـوالئي أوقف إجراءات انتخاب مرشح واحد بينما من تقدم للترشيح
اكـثر من عشـرين شخصـاً فهل تستـمر عمـلية انتـخاب رئيس اجلـمهورية وتـنحصر
ـنــافـسـة بـهــؤالء ويـسـتـبـعــد (هـوشـيـار زيــبـاري) فـقط ام يـتـم تـوقـيف كل إجـراءات ا

انتخابات رئيس اجلمهورية?
2- اذا اقـتـصـر األمـر الـوالئي عـلـى مرشـح واحـد (هـوشـيـار زيبـاري) ثـم اسـتـمرت
رشحـ وبعد ح ردت عمليـة االنتخـاب وانتخب رئيـس اجلمهوريـة من ب بقـية ا
ـقامـة ضده وانه مؤهل لـلتـرشح والغي األمر الـوالئي فهل تـلغى إجراءات الدعوى ا

االنتخاب وتعاد العملية من جديد? 
ـرشح (زيــبـاري) وانــتـخب 3- اذا مــا افـتــرضـنــا ان اإلجـراءات قــد تـمت بــغـيــاب ا
الـرئـيس اجلديـد واتخـذ عدة مـراسـيم ومنـها واهـمهـا تـكلـيف مرشح الـكـتلـة النـيابـية
ـادة (76/أوال) من الـدســتـور ثم ردت األكـثـر عــدداً لـتـشــكـيل الــوزارة عـلى وفق ا
ـراسيم وهل ـقامـة ضـد (زيـبـاري) والنـتـيـجـة لصـاحله فـهل تـلـغى هـذه ا الـدعـوى ا

يلغى تكليف مرشح الكتلة النيابية األكثر عدداً?
رشح 4- أما اذا افـترضنا ان اإلجراءات تـصبح واقع حال وال يجـوز ان تلغى  وا
نافسـة بحكم احملكـمة االحتادية ان (زيباري) اصـبح متوفر عـلى شروط الترشـح وا
ساواة في حق الترشح? اال يشكل ذلك ردت الدعوى عـنه فهل يستقيم احلـال مع ا
خلرق حلق دسـتوري منح لشخص يرى انه متـوفر على شروط الترشح وانه اصبح

وسيلة لتمك خصومه من الوصول لسدة الرئاسة على حساب فرصته بالترشح?
هذه أسـئـلة بـنـيت علـى افتـراضـات من الواقع الـراهن والـنصـوص الـدستـوريـة لكن
أرى كـان من األفـضل لـو  تـوقـيف عـمـلـيـة انـتـخـابـات رئـيـس اجلـمـهـورية
بأكـمـلـهـا حلـ حسم الـدعـوى النـهـا سـنوفـر تـسـاوى الـفرص
للجـميع دون الدخول في إشكاالت دستورية قد تعكر صفو
ا عـليه احلال ويـبعد احملـكمة األجواء السـياسيـة بأكـثر 

عن كل الشكوك التي ستثار من اخلصوم.
{ قاضٍ متقاعد

ـــوصل "شــــخـــصــــيـــات بـــارزة مـن ا
وعــمـــوم الـــعــراق مـن مــكـــتـــبـــاتــهم
ـكتـبة خالل الشـخصـية".واتـخذت ا
الفـترة األخـيرة مـوقعـا بديال ضـيقا
ضـمن كـلـيـة الـهـنـدسـة في اجلـامـعـة
نــفـســهـا. وبــدت الـرفــوف الـصــفـراء
ـكـدسـة في أرجـاء مـثـقــلـة بـالـكـتـب ا
ـــكــــان بـــيـــنــــهـــا مــــا وُضع داخل ا
صــنـــاديق وأخــرى مــرصـــوفــة عــلى
الـطـاوالت.وتـوجه طـارق عـطـية (34

عـامــا) الـذي كـان طـالـبــا في جـامـعـة
ـــــوصل قـــــبل إعـــــداد أطـــــروحـــــته ا
اجـسـتيـر في عـلوم الـلغـة الـعربـية ا
فـي جــامـــعــة تـــكــريت لـــلــبـــحث عن
مـــؤلـــفــــات في جـــامــــعـــات كـــركـــوك
ـــوصـل.ويــــقــــول هـــذا الــــبــــاحث وا
اضي ـكتبـة عن ا "الحظت فـرقا في ا
عـنــدمـا كـان يُـشــار إلـيـهـا بــالـبـنـان"
ـوصل أم الكـتاب مضـيـفا "جـامعـة ا
هنـاك فرق كـبيـر ب مـا كان الوضع"
قبل سيطرة تنـظيم الدولة اإلسالمية
ــديــنــة وبــعـــدهــا.لــكــنه يــقــر عــلى ا
بحصول "عـودة خجولة" إلى الوضع

الطبيعي.
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ـــــدن ــــــوصل بــــــ أهم ا وكـــــانت ا
الـــتـــاريــخـــيــة فـي الــعـــراق وعُــرفت
بثرائها الثقافي والفكري ومجتمعها
الـــذي يــضم طــبــقـــة أرســتــقــراطــيــة
وجتــارا ورجـال أعــمــال بـارزين.ومع
الـتــبـرعـات الــتي قـدمـتــهـا الـعـائالت
وصل واإلنتاج احمللي البارزة في ا
ديـنـة التي افـتُـتحت فـيـها في هـذه ا
أول مــطــبـعــة في الــعـراق مــنــتـصف
الــقـــرن الــتـــاسع عــشـــر والــتـــبــادل
ــوصـل مــركــزا الـــثــقـــافي شــكّـــلت ا
جتـاريا رئـيـسـيـا في الـشرق األوسط
لسنوات طويلة ومـقراً لعدد كبير من
ـة بـيــنـهـا األعــمـال الـنــادرة والـقــد
الــكـتب الــديـنــيـة.إلى جــانب مـكــتـبـة
ـــوصل هـــنــاك مـــكــتـــبــة جــامـــعــة ا
األوقاف التي كانت تضم مخطوطات
عــــمــــرهــــا 300 أو 400 عــــام لــــكن
"جمـيعهـا اختـفت" وفقـا الى مسؤول
راكز كتبـة أحمد عبد أحـمد.وب ا ا

ــوصل كــان شـارع الــثــقــافــيــة في ا
حال بيع النجيفي التـاريخي يعج 
الـــكـــتب لـــكن آثـــار الــدمـــار ال تــزال
مـوجـودة فـيـه كـذلك األنـقـاض الـتي
خـلفـتـها مـعـارك طرد اجلـهـادي من
ـديــنـة. ومــا زالت أكــوام األنـقـاض ا
تــنــتـشــر في مــحـال مــهــجـورة حتت
ـة بــانـتـظـار ــبـاني الــقـد أقـواس ا
إزالتهـا.وحدهـا محال جتـارية قلـيلة
أعـــادت فــتـح أبــوابــهـــا بــعـــد تــولي
أصــحـــابــهـــا دفع تــكـــالــيـف أعــمــال
الـتـرميم بـيـنـهم الـسبـعـيـني أسـامة
الكـركجي الـذي يبـيع الكـتب الديـنية
ـكـتـبـة الـتي والـدفـاتـر واألقالم فـي ا
ورثـــهـــا عـن والـــده.إلى ذلك هـــنـــاك
ـركـزيـة الـتي أعـيد ـوصل ا مـكـتبـة ا
افـتتـاحـها بـعـد أعمـال تـرميم نـهـاية
عــام 2019 وهي مـــؤســـســـة عـــامــة
أســست عــام 1921 كــانت حتــتــوي
121 الف مـــــؤلف بــــيـــــنــــهـــــا كــــتب
ومـجالت يـعـود تـاريخ بـعـضـهـا الى
نحو مئة عام بحسب مديرها جمال

العبد ربه.
ويـقـول الـعـبـد ربه وهـو يـتـطـلع الى
رفـوف مـكـتبـته الـتي انـتـشـرت فـيـها
ة بـعـضـها مـغـلف بـاجلـلد كـتب قـد
وأوراقه متهـرئة "فـقدنا 2350 كتابا
في أختصاصـات مختـلفة مثل األدب
وعــلم االجـتــمـاع و الــدين".لــكن عـدد
طـبـوعـات فيـهـا عاد إلى 132 ألفاً ا
حالـيا بـعد شـراء كتب وتـلقي أخرى
كـهــدايـا من مــؤسـسـات حــكـومـيـة و
ــديـــنــة.ويـــضــيـف "بــعض ســـكـــان ا
زوارنا يـأتون يـوميـاً للـقراءة سـاعة

." أو ساعت

ـشــروع انـشــاء مـدرسـة ــبـاشــرة  ا
سـعـة  18صـفـاً وان شــاء الـله خالل
ـقـبـلـة سـيتـم شمـول احلي اخلـطط ا
بــــاخلـــــدمــــات االخـــــرى وجلــــمـــــيع

القطاعات). 
شروع تتضمن واضاف ان (اعمال ا
انــشـاء مــحـطــة ومـد خــطـوط نــاقـلـة
ــيــاه وشـــبــكــات مـــيــاه االمــطـــار وا
الـثــــــــقــيــلــة وتــشــيــيــد مــانــهـوالت
مخـتلفـة االحجـام مع محـطات الرفع
ـــــضـــــخـــــات وخـــــطـــــوط الـــــدفع وا

الغاطسة).

واضـاف بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
نفذة للمشروع باشرت إن (الشركة ا
بــالـعــمل وسـتــعـمل بــكـامل جــهـدهـا
الـفـني والـهـنـدسي ودخـلت آلـيـاتـهم

ومعداتهم إلى مواقع العمل). 
عـلى صـعـيـد متـصل تـسـتـمـر اعـمال
مشـروع انشـاء كورنـيش قضـاء علي
الــغـــربي ومــشــروع تـــاهــيل مــدخل
القضاء وبنـاء على توجيهات دواي
تستمـر اعمال اكسـاء طريق العمارة
 –بغـداد وطريق الـعمارة  –البـصرة

ر الذهاب.
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اســـتــقــبل رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كـــردســـتـــان مـــســـرور الــبـــارزاني
الــسـفـيــر الـهــولـنـدي لــدى الـعـراق

مايكل رينتنار. 
واثـــنـــاء الـــلـــقـــاء الـــذي حـــضــره
الـقـنـصل الــعـام الـهـولـنـدي هـانس
آكـــربـــوم جــرى الـــتـــبـــاحث حــول
الوضع العـام والعملـية السـياسية
في العـراق باإلضـافة إلى اجلـهود
ــبـــذولـــة لـــتــشـــكـــيل احلـــكـــومــة ا
اجلديدة فضالً عن مناقشة توطيد
آفاق العالقـات ب إقلـيم كردستان

وهولندا. 
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ـفـكـر قــلـيـلـون من طـالبه وعـارفي فـضـلـه من يـعـرف ان كـاظم ســلـمـان هـو شــقـيق ا
اركسي هادي العلوي والسياسي القومي حسن العلوي. ا

وكاظم هو اكبر اشقائه وشقيقاته سنا وعلما ومكانة.
كان والدنـا السيد نـوري معمارا وهـو يتألم ان ال يـرى واحدا من ابنائه سـيخلفه في
مـهـنته ولـذا لم يـسره مـاوصـله ابنـاؤه من مـكانـة عـلمـيـة واجتـمـاعيـة. ولم يـفخـر باي
واحـد مـنـهم.رغم اني كـنت في الـعـطلـة الـصـيـفـية اعـمل مـعه في الـبـنـاء حـتى صرت
قـادرا عـلى وضع خريـطـة الدار وبـنـائـها.وهـو مـاوفعـلـته بعـد مـرت تـعـرضت فيـهـما

للفصل السياسي من العمل او للهروب من العمل خشية ان يلقى علينا القبض.
كاظم.نسيج.من الوداعة 

نزل.وسط احتجاجات والسكـينة.واالنكباب على مختبره وسبورته اخلضراء داخل ا
ساحة رغيفنا. والدنا.وهو يردد ..شكو بيها.. ناكل طباشير  وا

غادرنـا الوالـد مهـمـوما.وكـلمـا زرت قبـره دعوت الـله ان يغـفر لـنا عن اي عـقوق غـير
ـعـلق في الـكـرادتـ فوق ـكـانـتي اال عـنـدمـا  بنـي اجلسـر ا مـقـصـود. ولم يـعـترف 
ـربع فقط.فـقدمـنا احـتجـاج وكان مـعي فرفع دارنا الـتي قدر ثـمنـها ديـنارين لـلمـتر ا
ـتر الى ضعـفه .لكنه اعلـن انه خاطب احد ائمـتنا وهو سعر  ا
عــلـيـه الـسـالم من تــدخل لــرفع الــســعــر ولـيـس انـا..فــذهب

ال. لالمام ووزع على خدمة الضريح بعض ا
 الى رحـــمـــة الــــله ورضـــوانه يـــاســــيـــد نـــوري.في ذكـــراك

السنوية.
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وضع مــحـــافظ مــيــســان عــلي دواي
ـشــروع انـشـاء الزم حـجــر األسـاس 
شــبـكـة مــجـاري ثـقــيـلــة وامـطـار مع
انشـاء محـطة في حي اجملـبس الذي
سـيــنـفـذ من قــبل شـركـة لــلـمـقـاوالت
ضمن تـخصـيصـات احملافـظة خلـطة

اضي. العام ا
وقـال دواي أن (من أولـويـات تـنـفـيـذ
ـشاريـع للـقـطـاعات والـتي نـولـيـها ا
اهـتـمـامـاً كـبـيـراً هـو قـطـاع الـصـرف
الــصـــحي كــون جــمــيع الــقــطــاعــات

واخلـــــدمـــــات االخــــرى
مـــرتــــبـــطــــة بـــالــــبـــنى
الـــتــحـــتــيــة لـــذلك فــأن
مــــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان
مــســتــمــرة في تــنــفــيـذ
شـاريع واجنـاز كـافـة ا
اخلـــــاصــــة بــــالـــــبــــنى

التحتية). 
ــنـــطـــقــة ال وبـــ ان (ا
تــوجــد فــيــهــا خــدمـات
ـشاكل سـابقـاً بـسـبب ا
القـانونـية الـتي تتـعلق
بــــاســـتــــمالك االراضي
لـصـالح مـديـريـة بـلـدية
العـمارة وبـعد حل هذه
ــشـاكـل  ادراج هـذا ا
ـــــشــــروع احلـــــيــــوي ا
ــهم والــذي يــتـعــلق وا
بـالـبنـى التـحـتـيـة لـهذا
ياه الثقيلة  في حي الصدراحلـي وكــــــــذلك تــــــــمت W∫  محافظ ميسان خالل جولته في مشروع مجاري ا uł UI¡∫  رئيس حكومة اقليم كردستان خالل لقائه السفير الهولندي
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جـرت في بـغـداد مـراسم مـنح رئـيس
اجمللس اإلسـتشـاري العـراقي فرهاد
عالء الـدين وســام الـشـرف والـنـظـام

دني اإلسباني. ا
وقــام ســفـيــر إســبـانــيــا في الــعـراق
بــيــدرو مــارتــيـنــيــز نــيــابـة عـن مـلك
اسـبـانـيــا فـيـلـيب الـسـادس بـتـقـلـيـد
نح مـلكة الذي  عالء الدين وسام ا
ـدنــيـ من غـيـر عـادة لالشــخـاص ا
اإلسبان ويعد تـقليدا ملـكيا منذ عام
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وقال مارتيـنيز خالل مراسم الـتقليد
الـــذي جــرى وسـط حــضـــور رســمي
ودبـلـومـاسي (قـررت اسـبـانـيـا مـلـكا
وحكـومة مـنحك هـذا الوسـام الرفيع
تـقـديـرا جلـهـودك اإلنـسـانـيـة ودورك
الــــبـــنــــاء فـي تــــوثــــيق ودعـم عـــرى
ـتـنـامـيـة ب الـصـداقـة والـعالقـات ا

اسبانيا والعراق)
مـضـيفـا (لـقـد سـاهم دعـمك لـنـا على
فهم  طبيـعة وخصوصيـة هذا البلد

الرائع)
مـن جـــانــــبه اعــــرب عالء الــــدين عن
ــثـلـة بـجاللـة (امـتـنــانه إلسـبـانـيـا 
ـــلك فــيــلـــيب الــســـادس عــلى هــذا ا
ـا الــتــكــر الــذي يــأتـي تــتــويــجــا 
شــهـدته الــعالقـات بــ الـبــلـدين من

تـطور وازدهـار عـلى مـدى الـسـنوات
الفائتة)

مـــؤكـــدا ان (اجملـــلس اإلســـتـــشــاري
الـــعــــراقي حــــريص عــــلى تـــعــــزيـــز
الــشـراكــة بــ الـعــراق وعــمـوم دول
شـتـركة ـصالـح ا ـا يـدعم ا الـعالم 

ويخدم مستقبل العراق وشعبه).
واســتــقــبل وزيــر الــتــعــلـيـم الـعــالي
والــبـحث الـعــلـمي نــبـيل كــاظم عـبـد
الصاحب وفدا من الوكالة الفرنسية
ديرة اإلقليمية في للتنمية برئاسة ا

الشرق األوسط كاثرين بونو.وناقش
شاريع اجلانبان بـحضور مـسؤول ا
في وكالـة الـتنـميـة الفـرنسـية سـيرج
ـديرين العام سنريتش وعدد من ا
شترك في في الوزارة أفق التعاون ا
مجاالت التنمية ومتطلبات التنسيق
ـــشــاريـع الــتي لـــتـــمـــويل عـــدد من ا
يـتــصـدرهـا مـركـز الــبـحث والـرعـايـة
ـوصل وبـناء الـصحـيـة في جـامعـة ا
مستشفى تـخصصي يحقق األهداف
ـتـوخـاة مـن خـدمـة اجملـتـمع. وقـال ا
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خـصـصـتُ الـقـسم االول بـشــكل اسـاسـي 
من تــــقــــريــــري حــــول ســــفــــرة تــــونس 

لـــلــــمـــهـــرجـــان
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الثقافي الذي اقـامه الوفد العراقي .. وفد
 ابـطـة اجملـالس الـبـغـداديـة الـثـقـافيـة في
الـعاصـمـة التـونسـيـة  بالـتـعاون مع دار
الثـقافـة ابن رشـيق.  بيـنمـا اقتـصر
الــقـــسم الــثــاني مـن الــتــقــريــر  لى
مـبـادرة ثالثـة من الـوفـد العـراقي 
هـم ( الــســـيــد مـــحـــمــد اجلـــابــري
والــشــاب ريــاض الــبــيـاتـي  وانـا
كاتب هذا التقرير )  بالتوجه  لى
مـقـبـرة سـيـدي عـبـد الـعـزيز حـيث
ضــريح الــدكــتــور مــحــمـد فــاضل

اجلمالي .
واالن نـتــابع..  الـهــدف الـثــقـافي
رغـم الـــغــــرض الــــســـيــــاحي من
سفرتنا الى تونس  كان الهدف
الـثـقـافـي حـاضـرا. بل انه طـغى
عــــلـى الــــهـــــدف الــــســـــيــــاحي.
ونقولها بـصراحة ان اجملموعة
الـــتي قـــصـــدت تـــونس  غـــيــر
مكلفة من احد  وغير مدعومة
ال مـالـيــا وال  جـرائـيـا. دفع كل
فـرد مـنـها ( 1100) دوالر هـنا
في بغـداد . اضافة الى (150)

ــشــارك الــغــرفــة دوالر عـــنــدمــا يــشــغل ا
لوحده.

ودفـــعـــنـــا في بـــغـــداد ( 40) الف ديـــنــار
سحة . عراقي مقابل ا

وفي تـونس دفــعـنـا 170 ديـنــار تـونـسي
(مـا يــعـادل 60 دوالر تـقــريـبــا ) الغـراض
ـا ــســحـة. ( طــبـعــا نـتــحــمل  اضـافــة  ا
دفعناه  تكاليف الـغداء والعشاء يومياً 
ــــرافق الـــســــيـــاحـــيـــة ورســـوم دخـــول ا
واالثـرية). هـذا كـشف مـختـصـر بـاجلانب
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الوسط الـثقـافي التـونسي تـابع فعـاليات
الوفد العراقي . والن للعراق مكانة اثيرة
لــدى الـــشــعب الــتــونــسي عــامــة  ولــدى
ـثقـفـ  اصة  فـقـد استـجـدت امسـيات ا
ثـقافـيـة. واولـها في مـبـنى بـلديـة مـساكن
حـيث كـان لقـاء تـرحـيـبي بالـوفـد اعـقـبته
دعــوة غـــداء اقــامـــهــا  جملـــلس الــبـــلــدي
ـســاكن عـلى شــرف الـوفــد. وفي مـسـاء
نفس اليوم  حل الوفد في امسية ثقافية
في صـالـون الـزوراء االدبي بـدار الـثـقـافة

ساكن .
وفي تلك االمـسـية االثـيرة  كـانت كلـمات
وقـــصـــائـــد وقـــراءات شـــعـــريـــة لالدبـــاء
الـــتــونــســيــ ولـالدبــاء اعــضــاء الــوفــد
العراقي . تخلل ذلك عـزف واغاني للفرقة
ــوسـيـقـار الالمع  الـتـونــسـيـة . وابـدع ا
عـــضــو الــوفــد  الــدكــتــور ســامي هــيــال
بالـعزف وتقـد وصالت  راقيـة غنـائية 
تفاعل معها اجلمـهور التونسي . ابتدأت

االمـسـية بـكـلـمة تـرحـيـبـية من
الــــســـيــــدة ســـعـــاد بـن حـــسن
بــربــري مــديــرة دار الــثــقــافــة
ــســاكن  تــلــتــهــا الــســيــدة
ـــشـــرفـــة عـــلى صــــفـــيـــة قم ا
صـــالــون الـــزوراء االدبي. ثم
االديـب احلـــــــــــاج صـــــــــــادق
الـــربـــيـــعي رئـــيـس الـــوفــد 
ئــــــيس رابـــــطــــــة اجملـــــالس
البغدادية الثقافية. ليتناوب
على اعـتالء منـصة احلديث
ادباء تونـسيون وعـراقيون
. مـن الــــوفـــــد الــــعـــــراقي 
حتـــــدث االدبـــــاء : زهـــــيــــر
الــــبـــدري .. عـــبـــدالـــهـــادي

صادق .. عبدالكر جودي .. عكاب سالم
الـــــطـــــاهـــــر .. هـــــاشم طـــــراد .. صـــــادق
ـطـلب .. صـالح اجلـزائري .. حـسن عـبـدا
عـبـد .. مـحـمـد اجلـابـري .  واعـتـذر ان لم
اذكــر اســمـاً مـن اخـواني اعــضــاء الــوفـد
الذين  حدثـوا.  شعـراء منسـيون .. كانت
لي كـلـمـة مــرجتـلـة . قـام الـصـديق عـضـو
الـــوفــــد االديـب الـــتــــراثـي هـــاشـم طـــراد

بتسجيلها فديو. فله
شكـري اجلزيل . ابتـدات كلـمتي بـالقول :

انا قادم من مدينة تتنفس شعرا . 
واضفت قائال :

انا عـراقي . والعـراقـيون قـلوبـهم بيـضاء
كــحــلـيب امــهــاتـهم . وطــبــاعـهم راســخـة
رســـوخ دجــلـــتـــهم وفـــراتـــهـم ونــخـــلـــهم

وزقورتهم وجبالهم.
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بـالطـيـبـة واالصالـة لـكن لـشخـصـية
حــمــدي عــفــتــان جــاذبــيــة وكــارزمـا
خاصة فعـند معرفتـه بإنني صحفي
واعـمل في جــريـدة الـزمـان رحب بي
بحرارة وحمـاس وسألني عن رئيس
التـحريـر" د. احمـد عبـد اجمليـد" فهو
ــهـــرجــات قـــد الـــتــقى بـه في احـــد ا
ـدينـة هـيت وبـدأ يـسرد الـثـقافـيـة 
ـتحـف التـراثي بـعد لي قـصة هـذا ا
ـتـحف يــتـشـابه ان قـلت له : " هــذا ا
مع مــتـحف فـي لـبــنـان يــطـلق عــلـيه
قـــــصـــــر مـــــوسى! والـــــدافـع من ذلك
ــــتــــحف كــــانت وراءه قــــصـــة حب ا
فـاشـلـة واراد مــوسى ان يـثـبت ألهل
حـبـيبـته بـإنه كـان جـديـرا بـاالقـتران
بـها فـمـا هي قـصـة احلب لـدى العم
حـمدي عـفـتـان الـتي كـانت وراء هذا
تحف?"  قـال لي حمدي عـفتان" انه ا
قــصـــة حب مــديـــنــة هـــيت تـــراثــهــا
ة االصـليـة كانت قـتنـيـات القـد وا
لدي هـوايـة جـمع الطـوابع والـصور
عـاما ــة  مـنـذ كـان عـمـري 16  الـقـد
عــام 1972 وقــد اشـــتــركـت بــأحــدى
ــيــة وفــزت بــهــا ــســابــقــات الــعــا ا
واعـــطــوني هـــديــة كــامـــيــرا وكــانت
حـافزا كـبـيرا لالسـتـمرار في الـتـقاط
ـثيرة والـغريبـة واالحتفاظ الصور ا
بـهـا  ثم بــعـد زيـارة احـد االصـدقـاء
فـي بــــغـــداد وهــــو مـن هـــواة جــــمع
الــتـحـفــيـات الـتــراثـيـة احــبـبت هـذه
الهوايـة واصبـحت عمـلي وهاجسي

تحف عام واهتمامي حتى افتتاح ا
1996 بـعــد جـمع مـقـتـنــيـات كـثـيـرة
تـــســتــحق ان تــعـــرض فــيه لــيــكــون
مــتــحــفــا لــلــتــراث في مــديــنـة هــيت
(مــديـــنـــة الــثـــقـــافــة والـــتــراث) و
االحتفـال بذكرى مرور 25 عاما على
ــتـــحف عــام 2021 وقــد تــأســـيس ا
شـرفـني الــعم حـمـدي بـوضع وشـاح
االحـتـفـالـيــة حـول رقـبـتي ألنه يـحب

الثقافة ويعشق جريدة الزمان.
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ـــقـــتــنـــيــات عـن ســؤالـــنـــا عن اهم ا
ــة الــتــراثــيــة ? اجــاب :انــهـا الــقــد
بـــنـــدقـــيـــة الـــشـــيخ ضـــاري وبـــألم
وحسرة يقول: كـانت لدي العديد من
ـة واالصـلـيـة لـكن ـقـتـنــيـات الـقـد ا
االمــريـكــان عـنــد احـتاللــهم لـلــعـراق
ـــديــنـــة هــيـت جــعـــلــوا ودخــولـــهم 
ــدة اقـــامــتــهم في مــبـــنى مــتــحــفي 
اسـبــوعــ (وسـرقــوا) مـا خف وزنه
وغال ثـــــمــــنـه!! وعــــمـــــلت جـــــاهــــدا
لـتعـويض مـا سـرقوه لـكن احلـصول
على االشياء الـتراثية االصـلية ليس
ســهال! وجـــاء داعش وخــرب ايــضــا
ـقنيـات (االمريـكان يـسرقون بعض ا
وداعش يـخـربون حـضـارتـنـا) وعلى
الـرغم من كل هـذا حـاولـنـا تـعـويض
مـا ســرق و تـخــريـبه فـكــان جـهـدا
متـعبا و مـكلـفا لـكنه يشـرفنـا ويليق
بــتــراث مـديــنــتـنــا احلــبـيــبــة  وانـا
ــاديــة أعــتــمــد عـــلى امــكــانـــيــاتي ا
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حينما قررت السفر مع شركة محلية
الـــتي تـــهــتـم بــتـــنــظـــيم رحالت الى
ــدن الــعــراق ـــعــالم الــســيــاحــيــة  ا
وكــانت رحـلــتــهم لـهــذه اجلـمــعـة /4
2الى مـديـنـة (هـيت) لم يـخـطر عـلى
بالي اال تاريخ احلركة الشيوعية في
مــديـنــة هـيـت الـتي تــعـد الــعـاصــمـة
السـياسـية للـشيـوعيـ ابان مراحل
تـاريخـيـة مـتـعددة! وتـذكـرت الـكاتب
ـثـيـر لـلـجـدل الـراحل مـدني صـالح ا
كـذلك كـنت متـشـوقـا لـزيارة مـنـطـقة
(الـشاقـوفـة) حيـث ال زالت النـواعـير
مــنــذ 400 عــام وهـي تــدور لــتـــنــقل
يـاه من نهـر الفـرات الى البـسات ا
الـــــتـي تـــــقـع في مـــــوقـع اعـــــلـى من
الـنهـر.واسـترجـعت مـعلـومـة توضح
ــعــالم ان كل حــضـــارات الــعــراق وا
ديـنة هيت العمـرانيـة االثرية كـانت 
بصـمة فـيهـا ألنهـا كمـا يطـلق علـيها
(مــديــنـة الــنــار) وجـاءت الــتــسـمــيـة
لوجود عـيون (القـير) التي يـتم فيها

طالء

ــــا بـــشـــكـل اســـاسي ـــبـــانـي قـــد ا
وحـديث لغـراض جتـنب الـتشـقـقات
ولم اكـن اعــرف بــأنـــني ســوف اجــد
متحـفا لـلتراث الـشعبي هـو (متحف
الشهيد أحـمد عفتان لـلتراث) ليكون
مــحــطــتـنــا االولى في هــذه الــرحــلـة
ـبـهـرة واجلمـيـلـة! كـان االسـتـقـبال ا
تـحف مـخـتلـفـا! بيـنـما عـند بـوابـة ا
تتوقع ان جتد شـخصا مـزعجا يقف
في البوابـة يجبـرك قبل الدخول الى
تــلك االمــاكن عــلى دفـع اجــور زيـارة
ـتحف وقـد يـتـكلـم معك من دون ان ا
ــنـوع الــتـصــويـر) يــبـتــسم قـائال (
وجـدنــا الـعم (حــمـدي عـفــتـان) يـقف
مــبـتـســمـا مــرحـبـا بــنـا وكـأنـه يـقـيم
دعوين! وبدال من عرسا ويـستقبـل ا
ان يــأخـذ من الــنـقــود ! اعـد  طــاولـة
طـــويـــلـــة وضع عـــلـــيـــهـــا صـــحــون
(الـراشي والـدبس والـتـمـر وكـاسـات
) قـلنا لـرئيس احتاد االدباء في الل
مــديـنــة هــيت (جــمـال داود) مــا هـذا
الــكــرم نــحن من
يـــجـب ان نـــدفع
ــتــعــة مــقــابل ا
والـــفــــائـــدة من
زيــــــــارة هــــــــذا
رفق التراثي ا
والـــســــيـــاحي
ـــــــــــــهـم ? رد ا
عــلـيــنــا: الـعم
حمدي عفتان
كـر وعــزيـز
الــــــنــــــفس و
يـــــــشـــــــعـــــــر
بــــــاخلــــــجل
فهو يريد ان
يـــقــــدم لـــكم
فــــــــطــــــــورا

متكامال!
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تــــتـــمــــتع
الشـخص
يــــــــــــــــات
الـــعـــامــة
فـــــــــــــــــــي
مـــــديـــــنــــة هـــــيت

اخلـاصـة وال يـوجـد اي دعم من ايـة
جهة يـقول رئـيس احتاد االدباء في
هـيـت (جـمــال داود) ان هـذه الــقـاعـة
تحف التي تعـرض فيـها مقـتنيـات ا
وضـعــهـا احلــاج حـمـدي عــفـتـان في
خـدمــة الـثـقـافـة واالدب فــنـعـقـد بـهـا
اجلــلــسـات االدبـــــــــيــة والــثـقــافــيـة
والــتي تــتــنــاول الــتــاريـخ والــتـراث

واالثار.
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ــة ومن الــتـاريخ صــور كــثـيــرة قــد
عاصـر حصل عليـها حمـدي عفتان ا
ـلـوك ــتـحف (صـور ا وتـعـرض في ا
الــثالثـة والــرؤوسـاء اجلــمـهــوريـة )
ـــديـــنـــة هـــيـت في مـــراحل وصــــور 
اما صورة شقيقه تاريخية متعاقبة 
الــشــاب (الــشــهــيــد احــمــد عــفــتـان)
تتـصدر تـلك الصور وهـو اطلق اسم

تحف على اسمه تخليدا لذكراه! ا
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تحف يعجب به ويعد كل من يزور ا
اجنـازا يـسـتــحق االشـادة فـالـروائي
ـتـحف حـمـيـد اخملــتـار قـد زار هـذا ا
وكتب عنه قـائال:"  أنتم وجه العراق
ــا يـــحب احلــقـــيـــقي وفـــقـــكم الـــلـه 
ؤسـسات الـثقـافية ويرضى ونـحن ا
غيـر احلكـومية سـنكـون معـكم اليوم
وغـدا بـإذن الـله أتـمـنى لـكم الـنـجاح
الدائم" امـا الـفنـان التـشـكيـلي (دهام
ـــتــــحف قـــائال:" بــــدر) فـــكـــتـب عن ا
ــــا شــــاهــــدت أســــجل إعــــجـــــابي 

ـا تأثرت به تراث وسروري العالي 
حضـاري وفكـري وفني أصـيل"اما د.
ســعـــدي احلــديــثي فـــكــتب " اثــارني
ـتــحــــــــف في مــديــنـة وجــود هــذا ا
هيت وشعـرت بالـفخر ألن أبـناء هذه
ـديـــــــــنـة يــتـمـسـكـون بـتـقـالـيـدهم ا
ـتـأصلـة وعـظـــــــمـة هذا الـثقـافـية ا
شـروع أنه مؤسـسة خـاصة يـتولى ا
أمــرهــا واحــد من أبــنــاء هــيت الــتي
تــزخـــر بــالـــعــــــــــــلــمـــاء والــكـــتــاب

والشعراء"
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ـا يـطـلـق عـلى هـيت (مـديــنـة الـنـار) 
تحف تملكه من عيـون (القير) وفي ا
وذج لكيفية عمل القير الذي يوجد 
ـباني لـتـكون مـتـماسـكة تـطلى فـيه ا
وشـــرح لـــنــا احلـــاج (خـــالــد جـــهــاد
حــسن) تـــفــاصـــيل هــذه الـــعــمـــلــيــة
مــوضــحـا ان كل حــضــارات الــعـراق
اعتمـدت في البنـاء على مادة الـقير 
واالن يــــســـتـــخـــدم الـــقـــيـــر في طالء
السـطوح وتـاريخـيا  طالء سـفيـنة
ثم نـــوح وبــرج بـــابل والـــزقــــــــــوة 
ـكــوار) الـذي يــعـلق في اشـار الـى (ا
ـــكــنـك ان تـــعــرف ـــتـــحف قـــائـال  ا
كـوار الذي واجه الـثائر فـيه مدافع ا
االنكليـز هو متـكون من عصا غـليظة
في نــهــايـــتــهــا (الــقـــيــر) احلــجــري!
وضـحـكــنـا ونـحن نـســتـرجع هـوسـة
ثـورة الــعـشـرين (الــطـوب احـسن لـو

مكواري) n∫ زيارة متحف العفتان
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ثم قـدمت
قـــراءات من شــعـــر الــشـــاعــر الــتـــونــسي
الراحل اوالد احمد الصـغير . وهو شاعر
مبـدع . لـكنـه منـسي . ثم قـدمت قراءة من
شــعـر الــشـاعــر الـفــلـســطـيــني مـصــطـفى
القيسي. بعـد ذلك قدمت قراءات من شعر
ـيـعة عـباس عـمارة. اعـقبت ذلك الراحـلة 
بـقــراءات من شـعـري. تـصــدرهـا بـيت من
نـظمـي جاء فـيه .. نـحن في الـريف بـقـايا

فئة دينها احلب ودنياها السمر .  
 V Ë «œUN

وقــبل خــتــام االمــســيـة تــبــادل الــطــرفـان
التونـسي والعراقي الشـهادات التـقديرية

واهداءات الكتب والصور التذكارية.
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ان واألقتـناع بالشيء وبنقيـضه  وهو القابلية ازدواج الفـكر هو قدرتك على األ

نطقية والرضوخ لهيمنة الال منطق. في فصل مؤشرات العقل ا
ـاضي كان هـناك كـاتب وصحـفي بريـطاني يـدعى جورج في اربعـينـيات الـقرن ا
اورويل  اختـار اورويل خطًا سياسـيًا خاصًا به كمـا اختار اسمهُ هذا وعُرف به
قراطـية وحارب بكتاباته بدلًـا من اسمه احلقيقي  آمن اورويل باالشـتراكية الد
آنــذاك االنـظــمــة الـشــمــولـيــة الـتـي-بـرأيه- انــهــا لم جتـلـب إال الـدمــار واحلـروب
تواصـلة والـظلم وعدم احـترام اإلنسـانيـة وهذا الذي يـتعارض مع واخلسـارات ا
ؤلـفات العديدة في ما كـان يرغب فيه وهي العدالـة األجتماعـية  من ضمن تلك ا
مواجـهة الـنـظام الـشمـولي طـرح لنـا حالـة ازدواج الـفكـر في روايته "1984 تـلك
الـروايـة الـتي جنح في نـسج خـيـاالته فـيـهـا وتـوقـعـاته لألحـداث في حـال اسـتـمر
الـنـظـام الـشـمـولي عــلى وضـعه وقت ذاك حـتى عـام 1984 فـخط لـنـا رائـعـة من
روائع األدب السـياسي واألجتـماعي  لدرجـة شعورك وانت تـقرؤها بـأن ما كُتب

فيها قد كُتب االن وليس منذ ما يقارب ثمان عاما!.
ولــعل اهم افــكـاره الـتـي تـعــنـيـنــا في عــراق االن هـو ازواج الــفـكـر الــذي تـطــلـبه
ـواطن العـراقي البـسيط يرى السـياسـة احلاكـمة من الـشعب الـعراقي فـما زال ا
تـفشي في ـتتـاليـة في عـداد عمـره بسـبب الـفسـاد ا بـأم عيـنـيه حجم اخلـسائـر ا
الدولـة واخملطـطات الال سـياسـية الـتي تسـعى وراءها سـاسة العـراق  الذين هم
ـواطن  هـمـهم الـوحـيد ـصـالح الـتي تـصب في مـصـلـحـة الـوطن وا ـنـأى عن ا
تقسيم الثروات واخذ احلصة الوافرة من تلكم الكعكة التي لم يتكفلوا حتى عناء
ارسون حياتهم كأنهم مـثال يحتذى في طريقة تطبيق جتهـيزها!  ومع كل ذلك 
دى فشلهم الذريع في اعمار السيـاسة احلكيمة بالـرغم من معرفتهم القصـوى 
ا حينما يطلون بدعاياتهم اإلنتخابية أو واصالح هذا الـبلد  وليس فقط هذا وإ
واطن قد حتسنت البـرامج السياسية ويـدّعون أنهم باستالمهم زمـام احلكم ان ا
ة عنـوية وأن احليـاة التي يعـيشها بـفضلـهم اصبحت حـياة كر اديـة وا اموره ا
وال داعي لـتـعـكـيـر صـفـو عـمـلـيـتـهم الـسـيـاسـيـة بـالـتـنـديـد الـدائم لـهم والفـعـالـهم

البخسة.
عــلى الـرغم مـن انـهم كــتـمــثـيــلـيــة احلـزب الــتي طــرحـهــا اورويل فـالــذي كُـتب له
األنـضـمـام الى صفـوف احلـزب الداخـلـيـة يعـيش في تـرف وسـخاء الـنِـعم  لـيقل
نـتمي للصـفوف اخلارجيـة حتى ينـعدم عند الـطبقة الـعاملة او هذا الشيء عـند ا
ما أسـماهم عـلى لسان احلـزب بالـطبقـة "العـدم" اي وكأنـهم الشيء حتى أنهم ال

يدرجونهم حتت مسمى البشرية !
ان في نفوس الشعب باني السيادية لـلعراق يريدون بث اإل الذين يـقيمون في ا

لهذه الشعارات 
-احلرية عبودية
-احلرب سالم
-اجلهل قوة

تلك الـشعارات االزدواجية التي كتبها اورويل عـلى لسان النظام الشمولي والتي
كـان مـحـقًــا بـهـا وتـنـطـبق عــلى واقع الـشـخـوصـات الـتي
تسـيطـر على بالدنـا  تلك الشـخوصـات التي تـعلم بأن
في احلريـة وعيًا وفي الـسالم مجالًا لـلتفـكّر وفي العلم
اصالحـا وتطويـرا وهذا مااليـريدونه ألنـهم ان  اخشوا
شيء فهـم يخـشـون القـضـاء عـليـهم في بـلـدٍ إن كان لهُ

غتصبة. عنوان فسيكون بلد اخليرات ا
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بغداد

َ البارزينَ إذا لم نقل كلَّهم نسـمعُ ونرى منهم يومياً في أغلبُ الـزعماءِ السياسيـ
قـليـدي واأللكـتـروني ووسائـلِ التَّـواصلِ االجـتمـاعي ما جمـيعِ وسـائلِ اإلعالمِ التـَّ
يتـحدثونَ به عن النَّـزاهةِ والشَّفـافيةِ والعـدلِ واإلصالح ومحاربةِ الـفسادِ واحلكمِ
َ ورعايةِ الـفقراءِ واحملتـاج وتثـبيتِ ركائـز النظام ـظلومـ الرَّشيـدِ وإنصافِ ا
عـلـيم والـبـناءِ واإلعـمـار وضـبط الـسالحِ وال نـهـايةَ ِ الـتـَّ ودعم الـقـضـاء وتـرص

لـ(الواو) إذا أردنا كتابةَ كلَّ ما يقولونَ.
فرداتِ َ على قولِ هذه الـعباراتِ وا همُّ واحملوريُّ هنا إذا كـانوا متفـق السـؤالُ ا
ـانعُ أن يجلسوا على طاولةٍ واحدةٍ ويرسموا صورةً واقعيةً لتطبيقِها على ماهو ا
دهـورِ وإنقـاذ الـنَّـاسِ من األرضِ من خـاللِ الـعمـلِ اخملـلصِ والـوطـني إليـقـافِ الـتـَّ
ـسـتقـبلِ واالرتـبـاكِ واخلـوفِ من جهـٍة ويـنـقذوا شـتتِ وعـدمِ الـثقـةِ بـا احلـيـرةِ والتـَّ
أنـفـسَـهم من احلـرجِ والـتَّـاريخِ الـذي ال يـرحمُ من يـتـصـدَّى وال يـسـتـطـيعُ الـعـبورَ

بالنَّاسِ إلى بر األمانِ من جهةٍ أخرى ويُؤكدوا أقوالَهم باألفعالِ.
وهنـا نذَكـر بحديثِ مـعلـمِنـا وقائـدِنا مـحمـد (صلى اللـه عليه
وآله وســـلم) إذ قــــالَ: إنَّ الـــلهَ ال يـــنـــظــــرُ إلى صـــورِكم

وأموالِكم ولكنْ ينظرُ إلى قلوبِكُم وأعمالِكُم.
# القـيـادةُ فـعل وردُّ فـعلٍ فـإذا كانَ األولُ يـعـودُ بـالـنَّفعِ
عـلـى اجلمـيـعِ فـإنَّ الـثَّانـي يـتـحـولُ إلى مـسـؤولـيةٍ ووالءٍ

وانتماءٍ وحبٍ.

بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان عـبـد
الـصــاحب (أعـرب عن شــكـره لــلـوفـد
ــبـذولــة في الــزائــر عــلى اجلــهــود ا
ميادين الـتعاون مع الـعراق وترتيب
األولـويـات الـتي تـقتـضـيـهـا طـبـيـعة
شاريع في محافظة نينوى) مشيرا ا
الى أن (وزارة تـولي اهتـمـاما كـبـيرا
لـلـجــامـعـات الـتي تــعـرضت لـلـضـرر
بـســبب عـصـابــات داعش اإلرهـابـيـة
وأنـهـا تـضـع في صـدارة اهـتـمـامـهـا
تقـد اخلدمـات الـعلـميـة والبـحثـية
بـالـتـعـاون مع اجلـهـات ذات العـالقة
في احملــافـظـة والســيـمــا مـا يــتـعـلق
ـــراكـــز ـــســـتـــشـــفى وا ـــشـــروع ا
البحـثية الـعلمـية اخملتـصة).بدورها
ديرة اإلقـليـميـة في الشرق سجـلت ا
األوسط كـــاثـــريـن بـــونـــو شـــكـــرهـــا
وتقديرهـا للوزارة على تـعزيز مسار
شـترك ورسم خـارطة دقـيقة العـمل ا
للتـعاون في مـجال التـمويل وبرامج
الــتــدريب والـــبــحث الــطــبي ووضع
الـنقـاشـات ضمن سـيـاقهـا اإليـجابي
الـذي يــحـقق أهـداف الــتـنـمــيـة عـلى
وفق تـــوقــيـــتـــات مـــدروســـة تـــخــدم

. البلدين الصديق
وأكـــد وزيــر الــتــربــيــة عــلي حــمــيــد
الــدلـيــمي  أن الــعـراق بــحــاجـة الى
ـــتـــقــــدمـــة في مـــجـــال دعم الـــدول ا
الــتــعــلــيم.وقــالت الــوزارة في بــيـان

تلقـته امس إن (الدليـمي استقبل في
مـــكــــتــــبه الــــســـفــــيـــر
الــــبـــريـــطــــاني مـــارك
بـــرايــــســـون ومـــديـــر
اجملــــلـس الــــثــــقــــافي
الــــــبـــــريـــــطـــــانـي في
الــعــراق جــيم بــتــري
بـحــضـور مــديـر عـام
الـعالقــات الـثـقــافـيـة
عـالء عـــــبـــــد عـــــودة
مبـينة أنه الوائـلي) 
( بـــــــــحـث آفــــــــاق
الــتــعـــاون الــعــلــمي
والتـربـوي لالستـفادة
من جتــــارب الــــدول

ا تقدمة  ا
يــــــــــخــــــــــدم
الــــــنــــــظــــــام
الـتــعـلــيـمي
فــــــــــــــــــــــــي
الـــــعـــــراق)
وأكــــــــــــــــــــد

الـدلـيـمي (حـرص
الــــــــوزارة عــــــــلى
ـزيد من حتقـيق ا

الــتـــعــاون والــشــراكــة بــ الــعــراق
وبـريــطـانـيـا) آمالً (اســتـمـرار الـدعم
الكـات وخـاصـة في بـرامج تـدريب ا
وحتــســ األداء في تــدريس الــلــغـة

االنكليزية وتوظيف التكنولوجيا في
الـــتــعــلــيم بــاإلضـــافــة إلى الــبــرامج
والـدورات الـتي يــقـدمـهـا
اجملــــــلـس الـــــــثــــــقـــــــافي
الـــــبـــــريــــــطـــــانـي الـــــتي
تسـتهـدف حتسـ نوعـية
الــتـعــلــيم ورفع كــفـاءته ).
وتـابع أن (الـعـراق يـحـتـاج
ـتقـدمة في الى دعم الدول ا
مــجـال الــتــربـيــة والــتـعــلـيم
واالطـالع عـــلـى الـــتــــجــــربـــة
الـبـريطـانـيـة وتـنفـيـذ مـشروع
التعـليم الـشامل بـاجلودة على
غـرار مـا  حتـقــيـقهُ من بـرامج
ســـابـــقـــة بـــ الــوزارة واجملـــلس
دارس الثـقافي الـبريـطاني ومـنهـا ا
الــصــديـقــة لـلــطــفل الـتــقــيـيم
اخلــارجي  تــطــويــر اإلدارات
ـدرسـيـة). من جـانـبه أوضح ا
بـرامــسـيـون (أهــمـيـة الــشـراكـة
ودور بالده في دعم التـعـليم من
خـالل عـــــــــدد مـن الـــــــــبـــــــــرامج
شاريع التي يقـيمها اجمللس وا
مــشـيـراً الى الــثـقـافي الــبـريــطـاني) 
(حـرص بالده واسـتـعـدادهـا لـتـقـد
كل أوجه الـتـعـاون عبـر مـؤسـسـاتـها
اخملـتـصـة لـقـطـاع الـتـعـلـيم بـالـعراق
وتنفيذ اخلطط والـبرامج التطويرية

ياً). ا يعزز موقعه التربوي عا bOKI∫ السفير االسباني يقلد فرهاد عالء الدين وسام الشرف
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جاء في التاريخ :

ـــديــنـــة الى طـــعـــام أُعــدَّ لهُ انّ الـــرســول (ص) دُعـي مِنْ قِـــبَلِ بــعـض أهل ا
وخلمسةٍ من أصحابه فأجاب دعوتهم  

وحـ اجته وأصـحـابه اخلمـسـة الى مكـان الـدعـوة أدركهم أحـد األصـحاب
فماشاهم  

فلما دَنَوْا من القوم أصحابِ الدعوة قال النبي (ص) للرجل :
" إنَّ القوم لم يَدْعُوك  

فاجلس حتى نذكر لهم مكانك  
ونستأذنهم لك "

-2-
والسؤال اآلن :

دعوين ? تناهية التي راعاها الرسول (ص) بشأن الدعوة وا أرأيتَ الدقة ا
انع أصحاب الدعوة مِنْ دخولِ صحابيٍّ يريد الرسول (ص) هل يـعقل أن 

ان يكون معه على مائدتهم ?
اننا واثقون بانهم سيرحبون به ويفرشون له قلوبهم قبل بساطهم .

ولـكنَّ الـرسول (ص) - وهـو الـذي ابتـعثـه الله لـيتـمم مـكارم االخالق  –أبى
أنْ  يُـدخله مـعه الى دعوة الـقوم من دون ان يوجـهوا له دعـوة خاصة  وفي
ذلك مـنتـهى احلرص على مـراعاة إراداتهم ورغـباتـهم فقد يـكون بيـنهم وب
نعهم من دعوته  وبالتالي فانّ لتحق بالرسـول (ص) ما  هـذا الصحابي ا

دخوله عليهم يُسبب لهم احراجا ال يريد الرسول (ص) أنْ يوقعهم فيه .
وهنا يكمن الدرس البليغ .

انّ مــقــتـضـى اخلـلـق الـعــالي حتــاشي احــراج اآلخــرين  والــتـدخـل في مـا
رسموه وأرادوه .

وفي هـذا مـنــتـهى احلـفـاظ عـلى حـريـة اآلخـريـن في اخـتـيـاراتـهم بـعـيـداً عن
الضغوط واإلحراجات .

-3-
وجهة انّ الـصحابي الذي التحق بالرسول (ص) لم يكن على علمٍ بالدعوة ا
ــا لم يــكن هــو اآلخـر يــريـد الى الــرسـول (ص) ومــرافــقـيـه اخلـمــسـة  ور
الـدخول معهم ولكنَّ الرسـول (ص) استبقاه خارج مكـان الدعوة ليذكر لهم
بـادرة من قـبـلـهم لـدعوتـه ويكـون ذلك أعـزّ له وأوقـر وهـكذا مـكـانه فـتـتم ا
يـجب ان يـحـرص كل مـنـا عـلى تـوفـيـر اإلعـزاز واالكـرام الخـوانه بـعيـداً عن
ـطـبـات وهـذا يـعـني انك كـمـا حتب ان تُـقـدّر وتُـكـرّم علـيك أنْ ايـقـاعـهم في ا

حتبّ ذلك الخــيـك وبـهــذه الــروح الــطــيّــبــة تـتــعــامل مع
االخوان واألحداث .

هـــذه هي األصــول األخالقـــيــة الـــرفــيــعـــة ولــكنْ –
ولالسف الشديد  –ال جتـد لها عشّاقا  وال أتباعاً
االّ في القليل النادر من ذوي االنضباط وااللتزام .

W∫ احملرر خالل جولة في اسواق هيت u
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

ÍcG ® l  X dOÝ qÐœ ©· Æ„ ±±® WO{U*«Ë WKÐU « ÍcG  À«b×?²Ý«) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
?WM ±≥∞≥) وبـكلـفـة تخـمـينـيـة مقـدارها ?  WO?K?O?LJ?²? « —ôËœËd?²³? « W?½“«u درجـة ضـمن تخـصيـصات ( wŽU© وا d? « b?L?Š« bO?Ý W?D?×  s  ©· Æ„ ±± W?A?ðU?M*«

ÆÂu¹ ©±≤∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ ·ô« lÐ—«Ë WzUL LšË ÊuOK  Êu²ÝË bŠ«ËË WzULFÐ—« ©¥∂±[μ∞¥[∞∞∞®

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمـان(صادر من ا «dŽ —UM?¹œ n « dAŽ W?²ÝË WzU?L²Ý Ë Êu?OK  W?FÐ—«® ©¥[∂±∂[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±® ·œUB?*« ©¡UŁö¦? «® Âu¹ Êu?JOÝ W?B U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≤Ø≤∏® ·œUB?*« 5MŁô« Âu?¹ ÊuJ?OÝ W?B U?M*« ozUŁË lO?³  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≤® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (كهربائي)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (٤٦٫١٥٠٫٤٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٣٨٫٤٥١٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 

 UJ L²  Ê«bI

ـسـتـمـســكـات (اجلـنـسـيـة. شـهـادة فـقـدت ا
اجلنسية جواز السفر) لكل من :- 

١- عقيل ياس سلطان
٢- رسالة خالد مخلف
٢- سالم عقيل ياس
٣- أحمد سالم عقيل
٤- الرة سالم عقيل

٥- يوسف سالم عقيل
٦- سالم عقيل ياس
٧- سبأ عقيل ياس
٨- ياسر عقيل ياس

ن يـعثر عليـها تسليـمها الى جهة يرجى 
االصدار... مع الشكر.

بسم الله الرحمن الرحيم
(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَّبهِمْ

وَرَحْمَة وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)
ببـالغ من احلزن واالسى مع الـتسـليم والـرضى بأمـر الله تـعالى وقـضائه تـلقـينا

?n¹dý aO?A جنل العالمـة واإلمـام الراحل خـبر وفـاة الـعالمة الـفاضل »

UDG¡ "طيب الله ثراهما" « nýU  5 (« bL×  aOA «

عـرفت الـنــجف الـشـيخ شـريف بــتـواضـعه و مـسـاعـدته لــلـفـقـراء و احملـتـاجـ و

احملافـظة على تـراث النجف و مـكتباتـها ابان االنـتفاضـة الشعبـانية و كـان امينا

رجـعـية من احلـقـوق و قال عـنه زعيـم لطـائفـة ابـو القـاسم اخلوئي عـلى مبـالغ ا

قدس الله نفسه الزكية.  (انت شريف كما سماك ابوك شريف)

włUH)« W بـاحر التعازي الى اسرة الفـقيد و آل كاشف الغطاء öÝ …—u² b تتقدم اسرة »

جميعا و كل عارفي سماحة الشيخ و يبتهلون الى الله ان يتغمده بواسع رحمته.

عظم الله أجوركم وأحسن الله عزاءكم ورحم الله ميتكم.

والسالم عليكم ورحمة الله و بركاته

 5LKF²*« WÒO √

بغداد

 wLýUN « qNM

مـا زلت الـى اآلن وقـد غـدوت كـهالً واشـتــعل رأسي شـيـبـا اذكــر حـيـنـمـا كـنت
تلـميذا في االبتدائـية في درس اإلمالء كنت قد كتـبت فعل مضارع من األفعال
اخلمـسة مـجزوم بـحذف الـنون وهـو (يكـتـبوا) بـهذا الـشكل (يـكتـبو) هـكذا من
دون األلف ,فكـان ان عاتـبني مـعلـمي الفـاضل رحمه الـله خلطـأي الشـنيع هذا
ـدرسـة االبـتــدائـيـة. وعـلى اثـر هـذا ـتـفـوقـ األوائـل عـلى ا !!. فـقـد كــنت من ا

اخلطأ الوحيد في االمالء نلت درجة  9من .10
  كان درسـا قاسيـا لي. حزنت وقتـها كثـيرا كوني لم أنل درجـة كاملـة كما هو
ـعــهــود في الـدروس األخــرى. ومـنــذ ذلك الــيـوم آلــيت عـلـى نـفــسي ان اتـقن ا
ـسـتطـاع كـونـها االمالء واجـيـده تـمـاما ,وأن اجيـد كـذلك لـغتي الـعـربـية قـدر ا
لـغـتي ولغـة قـومي ويكـفـيـها عـظـمة وقـداسـة انهـا لـغة الـقـرآن الكـر ولـغة اهل

اجلنة.
ـاجسـتـير    ومـرت الـسنـون الـطـوال سراعـا كـما الـبـرق. وبعـد نـيـلي شهـادة ا
وعـمـلي تـدريـسـيـا في الـكـلــيـة وجـدت الـعـجب الـعـجـاب من األخـطـاء الـكـارثـيـة
ـسـائي ومن مـخـتـلف ـهـولـة لـبـعض طـلـبـتـي ومن الـدراسـتـ الـصـبـاحي وا وا
ـنفصل (هو فرد ا راحل !. كـان البعض منـهم يكتب مـثال ضميرَي الـغائب ا ا
و هي) كمـا هـو شـائع بـلغـة (الـفـيس) أي هـكذا (هـوة).. و(هـيـة). و(انه) هـكذا
(انهـو) !!.  ومفـردة شكراً هـكذا (شـكرن) أي انه يـكتب الضـمة واواً والـتنوين
نـونــاً !!. االمـر الـذي دعـاني لــلـتـسـاؤل فـي سـري : تـرى لـو قــيّض وشـاهـدهـا
معـلمي الفاضل ذاك فماذا تراه سيقول... اال يطلب من فوره العودة لقبره ?!!.
وكنـت ـ وما زلت ـ في مـحاضـراتي احث طلـبتي عـلى اتقـان االمالء قبل اتـقان
ـنهجيـة العلـمية خاصـة وأنا ادرّس مادة الـسيناريـو الذي يتـطلب اتقان ادة ا ا
عيب ان يتخرج الطالب اللـغة والوصف والتعبير وأقول لـهم بأن من اخملجل وا

وهو ال يعرف كتابة ضمير منفصل !!.
   ورغم هذا فـأني التمـس لهم بعض الـعذر ال كله ألنـهم من جيل التـسعيـنيات
ظلوم ـفروض على شعبـنا ا وبدايـة األلف أي جيل احلصـار اجلائر السابق ا
بـتلى في سـنـوات القـحط واحلرمـان. حـيث فتح عـيـنيه مـبكـرا عـلى معـلمه او ا
مدرسه او حـتى مديره وهو يدور بعربة (لبلبي) او ماكنة (حب و شامية) حتت
ربي الفاضل ان يؤدي علم وهو ا ذل احلاجـة وقسوتها. فكيف نأمل من هذا ا
دوره كامال .. وكـيف نـأمل بـعـدهـا من الـطالـب ان يكنّ لـه االحتـرام والـتـبـجيل
عـلم ان يـكون الذي يـلـيق به وهو الـذي قـال فـيه الشـاعـر احمـد شـوقي (كـاد ا

زري الذي يذيب احلجر ?!!. أساوي ا رسوال) وهو يراه بهذا الوضع ا
   وهـا نـحن الــيـوم نـحـصـد زرع االمس عــلى الـصـعـيـد الــعـلـمي وسـواه عـلى
مخـتلـف الصـعُد. واذا كـان من الـسهل بـناء الـبـنى فمـا اصـعب وما اشق بـناء
... خمسة كنـا فمتى سـيكون... بعـد جيل... جيلـ االنسـان !. وإن كان ذلك 
?!. والـطــامـة الـكــبـرى ان من بـ هــذا اجلـيل والالحق مـن حـمـلــة الـشـهـادات
علومة للجميع من سـيكون مستقبال معلما ليخرج اجلامعـية وبسبب الظروف ا
بدوره أجـيال واجـيـال. ومنـهم من قد يـكـمل دراساته الـعلـيـا ليـخرّج هـو االخر
. ومنهم من قد يتبوأ منصبا قياديا او مسؤوال في الدولة ولك ي اجيـاال اكاد

ستوى اللغوي ?!. ان تتخيل األجيال الالحقة على ا
ـتعـلـم وهي    انـهـا مأسـاة جـيل بـأكمـله  وهي بـاخـتصـار مـا تـسمى امـيـة ا
تفـرق عن امـية اجلـهلـة فـقط في ان البـعض مـنهم من يـتخـرج وهـو يعـرف فقط
الـقـراءة واحلروف الـهـجائـيـة اال انه قد يـعـجز عن كـتـابة جـمـلة بـسـيطـة واحدة
ـا أخـطـاء لـغــويـة او نـحـويـة او امالئـيـة. هـذا قــدر تـعـلق االمـر بـدراسـتـهم دو
نـهجـية امـا ان تـأمل من بعـضهم شـيء اسمه (ثـقافـة عامـة) فـستـجد انـها ال ا

تعدو سوى نكتة سمجة اذا ما ذكرناها !!.
ـسؤولـية ذلك بـررات فنـحن ال نعـفيـهم من جزء من ا    ورغم تلك االسـبـاب وا
ــطـلـوب مــنـهم ان يــحـسّـنــوا ويـطـوروا بــأنـفــسـهم من مــسـتـواهم الــلـغـوي انّ ا
ـعــرفي ولـو بـقـراءة مـقـال في صـحــيـفـة او وريـقـات من كـتـاب مـا والـثـقـافي وا
لدقـائق يختلـسونها من الـساعات الطوال الـتي يقضونـها كمدمـن على مواقع
التـواصل االجتماعي مثل الفيس واالنستغرام والتك توك وسواها من عشرات
التـطبيقات التي اكتفوا باستخدام اجلانب السلبي منها دون اإليجابي لألسف

الشديد لكي يكونوا جديرين بحمل شهادة (البكالوريوس).
عـطـيات فال تـسـتغـربـوا او تذهـلوا    لهـذا وفي ظل هـذه ا
يـوما ما في قادم األعوام اذا ما شاهد او سمعتم بأن
هــنـاك من بــعض اخلـريـجــ من يـجــهل قـراءة وكــتـابـة

احلروف الهجائية... وعجبي !!.
ي { كاتب واكاد

ــنـــظـــمـــة إن الـــعـــدد الــهـــائل  19فـي ا
لإلصـابـات بـأومـيـكـرون يـثـيـر الـذهول
وقـد تكون األرقام احلقيقية أعلى بكثير
ـعروفـة. وعـدت أن أوميـكرون مـن تلك ا
"جتــعل الـذروات الــسـابــقـة تـبــدو شـبه
مـسطّـحة". وأضـافت "ما زلـنا في خضم
هـــذا الـــوبـــاء. آمل أنـــنـــا نـــقـــتـــرب من
نـــهــايــته" مـــوضــحــة أن "الـــعــديــد من
الــبـلــدان لم تـتــجـاوز ذروة أومــيـكـرون
بـعـد".وأعربت فـان كـيرخـوف عن قـلقـها
الــكـــبــيــر إزاء ارتــفـــاع عــدد الــوفــيــات
ألسـابـيع عدة مـتـتالـيـة مؤكـدة أن "هذا
الــفــيـروس ال يــزال خـطــيــرا".وتـتــعـقب
ـتحورة ـنظـمة 4 سـالالت فرعيـة من ا ا
أومــيــكــرون. وبــيــنــمـا كــانـت الـسـاللـة
الـفـرعـية "بي آيه. "1هـي السـائـدة فإن
توقع أن "بي آيه. "2أكـثر عدوى ومن ا
تــمــثـل حــصــة مــتــزايــدة من إصــابــات
أومـيكـرون. وقالت فـان كيـرخوف إنه ال
يــوجـد مـا يـشـيـر حـتى اآلن إلى أن "بي
آيه. "2 تـتسبب بأعراض مرضية حادة
أكـثر "بي آيه. "1 لـكنهـا شددت على أن
جــــــمـع األدلــــــة ال يــــــزال "فـي مــــــراحل
مـبكرة".أما محمود فقد لفت الى أنه من
ــعــروف مــا إذا اإلصــابــة بـ"بي غــيـــر ا
ـكـنـة في الـوقت آيه. "1و"بي آيه. "2 

نفسه.

{ جــنـيف (أ ف ب) - أعــلـنـت مـنــظـمـة
ـيــة الــثالثـاء تــســجـيل الــصــحـة الــعــا
نـصف مليون حالة وفاة بكوفيد- 1منذ
ــتــحـــورة أومــيــكــرون من اكــتـــشــاف ا
فـــــيــــروس كــــورونــــا ووصـــــفت هــــذه
احلـــــصــــيـــــلـــــة بــــأنـــــهـــــا "أكــــثـــــر من
مــأسـاويـة".وقــال مـديـر إدارة احلـوادث

ـــنــظــمــة عــبـــدي مــحــمــود إنه  في ا
تسجيل  130مـليون إصابة و 500ألف
وفـاة في الـعـالـم مـنذ إعـالن أومـيـكرون
مـتـحـورة مـثـيـرة لـلـقـلق أواخـر تشـرين
الـــثـــاني. ومـــنـــذ ذلـك احلـــ جتــاوزت
ــتــحــورة دلــتــا بــســرعـة أومــيــكــرون ا
لــتـصــبح الـطـاغــيـة في الــعـالم كــونـهـا
أســــــرع انـــــتــــــشــــــارا مع أنـه بـــــدا أن
ـرضــيـة أقل حـدة.وأضـاف أعــراضـهـا ا
مــحـمــود في حـوار مع اجلــمـهــور عـبـر
حـسابـات منـظمـة الصـحة عـلى وسائل
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي "في عـــصـــر
الـلقاحات الفعالة يتوفى نصف مليون
شـخص انه حقـا أمر غيـر عادي".ولفت
الى أنـه "بينمـا كان اجلمـيع يقولون إن
أوميكرون أخف ضررا غاب عن ذهنهم
أن نــصف مـلـيـون شــخص تـوفـوا مـنـذ
اكـتـشافه" واصـفـا االمر بـأنه "أكـثر من
مـأسـاوي".وقـالت مـاريـا فـان كـيـرخـوف
عني بـكوفيد- رئـيسة الـفريق التقـني ا
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اجلــمــهـوري وجــمـهــوريــتـنــا".ودافـعت
ــســؤوالت اجلــمــهــوريــات في إحــدى ا
مــجــلس الــنـواب عـن الـقــرار الــثالثـاء.
وقـالت إلـيـز سـتـيـفـانـيك "يـحق لـلـحزب
اجلــمــهـوري اتــخـاذ إجــراءات".لــكـنــهـا
أشـارت إلى أن اجلمهوري في مجلس
الـــنـــواب لـم يـــقـــرروا بـــعـــد إن كـــانــوا
سـيتـخذون إجـراءات عقـابيـة أخرى في

. حق النائب
ــــثل مـــوظـــفي الـى ذلك اتـــهم احتـــاد 
مــقـاهي ســتـاربــكس إدارة الــسـلــسـلـة
بـطـرد موظـف يـسعـون لالنضـمام إلى
الـــــنــــقـــــابــــة فـي واليــــة تـــــيــــنـــــيــــسي
األمــيـركــيـة.وقــالت نـقــابـة "سـتــاربـكس
ووركـــرز يــونـــايــتـــد" (احتــاد مـــوظــفي
ـثلون سـتاربـكس) إن سبـعة موظـف 
ـنظمة لـلنقابة" في "تـقريبا كل الـلجنة ا
ـفـيـس طُـردوا بعـد أسـابـيع فـرع في 
عـلى تمكن مقهيـ في نيويورك رسميا
مـن إنـشــاء نــقــابــة في أول خــطــوة من
نـوعهـا.وقالت نـيكي تـايلـور التي كانت
تـعمل مراقبة للدوامات في بيان نشرته
الــنـقـابـة "طُـردت من ســتـاربـكس الـيـوم
بـسـبب +سيـاسات+ لم أسـمع عنـها من
قبل ولم أُنبّّه بشأنها من قبل".واعتبرت
ذلـك "مسعى واضحـا من ستاربكس في
مـواجــهـة أولـئك الـذين يـقـودون جـهـود
الــنـقـابــة في فـرعــنـا وتـخــويف شـركـاء
آخـرين".ولـم ترد سـتـاربـكس عـلى طـلب

من وكالة فرانس برس للتعليق.

{ واشــنــطن - ( أ ف ب) - قـبل أشــهـر
مـن انــتــخـــابــات نــصف الـــواليــة بــدت
الـشـخـصـيـات اجلـمـهـوريـة الـبـارزة في
الـكونغـرس األميركي مـنقسـمة أكثر من
أي وقت مضى حول طرق تناول هجوم
انـــصــار دونـــالــد تـــرامب عـــلى مـــبــنى
الـــكــابـــيــتــول.فـــقــد أثـــار قــرار احلــزب
اجلـمهوري وصف أحـداث السادس من
كـانـون الـثاني 2021عـلى أنـهـا "تعـبـير
ســيـــاسي مــشــروع" وتــوجـــيه تــوبــيخ
اني جمهوري اثن سياسي إلى بر
يـحــقـقـان في دور الـرئـيس الـسـابق في
الـهجوم على مقر الكونغرس امتعاضا
.وأوضح زعيم فـي صفوف اجلمـهوري
اجلــمـــهــوريــ في مــجـــلس الــشــيــوخ
مـيـتش مـاكـونيـل "السـؤال الـذي يـطرح
هـو هل أن احلـزب اجلـمهـوري عـليه أن
يـنتـقد اعـضاء في احلـزب قد يـكون لهم
أراء مـخـتلـفة عن مـوقف الـغالـبيـة? هذا
لـيس دور احلزب اجلمـهوري". وقد كان
ألعـضـاء جمـهـوري آخـرين في احلزب
وقف نـفسه.ولـيز تـشيني اجلـمهـوري ا
وآدم كــيــنـزيــنــغـر هــمــا اجلـمــهــوريـان
ـــشــاركـــان في الــلـــجــنــة الـــوحــيــدان ا
ـانـيـة الـتي حتـاول الـقـاء الـضـوء الـبــر
عــلـى تــصــرفــات دونــالــد تــرامب خالل
الــهـجــوم عـلى مــقـر الــكـونــغـرس.وقـرر
احلـــزب اجلـــمــهـــوري خالل مـــؤتـــمــره
ـاضي تـوجيه تـوبـيخ لـهـما األسـبـوع ا
مـتهـمـا إياهـما بـتصـرف "مدمـر للـحزب
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نـقلت توضيح السـلطات اإلماراتية بأن
االنـفجـار كان نتـيجة انـفجار أسـطوانة
غــاز وشـددت عــلى أنـهــا مـلــزمـة إبالغ
ــواطــنــ األمــيــركــيــ بــأي تــهــديـد ا
مــحـــتــمل.وقــالت الـــســفــارة "عــلى وقع
احلـــوادث األمـــنـــيـــة األخـــيــرة دفـــعت
الــتــقــاريــر عن انــفــجــارات مــســمــوعـة
ومــرئــيــة وقــعت في أبــوظــبي في وقت
مـبكر هذا الصـباح السفارة إلى إصدار
ــوظـفـ حتــذيـر أمـنـي لـلـمــواطـنـ وا
".وأضـافت "أصـدرت الحـقـا األمــيـركـيـ
ـدني إخـطارا هـيـئـة أبـوظـبي لـلـدفـاع ا
عــامــا انــتــشــر بــشــكل واسع فـي كــافـة
الـقـنـوات اإلعالمـيـة يـؤكـد بـأن احلـادث
كــان نــاجـــمــا عن انــفــجــار أســطــوانــة
غـــاز".وتــابـــعت "تــعـــبــر الــســـفــارة عن
امـتـنـانـها لـفـرق الـطـوار في أبـوظبي
الــتـي ســيــطــرت عــلـى احلــادث بــشــكل
ســـــريـع وضـــــمـــــنت سـالمـــــة ســـــكــــان
ــديــنــة".وتــعـيش اإلمــارات الــعــربــيـة ا
ــتـحــدة حــالـة تــأهب مـنــذ قــتل ثالثـة ا
أشــخــاص يـعــمــلـون فـي قـطــاع الــنـفط
بهجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ

استهدف أبوظبي. 

حتــذيـر أمــني من هــجـوم مــحــتـمل في
وقت مـبـكر امس األربـعاء بـعد سـلسـلة
هـجـمـات بـطائـرات مـسـيّـرة وصواريخ
تـمرّدون احلوثيـون.لكن وكالة نـفّذها ا
األنـباء اإلماراتـية "وام" أوضحت أن ما
حـصل جنم عن انـفجـار ألسطـوانة غاز
فـي أحـد مــبـاني الــعــاصـمــة.وقـالت إن
ــدني فــرق هــيــئــة أبــوظــبي لــلــدفـاع ا
سـيطـرت على "حـريق ناجت عن انـفجار
أســـطـــوانــــة غـــاز" وقـــامت "بـــإخـــمـــاد
ــبــنى "احــتــرازيـا". احلــريق" وإخـالء ا
ودعت الــهـيــئـة الـســكـان "إلى اســتـقـاء
ــعـلــومــات من مـصــادرهـا الــرسـمــيـة ا
ـعـلـومات وجتـنب تـداول اإلشـاعـات وا
غـيـر الـصحـيـحـة".وأظهـرت تـسـجيالت
مــــصــــوّرة انــــتــــشــــرت عــــلى وســــائل
الـتواصل االجتماعي ولـم يجر التحقق
من صـحـتـهـا انـفـجـارا في أعـلى مـبـنى
بـــيـــنــمـــا ســـارعت أجــهـــزة الـــطــوار
ـكـتـظ.وحذّرت لـلـوصـول إلى الـشـارع ا
الـسـفـارة األمـيـركـيـة في أبـوظـبـي بـعد
االنـفـجار من "وجـود تقـارير عن ضـربة
صــاروخــيــة أو بــطــائــرة مــسـيّــرة" في
الـعـاصـمة اإلمـاراتـيـة.وفي بـيان الحق

الــلـبـنـاني.وطـال قــصف إسـرائـيـلي في
 31كـــانـــون الـــثـــاني/يـــنـــايــر "مـــواقع
عـسكرية ومستـودعات أسلحة وذخائر"
تـابـعـة حلزب الـله شـمـال شـرق دمشق
ـرصـد الـسـوري حلـقوق وفـق ما افـاد ا
اإلنـسان.وأعلنت إسـرائيل في السادس
من الـشهر ذاته إطالقهـا قذائف مدفعية
عـلى اجلـانب السـوري من احلدود بـعد
ـشـتــبه بـهم داخل رصــدهـا "عـدداً مـن ا

نقاط عسكرية".
W¹uł  UÐd{

كــمـا قـتل مــسـلـحـان مــوالـيـان لــلـنـظـام
الـــــســـــوري لـــــدمـــــشق جـــــراء قـــــصف
إســرائــيــلي اســتــهــدف في  28كــانــون
األول مــرفـأ الالذقـيــة في غـرب سـوريـا
ـرصـد.وشـنّت إسـرائـيل وفـق مـا أفـاد ا
مـئـات الضـربـات اجلويـة خالل األعوام
ــاضـيـة في ســوريـا لـكـنّــهـا نـادراً مـا ا
تـؤكّـد مـسؤولـيـتـها عـنـهـا. وتكـرّر أنّـها
حاوالت ا تصفه  ستواصل تصدّيها 
إيــران الــرامـيــة إلى تــرسـيخ وجــودهـا

العسكري في سوريا.
الـى ذلك دفع انفـجار أسـطوانـة غاز في
أبـوظبي السفارة األمـيركية إلى إصدار

{ دمشق (أ ف ب) - قتل جندي سوري
وأصــيب خـمــسـة آخــرون جـراء قـصف
إسـرائيلي استهدف فجر امس األربعاء
مـواقع عسكريـة في محيط دمشق وفق
مـا نقلت وكـالة األنبـاء الرسمـية "سانا"
ـصـدر عن عـن مصـدر عـسـكـري.وأفـاد ا
"عــــدوان بـــصـــواريخ أرض - أرض من
اجتـــــاه اجلــــوالن الــــســـــوري احملــــتل"
اسـتـهـدف عـنـد الـسـاعة 23,10) 10?1
ت غ) "بـعض الـنـقـاط في محـيط مـديـنة
دمـشق" مـا أدى الى "استـشـهاد جـندي
وإصـابة خـمسة جـنود بجـروح إضافة
إلـى خـسـائــر مـاديــة".وقـال إن "وسـائط
دفــاعـــنــا اجلــوي لــصــواريخ الــعــدوان
وأسـقــطت بـعـضـهـا".وأفـاد الـتـلـفـزيـون
الـسوري الرسمي من جهته عن "أضرار
مـاديــة حلـقت بـأحـد األبـنـيـة الـسـكـنـيـة
إضــافـة الى تـضـرر عـدد من الـسـيـارات
في مـــنــطـــقـــة قــدســـيــا" الـــتي طــالـــهــا
الـقـصف.ولـم يصـدر أي تـعـلـيق رسـمي
مـن اجلــانب اإلســـرائــيـــلي.ومـــنــذ بــدء
الــنـزاع الـسـوري تـســتـهـدف إسـرائـيل
دوريـاً مواقع للجـيش السوري وأهدافاً
إيــــــرانـــــــيــــــة وأخــــــرى حلـــــــزب الــــــله
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قـبل ايـام قالئل كـان لي لــقـاء عـمـيق الـدالالت واالبـعـاد  بـعــدد من الـقـضـاة الـعـراقـيـ
تخصص  بجرائم االرهاب واجلنايات  اخمللص وا

وكانت كـلمات الـعتب تـتوجه لي كأعالمي بـجمـلة نطـقوها بـصدق وامـانة وبروح وطـنية:
(اين انتم يا اصوات السلطة الرابعة من االصالح الفكري ? ) 

ـثـقفـ الـبارزين في نـعم هو اهم سـؤال يـنتـظـر  اجابـات شـافيـة من قـبل االعالمـي وا
اجملتمع .. نعم  اين نـحن من االنهيار  اخمليف لـلقيم واالعراف والذي  يـتصاعد بشكل

مرعب  دون ان تواجهها مصدات توقف زحف هذا   االنهيار   ?
حديث القضاة الـشجعان كان صريحاً وجملهم رشيقة وتوصيفهم كان دقيقاً مفاده ان
ـنـظــومـة الـفـكـريـة جــعل اجملـتـمع يـتــجه صـوب الـتـطـرف الــقـومي والـقـبـلي اخلـلل في ا
ـذهــبي تــغــذيه في ذلك ــنـاطــقي يــرافــقه في ذلـك الـغــلــو في الــتــعــصب  الــديـنـي وا وا
ولة من جهات تمتلك مشروع انهاء الدولة مؤسسات اعالميـة محلية وعربية محترفة و
الـعـراقـية بـكل مـتـبـنـيـاته الـوطـنيـة والـفـكـريـة والـوحـدوية كـل ذلك خـدرث االف اجلرائم
االرهاب والـقـتل واالغـتـصـاب وتـعـاطي اخملـدرات اضـافـة لالنـفـكـاك االسـري والـفـساد

ؤسسات العامة او  اخلاصة . الي سواء في ا الوظيفي و
ـنظـومة الـفكـرية نـعم هذا مـاقاله الـقضـاة الذين شـخصـوا السـبب الرئـيس في أنهـيار ا

الذي نادى به الكثيرون . واالخالقية والوطنية 
wLK  g UF

ا ناديت في بـرامجي التلفـزيونية  ومقاالتي الـصحفية  مع رجـاالت الدولة السيما ولطا
واطنـة والتعايـش السلمي" الـقادة الذين الـتقيتـهم  برفقـة زمالئي في "جتمع اعالمـيي ا
واطنة واصالح الفكر اجملتمعي العاجل والفوري قبل سنوات وطرحنا عليهم مشروع ا
شروع ولـكنهم في الـواقع  كانوا وطبـعا كلـهم عبـروا عن تعاطـفهم  ورغبـتهم في هـذا ا
مـتــخـوفـ من اي اصالح فــكـري النـهم يــخـشـون من هـذا  االصـالح والـنـضـوج الـذي
ئـة من الـشعب يـذهـبون لـلـمشـاركة قـاطـع لالنـتخـابات  وهم قـرابة 80 بـا سـيجـعل ا
بينما يـغادر اغلب   من انخدع بشعـارات التطرف ويتوجه  نحـو في االختيار الصحيح

ستفيد يدور في فلكهم. ويبقى الباقي ا
وقف العظيم واطنة اال ذلك ا اقولها بـكل حسرة .. اجلميع تملص من مشروع تـعزيز ا
مثل سـماحة الـسيد الـسيستـاني الشيخ الـكربالئي عام الذي جتـسد بقـوة في زيارتنـا 
شـروع بعـد ان اطلع عـليه بـكل خطـواته وقـال باحلـرف الواحد 2018 والذي ابـتهج بـا

رجعية في حتقيقه للمجتمع ) . (هذا اهم ماترغب  ا
ذهـبي واالبتعاد عن لـقد بالغ السـياسيون بـاالحلاح على الـتعسكـر القوميـي والديني وا
كون!  )  ونسوا ان عنـوان (العراق) بينما يصرُّ احلس الوطني حتت عنـوان ( حقوق ا
الـشـعب والـعـقالء  في بـلـدنـا عـلى انـقـاذ الـوطن من هـذا الـتـخـنـدق الـذي تـعـتاش عـلـيه

بعض الكتل الفاشلة والطامحة في تقسيم العراق والتطبيع من اسرائيل .
ا بـعـضهم ـواطن يـسـتمع ويـشـاهد يـومـيـاً قنـوات ومـواقع تـطبل خلـطـاب التـفـرقـة ور ا

ناطق من اجل احلصول على الزعامة هد القلمة ا
ـهـلـهل واحملتـرف بـقـنواته ورمـوزه في الـظـهور ولالسف الـشـديـد صار بـعض االعالم ا
ـخـرجـاته ابـناء ـشـهد الـسـيـاسي الـذي عـجز ان يـرضي  االعالمي اكـثر تـطـرفـاً من ا
ـنطـقة صـارت تتـوجه  وبـقوة نـحو الـوطن اجلريح .. بـبـنمـا نالحظ ان الـدول العـربيـة وا
االزدهار االاقتصـاد والسياسي واالجتـماعي ..شتان مـا ب ما نصبـو اليه من صناعة
شـعب واع مدرك خلطـورة االنحدار الـقيمي احلاصـل وب ما يصـبو اليه قـادة التطرف
السياسي  والفـكري الراغبون الى صنـاعة مجتمع خـاص بهم  لترسيخ الدولـة العميقة
حـتى لـو كـان  عـلى حـسـاب الـقــيم وعـلى حـسـاب االصالح الـفـكـري الـذي طـالـبت بـهـا
ـصـلحـون من ابـناء الـشعب ـرجعـيـة الشـريـفة الـتي بـحت صوتـهـا ليـتلـقـاها حـنـاجر ا ا
تصارعة اختيار قادة وطنيون مخلصون تكون ويفقدها االنتـهازيون ننتضر من الكتل ا
اولى خـطواتـهم هو االصالح والوعي الـفكري والـوطني النه مشـروع دولة ومجـتمع بكل

مكوناته السيما النخب االعالمية والثقافية والفكرية.
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أربيل

خـبيرا في مركز الـبحوث التابع لوزارة
الــداخـــلــيــة. وقــد الــتــقـــيت بــحــالــتــ
ــاثــلــتــ حلــالــة (حـوراء) ..كــان كال
ـغـتصـب في الـعـشريـنات. والـتـقيـنا ا
( ( اخملــنـثـ ــثـلــيـ ايــضـا بــعـدد من ا
واجـــريـــنــــا دراســـة عـــرضت في نـــدوة

ديرية شرطة بغداد. 
وكـانت وزراة الداخلية قد القت القبض
عــلى كل الــبــغـايــا والــسـمــســيـرات في
مــحـافــظــات الـعــراق فـاجــريـنــا دراسـة
بــعـنـوان (الــبـغـاء..حتـلــيل لـشــخـصـيـة
الــــــبــــــغـي) نـــــوقــــــشـت فـي نــــــدوتـــــ
اعتبرت األولى عراقيا وعربيا عـلميت
ــيـا من حـيث عـدد الـبـغـايـا (312) وعـا
ومن حـــيث عـــدد فـــتـــاة وســـمــــســـيـــرة
األخــتــبــارات الــنــفــســيـة الــتـي طـبــقت
تلك ومن معنا  عـليهن..ما يعني انـنا
خـبـرة عـلـميـة ومـيـدانـية نـضـعـهـا امام
وزارة الــداخـلــيـة في تــزويـد احملــقـقـ
اجلـنائيـ بثقافـة علمـية وتمكـينها من
اشـاعة ثـقافـة تخـصصـية عـبر اعالمـها
..فـضال عن كيفية التـعامل مع الضحية
واســرتـهــا..تـنــقل بـلــلـدنـا الـى مـصـاف
ـتـقـدمـة الـتي تـسـاعـد الـقـضـاء الـدول ا
واحملــاكم الــعـراقــيـة في اجلــرائم الـتي
يـنـبـغي ان يـقـول فـيـهـا الـطب الـنـفـسي

كلمته.

{ مــؤسس ورئـــيس اجلــمـــعــيـــة الــنــفـــســيــة
العراقية

حتـفــز..تـنـشط لـديه خـيـاالت جـنـسـيـة
ارسـتها عمـليا تثـير عنده تـدفعه الى 
مــتــعــة اذالل اآلخــر والـســيــطــرة عــلـيه
فـتـدفـعه الـى االسـتمـرار عـلـيـهـا او انه
كــــان قــــد تـــعــــرض فـي طـــفــــولــــته الى
الـتحـرش او األعتداء اجلـنسي فـيسعى
شعوريا او الشعوريا الى التعويض او

األنتقام ح يصبح راشدا.
ومـع ان كال الـــســـبــــبـــ ( الـــعـــضـــوي
ـكتـسب) مـا يزاالن الـوراثي والـبيـئي ا
ـزيـد مـن األدلـة لـثـبات يـحـتـاجـان الى ا
ذلـك بـشـكل قــاطع ونـهــائي فـأن (عـشق
االــبـيــدوفــيــلـيــا)او األعــتـداء األطــفــال 
اجلـنسي على األطفال يصنف في الطب
الــنـفــسي اجلـنــسي كـأضــطـراب عــقـلي
يــــــتـــــــســــــبب فـي ضــــــرر شـــــــخــــــصي
ـرض قـد يـسـتـمـر وأن هـذا ا لـلـضـحـيـة
ـرور مــدى احلـيــاة او قـد تـقـل حـدته 
الـزمن..وذلك وفـقـا لـلـتصـنـيف الـنـفسي
األمـريكي اجلديد ودليل مـنظمة الصحة

ية. العا
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 اســـــتــــخــــدام اســـــالــــيب عـالجــــيــــة
ــا فـيـهـا دوائـيـة( مــخـتـلـفــة..نـفـســيـة 
خــــــفـض مــــــســــــتــــــويــــــات هــــــرمــــــون
الــذكـورة)..لـكـنــهـا لم تـنـجـح تـمـامـا في
ــصـابـ بــاضـطـراب اغــتـصـاب عالج ا
األطــفـال جـنـســيـا. ومع ان مـجــتـمـعـات
كـــثــيــرة اضـــطــرت لـــلــتــعـــامل مع هــذا
فان األضـطراب بعقوبات سجن شديدة 

(Pedophilia) اجلـــــنـــــسي لـألطـــــفــــال
Child) والـتـحـرش اجلـنـسي بـاألطـفال
ـــــــــعـــــــــنى أن  (Sexual Offending
الـبــيـدوفـيـلـيـا هي اضـطـراب نـفـسي او
عـــقـــلي يـــحــتـــاج الى عـالج نــفـــسي او
ة جتب دوائي فـيـما الـتحـرش هو جـر
مـعـاقبـة مـرتكـبـها. وتـشـير األحـصاءات
صـابـ بـهذا ان الـنـسـبة الـكـبـرى من ا
االضـطـراب هم من الـرجـال (بـنـسـبة -3
%5) مــقـارنــة بـالـنــسـاء الالتـي يـصـ

بنسبة قليلة جدًا.
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تـــفــيـــد الــدراســـات بــأن الـــســبب األول
ــــــــــرضـى هــــــــــذا األغــــــــــتــــــــــصـــــــــاب
هـو(عضـوي)يتحـدد بوجود خـلل جيني
او نــشـاط تــصــاب به بــعض الــعــائالت
ـرتــبـطـة ـنــاطق الـدمـاغــيـة ا زائــد في ا
او انـهم بــالـشــغف واإلثـارة اجلــنـسـيــة
مــصـابــون بـتـشــوهـات عــصـبــيـة نـاجم
بــعــضــهـا عن تــعــرضــهم ألصــابـات في
ــرحــلــة الــطــفــولــة. وكــشــفت الــرأس 
الــــدراســــات عن ان نــــســــبــــة ذكـــائــــهم
ـــتــــوسط الــــعـــام مــــنـــخــــفــــضـــة عـن ا
وأنهم ألقـرانهم,مـا يعـني أنهم (أغبـياء)
ـتـوسـط العـام لـطـول حـجم أقـصـر من ا

السكان.   
والــسـبـب الـثــاني (بـيــئي- اجـتــمـاعي)
يــحـدده الــبــاحـثــون بـخــبــرات مـرحــلـة
امــا بـكــثـرة تــعـرض الــقـائم الــطـفــولـة 
ـــثـــيـــرات جـــنـــســـيــة بـــاألغـــتـــصـــاب  

وألن مــــا قــــيل ال يــــشـــخّـص الـــســــبب
فاننا أرتأينا من الـعلمي لهذه احلادثـة
مـوقع تخصصنا حتليلها سيكولوجيا
ـا يـفيـد اجلـهات الـتـحقـيـقيـة بوزارة
الـداخلية ويـشيع الثقـافة النفـسية ب

الناس.
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اثـــار ولع بــعض الـــكــبــار بــاألجنــذاب
اجلــنــسي لألطــفــال اهــتــمــام  عــلــمـاء
الــــنـــفس فــــابـــتـــكــــروا له مـــصــــطـــلح
الــــبــــيــــدوفــــيــــلــــيـــا (Pedophile) أو
الـغلمـانية أو الـولع اجلنسـي باألطفال
أو االجنـذاب اجلنـسي لألطفال..وكـلها
مــصــطــلــحــات تــشــيــر إلى اضــطــراب
يل فيه الشخص البالغ نحو جـنسي 
اغــتـصــاب األطـفــال دون سن الــبـلـوغ
غـالبـا ما يـكونـون ب (14 – 7) سـنة.
ــيل ويـــنــبــغـي هــنــا الـــتــفــريـق بــ ا
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في 25 كـانـون اول 2021 ارتـكـب شاب
اربــعـيــني مــنـتــسب لـوزارة الــداخـلــيـة
ة اغـتصـاب الطـفلـة (حوراء) ذات جـر
في حــادثـــة بــشـــعــة الـــســبـع ســنـــوات
وصــــفـــتــــهــــا امـــهــــا بــــأنه ( ســــواهـــا
وتـصــدرت احلـادثــة عــنـاوين (! نــصــ
اجــهـــزة األعالم ومــنــصــات الــتــواصل
األجـــتــمــاعي. ولألسـف فــأن الــقــنــوات
الــفـضـائــيـة  اسـتـضــاف مـعـظــمـهـا من
لـيست لـهم خـبرة سيـكولـوجيـة عازين
مـــا حـــصل الى احلـــروب والـــضـــغــوط
الـنــفـسـيـة وطـبـيــعـة اجملـتـمع الـعـراقي
فـــيــــمـــا راحت مـــنــــصـــات الـــتـــواصل
االجـتمـاعي تعزو األسـباب الى انـتشار
اخملــدرات وتــعـاطـي الـكــحــول وضـعف
الـقانـون وتعـليـقات من قبـيل (الى متى

نبقى على هالوضع ..خافوا الله).

نـسبة كـبيرة من الذين يـطلق سراحهم
بـعد قـضائـهم عقـوبة الـسجـن يعودون
لـألعـتــداء عــلى األطــفــال.. األمــر الـذي
اوصـل الى قناعة كـثيرين بأنه ال عالج

لهؤالء اال..األخصاء!.
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قــابـلت الـدعـوة الى األخـصـاء اصـوات
وصفت هذا األجراء بانه غير انساني
وتــقـدمت خـطــوة ابـعـد بــدعـوتـهـا الى
ـصابـ بـعـشق األطـفال مع مـسـاواة ا
بـقـية افـراد اجملـتمع  وهـنـاك ما يـفـيد
بــوجــود جـــمــاعــات تــســتــخــدم نــفس
تبـدأ بكـسـر (التـابو ـثلـيـ اجـراءات ا
ـصـاب األجــتـمـاعي) والـنــظـر الى ان ا
بعشق األطفال بشر كاآلخرين له احلق
بــالـتـمــتع بـنــفس  احلـقـوق والــكـرامـة
ــســاواة لــتـنــتــهي بــتــقــنـ وضع وا
الـــــبـــــيـــــدوفــــــيـــــلـــــيـــــا دســـــتـــــوريًـــــا
ويــجـعــلـون حــالـهم كــحـال وقــانـونــيًـا
ـثلـي الـذين اضطـروا او اجبروا او ا
اقــنـعــوا حـكــومـاتــهم بـاصــدار قـانـون
ـثلي(رجل مع يـبـيح لـهم حق الـزواج ا
او امـراة مع مـثـيــلـتـهـا). ومع ان رجـل
اجملـتمعـات العربـية واالسالميـة تلتزم
بــاحملــرمـات  اال ان شــيــوع األنــتـرنت
ومـا يـعـرض من فـواحش فـي مـنـصات
تـشــكل خـطـرا الــتـواصل االجـتــمـاعي 

يهدد ما نعده محرّمات.
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اضي كنت اعمل في ثـمانينات القرن ا
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احلـاكم الفرد األوحد  الذي لم يبقَ لقب
اال ونـــاله  وال وصف اال ووسم به  وال
اخــتــصــاص اال وحتــصل عــلــيه  فــهـو
بــاني اجملـد  ومـهـنــدس االنـتـصـارات 
ـواجع  ومشـيّد احلـضارات  وشـافي ا
ومدرسة التقاليد  القائد الذي ال يقهر 
والـغيور الـذي ال يجارى  حامي األرض
ـــفـــتـــشــون الـــدولـــيــون والـــعــرض  وا
يـدخلون غرفـة نومه ويعبـثون بأغراضه

ومقتنياته !!!! 
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ـسـتـبـد  وفي ظـل ذلك احلـكم الـفــردي ا
عـشنا مظاهر كنا نـعتقدها أنها جزء من
االسـتبداد لكـنها كانت في الـواقع مظهر
من مــظـاهـر هـيـبــة الـدولـة  فـدولـة دون
هــيـــبــة غـــيــابـــهــا أولى مـن وجــودهــا 
ـا كـان وعـدمـهـا خـيـر من قـيـامـهـا  ور
ـظـهـر األول السـتـبـداد الـدولـة عـندي  ا
الـــيـــوم األول من الـــدراســـة في الـــصف
ــربي األول االبـــتـــدائي  حـــيث خـــرج ا
األستاذ عدنان رشيد  الى اإلدارة وطلب
عــدم مـغــادرتــنـا الــرحــلـة وإال ســيــكـون
الــعـقــاب شـديــد والـوجع ألــيم  ومـا أن
غــادر الــصف اال وانــتــشــرنــا في بــاحـة
ــدرســـة كــســرب جـــراد  فــمــا أن عــاد ا
وشـاهـد الفـوضى  ووقف عـلى مـخالـفة
األمـر  اال وعـمـد الى تشـغـيل اخلـيزران
عـلى أيدينا دون استـثناء  فراح الصف
يــضج عــويل ونـحــيب وبــكـاء  وأتــذكـر
صــرخــته لــوقف مــا احــدث الــبــكــاء من
ن عـصـا  فــوضى وضـجـيج  الـعــصـا 
وبـــعـــد أيــام قـالئل وأنـــا أشق الـــســوق
مـشـياً عـلى األقـدام لـلوصـول الى الـبيت

بـأسه أو سعـياً وراء كـسب وده  حيث
كـان االسـتـبـداد في قـمـته والـبـطش في
أوجه واخـتالق االزمـة مشـاهد مـتداول
مــتـنــاقل . وبــعـد الــرجـوع الى امــهـات
ــــصـــــادر في الـــــقــــانــــون ــــراجـع وا ا
ـعلومة الـدستوري والـبحث في أصل ا
ومـردها ومناسبتها  تب أن " هوبز "
عـــاش في مــرحـــلـــة من االضــطـــرابــات
الــسـيــاســيـة واألمــنــيـة  حــيث انــتـقل
ــانــيــا ال الــعـــرش الى مــلك قـــادم من أ
يـجـيـد اإلجنـلـيـزيـة  واعـتمـد في إدارة
دفــة حــكــمه عــلى أعــوان ومــســاعــدين
جـــيـــروا احلـــكـم وأدواته لـــصـــاحلـــهم
وانــشــغــلــوا عن إدارة شــؤون احلـكم 
ـة فــعـمت الـفــوضى وانـتـشــرت اجلـر
وتـــراجـــعت اخلـــدمــات  وأضـــحى كل
الــشــعب حـاكـم ومـحــكــوم  وعـلى رأي
ـثل الـشـامي  حتـولت إجنـلـترا الى " ا
حـارة كلـمن أيده أله "  من هـنا أطلق "
هـوبز " خالـدته أن يستبـد فرد خير من
أن يـسـتبـد كل الـشعب . لـقـد عشـنا جل
ـاضية ونحن نعـاني إشكالية حـياتنا ا

قـبل ما يربو عـلى ثالثة عقود ونيف من
ـرحـلـة األولـى لـكـلـية الـزمن  وأنـا في ا
الـقــانـون في جـامـعــة بـغـداد  يـوم كـان
اجلــمــيع يــقف إجالال لــهــذا الــعـمالق 
فــالــكـلــيــة في تــلك األيــام ال يـنــالــهـا اال
األوائل عــلى الــعــراق في الــفـرع األدبي
حتـديـداً  وأنا أقـرأ بـشغف مـا دون ب
جــنــبـات مــؤلــفــات أســاتـيــذ كــبــار كـان
ـا تـزل تلك بـعـضـهم مـؤسِس وكـانت و
ـــعــلـــومــة  ــصـــنـــفــات نـــابـــضــة بـــا ا
اسـتـوقـفـتـني مـعـلومـة دونت فـي مؤلف
مـبــاد الـقـانــون الـدسـتــوري والـنـظـام
الــدســـتــوري فـي الــعـــراق  لــلـــثــالــوث
ـفـرجي واجلـدة وگـطـران  اسـاتــيـذنـا ا
حتى أني رحت ابحث في أصل نسبتها
لـلفيـلسوف " تـوماس هوبـز " حيث جاء
فـيـهـا " أن هـوبز كـان يـرى في اسـتـبداد
فــرد خـيـر من اسـتــبـداد كل اجملـتـمع " 
كــيـف لــفـــيــلـــســوف مـــنــظّـــر أن يــدعــو
الســتـبـداد حـاكم !!!!!!! إذ راح بي الـظن
ـعــلـومـة واعــتـقـدت أن والــشك بـأصل ا
كـتابها راحـوا يجاملـون احلاكم لتجنب

أيـام قالئل حيث أعلنـت إدارة الكلية عن
قـائـمـة طـويـلـة لـلـطـلـبـة الـذين وجه لـهم
إنــذار نـــهــائـي بــالــفـــصل بــســـبب عــدم
الــتـزامـهم بـحــضـور احملـاضـرات   ولم
يـــكـن تـــعــــامل عــــمـــيــــد كـــلــــيـــة اإلدارة
واالقـتصاد في جامـعة الكوفـة أقل غلظة
وأنا أبـاشر مع الـتـدريسـيـ اخملالـفـ 
مـهـام عــمـلي تـدريـسي في اجلـامـعـة في
ــاضي  مــطــلع تــســعــيــنــيــات الـقــرن ا
وجــدت فــيــهـــا عــمــيــد يالحق األســتــاذ
تخلف عن احملاضرة  والذي يغادرها ا
قـبل انـتـهـاء الـوقت  وذلك الـذي يـرتدي
مـا ال يـليـق ومظـهـر األستـاذ اجلـامعي .
ويــقــيــنــاً أن لــيس فــيــمــا كــتــبت دعــوة
لالسـتبـداد  وال رغبة في سـيادة الـتفرد
 وال تـشـجيـعـاً لكـبت األصـوات وتكـميم
األفـــواه  أو حــنـــ الى مــاضـي نــظــام
ســـيــاسي قـــتل ونـــكّل وهــجّـــر  وســجن
وعـذّب وأمات وشرّد وقـبر وغيّب وأهلك
شــــعب  وهـــدر وأضــــاع وبـــدد ثـــروة 
لـكـنـهـا دعـوة إلعـادة هـيـبـة دولـة  وقـيم
شـعب  وتقـاليد مـجتمع مـحافظ  دعوة
إلعـادة مـكـانة الـتـربـوي  واحـترام رجل
ؤسـسات األمن  وضـمان سـير مـنتـظم 
ـــائـــز خـــيط أبـــيـض بــ الـــدولـــة  فـــا
ائز ب االسـتبداد وهيبة الدولة  كما ا
ـقــراطــيـة والــفــوضى  والــتـأديب الــد
والــقــســوة  والــتــوجـيـه والــتـعــنــيف 
والـشجـاعة والـتهـور  واجل واحلذر 
والـكـرم والـتبـذيـر  والـبخل والـتـدبـير 
والـتأني والتـردد  واالمتنـان والتزلف 
والـــتـــواضع واالنـــحـــنـــاء  واالعـــتـــزاز

بالنفس والتكبر .

ـن سـبــقــنـا لــغـة الــرجـال  ونــتــمـثل 
واســـلــــوبــــا في احلـــديـث والـــنــــقـــاش
دير والـدراسة  تفاجائنـا بأن معاون ا
 يــحـاسـب في يـوم اخلــمــيس الــطـلــبـة
ـتغـيب فـي ثنايـا األسبـوع  ويفتّش ا
عـلـى شـعـر الـرأس وحـشــمـة الـلـبـاس 
حــيث كــان زي الــرجل يــتــمــيــز عن زي
األنــثى  ولــيس كــمــا الــيــوم مــخــتــلط
رأة الـبنطـال  ويرتدي الرجل تـرتدي ا
الـسروال الـقصيـر واألساور والقالدة 
ــرأة مـــحــفـــور بــزلف  ورأس شـــعــر ا
الـرجل طـويل مـشـدود يالمـس الكـتف 
وبـعد انـتهـاء استـعراض اخلـميس من
مـراسم رفع الـعـلم وتـلقـي التـوجـيـهات
ــعـــاقــبـــ  يــنــفّض وتالوة اســـمــاء ا
الــــطــــابــــور الى حــــيث الــــدرس  وفي
الــطــريق الــيه يــتم تـداول احلــديث عن
ــعـاون  ــديــر وتــعـسـف ا اســتــبــداد ا
ونـــحـن جنـــهل الــــقـــيـــمــــة األخالقـــيـــة
ـــدرســـيـــة والـــتـــهـــذيب والـــتـــربـــيـــة ا
ـي . وفـي األيـــــــام األولـى من األكـــــــاد
مـباشـرتنـا الدراسـة في كلـية الـقانون 
حـذرنا األسبق مرحلة من مخالفة الزي
ــوحّـد  والــقـفــز عـلى الــتـعــلـيــمـات  ا
ـسموح بـها للـتغيب وجتـاوز احلدود ا
 فـإن لـلكـلـية عـمـيـد ال يقـبل الـتوسط 
وال يــتــرفع عن اخملـالـف  وال يـتــجـاوز
ــسيء  الــفــصل عــنــده مــعــتـاد  عن ا
ي لــيس فـيه ــصــيـر األكــاد وانــهـاء ا
إشـكـال  وسـوط العـقـوبـة عنـده شـديد
نــافـذ  ومن كـان يــجـهل الـعــمـيـد  هـو
األســتــاذ الــدكــتــور مــحــمــد عـبــد الــله
الـدوري  ومـا روي عـنه شاهـدنـاه بـعد

درسة  استوقفني مشهد بـعد مغادرة ا
ال يـزال ماثل امامي كـأنه اليوم  إذ راح
بـاعة اخلضـر ومن عرض بضـاعته على
األرض يــــلـــــمـــــلم أغـــــراضه بـــــصــــورة
عــشــوائــيـة وكـل يـنــذر اآلخــر بــوصـول
حـــمــدي الـــشــرطـي الى الــســـوق  ومــا
أرعـبـني مـشـهـد الـفوضى والـركض الى
ـلمة الـبضاعـة العشوائي  غـير هدى و
حـــتى أنـــنـي رحت اركض وقـــد ظـــلـــلت
طـــــريـق الـــــعـــــودة مـن شـــــدة اخلـــــوف
واتــــبـــاعـي خــــطى الــــفــــارين  وبــــعـــد
رحـلة االبـتـدائيـة وولوجـنا اجـتيـازنـا ا
ـتوسطة  سـاد االعتقـاد لدينا ـرحلة ا ا
أنــنـــا جتــاوزنـــا مــرحـــلــة الـــضــرب في
ـدرسة الى مرحلة الـنصح والتوجيه  ا
كـيف ال وقد تخـطينا االبـتدائية وراحت
ـراهـقـة تقـف علـى األبواب بل مـرحـلـة ا
ن بــانت عــلـيه واقــتـحــمت بــعــضـنــا 
اثـارهـا حـيث خطّ الـشـارب وأخـشـوشن
الــصـوت وراح األهل يــتـحــدثـون مــعـنـا
بــلـــغــة أخــرى  وإذ بــأســـتــاذنــا مــديــر
ـدرسـة السـيد عـدنـان زبر "مـد الله في ا
عـمـره ومن عـليه بـالـصـحة " يُـبـرح أحد
الـــطالب ضـــربــاً  وال أحـــد من الـــكــادر
الـتـدريـسي يـجـرأ عـلى احلديـث معه أو
اسـتعطـافه لثنيه عـما أقدم عـليه  وبعد
سـؤال عـلى حذر  وتـقـاطع للـمـعلـومة 
دير اكتشف أن الطالب يدخّن تـب أن ا
خـلسـة  وساد االعـتقـاد لديـنا آنذاك أن
ـدير متـعسف مسـتبد لم يـراعِ العمر  ا
ولم يــحـــتــرم الــشــارب الــذي بــان كــمــا
ــــرحــــلــــة الــــهالل يـــــوم والدته  وفي ا
اإلعــداديــة حــيث رحــنــا نــفــتــعل مــشي

ÍdJA « wK

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 714  اخلميس 8 من رجب 1443 هـ 10  من شباط  (فبراير) 2022م

w «d O « Â«d ù« WN «u  w  w Ëb « Êu UI « e

5O Ëb « s _«Ë rK « b bN  lO A  

الــدولي فـي مـكــافــحــة هــذا الـنــوع من
اجلـــرائم واســـنـــاد هــذه اجلـــرائم إلى
ـسـؤولـيـة ـعـتـديـة وتـوجــيه ا الــدول ا
الــــقـــانـــونــــيـــة واجلــــزائـــيــــة ضـــدهم

ومعاقبتهم.
وبــــالـــعــــودة الى الـــهــــجـــمــــات الـــتي
اســتـهـدفت اسـتـرالــيـا فـبـالـرغم من ان
مــسـؤولي االسـتـخـبــارات االسـتـرالـيـة
اشـاروا إلى أن الـشكـوك واألدلـة تشـير
إلى أن الـهـجوم جـاء بتـدبيـر من "دولة
مـعـينـة" لكن الـواقع أشـار ويشـير إلى
أن إطـار القـانون الـدولي احلالي اثبت
فـشله وعجـزه في توفير سـبل احلماية
عتدى عليها كما فشل ويفشل للدول ا
ــــســـؤولـــيـــة فـي تـــوجـــيـه واســـنـــاد ا
الــقـــانــونــيــة واجلــزائــيــة ضــد الــدول
ــنــاسب وذلك ـــعــتــديــة في الــوقـت ا ا
; اولـهما قصور النطاق لـسبب مهم
الــتـشـريــعي وعـدم مـواكــبـته لــلـتـطـور
ـتـعلـقة الـسـريع لالنشـطـة االجرامـية ا
بـاالجـرام السـيـبراني وضـعف اخلـبرة
ـتـمـثل في لـلــجـانب الـفـني االجـرائي ا
اجـراءات الـكشف والـضبط والـتحـقيق
وتـتـبع وتـسـلـيم اجملـرمـ من نـاحـية;
وضــعـفه وعـدم إمــكـانـيــاته في اسـنـاد
ــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة ضــد الـدول ا

عتدية من ناحية أخرى.  ا
كـــمــا وجتـــدر اإلشــارة الى ان هـــنــالك
الـعديد من التـحديات االخرى التي من
شـأنــهـا ان تـؤثـر سـلـبـا عـلى مـكـافـحـة
اجلـرائم الـسـيـبرانـيـة ومـنهـا صـعـوبة
حتــديـد مـصـدر الــهـجـوم الــسـيـبـراني
بــدقـــة الســيــمــا اذا كــان الـــتــخــطــيط
والـدعـم في دولـة والـتـنـفـيـذ من أخـرى
وحتقق النتيجة في دولة ثالثة او عدة
ـة مـنظـمة دول وبـذلك نـكون أمـام جر
عـابـرة للـوطنـيـة ناهـيك عن االمـكانـية
الـكـبيـرة واخلـبرة الـفـنيـة التـي يتـمتع
بــهـا اجملـرم الـسـيــبـراني وقـدرته عـلى
الــتــخـفـي والـتــســتـر واخــفــاء هــويـته
احلـــقــيـــقـــيــة ومـــوقــعـه وقــدرتـه عــلى
الـتـخـلص من األدلـة الـرقـمـية الـتي من
شــأنـهــا ان تـثــبت تـورطه في ارتــكـابه
ة فكل هذه األسباب جعلت من لـلجر
الـصعب بـل من االستـحالة عـلى الدول
ـعتدى عليـها أن تكشف هذه اجلرائم ا
عتديـة بنفسها ونـسبتها الى الـدولة ا

 إن إعالن رئيس الوزراء األسترالي في
وقـت سـابق بــأن "قــراصـنــة خــبـراء من
إحــدى الــدول" قــد اخــتــرقــوا شــبــكــات
الـكمبيوتـر التابعة لألحـزاب السياسية
الــرئــيــســيــة في الــبالد جــاء لــيــســلط
الــــضـــــوء مــــرة أخــــرى عـــــلى تــــزايــــد
الــتـهـديــدات اخلـطـيـرة الــتي تـشــكـلـهـا
الـهـجـمـات الـسـيـبـرانـيـة عـلى االنـظـمـة
عـلـوماتـيـة للـدول ويأتي والـشـبكـات ا
هــذا الـتــصــريح عـقـب اخـتــراق شـبــكـة
مـــجــلس الــنــواب االســـتــرالي في وقت

سابق. 
ومـن اجلــديـــر بــالـــذكــر إلى ان اخـــطــر
الـهـجمـات اإللـكتـرونيـة الـتي سبق وأن
تـعـرضت لهـا أسـترالـيـا في وقت سابق
هي .. هـجمـة البرمـجيـات اخلبيـثة عام
2015 عـــلى مـــكــتب االرصـــاد اجلــوي
واخـــتــراق أنــظـــمــة الــكـــمــبـــيــوتــر في
اجلــامـعــة الــوطـنــيـة االســتــرالـيــة عـام
2018 الســيـمــا وان أسـتــرالـيـا لــيـست
الـدولـة الـوحـيـدة الـتي تـواجـه مـخـاطر
هـذه الـتـهـديـدات اخلـطـيـرة بل اضـحت
هــذه اجلــرائم تــهــدد اجملــتــمع الــدولي

برمته. 
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وقـــد عـــبـــر الـــعـــديـــد من الـــبـــاحـــثـــ
اخملـــتـــصــ في وصـف خــطـــورة هــذه
الـهـجمـات والـتـحديـات الـتي يواجـهـها
اجملــــتـــمع عــــنـــدمــــا اشـــاروا الى ان ..
تـتعدى الهـجمات اإللكـترونية من حيث
اتـســاعـهـا ونـطـاق الـعـواقب احملـتـمـلـة
اآلن خـطر التعرض للهجمات اجلسدية

باضعاف مضاعفة. 
كـما وجتـدر اإلشارة والتـركيـز على امر
في غاية االهمية واخلطورة اال وهو ان
تــســارع تــطــور األنــشــطــة االجــرامــيــة
عـلوماتـية فـاق وبشكل الـسيـبرانيـة وا
كـبير وخطيـر وملفت للنـظر للتطورات
والـتـحـديـثـات الـتـشـريـعـيـة الـقـانـونـيـة
ــوضـــوعــيــة مـــنــهــا او ســـواء كــانت ا
االجــرائــيــة الحــكــام الــقــانــون الــدولي
ـــا يــــجـــعـل الـــنــــشـــاطـــات احلــــالي 
ــبــاحــة االجــرامـــيــة بــحــكم االفـــعــال ا
ــشـروعـة كـونـهـا الرادع يـردعـهـا وال وا
قـانـون يعـاقب عـلى اقتـرافـها وبـالـتالي
نـــكـــون أمـــام جــــمـــلـــة من الـــعـــقـــبـــات
والـــتــحـــديــات الــتـي تــواجه اجملـــتــمع

ــثـال في الــسـيــبـرانـيــة. عـلى ســبـيل ا
جــمــيع الــظـروف بــاســتـثــنــاء احلـاالت
األكـــثــر إحلـــاحًـــا يــجب عـــلى الـــدولــة
سؤولة ـعتدى عـليها إخـطار الدولـة ا ا
بــقـرار اتـخــاذ تـدابـيــر مـضـادة وعـرض
الـتفاوض بشأنها قبل اتخاذ أي تدابير
مـضادة بالـفعل وبالتـالي فإن مثل هذه
ـتـطـلـبـات اإلجـرائـيـة غـيـر الـتـدابـيـر وا
عـمـلـية وغـيـر مـجديـة بـكل بـساطـة عـند
الـرد على الهجمات السيبرانية بالنظر
إلى الــطـبـيـعـة اخلـاصــة الـتي تـمـيـزهـا
والـــتي تـــتـــسـم في ســـرعـــتـــهـــا ومــدى
إمـكانـية استـخدامهـا وبالتـالي ولسوء
احلـظ فـــإن إطــــار الــــقــــانـــون الــــدولي
احلـــالي يــوفـــر الــقــلـــيل من احلـــمــايــة
الــفــعـــالــة لــلــدول ضــد هــذا الــنــوع من

ستحدثة. اجلرائم ا
ـهم في ـا تـقـدم يـنبـغي من ا وعـلـيه و
األمـر واالكثـر أهمـية بـالنـسبـة لبـلدانـنا
ـكن ان نــضـمن قــيـامــنـا بــكل مـا هــو 
حلــمــايــة أنـفــســنــا ومـؤســســاتــنـا  من
ا ستـحدثة و الـهجمات الـسيبرانـية ا
يـــحـــقق الـــســـلم واألمـن الـــســيـــبـــراني

. الدولي

االعـتـداء الـتـقـلـيدي بـاسـتـخـدام الـقوة
لـلدفاع الشرعي عن الـنفس ضد الدولة
ــعـتـديـة في حـالــة االعـتـداء الـفـعـلي ا
ـسـلح احلــقـيـقـي كـرد عـلى الــهـجــوم ا
والـذي يعـد االستـخدام األكـثر خـطورة
رجح أن لـلـقـوة. وبـالتـالي فـمن غـيـر ا
أعــمــال الـتــجـسـس اإللـكــتــروني الـتي
ـعـلـومات تـسـتـنـد أسـاسًا عـلى جـمع ا
االســتـخـبــاريـة أو الـبــيـانـات الــسـريـة
كن وصـفها بـأنهـا هجوم واحلـيويـة 
وجب هذا التعريف وبالتالي مـسلح 
فـإن الـقـانـون الـدولي لم يـنـظم األلـيات
الـالزمــــــة في رد هــــــذه االعــــــتــــــداءات
كــاســتـــخــدام الــدفــاع الــشــرعي كــونه
سلح.  اليرقى إلى مستوى الهجوم ا
وفي ســـيــاق الـــتــدابـــيــر االحـــتــرازيــة
ــضــادة فــالــقــانــون الـدولـي يـســمح ا
بــاتــخــاذ فــئــة واســعــة من الــتــدابــيـر
ــؤقـتـة الــتي تـهــدف إلى حث الـدولـة ا
ـشـروعة عـلى وقف تـصـرفـاتـهـا غـيـر ا
ــوجب أحــكــام الـقــانــون الـدولي في
فروضة ظـروف معيـنة فإن الشـروط ا
عـلى هذه الوسائل تعني أنها محدودة
االســـتــخـــدام في ســيـــاق الــهـــجــمــات

ـمـثل إال إذا اعـتــرفت الـدولـة بـسـلـوك ا
غير احلكومي واعتمدته كسلوك خاص
بـهـا أو كـانت الـدولة تـوجه أو تـتـحكم

ثل غير حكومي.  في 
ـــــشـــــكالت وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـى هـــــذه ا
ــرجح ومن والــتــحــديــات فــمن غــيــر ا
ـسـتبـعد أن يـتم مسـاءلـة الدولـة علـنًا ا
ـــوجـب اإلطـــار الـــقـــانــــوني احلـــالي

للقانون الدولي.
ـتـاحــة لـلــدولـة ضـمن مــاهي األلـيــات ا
الـقـانـون الدولي في الـتـصـدي للـهـجوم

السيبراني?
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حـتى لـو كـان باإلمـكـان إثبـات االعـتداء
ة إلى دولـة ما فإن ذلك واسـناد اجلـر
ال يـحل الـتعـقيـدات القـانـونيـة بالـكامل
ـا يعقدها. فالقانون الدولي ليس بل ر
لديه سوى القليل من اآلليات والتدابير
الـتي تسـمح للدولـة بالرد بـفعالـية على
ـجـرد وقـوعه الــهـجـوم الــسـيـبـرانـي 
مــقـارنــة بـالــتـدابــيـر واإلجــراءات الـتي
ـكن أن تـتـخـذهـا فـي حـالـة تـعـرضـها
إلى الــهــجـوم الــتــقـلــيـدي حــيث يــتـيح
ويـسـمح لـلدول في حـالـة تعـرضـها إلى
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بغداد

ولـوحــدهـا بل البـد من تـكـاتف اجلـهـود
الـدولية في التعاون والتـنسيق لكشفها
ومـعاقبـة مرتكـبيهـا. ٥كما وهـنالك حتد
ة اخـر اال وهـو  صعـوبـة اسنـاد اجلـر
االلـــكــتــرونـــيــة إلى دولــة مـــا وحتــديــد
مـسؤولـيتهـا القـانونـية ومسـائلـتها عن
األنـشـطـة واالعـتداءات االجـرامـيـة التي
ارتـكبتهـا ويعتبـر هذا التحدي من أهم
ـعتدى الـعقـبات التي تـواجهـها الدول ا
ـا ـعــتـديـة ر عــلـيـهـا كــون ان الـدول ا
التـنـفـذ هـجمـاتـهـا من قـبل مؤسـسـاتـها
الـرسميـة او غير الـرسميـة التابـعة لها
بل تـلـجـأ الى جـهـات او افـراد يـعـمـلون
مـعـهـا او نـيـابـة عـنـهـا ذات إمـكـانـيـات
مـتطورة او قد تلجأ الى دول ثالثة اقل
وضـوحًا وبروزا لـتكون قـابليـة إنكارها
واخـفائهـا الرتكابـها او حتريـضها على
االعـتـداء كبـيرة وحتت اسـباب مـعقـولة
ومـقنعة وبالـتالي  تنشأ مـشكلة إسناد
ـعتدية مـن حقيقة االعـتداء إلى الدولة ا
أن الـــقــانــون الـــدولي ال يــحـــمِّل الــدول
عــمـومًـا مـسـؤولـيــة تـصـرفـات اجلـهـات
الــفــاعــلــة واالفــراد غــيــر احلــكــومــيــ
سؤولية الـقانونية بـالتالي لن تُنـسب ا
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هسلنكي
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فـرض االرادات  ومـثل هــذا الـعـمل لم
يــــحـــصـل حـــتـى في الـــنــــظم األكــــثـــر

وحدانية في إدارة السلطة .
كـان احلكـيم اكـثـر بـصـيـرة في حتـديد
ستـقبلية  وهي كما مسارات العمل ا
أشــار في كــلــمـتـه الى ضــرورة وجـود
ســلـطــة قــويــة ودولــة تـمــتــلك الــقـدرة
واحلــاكــمــيـــة  لــكن دون الــوقــوع في
ــؤديــة الى مــغـــالــيق االخـــتــنــاقـــات ا
نزاعـات  ونحـتـاج الى متـنافـس في
االعـــــتـــــراضــــــات دون الـــــذهـــــاب الى
االسقـاطـات السـيـاسيـة  فهـل يتـحقق

ذلك ..?
لـقد جنح الـسـيـد مـقتـدى الـصـدر عـبر
ـشــاركـة في ابـعــاد قـوى الــتـيــار في ا
اختـيار رئـيس اجلمـهوريـة في جلـسة
الـسـابع مـن شـبـاط  وهــو بـهـذا أتـاح
ـزيـد من الـتـشـاور وتـنـفيس الـفرصـة 
حـالـة الــتـأزم احلـاصـلـة بــ مـخـتـلف

األطراف السياسية .
الـعــراق بـحـاجــة الى سـلــــــــــطـة قـوة
تــفـرض حــاكــمـيــتــهــا  لـكن لــيس من
مــصـــلــحـــة الــبـالد أن تـــــــــكـــون تــلك
الـسـلـطـة مـشـغـولـة بـاالنـشـقــــــــــاقات
والــتـنــاحــرات الــسـيــــــــــاســيــة يـدفع
ـواطن  مثـلمـا دفع عبر (19) ثمنـها ا
عـامــا من نــظـــــــــام كـســيح ودســتـور

مشوه . 
   

شيعي أو سني يستطيع التنصل من
اإلخـفاقـات الـتي اصـابت الـبالد ومن
التناقضات احلاصلة ب السلطة من
جــهــة وعــمــوم اجملـــتــمع من اجلــهــة
األخرى  فاجلماهـير الشعـبية ليست
مقتـنعة حـتى االن بأن هذه الـنزاعات
بـ األطــراف الـسـيــاسـيــة تـصب في
ــا هي جــزء من مــصــلـــحــتــهـــا  وإ
سياسـات فرض االمـر الواقع وازاحة
اطـراف وسـيـطــرة أخـرى  وبـالـتـالي
تـضـررة هي اجلمـاهـير فأن اجلـهـة ا

الشعبية .
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ولـعل إصــرار الـتــيـار الـصــدري عـلى
ابـعــاد دولــة الـقــانــون عن احلـوارات
ـشـاركــات في الـسـلـطــة الـقـادمـة  وا
ــــقـــراطي مـــثــــله مـــثـل احلـــزب الـــد
الـكـردسـتــاني الـذي يـتـزعــمه الـسـيـد
مسـعود الـبـارزاني في ابعـاد االحتاد
ـــقــراطي عـن رئــاســة الــوطـــني الــد
ـــواقع الــســـيــاديــة اجلــمـــهــوريــة وا
األخرى في كردستـان العراق  ويقال
لـهم تـعالـوا ايـدونـا في سـيـاسـاتـنا 
ـكن ذلك أن يؤدي الى سـلطة فكيف 
ـلـفـات الـبـنـاء وطـنـيـة قـويـة حـاكـمـة 
والــتـطــور والـبــنــيـة الــتـحــتــيـة  في
الـوقت الـذي حتـكم فـيه حـركـة العـمل
تفقة مع الكتلة الصدرية قوة للكتل ا

قبول هذا ورفض ذاك .
ـوقف عـبـر عن محـاولـة لتـفـكيك هذا ا
االنــســـدادات اجلــاريــة في الـــســاحــة
العـراقية  واشـر في نفـس الوقت بأن
ال أحد ضد سلطـة األغلبية الـسياسية
أو مـايـطلـق علـيـهـا بـالـوطـنـيـة  لـكنه
يـجب ان تـكـون سـلــطـة قـويـة لـصـالح
صلحة اجلميع وسلطة تمتلك القرار 
عـــمــوم الـــشـــعب  ولـــيــسـت ســلـــطــة
لـلـتـبـاهي فـي الـعالقـات لـطـرف وعـزل
اطــراف أخــرى بــهـــذا تــكــون ســلــطــة
ـضي لـتـحـقيق انـتـقائـيـة التـسـطـيع ا
ـوجـوعة بـنـظام مصـالح اجلـمـاهيـر ا
كسـيح شـارك فيـه اجلمـيع ولم يـحقق

مصالح الشعب .
إن أي طـرف سـيـاسي كـردي أو عـربي

في كلمـته اثناء تـأب الشـهيد الراحل
مـــحــمـــد بـــاقــر احلـــكــيـم في الـــنــجف
االشـرف  طـرح الـسـيـد احلـكـيم زعـيم
تيار احلكمة مجموعة من القضايا في
الـشــأن الـســيـاسي الــعـراقي لــتـفــكـيك
االنغالقـات وتسهـيل مهـمة الـتفاعالت
بـ األطـراف اخملـتــلـفـة  ومن بـ مـا
أكــده احلــكـــيم من إن تــيـــار احلــكــمــة
قـبلة  لكنه ال اليشترك في احلـكومة ا
يقبل بالتقاطـعات السياسية أن تؤدي
الـى صـــــــــراعـــــــــات خـــــــــارج األطـــــــــر
ـقراطـية  وال يـقـبل باألغـلبـية أن الد
تــتــحـول الـى قــوة فـرض اإلرادة عــلى
االخـريـن  ولن يـرضـى بـالــتــحـالــفـات
الــضــيــقـة أن تــؤشــر الى الــتــحــزبــيـة
واالنعزالية واالختيارات اجملانية عبر
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اليـ من البـشـر تابـعت قصـة الـطفل ريـان وعلـى مدى األيـام اخلمس من مثل بـاقي ا
تواجـده في قاع بـئر يـبلغ عـمقه  32 مـترا وقـطره 45 سنـتيـمـترا حـتى إخراجه وسط
ذهـول من حالـة الشـعوريـة ولـهفـة ضـاغطـة بـأن يكـون "ريـان" حي يرزق لـنـفرح بـعرس
ـثـيرة لـلـمشـاعـر والثـاقـبة لـقـلوب الـناس الـسالمة والـبـدء باسـتـكمـال مـشوار الـقـصة ا
دى توافر االخالقيات جميعـا باأللم ورغم ذلك فأني نظرت للقصـة من زاوية إعالمية 
االحتـرافيـة فـيهـا. وعلى مـدى تـلك األيام الـعصـيبـة من مـلحـمة إنـسـانيـة سجـلت باسم
غرب" فإني وبجانب األهمية اإلنسانية التي كانت تسكنني بأن طفل "قرية شفـشاون با
ة في البئر ؤ أرى ريان ينعم باحلـياة لكي يعيش حـياته ويحكي للـجميع عن قصتـه ا
كان أن أحتلى ية وجـدت من األهمية  ونكتب جمـيعا عن ملحمتـه التي حتولت الى عا
بـصـفتي كـنـاقد اعالمـي مخـتص بـطبـيـعـة التـغـطيـات اإلخـباريـة الـتي تـمارسـهـا وسائل
االعالم الـتـقـليـديـة والـرقـميـة في مـثل هـكـذا تـغطـيـات نـوعـيـة مثـيـرة تـتـوافر فـيـهـا الـقيم
االخــبــاريـــة وأراقب وســائل اإلعـالم كــيف تــقـــوم بــنــقـل األخــبــار وهي تـــتــحــدث عن
مـسـتجـدات معـلـوماتـية ابـتداء مـن نبـأ السـقـوط بالـبئـر حتـى انطالق عـملـيـة البـحث عنه
ـعلومات الـتي تداولت كما ـاء واألوكسج ثم ا مـحاوالت انتشـاله وتغذيـته بالغذاء وا

أثبتتها الكاميرا بعدم امكانيته تناول األكل والشرب بسبب الكسور في جسده.  
نصـات االجتمـاعية مدى يز الـتغطيـات اإلخباريـة لوسائل اإلعالم وكـذلك ا وأهم مـا 
توافر خصـوصية االخالقيات اإلعالميـة هل خضعت للضوابط والـتشريعات اإلعالمية
? ودون إساءة لـلطـفل ريان الـضحـية وهـو يـتواجـد في قاع بـئر يـبلغ عـمقه  32مـترا
ـنقذين النتشـاله فالشهادة وتضيق فتحـته مع النزول إلى القـاع ما يحول دون نزول ا
ـهـنيـة هنـا ضروريـة في هـذا اجملال االعالمي ومـا جعـلنـي أتأكـد بأن ريـان ليس حـيا ا
ـعـلـومـات عن مـا تـرصـده عـلى األقل بـعـد الـيـوم الـثـاني من تـواجــده في الـبـئـر شـحـة ا
الكاميرا وانـقطاع أية أنـباء تتحدث عن حـياته أو سماع صوته وارسـال الغذاء له بعد
أن علـمـنـا مـسـبقـا بـأنه يـعـاني كـسـور بجـسـده تـعـيق حـركتـه وتمـنـعه من تـنـاول الـغذاء
والشـراب اال أن جمـيع من استـمعت لـهم من مراسـلي احملطـات التـلفـازية لم يـتطـرقوا
ـعنـية ـغربـية وا صـادر الرسـميـة ا لهـذه احلالـة من مـصيـر الطـفل وتركـوا األمـر بيـد ا
تابعة ما جعل اجلميع يؤمل النفس بأن يكون ريان حيا حتى آخر حلظة من باحلفر وا
ـضـني الـذي دام خـمـسـة أيام الـوصـول الـيه وانـتـشـاله بـعـد جـهـد جـهـيد مـن الـعـمل ا
بطريقة دقيـقة وفيها معـاجلة هندسية تأخـذ بع االعتبار جتـنب احلاق الضرر بحياته
عـلى فـرضـية انه كـان حـيـا حتى الـلـحـظـة األخيـرة وقـد أكـون ناقـدا بـاحـترام الـطـريـقة
ـغـربـيـة حـتى حلـظـة إخـراجه من الـرائـعـة واإلنـسـانـيـة الـتي تـعـامـلـت بـهـا الـسـلـطـات ا
ـراسـلـ كــانـوا عـلى قـدر مـن الـوعي اإلعالمي والـتــعـامل اإلنـسـاني احلـفـرة وحــتى ا
ـصادر التي لم تـعطيـهم خبر عن وفـاته رغم ادراكها ـتقدمة بـاحترام رأي ا واحلـرفية ا
ـتابع من مختـلف بلدان العالم تـنطق بلغات وأديان لـلنتيجـة كما اتوقعه بيـنما قلوب ا
ـعاناة مخـتلفـة  بالـدعاء الى الله بـأن يجـعل ريان حـيا ودموع الـود والشـوق والفرح وا
اليـ من البشـر تعاطـفا مع قصـة القدر جـعل صاحبـها طفل بريء سـالت من عيون ا
ا هي قصـة حقيـقية مأسـاوية لكـنها وحدت ا جـرى له ا ـستوى بطل دون ان يـعلم 
قلوب اجلمـيع على احملبة والسالم.ومن وجهة نظر إعالمية نقدية أرى أن االعالم حقق
ـست بـعـض حاالت جنـاحـا في إيـصـال رسـالـته لـلـمـتـلـقي وعـلى الـرغم من ذلـك فقـد 
التجاوز عـلى االخالقيات اإلعالمية إذ أن كثيرا من احلسابات على منصات التواصل
االجتماعي سـجلت باسم " أورام " وهو والـد الطفل ما جـعله يقول " أنـا في مصيبتي
والنـاس تـسـتـغـلني" إضـافـة الى حـاالت سـلـبـية أخـرى تـتـعـلق بـاسـتضـافـة فـضـائـيات
أسـاة في قلوب ووسائل اعالم ألطـفال أسـتنطـقتهم في مـحاولة اسـتعـطاف وتعـميق ا
ـتـابـعـ ومـحـاولة زيـادة دمـوع الـنـاس في حـ ال داع لـهذه احلـالـة بـإظـهـار أطـفال ا
البس رثـة ووجوه بائـسة حزيـنة يتـحدثـون عن طفل يصـارع من أجل البقـاء حيا رغم
واقع اإلخبـارية التي لم عمق احلـفرة وظالمـيتهـا. بينـما  رصد بـعض الفـضائيـات وا
هـنة وتـشريـعاتـها عـندما تـراعي اخلصـوصيـة في النـشر ولم تـتعـاطى مع أخالقيـات ا
نــشــرت صــورا لــلــطــفل في حــالــة حــرجــة دون مــوافـــقــته ودون تــرخــيص من أبــويه
واسـتـعـمـال اجلـروح والدم لـدغـدغـة الـعـواطف في إطـار فـرجة إعـالميـة مـعـكـوسـة هو
مـنافٍ لـلقـيم واالخالقـيات اإلعالمـية بل يـعد خـرقا لـلـتشـريعـات االعالميـة. قصـة ريان
شُـدَّت األنـفـاس وانـكـربت الـقـلـوب بـسـبـبـهـا وأنـهـمـرت الـدمـوع في كل بـقـاع األرض
وازاة ذلك كان لإلعالم وتـوحَّد العـالم وأظهـر الشـعور اإلنسـاني القـوي لدى الـكل. و
نصات واقع والصحف وا تابعـ مع الفضائيات واالذاعـات وا قصة إخباريـة جعلت ا
االجــتـمـاعـيــة عـكس حـقــيـقـة مـفـادهــا أن ( اإلعالم) يـعـني تــدوين لـقـصــة حـيـاة الـفـرد

هنية. صداقية والدقة وا واجملتمع على أن تتوافر فيها شروط ا
ي { كاتب وأكاد
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كــشف مـصـدر في االحتــاد الـعـراقي لـكــرة الـقـدم يـوم الــثالثـاء ان اخـتـيــار مـدرب لـقـيـادة
نتخب العراقي تأجل إلى اليوم اخلميس. ا

صـدر ان االحتاد عقد امس اجـتماعاً بـحضور الهـيئة العـامة لالحتاد لتـسمية مدرب وقال ا
لــلـمـنـتـخب لـكن لم يـتــوصل الى شيء واتـفق اجملـتـمـعـون عــلى عـقـد اجـتـمـاع آخـر يـوم غـد
ـؤهلـة لـكأس االربـعاء الخـتـيـار مدرب يـتـولى إدارة الفـريق في آخـر مـباراتـ بـالتـصـفيـات ا
اضي وقرر إقالة العـالم.وكان االحتاد العراقي لـكرة القدم قـد عقد اجتمـاعاً يوم االربعـاء ا
فترض أن يعقد االحتاد اجتماعاً يوم نـتخب العراقي زيليكو بتروفيتش وكـان من ا مدرب ا

نتخب إال أنه لم يعقده وأعلن تأجيله حتى إشعار آخر. اضي لتسمية مدرب ا االحد ا
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الـقيـاسي وحـصـد لقـبه الـثامن في
اضي.وبدا هاميلتون في وسم ا ا
طـريـقـه لـتـحــطـيم الـرقم الــقـيـاسي
الذي يقتسـمه حاليا مع األسطورة
اني مـايكل شـوماخر وذلك في األ
اضي السبـاق اخلتامي لـلموسم ا
في أبوظبي لكن فـيرستابن حصد
الـفوز في الـلـحظـات األخـيرة دون

أن يخلو األمر من بعض اجلدل.
ولم يـــــتــــضح بــــعــــد مــــا إذا كــــان
هــامــيــلـــتــون ســائـق مــرســيــدس
ســـيـــشــــارك في مـــوسم 2022 في

الـــوقـت الـــذي تـــوقع فـــيه بـــيـــرني
إكــلـــيـــســتـــون الــرئـــيس الـــســابق
لــفــورمـوال-1 بــأن يــنــهي الــسـائق

البريطاني مسيرته.
وكــســر هـــامــيــلــتــون ( 37عــامــا)
صــمــته الـــذي الزمه خالل الــفــتــرة
ــاضــيــة عــبـر وســائـل الـتــواصل ا
تـابـعـيه الـبالغ االجـتـمـاعي وقـال 
عـــددهم 33 مـــلـــيـــونـــا و800 آلف
مـتـابع عـبر حـسـابيه عـلى شـبـكتي
"تـــويــتـــر" و"إنــســـتــجـــرام": " كــنت

رحلت واآلن عدت".
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اعـلـن رئـيس احتــاد كـرة الــهـدف
للمكـفوف سعـد عبد اجمليد  ان
نتخب العراقي لـلعبة سيشارك ا
في بطـولة غـرب اسيـا التي تـقام
ــلـكــة الـبـحــرين لـلــمـدة من في 
العشرين من شهر شباط اجلاري
وحـتى السـادس والـعـشـرين منه
وقــال عــبــد اجملــيــد ان وفــد كــرة
الــهـدف لــلـمــكـفــوفـ يــتـألف من
ســامي أبـو بــكـر رئــيـســا لـلــوفـد
نتخب خالد والى جانبه مدرب ا

جنم
ــنــتــخب الــعــراقي واضــاف ان ا
لـلبـطـولـة يضم الالعـبـون : ولـيد
محـمد وعـلي خضـير وكـرار علي
وعـبد الـرحـمن أحـمد ومـصـطفى

ـتـلك شـخـصـيـة قـوية درب االجـنـبي لـسـبـبـ االول امـا انه  يـخـتـلـفون مـع ا
درب الـبـرازيـلي زيـكو التـسـمح بـالتـدخل بـشـؤونه الـفـنيـة مـثـلـمـا حصل مـع ا
درب من هذا الـصنف لعدم مقدرته والسـلوفيني كاتانـيتش واالحتاد يرفض ا
الـتـعـامل مـعه فـيـنـتـهـي مـشـواره امـا مـقـاال او مـسـتـقـيال في افـضل االحـوال
والثـاني يـسمح لـهم بـاإلمالءات وهـو مطـيع وسـهل مـثل بتـرو فـيـتش ثم يرحل
ـسؤولـية بـسـبب ضعف ونـتـائج فريـقنـا الـوطني وفي كل االحـوال يـتحـملـون ا
النهم ال يعـتمدون على مستشارين متخصصـ بالشؤون الفنية بل يتمسكون

بآرائهم على الرغم من كونها غير صحيحة.
نـتخب الوطـني في مـوقف محرج جـدا ولم يبـق اال بصيص عنـدما يـضعـون ا
ـدرب الوطـني مـثل مريض مـيؤوس من ـا معـدوم يبـحـثون عن ا امل قلـيل ور
ـتـلك الـة سـحـريـة ـدرب الـوطـني ال  حـالـته الـصـحـيـة واليـتـحــاج اال الـكي وا
نـتـخب ليـشـفيه من عـلـله وامراضه  فـفي حـال جناحه يـضـعهـا فـوق جسـد ا
يـكـون االمـر خـيرا عـلى خـيـر وان لم يـنـجح يـرمـونه بـسـهـام الـنـقـد ويـصفـونه
نـتخب االول ثم يـقولـون هذا هو ـدرب احمللي غـير الـقادر عـلى العـمل مع ا با
درب الـوطني ولسـان حال االخيـر يردد بـيت الشعـر القايل ( الـقوه في اليم ا
ـاء ) وهـذه احلـالـة او بـكالم اصح عـناد ثـم قالـوا له  ايـاك ايـاك ان تـبـتل بـا
االحتاد وعـدم تقبله اية نصيـحة وركوب رأسه مثلما يقـولون توقعه في مطبات
ن سـبـقـوه ولـيس في االمـر ايـة غـرابـة او دهـشة ـا قـد تـعـلـمـهـا  كـثـيـرة ور
ـنتـخبـات الوطـنية اضـية عـلى اسـتغالل ا ـا عمـلت التـشكـيالت ا وتـعجب لـطا
العـراقية وهي ترفض ان يتم رفع احلظر عن مالعبـنا وعلى اقل تقدير تتحرك
نـتخب اللبـناني في مالعبه برغم وتعـترض وهو مايـحصل اليوم حـيث يلعب ا
عدم صالحـيـاتهـا ونحن نـلـعب خارج ارضـنـا والكل يـعـلم ان مالعـبنـا افضل

الف مرة من مالعب لبنان .
كن ان يسـتعيد عافيته اال من نتـخب الوطني العراقي ال نعـتقد جازم ان ا
خالل رؤيه ادارية وفـنيـة تضع نـصب اعيـنهـا وضع خطـة عمل مـن مخـتص
ـسؤوليـة فيمـا يخص اختـيار اجلهاز بشـؤون التدريب واالدارة وهي تـتحمل ا
ـرمى ومـدرب الـلـيـاقـة الـبـدنـية ـسـاعـدين ومـدرب حـراس ا الـفـني والـفـريق وا
ـنـتــخب فـضال عن مـجـمـوعـة والـطـبـيب الـنـفـسـي اخملـتص ومـشـرف ومـديـر ا
نـتخبات االخـرى في الوقت الذي يجب مسـتشارين مثـلما معـمول به مع كل ا
عـلى احتـاد كـرة الـقـدم ان يـرفض الـتـعـامل مع اي مـدرب
اجـبــني في الـوقـت احلـالي جتــنـبـا لــلـمـشــاكل الـتي
ـكن ان تـورطـنـا مــعه في حـال رفـضه ان يـكـون
درب مـوجـودا في الـعـراق ويـضع كـامل ثـقـته بـا
الــوطـني وهــو قــادر ان يـقــول لـكم ولــذاته مــقـاله
هـامـلت ( اكـون او ال اكـون ) في مـسـرحـية ولـيم

شكسبير التي حتمل ذات االسم .
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ح البـريطـاني لويس هـاميـلتون أ
إلى إمــكـانــيــة عـودته إلـى بـطــولـة
العالم لسباقات سيارات فورموال-
ـوسم وذلك عـبـر مـنـشـور  1هـذا ا
"غامض" عبر حساباته على مواقع

التواصل االجتماعي.
وحـامت الـشــكـوك حـول مــسـتـقـبل
هـامــيـلـتـون الــفـائـز بـلــقب بـطـولـة
الــعـالم 7 مــرات من قــبـل بــعـد أن
حرمه الـهولنـدي ماكس فيـرستابن
سائق ريد بول من االنفراد بالرقم
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وذلك بـفــضل الــنـتــيـجــة وألنـهـا
اتـت في الــــرمـق االخــــيــــر عــــلى
الـغـر الـطـلـبـة وعـبـور مـنـافس
صـعـب في مـهـمـة لم تـكن سـهـلـة
واالهم مواصلة حتـقيق النتائج
ـــمــيـــزة وحـــمـــلـــة الــدفـــاع عن ا
الـصـدارة والـتـوجه نـحـو الـلقب
ر ـميـز الذي  في ظل الوضع ا
به االخـضــر ومـواصــلـة الــسـيـر
بـــخــطــوات ثــابــتـــة قــبل تــكــر
انصاره بالفوز التاسع عشر .
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وبــفـضل هـدف حــسـ إبـراهـيم
د 51الــغـالي فـي مـرمى جــيـرانه
وفريقه السـابق زاخو خرج نور
وز بـاغـلى نتـيـجـة منـحـته جواز
اخلــروج من مــنــطــقــة الــهــبــوط
واالنـتـقــال مـرة واحـدة لــلـمـوقع
الــرابع عــشـر 20مــســتـفــيـدا من
تـعـثـر الكـرخ لـيـعود مـرة لـدائرة
الـهـبـوط قـبل ان يـتـنـفـس نوروز
الــــصـــــعــــداء بـــــعــــدمـــــا ارتــــقى
طـلوب وقـدم العمل للـمسـتوى ا
نـتظـر امام انـصاره وحـقق ما ا
كــــان يــــبـــــحث عــــنـه ويــــامل ان
يــــســـتــــمـــر الــــلـــعب بــــتـــركــــيـــز
واالستفـادة من مباريات االرض
على اقل تقدير إلنهاء االمور في
الـبــقــاء مـوسم اخــر الــهـدف من

شاركة . ا
وبـــات مـــوقـع زاخـــو مـــهـــدد من
الــنـجـف اثـر ســقــوطه اخلــامس
بــعـدمـا افــتـقــد لـلــسـيـطــرة عـلى
االداء لـيـعـود بـخـيـبـة أمل مـؤكد
ازعج فـيهـا جمـهـوره الذي يـقدر

بنتيجة طيبة بعيدا عن الظروف
ـر الضيوف لكنها الفنية التي 
ســتــكـــون مــهــمــة صـــعــبــة عــلى
االثــنـ ويــسـعى صــادق حـنـون
ـمــيـزة الى حتــقـيق الــنـتــيـجــة ا

حتت انظار جمهور الزوراء .
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عــــزز الــــشــــرطــــة تــــقــــدمه ورفع
رصــــيـــده الى 56 بـــفـــارق19عن
اقرب مالحـقيه الـوصيف الطـلبة
بـعـد فوزه بـالـهـدف الـقاتل د92 
عـن طـريق عـلـي يـوسف مـحــقـقـا
أطــــول فــــتــــرة بــــدون خــــســــارة
ويـــواصل الـــســـيـــر فـي االجتــاه
الــصــحــيح و عــلى مــا يــقــوم به
بعـدما جتاوز الـغر الطـلبة في
مـبــاراة مـضت صـعــبه عـلـيــهـمـا
ــكن أن تـذهب لــلـتــعـادل وكـان 
في ظـل صالبـــة دفـــاع الــطـــلـــبــة
وحتلي التشكـيل بالتركيز وسط
الــرغــبـــة بــتــحــقــيـق الــنــتــيــجــة
ـــطـــلــوبـــة لـــكـــنه ال يـــســتـــحق ا
اخلــسـارة بــعـد ان لــعب وضـغط
في الـدفـاع والـهـجـوم وبـانـتـظار
حتـقـيق انـتـفــاضـةلـكـنه لم يـقـدر
عـلى فـرض سـيـطـرته بـالـكامل و
قـــدم مـــاعـــلـــيه وكـــاد أن يـــخــرج
متعـادال النه افضل من اخلسارة
الـتي اغـضــبت جـمـهــوره كـثـيـرا
توقع منها وقد تلزمه والضرر ا
ا عـلى تـرك مكـانه والـتـراجع ر
خــــامـــســـا اذا مـــا جنـــحت فـــرق
الوسط والـزوراء واجلويـة فيـما
خـرج الـشـرطـة وجـمـهـوره الذين
يـقدرون طـبيـعة الـفرحـة الكـبيرة
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يـامـل جـمـهـور الـزوراء ان يـضع
الــفـــريق خـــلــفـه خــيـــبـــة وفــشل
ثــمـانـيـة ادوار تــوالـيـا دون فـوز
قــبـل الــتـــراجع رابــعـــا ومــرشح
بـتـركه اذا لم يـحـقق الـفـوز عـلى
الــصــنــاعــة الــيــوم في اخــتــتــام
مــبـــاريــات اجلـــولــة الـــعـــشــرين
ومؤكد ان اوديـشو اليريـد تكرار
اخلـيـبة الـتي مـني فـيهـا الـفريق
ـرحـلـة في االدوار االخـيـرة من ا
األولى واخـرهـا العـودة بـتـعادل
بــطـعم اخلـسـارة مـن الـديـوانـيـة
واستمر بعاني من خلق الفرص
ـمـيـزة التي وافـتـقـد لـلـعـروض ا
كان يـقدمهـافي كل موسم واألمر
يحتاج الى مراجعة سريعة رغم
تـلك فكرا عودة اوديشـو الذي 
تـدريـبــيـا ويـامل ان يــكـون اكـثـر
تـاثيـرا على اداء وحـالة االعـب
ــنــافـســة امــام مــرحــلـة ــســار ا
كاملة من اجل تـعويض حصيلة
ـــرحــلــة األولـى الــتي زادت من ا
قـلق اجلــمــهـور في ظـل مـعــانـاة
الـنـتـائج واالمل في أن يـتـحـسن
والتوجه للصراع على الوصافة
امــــــام فـــــارق 20 مع الــــــغـــــر

الشرطة.
امــا افـضل الـوافـديـن الـصـنـاعـة
عـاشر الـتـرتيب فـهـو يعـول على
جـهــود وقــدرات مـجــمــوعـته في
ـــــوقف قـــــبل ـــــهـــــمـــــة وا دعـم ا
االنـشـغال في مـواجـهة الـتـحدي
الــصـــعـب واهـــمــيـــة اســـتـــهالل
ــــشــــوار الــــنــــصف اآلخــــر من ا

الـــزم الــــعــــودة لــــهــــا مــــرغــــمـــا
وتـفــاقــــمت االمــور بـعــدمـا عـاد
بـــتـــعـــادل ســــلـــبي من نـــــــــــفط
الـبــصـرة لـيــتـراجع لــلـمــــــــوقع
الــســابع عــشـر ويــعــيش مــعــهـا

طـبــيـعــة مـثل هــكـذا مــواجـهـات
تـقــلـيـديــة ويـخـشـى أن يـتـراجع
عــنــدمـــا يــخــرج لـــلــكــرخ الــدور
الـقـادم وسـيـواجه نـفس ظـروف
ـضيف مـبـاراة امس االول الن ا
ــنــطــقــة ال يـــريــد الــتــأخــر فـي ا
احلـمـراء بـعـد الــعـودة لـهـا مـرة

ثالثة امس االول .
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وحــقق الــكــهــربــاء فــوزا مــهــمـا
بــتـغــلــبه عـلى االمــانــة بـهــدفـ
لــواحـد مــحــقـقــا الـفــوز الــثـاني
ـرحـلـة تـوالـيــا بـعـدمـا اخـتــتم ا
ـيـناء بـهدف ة ا الـسابـقـة بهـز
ــوقع احلـادي عــشـر ومـهم في ا
ان تــتــحـسـن الــنـتــائج فـي هـذه
االوقـات احلاسـمـة وسط صراع
الــنــتــائـج وكــسب الــنــقــاط وكل
الـــــفــــرق حتـــــتـــــاج الى جتـــــنب
ـة لالبقـاء على حـظوظـها الـهز
نـافسة خـصوصا الـباحثة في ا
عن البقاء الغير واستمر االمانة
يــــواجـه مـــــشـــــاكل الـــــنـــــتـــــائج
احلـــقـــيــقـــيـــة وتــاثـــر بـــنــكـــســة
الـــكــهــربـــاء ويــقف عـــلى حــافــة
دائرة الـهبـوط متلـقيـا اخلسارة
الــتـاســعـة و ســيــكـون امــام مـو
اجــهـات صـعـبــة جـدا مع الـفـرق
القـادمة ويـامل ان ينـجح عصام
حـمـد في حتـسـ الـنـتـائـج بـعد
االســـتــعـــانــة به النـــقــاذ االمــور

الصعبة.
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وتـبـددت أمـال الـكرخ فـي جتنب
السقوط في منـطقة اخلطر لكنه

ـشاركة التي الزالـــــــت معاناة ا
بــعــيــدة عـن االســتــقــرار قــبل ان
يــــــتــــــســــــرب الـــــقــــــــــــلق إلدارة
شــــــــــــرار حـــــيـــــدر مـع بـــــدايــــة
رحلة احلاليـة واهمية معاجلة ا

أسـبـاب تـراجع الـفـريق الـذي لم
ــــشــــاركــــة ــــســـــتــــوى ا يـــــصل 
ـؤكــــــد سـتـواجه مشـاكل غـير ا
ســهـــــــــلــة عــلى الــطــرف اآلخـر
اســتــمــر نــفط الــبــصــرة يـعــاني

كثيـرا وبنزف النـقاط وافتقـــــــد
لــلـــتـــوازن حـــتى فـي الـــبـــصــرة
ويـجب الـعـمل اكـثـر لـعـبـور هذه
الـفـتــرة واسـتـعــادة روح الـلـعب

واالداء.
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ا كانت في هاد ألن آخر مبـارياتي ر

لعب وليست في مؤتمر صحفي.  ا
سـأتـذكـر هـذا دائـمـا".وكـان ديل بـوترو
فتـوحة بعد الذي فـاز ببطولـة أمريكـا ا
مــــــــبـــــــاراة
مـذهــلـة في
نـــــــهـــــــائي

2009
أمــــــــــــــــــام
روجـــــــــــــر
فـــــيـــــدرر
حــــــــــصـل
بــــطـــــاقــــة
دعــــــــــــــــوة
"وايـــــــلـــــــد
كــــــــــــــــــارد"
لـلــمـشـاركـة
في بــطــولـة
ريــــــــــــــــــــــــــــو
ـــفـــتـــوحــة ا
ولـــكـــنه أشــار
إلـى أنه عــــــلى
األرجــــــــح لـــــــن

يشارك بها.
ونـقـلت صـحـيـفة
"النـــــــاســــــيــــــون"
األرجــنـتــــــــيـنــيـة
قـــوله: "نــــعم كـــنت
أخـطط لـلـمـشـاركة
في بـــــطـــــولــــة
ريــــــو ولـــــــكن
أعــتـــقـــد أنــني
قـــدمت كل شيء
حــــــــــتـى هــــــــــذه

اللحظة".
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انـــهـــمـــرت دمـــوع خـــوان مــارتـــ ديل
بــوتــرو فــيــمــا يــتــوقع أن تــكــون آخـر
مبـارياته في رياضـة التـنس وذلك بعد
ـفـتـوحة أن ودع بـطل بـطـولـة أمـريـكـا ا
ـفـتـوحة الـسـابق بـطـولـة األرجـنـتـ ا

للتنس.
وخسـر الالعب األرجنـتيني  6 / 1و/ 3

 6أمـــــام مــــواطـــــنه
فــــيــــديــــريــــكـــو
دلــبــونــيس
فــــــــــــــــــــي
بـويـنس

آيـــرس بــعـــد أن عــاد لـــلــمـالعب عــقب
إجراء  4عمليات جراحية في ركبته.
وحـمل أحـد اجلمـاهـير عـلم وبه رسـالة
"برج تانديل يواصل القتال. شكرا لك".
يـذكـر أن تــانـديل هي مـسـقط رأس ديل
بـاراة قـال ديل بـوترو: بـوتـرو.وعقـب ا
"احلقيقة هي أن هـذه هي اللحظة التي
لم أكـن أريـدهـا أن تـأتي أبـدا الـصـحـة
تقودني ألتـخذ القرار بذلـت الكثير من
اجلـهــد خالل الــعـامــ ونـصف الــعـام
".وأضـــاف: "في بـــعض ـــاضـــيــــ ا
األحــيــان أخـســر ال أمــتــلك الــقـوة
الـــتـي يـــعـــتــــقـــد الـــبــــعض أنـــني
أمـتـلكـهـا أعـتقـد أنـني حـققت كل
األحـالم في الـــــتـــــنس وأصـــــعب
شيء هــــــو اكـــــتــــــســـــاب حب
الـناس".وأكـمل: "أشـعـر أنني
قـدمت كل شيء هـذا يوم لم
أكن أريده أن يـأتي ولكـنني

سأتذكره طوال حياتي".
وأعرب دل بوترو عن ارتياحه
ألنـه ســــــيـــــتــــــرك الـــــلــــــعب
بشـروطه حـيث قال:
"اآلن أنــــــــــــــــا
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قـبـلة فـضالً عن تـأخّـر منـافـسات لـلمـرحـلـة ا
ـــــمـــــتـــــاز وتـــــزامـــــنه مـع شـــــهــــر الـــــدوري ا
رمـضـان.وأضـاف سلـمـان أن االحتـاد يـنـتـظر
إقرار ميـزانيتـه السنـويّة من أجل التـعاقد مع
مـدرب أجـنـبي مــشـيـراً إلى أن اجلـمـيع يـعـلم
دربـ عطـفـاً على مـقدار الـتعـاقـد مع هـؤالء ا
مـرتـباتـهم الـعـاليـة خالل قـيـادتـهم منـتـخـبات
نطقـة مبينـا ان في حال عدم إقرار مـيزانية ا
قبلة فسنضطر االحتاد خالل الفترة القريبة ا
بالـتـالي إلى التـعاقـد مع مـدرب محـلي لقـيادة

قبلة . نتخب خالل التصفيات اآلسيوية ا ا
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ــركــزي لــكـرة ـد عــضــو االحتــاد الـعــراقي ا أكـَّ
ـشاركـة في ة مـحـمـد سـلـمـان أنَّ عـدم ا الـسـلـَّ
الـبـطـولـة الـعـربـيـة لـلـرجـال في دبي جـاء من
ـمتـاز قبل أجل استـكمـال منـافسـات الدوري ا
انــطالق الـتــصــفـيــات اآلسـيــويـة في  31أيـار
ـقـبل.وقـال ســلـمـان في تـصـريح صـحـفي إن ا
ــشـاركـة في الـبـطـولــة  سـيـتـيح لـديـنـا عـدم ا
فــــســــحــــة من الــــوقت مـن أجل إعــــداد أمــــثل
شاركة في الـبطولة للمنـتخب" الفتـاً إلى أن ا
ــا سـتـبــعـثــر خـطــطـنـا الـعـربــيـة األخــيـرة ر
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عــيـد الــله ُذكــر ان عـبــيـد الــغـزي
ـبـية ـالي لـلجـنـة الـبـارا االمـ ا
الـــوطــنــيــة الــعــراقــيــة ســيــرأس
الـبعـثـة الـعراقـيـة لـلبـطـولـة التي
تـشــارك فـيــهـا خـمــسـة احتـادات
عراقيـة هي : العـاب القوى ورفع
االثـــــقـــــال وتـــــنـس الـــــطـــــاولـــــة
والـــبــــوتـــشــــيـــا وكــــرة الـــهـــدف

. للمكفوف
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وفـي ســـيــــاق مـــتــــصل يُــــشـــارك
منتخب العراق بالقوس والسهم
في بـطـولـة الـعـالم لـلـعـبـة والـتي
تُــقــام فـي امــارة دبي بــاالمــارات

تحدة العربية ا
أعــــــلـــــنت ذلـك رئـــــيس االحتـــــاد
الـــعــــراقي لــــلـــقــــوس والــــســـهم
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نتخب ا
الوطني

بكرة السلة

الـدكـتـورة كـوثـر حـسـ  وقـالت
ان الـــبــطــولـــة تــقــام لـــلــمــدة من
الـــســابـع عــشـــر وحــتى الـــثــامن
والـــعـــشـــرين مـن شـــهـــر شـــبــاط

اجلاري
 وأوضــحت د. كــوثــر حــسـ ان
اربعـة العـب سـيمـثـلون الـعراق
فـي الــبــطـــولــة وهم : ســلـــيــمــان
فــيــاض وعـبــاس صــبــار وسـارة

حيال ورنا عالوي
واشارت الى ان الالعـب قادرين
عـلى حتـقـيق نـتـائج مـتـميـزة في
الــبــطــولــة الـتي يُــــشــارك فــيــهـا
افــضل الالعــبــ عـلى مــســتـوى
الـعــالم.يُـذكـر ان الــعـراق يـشـارك
في البطولة بفعـاليتي الكمباوند

ومكس تيم .
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نتخب الوطني للمكفوف ا

خوان ديل
بوترو
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الــطــاقم الـــتــحــكــيـــمي الــعــراقي
شارك في البطولة. الدولي ا

واضـاف اوعـزنـا بـتوفـيـر الـقـاعة
الريـاضـيـة في مـنـطـقـة الـسـيـدية
ــنـتــخـبـات بــبـغـداد لــتـحــتـضن ا
الــوطــنــيــة وتــكــون مــقــرا اداريـا
لالحتاد كـما تـعهدنـا بتـوفير كل
نتـخب عبر االعداد ما يحـتاجه ا
ــــثـــالـي والـــذي يــــنــــســــجم مع ا
الك ــــنــــهــــاج الــــذي وضــــعه ا ا
الـــتــدريــبي لالســـتــحـــــــــقــاقــات
ـقـبــلـة.واكـد ان وزارة الــشـبـاب ا
ا حققه ابطال والرياضة تشيد 
كـــرة الــيــد وتـــثــني عــلـى جــمــيع
اجلهود الـرامية خلدمـة الرياضة
ــخـــتــلف االلـــعــاب الــعـــراقــيـــة 

الرياضية.
جتــدر االشـارة ان مــنـتــخب الـيـد
كـان قــريـبـاً من الـتـأهل إلى كـأس

العالم.
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حددت وزارة الشبـاب والرياضة
ـــقــبل اخلــامس عـــشــر من اذار ا
مـوعــداً الفـتــتــاح مـلــعب الـزوراء

الرياضي.
وقـال مـديـر عـام الـدائـرة االداريـة
الية شاكـر اجلبوري في بيان وا
ـــــلـــــعب الـــــزوراء إن الـــــعـــــمـل 
الريـاضي اكتـمل بنـسبة % 100
من حــجم االعــمــال الــتي تــخص
ــلـعـب الـذي يــحــمل اسـم نـادي ا

الزوراء الرياضي.
ـــرحـــلـــة وتـــابع ان مـــبـــاريـــات ا
ـمـتـاز الـثـانـيـة من دوري الـكـرة ا
ـــلــعب في ســتــشـــهــد افـــتــتــاح ا
مــبـاراة الــزوراء والـديــوانـيـة في
قبل. اخلامس عشر من الشهر ا
لعب واضاف ان بقـية ملحـقات ا
سبح والقاعة الرياضية ومنها ا
ســـعـــة الف مـــتـــفـــرج والـــفـــنــدق

سـتـطـرح في وقـت اخـر الكـمـالـها
من شــــركــــة مــــنــــفــــذة اخـــرى او

طرحها لالستثمار.
يــذكـر ان الــزوراء اخــتــار مــلـعب
الشعب الدولي كارض افتراضية

متاز. له في الدوري ا
وفي سـيــاق مــنـفــصل كــرم وزيـر
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة عـــدنـــان
ـنـتـخب الـوطـني بـكـرة درجــال ا
اليـد فيـما وجه بتـخصـيص مقر

جديد الحتاد اليد.
…eOL  ZzU

وقـال درجـال في بيـان إنه كـرمـنا
نـتخب الـوطني بـكرة الـيد وفـد ا
ــشـارك في الـبـطـولـة االسـيـويـة ا
االخـــيــــرة الــــتي اخــــتـــتــــمت في
مـلكـة العـربية الـسعـودية وقدم ا
ــــــــيزة فـيهـا منـتـخبـنا نـتائج 
وكان قريـــــــــبا جدا من الـــتأهل
الى كـأس الـعـــــــــالم اضـافـة الى
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وصل W∫ لقطات من جولة (كالم الناس) في ا uł

واطن أبـا سعـاد .. الذي قال كانت زيـارة بيـت ا
ان ( ولده مـحمـد بعد عـمر سـتة سـنوات أصيب
رض تـلف بالـدماغ هـو وأخته ضـحى كذلك ..
ـشـي يـومـيـاً ولـدي مـحــمـد أفـضـل من ضـحى 
نصف سـاعـة ويـتعب ويـنـام  لـكن أخـته ضحى
عوقـها صعـب أرجلهـا ملـتويـة وغيـر قادرة على

.( شي متراً واحداً ا
فـقـــــال له اخلـالـدي أن (ولـدكم مـحـمـد يـراسـلـنا
عـلى صـفـحـتي الـشـخـصـيـة  وكـان يـطـلب مـني
ـــوصل / حـي الـــقــدس .. زيـــارته لـــبـــيـــته في ا
وبالــــــــــفعل لبيت طـلــــــــبة وبعـد السؤال عنه
وصلـنـا للـبـيت  وانا قـلت حملــــــــــمـد أنت كنت
تــطــلـبـــــــــني زيــارة لـلــبـيـت والـــــــيــوم أوفـيت
بـــالـــوعـــد وجــــــــــئـت لـــكم أحـــمل هـــــــديـــة من
الــشــرقــيــة .. وهـذه الــهــــديــة عــربـون
لـــزيـــارة ثــانـــيـــة خـــاصـــة لـــكم
وبالـتحـديد لـلعـزيزين مـحمد

وضحى) .
كـادر عمل البـرنامج تألف

من:
األعــــــداد والــتـــقــد :
عـــــــلـي اخلــــــــالـــــــدي
الـتـصـويـر : عـصام
ســـــــهـــــــيـل  وعالء
الـــــــقـــــــيــــــــــــسي
تابعة الصحفية ا
: ســـــــــــــعــــــــــــدون
اجلــــــــــــابـــــــــــري
مــــونـــــــــــتــــاج :
عــــمـــر مــــظـــفـــر
وأدريـــــــــــــــــــس

الكعبي.
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الــشــاعــر الــعــراقي يــشـارك في
اجلـلسـة احلـواريـة التـي تقـيـمـها
مــنــصــة ابــداع في بــغــداد عــلى
قـاعــة مـديـنــة االبـداع االدبي في
بيت احلكمة ويدير اجللسة مدير

نصة سعد التميمي. ا
ËdÐU  d UÝ

طـرب السـوري اطلق أغـنيته اجلـديدة (مـا تنـسيني) ا
من كتـابته بـالتعـاون مع الشـاعر كمـال القـبيسي ومن
ــيـتـري ديـكـوس و تـصــويـرهـا في مـديـنـة أحلـان د
ــانـيــة وســيـغــنـيــهــا كـابــرو ألول مـرة في فـيــزبـادن األ

العاصمة السويدية ستوكهولم .
d¼UÞ rýU¼ r¦O
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الفـنان السوري يـشارك في بطـولة مسلـسل (الفرسان
ـقــبل ــتـوقـع عــرضه في شــهــر رمــضــان ا الــثالثــة) ا
ـؤذن تــألــيف مــحــمــود اجلــعــفـوري وإخــراج عــلـي ا
ؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي . وإنتاج ا

dOŁQð sŽ ÀÒb×²ð eO uſ UMOKOÝ
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مـحــافظ كـربالء نـصـيف اخلـطـابي
ـعـهـد الـفـنون عـلى (دعـمه الـكـامل 
اجلمـيلة في احملـافظة) مـشيرا الى
ان (كـــربـالء تـــعــــد مـــديـــنــــة الـــفن
واجلـــمـــال ضــــمن قـــيـم ومـــبـــاد

وهوية مدينة احلس (ع).
من جـــانـــــبه قـــال مـــديـــر تـــربـــيــة
مــحــافــظــة كــربالء
عـــــــبـــــــاس عــــــوده
الــــســـــلــــطــــاني ان
ـعـهـد يـضم عـدة (ا
اقــــــســـــام مـن اجل
تــــنــــمــــيــــة قـــدرات
ومــهـارات الـطــلـبـة
فـي الــــتـــــصــــمـــــيم
والــنـــحت والــرسم
واخلط والــزخــرفـة
ـسـرح والـفـنون وا

التشكيلية).
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افتـتـحت مـديـريـة تربـيـة مـحـافـظة
كــربـالء مــؤخــرا  مــعــهــد الــفــنــون
اجلمـيلة في حي الـبلديـة مع إقامة
مــعـرض فــني لـتــجـســيـد حــضـارة
وادي الــرافــدين ولــوحــات حتـاكي
اخلــيــال اإلبــداعي لـلــطــلــبــة.واكـد
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تـستعد فرقة الديوانية لتقد مسرحية
(جندرمان) تأليف وإخراج أنس راهي
وبـطولـة احـمد ريـاض نور الـدين مازن
 واحــمـد الــكــنـانـي واشـراف الــفــنـان
حــلــيم هــاتف الــذي يــتــابع الــتــمــارين
الــيـــومــيــة. الـــذي قــال (وأنـــا أشــاهــد
الـبروفـة انتـابـني شعـور بالـفرح لألداء
ـتــمـيــز الـذي قــدمه هـؤوالء الــشـبـاب ا
ـوســيـقى بــتـنــفـيـذ والـذي صــاحـبــته ا
اخلـلـوق  عـبد الـله أحـمـد  كـذلك فـكرة
الـنص ولـعـبـة االخـراج التي كـانت هي
االخـــرى تـــشــــكل حـــضــــوراً جـــديـــداً
سـرحي انس راهي  جهود لـلمـخرج ا
مـباركـة وهي دعوة صـادقة لـكل فناني
ــســرحـــيــة الــتي ــســرح مـــتــابــعـــة ا ا

ستعرض قريبا ).

الـواقــعــيــة لــلــجــمــال).كــمــا نــشـرت
يـة بيونـسيه مجـموعة النجـمة الـعا
صــور حــديـثــة لــهـا عــبــر حـســابــهـا
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجتماعي إستعداداً لعيد العشاق.
وارتـدت بـيـونـسيـه مالبس ريـاضـية
بـالـلـون األحـمـر الـقـا كـمـا نـسـقت
معـها قـبعة بـاللـون نفـسه ونظارات
شـمس عــلى شـكل قـلـوب.بــيـونـسـيه
يزة تركت شعرها منسدل بطريقة 
ـيز عـلى كـتـفـها وطـبـقت مـاكـيـاج 
أبرز جمـالها مع أحـمر شفـاه باللون
االحمر أيـضاً. الى ذلك كرمت الـفرقة
مثلة سرحية في جامعة هارفارد ا ا
االمريكية جينيفر غارنر التي حازت
عـلى جـائـزة هـاسـتي بـوديـنغ 2022
ولــقب ســيـدة الــعـام.وتــقــدم الـفــرقـة
ــسـرحــيــة هـذا الــتـكــر مـنــذ عـام ا
1951 لـلـفنـانـ الـذين سـاهـموا في

عــــالـم الــــتـــــرفـــــيه. مـن بــــ
كـرم مـن قبل اجلـمعـية ا
ــمـــثــلــة آن في الـــســابـق ا
ـمثـلـة ميـشيل هاثـاواي وا
فـايــفـر وغـيــرهن. وحـسب
مـجـلـة هـارفـارد مـا يـجـعل
جـيـنـيــفـر غـارنـر مـرشـحـة
مـثــالـيـة مــسـاهـمــتـهـا في
الـــفـــنـــون واجلــمـــعـــيــات
اخليريـة اضافـة الى انها
ــثـلــة مــوهـوبــة تــشـكل
ــوذجــاً يـحــتــذى به في
فـرقــة هـايــسـتي بــوديـنغ
ـــســرحـــيــة.واحــتـــفــلت ا
ــــهـــا غــــارنـــر بــــتــــكــــر
بــاجلـــلــوس فـي ســيــارة
مــكـــشــوفــة وسط عــرض
احـتـفالـي مع اعـضاء من

سرحية. الفرقة ا

ـسـؤولـيات يـبقـى دائمـا الـتـفـكـيـر االيجـابي بـتـحـمل ا
طلوب. والعمل بجهد هو ا
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يـعـتـمـد جنـاحـك عـلى اخلـيـارات الـتـي تـقـوم بـهـا.يـوم
السعد الثالثاء.
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 .من ضروري القـيام بخطوات عالجيـة لتغير اجملرى
االنحداري لالحداث.رقم احلظ9
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تــمـر بـفـتــرة تـمـرد ودعــوة لالسـتـقالل. ســيـكـون هـذا
جانبًا إيجابيًا للغاية.

»dIF «

بــــالــــرغـم من الــــتــــشــــنـج الــــضــــاغط لــــكن احلــــيــــاة
ستستمر.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

احلب والعالقـات التي أقيـمت مؤخـرا لن تصـمد أمام
اختبار الزمن. 

”uI «

ال بـــد ان تــشــرق الـــشــمس من جـــديــد وتــنـــتــهي من
االزمات والصعوبات. 

ÊUÞd «

العـواطف تـدور بـشكل كـبـير  إال أنـهـا لن تكـون كـما
توقعت.

Íb'«

ريحـة واالحداث واالنكسارات ستزول االوقـات غير ا
الكبيرة. رقم احلظ  3

bÝô«

ــعـرفــة مـا إذا كــانت األشــيـاء من تــنــظـر إلى الــوراء 
حولك قوية وآمنة.

Ë«b «

ـسـتويـات. تـنجح الـتـشنج يـؤثـر سلـبـاً على مـخـتلف ا
بكسر جميع القواعد.

¡«—cF «

اجــعل من االلــتــزام اســـلــوب حــيــاة وســتــجــد احلب
احلقيقي يطرق بابك.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

سـرحـي الـعـراقي حـصـد  جـائـزة الشـارقـة لـإلبداع ا
ـســرح عـن مـســرحــيــته (الــعــاقـر الـعــربي فـي حـقـل ا

هد). وا

 الـوجــيه الـعـراقـي نـعـته االوســاط  الـعـشـائــريـة واقـيم
مجلس الفاحتة على روحه الطاهرة بجامع عبد العزيز
السامرائي في مدينة الفلوجة وكذلك في اربيل ودبي.

التـدريسي في جامـعة البـصرة يتـرأس اللجـنة العـلمية
ـعـاصر ؤتـمـر العـلـمي الـدولي: البـحث الـعـلمي ا في ا
ـســتـدامـة الـذي ودوره في حتــقـيق اهـداف الــتـنـمــيـة ا

قبل. تقيمه اجلامعة الشهر ا

ــواقع ــطـــرب الــفــلــســـطــيــني اعـــلن في صــفـــحــته  ا
ولـود اسمياه الـتواصل االجتمـاعي انه رزق وزوجته 

(ريان) .

d¼UÞ b Uš

صـمم في (الزمان) تلقى تعازي زمالئه لوفاة شقيقة ا
سائـل الله تعالى ان يـسكنها اضي  زوجته االثـن ا

فسيح جناته.

سيلينا غوميز
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ـشـاهـد االولى أنــطـلـقت تـصـويـر ا
من الــعـمل الـدرامـي (عـالم تـاني)"
ــمــثــلــة رانــيــا الــتي تــلــعب فــيه ا

ـــصـــري عـــبــد الـــعـــزيــز اخملــرج ا
حشاد. والـفيلم يعـتمد على االثارة
والـتـشــويق ويـشـارك في بــطـولـته
فـريـال يــوسف نـضـال الــشـافـعي
صـوفـيـا نـبـيل نـورالـديـن  فراس
ســعــيــد مــحــمــد عــامــر ســمــيـرة
صـدقي حسـام فـارس تمـيم عـبده
نعم إلهام عبد البديع مروة عبد ا

ن عزب ومصطفى حشيش. أ
وكـــانت يــوسف اثــارت اجلــدل في
احـد لقـاءاتهـا الـتلـفزيـونيـة عنـدما
قــالت (ان الــســيــنــاريـو مـش قـرآن
ــكن تــنــاقش مـع اخملـرج وانــهـا 

شاهد). بعض ا
ـــمــثـــلــة من جـــهــة اخـــرى قـــالت ا
ـصــريـة شـيـري عـادل إنـهـا حتب ا
انتقاء أدوارها الـتي تقوم بها وال
ــوافـقــة عـلى تــشــعـر بــالـرغــبـة بــا
جــمــيع األعــمــال الــفـنــيــة من أجل
وقع التواجد فقط وأضافت وفقا 

الــــفن أن الــــســــبب األول
ـــوافــقـــتــهـــا هــو جــودة
الـسـينـاريـو وأن يـكون ذا
حبكـة درامية وقـصة تؤثر
ــشـاهــدين مــشــيـرة فـــي ا
إلـى أنـهـا ال تـنـتـقـد زمالئـهـا
ن يـقــدمـون أكـثـر من عـمل
فــني في آنِ واحـــد ولــكــنــهــا
تــــعــــمـل وفق قـــــنــــاعـــــاتــــهــــا

الشخصية.
كـان آخـر أعمـال عـادل مـسـلسل
(ايــام) والــذي حـقــقت من خالله
جنـــاح كــــبـــيــر وهـــو من تـــألــيف
سـمـاح احلــريـرى وإخـراج مــحـمـد
أسـامــة وبـطــولـة حــوريـة فــرغـلي
وشــيـــري عــادل ريـــاض اخلــولي
سـلـوى خـطـاب مـحـمـود حـجازي
مــصـــطـــفـى عــبـــدالـــسـالم وتــدور
أحـــداثه في 45 حـــلـــقـــة في اطـــار

شعبي.
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في احدث حـلـقات بـرنـامج ( كالم النـاس ) على
قنـاة (الشرقـية) شد فـريق العمل الـرحال شماالً
ديـنة هناك .. بعد ـتابعة أحوال ا وصل  الى ا
ــنــاشـدات والــتي أن تــلــقي الــقــنـاة عــشــرات ا
ــطــلـبــ .. وهــمــا الـتــعــويــضـات تــتــلــخص 
تـلكـاتهم الـتي دمرهـا أحتالل احلكـوميـة عن 
ـــديــنـــتــهـم  وكــذلك الـــبــحـث عن رفــاة داعش 
ن نــفـذ بــهم داعش اإلعــدام ورمـوا أبـنــائــهم 

بجثثهم في منطقة اخلسفه .
وبــ مــعــد ومـقــدم الــبــرنــامج عــلي اخلــالـدي
ة حتديداً ديـنة القد لـ(الزمـان) (أطلعنا على ا
ن .. وهـنا شـاهدنـا اجلرح الـكبـير اجلانب األ
دينة اجلمـيلة والتي جـعلها داعش عام لهـذه ا
ـديـنـة جـرحـهـا كـبـير وا 2014 مـديـنـة أشـباح 
ـركزية وينـزف دماً دون عالج من احلـكومـت ا
واحملـلـيـة  رغم الـتخـصـيـصـات الـكـبـيـرة التي

وصل ). وصلت حلكومة ا
ــديـنـة ــنـصـوريــة بـا خالل جتـوالــنـا في حي ا
ة صادفتـنا (ام احمد) وهي سـيدة كبيرة القـد
السن جـالسة عـلى ركام بيت مـهدم وهي تتأمل
.. الــتي قـالـت(شـاهــدوا جـيــداً مـديــنــتـنــا الـتي
الزالت آثار احلـرب والدمار عـليهـا  أنا جرحت
أثنـاء دخول الـدواعش لـلمـوصل وفـقدت عـيني
اليمنى .. وكذلك دمر بيت أبني أحمد بالكامل 
واآلن الــبــيـت شــاهــدوه أصــبح أرض عــلــيــهــا
الـركـام جـراء قـصـفـهـا بـالـصواريـخ والـقنـابل 
قمت بـتزويج أوالدي اإلثـن بعـد وفات والدهم

. ( قبل سنت
وبـيـنت (وضـعـنـا مـأسـاوي لـلـغـايـة وبـدون أي
تـعــويض من احلـكــومـة  نــحن اآلن أصـبــحـنـا
ثالث عـوائل ونعـيش في بـيت قد وصـغـير ..

ونأمل من اخلـيـرين مـساعـدتـنا ألن عـجـزنا من
مناشدة احلكومة).

× والتقينا مجموعة مواطن في أحد الشوارع
ة .. مطـلبهم واحد هؤالء دينـة القد العـامة با
ـتضررين جراء أحداث 2014.. اجلـميع قالوا ا
(نأمل من احلـكومة تقـليص الروت وتـعوضنا
 النــريـــد شئ آخــر مـــنــهم ســـوى الــتـــعــويض

وعودتنا لبيوتنا بعد إعمارها) .
ÈËQ  öÐ 

وبـ احلــاج أبـا أبــراهـيم (دمــرت بـيـوتــنـا في
ــديــنــتــنـا ـن بــعــد دخــول داعش  اجلــانب األ
وبـقـيـنـا مــشـردين بال مـأوى .. وتـعـويـضـات ال
تـوجـد  علـمـاً أن الـذين تسـلـمـوا التـعـويـضات
كـــانت نـــصف مــا  الـــكــشف عـــلــيه وتـــقــديــر
األضـرار على البـيوت أو الـسيارات أو احملالت
واطن الذي قـدر تعويضة 50 وغيـرها .. مثالً ا
مـليـون دينـار يتـسلم  25 مـليـون ديـنار وهـكذا

هي جلنة التعويضات).
ـواطـنـ الـذين وحتـدث مـجـمـوعـة أخـرى من ا
ــقـــاهي قــائـــلــ الـــتــقـــيــنـــاهم داخل أحـــدى ا
ان(األعــمـــار فــقـط بــاجلـــانب األيــســـر الــذي لم
ن ..  هذه يتـضـرر مـثل ما تـضـرر اجلـانب األ
ثـنـى وقرب حـقـيـقـة مـثالً مـنـطـقـتي الـزهـور وا
اجلامع الكـبير نرى هناك أعمال مـختلفة تبليط
شـوارع وأعـمـار بـعض الـبـيـوت الـتي تـضـررت
قـــلـــيالً جـــراء قــصـف الـــهــاونـــات وغـــيـــرهــا 
ومــنــاطــقــنــا الـتـي أصـبــحـت اخلـطــوط األولى
لـلـمـواجـهـات بــ اجلـيش الـعـراقي والـشـرطـة
اإلحتــاديــة أثــنــاء قــتـالــهم مـع داعش  قــدمــنـا
مــعـامـالت الـتــعــويـضــات لــكن هـنــاك الــروتـ

يعرقل سرعة أجناز معامالتنا ).
ــواطن جـــهــاد احلــديـــدي قــال ( تــعـــبــنــا من ا

ــراجــعـــات ألجل الــتــعــويـــضــات … ال تــوجــد ا
تـسـهيالت بـعمل جلـنـة التـعويـضـات متـشددين

واطن ..  على ا
وأيــضــاً عـبــر قــنــاتــكـم  الـشــرقــيــة أحـب أقـول
ــوصل بال مــسـتــشــفـيــات تــسـتــوعب األعـداد ا
الكـبيرة من السكان وبال مطار .. مطارنا معطل
من  2003 وحلـــد اآلن  وحـــتى كـــراج مـــوحــد
للـنقل اخلارجي لبغداد أو للمحافظات اجملاورة
اليوجـد .. أصحاب السيارات يقومون ( بتقبيط
) ســيــاراتــهم من الــشــارع الــعــام قــرب الــكـراج

القد وهكذا ).
× وأوضح اخلــالــدي (أثــنـــاء مــرورنــا في أحــد
الـشـوارع اخلـارجيـة لـلـمـديـنـة شـاهـدنـا سـيارة
صالـون حتتـرق وفـرق اإلطفـاء حاضـرين .. لكن
ـا جــعل الـغـيـرة الــسـيـارة تـفــحـمت تـمــامـاً  
ـؤازرة صاحب الـعـراقـيـة و ( الفـزعـة ) لـلـنـاس 
السـيارة احملترقة .. شباب تطوعوا بجمع مبلغ
ال لـصـاحب تلك الـسيـارة ألجل تـعويـضة من ا
عن مــافـقـده).مـضــيـفـا (تـوجــهـنـا لــلـجـنـوب من
ـنطـقة ( اخلسـفه ) وأوقفـتنا وصل بـطريقـنا  ا
سـيـطرة أمـنـيـة ومـنـعـوعـنـا من الـسـيـر بـأجتاة
اخلــــســـفـه  وذلك حـــفــــاظـــاً عــــلى أرواح كـــادر
ـنـطـقة تـكـثر فـيـها الـبـرنامج .. كـون الـشارع وا
األلـغـام لـلعـجالت وكـذلك الـعبـوات وغـيـرها من
ـغـفــلـ ) مـؤكـداً  أن (اخلـسـفه الـتي مـصـائـد ا
واطن مغدورين مدني أبتـلعت آالف اجلثث 

وصل في عام  2014 وعسـكري بعد أحتالل ا
ولـيــومـنـا هـذا لم تـدخـلـهـا جـهـات مـتـخـصـصـة
بـإزالـة األلـغـام وكذلـك بأسـتـخـراج اجلـثث التي
ـنـطـقـة .. والـنـاس شـكـوا لنـا عن رمـيت بـتـلك ا
ن عـدم الــبــحث عن جــثث ذويــهم وابــنـائــهم 

أعدمهم داعش) .

واجلـــــــــــــــــريش والــــلــــحم اخلــــالص فــــقط 
والـكـبـة نـوعـان األول عـريـضـة تـطـبخ بـالـسـلق
والـثـانـية كـبـة مـرق وتـسمى بـكـبـة بـغداد وهي
تشبـة كبة السراي الشهيرة وأطلقوا عليها كبة

بغداد .
دينة نقوشة في ا نطقة حمـام ا × ثم توجـهنا 
ـة أيـضـاً .. والـتـقـيـنـا بـبـعض الـفـنـانـ الـقــد
منـهم سيف الطائي وخالد الـراوي  وأستمعنا
ــوصـلي مـعــهم بــبـعـض األغـاني مـن الـتــراث ا

األصيل .
وصل حالها حال بعض وقال الفنان الطائي (ا
احملافـظات الـعراقـية .. والده لـلفـنون اخملـتلـفة
وللـفنانـ أيضاً  نـحن نعـشق الغنـاء والعزف
ـوسـيـقـيـة بـ أهـلـنـا في مـنـطـقـة عـلى اآلالت ا

نقوشة) . حمام ا
من جانـبها قـال الفنـانة التـشكيـلية
ياسـم وليـد : (أنا أعتـز بعملي
طـرب الـرسم في مشـغل مع ا
الـــفــنـــانــ ســيـف وخــالــد 
أحــــاول فـي رســــمــــاتي أن
أرسـم جـــزء من الـــتـــراث
ــوصـلي والــطــبـيــعـة ا
وغـــيــــرهــــا  ونـــحن
ــمــارســة بــاقــ 
عــمــلــنــا الــفــني
ألجــــــــل دعـــــــم
مــــديــــنـــتــــنـــا
احلـــبــــيــــبـــة

وصل) . ا
 اجلــــــولــــــة
األخـــــيـــــرة
لـلــبـرنـامج

وقالـت سيـدة وهي زوجة شـهيـد  أعدمه داعش
(قبل في اخلسـفه وهـو مـفـوض شـرطـة سائـق 
الـقــبض عــلى زوجي بـلــغــوا الـدواعش جــمـيع
الـســكـان انـه عـلى كل عــسـكــري في اجلـيش أو
الشـرطة أن يـعلـنـوا التـوبة  لـكن زوجي قال ال
أعــمل الــتــوبــة كــون لم أرتــكب خــطــأ بــعــمــلي
بالـنجـدة في ذلك الوقت قـبل دخولـهم للـموصل
.وبــتــاريخ 2014/10/1 اعــتــقل زوجي ومــعه
أبـني الصـغيـر وكان عـمره    4سـنوات  كـانوا
في مقـهى قرب بـيتـنا وبـالطـريق حسب مـا قال
أبـــني أن الـــدواعش ضـــربـــوا أبــيـه بــأخـــمص
الــبــنـدقــيـة وخــروج الــدم من وجـهـه .. بـعــدهـا
ـكان أعادوا ولـدي قرب بـيـتنـا واقتـادوا والده 
سـتشـفيات مجهـول  وبقـينـا نبـحث عنـة في ا
ومــراكـز االعــتــقـال االمــنـيــة  ولم يـعــطـوني أي
جواب عـن زوجي  وعند الصـباح ذهبت لثالث
مـظـلـومـيـات .. يـعــني مـحـاكم داعش والـتـقـيت
بـالـقــضـاة وأحــدهم قـال زوجك نــفـذ فــيـة حـكم
ـنـطـقـة اخلـسـفه يـوم 2914/10/12 اإلعــدام 
وزوجي كـان يـعـمل سـائق بـسلـك الشـرطـة مـنذ

.(1990
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ومواطـنــة أخـرى روت لنـا أن (أخيـها ووالـدها
وزوج أخـتــهـا شــهـداء أعـدمــهم داعش في عـام
2015 والنـعـرف مـصـيـرهم .. لـكـنـنـا عـلـمـنا أن
إعدامـهم  في مـنطـقـة اخلـسفـة  ولم نـعوض
من احلكـومة ولم نحصل على راتب تقاعدي أو

إعانة شبكة احلماية االجتماعية)..!
ــطـاعم ــعـانــاة تــوجــهـنــا ألحــد ا  بـعــد هــذه ا
الـشعـبيـة التي تـشتـهر بـالكـبة .. وتـعرفـنا على
ـدعـو صـديـق الـذي شـرح لـنا ـطـعم ا صـاحب ا
طـريـقـة حتـضيـر الـكـبـة  ومـوادهـا هي الـبرغل
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ـضمرة مـعلقة بـطقس العـرب موقع غير ـعلنة وا كل يـوم واالع واحلواس ا
رسـمي لـكـنه مـصـدق مـعتـمـد والـنـاس ازاءه يـعـتـمـرون القـبـعـات ويـلـتـحـفون
ـنـحـدرات ويـتـجـنـبـون ـعـاطـف ويـتـوخـون احلـيـطـة واحلـذر الـشـديــد في ا بـا
ـنزلقات مشمول انا بهذا الشعور اجلمعي واستمع بصمت الذاعات االيف ا
ا وبـرامج الـصـبـاح في الـطرقـات وعـلى اضـواء الـسـيارات . عـمـان مـديـنة
مـعلقة مامن بـناء عال اال وهنـاك اعلى منه ونحاف االبـدان وطوال القامة من

يستطيعون االرتقاء واالعتالء واالشبع واالرتواء.
عـلقـة محدودب ـضي صاعـدا بقوة اجملـهول لـلقـمامـة ا  ثـمة مـتسـلق عنـيد 
الـظهر ينوء بحمل كـيس مدجج بعلب فاضية وقـنان فارغة تفتح له احلاويات
سموعات دونات وا عن ذخـائرها دون منه اليسمع طقس العرب واليـبالي با
راعي مع .صـوت طـربت له وانـا اتنـاول بـصـمت افـطاري الـتـقـليـدي جـبـنـة ا

. عصير تفاح مصحوب بكأس شاي الغزال
اسـمعـوا منـظومـتي :اسفـرت شمس الـضحى عن وطن عـضه الفـقر بـأ نياب
االسى . وفق تـطـبـيق كـر البد ان اكـون عـلى أهـبة الـهـبـوط لـكي يسـتـقـلني
الـشـوفيـر الى مـطعم عـراقي اتـوقع ان يتـلـقاني كـابـ الصـالـة : ليك وحـشة
صـريـون لـهـم قول يـاراجل فـيـنك ? انت مـنـور احملـل طلـبـات الـسـادة ايـه ?!ا
مـأثور : القيني وال تغديني ! ذلك سـر جناحهم في اشاعة الدفء في مطاعم
طـر طال هتـانا رأسـمالـها عـراقي بحـت. من الشـباك الـهائل الـسعـة اراقب ا
طر الشديد الذي يأتي غـدقا ودقا غيثا ثم حيا ! اقف عند الشؤبوب : فهو ا

طر السيابية ? دفعة واحدة ! اتراه ذاته الذي شكل انشودة ا
ـطـر وتـهـبط الـثـلوج - رأة اكـثـر من الـرجل حـيـنـمـا يهـطل ا تـزداد دافـعـيـة ا
يـكــمل االسـتـشـاري الــنـفـسي هـيــثم الـزبـيـدي - يــعـود الـسـبب في ذلك الى
غـناطـيسي تـب ان االنـاث يكـون مركز إخـتالف بنـية الـدماغ خالل الـرن ا
ـعـلـومـات احلــسـيـة والـعـاطـفـيـة حـيث الـذاكـرة الـبـشــريـة لـديـهن في ادراك ا

رأة (خصوبة مناخية ) جتد ضالتها فيها ! جتدا
أمـطري ال ترحمي طـيفي في عمق الـظالم أمطري صبّي عـليّ السيل يا روح
الغمام ال تبالي أن تعيديني على األرض حطام وأحيليني إذا شئت جليدا أو
الئكة - كـما يراها اسـتاذ علم نفس الـشخصيـة قاسم حس رخـام.نازك ا
صــالح : حـزنــهـا شــخـصـي يـعــني ان مـاضــيـهــا كـلـه تـوالي خــيـبــات حـزن
طـر عنده وجه حبيبة كركرة اطفال بـدرانساني عراقي ثم شخصي ايضا فا
خـيـاالت رومـانـسـيـة جتـعـلك حتب احلـيـاة والـتـحـلـيق بـامـانـيك فـي فـضاءات
الحـدود لها !(امألي كأسي أمطارا واحجبي علي دجي امسي فقد ابغضت
امـسي ).. نازك هـنا تـشكو حـالة من الـضيـاع وانعدام مـعنى الـوجود وعدم

طر البالبشر ! عنى احلياة ورغبة في نهاية الكون تكون با الشعور 
ـزيد من الكتب مـنى يونس بحـري الفت في عزلتـها خالل الفـصول االربعة ا
الـنـفسـية دون مـصـادر : تكـتب لي ( في حـياتي لم اشـعر بـالـوحدة الـرحمن
الـرحـيم كـان مـعي دائـمـا في الـفـصـول اجـمع كـنـا نـعيـش فوق االرض الـتي
اقـيـم عـلـيــهـا اجملـمع الــعـلـمـي الـعـراقي االن كــان اخلالء يـبــعث الـفـزع ومن
اليـعــرف اخلـوف اليــدرك مـعــنى الــشـجــاعـة الكـهــربـاء عــنـدنــا درسـنــا عـلى
ــشـكل مـن اجلـيــنـكـو الــفـانــوس وكـان احلــالـوب يــقـرع الــسـطح ا
الــصـديء وكــنت من بـعــيـد اصــغي لـصــوت الـرعــد وكـنت
اشـعر بان ابواب السماء قـد تفتحت ولكن احلارس هو

الله !
ثـمـة من يـقـول ادفع الـنص الى الـنـشـر ندفـع بالـتي هي

احسن !
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شيري عادلرانيا يوسف

يــوسف دور عــازفــة بــيــانـو الــتي
سـتـطل علـى اجلمـهـور الـعربي في
درامـا جديـدة تعـرضهـا للـكثـير من
ـــواقف.وعــالم تـــاني" من اخــراج ا

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــيـة سـيـلـيـنـا حتـدثت الــنـجـمـة الـعـا
غوميز عن تأثير النـجومية عليها اذ
عـــــانـت مـن طـــــفـــــولـــــة مـــــلـــــيـــــئـــــة
بـــالــضــغـــوط.والــصــراع مـع الــثــقــة
بالنفس بـسبب جنوميتـها واالهمية
ـا يــفـكـره او الــتي كـانت تــعـطـيــهـا 
يـقـوله الـنـاس. جـاء حـديث الـنـجـمـة
ــــيــــة الى مــــجــــلــــة غـالمـــور الــــعــــا
البريطانية قائلة (انها منذ كانت في
العاشـرة من عمرها تـعرضت للـكثير

من الضغط بسبب النجومية).
وقـالت غومـيـز(من الـصعب الـشـعور
بـالـراحـة عــنـدمـا تـشـعـر أن اجلـمـيع
يراقـبونك ويـحكـمون ويـعلـقون على
الطريـقة التي تـبدو بهـا) وكشفت ان
(الــثــقــة بــالــنــفس ســاعــدتــهــا عــلى
الــتـــغــلب عــلى الـــضــغط اذ لم تــعــد
ـعـاييـر اجملتـمع غـير تـعطي اهـمـية 
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األمـــيــركــيـــة لــفــنـــون الــســيـــنــمــا
وعـلـومـهـا طـالـبـا عـدم الكـشف عن
ــاضي رُشّـحت اســمه في الــعـام ا
إلـى جــــــوائـــــز األوســــــكــــــار أفالم
مــسـتـقــلـة عــدّة… أمـا هـذه الــسـنـة
فــــســـتــــمـــثّـل عـــودة اإلنــــتـــاجـــات

السينمائية الضخمة.
واعتبر الكاتب في موقع (ديدالين)
ـــتـــخـــصص بـــيـت هـــامـــونــد أنّ ا

السباق مفتوح للغاية.
ويـنعـكس هذا التـنافس خـصوصاً
ضــمـن الــفــئــة الــرئــيــســيــة لــهــذه
ـتمـثلـة بأوسـكار أفضل اجلـوائز ا
فـيـلم إذ سيـترشّح ضـمنـها عـشرة
أفـالم بـحـسب الــقـواعــد اجلـديـدة.
وهـــذا الــــرقم هـــو احلـــد األقـــصى
الــــــــــــذي سُـــــــــــــمـــــــــــح بـه خـالل
الــسـنــوات األخـيــرة إذ ال تـخــتـار

عـادةً الـلـجـنـة أكـثـر من ثـمـانـية أو
تسعة أفالم.

ويُــتــوقّـع أن يــحــصــد (دون) وهـو
ـيزانـية فـيـلم خيـال عـلمي صُـنع 
عــالـيــة تـرشــيـحــات ضـمن فــئـتي
أفــضل فـيـلم وأفـضل مـخـرج. ومن
ـرتـقب أن يُرشح أيـضاً عن فـئات ا
تــــقــــنــــيـــة أخــــرى (الــــتــــصــــويـــر
ـؤثرات اخلـاصة الـفـوتوغـرافي ا
الـــصــــوت…). ورأى الـــعـــضـــو في
ــيـة أنّ دون ”قــد يــحــصـد األكــاد

العدد األكبر من الترشيحات.
ورغـم عدم حتـقيـقه إيـرادات عالـية
عــلى شــبــاك الــتــذاكــر أثــار فـيــلم
(بـلفاست) للمـمثل واخملرج كينيث
سـتوحى من فتـرة شبابه بـراناه ا
فـي خــــضم أعــــمــــال الـــــعــــنف في
إيـرلـندا الـشـمالـيـة خالل ستـيـنات

—UJÝË_« ez«u'  U×Oýd² « vKŽ WŽuM² Ë WŠu²H  W UM

{ طـهران (أ ف ب)  –يـوفّـر مـطعم
فـي إيـران لـزبــائـنه جتـربــة تـنـاول
الــطـعـام في (سـجن) وهـم يـرتـدون
زيّـه اخملــطط بـــالــلــونـــ األبــيض
واألســــود فـي مـــشــــروع أطــــلــــقه
موقوفان سابقان يخصصان جزءا
ـسـاعـدة من يقـبـعون مـن إيراداته 
خـلف الـقـضبـان لـعدم تـمـكـنهم من
ســداد ديـونـهم. فـي شـرق طـهـران
يــســتــقـبـل مـطــعم (الــزنــزانـة 16)
) يــــحــــمل رواده بــــرسـم (ســـجــــ
الـطـعـام في يـد ويحـاول بـاألخرى
خـلع قـضبـان احلديـد للـهروب إلى
ـاثــلـة احلــريـة. خــلف قــضـبــان 
ـطعم بـ مؤسـسيه نـشأت فـكرة ا
بـنيامـ نخات (31 عـاما) وأرمان
عــــلي زاده (30 عــــامــــا). ويــــقـــول
نـخات لوكالـة فرانس برس تعرفت
إلى شـريكي أثناء فـترة احتجازنا.
كــنت أعــمل في ســوق احلــديـد في
طـهـران لـكـنـني اضـطـررت الشـهـار
إفـالسي. من جهـته كـان علي زاده
يـعـمل في مـجـال التـصـدير إال أنه
ـصــيــر ذاته: تـعــثّــر وبـات واجـه ا
غــــيـــر قــــادر عــــلى ســــداد ديـــونه.
وتـــفـــرض الـــقـــوانـــ اإليـــرانـــيــة
عـقـوبات صـارمـة في حاالت كـهذه
إذ يــتم تـوقــيف األشـخــاص الـذين
يـقدمـون شيكـات دون رصيد أو ال

يـتـمـكـنـون من دفع مـهـر الزواج أو
ـصـرفـيـة حــتى سـداد الـقــروض ا
فـي الــســجن حلـــ تــمــكـــنــهم من
ســـداد مــا هــو مــتــوجـب عــلــيــهم.
وووفـق مــســؤولـــ في ســـلــطــات
الــسـجـون أودع أكـثـر من 11 ألف
إيـراني الـسجن لـفـشلـهم في سداد
ديــونـهم.  وبــحـسب وكــالـة (إرنـا)
الـــرســمــيـــة وصل إجــمـــالي عــدد
الـسجناء في إيران عام 2019 إلى
240 ألـف شــــخص. خـالل فــــتــــرة

يـــهــمّــني أن أرى الـــصــورة  فــقط.
ـسة خاصة من لـذلك أردت إضافة 
خالل روايـة قـصة صـغـيرة تـتـعلّق

بالصورة.”
وبــيـعت أيـضــا نـسـخـة  NFT من
مـعـطف أفغـاني كـان يرتـديه والده
أثــنـاء تـصـويــر ألـبـوم (مــاجـيـكـال
مـيـستـري تور) في مـقابل 22 ألـفا
و 400دوالر كـذلك األمـر بـالنـسـبة
إلـى غيـتار أهـداه جـون ليـنون إلى
ــيالد وهـو ســعـر ابــنه في عــيـد ا
أعــلى بـأربع مـرات من الـتـقـديـرات

األولية.
ـزاد وســيـعـود جــزء من عـائـدات ا

الـــذي نـــظـــمـــته دار “جـــولـــيـــانـــز
أوكـشنز ”ومـؤسسة “يـيلو هارت”
ـــنـــتـــجـــات ـــتـــخــــصـــصـــة في ا ا
(NFT) ـوسـيـقـيـة بتـكـنـولـوجـيا ا
ـــؤســـســـة الـــتـي أنـــشـــأهـــا إلـى ا
جــولـــيــان لــيــنـــون وســتُــخــصص
المـتـصاص ثـاني أكسـيـد الكـربون
فـي الغالف اجلوي واحلـدّ بالتالي

ي. من ظاهرة االحترار العا
وخـطط جولـيان ليـنون لـبيع رموز
 ”NFT“أخـرى من مجمـوعته عبر
دار “جـوليانز أوكشنز ”للمزادات
لـكنّه ال يعتزم االنـفصال حسياً عن

تذكاراته.
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الــــســـجن نـــشــــأت صـــداقـــة بـــ
بــنـيــامــ وأرمـان. وبــعـد عــامـ

افــــتــــتــــحــــا (الــــزنــــزانـــة 16) في
نـــيــســـان/أبــريل 2016 فـي شــرق
العاصمة. ويقول بنيام بالنسبة
لـــلـــديــكـــور كـــان األمـــر ســهال إذ
ــكــان الـذي اعــتــمــدنــا تــصــمــيم ا
احــتُـجـزنــا فـيه. ويـضــيف الـشـاب
بـابتسـامة عريـضة أردنا أن نـظهر
أن الـسجن لـيس بالـضرورة مـكانًا
لـألشـرار. الــســجــنــاء أحــيـانــا هم

الــبـعـض وعـلى كلّ مــنـهــا صـورة
لـــلــرئــيس الــروسـي مــرتــديــاً بــزة
سؤول رسـمية سوداء.ولـم يحدّد ا
ـضبـوطـة كـما مـصـدر اخملـدّرات ا
لم يـتـمكّن من تـفسـير سـبب وجود

صـــورة لـــلـــرئــيس
الـروسـي علـى هذه

الرزم.
وارتــــــفع االجتـــــار
بـــــــــــــاخملــــــــــــدرات
والــــــــــكـــــــــحـــــــــول
ـغـشـوشـة بـشـكل ا
كـبـير في لـيبـيا في
الـسنوات األخيرة
بــــخـــاصـــة في ظل
غــــيــــاب اإلحــــكـــام

ÊU³CI « nKš tMzUÐ“ Âb ¹ w½«d¹≈ rFD

rN½u¹œ œ«bÝ vKŽ 5 u u  bŽU O

ـاضي إعـجـاب الـقـائـمـ الـقـرن ا
ـتوقّع عـلى األعـمـال الـفنـيـة ومن ا
أن يـحصل على ترشيـحات.وبينما
اعــتـبـر عـدد من الــنـقّـاد أنّ ويـست
سـايـد ستـوري لسـتيـفن سبـيلـبرغ
يـنـطوي عـلى مـبالـغة القـى الفـيلم
تـرحـيبـاً بسـبب تـقنـيـات تصـويره

البارعة وتصميم الرقصات فيه.
وقــال مــارك جــونــســون من مــوقع
ــــتــــخــــصص إنّ أووردز دايــــلـي ا
الـــفــيــلم ورغـم أنّه لن يــتـــمــكّن من
وسيقي تـسجيل ما حققه الـفيلم ا
األصـــلي (1961) احلـــائــز الـــعــدد
األكـبـر من الـترشـيـحـات في تاريخ
األوسـكـار يـتـمـتع بـفـرص لـيـكـون
ضــمن الـتـرشـيـحـات ألنّه من أفالم

ستيفن سبيلبرغ.
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ـباني الـعراقـية الى كنّـا في سنـوات بـعيـدة نقـترح عـودة ا
ـعـمـاري في بدايـة الـقـرن العـشـرين كـحد استـنـبـاط الفن ا
زمني مـرئي وماثل لـلـعيـان وله آثاره الـشـاخصـة لكن كـنّا
ــدن اتـخــذت اشــكـال الــبــنـاء نـســمع مــبــررات مـنــهــا انّ ا
احلـديث مـنـذ عـقـود ولم يـعـد هـنـاك إمـكـانـيـة لـقـيـام طـراز
كـان في عمقه التاريخي إال إذا معماري يبرز شـخصية ا
هدمنـا مديـنة ثمّ قـمنا بـإعادة بـنائهـا. ومن سخـرية االقدار
انَّ العراق حتت ظرف احلرب شهد انهدام مدن كاملة او

أجزاء كبيرة منها ومن ثمّ الشروع بإعادة بنائها.
دن ـتاح لـلبنـاء وفق تراث ا نريد أن نـعرف كم هـو احليز ا
ـساحات التي يُـرام إعادة اعمارها عماري االصيل في ا ا
ــوصل مــثال بــوصــفــهــا احلــاضــرة األكــبــر الــيــوم في ا
ــدن والــبــلـدات الــتي شــهــدت الــدمـار حتت واالقـدم بــ ا

القنابل والصواريخ وهناك مشاريع إلعادة البناء.
تطـلعة ـوصل ا عـقول السيـما في ظل وضع  ا ليس من ا
للـنـهـوض من رمـاد الـدمار بـأي فـرصـة او ثـمن  ان نـدعو
الى  قيام مـبان جديـدة سكنـية او جتاريـة او حكومـية على
نـهج الـعـمارة الـتـراثي في اسـتـخـدام الـبـنـاء بـعـقـد الـقـباب
ـوصـلي في تـأطـيـر الـنـوافـذ اخلـارجـيـة واالبواب ـرمر ا وا
ـطـعـمـة بـاخلـشب في ـعــدنـيـة ا والـشـرفـات اخلـشـبـيـة أو ا
الـطـوابق الـعـلـيـا من األبـنـيــة تـلك الـتي تـشـبه الـشـنـاشـيل
الشـهيـرة في الـبصـرة في الـزمن السـالف لـكن في الوقت
ـكن اشتراط اسـتنباط ذاته هناك شـوارع رئيسـة مدمرة 
احد االشـكـال التـراثـية فـي مزاوجـة مع الـوظائف احلـديـثة
باني احلـكومية للعمـارة في تصميم احملـال التجـارية او ا
ـنـازل الـتي تـقع في اطاللـتـهـا ال سـيـمـا عـلى فـضال عن ا

الشوارع العامة.
ـعـماريـ والـفنـانـ العـراقـي من هنـاك نُـخب المعـة من ا
الرسام والنـحات في داخل البـلد وخارجه يسـتطيعون
ـسـاعـدة قـانـونـيـة من مـجـالس احملـافـظـات أو حـتى عـبـر
تشريعـات يقررها مـجلس النوّاب تـقد مخطـطات جديدة
ـدن من أجـل أن يـكـون لـلـمـديــنـة الـعـراقـيـة وجه لـعـمـارة ا
ـيز بـعد أن هشـمت صورتـها األبـنية الـعشـوائية معروف 
ـبعثرة من اسالك ونـقل الطاقة في غـياب التيار والغابات ا

الكهربائي النظامي.
دينة دون أخرى عمارية ليست خاصة  هذه الضرورة ا
ـدن الـعراقـيـة لـها نـكـهـات مـستـنـبـطة من األرض فجـمـيع ا
والتـاريخ والبـشر عبـر االزمان وال بـد أن تراعى في رسم
الـتــكـوين الــذي يـحــتـوي االنـســان ويـكــون صـورة نــاطـقـة
كان . لكن لتـكن لدينا بداية ومتجانسة مع امـتداداته في ا

دن اخلاضعة للتعمير اليوم. تاح من ا مع ا
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ــوذجــاً غــريــبـاً مـن الــشـعــراء لم كــان صـفــاء احلــيــدري 
وذج التقيت به في أصادف مثله في حياتي. ولعلّه أغرب 
احلــيـــاة وهـــو يــخـــفي فـي داخــله إحـــســـاســاً بـــاأللم مع

اإلحساس بالغربة وكذلك اإلحساس باخليبة!.
وبيـنـمـا كـانت األصـداف تلـمع حتت أضـواء الـشـهـرة كان
صفـاء يـنـام مدفـونـاً حتت تراب بـيـته في الـبـتاوين بـبـغداد.
وصفاء لم يـتزوج وكـان يقـول لي: إن الزواج يـقتل الـشعر
ال ويعتـقد أن نظـرات الناس لـيس فيها وإن احلبّ يقتلـه ا

ودّ وال صدق.. وأنها نظرات متزلفة منافقة. 
والـغريـب أنه كـتب دواوين من أشـعـار الـغزل لـكـنه لم يـقع
في غـرام امـرأة واحـدة في حـيـاته كـلـهـا. وكـان إذا ضـحك
يضحك من حنـجرته وإذا جاش في الـبكاء فـإنه يبدو كأنه
يـرغب في أن يــغـيـب عن الـوعي ثـم يـجــلس طـول الــلـيل ال
يغـمض له جـفن  يـدندن في عـزلـته: يـا ليل جنـومك شـهود

على لوعتي.. ويا قمر أنا قتيل شفتيك!.
ّا كـان يائسـاً من شـعره ساخـطاً عـلى زمانه غـارقاً في و
تعـاستـه وقد ضـاق صدره بـالـكلّ فإنه كـان يـحطّ من قدر
بـعـضـهم ويـسـمّي الـنـقـاد بـ (الـنـقـاقـيـد) واحتـاد األدباء بـ
(احتـاد الـكـتـبـاء).. وكـان يـقـول: هـؤالء األدبـاء عـنـدمـا رأوا

رأس الطير الطائر فإنهم خافوا على رؤوسهم!.
وفي البـداية كـان صفـاء ميـسور احلـال كثـير الـنفـقات ثمّ
أصبح يعاني من اإلفالس ومن الشحّة ومن خواء اجليوب
وعـلـى الـرغم مـن ذلك كــان مـتالفــاً إلى حــدّ الــســفه بـاذخ
.. وكـانت جــمـاعـة من الـكـرم حــتى في أشـدّ حـاالته عــسـراً
األدبـاء قـد هــجـرت احتـاد األدبـاء وأصــبـحت تـســتـعـ به
كلّـمـا دعت احلاجـة أن (تـرتفـع في اجلو الـنـشوة ويـتـمايل
نـة ويسـرة ويعمّ الـسرور ويـندفع اجلـميع في احلضـور 

جو كلّه طرب وحبور).
وكان صـفـاء يـحـكي دائـماً فـي الصـبـاح لـكلّ من يـلـقاه عن
أدق تـفـاصـيل الـسـهـرة ثّم عـنـدمـا مـات تـفرّقـوا مـن بـعده
وأصبـح البـيت ركـنـاً مـهمـالً تكـوّم أطالالً عـفـا عـلـيه الزمن

وجار!.
وكـان يـقـول: إنه أشــعـر من اجلن وإن الـشــعـر يـأتـيه وهـو
نائم. يكتب مـلحمـة شعرية بـكاملـها وهو نائم فـإذا استيقظ
من نـومه دوّنــهـا عــلى الـورق ويــفـخــر أنه صـنع شــاعـرين
ال ويعلم أنه كبيرين: حسـ مردان وكان صفاء يـقرضه ا
ـا يـسـتـدين والـثـاني أخـيه األصـغر لن يـعـيد إلـيه شـيـئـاً 
بلـند  ويـتكـلّف قلـيالً فـيزيـد أن بدر شـاكر الـسيـاب سرق
منه قصيدة (زقاق) وقلّده في صورها وأجوائها وكتب من

ومس العمياء). بعدها (ا
وكان على اشدّ اخلالف مع أخيه بلـند فقد كان عقدته في
الشعر واحلياة ويـصفه بأنه (بال حميمـيّة) وعندما يعرض
إلى ذكـره فـإنه يـنــزف جـمـيع مـا فـي شـرايـيـنه وأوردته من
الدم ويـقطـر ما في روحه مـن الضـياء وتـهطل دمـوع على
: إذا غسـلت الـكلب خدّه .. وكـان يـقول لـي بغـضب هـمجـيّ

في احمليطات السبعة سيخرج منها أكثر قذارة!.
ولم يـكن يـسـتــثـني من الـكالب إال كـلــبه (بالكي) فـقـد كـان
صديق عـمـره ورفـيق عـزلـته.. ينـام مـعه عـلى سـريـر واحد
ويـأكالن من مـاعـون واحـد فـلــمّـا مـات صـفـاء مـات بالكي

بعده بيوم واحد!. 
وإذا كــانت عــ الــرضــا عن كلّ عــيب
كلـيـلـة.. وحـبّك لـلـشيء يـعمـي ويصمّ
عن الـعــيـوب.. فــلـقــد أحـبـبـت صـفـاء
ــا مـن أجل الــشـوك احلــيـدري.. ور

الذي في الورد فإننا نحبّ الورد!.
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{  طــوكــيــو (أ ف ب)  –اســتــعــاد
شي مـيشـال روكاتي القـدرة على ا
بـفــضل إجنـاز جـديـد في عـمـلـيـات
زرع الـــنــخــاع الـــشــوكي بـــعــدمــا
أصيب عام  2017بشلل في اجلزء
الــسـفــلي من جـســمه جـراء حـادث
تـــعـــرّض له أثــنـــاء ركـــوبه دراجــة
نــاريـة.وتــرسل شــريـحــة نـبــضـات
كــهــربـائــيــة إلى عــضالت روكـاتي
ــكن أن حتـــاكي عــمل الـــدمــاغ و
تـــتــمــكّن يـــومــاً مــا مـن مــســاعــدة
أشـخاص يـعانـون إصابـات خطرة
في الـعـمـود الـفقـري عـلى الـوقوف
ـــشـي والـــتـــمـــريـن. واســـتـــنـــد وا
الـقائمون على هذا اإلجناز العلمي
إلـى مـســار بــحـثـي طـويل اعــتــمـد
عــــلى اســــتــــخــــدام الـــنــــبــــضـــات
الـكهربائية لتحس نوعية احلياة
لـــــدى أشــــخــــاص يــــعـــــانــــون من
ا إصـابات في الـنخاع الـشوكي 
يـــشــمل دراســـة أجــراهــا الـــفــريق
نــــــفـــــسـه عـــــام  2018ســــــاعـــــدت
أشـــخــاصــا مـــصــابــ بـــشــلل في
الـقـسم الـسـفـلي من جـسـمهـم على
.وقــــال روكــــاتي ـــــشي مــــجـــــدداً ا
ـرة األولى التي لـلـصـحافـيـ إنّ ا
شُـغّلت فيـها النبـضات الكهـربائية
وتـمـكّن من السـير خـطوات شـكّلت
“جتـــربـــة مـــشـــحـــونـــة لـــلـــغـــايـــة
بــالــعــواطف .”وأجــريـت الــدراسـة
الــتـي نــشــرت نــتــائــجــهــا مــجــلــة
“نـيـتـشـر مـيـديـسن ”عـلى روتـاكي
واثـن آخرين عاجزين عن حتريك
اجلـزء الـسفـلي من أجسـامهم بـعد
رضى تعرضهم حلوادث. وتمكّن ا
الــثالثـة من الــسـيـر خــطـوات بـعـد
فــتــرة وجــيـزة عــلى زرع شــريــحـة

يــبـلـغ طـولــهـا ســتّــة سـنــتـيــمـرات
وضـبط نـبـضـاتهـا. وقـالت جـراحة
األعــصــاب في مــســتــشــفـى لـوزان
اجلـامعي جوسـل بلوخ إنّ “هذه
األقـطـاب الكـهـربائـيـة أطول وأكـبر
مـن تـلـك الــتي زرعــنــاهــا ســابــقـاً
وتـمكـنّا من الوصـول إلى مزيد من
الـــــــعــــــــضـالت بـــــــفـــــــضـل هـــــــذه
الــتـكـنـولــوجـيـا اجلـديـدة وبــيـنـمـا
حــبـست اخلـطـوات األولى أنـفـاس
الـبـاحـثـ ومرضـاهم كـان الـقـيام
بــهـا صـعــبـاً وتـطـلّـب الـلـجـوء إلى
قـــضـــبـــان دعم وقـــوة كـــبــيـــرة من
ـكن اجلــزء الــعـلــوي لـلــجــسم. و
لـلـمـرضى الـبـدء فـي عـمـلـيـة إعادة
الـتأهـيل فوراً وفـي غضـون أربعة
ــشي أشــهــر تـــمــكّن روكــاتي من ا
بـاالعتماد فقط على هـيكل لتحقيق
الـتوازن.غـير أن غـريغـوار كورت

ـــعــهــد وهـــو عــالم أعـــصــاب في ا
الـفدرالي السويسري للتكنولوجيا
أشـــرف عــلـى الــبـــحث مع بـــلــوخ
أشــــــار إلى أنّ األمــــــر ال يـــــشــــــكّل
مـعـجـزة فـوريـة. لـكنّ روكـاتـي بات
يـــتـــمـــكّن مـن خالل الـــتـــدريب من
شي لـكيلومتر الـوقوف ساعات وا
تـقـريـباً. ويـشـيـر اإليـطالي إلى أنّه
أصـبح بفضل الشـريحة قادراً على
شــرب كــأس من دون احلــاجـة إلى

. اجللوس واالستحمام واقفاً
ــــريــــضـــان وأصــــبـح روكـــاتـي وا
ـشـاركـان في الـتـجـربـة اآلخــران ا
قــــادرين عــــلـى صـــعــــود الــــساللم

ارسة السباحة. و
ويـــعــتـــمـــد حتــسّن احلـــالـــة عــلى
الـتـحـفيـز الـكـهربـائي الـذي يُـشغّل
عــبــر جــهــاز كــمــبــيــوتــر يــحــمــله

ـــــطـــــاً من ـــــريـض ويـــــنـــــشّـط  ا
الـنبضات. ويـستطيع حـالياً اثنان
ـرضى تـنــشـيط عـضـالتـهـمـا مـن ا
بـشـكل طفـيف من دون اللـجوء إلى
نـبـضـات كـهـربـائـيـة. وعـلى سـبيل
ـقارنة تـمكّن مرضى يـعانون من ا
شـلل في اجلـزء الـسـفـلي وتـطرقت
إلــيـهـم دراسـة ســابـقــة من حتـريك
أرجـلـهم والـوقوف مـن دون عمـلـية
حتـــفـــيــز. وكـــان أصـــيب الـــرجــال
الـثالثـة في التـجربـة اجلديـدة قبل

األلـم وقـال البـاحـثـون إنـهـم يرون
ــزيــد من الــتــطــبــيــقــات. مــجــالًــا 
وأظـــهـــروا كـــذلك أنّ الـــنـــبـــضــات
الــكـهـربــائـيـة تــسـتـطــيع أن تـنـظّم
انـــــخــــفـــــاض ضــــغـط الــــدم لــــدى
األشـخاص الذين يعانون إصابات
في الـنـخـاع الـشوكي ويـخـطـطون
لــنـشـر دراســة حـول اسـتــخـدامـهـا
لـدى من يعـانون مـن حالـة متـقدمة

من مرض باركسنون.
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ن هــذه مـنــاسـبــة حــتى اآلن فـقط 
يــعــانــون من إصــابــة فــوق اجلـزء
الـــســفــلي مـن الــنــخـــاع الــشــوكي
ـمـتـد من الــصـدري وهـو اجلــزء ا
قـاعـدة العـنق حتى الـبطن بـسبب
احلــــــاجـــــــة إلى وجـــــــود ســــــتــــــة
سـنـتيـمـترات من الـنـخاع الـشوكي
تــعـمل بــصـورة طـبــيـعـيــة. نـشـأت
فـــكــــرة اســـتـــخـــدام الــــنـــبـــضـــات
ـعــاجلـة الــشـلل من الــكـهــربـائــيـة 
ـستـخدمـة لتـنظيم الـتكـنولـوجيا ا

عام على األقل من غرس الشريحة.
وتــقـول نـعـتـقــد جـمـيـعـاً أنّ الـزرع
ســيـكــون له تــأثـيــر أكـبــر في حـال
. لــكنّ األمـر يــنـطـوي حــصل بـاكـراً
عـــــلى حتـــــديـــــات إذ في مـــــراحل
الــــتــــعــــافي األولـى تــــكــــون قـــدرة
ـريض مـتغـيّرة مـا يـجعل حتـديد ا
مـعيار أساسي لقـياس التقدم أمراً
صــعـبــا وقـد يــقف الـعالج الــطـبي
ـسـتمـر واأللم عائـقـاً أمام عـملـية ا
إعــادة الـتـأهـيل. وتُـعــدّ الـشـريـحـة
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{ بــنــغــازي (لــيــبــيــا) (أ ف ب) –
أعـلـنت الـسلـطـات اللـيـبيـة اإلثـن
أنّـــهــا ضـــبــطـت في شــمـــال شــرق
الــــبالد أكـــثـــر من  300رزمــــة من
احلــشـيـشــة وقـد أُلـصــقت عـلى كلّ
مــنــهــا صــورة لــلـرئــيس الــروسي
. وقال مسؤول في ير بوتـ فـالد
ؤثرات جهاز مكافحة اخملدّرات وا
الـعـقـلـيـة لـوكـالـة فرانـس برس إنّه
ّ اكــــتــــشـــاف 323 رزمــــة تــــزن
الـواحدة 250 غـراماً  مـشـيراً إلى
أنّ هـذه اخملـدّرات عـثـر عـلـيـهـا في
ـــرج الـــســبـت.وتـــنــاقـــلت بـــلـــدة ا
حــسـابــات عـلـى مـواقع الــتـواصل
االجـــــتـــــمــــاعـي صــــوراً لـــــرزم من
احلـشيش وقد رصّت فـوق بعضها

{ لـنـدن (أ ف ب) - فـازت الـنـجـمة
أديـل اجلـمــعــة بــثالث مـن جــوائـز
بـريت البـريطـانية لـلمـوسيقى من
بــيــنــهــا تــلك اخملــصــصــة ألفــضل
ألـبـوم خالل االحـتـفـال الـذي أقـيم

الــثالثـاء في لـنـدن وطـوى صـفـحـة
تـخـصـيص فـئـات لـكلّ مـن الـنـساء
ـغنـية والـرجـال على حـدة.ونالت ا
الـبـريطـانيـة اجلـوائز عن ألـبومـها
الرابع 30 وهـو رابع أسطـواناتها

ــسـجـلـة فـي االسـتـوديـو وفـازت ا
كــذلك بـجــائـزة أغـنــيـة الــسـنـة عن
(إيــزي أون مي) وبــجــائــزة فــنـان
الــعــام.ويــشــيــر عــنــوان  30الــذي
اخـتارته لأللبوم إلى عمرها عندما
بـدأت بـتسـجيـله قبل ثالثـة أعوام
في مــرحـلـة كــانت حـيــاة صـاحـبـة
أغــنــيــة هــيــلــو تــشــهــد ســلــســلــة
اضـطرابـات ب طالقهـا والتوقف

سيرتها الفنية. فاجئ  ا
وقــالت أديل خالل االحـتـفـال الـذي
اقـــيم في (أو 2 اريـــنـــا) في لـــنــدن
وسط تـصفيق جمـهور مأل الصالة
(أتـفـهم سـبب تـغيـيـر تـسمـيـة هذه
اجلـائـزة لـكـنـني أحب حـقـاً كـوني

امرأة فنانة أنثى).
وأوضـح منـظمـو بـريت أن اعتـماد
جــوائـز في فـئـات مـخــتـلـطـة تـضم
مــرشـحــ من اجلــنـســ بـدالً من

تـخصيص بعضها للرجال وأخرى
مـنفصلة للنساء ينطلق من الرغبة
فـي تـكـر الــفـنــانـ عــلى أسـاس
أعـمـالـهم ومـوسـيـقـاهم فـقط ال عن
الـطــريـقـة الـتي يـحـددون هـويـتـهم
بـها أو عن الطريقة التي ينظر بها

اآلخرون إليهم.
وكـان البريطاني سام سميث الذي
يـعـتـبـر أنه مـن النـوع االجـتـمـاعي
غــيـر الــثـنــائي وال يــصـنف نــفـسه
نافسة ذكـراً وال أنثى امتنـع عن ا
عـلى جـوائـز بـريت عام 2021 ألنه
لم يجد اي فئة مناسبة له.أما جنم
الـبوب الـبريـطاني إد شـيران فـفاز
بـجـائزة أفـضل مؤلف-مـلحّن لـهذا
الــعــام  فـــيــمــا نــالت األمــريــكــيــة
الـشـابـة أولـيـفيـا رودريـغـو جـائزة
ـية عن غود فور أغـنية السـنة العا

يو.
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ــنـافــذ بـعــد سـقـوط األمــني عـلى ا

نظام معمر القذافي في 2011.
واحلـــــشـــــيش هـــــو أحـــــد أكـــــثــــر
األصـناف اخملدّرة الـتي تضبط في

ليبيا.

{ الهـــــــاي (أ ف ب)  –أعـــــــلـــــــنت
الـشـرطـة الهـولـنديـة تـوقـيف ثالثة
أشـــخـــاص االثــنـــ في هـــولـــنــدا
لالشتباه بسرقتهم  26طائر حمام
ــســابــقـات زاجـل تُـســتــخــدم في ا
كـانت عائدة لـبلجـيكي هاو لـتربية

احلمام.
وأشـــارت في بــيــان إلى أن طــيــور
احلــمـام كـانت مــعـدة لـنــقـلـهـا إلى
صــاحـبـهــا اجلـديـد في أوكــرانـيـا
ـــــشــــتـــــبه بـــــهم الفـــــتــــة إلـى أن ا

يتحدرون من هولندا وأوكرانيا.
وأوضـحت الـشـرطـة أن عنـاصـرها
عـثـروا خالل تـفـتـيش مـركـبـة عـلى
الــــطـــريق الــــســـريع إيه 16 قـــرب
مــوردايـك في جــنــوب الــبالد عــلى
طـيـور احلـمام داخـل سلـة إضـافة
ـركبة. إلـى ثالثة أشـخاص داخل ا
ـشتـبه بهم ولـفت البـيان إلى أن ا
وهـم امــــرأة ورجـل مــــشـــــردان من
أوكـرانـيـا ورجل مـن روتردام تـبـلغ
أعـمـارهم  47و57 و32 عـامـا على
الــتــوالي أوقــفــوا بـعــدمــا قــدمـوا
مــعـلـومــات مـتـضـاربــة عن مـصـدر
الـــطــيــور ووجـــهــتــهـــا. وأظــهــرت
ـوضـوعـة احلــلـقـات الـتـعـريــفـيـة ا
عـلى احلمام أنـها آتيـة من بلـجيكا
ولــــيس من بــــولـــنـــدا كــــمـــا ادعى
ــــشــــتــــبه بــــهم وهـي ســـمــــحت ا
بـالـوصـول إلى صـاحبـهـا بـحسب
قوات األمن. وبعد االتصال هاتفيا
ـعــني والـطــلب إلـيه بــالـشــخص ا
ـوجود الـتـحقق من بـيت احلـمام ا
لـديـه اكتـشف أن  26طـائـر حـمـام
مــــخــــصــــصــــا لالســــتــــخــــدام في
ــســابـقــات لم يــعـد مــوجـودا في ا
مـكانه. وستـعاد طيـور احلمام إلى
بـيتهـا في بلجيـكا. وتزداد شـعبية
نـخبـة طيـور احلمـام األوروبية في
الـعالم منـذ سنوات خـصوصا في
الـــصـــ حـــيث تـــدرّ مـــســـابـــقــات

احلمام الزاجل أرباحا طائلة.
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{ لوس اجنليس (أ ف ب)  –يُعلَن
ــرشــحــ الـــثالثــاء عن أســـمــاء ا
ــتـــوقّع أن تــكــون ـــنــافــســـة من ا
مــفـتـوحــة ومـتـنـوّعــة أكـثـر من أي
وقـت مضى على جـوائز األوسكار
تـابـعون تـقدم أفالم فـيـما يـرجح ا
فـي الـــــســـــبــــــاق أبـــــرزهـــــا (دون)
و(بــلــفــاسـت) و(ذي بـاور أوف ذي

دوغ) و(ويست سايد ستوري).
ــــرشـــحـــ احملـــتـــمـــلـــ وعـــدد ا
ـرمــوقـة في هـولـيـوود لــلـجـوائـز ا
كــبـيـر خـصــوصـاً بـعـد اســتـئـنـاف
تــصــويــر األفالم وإعــادة فـتح دور
ـتــحـدة الــسـيــنـمــا في الـواليــات ا
بـــعــدمـــا أشــهــر طـــويــلـــة فُــرضت
خاللــهــا قـيــود صــحـيــة مــرتـبــطـة

بجائحة كوفيد-19.
ــــيــــة وقـــــال عــــضــــو فـي األكــــاد

{  بـــيـــفـــرلـي هـــيـــلـــز (الـــواليــات
ــتــحــدة) (أ ف ب)  –حــقـق مـزاد ا
عُـرضت فـيه تذكـارات لفـرقة بـيتـلز
(على شكل NFT) رمـوز غير قابلة
لالســتــبـدال) وهـي تـكــنــولـوجــيـا
لـلـتـوثـيق الـرقمي نـظّـمه جـولـيان
لـيـنـون في لـوس أجنـلـيس االثـن
أكــثـر من  158ألـف دوالر عـلى مـا
أعــلـنت دار “جــولـيـانــز أوكـشـنـز”
لــلــمـزادات. وشــمـلـت أبـرز الــقـطع
الــتـي طــرحــهــا لــلـــبــيع ابن جــون
لـــيــنـــون في مــزاد نـــظّــمـــته الــدار
نـــــســــخــــة  NFTمـن مالحــــظــــات
مـكـتـوبـة بـخط الـيـد ألغـنـية “هـاي

جود بيعت بـ 76800دوالر.
وألّـف أغنية الـ”بـيتلز ”التي كانت
مـعنونة باألصل “هاي جول ”بول
واساة مـاكارتني في العام 1968 
ـرّ جــولــيــان لــيــنــون الــذي كــان 
بـأوقات صعبة بـعد انفصال والده

جون عن والدته سينتيا.
الحـــظـــات بــنـــســـخــة وتـــظـــهــر ا
NFTعـلى شكل رسـوم متـحركة إذ
تُــكــتَب الــكـلــمــات تـدريــجــيــاً عـلى
الـصـفحـة يرافـقـها تـعـليق بـصوت
جـولـيان لـينـون وهو يـشرحـها في

سياقها التاريخي والعاطفي.
وقــال جـــولــيــان لــيـــنــون لــوكــالــة
فـرانس برس “إذا كـنت مـشتـرياً ال

أشـخـاص لم يـرتـكـبـوا جرائـم لكن
ــكـن لــهــذا أن احلـظ عــاكــســـهم. 
ـطـعـم الـذي بدأ يـحـدث ألي كـان .ا
بــــســـبع (زنــــزانـــات) القى رواجـــا
ســريـعــا بـفــضل مـواقع الــتـواصل
االجــتـمـاعي. ومع ازديـاد (شـهـيـة)
ـــــؤســـــســـــان من الـــــرواد وسّـع ا
أعـمالهمـا وافتتحا فـرعا ثانيا في
طـهـران وآخر في مـدينـة أصفـهان

وسط اجلمهورية اإلسالمية.
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