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صـدمـتـعم هـيـئـة الـتـقـاعـد بـاعالنـها
صـــدور قـــرار من مـــجـــلـس الــوزراء
الـسـابق بـايـقاف جـمـيع الـتـمويالت
ـهـمـة الى والــصـرف وحتـويل تـلك ا
احلــكــومــة اجلــديــدة. وقــالـت انــهـا
تــنــتــظـر اســتــثــنــاء من ذلك الــقـرار
لـلمـباشـرة بصـرف رواتبـهم. وكانت
ـتـقـاعـدين الـعـراقـيـ قـد نـقــابـة ا
ـــــــاضي اعـــــــلـــــــنـت االربـــــــعــــــــاء ا
ـتقـاعـدين في عـن صرف رواتـب ا
واكـدت الـنـقـابـة في الـيــوم الـتـالي
مـــنـــشــور عـــلى صـــفـــحـــتــهـــا في
الـــــــــفـــــــــيـــــــــســـــــــبـــــــــوك ايـــــــــداع
عنية با صـارف ا الـصكوك لدى ا
صارف بالتسلم نـتظاراشارة من ا
واوضـحت ان التأخـر في الصرف
 جـاء حلـدوث أزمـة في الـسـيـولة
الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــة
جـراء اضافـة متـقاعـدين جدد عدد
صارف   فـيمـا ان ا هـم مئة الف
ــة. تـــعــمل عـــلى الــبــودرة الـــقــد
واحــيـت انــبــاء بــاتــفــاق مــجــلــسي
الـــــنــــواب والــــوزراء  عـــــلى اطالق
تقـاعدين بحـلول يوم امس رواتـب ا
ـتــقـاعـدين. واضـاف الــسـبت آمـال ا
ـان ان (الـنـائب بــيـان لـرئـاسـة الــبـر
االول لـرئـيس مجـلس النـواب حسن
الـــكــعــبي اتــفـق مع رئــيس الــوزراء
مــصـطـفى الــكـاظـمي عــلى ان يـكـون
ــتـقــاعـدين وشــبـكـة تــامـ رواتب ا
الـــرعـــايـــة االجـــتــمـــاعـــات في اولى
اولـويـات الـتـمـويل والـصرف في كل
االشـهـر بـاعـتـبارهـا خـطـا أحـمر وال
ـسـاس بـهــا أو االسـتـقـطـاع ــكن ا
ـــســـتـــقـــبل وحتت اي مـــنـــهـــا في ا
ظــرف) . ِ كـمـا عــززت تـغــريـدة عـلى
تـويـتر لـكـاظمي في وقت مـتـأخر من
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ـــــتــــــقـــــاعـــــدون امـس عن اعــــــرب ا
ـماطـلة في صرف اسـتيـائهم جراء ا
رواتـبهم رغم تلقيـهم وعدا بصرفها
امـس السـبـت في مـوعـد جتـدد اكـثر

من مرة .
واكــد مـتـقـاعـدون انــهم ذهـبـوا مـنـذ
الـصـباح الـبـاكر الى مـنـافذ الـصرف
وانــــنـــــظــــروا وقــــتــــا طـــــويال رغم
صـيـامـهم لـكـنـهم لـم يحـصـلـوا عـلى
نــتـيـجـة. وضـجـت مـواقع الـتـواصل
ــنــشــورات والــتــعــلــيــقـات امس بــا
ــنـددة والــغــاضـبــة وتـركــزت عـلى ا
ضـرورة اخلـروج بـتظـاهـرات لوضع
احلـــــكــــومـــــة امــــام االمـــــر الــــواقع
ـارسـة ضغط مـيـداني علـيـها في و
الـشـارع ولـيس في مـواقع الـتواصل
ـواعـيـد فــقط). وكـتب احــدهم ان ( ا
كــلـهـا كـذب ولــيس هـنـاك اي رواتب
الن احلـكـومة اعـطت مـبالغ صـندوق
الـتقـاعد للـموظـف لصـرف رواتبهم
ولـيس هـناك سـيولـة نقـدية لـتسـديد
تقـاعدين )  مـؤكدا ان(هذا رواتـب ا
اخـر خـبر سـمع به). وكـانت حكـومة
تـصـريف االعـمال بـئـاسة عـادل عـبد
ــهــدي قــد اصــدرت امــراً بــايــقـاف ا
ـالـيـة. وكتـب آخر الـتـخـصـيـصـات ا
بـســخـريـة مـرة (الـيـوم عـرفت قـيـمـة
مـريت بـقـرب شـخص وانا الـكـمـامة 
الـبسها يـطلبني فلـوسا وماعرفني).
وابـــدى مــتـــقــاعـــد آخــر تـــذمــره من
االهـــمــال الــذي تـــعــانــيه شـــريــحــة
ـتـقاعـدين وقـال في رسـالة تـلـقتـها ا
(الـــزمــان) امس انه ( لــو ان الــراتب
ـتــقــاعـد يــكـرم الــتـقــاعــدي جـيــد وا
ــيـزات قـانـونـيـة واجــتـمـاعـيـة من
تـرفـيه الـى ضمـان صـحـي وتسـهـيل
االجــراءات االداريــة وغـيــرهــا القـدم
ـوظفون عـلى التقـاعر)  داعيا الى ا
تـقـاعدين ( االسـتـفادة من خـبـرات ا
فـي ورش او نـــــــــــدوات او حــــــــــتـى
تــكــلـيــفـهـم االشـراف عــلى الــطـواقم
تقاعد في رعاية الشابة بأن يتكفل ا
الـــشـــبـــاب فـي دائـــرته الـــســـابـــقـــة
ويــعــطـيــهم الــنــصح واالرشـاد وفق
جــدول يـكـون يـومـا في االسـبـوع). 
وظـف يدركون ومـضى قائال ان ( ا
انـهـم اذا مـا ارادوا الـتـقـاعـد فـإن ما
ـعـامالت ثم يـنـتـظـرهم هـو طـابـور ا
رصـــيف مـــكـــاتب الـــصـــرف) .وكــان
ـتـقـاعدون قـد هـددوا بـاخلروج في ا
تـظـاهـرة صـاخبـة الـيـوم االحـد أمام
بـوابة مجلس الوزراء في حالة عدم
صــــرف رواتــــبــــهم وذلـك بــــعـــد ان
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ـاضـيـة بحـالـة رعب لم يـعـرف بـها .ال أكـتـمكـم باني عـشت األيـام ا
أحد سوى اصدقاء معدودين على أصابع اليد الواحدة..

.أمــا ســبب رعــبي فــهــو ان بــعض أهم مــصــادر ثــقــافــتي ووعي
القرائي وجماليات ذائقتي يهدّدهم "السرطان" !!

 وأقـول السـرطان هـكذا حـاف بإعـتبـاره صار صـديق العـراقي
إن لم يـكن حالـة مـرضيـة فـهو حـالـة "سيـاسـية" وسـيـاسيـون ألعن

منه ومن كل أمراض الدنيا.. 
الـهؤالء الـ" أهمّ ".. حـاصرتـهم الكـورونا وأغـلقت بـوجهـهم منـافذ
ـــلــحّــة وفـــضال عن احلــصـــار الــكــوروني إســـتــيــراد أدويـــتــهم ا
ـذاخـر" حـتى بات سـعـر أبـسط دواء ضروري حـاصـرهم "ضـباع ا
حلـياتهم يستـوجب تدبير مبـالغ ال تقدر علـيها رواتبهم الـشحيحة

ذلّ بعد خدمة عمر !! وال يستطيع تأمينها تقاعدهم ا
..أمـراء ذائقتي وسـادتهـا كتب بـعضهم وكـأنّه يسـتأذننـا بالـغياب

القادم ..
وبـعض آخر أراد اال يفاجـئنا برحـيله فحوّل يـديه "طائرات ورقية"
وأطـلقـهـا في سمـاء دهـشتـنـا وكتب عـلـيهـا : وداعـا .. !!. هل أحد
فـيـكم ايـهـا الـغـالـ يـا من تـقـرأون أسـطـري هـذه قـد أعـتـبـر مـرّة

"مرض" أحبّته " قضية شخصية "..
 ال عالقـة لـهـا بـالـدولة أو احلـكـومـة أو اإلحتـادات أو اإلبـتـهاالت

حتى..
وإنّـما قضيـة شخصـية تتهـيّأ لهـا مثلمـا تتهيّء لـ "خـوض معركة"

هي آخر ما تسمح لك قوّتك بخوضها
 أو آخـر ما يـجامـلك الـعمـر فيـعطـيك "فـرصة أخـيرة" لـلـقتـال فيـها

بشرف حتى النفس األخير.
. لم يـكن سـهال عــليّ أن اطـرق األبـواب بـحـثـا عن الـنـجـدة.. جنـدة
أصـدقائي . وال كـان كـبريـائي مـتواطـئـا مع حاجـتي الـيهـا.. لـكنّـها
الـضرورة .. وكان إخـتيار مـن أقصده مـوازيا للـرعب الذي حتدّثت
عـنه في البـدايـة .. ألنّ عدم اإلسـتجـابـة أو اإلعتـذار حتى لـو كان

مؤدّبا ال يشكّل حرجا أو جرحا فقط ..
ـا هــو سـقـوط آخـر قـالع األمل الـذي أعـوّل عــلـيه ألن الـرهـان وإ
قـبـالـته كــان " حـيـاة " بـكــامل مـتـعـلــقـاتـهـا اإلنـســانـيـة..  .. تـاريخ

وعائلة  وحبيبات  ومشاريع كتابة  وتوق الى سفر ..
حــيـاة مــبــدعـ عــراقـيــ يـعــادلـون كل جــوائــز الـعــالم الـنــوبـلــيـة

والبوكرية والشرق أوسطية ووووووووو
وسط هـذه احملنة الشـخصية كـتبت الى صديق لي أعرفه من 40
عـامـا. وحــدث مـا تـوقّــعـته  لم يــخـذلـنـي صـاحـبي وصــديـقي "ابـو
ــتــرجم..  ســعـد الـطــيب" .. أبــو الــطــيّب .. الــقـاص والــكــاتب وا

البزاز.. ..فأورق في القلب غصن كان مهمال ..
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مــســاء اجلـمــعـة تــلك االمــال . وقـال
الـكاظمي في تغريـدته التي رصدتها
ـــتـــقـــاعـــدين ( الـــزمـــان) امس إن (ا
والـفقـراء أهلي إنـهم النـقطة األولى
فـي قائـمـة اهـتـمـاماتي) وتـابع ( لن
نـسمح بان يـنام عراقي ليـله مُضاماً
قــبل ان تـوفي الـدولـة الــتـزامـاتـهـا).
ـتـقــاعـدين سـوف واكــد أن (رواتب ا
تــدفع) واشــار الى أن ( الــعـراق ال
ن يــهــمـل أصــحــاب الــفــضل فــيه 
افــنــوا أعـمــارهم في خــدمــة الـبــلـد
واحلـــكـــومـــة في خـــدمـــتـــهم). لـــكن
الـكـاظمي لم يـحدد مـوعدا لـصرفـها.
كــمـا نـقل عن مــديـر هـيـئــة الـتـقـاعـد
أحــمـد عـبـداجلـلــيل الـسـاعـدي قـوله
(اسـتحـصلنـا موافقـة رئيس الوزراء
ـتقـاعـديـن يوم عـلى صـرف رواتـب ا
الــسـبت). وأشـار الى ان ( الـتـأخـيـر
احلـــــــاصـل في تـــــــوزيـع الـــــــرواتب
الــتـــقــاعــديــة ســبـــبه قــرار مــجــلس
الــــوزراء الــــســـــابق الــــذي ادى الى
صـروفات ايـقـاف صرف كل انـواع ا
احلـكومية) مؤكـدا انه(ال صحة لعدم
ـصارف ـالـية في ا تـوفـر السـيـولة ا
احلـكومـية التي تـتعامل مـعها هـيئة

التقاعد).
واضـاف إن (الـهـيـئـة تـبـذل مـسـاعي
ـالــيــة ورئـاســة الـوزراء مـع وزارة ا
السـتحـصال استـثناء لـغرض صرف
تـقاعـدين) . واضـاف (انهم رواتـب ا
حـاليا يـجرون اتصاالت بـهذا الشأن
مـن اجل اخـــذ مـــوافـــقـــة الـــصــرف)
مــشــيــرا الى ان (الــعــراق كـدولــة لم
يــدخـله ايـراد مـالي بــسـبب جـائـحـة
كـــــورنـــــا وانـــــخـــــفـــــاض اســـــعــــار
الــــنـــفـط).واكـــد الــــســـاعــــدي انـــهم
(جــاهــزون بــأي يــوم وحلــظـة لــدفع
الـرواتب حـتى وان كان هـنـاك عطـلة
او حــظــر وهم بـانــتــظـار احلــصـول
عـلى استثناء لـدفع الرواتب) مشيرا
الـى انه ( ال يـــــــوجــــــد هــــــنــــــاك اي
اســتــقــطـاع او تــخــفــيض او الــغـاء
تقاعـدين). وقررت حكومة لـرواتب ا
تــصـريف األعـمــال ايـقـاف الــتـمـويل
بـأشـكـاله كافـة حلـ قـيام احلـكـومة
وضوع. وحصلت الـقادمة بدراسة ا
( الــزمـان) عــلى وثـيــقـة صـادرة عن
االمـ الـعـام جملـلس الـوزراء حـمـيد
ـالـيـة الــغـزي تـفـيـد بـ(قــيـام وزارة ا
بـايقاف التمويل بأشكاله كافة حل
قـــيــام احلــكـــومــة الــقـــادمــة دراســة
ـالئـمة ـوضـوع واخـذ الـقـرارات ا ا
ـعـاجلة انـخفـاض االيرادات بـسبب
انـخـفـاض سـعـر الـنـفط بـاسـتـثـنـاء
ـقـدمـة لـلـفـقـراء).واضـافت ـنــحـة ا ا
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عـقـد مـجـلس الـوزراء اجلـديد امس
الــســبت جــلــســته األولـى بــرئــاسـة
رئــيـسه مـصــطـفى الـكــاظـمي. وقـال
ـكـتب االعالمي للـكـاظمي في بـيان ا
مـــقـــتـــضـب تـــلـــقـــته (الـــزمـــان)  إن
الــكــاظــمي ( عــقــد اجلــلـســة األولى
جملـــلـس الـــوزراء) دون تـــفـــاصـــيل.
وتــلـقى  الــكـاظـمـي تـهـنــئـة نــظـيـره
ـناسـبة الـبـاكسـتاني عـمـران خان 
تـولــيه مـهـامه. وبـحـسب بـيـان فـقـد
عـــبــر خــان عن (ثـــقــته بــأن أهــداف
اإلصـالحــات والــوحـــدة الــوطـــنــيــة
والتنمية في العراق ستتحقق حتت
قــيـادة  الـكــاظـمي)  كـمــا شـدد عـلى
(الــعالقــات األخـويــة الــوثـيــقــة بـ

بــاكــسـتــان والــعــراق)  وأعـرب عن
(تـطلعه للعمل مع   الكاظمي لزيادة
تـعميق التعاون الثنائي في مختلف
اجملــاالت).ووجه الــكــاظــمي  دعـوة
ألمـ عـام احلـلف األطـلـسي الـنـاتو
يـنس ستـولتـنبـرغ لزيـارة بغداد من
اجـل مـنـاقــشـة  ســبل رفع مــسـتـوى
شترك. جاء ذلك في اتصال الـعمل ا
هــــاتـــفـي تـــلــــقــــاه الـــكــــاظــــمي من
ســتــولـتــنـبــرغ الــذي قـدم الــتــهـاني
بـتشـكيل احلـكومـة اجلديـدة ونيـلها
ان.ونقل بيان  حكومي عن ثـقة البر
سـتـولتـنـبرغ تـأكـيده  (حـرص حلف
الــنــاتـو عــلى تــعــزيـز الــشــراكـة مع
الــعـــراق في مــحــاربــة االرهــاب عن
طــريق بـعـثـة الـتــدريب الـعـامـلـة في
الـعـراق).   فيـما ظـهرت دعـوات ب

الــقــوى الــســيــاســيــة في الــشــهـور
االخـيـرة لكي يـتـولى االطلـسي ملف
حـمـاية ودعم الـعـراق بدل الـتـحالف
الـدولي بوصفه دوال منفردة .وأشار
إلـى (حــــاجـــــة اجملــــتـــــمع الـــــدولي
ــواجـــهــة لـــلــتـــعــاون مـع الــعـــراق 
حتـديات االرهاب) . من جـانبه لفت
الــكـاظـمي إلى أن (احلـكـومـة  تـولي
اهـتـمـامـا كـبيـرا لـلـشـراكـة مع حلف
الـناتـو). وقدم الـكاظـمي دعوة ألم
عـام حـلف الـنـاتو لـزيـارة بـغداد في
ـكـنــة بـرفــقـة فـريق أقــرب فـرصــة 
عــمــلـه لــبــحث ســبل رفع مــســتــوى
ـشـتـرك خـاصـة فـي مـجال الـعـمل ا
الـتـدريب واسـنـاد الـقـوات األمـنـيـة
عـوقات سـواء األمنـية او وجتـاوز ا
ـــتـــعـــلـــقــة بـــاجـــراءات الـــوقـــايــة ا

الــصـحـيـة. من جــهـة  اخـرى تـلـقى
الــكـاظـمي اتـصـاال هــاتـفـيـا من ولي
الـعـهـد الـسعـودي األمـيـر مـحـمد بن
ـناسبة سـلمان قـدّم خالله التهـنئة 
تــشـكــيل احلــكـومــة اجلـديــدة.وذكـر
ــكـــتب الــكـــاظــمي ان (ولي بـــيــان 
الـعـهـد السـعـودي نقل تـهـاني خادم
لك سـلمان بن احلـرم الـشريفـ ا
عــبــدالـــعــزيــز ورغــبــته في تــقــويــة
الــعـالقـات بــ الــبــلــديـن اجلـاري)
مـؤكدا ان (للعـراق دورا اساسيا في
ـنـطـقـة) تـقـريب وجـهـات الـنـظـر بـا
وقـدّم األمير مـحمد بن سـلمان دعوة
ــمـلـكـة.كـمـا الى الــكـاظـمي لـزيـارة ا
اعــرب الــكـــاظــمي عن حــرصه عــلى
تمت العالقة مع السعودية. وتلقى
الـــكــــاظـــمي رســـالـــة تــــهـــنـــئـــة من

الـكـارديـنـال لـويس روفـائـيـل سـاكو
بـــطـــريــــرك الـــكـــلـــدان في الـــعـــراق
والعالم نقل فيها تهانيه وتبريكاته
ناسبة توليه رئاسة الى الكاظمي 
داعـيـا للـعراقـيـ باخلـير احلـكـومة
واالســـتــقـــرار . واعــرب ســـاكــو عن
(ثـقته بـاحلكـومة اجلـديدة ورؤيـتها
الــواضــحــة والــفــعّــالـة فـي تـخــطي
األزمـات  مجـددا الدعوة لـلعـراقي
بـالتكاتف والتضامن لدعم احلكومة
زيد من اجلـديدة  متمـنيا للـعراق ا
االســتـقــرار والـسالم). وقــدم رئـيس
جهاز مكافحة االرهاب الفريق االول
الــركن طــالب شــغــاتي تــهـانــيه الى
الـكـاظمي. وقـال في بـرقيـة (بـأسمي
وبــأسم مـنــتـســبي جـهــاز مـكــافـحـة
اإلرهـــاب أتـــقـــدم لـــكم بـــالـــتــهـــاني
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تـوقـعت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـوزارة الـنـقل تــأثـر طـقس الـبالد
ـنخـفـض جوي عـمـيق قـادم من
البـحر االحـمر مـصحـوباً بـأمطار
وعواصف ترابية . وقالت الهيئة
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
ـنـخــفض جـوي (الـبالد تــتـأثــر 
عـمــيق قــادم من الــبـحــر األحــمـر
ترافقه كتلة هـوائية دافئة ورطبة
تسـبب تسـاقط أمـطار خـفيـفة في
أماكـن متـفـرقـة من الـبالد وتـكون
رعدية أحيانا أمـا الرياح ستكون
جنـوبـيـة شرقـيـة نـشطـة الـسـرعة
من 30- 40 كيـلومتـرا تؤدي إلى
تــــصـــاعــــد الــــغـــبــــار في أمــــاكن
مـتــعــددة) مــشــيــرا الى ان (هـذه
الـــريـــاح تـــتـــحـــول من األقـــســـام
الــغــربـيــة إلى شــمــالــيــة غــربــيـة
نشـطـة الـسـرعة وانـهـا تـشـتد في
بـــــعض االمـــــاكـن وخـــــاصـــــة في
نـطـقـتـ الـوسطى والـشـمـالـية ا
50 لـــــــتـــــــصـل إلـى أكـــــــثـــــــر من 
كــيــلـومــتــرا في ســاعــة مــســبــبـة
تــــصـــــاعــــد الـــــغــــبـــــار وحــــدوث
الـعــواصف الــتـرابــيــة في بـعض
ــــا يـــؤدي إلـى تـــردي االمـــاكـن 
مــــدى الــــرؤيـــــة إلى أقـل من الف
متـر) وتـابع ان (ان حـالة الـغـبار
ـــنـــطـــقــة ســـوف تــســـتـــمـــر في ا
اجلنـوبيـة وفي األقسـام الشـرقية

ـــــنــــطـــــقــــتـــــ الـــــوســــطى من ا
والشماليـة ويزول تدريجيا خالل
نهار اليوم االحـد) وتوقع البيان
(انـخـفـاض احلـرارة درجـات عـدة
لـتــعــود بـعــد ذلك إلى مــعـدالتــهـا
الـعـامـة). ويـرجح عـلـمـاء الـرصـد
اجلوي أن يـتـأخـر فـصل الـصيف
في الـعـالم أجـمـع بـسـبب حتـسن
ـدة حـالــة طـبـقــة األوزون خالل ا
األخـيــرة. وأكـدوا أن (أكــبــر ثـقب
لألوزون في الـــقـــطب الـــشــمـــالي
ينغلق أخيرا بفعل قلة االحتباس
احلـــراري الــــذي نـــتـج عن إغالق
ـصـانع والـتــلـوث الـبـيـئي آالف ا
ــئــة) الــذي قل بـــنــســبــة  90بــا
وأضـــافـــوا أن (تــاخـــر الـــصـــيف
يشمل كل دول العالم وليس دولة
أو منطقة معـينة) الفت الى انه
(وبعد  4اشهـر من كـورونـا فقط
ـثل ماكـانت قبل 4 عادت االرض 
آالف عـام). وضـرب زلــزال شـديـد
بــقــوة  5.1درجــات الـــعــاصـــمــة
اإليرانية طهـران  شعر به سكان
محافظات وسط البالد وشمالها
وأسفـر عن سقـوط قتـيلـ ونحو
 23جــــريـــــحًــــا. وأعـــــلن مـــــركــــز
جــيــوفــيــزيـــاء الــتــابع جلــامــعــة
طـهــران أن (مــركــز الــزلــزال كـان
مـنـطـقـة دمـاونــد بـ مـحـافـظـتي
طهـران ومـازندران الـشمـالـية في
عمق  7كيلومترات داخل األرض
األمـــر الــــذي أثــــار مـــخــــاوف من
احتمال أن يتسبب بتفعيل بركان

دمـاونـد إال أن مـعـهـد الـدراسـات
الزلـزالـية الـدولي في طـهـران أكد
أن الـزلـزال الـذي وقع ال عالقـة له
بـالـبــركـان) مـشــيـرا إلى أن (خط
الـزلـزال هـو أقـرب خلط لـلـبـركـان
الـذي كـان له نـشـاط متـكـرر خالل
الـتـاريخ) وشـعــر الـسـكـان بـقـوة
الهزة  بعـدما وصلت االرتدادات
إلى محافظـات قم وقزوين وألبرز
وزجنـان ومــحـافــظـات شــمـالــيـة.
ــتـكـررة 34 وبـلــغت االرتـدادات ا
هـزة حـالت أن تـعـود احلـيـاة إلى
طبيـعتـها في الـعاصـمة بـالكامل.
وهرع سـكـان طـهران سـريـعاً إلى
الشـوارع فـور الـشعـور بـالـزلزال
ما تـسـبب بـزحـمـة مـروريـة.وافاد
ـتــحــدث بــاسم وزارة الــصــحـة ا
اإليرانـيـة كيـانـوش جهـانـبور في
تــغـــريــدة عـــلى تـــويــتـــر (بــوفــاة
شـخص أثــنــاء الـهــروب) داعــيـا
ســــكـــان مــــنــــاطق الــــزلــــزال إلى
(مـواصلـة تـنـفـيـذ الـبـروتـوكوالت
الـصـحــيـة في مــواجـهــة كـورونـا

خارج البيوت). 
وأوقع الزلزال في اجملـمل قتـيل
و 23 جريحا فـيما قضى الـكثير
من سـكـانــهـا لـيـلــة صـعـبـة داخل
الــســيــارات فـي الــشــوارع أو في
احلـدائق الـعـامـة وسط مـخـاوف
من احـتــمـال وقــوع زلـزال أقـوى
إال أنــهـــا لم تـــمــنـع الــبـــعض من
صنـاعـة فكـاهات خـفـفت من هول

احلادث.
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يــزداد مـؤشـر االصـابـة بـكـورونـا رغم
الـقيـود الوقائـية الـتي فرضتـها خـلية
مـنذ ظهـور العدوى االزمـة احلكـومية 
حــيث دعت خـلــيـة االزمـة فـي الـبالد  
الــنـــيــابــيــة الـى أعــادة فــرض حــظــر
. وقال دة  14يـوماً الـتجـوال الشـامل 
وسوي في بيان مـقرر اخللية جـواد ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس (يـجب الـعـودة
ـدة 14 الـى حـظـر الــتـجـوال الــكـامل 
يــومـا خالل الـعـشـر ايـام االخـيـرة من
شـهـر رمـضان وايـام عـيـد الفـطـر على
ان يــتم قـبــلـهـا اكــمـال تـوزيع مــنـحـة
ـالـيـة بـ مـســتـحـقـيـهـا) الـطــوار ا
واضـــاف ان (ذلك جــاء بـــســبب عــدم
االلـتزام بـتعـليـمات الـوقايـة الصـحية
واحلــــظـــر الـــصـــحـي وزيـــادة نـــسب
واعـداد الـتالمـس واالخـتالط الـشـديد
ب الناس). فيما سجلت دائرة صحة
بــغــداد الــكـرخ 10 اصــابــات جــديـدة
بــكــورونـا. وقــال مــديـر عــام الــدائـرة
جــاسب احلــجــامي في بــيــان تــلــقـته
(الــزمــان) امس انـه ( تـســجــيل 10
اصـابـات جـديـدة بـالـفـايـروس بـعـدما
ظـهرت نـتائج الـفحص اخملـتبـري لهم
واشـار الى ان الــتي كـانـت مـوجـبــة) 
(االصـابات توزعت في مناطق متفرقة
مؤكـدا (شـفاء 11 مـن جانب الـكـرخ)  
مــصـابـا بـكــورونـا في بـغــداد بـيـنـهم
أكـد مـدير طـيـار روسي). مـن جـانبـه  
عـام صحة بغداد الرصـافة عبد الغني
ســعـدون الــسـاعـدي في بــيـان تــلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــدائـــرة كـــانت
قـريبـة جدا من االنتـصار ولـكن جهود
ــكالت الـصـحـيـة هـدرت وعـادت الى ا
وأضاف (نأسف لعدم مـرحلة الدفاع) 

احــتـــرام  قــرار رفع احلــظــر اجلــزئي
والـتصرف بشـكل سلبي ازاءه وتخلي
ـــواطــــنـــ عن أســــالـــيب عــــدد من ا
فــكـثــر الـتـزاور الــوقـايــة الـصـحــيـة  
ـقاهي واالخـتالط وفـتح الـعـديـد من ا
والــتـــجــمــعــات في الــشــوارع وزادت
إعـداد اإلصابات وعاد الـقلق يساورنا
ـالكــات الــصــحــيـة وهــدرت جــهــود ا
وعـدنا من جـديد ألسـلوب الـدفاع بـعد
أن دخـلـنـا مـرحـلـة مـتـقـدمـة من خـطـة
الـهـجوم عـلى الـفايـروس). واوضحت
دائــرة صـحـة مـحــافـظـة صالح الـدين
تـفاصـيل اإلصابـت بـكورونـا.وذكرت
الـدائرة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (اإلصــابــة األولى المــرأة تـبــلغ من
الـعمر 24عـاماً من سكـنة قضاء الدور
مشـيرا الى وكـانت وافـدة من االردن) 
ان (اإلصـابـة الـثـانـيـة لـرجل يـبـلغ من
الــعــمـر 27 عــامـاً مـن سـكــنـة تــكـريت
وافـداً مـن مـصـر وسـحـبت له مـسـحـة
أولــيـــة أول أمس وكــانت الــنــتــيــجــة
سـالبـة). وأعلنت دائـرة صحـة النجف
عن تـماثل حـالت مـصابتـ بكورونا
ـسـتـشفى. الـشـفـاء وخـروجهـمـا من ا
وقـــالت الـــدائـــرة فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس إن (شخـص مصاب
بـكـورونـا تـعـافـيـا وغـادرا مـسـتـشـفى
ـريضة وأضاف أن (ا احلـكيـم العـام) 
الـتي  عالجـهـا بـالـبالزمـا اكـتـسبت
ـسـتـشـفى بـصـحة الـشـفـاء وغـادرت ا
وتابع الـبيان ان (الدائرة جـيدة االن) 
لـم تـســجل اي اصــابــة بــالــفــايـروس
داعـيـا لــلـيـوم الــرابع عـلى الـتــوالي) 
ـواطـن الى (االلـتـزام بالـتـعلـيـمات ا
الــصــادرة من خــلــيــة االزمـة وجتــنب
الــتـجــمـعــات والــتـقــيـد بــأسـاســيـات
الـنـظافـة الـشخـصـية والـعـامة ومـنـها
ــاء والـــصـــابــون غـــسل الـــيـــدين بـــا

بـإسـتـمـرار ومـراجعـة اقـرب مـؤسـسة
صـــحــيــة عـــنــد الــشـــعــور بــأعــراض
ركز اإلعالمي افـاد ا ـرض). بدوره   ا
لـدائرة صحة احملـافظة في بيان امس
ـصـاب ـغـادرة 21 مـالمـسـاً  االول 
بــجـــائــحــة كــورونـــا مــواقع احلــجــر
الصحي بعد اكتسابهم الشفاء التام .
اكــدت دائــرة صــحــة وفـي مــيــســان  
احملـافظة تـسجيل  6 إصـابات جديدة

دينة. في مركز ا
 ولـــفت الـــدائـــرة فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
ـــصـــابـــ (الـــزمــــان) امس الى ان (ا
المس حلالة موجبة اجلدد هم من ا
ــســحــات من ســابــقــة وقــد  أخــذ ا
ـوجـبة وهم جـمـيع مالمـسي احلـالة ا
االن فـي احلـجـر الــصـحي مــنـذ ثالثـة
ايـام وسـيتم نـقلـهم إلى ردهات الـعزل
ستشفى لتلقي العالج). وأعلنت في ا
خـلـية األزمـة في مـحافـظـة واسط عدم
تـسـجيل أيـة إصـابة جـديـدة بكـورونا

شتـبه بها أقل مـؤكدة  أن (احلـاالت ا
من السابق).

 وشــخــصت دائــرة صــحــة الــبــصـرة
اصــابــات جــديـدة بــالــعــدوى. وقـالت
الـدائرة في بيـان تلقـته (الزمان) امس
إنـه ( (تـسـجـيل  17إصــابـة جـديـدة
بـكورونا وتماثل  8مـصاب لـلشفاء).
اكـدت وزارة الصـحة وفـي كردسـتان  
عـــدم تــســـجــيـل أي إصــابـــة جــديــدة
بــــالــــفــــايــــروس  خالل  24 ســــاعــــة
ـــاضـــيـــة. وكـــانت وزارة الـــصـــحــة ا
والـــبــيــئــة قـــد ســجــلت  60 إصــابــة
وحــالـتي وفـاة و 35 حــالـة شـفـاء في
عــمـوم الـعـراق . وقــال بـيـان لـلـوزارة
امـس االول ان (االصــــابـــات تــــوزعت
بـــواقع  12 فـي الـــرصـــافــة و 19 في
الـكـرخ و 3 فـي مـدينـة الـطـب وواحدة
فـي ديـالى و 12فـي الـبــصـرة و 9 في
مـيـسـان وحالـتـ في ذي قـار واخرى

في صالح الدين). 
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بـــحث رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كردستـان مسـرور البارزاني مع
وزيـــر الــــطـــاقـــة األمــــريـــكي دان
بـــرويـــلـــيت هـــاتـــفــيـــاً عـــدداً من
ـشترك. القضـايا ذات االهـتمام ا
وقـال بـيـان تلـقـته(الـزمـان) امس
ــة الــهــاتــفــيــة ــكـــا انه (خالل ا
ناقش اجلانـبان التـداعيات التي
خـلـفـهـا تـفـشي جـائـحـة فـيـروس
ـسـتـجـد عـلى اقـتـصاد كـورونا ا
االقـــلـــيـم والـــعـــراق والـــواليـــات
تحدة) مضـيفا انه جرى ايضا ا

(تـسـلـيط الـضـوء عـلى احلـكـومة
االحتـاديــة اجلــديـدة في بــغـداد
ـكن من خاللـهـا والـسـبل الـتي 
ـــتــحــدة أن تــواصل الـــواليــات ا
دعـمـهــا لـلـعــراق وكـردسـتـان وال
ــالــيـة ــسـاعــدة ا ســيـمــا عــبــر ا
الــــــــــدولـــــــــيـــــــــة).  وتــــــــــابع ان
(اتـفـقا عـلى أهمـية رفع اجلانـب
سـقف االســتـثــمـارات فـي مـجـال
ـتــحـدة الـطــاقـة بــ الـواليــات ا
وإقـلـيم كــردسـتـان. ) واشـار الى
انه (كـــذلك جـــرى االتـــفــاق عـــلى
استـمـرار الـتـواصل الـوثـيق ب
). ووفـقـا لـلــبـيـان فـقـد اجلـانـبــ

تمرير كابينته احلكومية وتمنى
له الـــــتـــــوفــــيـق وأن ( تــــنـــــجح
حــــكــــومــــته في تــــوفــــيــــر األمن
واالســــــتــــــقــــــرار واخلــــــدمــــــات
لــلـــعــراقـــيــ وإعـــادة احلــقــوق

الدستورية إلقليم كردستان).
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الـوثيـقة أن (هذا االمـر ينـفذ بدءا من
تــاريخ اصـداره). لـكن مــكـتب رئـيس
ـهـدي الــوزراء الـســابق عــادل عـبــدا
نــــفى امس إصــــداره قـــراراً بــــقـــطع
تــمـويل الـرواتـب. وقـال في بـيـان ان
ــهــدي (ســبق أن وجه وزارة عـــبــد ا
ـتـقــاعـدين ــالـيــة بـاطالق رواتـب ا ا

ـاضـي) مـشـيـرا الى يــوم االربـعـاء ا
الية ان ( ذلـك  باالتفاق مع وزير ا
الــسـابق  فـؤاد حــسـ  وقـد اكـدت
ـالـيـة ومديـريـة التـقـاعد ذلك وزارة ا
الـعـامة واشـارت الى اطالق الرواتب
مـباشرة). وتابع البـيان (لذا اقتضى
الـتنويه وتوضيح احلقائق كما هي)

داعــيــا وســائل االعالم الى ( تــوخي
وضوعية وعدم نشر اخبار الـدقة وا
مـفـبركـة تثـير قـلق شـرائح مهـمة من
  ). وادرج الــبــيـان نص ــواطــنـ ا
شار اليه . وقال الية ا بـيان وزارة ا
ـاضي وجاء فيه انـه صدر االربعاء ا
انـه (تناقلت بـعض وسائل التواصل

االجـتـماعـي خبـرا مـفاده بـانه سـيتم
قـــــــطع او اســـــــتــــــقــــــطـــــــاع رواتب
ــتــقــاعـدين.تــنــفي  الــوزارة  هـذا ا
ــتـابــعـة من قــبل  رئـيس اخلــبـر و
الـوزراء ونـائب رئـيس الـوزراء وزير
ــــــالـــــيـــــة ســــــيـــــتم اطـالق رواتب ا
تقاعدين ابتداء من اخلميس).   ا
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صـانـعي الـقـرار بـأهمـيـة االسـتـفادة
من هـذه التقنية وما ستوفره لنا من
إمـكانـات غيـر مكـلفـة وما قـد تمـنحه
لـنـا من نتـائج تعـلـيمـية جـيدة. ومن
جـانـبه قال االسـتاذ اجلـامعي ظـاهر
مـــحــسن اجلـــبــوري أن (الـــتــعـــلــيم
سـاند اآلن ومـستـقبالً اإللـكتـروني ا
أضــحى ضــرورة مــلــحــة وال مــجـال
لـلرجوع عنه مع ضرورة وجود قسم
أو مـركـز في كل مـؤسـسـة تـعـلـيـمـية
مـختص في الـتدريب والتـطوير وان
ـدرسـ لم يــعـد خـيـاراً بل تــدريب ا
ضـرورة مـلحـة فـالعـالم تـغيـر وال بد
مـن مـواكــبــة احلــضــارة وتــطــورهـا
الـــتـــكـــنـــولـــوجي مع أن يـــبـــادر كل
مـنـخـرط في الـتـعـلـيم بـتـطـويـر ذاته
والـــتـــعـــرف إلى بـــرامج الـــتـــعــلـــيم
اإللكتروني ووسائله اخملتلفة) فيما
ي مـــهــنـــد الــتــمـــيــمي أكـــد األكــاد
(ضــرورة تـفــعـيل وســائل لـلــتـقــيـيم
يـتـطـلـبـها الـتـعـلـيم اإللـكـتروني وان
يؤسس كل معلّم وبخاصة اجلامعي
مــكـتـبـة إلـكـتـرونــيـة في تـخـصـصه
هـمة لـلمـساقـات التي فـيهـا الكـتب ا
يـدرّسـهـا مع االسـتـعـانـة بـالـوسـائل
اخملـتـلفـة اإللكـترونـيـة للـتواصل مع
الـــطالب مـــشــيـــرا الى ان األوان قــد
حـــان لــفــتـح بــرامج بــكـــالــوريــوس
ومـاجسـتيـر محـددة عن بعـد وتكون
فـيهـا التقـنيـة عاليـة للـتواصل وهذا
ــــيــــة مـن شــــأنه أن يــــزيــــد في عــــا
جــــامــــعــــاتــــنـــا وال يــــكــــون ذلك إال
بـالـتـنسـيق بـ مـؤسـسات الـتـعـليم

ية). العالي العربية والعا
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قررت وزارة التعليم العالي والبحث
الــعــلــمـي  الــلــجــوء إلى الــتــعــلــيم
اإللــكــتــروني كـحـلٍ بـديـلٍ لـلــتــعــلـيم
الــتــقــلــيــدي بــشــكل مــؤقت بــســبب
انـــتــشـــار جــائـــحـــة كــورونـــا الــتي
اجـــتــاحـت الــعـــالم. وكـــانت  بــوادر
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني قـد ظـهـرت في
الــــعــــراق في عـــام  2015 مـن خالل
تــشـكـيل الـلــجـنـة الـعــلـيـا لـلــتـعـلـيم
ــركـز وزارة الـتــعـلـيم اإللــكـتـروني 
الـعـالي تـتـولى وضع اسـتـراتـيـجـية
لـلـتـعـليـم اإللكـتـروني عـلى مـسـتوى
اجلـامـعـات العـراقـيـة وتفـعـيل مـركز
ـعلـومات الـعلـميـة والتـكنـولوجـية ا
في الــهـيـئـة الــعـراقـيـة لــلـحـاسـبـات
ــوذجـاً ــعــلــومــاتــيــة لــتــكــون أ وا
ــســتــقــبـلـي. (الــزمـان) لــلــتــعــلــيم ا
اســـتـــطـــلــعـت بــعـض اخلــبـــراء من
أسـاتـذة اجلـامـعات بـشـأن االعـتـماد
عــلى الـتـعــلـيم االلــكـتـروني كــخـيـار
ي وحـيد في ظل انتشـار الوباء العا
فـقال رئـيس اجلامـعة الـتكـنولـوجية
احــــمـــد الــــغـــبــــان عـــلى الــــرغم من
الـصـعـوبـة اآلنـيـة لـتـنـفـيـذ الـتـعـلـيم
االلـكتروني نظرا لكثرة معوقاته فإن
ـا هــنـاك بــعض اخلـطــوات الـتي ر
تـسـرع االستـفادة مـنه وهي تـوسيع
نــطـاق االنــتـرنت وتــعـمــيـمـهــا عـلى
اجلـميع وتـوعيـة اجملتمع الـتعـليمي
بـأهمـية هذا األسـلوب وأنهـا ليست
ـعتـاد بقـدر ما هو بـديال للـتدريس ا
داعـم ورافــد لـه فـــضال عن تـــوعـــيــة
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اعرب  رئيس حكـومة  االقليم 
عن ( تــــضـــامــــنه مع ضــــحـــايـــا
فــيــروس كــورونــا في الــواليــات
ــتــحــدة). وكــان رئــيس إقــلــيم ا
كردسـتـان نيـجـيرفـان الـبارزاني
ـنــاسـبـة قـد هــنـأ  الــكـاظــمي 

ـنـاســبـة تـســنـمـكم والــتـبـريــكـات 
مـــنـــصب رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
ــســلــحـة الــقــائــد الـعــام لــلــقـوات ا
مــتـمــنـيـاً لــكم حتـقــيق الـنــجـاح في
مـــــنــــهــــاجـــــكم احلـــــكــــومي وإدارة
الـسياسة العـامة للحكـومة العراقية
نـحو التقـدم والنجاح للـبالد وتلبية
طــمـوحـات ابــنـاء الـشــعب الـعـراقي
ومـايتطلع اليه من العيش في عراق
آمـن ينعـم أبنـاؤه بعز وأمـن وكرامة
وازدهـار).  واضـاف (إننـا في جـهاز
مــكـافــحـة اإلرهـاب نــعـاهــد الـشـعب
الـــعــراقي أن نــبــقـى حــمــاة الــوطن
ــــــــواطن مـن شـــــــرور اإلرهـــــــاب وا
واإلرهـابـيـ وأن نـدافع عن الـعراق

.( ارضاً وشعباً ونظاماً
©≤’ qO UHð® »ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء يترأس كابينته في اول اجتماع لها امس
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الــعــثــور ايـــضــا عــلى أربع مــضــافــات
لــداعش وأربـع عـبـوات نـاسـفـة وأربـعة
صـواريخ). وتمـكنت قـوة امنـية من قتل
ــفــارز األمــنــيــة لــداعش في مــســؤول ا
سـلـسـلـة جـبال شـيخ إبـراهـيم بـعـمـلـية

ن للموصل.  امنية باجلانب األ
تابعة ميدانية وقـال  بيان امس انه (
الحـقـة بقـايا داعش  وجـهـود مكـثـفة 

تـمـكنت قـوة مشـتـركة من الـلواء 92 في
الـــفــرقـــة اخلـــامــســـة عـــشــرة وخـــلـــيــة
اسـتخـبارات ومـكافـحة نـينـوى من قتل
إرهــابـــيــ إثـــنــ احـــدهــمــا يـــســمى
ـفارز األمـنيـة في داعش التي مـسؤول ا
كــانت تـعــمل في ســلـسـلــة جـبــال شـيخ
إبــراهــيم) وأضـاف أن (هــذه الــعـمــلــيـة
تــأتي بــعـد نــصب كــمــ مـحــكم لــهــمـا

بـنايـة مـهجـورة وقد  تـفجـيرهـما من
قـبل مـفرزة مـعـاجلة الـفـرقة اخلـامـسة).
والـــقت قــوة أمـــنــيـــة الــقـــبض عــلى 7
مـطلـوب في عمـليـة أمنيـة بنـاحية أبي
صـيــدا. واكـد مـصـدر أمـني ان (قـوة من
الـفوج الثالث العـقرب اللواء الثاني في
ديــالى أعـتــقـلت 7 مــطـلـوبـ لــلـقـضـاء
بـحوزتهم أسلـحة خفيفـة ومتوسطة في
نـــــاحــــيـــــة ابي صـــــيـــــدا) وأضــــاف ان
(االعـتـقـال  بـعـمـلـيـة أمـنـيـة خـاطـفة).
رحـلة وأنـهت قوات احلـشد الـشعـبي ا
( الـثـانـيـة من عـمـلـيـات (ثـأر الـصـائـمـ
الحـقـة فلـول الـتـنظـيم غـربي محـافـظة
صالح الــدين بـتــطـهــيـر خـمـس مـنـاطق
والـعثور على عدد من العبوات الناسفة
والـــصــواريخ. واوضـح إعالم احلــشــد
في بـيان اطلعت عـليه (الزمان) امس إن
ـديـريـات (االلـويـة:  6و 42و 35و 51وا
الــســـانــدة األمن واإلعـالم في الــهـــيــئــة
ـــشـــاركــة قـــوات اجلـــيش وطـــيــران و
اجلـيش واسـتـخبـارات الـداخلـيـة انهت
ــرحــلـــة الــثــانــيــة مـن عــمــلــيــات ثــأر ا
الـصــائـمـ الـتـي انـطـلـقت مـن ثـمـانـيـة
مـحـاور لــتـطـهـيـر مـنـاطق غـربي صالح
الـدين).  مؤكدا ان (الـعملـية اسفرت عن
تـطهير السالم والـصاحل والبو هراط
والــبـو مــنــسي والــكـنــاطــر وصـوال الى

بـحـيـرة الـثـرثـار) وتـابع الـبـيان انه (
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واالشـتـبـاك مـعـهـمـا في سـلـسـلـة جـبـال
ــديــنــة ن  عــطــشــانــة فـي اجلــانب األ
ــوصل وقــد جــرح خـالل تــنــفــيــذ هـذا ا
الــــواجـب احـــــد عـــــنــــاصـــــر خـــــلـــــيــــة
االســتـــخــبــارات). وفي بـــغــداد كــشــفت
مـديـريـة إجـرام احملـافـظـة عن مالبـسات
ة قـتل عائـلة في مـنطـقة الـبلـديات جـر
بـعد إلقـاء القبض عـلى اجلاني.  وقالت
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فــجـرت الـقــوات األمـنــيـة زورقـاً لــفـلـول
داعش خـالل واجب مـداهــمـة وتـفــتـيش
ــحـــافــظــة شــمـــال بــحــيـــرة حــمـــرين 
ديـــالى.وذكـــرت بـــيـــان خلـــلــيـــة اإلعالم
األمـني تلقته (الـزمان) امس ان (القوات
طـلـوب في االمـنـية تـواصل مالحـقـة ا
مـناطق متفرقة لتجفيف منابع اإلرهاب
فـقــد نـفـذت قـوة مـشـتــركـة ضـمن قـيـادة
ـشـاة عـمــلـيـات ديـالى مـن خالل فـرقـة ا
اخلـامـسة واحلـشد الـشـعبي والـوكاالت
األمـنـيـة كـافة وبـإسـنـاد طـيـران اجليش
ـداهمـة وتفـتيش مـناطق شـمال واجـباً 
بحيرة حمرين وجنوب ناحية قرة تبه 

ناطق). لتعزيز األمن في هذه ا
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مــشــيــرا الـى ان (الــقــوات عــثــرت عــلى
زورق لـــــــداعـش  حـــــــيث اتـــــــضـح أنه
يـحـتـوي عـلى عـتـاد مـتـنـوع) مـبـيـنـا ان
ـنــفــذة لــلــواجب عــمـلـت عـلى (الــقــوة ا
تــدمــيــره وقــد انــفــجــر بــالـكــامـل كــمـا
اشـتبكت القوة مع عناصر داعش والرد
ـا أجبـرهم عـلى الـفرار عـلـيهـم بقـوة 
ــشـــاركــة طــيــران اجلـــيش الــذي قــام
ــعــاجلـة األهــداف اإلرهــابـيــة ومـازال
الـبحث مـستـمرا عن هـذه العـناصر في
حــــ عــــثـــرت أيــــضــــاً خالل الــــبــــحث
والـتفتيش عـلى عبوت نـاسفت داخل
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نـاسبـة نـيل احلكـومة اجلـديدة ثـقة مـجلس الـنواب تـلقـى العـراق سيال من الـتهـاتي 
وسط ترحيب عربي ودولي  واسع بتشكيل احلكومة برئاسة مصطفى الكاظمي. 

وتـلقى رئيس اجلـمهوريـة برهم صالح
بـرقـية تـهنـئـة من أميـر الـكويت صـباح
ـنــاسـبـة األحــمـد اجلـابــر الـصـبــاح بـا
أعــرب خاللـهــا ( عن خــالص الـتــهـاني
راجـ ألعضائها كل التوفيق والسداد
لــتـحـقـيق كل مــا يـتـطـلـع إلـيه الـشـعب
  الـعـراقي الـشـقـيق من رقـي وازدهار)
مؤكدا( أواصر العالقات الوطيدة التي
تــربط بـلــديــنـا الــشـقــيـقــ واحلـرص
ـــشــتـــرك عـــلى تـــطــويـــرهــا الـــدائم وا
وتـعـزيزهـا حتـقيـقـاً خليـري ومـصلـحة
) وفـقا لـبيـان رئاسي بـلديـنـا الشـقيـق

تلقته (الزمان).
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كـمـا رحـبت جمـهـوريـة مـصر بـتـشـكيل
احلـــكـــومــــة اجلـــديـــدة  مـــعـــبـــرة عن
اسـتعدادها لبذل اجلهود كافة من أجل
ـصرية في دعـمهـا .وأكدت اخلارجـية ا
بـيان ايـضا( تـطلـعهـا للـتعـاون الوثيق
مع الـــعــراق الـــشــقـــيق عــبـــر تــفـــعــيل
وتــنـــشــيط الـــعالقــات الـــثــنـــائــيــة في
ـا اجملــاالت االقــتــصــاديــة وغــيــرهــا 
يــحـقق مــصـالح الــشـعـبــ فـضالً عن
ـشاركة تـفعـيل أُطُر التـعاون العـربية 
ا له من تأثير مهم في محيطه الـعراق 
اإلقــلـــيــمي وعــلى الـــســاحــة الــدولــيــة
يـتـناسـب مع تاريخ هـذا الـبلـد الـعريق
تمـيزة لشـعبه) .وأعربت واإلمـكانـات ا
وزارة اخلـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عن
تـــرحـــيب الــريـــاض بـــإعالن تـــشـــكــيل
احلـكومة  اجلديدة  متمـنيةً للكاظمي
ا (كل الـتـوفـيـق في قـيـادة احلـكـومـة 
يــحــقـق تــطــلــعــات الـــشــعب الــعــراقي
الــــــشــــــقــــــيق فـي ســــــيـــــادتـه وأمــــــنه
وفــقـا واســتــقــراره). وعــبــرت الــوزارة
لبيان  عن ( دعم  السعودية ووقوفها
مع الـــعــراق الــشــقــيق واســتــعــدادهــا
لـلعـمل مع احلكـومة العـراقيـة اجلديدة
عــلى أســاس من الــتـعــاون واالحــتـرام
ـــتــــبـــادل والـــروابـط الـــتـــاريــــخـــيـــة ا
ـا يــصب في ــشـتــركــة  ــصــالح ا وا
إطــار تــقـويــة الــعالقــات بـ الــبــلـدين

األمــريـكـيــة الـعــراقـيــة لـكال الــبـلـدين).
بـــدورهـــا كـــشـــفت وزارة اخلـــارجـــيـــة
االمـــريـــكـــيـــة عـــمـــا دار في االتـــصـــال
الـهـاتفي بـ وزيرهـا مـايكل بـومبـيو 
تـحـدثـة الرسـمـية والـكـاظـمي.وقالـت ا
بأسم اخلارجية  مورجان أورتاجوس
في بـــيـــان ان بـــومـــبـــيـــو حتـــدث  مع
الـــكــاظـــمي ورحّبَ بــحـــكــومـــة رئــيس
الـوزراء اجلـديـدة والتي جـرى إقـرارها
من قـــبل مـــجــلـس الــنـــواب) وأضــافت
ان(الـطـرفـ ناقـشـا العـمل اجلـاد الذي
ا في ذلك يـنتـظر احلـكومـة العـراقيـة 
تــنــفــيــذ اإلصالحــات ومــعــاجلــة ازمـة
كــورونــا ومـحــاربــة الـفــســاد). وأكـدت
اورتـــاجــوس انه (دعـــمــاً لـــلــحـــكــومــة
ـتـحدة اجلـديـدة سـتمـضي الـواليات ا
بـتمديد اإلعفاء من الـعقوبات ألستيراد
دة  120يـومـاً لـرغبـتـنا في الـكـهـربـاء 
ـنـاسـبـة ـسـاعـدة لـتـوفـيـر الـظـروف ا ا
لــلــنــجـاح). ولــفــتت الى ان اجلــانــبـ
نـاقــشـا ايـضـا (احلـوار االسـتـراتـيـجي
ـتحـدة والـعراق ـقـبل بـ الواليـات ا ا

وكـيف يتطلعان إلى الـعمل معًا لتزويد
الـــشــعـب الــعـــراقي بـــاالزدهــار واألمن

اللذين يستحقهما).
وفي طـــهــران هـــنــأ وزيــر اخلـــارجــيــة
  االيــــرانـي مــــحــــمــــد جــــواد ظــــريف
الــكـاظــمي عــلى تـولــيه مــنـصــبه.وقـال
ظــريف في تــغــريــدة عـلـى حـســابه في
مــوقع تـــويــتــر انه يــبــارك لــلــكــاظــمي
وحـكـومـته ومـجـلس الـنـواب والـشـعب
الـعـراقي الـنـجـاح في تـشـكـيـل حـكـومة
جــديـــدة. وشــدد ظــريف عــلى ان بالده
تـــقـف دائـــمـــا مـع الـــشـــعـب الـــعـــراقي
وخـياره في حتديد من يدير البالد. من
جــهــته بــارك الــســفــيــر االيــرانـي لـدى
بـغـداد ايرج مـسجـدي بارك  لـلكـاظمي
. وتـمـنى تــشـكـيل احلــكـومـة اجلـديــدة
مـسـجـدي في تـغـريـدة له عـلـى تـويـتر(
لـلـحـكومـة الـتـوفيق في خـدمـة الـشعب

العراقي احملترم ).
وهــنــأ إقــلـــيم كــردســتــان  الــكــاظــمي
ـنـاسـبـة واعـرب عن تـطـلـعه لـلـعـمل بـا
مـــعه بـــشـــكل وثـــيق. وتـــمـــنى رئـــيس

حــكـومـة اإلقــلـيم  مـســرور الـبـارزاني
ــة هــاتــفـــيــة أجــراهــا  مع خالل مـــكــا
الـــكــاظــمـي بــأن يــتـــمــكن االخـــبــر من
(الــنـجــاح في مــهـامه اجلــديـدة في ظل
ر بـها كل من الـظروف احلـرجة الـتي 
إقـلـيم كـردسـتان والـعـراق) مـشـيرا إلى
) مـعربا عن تطلع ـشتركة (الـتحديات ا
بالده إلـى  (العمل سـوية مع الـكاظمي

وتشكيلته الوزارية اجلديدة). 
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فتي اجلمهورية مهدي من جـهته هنأ ا
الـصميدعي الكاظمي بتشكيل احلكومة
ووجه لـه رسالـة عاجلـة ومطـالب. وقال
في كـلمـة القـاها وتـابعـتهـا( الزمان) ان
رسـالـته الـعـاجلـة لـلـكاظـمي هي تـلـبـية
ــتـــمــثل مـــطــالب الـــشــارع الـــعــراقـي ا
ـــتــظــاهــرين كـــمــا قــدم له عــددا من بــا
ـــطـــالب من بـــيــنـــهـــا حـــسم اوضــاع ا
ــهـجـرين ــعـتـقــلـ وحــسم اوضـاع ا ا
ــمـثل الــسـامي والــنـازحــ ...ورحب ا
نـائب رئيس االحتـاد األوروبي جوزيب
بــوريل بــتـشــكــيل احلــكـومــة اجلــديـدة

والــشـعــبـ الــشـقــيـقــ في  اجملـاالت
ــا يــحــقـق أمن واســتــقــرار كــافـــة  و
ــــنـــطــــقــــة بـــعــــيـــدًا عـن الـــتــــدخالت ا
اخلــارجـيـة.). وتــلـقى الـكــاظـمي دعـوع
لـزيــارة الـريـاض خالل اتـصـال هـاتـفي
اجراه معه ولي العهد السعودي محمد
بن سـلـمان وفـقـا لبـيان تـلـقته(الـزمان)
امـس اشـار الى ان االخــيـر قـدّم خالل 
ـنـاسـبـة تـولي  الـكاظـمي الـتـهـنـئـة  
رئـاسـة احلـكـومـة ونـيـلـهـا ثـقـة مجـلس
الــــنــــواب ونــــقل  تــــهــــاني الــــعــــاهل
الــســعـودي ســلـمــان بن عــبــدالـعــزيـز 
ورغـــبـــته في تـــقـــويـــة الـــعالقـــات بــ
الـبلـدين اجلـارين الشـقيـق مـؤكدا ان
(لـــلــعــراق دورا اســـاســيــا فـي تــقــريب
ـنطـقـة).  من جـهته وجـهـات الـنظـر بـا
اعــــرب رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء عن
(حـــرصه عـــلى تـــمـــتـــ الـــعالقـــة بــ
) مــحــمّال  ابن الــبــلــديـن الــشــقــيــقــ
سـلــمـان (سالمه وحتـيـاته الى الـعـاهل
ـتـحدة الـسـعـودي). وهنـأت الـواليات ا
ناسبة وقررت تمديد االعفاء الـعراق با
من شــــمـــول الـــعـــراق بــــالـــعـــقـــوبـــات
ــفــروضـة عــلى ايــرانِ وقـالت ســفـارة ا
ـتـحدة في بـغـداد ان( بـعـثة الـواليـات ا
ـتــحــدة في الـعــراق تــهـنئ الــواليــات ا
الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس
الـوزراء الكـاظمي وحكـومته في جـلسة
مجلس النواب) . واضاف البيان (نُقدم
دعــمـنــا إلى رئــيس الــوزراء الـكــاظـمي
ـكــافـحـة جـائـحـة  والـشــعب الـعـراقي 
كــورونــا وحتــقــيق نــصــرٍ شــاملٍ عــلى
ـسـاعــدة اإلنـســانـيـة داعش وتــوفـيــر ا
ناطق وحتـقيق االستقرار لـلنازح وا
احملـررة). ولفت الـبيـان الى انه(ينـبغي
عــلى احلـكـومـة الـعــراقـيـة اجلـديـدة أن
تـــتــــحـــول اآلن إلى الــــعـــمل الــــصـــعب
ُـلـحة ُـتـمـثل بـتـنـفـيـذ اإلصـالحـات ا وا
وتـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـشعـب العـراقي)
مـشـيرا الى ان ( احلـوار االسـتراتـيجي
ـقــبل مع احلـكـومـة الــعـراقـيـة يـهـدف ا
إلى( إعـــادة تــأكـــيــد قــيـــمــة الـــشــراكــة

وعــدهـا خــطـوة اســاسـيــة لالسـتــقـرار
الــطـويل في الـبـالد. وقـال في بـيـان إن
(تــصـويـت مـجــلس الـنــواب عــلى مـنح
الــثـقــة لــلـحــكــومـة اجلــديــدة بـرئــاسـة
الــكـاظـمي هــو خـطـوة أسـاســيـة نـحـو
ـدى الـطويل حتـقـيق االسـتـقرار عـلى ا
في الـعراق وضمان معـاجلة التحديات
ـتعـددة التي تـواجههـا البالد حـاليًا) ا
واضـــــاف (نـــــحـن عـــــلى ثـــــقـــــة من أن
ــتــبـقــيــة ســيـتم ــنــاصب الــوزاريـة ا ا
ــا ـــكن  شـــغــلـــهــا في أقـــرب وقت 
يـسمح لـلحـكومـة القـادمة بـاالستـجابة
الــســريــعــة والــفــعــالــة لالحــتــيــاجـات
لحة االقـتصادية واألمنية والـصحية ا
لـــلـــبالد). وابـــدى بـــوريل (اســـتـــعــداد
االحتــــاد األوروبي لــــدعم احلــــكــــومـــة
اجلـديدة في هـذه اجلهـود مع االحترام
الـكامل لـسيادة الـعراق). واكـد شراكته
القوية مع العراق وااللتزام بالعمل عن
كثب مع  الكاظمي( من أجل عراق امن
قـراطي يـلبي الـتـطلـعات ومـزدهـر ود

شروعة لشعبه). ا

ـديـرية في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ا
ــركــزيــة لـلــمــديــريـة  إن (الــســيـطــرة ا
اســتـخــبـرت في وقت مــتـأخــر من لــيـلـة
أمس االول حــادث مـقـتل عــائـلـة كــامـلـة
مــكـونــة من اثــنــ من الـنــســاء وثالثـة

اطفال شرقي بغداد). 
W1dł  U Ðö

مـشيـرا الى (االنتـقال الى مـحل احلادث
ة واثـنـاء ذلك لـكـشف مـالبـسـات اجلـر
ـديرية حول تـولدت شكـوك لدى مفارز ا
رب االســرة والـــد اجملــني عــلـــيــهم فــتم
كتب) مبينا اسـتصحابه برفقتـهم إلى ا
ــوافــقـات الــقــضـائــيـة انه (بــعــد اخـذ ا
ادة االصـوليـة  تـوقيـفه وفق احكـام ا
ـبـاشـرة  406 من قـانـون الـعـقـوبـات وا
بــإجـراء الــتـحــقــيق ولـدى الــتــعـمق مع
ـهــنـيـة وعــرض صـور اجملـني ــتـهم  ا
عـلــيـهم اوالده انـهــار نـفـســيـاً واعـتـرف
بــقـيـامه بــقـتل زوجــته واوالده االطـفـال
الـثـالثـة ووالـدته بـاســتـخـدام آلـة حـادة
لـكونه يعـاني من اضطرابات نـفسية). 
من جــــهــــة اخــــرى ضــــبــــطـت هــــيــــئـــة
ـنـافذاحلـدوديـة في أم قـصر الـشـمالي ا
ـحـافـظة الـبـصرة حـاويـتـ حجم 40
ا قـدماً  التالعب بوصف بـضاعتها 
ــال الــعــام بــعــد إجنـاز ســبب هــدراً بــا
مـعامالتها الكمركية من قبل مركز كمرك

نفذ. ا قوات احلشد الشعبي في مواجهة مسلحة
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ـكـنك أن تـكون مـؤثـرا مـا لم تـكن مقـنـعـا  ويـتعـذر حتـقق االقـنـاع اذا لم تكن ال 
صـادقا  سـواء أكان صـدقا حـقيـقيـا ام فنـيا  ويـعني الـصدق الـفني الـقدرة على
جعل األشـياء تبدو منطقية  وهذا يحتاج الى مهارات فائقة في سوق احلديث اذا
هارات نوع الفن الذي تمـارسه في حال كونك فنانا  كنت مـتحدثا  او التحلـي 
ـوسيقى فـنونا  فـالفن هو سرح وا ولذلك اطـلق على النـحت والرسم والدرامـا وا
مهارة اسـتخدام األدوات للتعبير عما يجول بـاخلواطر بأعلى مستوى من الفاعلية
طلوب بهدف الـتأثير  فال قيـمة ألية رسالة فنـية او اعالمية اذا لم حتقق التـأثير ا
 فـوصول الـرسالـة للـمتـلقي ال يعـني انهـا حقـقت أهداف مـرسلـها  وبـذلك يرتبط
ـهارة هي العنـصر احلاسم  وهـذا يُعد من البـديهيات التأثـير بالـصدق الفني وا

صفط خير من الصدق اخملربط)?. ألم تسمعوا مثلنا الشعبي القائل ( الكذب ا
ـستـفزة في  تـبادرت الـى ذهني هـذه األفكـار عـند مـشاهـدتي ألعـمالـنا الـدراميـة ا
فــضـائــيـاتـنــا خالل هـذا الـشــهـر الــفـضـيل الــذي تـتـنــافس فـيه الــدرامـا الـعــربـيـة
باالسـتعداد له من قـبل شهور  لـكن أعمـالنا لألسف ال تـرقى الى مستـوى أعمال
مـدرسيـة يقدمـها الـطلـبة يـوم كانت مـديريـات التربـية تـولي اهتـمامـا فائـقا ألنـشطة
طالبها بـوصفها أعـماال مهمـة تندرج في اطـار العملـية التعـليمـية والتربـوية  ولها
فـاهيم والقيم  فـضال عن كونها مـتنفساً القدرة عـلى اكساب الطـلبة الكـثير من ا
للـتـفـريغ االنفـعـالي  واالرتـقـاء بالـذائـقـة الفـنـيـة  ولذلـك نظـمت مـديـريات الـتـربـية
ـعارض ـسـرحيـة وا ـهـرجانـات ا وبـحمـاسـة طـاغيـة وقـنـاعة راسـخـة العـديـد من ا
سابقـات اخلطابـية وغيرهـا  لكن هذه الـعناية وسـيقيـة وا التشـكيليـة واحلفالت ا
تـبدلت بـتـبدل الـعقـول الـتي تديـرهـا  فصـار الفـن لدى بـعضـهـا مضـيـعة لـلوقت 

وحراما لدى البعض اآلخر .
كنـني وصف غالبية أعمالـنا الدرامية اال بالواقـعية الفجة  وهو الوصف ذاته ال 
الـذي أطلـقته عـلى أعـمال بـعض الطـلـبة الـضعـفاء فـي أقسـام الفـنون الـسـينـمائـية
والتلـفزيونية التي هي عبـارة عن صورة فوتوغرافية لـلواقع من دون انطوائها على

دالالت عميقة  او قراءة من زوايا غير تقليدية للواقع .
ان درامـا الواقـعيـة الفـجة الـتي يـشارك فـيهـا فنـانون كـبار كـنا قـد شاهـدناهم في
الي السيء قد أجبرهم اضية  لكن يـبدو ان وضعهم ا أعمـال راقية في العقود ا
على القـبول بأعمال متدنيـة فنا وذوقا ومضمونا  أسـاءت لتاريخ الدراما العراقية
ـصريـة يوم كانت الـدراما الـسورية التي اتسـمت بقـدرتهـا على منـافسـة الدراما ا

تنوعة وجودتها الفنية . ضامينها ا واخلليجية حتبو  فغزت األسواق العربية 
والـيــوم وبـعـد عـقـود عــلى مـسـلـسل ( فــتـاة في الـعـشـريـن ) و ( أعـمـاق الـرغـبـة )
عاذ ـدينة لـعادل كـاظم و (من سيـكون مـعي?)  لصـباح عطـوان  والذئب وعـيون ا
يـوسف  يغّـيـر اجلمـهـور العـراقي قـنواته احملـلـية لـصـالح قنـوات خـليـجيـة حـققت
قـفـزات نـوعـيـة في أعـمـالـهـا الـدرامـيـة وعـمـوم عـمـلـهـا االعالمي  بـيـنـمـا ال تـفارق
ـارة عـنـد مـوعـد عـرض مـسـلسل ذاكـرتي صـورة خـلـو شـوارع وأزقة مـدنـنـا من ا
ـاضي عـنـدهـا لم يـكن الـعـمل ـلح) في مـطـلع الـسـبـعـيـنـات مـن الـقـرن ا (جـرف ا
الدرامي للـتسلـية فحـسب  بل للتـغييـر االجتمـاعي  فلم يكن كـاتب السـيناريو او
ريع ? اخملرج بال قـضية . فما الذي حدث ليكون االنحدار بهذا الشكل الدرامي ا
 بـالتـأكـيد ان لـصـناع هـذه األعمـال مـبرراتـهم بـدءا من كتـاب السـيـناريـو ومرورا
ـا سيـقـولون صـحـيحـا  ولن اخـتلف مـثـل وانـتـهاء بـاخملـرج وان جـانـبا  بـا
ـعـنيـة  ألم يـكن مصـيـر فنـان مـعهم بـاإلهـمال الـذي يـلقـاه الـفنـان من اجلـهات ا
ـادي سببـا في وفاة آخرين محـترم االرتـماء في دور العـجزة  ألم يـكن العوز ا
ـا عـانـوه مـن أمـراض ? وال أنـفي عـلى االطالق ـقـدورهم تـوفـيــر عالج  لم يـكـن 
ــؤسـسـات الــفـنـيـة حتـكم الــعالقـات الـشــخـصـيــة في اسـنـاد مــسـؤولـيـات ادارة ا
ـعـارف بـالـرغم من افـتـقـادهم واالعالمـيـة لألقـربـاء واألصـحـاب وا
للـمؤهالت  واقـر معهـم تمامـا بأن مـهنـة الفن في الـعراق ما
ا األمر كذلك عادت بـقادرة على توفير أسبـاب العيش وطا
نجم حكايات احلياة العـراقية استثمارا فنيا  فال تظـنوا 
بالـرغم من ثرائها وغرابتها ومأسـاويتها ومفارقاتها  كل

ذلك ونريد للفن أن يحدث تغييرا في اجملتمع.

ـوافـقـة علـى تولـي رئيس وزراء بـعـد اشـهـر من االنتـظـار  اعـلـنت " الـبـشـارة " بـا
جديـد ووزراء جدد مـهـمات امـور البـلـد  في ظرف ضـاعت فـيه االموال وظـهرت
جــائـحـة كــورونـا  وتـدنت اســعـار مـوردنــا االول " الـنـفـط " وهـا نـحن نــقـتـرب من
تـقاعـدين لم يستـلمـوا رواتبـهم  وهذا أمـر يحدث منتـصف شهـر ايار وماليـ ا

للمرة االولى في تاريخ العراق احلديث!..
 وفي ضـوء هـذه الـصورة غـيـر الـبـيـضـاء  لي كـلمـة من مـواطن  اود قـولـهـا عـبر
ـثلها هذا الـعمود الصحـفي للسياسـي  عن الوعود التي يـلوحون بها رسالة  
 وهي ان ال يـنـسـوا ان الساللـم صُنـعت لـلـصـعـود  لـكـنـها تـؤدي مـهـمـة الـهـبوط
ـواطـنـ عـلى شـاشـات ايـضـا اقـول ذلك  فـانـا اسـتـمع واشـاهـد يـومـيـا مـئـات ا
ن يحبون الفضـائيات  يقولون بصوت مـبحوح وبصدمة عدم الثـقة  ان الكثير 
ـشاكل سـؤولـ  يـتـحدثـون عن وعـود بـتـحقـيق احلـلـول  الـظـهور االعـالمي من ا

رور االيام  ينسون وعودهم  فيصغرون في عيون الشعب ! اجملتمع  لكن 
ان الـوعـد ديـن في رقـبـة من يــطـلـقه عــلى نـفـسه .. ومـع االسف  اجـد ان ظـاهـرة
دة االخـيـرة  وزادت مسـاحـتـها بـشـكل طـاغ على اطالق الـوعـود  اتـسعت  فـي ا
اجلو الـعام في البالد  لكن تـنفيـذها  اقترب من الـصفر.. وقـد فات على هؤالء 
ان " الوعـد " مـثل كل نبـات يزرع في ارض غـيـر ارضه  او في  وقت غيـر وقته 
امـا ان تـأباه االرض فـتـلفـظه  او ان يـتشـبث بـها  فـيـفسـدهـا  لذلك اتـمـنى على
رئيس الـوزراء السيـد الكاظـمي والوزراء االبتـعاد عن  اعطـاء الوعود  فـالشعب 
لموسة فقط ..! نفد صبره ولم يعد يؤمن بأي وعد  وبات يبحث عن الصدقية ا
بربكـم  كم مرة سمعنـا وقرأنا عن وعود بشـأت الكهرباء  وان ازمتـها تنتهي في
سـنة 2010  لكن الـوعد بقي مـجرد كالم  حـتى االن  وان مشكـلة االسكـان وبناء
الدور واطـئـة الكـلـفة لـلـمواطـنـ  والقـضـاء علـى العـشـوائيـات  سـتكـون مـحلـولة
ـواطـنـ .. وان نـهـائــيـا في سـنـة  2016 ثم تـبـ ان االمـر مـجـرد وعـد لـتـخـديـر ا
الـدولة سـتـوقف منح اجـازات فـتح كلـيـات ومدارس اهـليـة ألنـها سـتشـرع بـتطـوير
ـدارس احلـكـومـيـة  بـحـيث ال يـسـعى اولـيـاء االمـور الى الـكـلـيـات واجلـامـعـات وا
الـبـحث عن كـلـيـات ومـدارس اهـلـيـة  لـكن واقع احلـال يـؤكـد ان االمـر ال يـتـجاوز
دارس االهلية تتسع رقعتها .. وتصل الى مجـرد ( الوعد ) .. فها هي الكليات وا

االقضية والنواحي !          
اما الوعـود  بالقضاء عـلى البطالة  ومـنح اخلريج حقـوقهم في احلصول على
الــوظـائف  فــهي هـواء فـي شـبك  ووعــد تـسـعــيـر االدويــة مـثل الــسـراب  ووعـد
ـسـتـشـفـيـات  نــسـمع به  وال اثـر له في الـواقع  حتـديـد اجـور الـعـمـلـيــات في ا
واطن  ووعود تعـبيد الطرق الـرئيسة في بغـداد واحملافظات  فهي مـحط تندر ا
ـواد االنـشـائـيـة  لـتـوفر امـا وعـد ايقـاف اسـتـيـراد الـبـيض والـدجـاج والفـواكه وا

انتاجها في العراق  فهو ( وعد ) عرقوب !
ووعــد مـعـاجلـة االخـتـنـاقــات في الـشـوارع  بـسـبب سـيـل االسـتـيـراد الـعـشـوائي
للمـركبات  فهو مثـل ( وعد ) انشاء مجازر صـحية ومكافحـة الذبح غير الصحي
ـنـاطق الـسـكـنـيـة الـذي يـنـتـشـر االن ونـراه في حتـد سـافـر قرب لـلحـيـوانـات في ا
ـؤسسـات الـصـحـيـة ! ويـبـقى الـوعـد ( األبـرز) قـائـمـا  مـثل سـاريـة عـالـيـة  هو ا
كـنك مسـكها ـوظفـ  فالـراتب االن  مثل ذبابـة ال  تقـاعدين وا تعـديل رواتب ا
والقضـاء عليـها  وتستـمر بالـدوران  حول اذنيك بـطن ال يقـاوم  فهو مـستنزف
ـولـدة  وغالء اسـعـار مائـدة الـبـيت  واجـور كـارتات بـ اجـور ا
الـشــحن  بـعـد ان غــاب الـهــاتف االرضي  ومـسـتــحـقـات

اقساط الدراسة االهلية..
بعـد كل ذلك  اقترح على السيد الكاظمي  انشاء دائرة 
مهمـتها احصاء الوعـود التي اطلقتها احلـكومات السابقة

 شرط ان ال يرأسها .. مسيلمة الكذاب !
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الـى فــقـــدان ارواح من  30 -25شـــخص
حـياتـهم).  الى ذلك كشفت دائـرة صحة
ديــالى  عن تـفـاصــيل مـهـمــة عن حـالـة
وفـاة مسن بـفيروس كـورونا بـعد مرور
شــهـر عن اخـر حـالـة اصــابـة مـسـجـلـة.
وقــال مـديــر اعالم صـحــة ديـالى فـارس
الـــعــزاوي  لـ(الــزمــان) ان (رجل مــسن
سـتيـني يسـكن قريـة زراعيـة في نـاحية
بـني سعـد جنـوب غرب بعـقوبـة وقريبه
مـن منـاطق الـرصافـة في بـغداد   دخل
ردهـات مـسـتـشـفى بـعـقـوبـة الـتـعـليـمي
وهو في حالة صحية صعبة سرعان ما
تــوفـي بــعــد ســاعــات و اخــذ عــيــنــة
فـــحـص مـــنه لـالشـــتـــبـــاه بــــإصـــابـــته
بـفـيروس كـورونـا).  واضاف الـعزاوي
ان (نــتــيــجــة الــعــيــنــة وصــلت وكــانت
مـوجـبة اي انه مـصـاب  الفتـا الى فرق
ـــسح الـــصـــحــيـــة بـــدأت بـــإجــراءات ا
ـتــوفي واخـذ عــيـنـات الــشـامل لــذوي ا
ـنزلي ثم سـتكون مـنهم وفـرض العزل ا
هــنـاك عــمــلـيــة مــسح شـامــلــة لـقــريـته
واقــربـائه لالطـمــئـنـان من عــدم انـتـقـال
.( االصــــابــــة الى اشــــخـــاص اخــــريـــ
واشـــــار الــــعــــزاوي الى ان (ديـــــالى لم
تـسجل اي اصابـة مؤكدة منذ  8نـيسان
ــاضي وكــان مـركــز احلــجـر الــرئـيس ا
بـبعـقوبـة خال من اي مـرضى منـذ اكثر

من اسبوع ).

الـتـي تـشـكل خـطـر حـقـيـقي عـلى حـيـاة
الـشبـاب والـصبـية ومـنهـا نهـر ديالى).
فـيمـا طالب ناشـطون بـتفعـيل قرار منع

الــســبـــاحــة في نــهــر ديــالى والــذي 
ـاضي بـسـبب حوادث تـطـبـيـقه العـام ا
الـغـرق.  وقـال الـنـاشط مـصطـفى سالم
لــ (الـزمان) ان ( هناك اعـداد كبيرة من
الـشباب ال يجيدون السباحة في االنهر
واجلــــداول ولــــكــــنـــهـم يــــذهـــبــــون مع
اصـدقائهم لغرض الـسباحة االمر الذي
يـؤدي الـى غـرقـهم).  فـيـمـا قـال الـشـاب
ـسـابح في مــحـمـد حـسن  انه (لــقـلـة ا
احملـافظـة او عدم قدرة الـشباب من دفع
ـسـابـح  االمـر  الـذي يــدعـيـهم اجــور ا
الـى الـــذهـــاب الى  االنـــهـــر واجلـــداول
الـقريـبة من مـناطق سـكنـاهم ومنـها قد
تــكـون غـيــر صـحــيـة او تـســبب الـغـرق
لـلـبعـض منـهم   مـشيـرا الى انه خـسر
اصـدقـاء اعـزاء له في االعـوام الـسـابـقة

نتيجة ذلك).  
وطــالب عــلي عــبــد احلــسن وهــو والـد
ألربـعـة شـبـاب  (احلـكـومـة احملـلـيـة في
ديــالى واالنـديـة الـشـبــابـيـة الى الـعـمل
عـلـى ايـجـاد مـسـابح لـلـشـبـاب من اجل
قـضاء اوقاتهم اسـوة ببقيـة احملافظات
االخــرى  حـيـث ان  ديـالى  تــعـاني من
تـكـرار حوادث غـرق الـشبـاب والـصبـية
مـع حلـول مـوسم الصـيف والـتي تؤدي

الــســيـــد قــاضي مــحــكــمـــة الــتــحــقــيق
ُـختصَّـة بقضايـا النزاهة في مـحافظة ا
صـالح الــدين الــذي قــرر تــدوين أقــوال
ـــرور ـــديـــريـــة ا ـــمـــثـل الـــقـــانـــوني  ا
ـــرور الــــعـــامــــة إلجـــراء ومــــفـــاحتــــة ا

التحقيق اإلداري).
—«d  qOFHð

واعـلـنت  قـائمـمـقـاميـة  قـضـاء بعـقـوبة
فـي ديـالـى  عن غــرق شـابــ خالل 48
ســاعــة في نــهــر ديــالى  فــيــمــا طــالب
نـاشـطـون بتـفـعـيل قـرار منع الـسـبـاحة
في االنـهـر واجلداول  . وقـال قائـممـقام
قــضـــاء بــعــقــوبـــة عــبــدالـــله احلــيــالي
لـ(الــزمــان) امس ان (بـعــقــوبـة شــهـدت
عـلى مـدار الـسـاعات الـ 48حـالـتي غرق
لـشـاب اعـمارهـما اقل من  18سـنـة في
نـهـر ديـالى في مـشهـد مـؤلم  يـعاد ذات
الـسيناريو مع حلول موسم الصيف ) .
 واضــاف احلــيـالـي  ان (ديـالى تــفــقـد
ســـنــويــا من  30 -25شـــخص اغــلــبــهم
شـباب وصبية واطفال بسبب السباحة
فـي االنـهــر واجلــداول رغم خـطــورتــهـا
وغـيـر مالئـمـتـهـا من الـناحـيـة الـبـيـئـية

والصحية ).  
واكــد احلــيـــالي  انه (  ســيــقــدم طــلب
رســمي الى خـلـيـة االزمـة في ديـالى من
ـنع اجل االيـعـاز لـلـجـهـات اخملـتـصـة 
الـسـبـاحة في االنـهـر الـكبـيـرة وخـاصة

ـدني عــلــيـة مــيــدانـيــاً مــديـر الــدفــاع ا
الـعـقـيد احلـقـوقي رشـيد ثـابت رشـيد 
نـتسب اخلفراء وعـدد من الضباط وا
لم يـسجل خسائـر باألرواح  لكن هناك

نزل. خسائر مادية فقط قد حلقت با
وأعــلــنت هــيـئــة الــنـزاهــة الــعــامـة عن
تـــمــــكـــنـــهـــا من ضـــبـط حـــاالت تالعب
واخـتالس فـي مـديـريـة مـرور مـحـافـظة
ـــبــــالغ صـالح الـــديـن مـــبــــيــــنــــة أنَّ ا
اخملـتلسة جتاوزت  1703مـليون دينار.
واشـارت دائرة التـحقيـقات في الهـيئة
وفي مـعرض حديثـها عن العمـلية التي
نـفذها فـريق عمل مكـتب حتقيق صالح
الـدين إلى أن (الفـريق الذي انـتقل إلى
مـديرية مـرور احملافظـة قام بضبط 50
دفـتر وصـوالت محاسـبة لم يتم تـسليم
مــبــالــغـــهــا من قــبل وحــدة حــســابــات
ديرية تـسجيل بلد إلى حسـابات مقر ا
ـدة خـمـسـة أشـهـر إضـافـة إلى ضـبط
عــدد من سـجالت احملــاسـبـة واإلخـراج
اخملــــزني مـع األولــــيـــات). وأوضــــحت
الـدائـرة أن (مجـمـوع مبـالغ الـوصوالت
ـشـتبه بـاختالسـهـا من قبل اثـن من ا
ـديـريـة بـلـغت  173مـلـيـون مـنـتـسـبي ا
ديـنار).  واكدت أنه ( تنـظـيم محضر
ضبوطة مع برزات ا ضـبط أصولي با
األولـيات في العـمليـة التي نـفذت; بناءً
عـلـى مـذكـرة قـضـائـيـة وعـرضـهـا عـلى

الـنـيـران والغـازات تـسـببـا ثالثـة أخوه
نـزل وبـعد وصـول فرق أطـفـال داخل ا
ــوقع احلـــادث   إنــقــاذهم االطـــفــاء 
ونــقـلــهم فــوراً إلى طـوار مــسـتــشـفى
الـصـدر التـعلـيـمي  لغـرض مـعاجلـتهم
مـن بــــعـض احلــــروق واخـــــتــــنـــــاقــــهم
ــنـــبــعــثــة مـن الــنــيــران). بــالـــغــازات ا
مـضيفاً ان (حادث احلريق الذي أشرف
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ـــدني في قـــال مــــديـــر أعالم الـــدفــــاع ا
وسـوي أن فرق الـنـجف النـقـيب علـي ا
االطـفـاء أنقـذت ثالثه أطفـال حاصـرتهم
الــنــيــران  بـعــد تــعــرض مــنـزلــهم الى
وسـوي حريقـا بأحد حـريق. وأوضح ا
ــنــازل في حي اجلــمـعــيــة ونـتــيــجـة ا
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شـخاب في وانـا اسـتذكـر احليـاة في ا
ثالثـينـات واربعـينـات القـرن العـشرين
ال بــد ان اشــيــر الى الــتــعــلــيم في ذلك
الــزمــان واقــول بــكل صــراحــة رغم كل
شـيء فــان الـــتــعـــلـــيم كــان افـــضل من

التعليم في هذا الزمان.
عـلم بالـنسبـة لنـا نحن الـتالميذ كـان ا
شـخصـية مـقدسة صـحيح كـنا نـخشاه
وتـرهـبـنا مـحـاسـبـته واحيـانـا قـسوته
لــكن تـلك الــقـســوة اوذلك اخلـوف كـان
يـنتج تعليما منتـظما فيه احترام كبير
لــلــمـعــلـمــ مــهـمــا كــانت قــسـوته في
تاخر. محاسبة الكسول واخملالف وا
علم واذكر انها كانت من كـانت عصا ا
درسة اخلـيزران تعلـمنا كيف نـحترم ا
ـــعـــلم والـــدروس فال نـــتـــهــاون وال وا
ــعــلم وال نــســتــعـدي نــتــطــاول عــلى ا
اولــيــاء امــورنــا واحـيــانــا الــعــشــيـرة
ــعـلـمـ كـمـا لــيـخـوضـوا مـعـارك مع ا
يـــحـــدث لـالسف االن في الـــعـــديـــد من

احملافظات.
امـــضــيـت في مــدرســـة الـــفــيـــصــلـــيــة
االبــتــدائــيــة اربع ســنـوات مـن الـصف
الـثـالث الى السـادس وحـ جنحت لم
ـشـخـاب مـدرسـة ثـانـوية وال تـكن في ا
مـــتــــوســـطـــة فـــارســـلــــني والـــدي الى
الـشـامـيـة حـيث كـانت هـنـاك مـتـوسطه
امــضــيت فــيــهــا اربع ســنــوات ايــضـا
وبــــعــــد الــــرابع ثــــانــــوي لم يــــكن في
درسة صف خامس فنقلت الى بغداد ا
وهــنـاك درسـت وتـوظــفت ثم امـتــهـنت
الــصــحـافــة الكــثـر من  60عــامــا حـتى

االن.
وفي بــــدايـــة انـــتـــمـــائـي لـــلـــمـــدرســـة
االبــتــدائـيــة لم يــكن من ابـنــاء قــريـتي
(قـرية ابو ذهب) او اولـياء امورهم من
 لـديه رغبة في التعليم لكن ما الحظوه
مـني وانا حريص كل يوم على الذهاب
ـدرسـة صـيـفـا وشـتـاء بـدأوا في الـى ا

التفكير بتعليم اطفالهم.

اذكــر االن كم كــنت اعــاني في الــطـريق
ـدرسة وخـاصة عـبور مـا نسـميه الى ا
ـبـزل الـرئـيس لـلـمـياه (اجلـارة) وهـو ا
زارع واذكـر جيدا ان الـتي تخـرج من ا
ـا هـو ـا كــان اقـسى  بــرد الـشـتـاء ر
عـــــلـــــيه االن فـــــان عـــــددا من االنـــــهــــر
ــدرســة الــصــغـــيــرة في طــريــقي الى ا
كـانت مياهها جامدة (ثلج) امشي عليه
كـمـا لو كـان ارضا صـلـبه ولكم تـصور
ــمــطــرة في الـصــبــاح الــبــاكـر االيــام ا
والـعـودة مـساء حـ نـتـاخر لـسـبب ما
ويــحـل الــظالم ويــكــون الــطــريق  بــ
ـزارع والـبسـاتـ موحـشـا لطـفل ب ا
الــعــاشـرة والــرابـعــة عــشـرة. ومع ذلك
فـانني اذكر تلك االيام بشيء من الفخر
واالعـتـزاز لـتـجاوزهـا نـاجـحا االول او
الـثـاني او الـرابع فـي الـسنـوات االربع
ـــا فــيــهـــا الــبــكـــلــوريـــا في مــدرســة
الــفــيـصــلــيــة حـسب الــشــهــادات الـتي

احتفظ بها حتى االن.
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ــشــخــاب لــلـدراســة في وبــعــد تــركي ا
الــشـامــيـة في أوائل اخلــمـســيـنـات من
ـاضـي  كـمــا يــذكـر لي اخي الــقــرن ا
ـــهـــنــدس عـــبـــد اجلــواد انـــشــاء اول ا
ـنـطقـة الـريـفـيـة على مـدرسـة في تـلك ا

نهر شالل شمال قرية ابو ذهب
كــان ذلك وبــرغـبــة واصــرار نـخــبـة من
ــنــاطق وكــان مــشــايـخ واعــيــان تــلك ا
والـدي حس حـاج جواد  احدهم على
الـــتـــعــلـــيم حـــيـث  انــشـــاء مـــدرســة

ابـــتـــدائـــيـــة مـن ( الـــصـــرايف ) ثم  

بــنــاؤهـا بــالــطــابـوق الحــقــا وســمـيت
ــدرسـة الـسـعــديـة االبـتــدائـيـة وكـان
مــوقـعــهـا مــقـابـل دار احلـاج هـادي ال
سـكر رحمه الله حيث التحق بالدراسة
بــهــا من ابــنــاء ابــو ذهب وشالل  وال
ابــراهــيم وراگ احلــصــوة والــكــوثـري
دون تـميـيز بـ ابن فالح او ابن شيخ
ـــعـــلــمـــ من بـــغــداد وكـــان مـــعــظم ا

والديوانية والنجف.
و لم يــقـتــصـر دور مـدرســة الـســعـديـة
عـلى الدروس االبتـدائية لـصغار السن
بـل تعدى الـى فتح دورة مـسائـية حملو
األمـية عند الـكبار حيث الـتحق العديد

صور او مقاطع فيديو.
رابـعـاً : قـطع الـعالقـات مـثل اخلـطـوبة
ــا يــجــعل او الــطـالق او الــصــداقــة 
بـــعض الــرجـــال مع كل االسف يـــتــجه
نـحـو اإلبتـزاز للـطـرف األخر الـذي كان

في يوم من األيام قريب منه.
خـامـسـاً : الـثـقـة الـزائـدة وقـلـة الـوعي
ـراحل تأمـ احلساب عـرقة  وعـدم ا
ـعـلـومات الـشـخـصي واحلـفـاظ عـلـى ا
اخلــــاصـــة من قــــبل بـــعـض الـــنـــســـاء

والفتيات.
ــدة األخــيــرة حــدثت نــقــلــة لــكـن في ا
نـوعـيـة في مـجـال مـتـابـعـة ومـحـاسـبة
مـرتبكي جرائم اإلبتزاز اإللكتروني من
قــبـل اجلــهــات اخملــتــصـــة الــعــراقــيــة
صاحب ذلك ـتمـثلة بـوزارة الداخلـية ا
تـعـاون من قـبل الـضـحـايـا من الـنـساء
فـي اإلبالغ من أجل إيــقــاف اجملــرمــ
عـن حدهم عن طـريق الـتـبلـيغ الـرسمي
او عـبـر أرقـام هـواتف خـصـصـت لـهذا
الــــغــــرض مع حتــــرك واضح من قــــبل
مـنــظـمـات ومـؤسـسـات مـجـتـمع مـدني
ـرأة وتـدعـوا حلـمـايـتـها وفق تـهـتم بـا
قــــوانــــ وأنــــظـــمــــة تُــــشــــرع بــــهـــذا

اخلصوص.
ولـقد حتدث العميد غالب العطية مدير
الـشرطة اجملتمعية في وزارة الداخلية
بـأتصال هاتفي حول األمر وأوضح أن
واجب عـملهم يتمحور اوالً في الوقاية
ــة عـبــر رفع واســتــبــاق وقــوع اجلــر

الـــوعـي اجملـــتـــمـــعـي لـــدى شـــريـــحـــة
وبـاألخص النـساء عن ـواطـن كـافة ا
ــسـتــمـرة من طــريق نــدوات اإلرشـاد ا
قــبـلـهم بـكــافـة مـحـافــظـات الـعـراق مع
ـواقع أهــمـيــة الـتــأكــيـد عــلى تـأمــ ا
ــعــلـومــات الــشــخــصــيـة اخلــاصــة وا
والـصـور وغيـرها حـتى ال تقع بـأيادي
االخــرين.وأضــاف أنه (في حــال وقـوع
ة فأن الشرطة اجملـتمعية تكون اجلـر
سـنـداً مع الضـحيـة عن طـريق التـحرك
ــبــاشــر والــفــوري مــعــهــا. وتــوفــيـر ا
ـعـلـومـة والـتعـامل احلـمـايـة وسـريـة ا
حلـــــــ الــــــوصــــــول إلـى اإلجــــــراءات
الـقضـائيـة التي تُـعد مـفصالً مـهماً في

لف). أنهاء ا
واكـد الـعـطيـة : بـأن التـعـامل مع هـكذا
نـوع من اجلرائم ليس باألمر اله في
ولــكن مع الــوقت أصــبح مــجــتــمــعــنــا
لــلـــوعي مــكــان لــدى الــنــاس. كــمــا إن
ــانــهم بــقــدرة اجلــهــات الــرســمــيـة أ
ســاهـمت في حتــركـهم وعـدم االكــتـفـاء
بـالصمت.مطالباً من أي امرأة تتعرض
إلـى اإلبـــــــتـــــــزاز إلـى عـــــــدم اخلــــــوف
واإلنصياع ألي تهديد مهما كان نوعه.
واإلتـصال بـالرقم (497) مـن على كافة
شـبكـات الهـواتف ألجراء الالزم او عن
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تُـعد صـفة (الـشَّر) أحـدى أهم األسلـحة
الــتي يـســتـعـمــلـهــا ضـعـاف الــنـفـوس
بــهـدف إيــذاء األخــرين بـكــافـة الــطـرق
ــعــنــويــة والــنــفــســيـة (اجلــســديــة وا
وعلى مر الـتأريخ كانت هناك ـالية) وا
وقــائع وحــوادث عــديـدة شــاهــداً عـلى
بـشاعة تلك األنـفس. وأبرز تلك األفعال
والـذي يُـعرف الـشـريـرة هي (اإلبـتـزاز)
نافع من ال أو ا بـأنه احلصول عـلى ا
هـديـد بـفـضح بـعض شـخـص حتت الـتـَّ

أسراره أو غير ذلك.
وبــــعــــد ثــــورة احلــــداثـــة فـي مــــجـــال
الـتكنولوجيا واالتصاالت وازدياد عدد
مــســتـــخــدمي األجــهــزة احلــديــثــة في
الـــــتـــــعــــامـل مع مـــــواقـع الــــتـــــواصل
اإلجـتماعي والتطـبيقات األخرى برزت
ظـاهـرة جـديـدة وخـطـيـرة هي اإلبـتزاز
اإللــكـتــروني وقـد تــعـرضـت لـهــا كـافـة
شـرائح اجملتـمع. ولكن الـفئة الـوحيدة
الــتي عـاشت خــطـورة هــذا الـنـوع هي
الـنـسـاء بـكـافـة أعـمـارهن او صـفـاتـهن
ــا لــلـمــرأة مـن تـعــامل اإلجــتــمــاعــيــة 

خاص.
فــفي الـعــراق بـعـد عـام  2003تــعـددت
وســـــائـل اإلتـــــصـــــاالت والــــــتـــــواصل
اخملـتلـفة. واصبح لـلماليـ من الناس
واقع اخملـتلفة الـقدرة على اسـتخدام ا
والـتطـبيـقات عـلى شبـكة األنـترنت عن
طـــريـق أجـــهـــزة احلـــاســـوب او عـــبــر
وبايل). ولقد بدأت الـهواتف النقالة (ا
عـملـيات اإلبـتزاز اإللـكتـروني منذ زمن
ولـكـن أغـلــبــهــا كـانت لــيس بــالــقـريـب
نـتــائـجـهـا مـعـروفـة عن طـريق رضـوخ
الـضـحـيـة لـلمـطـالب. لـكـون اجملـتمع ال
ـكن له التـسامح مع أي خطـأ قد تقع
ـرأة مع غـياب واضح ألي قـانون فـيه ا
ــة. او تـــشـــريع خـــاص بــتـــلك اجلـــر
نـاهيك عن اخلوف من التـوجه للقضاء
بــــســـبـب مـــا يــــتـــرتب عــــلـــيـه ذلك من
(فـضـيـحة) وفق مـا تـفـكر بـه الضـحـية

لها ولعائلتها.
ومـع مرور الوقت كـثُرت هذه احلوادث
وجـمــيـعـهــا يـنـدرج ضـمن في الــعـراق
ــة الـتي من خاللــهـا يـتم خــانـة اجلـر
إجــبــار الـطــرف األخـر عــلى الــرضـوخ
بــكـافـة الـطــرق. وال تـخـتـلـف إلـيـة تـلك
اجلـرائـم بـشيء عن بـعـضـهـا. ولـكـنـهـا

رأة ـاً بـداخل ا تـتـرك أثـراً نـفسـيـاً مـؤ
الـتي تتعـرض لإلبتزاز اإللـكتروني مع
ـــوت من قــبل عـــقــاب قـــد يــصـل حــد ا
ـقــربـ مـنــهـا في حـال عــائـلـتــهـا او ا
علومات وانتشـار تلك ا افـتضاح األمر
ات ـكـا والـصـور ومـقاطع الـفـيـديو وا

التلفونية اخلاصة لعامة الناس.
ولـــــعـل أهم طـــــرق احلـــــصـــــول عـــــلى
ـعلومـات التي يسـتخدمـها اجملرمون ا

من أجل اإلبتزاز :.
اوالً : عـن طريق احلوارات الـشخـصية
ــات ــكــا عـــبــر مــواقع الــتـــواصل او ا
الـهـاتــفـيـة أو الـتـطـبـيـقـات ثم تـتـحـول
عـلومات الشخـصية والصور لـتبادل ا
او مـقاطع فيديـو للضحـية ثم بعد مدة
تـبدأ عـملـية إجـبار الـضحـية عـلى عدة
ـال او احلـصـول على مـطـالب أبـزهـا ا

رغبة جنسية.
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ثــانـيـاً : عن طـريق اخــتـراق الـصـفـحـة
الـــشـــخــصـــيـــة في مـــواقع الـــتــواصل
والـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات مـــــثـل األخــــرى
بـاإلضــافـة إلى اخــتـراق اإلنــسـتــغــرام
الـهواتف الذكيـة. كل تلك االمور جتري
مـن أجل غـــايـــة واحــــدة فـــقط إال وهي
احلــصـول عـلى مــعـلـومـات شــخـصـيـة
وصور ومقاطع فيديو تعود للضحية.
ثــالـثــاً : احلـصــول عن طــريق شـخص
أخــر مــقــرب او لـديــة مــعــرفـة ســابــقـة
بــالـضـحــيـة عـلى تــفـاصـيل مــهـمـة مع

طريق التواصل مع البريد اخلاص في
موقع وزارة الداخلية العراقية.

من جـهـة أخـرى ذكرت رئـيـسـة منـظـمة
حــواء لإلغــاثـة والــتــنـمــيــة الـدكــتـورة
إن مـــنـــظــمـــتـــهــا ـــهــداوي بـــثـــيــنـــة ا
وبــالـتــعـاون مع مــنـظــمـة االنــتـرنــيـوز
اطــلـقـت حـمــلـتــهـا (لــلــحـد من ظــاهـرة
االبــتـزاز االلــكـتـروني) عــبـر هــاشـتـاق
_مو_من_حـقه ). والدعوة (#لـتسكت
إلـى اإلبـالغ عن طــــــــريق اإلتـــــــصـــــــال
بــالــشــرطــة اجملـتــمــعــيــة عـلـى األرقـام

اخملصصة لذلك.
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ـهــداوي أن (عـلى اجلــمـيع وأضــافت ا
ة الـتـحرك من أجل إيـقـاف هذه اجلـر
ا لها من أثـار سلبية على رأة  بـحق ا

ستقبل بصورةٍ عامة). اجملتمع وا
وأكــدت : بـأن مـنــظـمــتـهـا مــاضـيـة في
ـؤسـسات سـبـيل الـتـواصـل مع كـافـة ا
دني من الـرسمية ومنظمات اجملتمع ا
أجل الـــعـــمـل عـــلى نـــشـــر الـــتـــوعـــيــة
والــتـحـذيـر من خــطـورة الـصـمت أمـام
ـــرأة إنــــســـان له تــــلك اجلــــرائم. ألن ا
والبد من توفير حـقوق وعليه واجبـات
غـطاء حمايـة يضمن لها حـقوقها التي
قـد تتـعرض لإلنـتهـاك من قبل الـبعض

الــسـيء.يــبــقى اإلبـــتــزاز اإللــكــتــروني
ـــة مـــثل بـــاقي اجلـــرائم تـــبـــقى جـــر
بــحـاجــة إلى وعي وإدراك من الــنـسـاء
لـتنجب الـوقوع في شبـاكها مـع أهمية
احلـمايـة لكـافة الـصفـحات الـشخـصية
والـهواتف الـنقـالة. بـاإلضافـة إلى عدم
االجنـرار وراء رغـبـة أي شخص مـهـما
علومات الشخصية كـان تطلب تبادل ا
وكـــافــة األمـــور اخلــاصـــة األخــرى من
ــات قـد صــور ومــقـاطع فــيـديــو ومــكـا
حتـتـوي عـلى كالم يـسـبب حـرجـاً على
ـــســــتـــقـــبل. وعـــدم الـــضــــحـــيـــة في ا
ـبدأ الـتهـديد من الـشخص االنـصـياع 
الـــذي يــــعـــمل عـــلـى اإلبـــتـــزاز وقـــطع
واالبـــتــعــاد عن الـــتــواصل مـــعه فــوراً
ـــشــادات مــعه قـــدر اإلمــكــان . وعــدم ا
حتـويل أي مـبالغ مـالـية او حتـقيق أي
رغـــبـــة أخــرى مع الـــتـــحــرك الـــفــوري
بــإجتــاه اجلــهــات اخملــتــصــة من أجل
ضـمان اخلالص وإيقاف اجملرم عند
ـــؤســـســات حـــدهم. كـــمـــا إن حتـــرك ا
ـهتـمـة بحـقوق نـظـمات ا الـرسـميـة وا
ــــرأة أصــــبح فــــعـــاالً مـن األيـــام ألنه ا
ان والوعي بأن سـاهم برفع نسبة اإل
هـــنــاك طـــرق عــديـــدة لــلـــحــد مـن تــلك

ة البشعة. اجلر
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ـدرسـة تـطورا بـهـذه الـدورة وشـهدت ا
ـرحـوم وانـتــعـاشـا في عـهـد مـديـرهـا ا

عبدالسادة احلاج نوفان.
وقد درس فيها  اخي عبد اجلواد وابن
عـمي عـبـاس وعـدد مـن البـنـات بـيـنـهن
اثــنـتــان من اخـواتــنـا ومـعــهـمــا بـنـات

الشيخ هادي ال سكر.
WŽuM²   U UB²š«

ولـكم ان تتصـوروا مدرسة ريـفية فـيها
ابـــنـــاء وبــــنـــات الـــفالحـــ وشـــيـــوخ
الـعشيرة.وكان من نتـائج تظام التعليم
فـي ذلك الوقت انه كان االساس لتخرج
اخي مـهندسا ومن االخـوات صيدالنية

ومـعـلـمـة وموظـفـات في اخـتـصـاصات
مـتنـوعة عمـلن هن وابناؤهن وبـناتهن
في امــريـكـا ومــصـر ولـيــبـيـا  وتــركـيـا
وبـــريــطــانـــيــا وغـــيــرهــا اضـــافــة الى
ـدن العـراقـية كـالبـصرة احملـافـظات وا
وبـغـداد ودهـوك والسـيـمانـيـة  وديالى
والـــنــجـف اضــافـــة الى  حـــبــيـــبــتـــنــا
ـشخـاب.  وانا اخـتتم هـذه الذكـريات ا
ـشخـاب االوفـياء اود ان اشـكـر ابنـاء ا
ـدينتهم وتـوابعها من عـلى اهتماهم 
ــشــخــاب الـــقــرى واالريــاف وتــبـــقى ا
شـامخة تستحق من ابـنائها كل اخلير

والذكرى احلسنة.

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ي للـصـحـافة أو عـيـداً لـها وفي يـعـتبـر الـثـالث من أيـار من كل عـام اليـوم الـعـا

الواقع ان ال حرية للصحافة فإيان ما توجه قلمك هناك من يكسره لك!
ا نخشى كسر الرقبة! ونحن هنا في الدول العربية ال نخشى كسر القلم وإ

فـالكـلمـة الصـادقة أصـبـحت تهـمة جـاهزة ومـقنـنة تـكـاد تنـهي قائـلهـا فمـا يدعى
بالقانون ليس قانوناً خاصة بعدما كتب من قبل أناس جل مصلحتهم الدنيا.

قبـل أيام صرح أحد الكـتاب اإلنكلـيز ديفد ايك David Icke بـكالم قد يرضي
الــعــقل وتـســاءل الــرجل عن مــاهـيــة االشـيــاء  في حــسـابـه في مـوقـع يـوتــيـوب
فسـرعان ما  حذف حـسابه ومُسح كل محـتوى يحمل اسمـه في محرك البحث

كوكل!
اذا? أسئلة حتتاج إلى حتقيق في اإلجابة استفسارات حتتاج من حذف هذا و

إلى صحافة شجاعة تبحث عما يحدث.
نوعة. وقد تكون محرمة كما يرى البعض منهم. هذه استفسارات 

وقد حـدث هذا فعال في ديننا احلنيف حـ سأل أحد الشباب رجل دين مسلم
سؤاالً يدور في ذهنه فكفره رجل الدين امام جمع من الناس!

أيضـا شخص نـصراني اخـر سأل أحد الـقسـاوسة عن سـبب تقـارب محـتويات
األديان فتم طرد السائل من الكنيسة.

إذن السـؤال محرم وحرية االستفسارات معدومة. وهناك أناس هم من يبيحون
االسـتـفـسـارات من دون اخـرى. وقـد خُـصصـت حلريـة االسـتـفـسـارات او حـرية
كـننـا من خاللها طـرح اسئلـتنـا بحريـة ما تدعي ـية  الكالم مؤخـرا منـصات عا
كـوكل يوتـيوب تـوتـر فيـسبـوك الخ.. لكـنـنا فـوجئـنا بـأنهـا وضـعت لتـكتـيفـنا ال

لتحرير ارائنا.
فـخـذ جتــربـة مـثال وحــاول أن تـتـسـاءل من خـالل حـسـابك في فــيـسـبـوك وضع
صورة لـتأريخ حـقيـقي مـع قـد ال تروق لـسيـاسـة دولة مـا ستـجد أن هـناك من

يحذف ما نشرت!
فحـرية الكـالم محدودة جـدا وموضوعـة في إطار واحـد وضمن منـهج مع اال
وهو تضـليل احلـقيقـة. لكن تـبقى احلقـيقة كـالشـمس تتوارى خـلف الغـيوم لكـنها

سرعان ما تبزغ.
العـالم االن أصبح أخـطر في ظل وجود مـنصات مـخصـصة للـكالم خاصة وأن
ـنـصـات تـدار من قــبل أشـخـاص أو شـركـات تـعـمل لـصـالح أجـنـدة ودول هـذه ا
نصة بقدر ما حتـتاج لشيء من العفة والعفة ال معيـنة الكلمة احلقة ال حتـتاج 
جنـدهـا إلى حتت رداء اسـود.فـي الـدول العـربـيـة حـيـث تـكـثـر  الـرداءات الـسود
وتـنمـو العـفة الـتي ورثنـاها من تـاريخـنا ال تزال احلـقيـقة مـغيـبة تـمامـا وال تبرح
الكلـمة احلـقة محـرمة والـصحافـة مغـتصبـة.فبـعد أن خطت فـرشاة نـاجي العلي

 . مالمح حنظلة خُط له حدادا في فلسط
وبـعـد أن نـطق فـرج فــودة في مـصـر كـلـمـة أُسـكـتَ لـسـانه إلى األبـد. امـا مـولـود
فــرعـون فـهـو الـعـربـي االخـر الـذي اغـتـيل عـلـى يـد مـا يـسـمى حــريـة الـكـلـمـة في
ـا حاول أن يـكتب للـجيل الـقادم شيـئاً من تاريخ اجلزائـر وجمال حـمدان حُرِق 
كـلل بـاحلق .اما إساءة احلـاضـر. ثم غسـان كـنفـاني راح ضـحـية جلـمـال ادبه ا
في الـعـراق فال تزال احلـقـيـقة شـامـخة ال تـخـيم عـليـهـا غـيمـة تـضـمهـا ضـامة
وحرية الـكالم متاحة للجـميع خاصة للصحـفي الذين يحاولـون قولها علما ان
قانـون دولة العراق الذي تمت إعـادة صياغته بعد 2003 صـاغ فقرة تكفل حرية
الـكالم والـتعـبـير وأخـرى حتاسب عـلى الـتشـهـير . وواجب الـكـلمـة احلـقة تـعمل

على اشهار واظهار ما يخفى وراء  احلقيقة.
هكذا فـي العراق حرية الصحافـة تشبه تقد طبق من الطـيبات لشخص مكتوف

االيدي.وأيـضا يحدث في العراق ان يُكافأ الصحفي احلر
بـجـائـزة تـفـوق مـا يـكـافـأ به زمالئه فـي الـدول الـعـربـية.
حـــيث تـــشــتــري األحـــزاب كــلـــمــات االحـــرار ثم تــذبح

قائليها!
اي حرية هذه إذن التي حتتفل بها الصحافة?!

فلنحتفل بيوم عيد حريتنا إذن..

-1-
ـسؤول " الـعامـل في مـختـلف دوائر ح نـستـعرض الـصفـات احلميـدة في "ا

الدولة واجهزتها الرسمية  تقـــف (النزاهة) في طلـــيعة تـــــلك الصفات .
-2-

ـسؤول) الـبـعيـد عن امتالك نـاصـية الـثروة ويـتـضاعف قَـدْرُها حـ يـلتـزم بهـا (ا
ال يكـون محصنـاً بشكل أو بآخر لك الوفـير من ا ال الـعريض ذلك أنّ من  وا

ال العام . من داء االحتياج الى االختالس والتالعب با
-3-

سؤول ان يكون نـزيها بعـيداً عن االختالس واالستغالل  واذا كان األصل فـي ا
فانّ (الـعراق اجلديد) أبتـلى بزُمَرٍ من العامـل في مؤسساته ودوائـره الرسميّة 
وعلى اخـتالف الرتب والدرجات نُزُعتْ منهم النزاهة وباتوا يلغون في مستنقعات

ال احلرام . اخليانة واالختالس والتحايل والتالعب الكتناز ا
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الي واالداري هو صنو االرهاب وهما ومن نافـلة القول التأكيد على أنّ الـفساد ا
وجهـان لعـملـة واحدة فال فـرق ب االرهـابي الغـادر الذي يـزهق االرواح البـريئة
ـال الـعـام  وال ـالي الـذين يـتـلـذذون بـا ويـغـتـال االبـريـاء وبـيْن حـيـتـانِ الـفـسـاد ا

يدخرّون وسعا في اكتنازه دون وجه مشروع .
-5-

سؤول ـا تقدّم انّ احلكم بـعدم النزاهـة سارٍ على جمـيع ا وال ينـبغي أنْ يُفهم 
ُزْن نقاء وصفاء وبعداً والعامـل في القطاع العام فهناك بالتأكيد مَنْ هُمْ كمَاءِ ا
عن الـشـوائب ولكـنهم –لالسف  –ال يُشـكـلّون الـكثـرة الـكاثـرة من الـعامـل في

القطاع العام .
-6-

ـليـارات من الدوالرات عـبر نـهوب من الـثروة الـوطنـية الـعـراقيـة هو مـئات ا ان ا
الـصـفقـات والعـقـود وعبـر كل الـوسائل الالمـشـروعة  وهي تـكفي لـبـناء الـعراق
وإعـمـاره وازدهــاره وحتـويـله الى واحـد من أرقى الـبــلـدان ولـكـنه ظل يـعـاني من
اء والكهرباء وسوء اخلدمات في قطاع الصحة والتعليم بل في سائر مشـكالت ا
نهوبة الى خارج العراق لتكون أرصدةً في القطاعات االخرى وتسربت األموال ا
حسـابات سـرية في مـصـارف أوربا أو غـيرهـا من البـلـدان ومشـاريع استـثمـارية
ستضعف والبائس العراقي بل ال للمواطن جميعاً مربحـة وليس للفقراء وا

االَّ اآلهات والزفرات .
-7-

ـهنية والـوطنية وب ان حيتـان الفساد يـحولون ب أصـحاب الكفـاءة والنزاهة وا
ـهمة في البالد خشـية أنْ يقطعـوا شريان الفساد  ناصب احلساسة وا تسـنم ا

وينتصروا لصالح البالد .
جاء في التاريخ :

انّ حفص بن غياث وهو أحد القضاة أيام هرون الرشيد :
دفع الى ولده غنّام مائة درهم وقال :

" امضِ بها الى العامل وقل له :
سلم  هذه رزق خمسة عشر يوماً لم أحكم فيها ب ا

الحَظَّ لي فيها "
وهنا نالحظ :

1- ضألة حجم الرواتب التي كان القضاة يتقاضونها 
2- نـزاهـة هـذا الـقاضي الـذي أبى أنْ يـسـتـحـوذ على مـئـة درهم لم يـقـدّم ازاءها

عمالً يستحقها به 
ـال فــقـد كـانت احلـاجـة الى الـراتب 3- صـنـع هـذا وهـو في أمس احلـاجـة الى ا

نصب . وراء قبوله با
فقد نقل عنه ابن خلكان قوله :
لوال غلبةُ الدَيْن والعيال ما وليت

لقد كـانت الديـون أثقـلت كاهله وكـانت مسـؤوليـات العائـلة كـبيـرة ينوء بـحمـلها 
وهـذا مـا بــرّر به قـبــوله لـلــقـضــاء  واالّ لـرفض كــمـا رفض زمــياله عـبــد الـله بن

ادريس  ووكيع بن ادريس في قضية معروفة .
راجع وفيات االعيان البن خلكان ج/2ص 198

-8-  
نـظومـة القـيم الـدينـية واالخالقـية ان النـزاهة مـرتبـطـة 
والــوطــنــيــة واالجـــتــمــاعــيــة  ومن ضــيّع هــذه الــقــيم 
واسـتـخف بـحـرمـتـها  كـشف عـن ذات دنيـئـة تـسـتـمرء

ال احلرام لتبوء باآلثام.  االستحواذ على ا 5 Š s ×

بيروت
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خلقت جائحة كورونا أشكاالً غريبة
من الـتـعامل الـبـشري مـنـها مـا هو
ســلـبيّ في حـدود ســيـاسـته وآثـاره
ـية ـنـاطـقـبـة والـعـا اإلنـسـانـيـة وا
وغيـرُه مـا جـنتْ الـبـشريـة نـتـيـجتَه
من مــنـافـع مـتــغـيــرة في أشــكـالــهـا
ــاديـــة والـــفــكـــريـــة والـــعــلـــمـــيــة ا
واجملـــتــمـــعــيــة هي األخـــرى وفــقًــا
ــقــايــيس كلّ مــجــتــمع. كــمــا أتـاح
طـاعـون الـعـصــر هـذا فـسـحـة ولـو
مـؤقــتـة  لــلـطـبــيـعــة كي حتـسّن من
لوثـة بفضل ما ريـضة وا بيئـتها ا
جلبته اجراءات احلجر القسري من
حتسّن واضح فيها بسبب ترسبات
ـــلــوثــات الـــنــوويـــة والــنــفـــطــيــة ا
والـكـيمـياويـة الـناجـمـة عن تشـغيل
مـــفــــاعالت ومـــصــــافي ومــــصـــانع
ووســـائل نــقـل مــتــنـــوعــة اعــتــادت
احلركـة اللولـبية جـوًا وبحرًا وبرًّا.
ولـــعلَّ هـــذا يـــســــجل كـــأفـــضل مـــا
تعبة استطاعت أن جتنيه األرضُ ا
ـا لها ومـا علـيها وفـيها لـنفسـها 
من عـــنــاصـــر الــطـــبــيـــعــة بـــفــضل
الــتــحــسـن الــواضح في بـــيــئــتــهــا
نـافع الـشلل اجلـزئي الذي نـتيـجـةً 
ضـــربَ حــــيــــاة الـــبــــشــــر بـــســــبب
اجلائـحة. فـكان من ضمن نـتائـجها
احلــســنـــة اإلنــعـــامُ عــلى مـــنــاطق
واسعة من العالم بشيء من الراحة
والــهـدوء فـي الـكــثــيــر من مــفـاصل
احلـيــاة الـطــبـيــعـيــة والـصــنـاعــيـة
واالجــتـــمــاعـــيــة فـي هــذه الـــفــتــرة
الـعـصيـبـة من حيـاة الـبشـر نـتيـجة
االستـغالل الكـافر ألدواتهـا. يُضاف
إليها شذرات من نعمٍ أخرى جمعت
بـ صــفـاء الــسـمــاء وهـدوء حــالـة
الـــشــارع الــســـاخن الــتـي تــعــودنــا
عـلـيــهـا بـسـبب الــصـمت اإلجـبـاريٍّ
ـكائن ألزيـز احملـركـات وضـوضـاء ا
وحــركــة الـــبــشــر. فــأيــنـــمــا تــطــلّع
اإلنــسـانُ وتــأمّلَ مــا حـولـه سـيــجـد
أجـواءً شـبه صــافـيـة مـغــايـرة عـمّـا
كـانت عــلـيه قــبل حـلـول اجلــائـحـة
وبــيــئـة مــخـتــلـفــة ولــو جـزئــيًـا في
بـعض تفاصـيلـها الـنوعـية ولو إلى
ـتالحـقـة وال ـؤتـمـرات ا . فال ا ٍ حـ
االجـتـمـاعات الـكـثـيرة فـيـمـا مضى
ــثـل هــذه ــتـب لــهـــا أن تـــســمـح  كُ
الـنـظـافـة والـنـقـاء في بـيـئـة األرض
مـثـلـمـا شــهـدنـاه في عـهـد كـورونـا.
وحدهـا كورونا كـانت األكثر تـأثيرًا
واألقـوى تـطـبـيـقًـا في كلّ هـذا وذاك
ـفــاهـيـم نـظــافـة الــبــيـئــة. مـفــارقـة
عـجـيـبـة!مـقــابل كلّ  هـذل الـتـحـسّن
الـقسريّ في بـيئـة الطـبيـعة كانَ من
فترض مرافـقته بتحسّن في شكل ا
البـشر وفـكر األ وخـبرة الـشعوب
وتـعـامل الــدول مع بـعــضـهـا بـروح
أكــثــر تــســامــيًـا وأنــبـلَ تــســامــحًـا
وأفـضل انـفـتاحًـا وأقـرب مـحـبة مع
بعضـها البعض ضـمن مجتمـعاتها
ومع  الـغـيـر في أرجـاء الـعالـم. فكلّ
وبــاء وكـلّ مــرضٍ مـــســتـــعصٍ وكلّ

ــعـــضــلـــة الــتي ضـــائــقـــة بــشـــبه ا
يُسـتعصى حـلُّهـا على أيدي بـشرية
ـعاجلة ضـعيـفة مـحدودة الـقدرة وا
مـقـارنة مع قـدرة الـسمـاء وجـبروت
اخلـالق كـان يُفـتـرض بهـا أن تـلقى
تـغـيـيرًا في سـلـوك الـبشـر أصـحاب
"الــعـ الــقــويـة" و"الــنــفس األمّـارة
بـالسـوء" وتشـهـد تعـديالً وحتسـنًا
في الـتــعـامل فــيـمــا بـيــنـهــا لـغــايـة
الـتـعـاون والتـآزر والـتضـامن بـغـية
الـوصـول إلى ما من شـأنه مـعـاجلة
مـــــثل هـــــذه األوجـــــاع واألمـــــراض
سـتعـصيـة. لكنّ الـبيـئة واألزمـات ا
الـــبــــشـــريـــة بــــالـــرغم مـن كلّ هـــذه
الـهــواجس الــواقـعــيـة من احلــيـاة
واخملـاوف من مالقـاة األسـوأ ظلّتْ
وســخــة فـي أفــكـــارهــا ونــتـــنــة في
سـياسـاتهـا وأنانـية في الـبحث عن
مـــصــاحلــهــا وضـــيــقــة الــرؤى في
الـعــثـور عـلى مــخـارج مـقــبـولـة في
حـدودهـا الدنـيـا خالصًـا من الواقع
ـرّ وطلـبًـا لـلـتـغـيـيـر اإليجـابيّ في ا
تـنـوعة. وشـتّان مـجاالت  احلـيـاة ا
مـا ب األبـيض اإليـجـابيّ واألسود
الــســلــبـيّ ورفــضًــا لــكـلّ مــا ظــهــرَ
رماديًا في الـسلوك والفـكر والرؤية
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لـو لوحظ شـيء من نظـافـةٍ وحتسّنٍ
في بيئة العراق فيما  اتخاذه من
إجـراءات ومـتابـعـات من قبل خـلـية
األزمـة وحُسب بـالـتالـي إيجـابًا إالّ
ـــــؤسـف أن الــــــبـــــيــــــئـــــة أنه مـن ا
الـسـيـاسـية في الـعـراق لم تـتـحسن
ولم تتغير ولم تتحرّك نحو األفضل
ـصالح الـضيـقة بل ظـلّت حبـيـسة ا
الـتـي رسم لـهـا الـسـاسـة الـطـارئون
ـــتـــعـــاقـــبــة وحـــكـــومـــاتُ الـــبـالد ا
خـطــوَطـهــا األسـاسـيــة االنـتــهـازيـة
ومشاريعهـا الوهمية الـنتنة. فظلت
الـــبالد مـــنـــذ الـــســقـــوط في 2003
كـاسب والدكاك ـنافع وا أسيرة ا
االقـتـصاديـة ألحـزاب الـسلـطـة التي
تـــربـــعـت عـــلى عــــروش الـــوســـائل
اجلـهنمـية في كـيفـية نـهب الثروات
وقـنص الــفـرص وتــفـريغ اخلــزيـنـة
غرضة الـالّوطنية بتـأثير األيـادي ا
الـتي كـتـبت بـنود الـدسـتـور األعرج
والـقـوانـ الـكـثـيـرة الالحـقـة الـتي
ــصـلــحــة الــفــئــة احلــاكــمـة سُــنّتْ 
بـتـأثيـرٍ من مـعظم أعـضـاء اجملالس
ـشهد النـيابـية الـتي تعاقـبت على ا
الـسـيـاسي في الـبـالد. فـجـاءت هذه
اجملـالس مـثـقــلـة بـالـفـسـاد وأدوات
التـزوير حـينًـا واحملابـاة والصمت
ـــا آخـــر إزاء كـــوارث مـــالـــيــة حـــيــنً
واقتـصادية وسـياسيـة واجتمـاعية
عــلى الــســواء. وبــالـرغـم من تــعـدّد
األزمـات في بالد اخليـر واحلـضارة
والـــــنـــــخــــوة وغـــــيـــــاب الـــــرؤيــــة
الـصــحـيـحــة لـسـاسـة الــصـدفـة في
ـتالحقة التعـامل مع أزمات البالد ا
منذ الغزو األمريكي وإيغال جهات

واطنة طارئة ال تمتّ بصلة لسمة ا
فـي ســـيـــاســـة إســـقـــاط الـــبالد في
قـبـضـة اجلارة الـشـرقـية الـطـامـعة
ــــطـــــلق لــــدى أطــــراف ــــان ا واإل
بـعيـنهـا بوالئـها غـير قـابل النـقاش
لـدول من خـارج األسـوار الـوطـنـية
إالّ أنّه لم تــبــدر من مــعــظم ســاسـة
الـبـالد ونـواب الــشــعب أيــة بـوادر
لإلصالح احلــقـيــقي ولمّ الــتــشـرذم
واقف والعودة بالوطن وأهله في ا
إلى سـكـة الـتـنمـيـة واالسـتـقرار كي
تـــلــتـــئم حـــول جـــراحه الـــكــثـــيــرة
وتسـتـعجل في إدارة شـؤون البالد
ـا يـرضي الـله والـشعب والـعـبـاد 
والـــضــــمـــيــــر بــــدل االجنـــراف في
احكات وخالفات على سجاالت و
مــنـاصب ومـكـاسب ومـنـافع تـهـدف
لـإلبـــقـــاء عـــلى األوضـــاع الـــشـــاذة
الــقــائـمــة مــا تــسـنّـى لـهــا من وقت
حـتى لـو حــصل هـذا عــلى حـسـاب
جــمـاجم الـشـهـداء وفـوق جـراحـات
األبـريـاء ورغـمًـا عـن جـوع الـفـقـراء
وآهــات الــزمن الـــغــادر. فــالــزمن ال
يـنـتظـرُ أحـدًا وهو  يـسـير بـسـرعة
وسط تـفاقـم األزمات وغـيـاب بوادر
إيـجــابـيــة حـكــومـيــة ال يُـرجتى من
وراء اجـتمـاعـات جلـانـهـا مـا يُـثـلج
الـــصـــدور. فـــقـــد اعـــتـــاد الـــشـــعب
ـسـكـ عـلى ســمـاعـهـا واحلـديث ا
عنها سواءً في احلـكومات الفاشلة
الـــســـابــــقـــة أو في زمـن حـــكـــومـــة
تـصـريف األعـمـال الكـارثـيـة. كـما ال
نـترجى شـيئًا إيـجابـيًا حـقيـقيًا في
احلكومة القادمة ألنها واقعة حتمًا
في فـــخــاخ ســـاســـة احملـــاصـــصــة
والــــفـــاســـدين من زعـــمـــاء أحـــزاب
السلطة ومَن واالهم من مـيليشيات
وجـــمــاعـــات اتــخـــذت من تـــرهــيب
ـعـتـرضـ سـبيالً وأداة الـعـامـة وا
لـلـقـمع وإسـكات صـوت احلق. وكلّ
مــا اسـتــطــاع سـاســةُ الــبالد فــعـلَه
وإجنـازَه بـنـجـاح مــنـقـطع الـنـظـيـر
َ مـــســتـــقــبـــلــهم ضـــمــانُـــهم تـــأمــ
ومــســتــقـــبل أحــفــاد أحــفــادهم من
بـــعــدهـم بــفـــعل مـــا اكـــتــنـــزوه من
مــــكــــاسب وأمــــوال مـن الــــســــحت
ال العام ووضع احلرام وسرقات ا
الـيد عـلى عـقارات الـدولـة والسـطو
عـلى أراضــيـهــا. أمّـا حـالُ الــشـعب
ــســتــنــجـد ــهــضــوم والــشــارع ا ا
وأفـواه األرانب الــفـارغــة فـلــيـست
بتـلك األهمـية كـما يـرى ذلك بعض
الــسـاسـة ويــصـدر عن مـراجع ومن
وعـاظ الــسالطـ من االنــتـهــازيـ
ـــتـــرَفــ ومن ســـارقي اخلُـــمس وا
عـلى حـسـاب الـفقـراء والـضـاحـك
ــزارات. عن حــقــيــقـة عــلى عَــبَـدة ا
األزمـة االقـتـصـاديـة الـكـارثـيـة التي
يـــتــعــرض لــهـــا الــعــراق في ضــوء
كن قوله جائحـة كورونا فـكلُّ ما 
ـتـالحـقـة الـفـاشـلة أنّ احلـكومـات ا
بـــامـــتـــيـــاز قــد تـــعـــوّدت تـــقــســـيم
ميزانـيات البالد منـذ السقوط وفق

ـزوّر في توزيع الـتمـثـيل الـنيـابي ا
ــــنـــاصـب وحتـــديــــد الـــنــــفـــقـــات ا
ـصاريـف والـنـثـريـات فـيـمـا ب وا
الـكتل السـياسـية بـحسب مـواالتها
لـلحـكـومات الـتوافـقـية و"الـبرمـكة"
ــكــرمـات والــهــدايـا بــغــيـرهــا من ا
ـــال حــمّل والـــعــطــايـــا (من هــذا ا
جـــمـــال) عـــلى احلـــبـــايب واخلالّن
واألتـــبـــاع من جـــيـــوش صــنـــاديق
االقتـراع من أمثـال جماعـات رفحاء
ــســـتـــهـــلَك وأصـــحـــاب اجلـــهـــاد ا
وأرباب الـنضـال السـياسي الزائف
ضــدّ الــنــظــام الــســابق مـن شــمـال
البالد إلى جـنوبه وأشكـال الذيول
واألتـبـاع والــروزخـونـات الــكـثـيـرة
الـــتي صــــار لـــهـــا وقـع في حـــيـــاة
ـتـالحـقـة احلــكـومــات الـطــائـفـيــة ا
بردائـها اجلـديد الـذي يتـيح لهؤالء
ـراجع وبــواسـطـتـهـم إدامـةَ الـوالء 
دينـية معـينة أو لـزعامات سـياسية
يُؤخذُ علـيها اخلنـوع لسياسة دول
اجلوار لـقاء بـقاء األوضـاع على ما
هي عــلـــيه مــا شـــاءت األقــدار ذلك.
وقــد تـركـت الـطــبــقــة الــســيــاســيـة
سـيــاسـة الـبالد االقــتـصــاديـة عـلى
احملك من دون اســـتــراتــيـــجــيــة أو
تــخـطــيط يــحـسب حــســابًـا لــلـزمن
الغادر ولألوقات الصعبة. وقد وقع
الـفــأس عـلى الـرأس ولن يـكـون في
مـقـدور احلـكـومـة أيـة حـكـومة في
ضـــــوء واقع احلـــــال الــــنـــــاجم عن
االنـــهــــيـــار الـــفـــظـــيـع في مـــصـــدر
االقتـصاد الـريعي لـلبالد أن تواجه
هذا االنحدار والنقص في السيولة
الية. وهـذا ما حذّر منه النقـدية وا
احلـكـمـاء وخبـراء الـقـطـاع اخلاص
واألمـــنـــاء من االســـتـــشـــاريـــ في
ـــتــعـــددة. ولــكن مــوقــاع الـــدولــة ا
ـــــؤسف أنـه لمْ يـــــتـم االصـــــغــــاء ا
لـصــوتـهم الـصـارخ فـوقع احملـذور
وكانت احليرة وعالمات االستفهام
عمّن كـان السـبب في كلّ هذا وذاك.
ّن في فكـما يـبدو أنّ كـبار الـقوم 
السـلطـة وأحزابـها ال يـهمّ في نظر
هــؤالء إنْ كـــان عــامــة الـــشــعب من
الــفـــقـــراء واجلـــوعى والـــعــطـــشى
ومـرتـادي القـمـامـة وساكـني بـيوت
الـصـفـيح وكـســبـة الـقـوت الـيـومي
ـارسـة خـدمـة الـدعارة أو بـفـضل 
االستجـداء وما سواهـما من دونية
األعـــــمــــال. بـل األهمّ بـــــقـــــاءُ هــــذه
الـشـرائح البـسـيطـة السـاذجـة على
ــتــرفّه والئــهــا األعــمـى لــلــمــرجع ا
والــسـيـاسيّ الـفـاسـد واألسـيـاد في

الداخل ومن خارج األسوار!!! 
وسط هذه البيئة الوسخة الساعية
إلدامـة صنـاعـة السـياسـة الـعراقـية
الــوالئــيــة الـفــاشــلـة الــتي تــهــيـمن
عـلـيـهـا أحــزابُ اإلسالم الـسـيـاسي
الشيعي الناطقة باسم والية الفقيه
أكـثــر من غـيـرهــا من بـقـيــة سـاسـة
تبق الذين ال البالد االنتهازيـ ا
يقـلّون فـسادًا وإفـسادًا في األرض
ــغــضـوب ومن عــقــر دار الــعــراق ا
عـلــيه مــنـذ األزمــان والـدهــور كـنـا
نتـوقـع شـيـئًـا من الـرأفـة والـرحـمة
بحق الشعب الذي سلّمَ أمرَه طوعًا
ــا فـي حلــظـــة من الـــزمن أو مـــرغـــمً
لــزعـامــات خـذلــته مـنــذ الـلــحـظـات
انًا منه األولى لتولـيها الـسلطـة إ
بإمكانية اإلصالح والـتغيير اللذين
لم ولن يتـحقـقا بـبقـاء ذات الوجوه
ـشـهــد الـسـيـاسي وتـدويـرهــا في ا
الفـاشل. وزادت من ذلك كـلّه خيـانة
هـذه الــطـبـقـة الــسـيـاســيـة لألمـانـة
الوطنية بنهبها ثروات الشعب منذ
توليهـا السلطـة على مرأى ومسمع
مــــنه ومن اجملــــتـــمع الــــدولي ومن
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بغداد

راعي الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة نـفـسه
الــذي اخـتـار هــذه الـزعـامـات وأتى
ببعضها على ظهور دباباته بحجة
ــقــراطـــيــة عــلى طـــريــقــة بــنـــاء د
الـــكــــاوبـــوي األمــــريـــكي. فــــكـــانت
النتـيجة احلتـمية حصـادُنا اخليبة
واخلـــذالن واإلفالس واألكـــثـــر من
هـــذا وذاك فـــقـــدان كـــرامــة الـــوطن
وضـيــاع احلـقـوق وزيـادة في دمـاء

الشهداء ودموع الثكالى.
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لقـد بـلـغ السـيـل الـزبى ونـفـذ صـبرُ
ــؤمـنــ بــالــوطن وطـال انــتــظـارُ ا
أصــحـــاب احلق لــكــنـــهم مــازالــوا
يؤمـنون ببـزوغ فجر جـديدٍ للـحرية
ؤمنـة بالوطن والشعب احلقيقـية ا
واألرض واحلــــضـــارة والــــتـــاريخ
ويتطلعون لـرؤية الضوء في نهاية
ــا مــنــهم بــوضع حــدّ ــانً الــنــفـق إ
للـمعـاناة الـتي قد تطـول بعـدُ أيامًا
ا ظلّت وأسابيع وربّـما أشهـرًا طا
ذات الـعـقـلـيـة الـسـيـاسـيـة تـتـصدّر
ـشـهد وبـقـيت األع تـرنـو إلدامة ا
ـصالح الـذاتيـة والطـائفـية بـعيدًا ا
عن االهـــتــمــام الــوطـــني وشــعــوًرا
واطن. كـما سـيبقى الـبلد بحـاجة ا
أسيرًا ذليالً للمال والثروة الريعية
الـواردة مـن مـبـيــعـات الــنـفـط غـيـر
ـســتــقــرة والـتـي تـتــبــخــر بــفـعل ا
ــومــة فــســاد أحــزاب الــســلــطـة د
وعدم إيالء احلكومات التي تتشكل
من أوساطهم ما يستدعي االهتمام
ـــطــلـــوب فـي ســـيــاســـات الـــبالد ا
االقــتــصـاديــة الــرصــيـنــة من خالل
اإلبــــــقــــــاء عــــــلـى ذات الــــــوجــــــوه
االسـتـشـاريـة واإلداريـة االنـتـهـازيـة
ـستـفـيدة من الـوضع الـقائم. كـما ا
ســـتــبـــقى عـــائـــدات الـــنــفـط هــدف
ـــتــمـــرّســ مـــنــهم الــفـــاســدين وا
نافذ بصورة خاصة تـارك باقي ا
واألبواب الداعمة للسياسة النقدية
من مـنـافـذ حـدوديـة بـريـة وبـحـريـة
ومطارات ودوائـر ضريبـية وكمارك
ـركـزية خـارج سـيـطـرة احلـكـومـة ا
وبــيــد مَن يــوالــيــهم ويــؤيــدهم من
. األتــــبـــاع ومن وعــــاظ الـــسالطـــ
نـافذ التي فهؤالء إلى جـانب هذه ا
تـدرّ عـسالً وذهــبًـا قـد اســتـطـابـوا
السـطوة على شـيء كثيـر من نفوط
البالد كلّ بحـسب منطـقته ونفوذه
بــاالعـتــمـاد عــلى أتــبـاعه ومــوالـيه
االنـــتــهــازيـــ من الــذيـن اعــتــادوا
الــغـرف مـن الــسـحـت احلـرام عــلى
مــرأى من زعـــمــاء األحــزاب وحتت
غــــطــــائــــهم وفـي ظلّ خــــيــــمـــتــــهم
احلمائية الـتي يخشى ما تبقى من
الـوطــنـيـ في الـبالد االقـتـراب من
هؤالء الـلصـوص واحلرامـية. حتى
ن فـيهم جلـان الـنـزاهة والـرقـابـة 
السـلـطـة القـضـائـية مـاتـزال تـتردّد
فـي االقــــــتــــــراب مـن عــــــرين هــــــذه
الــــزعـــامــــات ومن بــــؤر دوائــــرهـــا
ـالـيـة الـتي مـاتزال االقـتـصـاديـة وا
قائمـة وتعمل بـوتائر عالـية بالرغم
من االدّعـاءات الكـاذبـة باخـتـفائـها.
ومن نتائج هذه اخملاوف ما يتردّدُ
هـــذه األيــــام مـن وجــــود ضــــغـــوط
شـديـدة وهـجـوم غـيـر مـسـبـوق من
ســــاســـة ومــــســـؤولــــ حـــالــــيـــ
ـشــهــد الـســيـاسي وســابـقــ في ا
عـلى دوائـر الـقـضـاء ورجـاله بـغـية
إحـــبــاط جـــهـــوده وأنـــشـــطـــته في
مـتـابـعـة مـلـفـات الـفـسـاد ومالحـقـة
الــفـاســدين عـبــر صــدّه عن الـقــيـام
بدوره ومسؤولياته العدلية. كما ال
ـــكن الـــســـكـــوت دهـــرًا لــيـــنـــطق
ـواطنُ احلـقيـقي أو مـا تـبقى من ا
ـواطن كــفـرًا شـكل وصــورة هــذا ا
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في معـرض حـديثه عـن مسـؤولـية الـصـحافـة واإلعالم إزاء اجملـتمع
ـتحـدة أنطونـيو غـوتيـريش" أن الصـحافة هي يقول أمـ عام األ ا
ـا تـقـدمه من أنـبـاء وحتــلـيالت عـلـمـيـة مـؤكـدة الـتي تـقـدم الـتـريــاق 
هنية ـمارسة ا ومدعومة بالوقائع". ذلك يـعد وصفة حقيقـية لطبيعة ا
عـلـوماتي لـوسـائل اإلعالم والصـحـافة عـلى انه نـشاط في التـبـادل ا
فـكـري في طـريـق الـبـحث عن الـوعـي وحتـريـر الـعـقــول من الـتـخـلف
ـسـؤولـية االجـتـمـاعـيـة لـعـمـلـيـة اإلرسـال والـتـلقـي االيجـابي ضـمن ا

للمعلومات وليس التزييف والتضليل بالشائعات. 
ومقـابل هـذه األهـمـيـة اإلعالميـة يـنـبـغي أن تـتوفـر الـبـيـئة اجملـتـمـعـية
نـاسـبة لالنـطالق بـحـركة الـوعي بـخطـوات لـيـست بطـيـئة فـاحلـياة ا
تبـدو متسـارعة اخلـطى في عصـر التـكنـولوجـيا الـرقمـية وغـيرك قد
يسـبقك ويـفرض عـليك مـزيدا من الـفقـر جملرد الـتمـكن منك لـيجـعلك
والعقل سوقا مستهلكة له بضاعة وفكرا ويزيد من اجلهل والتخلف
ـثل الـعمـليـة األكثـر تـعقـيدًا وصـعوبـة في مـراحل تشـكيل البـشري 
ثل مـحـطة أخـيـرة لثالثـيـة متـكـاملـة بـينه وبـ الـسمع فـهـو  الوعي 
والبصر إذ تتشـكل في مجملهـا كفريق عمل لصـناعة الوعي بشرط
نـهجيـة السلـيمـة واآلليات الـفكـرية فاألصـوات والصور أن تتوافـر ا
ــضــمــونــهــا من الــبــيــانــات تــخــضع حلــكـم الــعــقل في الــتــدقــيـق 
علومـات فيحكم الـعقل علـيها إما بـالصدق أو الكـذب وهذا بحد وا
ـثل الــنـشــاط الـعـقــلي الـســاعي نـحــو إنـتـاج الــوعي بـخالف ذاته 
البـعض الـذي يتـكاسل ويـتـرك مهـمـة التـحلـيل الـنقـدي من مـسؤولـية
غيره فيغيب عـنده الوعي وسواء كان على صـعيد فردي أو جماعي
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 وبطبـيعة احلـال فأن وسـائل اإلعالم واالتصـال ومنصـات التواصل
ـعلـومـات أيـا كـانت قد ـا تركـز عـلى مـهـمة تـوفـيـر ا االجتـمـاعي لـطـا
وردت في الـكـتـابــة واألصـوات والـصـور واألرقـام والـبــيـانـات فـأنـهـا
مـعـنـيـة بــصـنـاعـة الـوعـي اإلنـسـاني في شـتـى جـوانب احلـيـاة كـون
ثـل نتـيـجـة تـعـكـسـها طـبـيـعـة الـنـشاط الـوعي بـاحملصـلـة الـنـهـائـيـة 
وهـذا يعـتـمـد عـلى قـدرات اإلنـسان اإلنسـاني فـي تعـامالته الـيـومـيـة
االتصـالـية واالحـتـكاك والـتـواصل والـشراكـة الـفكـريـة بشـرط تـوافر
ستـمر كمـا لو قلنـا في السؤال االسـتفهامي صفة الدقـة والتحـليل ا

اذا وكيف..... الخ . االستقصائي 
ا نـتـفق على أن الـوعي هـو محـصـلة نـشـاط فكـري يـعكـسه سـلوك و
فأن مـا يواجهـنا يوميـا من مواقف ومشـاهد ضمن أحداث اإلنسان 
ـا إ خـطـيــرة مـثل حـاالت األوبــئـة واألمـراض واحلـروب أو غــيـرهـا 
ذلك تقدم  توسط وا منها الـبسيط ومنها ا يعكس مستويات الوعي 
ـسجـد كـوفـيد - 19الـذي هز ظهـر لـلـجـميع فـي أزمة وبـاء كـورونـا ا
كيـان الـعـالم أجـمع بـجـميـع بلـدانه وشـعـوبه بـغض الـنـظر عـن بعض
ؤشـرات الـتي تقـود الـباحـثـ الى أنـها مـجـرد شائـعـة دوليـة تـمثل ا
ـتـحدة األمـيـركـية لعـبـة " الـليـبـرالـيـ الكـبـار" في صـراع الواليـات ا
وأوروبـا ضـد الـصـ والــتي سـتـؤول الى مـواجـهــات خـطـيـرة تـهـدد
السلم الدولي قـبل اجللوس على طـاولة حوار تفاهـم لصناعة سالم
وحــكم الــعــالم بــشــراكــة. ومــوضــوعــيــا مــارست مــواقع الــتــواصل
االجتماعي دورا لـيس هينـا في إخضاع اإلنـسان لالختـبار الصعب
بشـأن مـخـاطـر وبـاء كـوفـيد - 19ومصـادره وتـأثـيـراته عـلى الـصـحة
العامة ومسائل الوقاية منه فبرزت الشائعات بشكل سريع وواسع
وطغت على السطح قضايا فكرية ذات مستوى رجعي مثل االنتشار
اخلرافـة واخلـزعـبالت بطـريـقة كـشـفت عن ضـعف مـلحـوظ ونـكوص
فاضح بالوعي االجتماعي للـحد الذي جعل بعض العقـليات الثقافية
ـعنـيـة بـإدارة الـوعي الـفكـري لـلـنـاس أمام ـيـة من الـنـخب ا واألكاد
ـستـوى الـتخـلف الـتراكـمي اجملـتمـعي ورغـبة وضع حرج بـالـقيـاس 
البـعض بالـلجـوء للـخرافـة واألساطـير بـحثـا عن األمان دون االلـتزام
وقـد منـحت مـنـصـات الـتـواصل االجـتـماعي بـالبـروتـوكـول الـصـحي
ا تـعانيه الـعقول ـاذج  والتطـبيقـات الرقـمية فـرصة االطالع على 
من خــواء فــكــري وفـــراغ واسع يــســمح لــلــخـــرافــة والــشــائــعــة من
االستـيـطـان والتـمـركز لـلـحـد الذي يـجـعل اإلنسـان بـعـاطفـة سـاذجة
يؤمن بـأصـحاب اخلـرافـة والـدجل والشـعـوذة على أنـهم مـنـقذين له
ذلك يعود الى جملـة عوامل منهـا ضعف االتصال واالحـتكاك وتلقي
كن أن تصنع نـهجية العلـمية التي  وغياب ا علومات الصحـيحة  ا
الــوعي فــضال عن ارتــفــاع مــنــاســيب الــتــخــلف في جــوف الــعــقل
الـبـشـري مـنـذ بـدايــات الـتـنـشـئـة األسـريـة وتــأثـيـرات عـوامل الـبـيـئـة
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وفي أزمـة وبــاء كـورونــا انـتـعــشت مـنــصـات الــتـواصل االجــتـمـاعي
بسلوكيات بالفيديوات على مـواقع يوتيوب وفيسـبوك وتويتر وغيـرها
ارسات ذات بعد ديني لكـنها ال تمت للدين بصـلة ومنها قضايا و
الـتـبـرك بـأمــاكن ديـنـيـة بـاعــتـبـارهـا حتـصن اإلنــسـان من الـفـيـروس
وأيضا البصق بأفـواه الناس للتـحص منه أو للتـبرك واالستشفاء
أو توزيـع التـمـر واحلـلـوى عـلى النـاس الـبـسـطـاء بحـجـة من يـأكـلـها
وبعض من ظهـر علينا عبر الفيديوات يتحصن أو يتشافى من الوباء
متـعهـدا بأن جـوكلـيته واحـدة تشـفي عشـيرة كـاملـة من وباء كـورونا
و(الـعــشـيــرة قـد يــكــون أفـرادهــا بـاآلالف) وبــذات احلـال هــنـاك من
أظهـرتـهم مـواقع التـواصل االجـتـماعـي وهم على قـدر من الـسـذاجة
في حاالت تـتعلق بـاخلرافـة بطـلب بالـزواج أو احلصـول على إجناب
أو فرصـة عـمل أو حـتى مواقـع إداري رفيع ولـيس هـذا فـحسب بل
هنـاك من نساء بـسيـطات الـوعي لديـهن اعتـقاد بـاخلرافـة منـها مثال
صورة لعـجوز تـقول وضعت حـول بيـتي خط بعصـا اليـد وطلبت من
ولديـها يـق راسخ رجل دين ميت أن يـحمـيني وعـائلـتي من كورونـا
عطيات أن جهدا ينتظر من بأنها في أمان تام لذلك أرى وفق هذه ا
ـعـنيـة أن تـبـذله ـؤسـسـات الـتـربويـة واإلعـالمـية ونـخـب اجملـتمـع  ا ا
للـوصـول الى حتقـيق وعي اجـتمـاعي حـقيـقي يـتكـفل بـكنـس نفـايات
التخلف واألمراض الفكرية والعقد االجتماعية واخلرافات احملسوبة
على الدين وحترر العقول منها تماما ويقينا أن جائحة كورونا على
باإلضـافة الرغم من كل مـا أفرزته من مـخـاطر عـلى الصـحة الـعامـة
واالنــتـكــاسـات الى هـواجـس اخلـوف الــتي أصـابت أفــراد اجملــتـمع
ـشكالت األسرية جراء االقتصادية والـصحية واالجـتماعية بـتثوير ا
ـنـازل لـكـنـهـا حـقـقت اجنـازات كـثـيـرة مـنـها احلـجـر الـصـحي في ا
كشف واقع التـخلف الـفكـري جراء غيـاب اجلانب الـنقدي الـتحـليلي
جـعـلت الـنـاس تـقف أمـام حـقـائق أن الـكـثيـر من لـلـكثـيـر من الـنـاس
ارسـاتهم الـديـنيـة واالجتـماعـيـة خاطـئة واخلـوف والـقلق غـالبـا ما
ينـجح في تـثـويـر (الـعـصف الذهـني ) لـكن تـبـقى لـوسـائل الـتواصل
ـســاهـمـة الـفـاعـلـة فـي دحض الـشـائـعـات واخلـرافـات االجـتـمـاعي ا
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حـيـال ما يـجـري. فـبالـرغم من بـقاء
الـشـعب الـصـابــر الـصـاغـر سـاكـتًـا
ــا ال يـقـوى أن يـنــبس بـبـنت صـامـتً
شـفـة بسـبب أدوات الـقـهـر والرعب
والتهديـد بالثبور وفـقد حور الع
ـنـافع التي واخلـشيـة من خـسارة ا
ــرجـــعــيــات يــنــبّـهُ إلــيــهـــا وكالءُ ا
ــتـنــوعـة وحتــذّر مـنــهـا الــديـنــيـة ا
ـناسبة وبدونها أحزاب السلطة 
ــيــلـــيــشــيــات وكـــذا أدواتُــهم مـن ا
ـسـلـحـة الـتي تـعـمل واجلمـاعـات ا
حتت إمـرتــهم بــتــوجـيـه من خـارج
األســـوار وتــخــويـــنــهـم لــكلّ مَن ال
يـــقــدم والء الـــطـــاعـــة لــلـــزعـــامــات
ــفـــروضـــة إالّ أنّه لم يـــرفّ جــفن ا
جلــمـــيع أدوات الـــقــهـــر الــقـــائــمــة
وشــخــوص احلـــكم الــفــاســد الــتي
سطت على مقدرات البالد. واألنكى
من ذلـك أن هـــذه الــــفــــئـــات راحت
تلـعب مؤخـرًا بورقـتهـا األخيرة في
سـعيٍ مـنـهــا إلدامـة احلـكم وإطـالـة
وجــوه الــفـــاســدين وتــدويــرهم مــا
اسـتطـاعوا إلى ذلـك سبـيالً حفـاظًا
عـلـى مـكــتــسـبــاتــهم ومــكـتــســبـات
الـــطـــرف اإلقــــلـــيـــمـي الـــذي يـــدعم
وجودهم وكيانهم ويضمن إنقاذهم
من احلسـاب وإفالتهم مـن العـقوبة
فـي حـالــة تـغــيـيــر قــواعـد الــلـعــبـة
وإعالن سـاعة الـصـفر بـفـجر جـديد
مـرتقب. حـتى في أشـدّ األزمـة التي
خلـقتهـا اجلائـحة كورونـا وتعرّض
البالد إلى كارثة اقتـصادية ونقدية
ومــالـيــة مـقــبــلـة ال مــحـال بــسـبب
نـقص الـســيـولـة وتــعـثّـر الـواردات
ـــعــتــمــدة أســاسًــا عــلى عــائــدات ا
ريـعية عـبرعـملـيات بـيع النـفط غير
ـسـتــقـرّة لم نـلــحظ ذلك احلـرص ا
طلوب من اجلهـات احلكومية في ا
مـحــاسـبـة اخملـالــفـ لـلـتــعـلـيـمـات
الـصـحيـة من جـانب أو في اعـتـماد
سـيـاسة نـقـدية واقـتـصاديـة طـارئة
مـبـنـيـة عــلى اسـتـراتـيـجـيـة فـاعـلـة
تنفع لهذا الزمن الصعب. فاخلبراء
ـسـؤول يتـحـدثـون ومـثـلُـهم مـن ا
ستـشارين في الدولـة وخارجها وا
من  الـذيـن بـيــدهم بـعـض مـفــاتـيح
السياسـة االستشاريـة والتأثير في
األحــــــداث يــــــعــــــلــــــنــــــون عن آراء
ومــقـتــرحــات ولــكن من غــيــر فـعلٍ
تـــنــفــيـــذيّ من جــانـب احلــكــومــات
ـصالـح أحـزاب الـسـلـطة ـكـبـلـة  ا
ـــتــأثــرة ومــكـــاسب زعـــمــائـــهــا وا
ـــان بـــتــــقـــاطــــعـــات نــــواب الـــبــــر
ومـــنــاطـــقــيــتـــهم ومـــرجــعــيـــاتــهم
الـوالئـيـة. هـذه دعــوة مـلـحـة خلـلق
بــيــئـة نــظــيــفــة لــلــحــكم واألعــمـال
والــنـزاهـة والـنـأي بـالـنـفس عن كلّ
مـصلـحة خـاصـة ضيـقة أو طـائفـية
أو حـزبـيـة أو ديـنـيـة ال تـنـطـلق من
ـطــلـوبـة في مــعـيـاريــة الـوطـنــيـة ا
الزمن الصعب كي تسير بالتوازي
مع البـيـئـة النـظـيفـة الـتي خـلقـتـها
جائـحة كـورونا قـسرًا حـ حجرت
مـا يـقـرب من نـصـف سـكـان الـعـالم
في منازلـهم وأوقفت الشيء الـكثير
مـن مــاكـنــة الــصــنــاعــة والــتــلـوث.
وبـذلك قـدّمت هذه اجلـائـحـة أفضل
هديـة لـلـبيـئـة ومـحـبيـهـا وجـمعت
الــبـشــر بـ ثــنــايـا أســرهم ألطـول
أوقـات من حـيــاتـهم كي يــتـعـارفـوا
ويــتــعـــلــمـــوا الــدروس في مـــعــنى
احلــــيـــاة وفـي قـــدرة اخلــــالق وفي
حـقـيـقـة ضـعـف بـني الـبـشـر مـهـمـا
طغى اإلنـسان وسطـا وأثرى ونهبَ
وســــرقَ وظـــــلـمَ وأهــــدر مـن دمــــاءٍ
وثـروات وأوقـات في غـيـر مـحـلّـهـا.
وفـي الـــنــــهــــايــــة لن يــــصحّ غــــيـــرُ

الصحيح!

والـــشــامل لـــلـــتــخـــبط والـــفــوضى
االقـتصـادية الـتي يعـيشـها الـعراق
مــنـذ عـام  2003 ولــغـايــة االن هـو
في ســـعــر   20 دوالراً لـــلـــبــرمـــيل
وتـراجع أسـعــار الـنـفـط بـالـصـورة
الـــتي نــراهـــا االن والــتي ســـتــدفع
باحلكومة الـى العديد من القرارات
مـنـهـا خـفض سـعـر صـرف الـديـنار
العـراقي امام الدوالر بـعد ان خوت
خـزائن نـافذة بـيع الـعمـلـة واليك

التفاصيل .
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واطن ان حاجة السـوق احمللية وا
مـن الـسـلع واخلــدمـات  اشـبـاعه
وسده عن طريق فـتح أبواب البالد
ـستـوردة والـسلع امـام الـبضـائع ا
األجــنــبـــيــة من كل حــدب وصــوب
ــشــكــلـة األكــبــر ان مــعــظم هـذه وا
واد كانت من السلع الرديئة ومن ا
مــنــاشئ غــيـر مــعــروفـة وبــأســعـار
زهـيـدة اسـتفـادت من ارتـفـاع سـعر

والـعامل لم يـكن له نـصيب من كل
هذا عندما كان سعر البرميل 120
دوالر حــيـث اخــذت هـــذه األمــوال
طـريـقـهـا الى خـارج البـالد اما عن
طــــريق االســــتـــيــــراد او جــــيـــوب
الـفـاسديـن ولعل هـذا هـو الـسبب
والــدافع الـــذي جــعل الــعــديــد من
الـنـاس يـتـمـنون ان تـبـقـى أسـعار
النـفط بحدود  20 دوالراً للـبرميل
بــعــيــدين عن الــتــعـاطـف او حـتى
ـوقـف احلـرج لــلــحـكــومـة تــفــهم ا
ــالي ــلف ا الــعــراقـيــة في إدارة ا
للبالد واحتمـال عجزها عن تأم
ـوظـفـ في ظـل االنـهـيار رواتب ا
الــكــبـيــر في أســعــار الــنـفط واذا
ســالـــتـــني عـن رايي الـــشــخـــصي
فـسـأقـول لك ان هذه األمـنـيـة التي
قـد يظن الـبـعض انهـا كالم شامت
او كالم جــاهل هـو احلـل الـذي قـد
اليخـطر على بـال الكثـير وال يتفق
معه اكثر  نعم ان احلل اجلذري

(حصرية جلريدة الزمان ولن تنشر
في اي صحيفة او موقع الكترونية

اال بعد نشرها من قبلكم) 
"بــخــيـرهـم مـا خــيــروني وبــشـرهم
عمو علية"  مـثل بسيطة وكلمات
دارجـــــة تــــوارثــــنــــاهــــا من اإلبــــاء
واالجــداد  وهــو الـيــوم واقع حـال
واطن عـندما يـتابع التـصريحات ا
احلكوميـة الرسمية والـغير رسمية
حـول اخلـطط احلـكومـيـة احملتـمـلة
لـعالج الــتـراجع احلــاد في أسـعـار
الــــنـــفـط حلـــدود  20 دوالراً فـــمن
الــغــاء اخملـــصــصــات الى االدخــار
االجــبـــاري الـى تــقـــلـــيص الـــراتب
ـئة وال ـئة او 35 با بنـسـبة 25 با
تـــنـــسى االنـــبـــاء عن رفـع نـــســـبــة
الضرائب والرسوم واخيراً اللجوء
الى االحـــتـــيــاط الـــنــقـــدي لــلـــبــنك
ــركـزي   والـعــديـد من اإلجـراءات ا
الـتي تــقع كـلــهـا عــلى رقـبـة ورأس
فـارقة ان الـكاسب واطن ولـكن ا ا

ـكـن اعــتـبــاره من اهـم احملـددات
االقـتــصــاديــة لــكــونه يــعــمل عــلى
حتـس الـقـدرة التـنافـسيـة للـدولة
ومــــا يــــتـــرتب عـن ذلك مـن حتـــقق
نـتائـج توسـعيـة في مـجال اإلنـتاج
والعـمالـة والنمـو بشـكل عام وهو
كــذلك من اخــطــرهــا اذا اســتــخـدم
بــــشـــكـل ســــيئ وغــــيــــر صـــحــــيح
فسيؤدى الى ازديـاد تدهور القدرة
التنافـسية للدولـة وما يرتبط بذلك
من انـعـكاسـات انكـمـاشيـة على كل

جوانب االقتصاد. 
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ــقـالــة تــعـو  وال ادعم في هــذه ا
الــديــنــار الــعــراقي كــمــا حــدث في
مصر او غيرها من الدول للوصول
ا الى خفض لقيمته احلـقيقية وا
قـيمـته من مسـتواه احلـالي حلدود
معـقولـة تمـكن اإلنتـاج العراقي من
مـــنـــافـــســـة الـــعـــديـــد من الـــســـلع
ــسـتــوردة مـن اخلـارج  والــيك ا
مـثاالً بسـيطـاً  "فلـو افتـرضنا ان
ـسـتـورد دوالراً سـعـر كـيـلـو الـرز ا
واحــداً وكــان سـعــر صـرفه 1200 
ديــنـــار امـــام الــدوالر  فـــان ســـعــر
الـكـيـلـو سـيـكون  1200ديـنـار وقد
يــســتــحــيل عــلى الــفالح الــعـراقي

ـثل هـذه األسـعـار  مـنـافـسـتـه 
ولــكن عـنــدمــا يـكــون سـعــر صـرف
الدينار  " 1800 فان الرز العراقي
الـذي يــكــون ســعـره  1500ديــنـار
نتج سيـكون قـادراً على منـافسـة ا
ــــســــتـــــورد وقس عــــلـى ذلك كل ا
ــنــتــوجــات الــزراعــيــة الــعــديـدة ا
والـصنـاعـيـة مـن أبواب وشـبـابـيك
ومــــــطــــــابـخ ومالبـس واحــــــذيــــــة

صــرف الـديـنــار الـعــراقي لــضـمـان
نافسة واغراق األسواق بكل عدم ا
ـنـتجـات الـتي كـان مـعـظـمـهـا اما ا
يــزرع في حــقــولــنــا او يــصــنع في
ورشـنـا ومــعـامـلـنــا احملـلـيـة االمـر
ـطاف الـذي اودى بـنـا فـي نـهـايـة ا
ـواطن العراقي الى الى ان حتول ا

. وذج احد من 
ــــــوظف ـــــوذج األول هــــــو ا  •اال
والـذي حتول الى مـسـتهـلك عمالق
ـواد يـنــفق راتـبه الــشـهــري عـلى ا
ــســـتــوردة بــعـــد خــلت والــســـلع ا
ــنـتــجـات الـعــراقـيـة األسـواق من ا
الـتي كــان مــعـظــمـهــا تــصـنع بــيـد
أبـنــائـنــا وفي ورشــنـا ومــعــامـلــنـا

الصغيرة والكبيرة . 
ــــوذج الــــثــــانـي هــــو بــــاقي  •اال
شـرائح وطبـقـات اجملتـمع من قوى
عـمالـيـة شابـة وقـادرة على اإلنـتاج
ــــســـطـــر والـــعــــطـــاء من عــــمـــال ا
والكسبة وأصحاب الورش والعمل
احلـر الــذين حتــولـوا الى جــيـوش
من الـــعــاطــلــ عن الــعــمل  الــذين
حتــطـمـت أعـمــالـهم ومــسـتــقـبــلـهم
ـصـانع وتـركـوا نـهـبـاً لـلمـعـامل وا
وورش العمل األجنبية واالستيراد
الـعـشـوائي. ان الـتـراجع احلـاد في
أســعــار الــنـفـط وانـخــفــاض ســعـر
البـرمـيل حلدود  20دوالر سيـجـبر
ــطـاف الى احلــكـومــة في نــهـايــة ا
اتــــخــــاذ الـــعــــديــــد من الــــقـــرارات
االقتـصادية الـتي تمكـنها من إدارة
ـــالي ودفع رواتب مـاليــ ــلـف ا ا
ـتـقـاعـدين ولـعل اهم ـوظـفـ وا ا
هـذه الـقـرارات هــو مـراجـعـة سـعـر
صــرف الــديــنــار الــعــراقي والــذي
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وحـقـائـب ولـدائن وخــيـاطـة واالف
ــنــتـجــات احملـلــيــة الـتـي لم تـكن ا
نافـسة بسـبب ارتفاع قادرة عـلى ا
ـســتـورد ــقـارنــة مع ا ســعـرهــا بـا
رتفع بسبب سـعر صرف الديـنار ا
نسبياً وفـتح الباب لعودة اإلنتاج
والصناعة احمللـية للتنافس وخلق
عــشـرات األالف مـن فــرص الـعــمل
فــتــبــدأ بــذلك اول حــركــة لــعــجــلـة
التـنمـية التـي ان لم تبدء من داخل
الـسـوق احمللـيـة فـلن يحـركـها الف
استـثمار اجـنبي حتلم به وتـتمناه
احلــكــومــات الــعــراقــيــة الــنــائــمـة
(احلكومات الـكسولة ). واخيرا ان
ي يــشـوبه مــنـاخ االقــتـصــاد الــعـا
الـقـلق واالضــطـراب الـشــديـد عـلى
ــيــة اثـــر جــائــحـــة كــورونــا الـــعــا
وتأثـيـراتـها الـسـلـبيـة عـلى الـطلب
ي للنفط والعديد من العوامل العا
األخــرى أدت الى انــهــيــار أســعــار
الــنــفـط بــصــورة اعــادت لألذهــان
اخـر انـهــيـار لألســعـار عـام 2014
ـرة بـأثـار اشـد ومـدى ولــكن هـذه ا
يـتــوقع له ان يــكـون أطــول وامـام
هذه الفوضى االقتصادية فان على
احلكـومـة الـعراقـيـة الـنظـر بـجـدية
وواقعية في خيـاراتها االقتصادية
الــعـديــدة بــدون حـالــهـا كــحـال اي
دولة من دول الـعالم التي ال تـمتلك
ــلــكه الــعـراق مـن مـوارد ربع مــا 
طـــبــــيـــعـــيـــة مـــثل مـــصـــر واالردن
ـغرب وسـوريا الـتي بـالرغم من وا
اخلـراب الـذي احــاط بـهـا ولــكـنـهـا
الزالـت قــادرة عــلـى ادارة مــلـــفــهــا
االقـتـصادي بـشـكل يحـسـدها عـليه

. كل العراقي
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فاجئ نـتخب الـوطني ونـادي الزوراء األسـبق احمـد علي سـبب اعتزالـه ا كشف حـارس ا
تحدة األمـيركية. وقال علي في حـديث تلفزيوني إن أي العب يرغب وهجـرته الى الواليات ا
العب الدولـية واحملليـة لسنـوات. وأضاف اعترف بإقامـة مباراة اعـتزالية بـعد مسـيرته في ا
ان اعتـزالي كان مـفاجـئـاً ولم اخطط له لـكن فـكرت في مـستـقبل ابـنـائي فهـو الشيء األهم
تـحدة األمـيـركيـة حيث كـانت فـرصة ال تـكرر. يـذكر ان لـذلك قـررت الهـجرة الى الـواليـات ا
العب بـدون مـبـاراة اعـتزال كـمـا شـهـد الـعـراق هـجرة الـكـثـير من جنـوم الـكـرة قـد ودعـوا ا
هـجر بـسـبب األوضاع الـتي بهـا الـبلـد على الـعـديد من الـرياضـيـ واستـقرارهم فـي دول ا

مدى السنوات السابقة
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 يواجه نادي
الزوراء ازمة مالية
تهدد صدارته
متاز بعد للدوري ا
فترة التوقف
بسبب الوباء
ي العا

لعب الكوت ويخسر اللقاء الذي جرى 
لقبا مـحليا زاد من صـعوبة مهـمة حكيم
شـاكر الـذي مـر بـالفـريق في فـتـرة إعداد
لـلدوري والـدفـاع عن اللـقب الـذي خـطفه
الشـرطـة ولتـظهـر الـتحـديات مـرة أخرى
في ظل الـصــراع عـلى لــقب الـدوري قـبل
ـتـعـثـرة في مـسـتـهل ان تـأتي الـبـدايــة ا
ـــوسم عـــنــــدمـــا تـــعـــادل الــــفـــريق مع ا
الـسـمـاوة الـفـريق الـذي بـالـكـاد بـقي في
ـسـابـقـة الــنـتـيـجـة الـتي اثـارت غـضب ا
جمـهـور الفـريق والبـد ان يدفع لـهـا ثمن
ـدرب حـكـيم حـيث قـررت اإلدارة ابـعـاد ا
شاكر وتسمية باسم قاسم مدربا للفريق
الـذي عـكس انـطـبـاع كـبـيـرا في الـبـدايـة
قـبل ان تـفـرض االحـتجـاجـات الـشـعـبـية
تـــــوقف الـــــدوري ومن ثـم واجه  قـــــاسم
ـلـحق ــشـاركـة  ــهـمـة حـيث ا إخـطـار ا
دوري إبطـال أسيـا ولعب مـباراة واحدة
امام باختكور جتـرع اخلسارة العريضة
الــتـي ســرعت بــخـــروجه من واحــدة من
اهم الـــبــــطـــوالت بـــعــــد دوري األنـــديـــة
العربـية وقبـلها كـاد الفريق ان يـنسحب
من خوض لقـاء ملحق الـدوري األسيوي
بعـدمـا فشـلت جـهود اجلـهـة الراعـية في
ر شـاركة فيهـا وشكل اخلروج ا تام ا
األسيوي ضربـة للفريق وجـمهوره الذي
شعـر باإلحـباط في ظل اخلـروج السريع
من البـطـولة واخلـسارة الـقـاسيـة وفشل
الـفـريق في ثــالث مـهـمـة ولم يـبـقى امـام
باسم قاسم اال التـحضير لـلدوري بعدما
ـشـاركـة لـلـفـرق حيـث شارك تـقـرر تـرك ا
فريقا وسط اهتمام جهاز الفريق في 15

نافسة على اللقب. تصعيد ا
وخاض مباراة االفتتـاح مع الطلبة التي

في احـــد تــفـــضل مـــواســمه  89نــقـــطــة
واجلــويـة  84فــيــمــا جــمع الــزوراء 65
نقطة على بعد نقطت  من النفط واربع
نـقاط مـن  ميـسـان وكـانت مـهمـة صـعـبة
درب حكيم شاكر الـذي أنقذ مهمته مع ا
باحلصول على لقب الـكاس التي منحته
ـلحق بـطولـة األنديـة العـربية مشـاركة 
ـاضـي فـشل فـيـهـا كـثـيـرا ولم الـصـيف ا
ــســتــوى يــتـــمــكن الــفــريق من تــقــد ا
واألداء والـــنـــتـــائج فـــخـــرج مـن الـــبــاب
الـضـيق ولم يـعكس نـفـسه كـأحـد الـفرق
ــعـــروفــة مــحـــلــيــا وعـــربــيــا الــقـــويــة ا
خـصوصـا في الـتـقدم بـبـطـوالت الدوري
ــشـــاركــات في الـــبــطــوالت والـــكــأس وا
اخلــارجـــيـــة وكـــان مـــهـــمـــا ان يــعـــكس
مـسـتـواه والـكـرة الـعـراقـيـة في مـشـاركة
بـاهـتـة تـركـت اكـثـر من سـؤال لـيس بـ
جمـهوره حـسب بل بـ الوسط الـكروي
الــذي كـان يـعــول عـلـى جـهـود الـالعـبـ
ـدرب اخلبـيـر الـذي سـبق وحقق ودور ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة نـتـائج مــهـمـة مع ا
شـاركة صـعوبـات كبـيرة امام وشكـلت ا
ـشاركـات الـقادمـة بـعـدما ضـيع فـرصة ا
لـحق والـلـعب بـبطـولـة األنـدية جتـاوز ا
الــعـربــيـة لــكــنه خـســر كل شيء بــسـبب
ــتـدنـي لالعــبـ والــفــريق الـذي األداء ا
كان خـيـبة كـبيـرة عـندمـا فشل امـام فرق
متواضعة ولو كـرة القدم اليوم ال تعرف
فــرق صـــغــيــرة او كــبــيــرة بل من يــقــدم

ويعطي ويلعب.
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وبـــــقي الـــــزوراء من دون ان يـــــقــــدر من
تــدعــيم صــفــوفه بــسـبـب األزمـة قــبل ان
يــخـســر لـقـاء الــسـوبــر من الـشــرطـة في
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ـؤقتـة الحتـاد كرة الـقدم أعلـنت اإلدارة ا
متاز استمرار تـأجيل مسابقـة الدوري ا
بكـرة القـدم لغـاية الثـاني والعـشرين من
الشـهر اجلـاري وفقـا للـمسـتجـدات التي
يـشهـدهـا الـبلـد ومـا تـقرره خـلـيـة األزمة
إزاء انــتـشــار فـيـروس كــورونـا بــحـسب
رئيس الـلـجنـة اياد بـنـيان بـعدمـا ارتأت
الـفـرق تـقـد مـقـتـرحـا إللـغـاء الـبـطـولـة
ـتـوقـفة لـكن الـراي يـبـقى لـلجـنـة فـيـما ا

يــخص تـفــعـيل الــنـشــاط الـكـروي
ــشـــاركــة وحتـــديــد الـــفـــرق ا
بــبـــطــوالت اســيــا واألنــديــة
العربية رغم ان مشاركاتها
ـضـمـونـة إمام لـيـست بـا
تـــــعــــلـــــيـــــمــــات جلـــــنــــة
كن التراخيص التي ال 
تطـبيـقهـا من أي األندية
احملــلـيــة وقـد تــصـدر
تعـليـمات أخرى من

حسمت في أخر دقيقة عن طريق الالعب
مهند عبـد الرحيم براسيـة جميلة أثارت
فـرحــة األنـصـار واإلعـراب عـن تـقـديـرهم
جلــهـــود الــفــريق واحلـــصــول عــلى اول
نــتـيــجــة عـلى حــسـاب الــغـر الــطـلــبـة
وألهــمــيـة الــلـقــاء والـنــتــيـجــة وطـريــقـة
ـبــاراة الـتي احلـسـم في اخـر حلــظـات ا
منـحت الـفريق جـرعـة كبـيرة والن الـفوز
جاء بعد اخلروج من مـلحق إبطال أسيا
النكـسة الكـبيـرة التي جعـلت من الفريق
مــسـتــهـدفــا وخـارج ســيـطــرة الـلــقـاءات
نافسة وفي ـرور با همة  على طريق ا ا
فـرحـة كـبــيـرة الن الـفـوز جـاء في الـوقت
القاتل وألنه حتقق على الطالب اخلطوة
رور من بـوابـتهم الكـبـيرة لـلـزوراء في ا
في مهـمـة لم تكـن سهـله بل نـقطـة حتول
ـنافـسة عـلى لقب وتصـاعد الـرغـبة في ا

الدوري.
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كما جنح الفريق مـرة اخرى بالفوز على
الكهرباء بهدف وعن طريق نفس الالعب
في مـهــمـة لم تـكن سـهـله لــكن الـنـتـيـجـة
شاركة ومهمة باسم قاسم الذي دعمت ا
ـشــاركـة وحــجم ضـغط يــدرك طـبــيـعــة ا
اجلمهور في ان يجد الفريق في الوضع
ـوسم األخـيـر ـطــلـوب بـعـد حتـديــات ا ا
ـــــشـــــاركــــات واخلـــــروج اخملـــــيب مـن ا
اخلارجية وشيء مهم ان ينافس لألخير
عــــلى لــــقب الــــدوري احملــــلـي  ورغــــبـــة
تـحد مع الـفـريق بقي يـتابع اجلمـهـور ا
باريات من خالل التلـفزيون يعد إقامة ا
ــــبـــاريـــات من دون جـــمـــهـــور قـــبل ان ا
تــتـوقف الــكـتـيــبـة الـبــيـضـاء فـي مـلـعب
األمـــانــة حـــيث الــتـــعــادل مـع أصــحــاب

األرض من دون أهـداف لـيـرتـفع رصـيـده
الى سبع نقاط وبعد دور انتظار للفريق
تـــوقف الــدوري بـــســبب انــتـــشــار وبــاء
وقع اخلامس من كورونا والزوراء في ا
ب  15فريقا مشـاركا في وضع تهديفي
متراجع بعدما سجل الفريق فقط هدف
عن طــريق الالعب مــهـنــد دون ان تـهــتـز
شــــبـــاكـه ورغم امـــالـه قـــائـــمــــة لالن في

نافسة على لقب البطولة. ا
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لل تسرب الى نفوس اإلدارة لكن يبدو ا
التـي سبـقت الـكل في مـقتـرح الـطلب من
ؤقتة بإلـغاء الدوري ويبدو ان اللجنـة ا
اسـتـمـرار تـأجـيل الـدوري يـكـلف اإلدارة
ـفـلـسـة أجـور عـقـود ورواتب الالعـبـ ا
وجــــوانـب صـــــرف اخــــر ألنـــــهـــــا تــــرى
اســــتــــمــــراره احلــــالي ســــيــــمــــتــــد الى
ـوسـم الـقــادم ويـنــعـكس اســتـعــدادات ا
سلبا ما يضـاعف الصرف ويثقل النادي
الــذي بـــالــكــاد شـــارك في الــدوري وألنه
يــنـتــظـر ان يــغـيــر من مـســار األمـور في
ـوسم الـبـحث عن الــلـقب الـذي خـسـره ا
ـــاضي والزال بـــعـــيــد عـن طــمـــوحــات ا
شاركـات ورغبة جـمهوره الـذي يعيش ا
حسرة استـعادة اللقب وهـو يتواجد في
ا مـوقع بـعيـد في الـتـرتـيب الـفـرقي ور
يقطع الطريق عليه في التقدم لإلمام اذا
مــا اســتــأنف الــدوري وفي مالحــقــة من
يناء وكالهما بنفس الرصيد الطالب وا
ـربـع عـلى حتـقـيق فـيـمــا حتـرص فـرق ا
ــنــافــســـات الــتي تــمــنـــحــهــا الــتــقــدم ا
والصـراع على لـقب الدوري حيـث النفط
واجلـويـة وكالهــمـا يـقـدمـان مـسـتـويـات

واضحة.
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ـنـتخب الـعـراقي السـابق عـدنان بثـقـة االغلـبـية حـظي كـاب ا
ـؤهــلـة لـتـولــيه وزارة الـشـبـاب ــطـلـوبـة ا درجـال بـاألصـوات ا
قـترحة مـن قبل رئيس والـرياضـة ضمن الـتشكـيلـة الوزاريـة ا
ــكـلف مــصــطـفـى الـكــاظــمي وعم الــتـفــاؤل اوسـاط الــوزراء ا
الرياضـي كون درجال يعد الـنجم الكروي االول الذي يتولى
ـنصب اضـافـة لـتـاريخه الـريـاضي احلـافل كـونه احرز هـذا ا
ـشـاركـته ـنـتــخب الـعـراقي عــدد من الـبـطـوالت اضــافـة  مع ا
ـنـتـخب في خـمس دورات ـبـيـة وتـمـثـيـله ا بـدورة االلـعـاب االو
لـبطـولة كـاس اخلـليج كـما حـقق لـقب الدوري لـستـة مرات مع
انـديـة الــزوراء والـطـلـبــة والـرشـيـد فــضال عن احـرازه لـكـاس
العراق ألربـعة مرات كما شارك بـبطولة االنديـة العربية لثالث

مرات..
وقـبل ان نحـلل حاجـة منـصب وزير الـشبـاب والريـاضة لـنجم
من طـيـنـة درجـال لــدفع عـجـلـة الـريـاضـة وابـعـادهـا عن شـبح
االزمات خصوصا وان مشكلة رياضتنا مزمنة خصوصا مع
ــادي وتــكــثـيف بــقــاء اسـطــوانــات االشــارة الى قــلـة الــدعم ا
االهـتمام بـاأللعـاب الريـاضيـة ذات الشعـبيـة الواسـعة السـيما
ـقارنـة مع قـلـة االهـتمـام بـريـاضـات ذات اجناز كرة الـقـدم بـا
ـسـؤولون حلـقـقنـا من خاللـها مـهم ومـتـميـز لـو التـفت الـيهـا ا
بي اخـر يضاف لـلوسام الـيتيم الـذي أحرزه الرباع وسام او

نصرم.. عبد الواحد عزيز وذلك في ستينيات القرن ا
تـولـي درجـال لــكــرسي الــوزارة يــؤهل الــكــثــيــرين لــلــشــعـور
بـالتـفاؤل في دفع عـجـلة الـرياضـة العـراقـية فـالسـجل احلافل
نـحـنـا شـعور بـاإليـجـابـية في الـذي يـتـمـتع به عـدنن درجـال 
نقاء سمـاء الرياضة العراقية وعدم تلبد اجوائها بالغيوم التي
ـلف ـتـكــررة والشك ان درجـال سـيـولي ا تـطــلـقـهـا االزمـات ا
الـكــروي اهــتـمــامــا اسـتــثــنـائــيــا لـيـس من جـانـب كـونه العب
نتـخب العراقي بكرة القدم في محطات ازدهارها التاريخي ا
فحسب بل الن كـرة القدم لعبة منحت العـراقي دافعا للحياة
فـمع تـعسـر تـشكـيل احلـكـومة بـرز خـبر مـنح الـثقـة بـاألغلـبـية
لصالح عـدنان درجال كخبر بزغ بـزوغ الشمس في يوم ملبد
بــاألجـواء الـقـاسـيــة واعـطى تـلك الــتـشـكـيـلــة الـتي ظـهـرت من
اسوار القلق الذي يكتنف العراقي السيما مع اخبار جائحة
ـعدالتـها الـتي تتوالـى فضال عن االزمة كورونـا واالصابات 
االقتصـادية التي جنمت جراء انخفـاض اسعار النفط السيما

ورد الرئيسي والوحيد للبلد.. وان النفط يعد ا
وجتـربة عـدنـان جديـرة بـاالهـتمـام فـمع بقـائه كـإداري ومدرب
في مـيادين الـشقـيقة قـطر سـيمنـح لوزارة الشـباب والـرياضة
من خالل تـولـيه كــرسي الـوزارة فـرصـة مــهـمـة في صب تـلك
ـهـمــة اجلـديـدة لـدرجـال والشك في ان االزمـة الــتـجـربـة في ا
االقـتـصــاديـة اخلـانــقـة الـتي سـتــعـصف بـالــبـلـد وســتـنـعـكس
بـصورة مـبـاشـرة او غيـر مـبـاشرة عـلى واقع مـجـاالت عـديدة
ـستقبلي مع ابرزها الـرياضة من خالل عدم مقـارنة واقعها ا
ــيـدان خـصــوصـا مع تــولي وزيـر الــشـبـاب مـا شـهــده هـذا ا
والرياضـة االسبق عبد احلس عبـطان منصب وزير الشباب
والريـاضـة ومـا حـقـقه هـذا الوزيـر من نـهـضـة ريـاضـة ابرزت
العب في عــدد من احملـافــظـات وابــرزهـا مـلــعـبي عــددا من ا
العب من اقــامــة كــربـالء والــبــصــرة ومــا اســهــمت به تـــلك ا
ــبــاريـات الــوديــة الــتي اســتــقـطــبت الـى جـانب الــبـطــوالت وا
نـتخـبات الشـقيـقة الـتي اسهمت مـنتخـبنـا الوطنـي عددا من ا
العـب ومــنــحت االولــويــة لــلــمالعب بــرفـع احلــظــر عن تــلك ا
الـعـراقــيـة بـدعـم مـلـفــاتـهـا في امــكـانـيــة اسـتـضــافـة عـدد من

البطوالت بنسخها االسيوية والعربية واخلليجية..
والشك في ان حتـديـات الـوزارة سـتــكـون مـاثـلـة امـام درجـال
ـؤهلة برفع اسم السيمـا مع استقطـابه للمـهارات الريـاضية ا
ـســاحـة الـواسـعـة الـتـي ابـرزتـهـا جـائـحـة الـبــلـد عـالـيـا ومع ا
الكورونا في تأخير انطالقة عدد من االستحقاقات وما تسهم
ـســاحـة من شــد الـهـمـم وتـأكـيــد اجلـدارة الـعــراقـيـة بـه تـلك ا
تطورة لذلك ال غرابة في كم التفاؤل نتخبات ا للحـاق بركب ا
الــذي ابـرزه مــتــابـعي الــشـارع الــريـاضي
وهم يـرقـبـون تـلك الـلـيـلـة الـعراقـيـة الـتي
مـنـحت الثـقة بـاألغـلبـية لـدرجال في ان
يقـود دفة رياضة البـلد واخراجها من

نفق االزمات..
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وجه وزيـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
اجلـديـد عـدنـان درجـال رسالـة الى
اجلـــمــاهــيــر الـــعــراقــيـــة ولــلــوسط
الـريـاضـي احملـلي. وقـال درجـال في
بــيـان تـلـقت {الـزمــان) نـسـخـة مـنه
(األخـــــــــوات واألخـــــــــوة االكـــــــــارم
الــســـيــدات احملـــتــرمـــات.. الــســادة
ـهـنـئـون لنـا وكل من احملـتـرمـون.. ا
لم تسنح له الفرصة لـتقد التهنئة
ــســمــيـات ال بــجــمـيـع الـصــفــات وا
تـــســعــكم جـــمــيع كــلـــمــات الــشــكــر
واالمـتــنـان الــتي غـمــرتـمــونـا بــهـا
ــشـاعــر وطــيب االمـنــيـات وصــدق ا
التي اجـدها امانـة في عنـقي إلكمال
ـهـمـات الـتي تـنـتـظـرنـا ويـتـرقـبـها ا

الــــشـــارع الـــشـــبـــابي واجلـــمـــهـــور
الــريــاضي والــتي خط الــكــثــيــر من
سـفـرهـا وأسـاسـهـا الـسـادة الوزراء
ـكـان الـذي ن سـبـقـوني في هـذا ا
بــدأت اسـتــشــعــر ثـقل مــســؤولــيـته
وجـســامــتـهــا مــبـكــرا). وأضـاف (ال
يسعني اال ان اعاهـدكم عهد الرجال
االوفــيـاء الـصـادقــ أن أكـون عـنـد
حـسن ظــنــكم في مــواصـلــة حـمــلـة
الــــبـــنــــاء واإلعــــمــــار واإلصالح في
قطاعيّ الشباب والـرياضة ال سيما
رحـلة احلـاليـة تتـطلب تـظافر وان ا
جــمـــيع اجلــهــود إلجنـــاح مــســيــرة
العمل مـتوكالً على الـله ومستـعينا
ــســانــدتــكم لــنــا ودعــمــكم بــكم و
ـعـنـوي الـذي يُـحـمـلـنـا مـسـؤولـيـة ا

مـضاعـفـة لتـقـد كل ما فـي وسعـنا
خدمة لبلدنا العزيز). وأختتم كالمه
ـشـاعـركم الـنـبـيـلة بـالـقـول (شـكـراً 
وأسـأل الـله الــتـوفـيـق لـكم جـمــيـعـا
ولبـلدنـا وشعـبنـا الكر دوام األمن
واإلزدهار). على صعيد متصل عدت
الهـيأة التـطبيـعية لالحتـاد العراقي
نتخب لكرة القـدم استيزار كـاب ا
الــوطـــني الــســـابق عـــدنــان درجــال
حلـقـيـبـة وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
(كــــســــراً لـــــعــــصـي احملــــاصــــصــــة
الطائفـية). وتقدمت الـهيأة في بيان
تـلـقت (الـزمـان) نـسـخـة منـه (بأزكى
التهـاني والتبريـكات للكـاب عدنان
درجـــال بـــتـــســـلــمـه مـــنــصـب وزيــر
الـشــبـاب والـريـاضـة مـتـمـنـ له كل

الــــتـــوفـــيـق والـــســـداد فـي مـــهـــامه
اجلـديـدة لـتـحــقـيق مـا يــتـطـلع إلـيه
أبناء شعبـنا العزيز). ورحب رئيس
الــهــيـأة الــتــطـبــيــعـيــة ايــاد بـنــيـان
(بـــتـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة اجلـــديــدة
ـان ومـنــحـهـا الــثـقــة من قـبل الــبـر
التي نـأمل أن تضع مصـالح العراق
أوال وتـلــبـيــة احـتـيــاجـات الــشـعب
ـشــروعـة في حتــقـيق ومـطــالـبــهم ا
نشـودة). وثمن بنيان اإلصالحات ا
(اجلـهــود الـكـبـيـرة لـرئـيس الـوزراء
مـصــطـفى الـكــاظـمي الـذي جنح في
تذليل الكثـير من العوائق في طريق
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة وكـذلك
وقف الوطـني لرئيس مجلس ثمن ا
الــنـواب مــحـمــد احلـلـبــوسي الـذي

خـــلـق الـــتـــوازن وجنـح في إقـــنـــاع
جميع الكتل السياسية باختيار من
وصــفه (ســد دوكــان) الــشــخــصــيـة
الــوطـنــيــة الــتي كــســر من خاللــهـا
عصى احملاصصـة والطائفـية). كما
وجـهت الـهـيـأة الـتـطـبيـعـيـة الـشـكر
والــتـقـديـر لـوزيـر الـشـبـاب الـسـابق
احـمد ريـاض العـبيـدي عـلى تفـانيه
وجــــهـــوده طــــوال فــــتــــرة تــــولــــيه
مــســـؤولــيــة الــوزارة مــتـــمــنــيه له
الــنــجـــاح والــتــوفــيـق في خــطــوته
قبلة. ولفتت الى انها (تتطلع إلى ا
مزيد من التعاون مع وزارة الشباب
ا فيه ؤسـسات  والرياضة وبـقية ا
خـــيـــر لـــكــــرة الـــقـــدم والـــريـــاضـــة

WO³O³(« VFK∫ وزير الشباب اجلديد عدنان درجال اثناء تفقده ملعب احلبيبية في بغدادوالشباب في عراقنا احلبيب).

حلـ حـسم الـعـقـوبـة بـشـكـلـهـا الـنـهـائي
ـــطــروحـــة االن لــلــبـت بــهــا فـي جلــنــة وا
االخالقــيــات وذلـك اســتــنـــاد لــلــمـــيــثــاق
ـــبي والـــنـــظـــام االســـاسي لـــلـــجـــنــة االو
عترف به من قـبلها. بية الـعراقيـة وا االو
يـذكـر ان احتـاد السـبـاحـة يـشـهـد بـالوقت
ـشـاكل الـتي احلـاضـر انـقـسـامـا بـسـبب ا

بي عموما. عصفت بالبيت األو

ســـلـــطـــان في بـــيـــان إن االحتـــاد الـــدولي
بـيـة الـعراقـيـة الـيوم لـلـسبـاحـة سـلم االو
كــتــاب عـقــوبــة تـعــلــيق سـرمــد عــبـداالله.
وأوضح ان اجــراء االحتـــاد الــدولي هــذا
ــبـيـة الـعــراقـيـة بــشـكل رسـمي وضع االو
امــام اتـخــاذ ذات اإلجـراء بــحق عــبـداالله
وتعلـيق عضويـته في اجلمعـية العـمومية
ـبـيـة الـعـراقـيـة ـكـتب الــتـنـفـيـذي لألو وا

ولــوائـحــهـا والــتـعــجـيل بــإبـعــاد سـرمـد
كتب التنـفيذي على خلفية عبداالله من ا
قــرار االحتـاد الــدولي لــلـســبـاحــة. وكـان
االحتاد العراقي لـلسباحة بـرئاسة خالد
كـبيـان قـد أعلـن ان رئيس االحتـاد سـرمد
ـكـتب الـتـنـفـيذي عـبـد االله بـات خـارج ا
ــبـيــة الـعــراقـيــة. وقـال واجلــمـعــيـة لألو
الناطق باسم احتاد السباحة حميد علي
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نـفى رئـيس احتـاد الـسـبـاحـة سـرمـد عـبـد
ــبــيـة االله وجــود طــلب من الــلــجـنــة األو
ـالـيـة الـدولــيـة بـاسـتــبـعـاده من األمــانـة ا
ـبـيــة الـوطـنـيـة عــلى خـلـفـيـة لــلـجـنـة األو
وجود مـشاكل في احتـاده. وقال عـبد االله
ـبـيـة رعـد ان اتـصل بـرئـيس الـلـجـنـة األو
حمودي الذي نفى بدوره تلقيه أي اتصال
ـبـيـة الـدولـيـة بـشـان هذا من الـلـجـنـة األو
وضـوع وأضـاف عـبد االلـه انه طلب من ا
ـا يشـكـله هذا حـمودي اصـدار بـيان نـفي 
وضوع من لغط حيث روج له في مواقع ا
التواصل االجـتماعي بـشكل مقـصود على
حد قوله وكـانت انباء قـد ترددت عن تلقى
ـبـيــة الـعـراقـيـة رعـد رئـيس الــلـجـنـة االو
ـبــيـة حــمـودي اتــصـاالً مـن الـلــجـنــة االو
الدوليـة بشأن االحتاد الـعراقي للـسباحة.
وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي خبر
مــفـاده ان رعــد حـمــودي رئـيس الــلـجــنـة
ـبيـة العـراقـية تـلـقى اتصـاال هـاتفـيًا االو
بيـة الدوليـة. كما جاء في من اللجـنة االو
بية الـدولية حثت حمودي اخلبر ان االو
عــلـى ضــرورة احــتــرام قــرارات الــدولــيــة

كل الـتوفـيق والـنجـاح في قـيادة الـريـاضة
والــشـبــاب في الـعــراق الى بـر اإلســتـقـرار
وحتقـيق الـنجـاح ورفع الـعلم الـعراقي في

يادين الرياضية محليا ودوليا. جميع ا

درجال مـنـصب وزارة الشـبـاب والريـاضة.
ـــكــتب الــتــنــفــيــذي وقــال الــســلــمــان ان ا
ــثال بــرئــيـسه ــبــيــة الــعـراقــيــة  لــلــبـارا
الدكتور عـقيل حميد يـتمنى للـسيد الوزير
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ـبـيــة الـوطــنـيـة هـنـأ رئــيس الـلــجـنــة االو
العراقية رعد حمودي جنم الكرة العراقية
ـنـاســبـة تــسـمــيـته وزيـراً عــدنـان درجــال 
للـشباب والـرياضـة في احلكومـة العـراقية
اجلديـدة. وتـمنى حـمودي لـلوزيـر النـجاح
ـهـمته الـشـبابـيـة والريـاضـية والـتوفـيق 
ــــــــضـي درجـــــــال ــــــــولـى ان  ســــــــائـالً ا
سؤولـيته اجلديدة بـالنجـاح الذي يعوّل
علـيه الـقطـاعان الـشـبابي والـرياضي. كـما
ــبـيـة الــوطـنـيـة بــارك رئـيس الـلــجـنـة االو
الـعـراقـيـة رعـد حـمـودي إنـبـثـاق احلـكـومة
الــعــراقـيــة اجلــديــدة بــرئــاســة مــصـطــفى
الـكـاظـمي. وقـدّم حمـودي تـهـنـئـته لـرئيس
مجلس الوزراء مصـطفى الكاظمـي متمنياً
همـته الوطنـية التـي يتصدى له النجـاح 
لــهــا في ظــرف عــراقي ودولي عــصــيــبـ

داعـــيــــاً الـــله جـلَّ وعال ان يـــســــدد خـــطى
ا فيه اخلير احلكومة اجلديدة بـرئاسته 
للعـراق أرضاً وشـعباً. عـلى صعيـد متصل
بية الوطنية قال مدير إعالم اللجنة البارا
الـعــراقــيــة هـشــام الــسـلــمــان ان الـلــجــنـة
ــبـيـة تـبـارك لـلـنـجم الـدولي عـدنـان الـبـارا
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بية عقيل حميد رئيس اللجنة الباراو
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 انقسام احتاد
السباحة على
خلفية مشاكل
عصفت باللجنة
بية العراقية األو

االحتاديـن األسيـوي والـعربي قـد تـعوق
ـشـاركـات االمـور بـعـدا كــثـر من مـهـمـة ا
اخلــارجــيــة لــكن في كل األحــوال يــبــقى
األمر معلـقا بقرار الـلجنة الـتي تكون قد
اضي عقـدت اجتـماعـا نهـاية األسـبوع ا
تــداولت في واقع الــدوري الــذي يــواجه
حتيات كبيرة إمام استئنافه مرة أخرى.
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ـتحـمسـة لغـاء الدوري ومن ب الـفرق ا
فـريق الــزوراء عـلى عـكس الــعـادة كـونه
نافسات احمللية عتاد على ا الفريق ا
عـلى جـميـع البـطـوالت احملـلـية
وحتت أي عـــنـــوان وألنه هــو
مـــتــصـــدر ألـــقــاب بـــطــوالت
الدوري والـكأس ويـهتم بـها
كثيـرا قبل ان يثـير قراره في
مـشاركـة بـقـيـة الفـرق بـإلـغاء
الدوري  مع ان الـفـرق أعـلنت
أســبــاب مـشــتــركـة تــكــون قـد
ؤقـتة عرضـتـها عـلى الـلجـنـة ا
وهناك عالمـات تساؤل حول
راي الــــنــــادي الـــذي يــــبـــدو
يواجه مـشاكل مـاليـة ظهرت
ـــــاضـي الزالت ـــــوسم ا مـن ا
قائمة للـيوم مؤكد سببت
للفريق مشاكل قبل ان
يــتـرك الــفــريق عـدد
من جنــــومه حـــيث
عالء عــبــاس كــمـا
أثـرت في انــتـداب
العــــــبــــــ لــــــدعم
خــطـــوط الــفــريق
الــــذي اســــتــــمــــر
وسم يعاني من ا
ــاضي عـــنــدمــا ا
تراجعت نـتائجه
كـــثـــيــرا قـــبل ان
يــتـــدارك األمــور
فـي اجلــــــــــوالت
األخــيــرة لـيــقف
ثــــالــــثـــا خــــلف
ــــــ الـــــــغــــــر
الــــــــشـــــــرطـــــــة
واجلـــــــــويــــــــة
بـــــــفــــــارق ط
كــــبـــيــــر من
الـــــــــنـــــــــقط
عــــــنـــــدمـــــا
جـــــــــــــــــمـع
الـــشـــرطــة



ال تـــبـــالغ فــيـــمــا تـــنــتـــظــره مـن اآلخــرين وحتـــكم في
انفعاالتك.رقم احلظ 2
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 احــتــرس من دخـالء يــعــرضــون عالقـــتك بــشــريــكك
للتوتر.يوم السعد االحد.
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تتعـامل بحكمـة مع من حتب. تعقد صـداقات ولقاءات
جديدة.رقم احلظ 9
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ـقاومـة رغبـتك في انـتقـاد اآلخرين  يـنصـحك الفـلك 
وإصرارك على نصحهم. 
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 قد تنجح اليوم في التخلص من ارتباط متسرع يثقل
كاهلك.رقم احلظ .3
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 تميل لـلتكاسل حـتى الرابعـة عصرا وعـليك أن تكون
ساء. يقظا وكتوما في ا
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تتـوق للـسفـر أو للـمغـامرة وتمـيل لـلتـخطيـط أو للـقيام
برحلة مع األصدقاء.
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 تتعـامل مع من حتبهم بلطف وتقف بجـانبهم.الكتمان
افضل في هذا اليوم .

Íb'«

 تــشــغــلك أمــور مــالـيــة أو تــتــفــاوض بــشــأن حــقـوق
متأخرة.يوم السعد الثالثاء.
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االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 
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 ال تـتـردد في طـلـب مـشـورة اخلبـراء فـالـيـوم مـنـاسب
لالستفادة من خبرات اآلخرين. 
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االقتـراحات اجلـديدة التـي دارت في رأسك ستـبصر
النور االسبوع القادم .

 u(«

Âu−M «Ë X½√·Ëd(« rKÝ

اكــتب مــرادف ومــعـانـي الـكــلــمـات
افـقـيـا فـقط ضـمن خـانـات الـدوائـر
ــطــلــوبـة: حتــصل عــلى الــكــلــمـة ا

(شخصية عربية):
 1-قوان

 2-الة موسيقية وترية
 3-حواجز
 4-زوجة

 5-مدينة مصرية
 6-اسمخ مطربة عربية قديرة

 7-من سور القران الكر
 8-دولة عربيية
 9-شهر ميالدي
 10-الضغينة
 11-نهر اوربي

 12-اتيه 
 13-شجاع
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حــقّـق الــنـــجم دواين جـــونـــســون أمـــنـــيــة
ـــدرّســـة كــــارول بـــروبـــسـت وذلك قـــبل ا
تـقـاعدهـا بعـد أن لـبّى رغبـة مـدرس زميل
لـها عبر أحد مواقع التواصل اإلجتماعي
الـــذي قـــام كل يــــوم بـــتـــوجـــيـه طـــلب إلى
جــونـســون من أجل إرســال رســالـة لــهـا
.كــمـا وجّه خـصــوصــاً أنـهــا حتــبه كــثـيــراً
جـونـسـون رسـالة لـهـا عـبـر مـقـطع فـيـديو
عـبّـر فيه عن مـدى شـكره لـهـا عمّـا قـدّمته
كـمــدرّسـة لألطــفـال الــصـغــار عـلى مـدار
سـنوات. ويحضر جونسون لفيلمه اجلديد
قرر عرضه في (ادم االسـود) الذي من ا
 20 كــانــون األول عـام  2021 بــعــد جنـاح

رحلة التالية). فيلمه األخير (ا
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ي الــعــراقـي حتــدث عن (مــفـــهــوم االخــتــبــارات االكــاد
االلكتـرونية واهميتها) ضـمن دورة (التقييم و القياس في

التعليم عن بعد) التي اقيمت عبر منصة اريد.
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الـــكـــاتـب الـــعـــراقي صـــدر له عن
مـؤسـســة ثـائـر الـعـصـامي اجلـزء
الثـالث من كـتـاب (نون الـنـسوة -
مـابعـد االنوثة  –لـلنـسـاء مواقف)
ويـضم مقـاالت سـبق وان نـشـرها

في (الزمان).
 w{«— bL×
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عـلومـات في كلـية بـغداد لـلعـلوم مـدير قـسم تكـنولـوجيـا ا
االقـتصـاديـة اجلامـعـة حاضـر في ورشـة عمل الـكـترونـية
ــاضي بــعـنــوان (طـريــقــة انـشــاء بـنك اقـيــمت االربــعـاء ا
االســئــلــة بــاســتـخــدام غــوغل فــورمس وانــواع االســئــلـة

تاحة). ا
 œuFÝ vM
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الـباحث الـعُمـاني صدر له عن اجلـمعـية الـعمـانيـة للـكُتاب
واألدبــاء بــالـــتــعــاون مع (اآلن نـــاشــرون ومــوزعــون) في
ــقــامـــات أبي احلــارث األردن كــتـــاب (قــراءات ســرديـــة 

توسط. البرواني) ويقع في  375 صفحة من القطع ا

الفـريق الركن الـعراقي تمت وبـاستـثنـاء خاص من رئيس
الـوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي اعــادته الى اخلــدمــة بــعـد

احالته الى إمرة الدفاع.
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صـور األردني حاز على امـتيـاز لقب فنـان الذي تـمنحه ا
اجلـمعـيـة األمـريـكيـة لـلـتصـويـر حـيث مـثل األردن والدول
ـيـة اخملـتــصـة بـهـذا الـعــربـيـة في أحــد أهم احملـافل الـعــا

اجملال.
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مـكـتـبة خـاصـة للـكـتب الـفنـيـة واخرى
ــــدني والــــتــــواصل لــــلــــمــــجــــتـــمـع ا
االجتـماعي). وعـن الشئ الـذي يفـتقده
خالل فـتـرة مــابـعـد االفــطـار في شـهـر
رمـضـان احلالي اكـد (افـتقـدت لـلكـثـير
ـمــارســات الـتي كــنت امـارســهـا من ا
منها الذهاب الى احتاد االدباء وكذلك

سرحية). مشاهدة بعض العروض ا
واكـد الفـنان ريـاض شـهيـد (ان البـقاء
نزل مدة طويلة ضمن االجراءات في ا
ــواجــهــة والـتــخــلص من الــوقــائــيــة 
كـورونـا لم يـكن عـائـقـا امـام الـفـنـان
ـشـاريع الجنـاز مـايـريـدون من خالل ا
ـــؤجـــلـــة كــــذلك واالهم اخلـــلـــوة مع ا
ـاضي واشــيـاء الـنــفس واســتـعــادة ا

كثيرة اخرى). وعن الذي تعلمه خالل
ــنــزل يــضــيـف شــهــيـد ــكــوث في ا ا
(تـعلـمت كيـفيـة االعتمـاد على الـنفس
في احلـاالت الــطــارئـة كــذلك تـمــتـعت
بـقـراءة الكـتب الـنقـدية خـصـوصا في
ـــســرح اضــافــة الى كـــتــابــة بــعض ا
مذكراتي الـيومية). وعن الـذي افتقده
بـــعــــد االفـــطــــار الـــيـــومـي قـــال (اهم
مافتقدته هو زيارة االصدقاء للحديث
عن االعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة والـــدرامـــيــة
ستقبليـة كذلك افتقدنا التجوال في ا

شوارع بغداد).
 وقـال الـتـشـكـيـلي فـاضل وتـوت (هي
فــرصــة ان نــظل في الــبــيـت لــلــراحـة
الـنـفـسـيـة ومراجـعـة الـذات بـعـد عمل

ــنــصب امــ مــضن خـالل تــســلــمي 
سـرنـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ الـذي
اخـذ وقـتي واالن احلـظـر سـمح لي ان
ـهـام الـبيـتـيـة وبـالرغم اجنـز بـعض ا
من تــعـــرضي حلــادث عـــرضي اثــنــاء
ـراوح الـســقـفـيـة في تـثـبــيت احـدى ا
ــنـزل ولــكـنـنـي اشـعــر انـني ســعـيـد ا
التـمـام مـهـام كـانت مـتـراكـمـة ويـقـيـنا
انـنـا نفـتـقد بـعض الـتقـالـيد الـتي كـنا
ـارسـهـا خالل فـتـرة مـابـعـد االفـطار
قهى لكن وهي اللقاء باالصدقاء في ا
الـــوبـــاء لم يـــســـمح لـــنـــا بـــالـــلـــقــاء
والتجمعات  ونسال الله عزو جل
ان يـذهب عــنـا الــوبـاء ويــشـفي

مرضانا جميعا).

ـمـثـلـة الـسـوريـة عـادت إلى دمـشق قـادمـة من الـشـارقـة ا
عـلى م طائرة أجلت  251 سـورياً من اإلمارات الـعربية
تحـدة بعد أن عـلقت هناك بـسبب توقف مـطارات العالم ا

منعاً النتشار وباء كورونا.

ـديرية مديرة ثـقافـة محافـظة الزرقـاء االردنيـة اعلنت ان ا
نـظـمـت عـبـر مــنـصـتــهـا اإللــكـتـرونــيـة وضــمن بـرامج عن
الـتــكـيف االجــتـمـاعي ورشــة فـنــيـة لــلـتـعــرف عـلى أسس
ستـخدمة وبـناء األشكال تشكـيل الفسـيفسـاء واألدوات ا

بها.
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في ظـهـور نادر لـهـا على مـواقع الـتواصل
ـمثلـة الشـهيرة جنالء االجـتماعـي هنأت ا
فـتحي زوج ابنتها ياسم اخملرج خضر
مـحمـد خضـر بعـيد مـيالده األربعـ عبر
مـقــطع فـيــديـو انــتـشــر بـشــكل كـبــيـر بـ
. وتمنت فـتحي البـالغة من الـعمر ـتابعـ ا
 68 سـنة السعادة لزوج ابنتها وقالت) كل

سـنــة وأنت طــيب يـا مــحـمــد وعـيــد مـيالد
سعيد يا حبيبي وترجع لنا بألف سالمة).
ـعــلـقـون بـجـمــال فـتـحي في هـذا وأشـاد ا
الــظـهــور الــنــادر وأثــنــوا عــلى مالمــحــهـا
الـطبيـعية وكـيف حافـظت على شبـابها في
ظل غـيابـها عن الـشاشة فـكان آخـر ظهور
ـصـورين لـهـا عــنـدمـا الـتـقـطـت عـدسـات ا
صـورًا لهـا خالل جـنازة زوجـها اإلعالمي

الراحل حمدي قنديل.
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حتـدث عــدد من الـفــنـانـ عـن جتـربـة
احلـظـر الـصحي الـتي اجـبـروا علـيـها
بسبب تـفشي وباء كـورونا الذي عطل
مـــفـــاصل احلـــيــــاة لـــيس في بـــغـــداد
ـا الـعـالم اجـمع واحملـافـظـات فـقط ا
وقـالـوا في احـاديـث لـ(الـزمـان) تـنـشر
تبـاعا ان (غالـبيـة الفنـان وجدوا من
مـنصـات التـواصل االجتـماعي سـبيال
تـابعـة نشـاطاتـهم الفـنيـة التي بـديال 
مـــارســوهـــا خالل مـــدة مــكـــوثــهم في
ـفـروض مـنـازلــهم لـتـطـبــيق احلـظـر ا
عـلى الــعـراق لـلــحـيـلـولــة دون تـفـشي

الوباء).
ي عقـيل مهـدي عن فترة وقال االكـاد

احلــظــر الــصـحـي الــتي قــضـاهــا في
مـــنـــزله (لـــقـــد كـــتـــبت الـــكـــثـــيـــر من
ـسرحـيـة من خالل كـتاب نـصـوصي ا
الـنص الثـاني للـمـسرح كـذلك تمـكنت
خالل هـذه الــفـتـرة من قـراءة عـدد من
الـكـتب الـتي كـنت اقتـنـيـهـا من شارع
تنبي وبكل تـاكيد تمكنت من اجناز ا
الـكـثـيـر من الـكتـابـات حـيث سـيـصدر
لي كـتــاب يـضـم اربـعــة ابـواب مــنـهـا
ـــســرح عـــالم اجلـــمـــال وفـــلـــســـفـــة ا
ـة في ونــصـوص مــســرحــيـة والــعــو
االعالم والــفـنـون). وعن الـذي تـعـلـمه
خـالل احلـــــظـــــر قــــــال (االحـــــســـــاس
ـسـؤوليـة جتـاه الـعائـلـة واحلـفاظ بـا
على الصحة العامة وتمكنت ان انظم

نزلي الذي خالل فترة احلجر ا
فرضه فـايروس كـورونا ونـشرت
عبـر صفـحتـها اخلـاصة صـورة لها

مــرتـديــة قــمـيـص الـفــريق وعــلّـقت (
ـبــاريـات شــتــقـنــااااااا كـتــيـيــيــيـيــر 
برشـلـونة ان شـاءالله يـرجـعوا كـمان

ألنو فيه غير فرق رجعت).
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طربة اللبنـانية يارا التحية وجّهت ا
الى الــصـلــيب األحــمـر جلــهـوده في
مـــســـاعـــدة الـــنــــاس حـــول الـــعـــالم
ي لـلــصـلـيب ــنـاسـبــة الـيـوم الــعـا
األحـمـر. وكـتــبت يـارا في صـفـحـتـهـا
اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
اإلجـــــتـــــمـــــاعي ( مـش بس الـــــيـــــوم
ي لـلــصـلـيب بــهـالـنـهــار الـيـوم الــعـا
األحـمـر كلّ يـوم إلـكم ألف حتـيّـة حُبّ
وإحتـرام وتـقديـر ونـحنـا كلّ يوم
ــاً حـــدّكم مـــتل مـــا إنـــتـــوا دا
حـــــدّنـــــا الــــــله يـــــقــــــوّيـــــكم
ويحميكم). وكانت يارا قد
عــبّــرت عن إشـتــيــاقــهـا
الـــكــبــيـــر لــفــريـــقــهــا
ــــفـــضّـل في كـــرة ا
القـدم بـرشلـونة
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ــسـلـسل ــنـتـجـة  نـفـى مـصـدر من الــشـركـة ا
(مقابـلة مع السيد آدم) (ما يردده البعض عن
تـوقف الـعـمل عـنـد احلـلـقـة  15 فـقط خـاصـة
ـسلـسالت بـسبب بعـد قـرار إيقـاف تـصويـر ا
ـسـتـجــد.فـالـعـمل جـائــحـة فـايـروس كــورونـا ا
يتألف من ثالثـ حلـقة وقد اكـتمل التـصوير
). كـمــا كــشف قــبـل الـقــرار احلــكــومي أصـالً
صدر وفقا للهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون ا
الـسـوريـة (عن إنـتـاج جـزء ثـاني لـلـعـمل الـعام
قبل عـلى أن يبدأ التصوير بعد االنتهاء من ا
أزمة كورونـا). العمل بولـيسي غامض قصته
تـدور حــول بـروفـيـسـور بــالـطب الـشـرعي آدم
ـقـدم عــبـد احلق وضــابط بـاألمن اجلــنـائـي (ا
ورد) لــكل مـنــهـمـا اجتــاهه يـجــتـمــعـان عـلى
ـة قتل طـرفي قـضيـة واحـدة حيـث تقع جـر
ضـــحـــيــتـــهـــا فـــتـــاة مـــصـــريــة مـــوجـــودة في
سوريا.من تـأليف وإخراج فادي سليم وبطولة
غـسان مـسعـود ورنا شـميس ومـحمـد األحمد
وجلـ إسـمـاعـيل وتـولـ الـبـكـري ومـصطـفى
صطفى إضافة إلى منى فضالي من مصر ا

وكارمن لبس من لبنان.

دينة تـمثيل: بدري واألحـفاد وعيـون ا
حسون فريد هند كامل محسن العلي.
فـي آخر سـنـي حـيـاته انـزوى الـبـصري
ـنـية بـعـيـداً عن األضـواء حـتى وافـته ا
فـي منزله بتـأريخ الثامن من ايار 1997

في بغداد.

دينـة إخراج: إبراهيم الـنسر وعـيون ا
عــبـد اجلــلــيل تـمــثـيـل: خـلــيل شـوقي
الك. و بـــدري حــســون فــريـــد قــاسم ا
دينة إخراج: إبراهيم الـذئب و عيون ا
عــبـد اجلــلــيل تـمــثـيـل: خـلــيل شـوقي
الك. بــــدري حـــســــون فـــريـــد قــــاسم ا

مـن اعـــــمــــــاله: أوراق اخلــــــريف 1964
لـلـمـخـرج حـكـمت لـبـيب تـمـثـيل: راسم
اجلــمــيــلـي ســهــام الــســبــتي. و فــائق
يـتـزوج   1984 لـلـمـخـرج إبـراهـيـم عـبد
الك إبـراهـيم اجلـلــيل تـمـثـيل قـاسم ا
جـالل. و عــمــارة 13 1987  لـــلــمـــخــرج
صــاحب حـداد تـمــثـيل مـحــمـد حـسـ
عــبـد الــرحـيـم سـهى ســالم. و الـعــربـة
واحلــصـان   1989 لــلـمـخــرج الـسـوري
مـحــمـد مـنـيـر فـنــري تـمـثـيل: حـمـودي
احلارثي إقبال نعيم جالل كامل. فنان
رغـمـاً عـنه سـلـيم الـبـصـري فـي سـاحة
الــتـدريب. الــصـحــراء لـيــوسف وهـبي
ومـثل فيـها أحـد الشـيوخ الـثائرين و
عــرضــهــا فـي ســيــنــمــا عالء الــدين في
وقـتـهـا.حتت مـوس احلالق شـاركه في
بــطـولـتــهـا حـمــودي احلـارثي إخـراج:
عـــمــانـــوئــيـل رســام تـــمــثـــيل: خـــلــيل

الـــــرفـــــاعي راسم
اجلــمـيـلي سـهـام
الـسـبـتي كـتـبـها
سـلـيم الـبـصري.
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مــــرت فـي الــــثــــامن من ايــــار اجلــــاري
الـــذكــرى  23 لـــرحــيـل الــفـــنــان ســـلــيم
الـــبـــصــري (حـــجي راضي) الـــذي ولــد
ــحـلــة الـهــيــتـاويــ الـبــغـداديــة عـام
1926م والـتحق فـي سنة  1942م بأول
فـرقة أهـليـة للـتمـثيل وكـان مقـرها قرب
ســاحــة الــرصـافي الــواقــعــة في شـارع
الـرشـيد في بـغـداد التي كـانت بـحسب
مـــا يــنــقـل قــبـــة لــضــريـح ولي صــوفي
بـغـدادي  ثم حدث إن انـقـطع البـصري
عـن التـمـثـيل بـ عامي 1944-1948 ثم
عـاد ليقدم مسرحية (سليم البصري في
ســاحـة الــتــدريب) ودخل كـلــيـة اآلداب
والـعـلوم قـسم الـلغـة الـعربـيـة جامـعة
بــغــداد عـام  1950 وتــخــرج فـيــهـا في
 1954وكــان من أسـاتـذته آنـذاك (جـبـرا
إبــراهــيم جــبـرا جــمــيل ســعـيــد عــبـد
الـعزيـز الدوري الـذي كان عـميـد الكـلية
في وقــتـهــا) بـعـدهــا أصـبح الــبـصـري
ــســـرح اجلــامـــعي في كـــلــيــة رئـــيس ا

اآلداب في جامعة بغداد.
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وأضـــاف (هــــذا عـــرف حتــــقــــيـــقي
مـستـقـر لـديـنـا منـذ مـدة طـويـلـة قد
تكـون منذ مـا قبل الـستيـنيات ولم
ـناقـشـته ونقـده لـكنه يـلـتفت أحـد 
مـخــالف لـلـمـعــايـيـر الــدولـيـة الـتي
ـتـهم حـ تدوين تـوجب حـضـور ا
أقــوال الــشـهــود ضــده). وتــابع أن
(حــضـوره أثــنــاء تــدوين شــهـادات
الــشــهــود من أبــسط مــقــتــضــيـات
ـتـهم عن نفـسه كـما حـقوق دفـاع ا
ــــادة /63ب مـن قــــانــــون أن نص ا
أصـول احملاكـمـات اجلزائـيـة يشـير
إلى أن لــلــمــتــهم وبــاقي اخلــصـوم
إبداء مالحـظاتـهم على الـشهادة).
وتــــــــســــــــاءل:
(كـــيـف يـــبــدي
ـــــــــــــتــــــــــــهـم ا
مـالحــــــظـــــــاته
وهــــــو غــــــيــــــر
مـــوجـــود حـــ
تـــدويــنـــهــا ولم
يـحـضـر إذا كان

موقوفا).

فاضل وتوتعقيل مهدي
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فريق مسلسل حتت موس احلالق
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 الـلــهم ألّف بـ قـلــوبـنـا وأصـلح ذات
الـلـهم بـيـنـنا واهـدنـا سـبـل الرشـاد
اغـــفــر لي ولـــوالــدي ولـــلــمـــؤمــنــ

ؤمنات األحياء منهم واألموات. وا

قـــال الــــنـــبي مـــحـــمـــد
صـــلى الــلـه عــلــيه
وســلم (اذا كـان
أول لــــيــــلــــة من
شـهـر رمـضان
صــفـدت الـشــيـاطـ ومـردة
اجلن وغلقت ابواب الـنيران فلم
يفتح منهـا باب وفتحت ابواب اجلنة
ويـنـادي مـنـاد:يا فـلم يـغـلق مـنـهـا بـاب
بــاغي اخلــيـر أقــبل ويــا بــاغي الــشـر
اقـصـر ولـله عـتـقاء مـن النـاروذلك كل

ليلة).
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ــاضي الـــشــيخ مــحـــمــد مــحــمــود تــوفي الــثـالثــاء ا
الـطـبالوي أحـد أقـطاب تـرتـيل وتالوة الـقـرآن الـكر

فـي مـــصـــر والـــعـــالم اإلسـالمي عن عـــمـــر نـــاهـــز 86
ـؤسسـات اإلسـالمـيـة الرسـمـيـة وعـلى عـامـا.ونـعـت ا
رأسها دار اإلفتاء واألزهر ووزارة األوقاف الطبالوي
الذي كـان يشـغل حتى رحـيله مـنصب نـقيب مـحفظي
وقراء القرآن الـكر في مصر. وقـال األزهر في بيان
إن الـراحل (سـيـظل يـحـتل مـكـانـة كـبـيرة في
ـسـلــمـ وسـيـظل قــلـوب وعـقــول ا
صـوته الـعـذب يـقـصده

ـسـلـمـون لــلـتـدبـر في آيـات الــذكـر احلـكـيم ويـبـقى ا
الـشـيـخ الـطـبـالوي عالمـة بـارزة فـي تـاريخ الــتـرتـيل
والتالوة في التاريخ احلـديث). ولد الطبالوي في 14
تشـرين الـثاني  1934بـقـرية مـيت عـقـبة فـي محـافـظة
اجلـيـزة وأ حـفظ الـقرآن الـكـر وهـو في الـعـاشرة
من عــمـره. ذاع صــيــته في أنــحـاء مــصـر واعــتــمـدته
ــصــريــة في  1970 لــيــصــبح مـن األصـوات اإلذاعــة ا
.شـغل ـمـيــزة لـدى مـسـتــمـعي إذاعـة الـقــرآن الـكـر ا
ـنــاصب مـنــهـا عــضـو اجملــلس األعـلى الـعــديـد مـن ا
للشـؤون اإلسالمية ومـستشـار بوزارة األوقاف ونال

تكر حكومات وملوك ورؤساء في العالم.
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عـلق رئـيس هـيـئة الـنـزاهـة األسبق
الـــقــاضي رحـــيم الــعـــكــيـــلي عــلى
صـري (الـبـرنس) الذي ـسـلسـل ا ا
ثل بطولته محمد رمضان. وكتب
الــــعــــكـــيــــلي عــــلى صــــفـــحــــته في
(فـــيــســـبــوك) (أثـــار انــتـــبــاهي في
مسـلسل الـبرنس كـيف دون النائب
ــصـري شـهــادات الـشـهـود الـعـام ا
ـتهم وحـضـوره). وقال ـواجهـة ا
(هـل تــعــرفــون بــأنـــنــا في الــعــراق
نـتــبـنى تــدوين شــهـادات الــشـهـود
تـهم في مرحلة الـتحقيق من ضد ا

دون
حـضوره وال
يــــبـــلغ حـــتى
بنسخة منها
بــــــــــــــعـــــــــــــد
تــدويـــنـــهــا.
لـــــعــــــلـــــنـــــا
الــوحــيــدون
فـي الـــعـــالم
نـفـعل ذلك).

محمد محمود
الطبالوي 

محمد رمضان
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كانت هناك بـعض التقالـيد اجلامعـية العريقـة عند منح
نتائج منـاقشة  الرسـائل اخلاصة لشـهادتي الدكتوراه
اجستيـر وذلك بتثبيـت فقرة: وتوصي اللـجنة بطبع وا
الـرســالـة عــلى نــفـقــة اجلـامــعــة. ونـال عــدد زاخـر من
الــرســائل هــذا الــتــكـــر الســيــمــا في أطــاريح عــلــوم
السـياسة والـقانـون والتـاريخ واللـغة واالدب والـفلـسفة
وعلم النفس واللغات االجنبية  ولكن من دون أن ترى
تـــلك الــــتـــوصـــيـــات الـــنـــور ألســــبـــاب كـــانت تـــوجـــز
ـالـيـة وتـغـيـر االدارات والـعـمادات. بـالـتـخـصـيـصـات ا
رسائل كـثـيـرة كانت حتـتـوي عـلى وثائق مـهـمـة تخص
التاريخ الـعراقي احلـديث وقسم منـها له عالقـة بتاريخ
ـسـتنـدات وتـوثـيق عال من نـطـقـة العـربـيـة ومدعـوم  ا
خزانات وزارات اخلـارجيـة في اكثـر من بلـد وال نكاد
نــرى مــثـل تــلك اجملــهـــودات الــعــلـــمــيــة في الـــعــقــدين
االخــيـريـن. مـعــظـم أصـحــاب تــلك األطــاريح الــثــقــيــلـة
والــرصــيــنـة تــقــاعــدوا من اجلــامــعــات ولم يــتـم نــشـر

اعمالهم في كتب.
ـســتـنـصـريـة اجلـامـعـات الــعـراقـيـة السـيــمـا بـغـداد وا
ــوصل كــان لــهـــا تــاريخ عــريق وقــدمت والــبــصــرة وا
اعـمــاال نــوعــيـة ويــخــتـزن ارشــيــفــهـا عــدداً رائــعـاً من
الـنــفـائـس لـكن ذلـك كـله بــحـاجــة الى رؤيــة وانـبــعـاث
وخـطـة وأفق مـسـتـقـبـلـي وجـدولـة زمـنـيـة والـتـجـرد عن
ـادة الـعـمـلـية ـؤثـرات اخلارجـيـة الـتي الصـلـة لـهـا بـا ا

ية الرصينة. والوثائقية واالكاد
لعـلـنـا نـحتـاج الى جلـنـة عـلى مسـتـوى  عـال من الـدقة
واحلـيويـة واالهـتـمـام والـعـنـايـة والـعلـمـيـة لـلـقـيـام بـهذا
الدور فـي استـخـراج مـا بـقي مهـمالً والـعـمل بـسـرعة
من خالل التعاقد مع دور نشـر خاصة او حكومية من
كـن ان يكـون لـها ـكـتبـة الـعـربيـة بـكـتب  أجل اغنـاء ا
يـة  فضالً تأثـير في مـسارات عـلمـية وثـقافـية واكـاد
عن كونـهـا حـصيـلـة تراث االمـة الـعـراقيـة فـكرا وعـلـما

وتنوعا وثراءً معرفياً.

كلـنـا سـهـرنـا لـيـلة  6/ 7 أيار  2020 نتـنـقل ب مـحـطات
التلفـاز بحثـاً عن أمل إنتشـال العراق من الـغرق في بحر
الظـلمـات الذي يـنتـظـره وحالـنا حـال أم ولد غـرقان تـبرى

الشرايع .
ومع فــجـــر الــســـابع من أيـــار انــبــلـج األمل من بـــواكــيــر
الــتــصــويت عــلـى قــائــمــة الــوزراء إذ حــظــيت الــوزارات
الــسـيــاديــة بــأشـخــاص مــجــربــ فـفـي اجلـانـب األمـني
أنـيــطت وزارة الــداخــلـيــة بــالــفـريق األول الــركن عــثــمـان
قالت ي الذي رأيناه باألمس القريب  يجول على ا الغا
في سـوح الــوغى بــعـد أن وفــر لـهم أفــضل مـســتـلــزمـات
الـقـتـال والــدعم من خالل إدارته لـرئــاسـة األركـان   وهـو
الــذي  اعــتـــرفت له اجلـــيــوش الــعـــريــقــة -  األمـــريــكــيــة
والبريطانـية - بحسن إدارة الـعمليـات العسكـرية ومنحته
أعــــلى األوســـــمــــة ودعــــته كــــضـــــيف شــــرف حلــــضــــور
استـعراضـاتـها ومن الـطريف أن نـذكـر أنه يحـرج رؤساء
أركان دول التحالف بطوله الفارع في لقطات حتية حرس

الشرف.  
كما أنيطت وزارة الدفاع بالفريق الركن جمعة عناد الذي
أقل مـا يـقــال عـنه أنه كـان والــفـريق الـركن عــبـد الـوهـاب
الـسـاعـدي يـتــصـدران جـنـودهم في إقـتــحـام حتـصـيـنـات
ــشــهـودة في ــوت في صــوالتــهم ا الـدواعـش يـتــحــدون ا
احلــرب عــلى اإلرهــاب فــهم خـــيــر من يــحــمل اسم أوالد

لحة في الشجاعة واإلقدام. ا
ــالــيـة ــدنــيــة أنــيــطت وزارة ا في الــوزارات الــســيـاديــة ا
بـاألســتــاذ عـلي عــبــد األمـيــر عالوي الــذي تـعــرف أعـرق
ـال واالقـتـصـاد ـيـة وطـأته في مــجـال ا اجلـامـعـات الـعــا
هارفارد وأكسفورد ولندن سكول أوف ايكونوميكس على

وجه التحديد.
كـان لي الـشـرف في الـعـمل عن قـرب مـعه عـنـدمـا استـلم
وزارة التجارة لسـنة واحدة إبان فتـرة مجلس احلكم وقد
ال واالقـتصـاد واالستـثمار أدهشتـني آراءه في مجـال ا
وبـدأت الـعـمل مــعه عـلى الـتــطـويـر في هـذا اجملـال اال أن

فترته القصيرة لم تسمح لنا باإلستمرار.
وبانـتـظـار أن يـتحـفـنـا أهـلنـا الـكـرد والـبصـريـون بـقـامات

اثلة لوزارة اخلارجية والنفط.
هناك حـقائق مهـمة أفرزهـا احلراك من أجل تشـكيل هذه
الوزارة والتي ال ينبـغي أن تطمسـها العقد واألدران وهي
ا ال يقبل الشك أنه على أن رئيس الوزراء اجلديد أثبت 
دراية تامة باألوضاع السياسـية العراقية وأنه على درجة

عالية من الصبر واحلكمة.
كمـا أن الـطبـقة الـسـياسـيـة التي نـلعـنـها صـبـاحاً ومـساءً
أثبت جانب كبـير منها أنه يـتقبل التـغيير وفق مـا تفتضيه
ا يؤسس الى امكانيـة التوصل سلمياً صلحة العامـة  ا
شاكل الـبلد ستـقبل الى حـلول قانـونية ودسـتوريـة  في ا

واطنون في أمن ووئام. ليعيش ا
واطن اآلن في هذا البلد ميتة الـتي تواجه ا إن اخملاطر ا
تذكرنا مرة أخرى ببيت شعر لكبير شعراء العراق محمد

مهدي اجلواهري:
ذئب تــــرصـــدنـي وفي أنــــيـــابه  -—دم أخـــوتـي وأقـــاربي

وصحابي.
ـوت هــنـا يـا ـواطن الـعــراقي بـا والـذئب الـذي يــتـرصــد ا
سادتي يتمثل باجلائحة كورونا التي يتوجب إزاحتها عن
ـسـلـحـة صـدورنـا ويـتـمـثل أيـضـاً بـداعش والـعـصـابـات ا
اخلـارجــة عـلـى الـقــانـون والــتي يــتـوجب انــهـاء وجــودهـا
ليـسـتـقـيم الوضع لـلـعـمل واالسـتثـمـار كـمـا يتـمـثل أخـيرا
ـعاجلة هـبوط أسعار بالفقـر الذي يتـوجب القضـاء عليه 
الـــنـــفط وســـوء إدارة االقـــتـــصـــاد

والقضاء على الفساد.
ولطـرد هـذه الـذئاب نـدعـو اجلـميع
تـصـدين لهـذه األخـطار عـاونـة ا

ونذكر بأن:
 قوم إلـ تعاونت ما ذلت .
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{ لـــــنـــــدن- بـــــاريس- (أ ف ب):
تـوفي مغني الـراب البريـطاني تاي
الـــذي رشح جلـــائـــزة مـــيـــركــوري
الـعريقة عن 47
عـــــامــــــا جـــــراء
إصــــــــــــابــــــــــــتـه
بفيروس كورونا
ـسـتـجـد عـلى ا
مــــــا أعـــــــلـــــــنت
مــنـظــمــة حـمــلـة
تـبـرعـات أطـلقت
ــــســـانــــدته في

مرضه.
وكــــــــــان هـــــــــذا
ــــــوســـــــيــــــقي ا
واســــــــــــــــــــــــــمــه
احلـقــيـقي بن تــشـيــجـيـوكي أدخل
ـستشفـى بعد تشـخيص إصابته ا
ـــرض كـــوفـــيـــد - 19ووضـع في
غـيـبوبـة اصـطـنـاعيـة عـلى مـا جاء
عـلى الـصفـحة اخملـصـصة له عـبر
مـوقع غوفـاندمي حلـمالت الـتبرع.
وقـد حتسن وضعه واسـتعاد وعيه
في مـنـتـصف نـيـسـان/أبـريل غـيـر
أنه تـوفي اخلميس بحسب منظمة
هـذه احلـمـلة ديـان اليـدالو. وكـتبت
اليـدالو العـائلة تـتوجه بـشكر كـبير
ــســاعــدتــهــا جلــمــيع الــذين أتــوا 
وعــبــرت عن قــلــقــهــا مـنــذ إدخــاله
ــسـتــشــفى لــكــنــهــا اآلن تـطــلب ا
احـترام خـصوصـيتـها لـتتـمكن من
عــيش مـرحــلـة احلــداد بـعــيـدا عن
ـولود ـغني ا األنـظـار. وكان هـذا ا
في لــنــدن ألبــوين نــيــجــيــريــ قـد
أصـــدر أول ألـــبـــومـــاته أوكـــويـــرد
ســـنـة  2001 بـعـدهـا طـرح ألـبـومه
الـثـاني أبـوورد ورشح لنـيل جـائزة
مـيركوري العـريقة سنة  2004 إلى
ـي وايـــــنـــــهــــاوس وذي جـــــانب آ

ستريتس.
وطــرح بـــعـــدهـــا ثالثـــة ألـــبـــومــات
وتـعاون مع فنان من بينهم دي ال
ســـول وروتس مــانـــوفــا.  ووصف
ــمـثل إدريـس إلـبــا مـغــني الـراب ا
في رســالـة عــبـر إنــســتـغــرام بـأنه

رائد الهيب هوب البريطاني
 فـيـما ألـغى بـول مـاكارتـني جـولته
الـربيعـية في فرنـسا بسـبب القيود
ـرافـقة لـوبـاء كوفـيد- 19 مـشددا ا
عـلى أن رفــاه اجلـمـيع وسالمـتـهم
هـمـا األولـويـة. وألـغى عـضـو فـرقة
بـيـتلـز السـابق تـاليـا حـفالت كانت
مـــقـــررة في أيـــار/مـــايــو ومـــطـــلع
حـزيـران/يـونيـو في مـدن فـرنـسـية
عـدة. وأوضح في بيان فرقتي وأنا
آسـفون جـدا لتعـذر وجودنـا معكم
إال أنـها مرحلة غير مسبوقة ورفاه
اجلـمـيع وسالمـتهـم همـا األولـوية.
وآمل أن تـكــونـوا جـمـيـعــكم بـخـيـر
ستقبل. بانتظار أيام أفضل في ا
وقــالـت أوســاطه إنـــهــا درست كل
االحـتـماالت إليـجـاد مواعـيـد بديـلة
إال أن األمــر مـــســـتــحـــيل بـــســبب

التزامات بول الكثيرة.
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عــلى الــرغم من رفض الــقــضــاء
اإلداري الـدعوى الـتـي تـقـدم بـها
أحــد احملـــامـــ لــوقـف بــرنـــامج
ـا رامـز مــجـنــون رســمي نـظــرا 
يـتـضـمـنه الـبـرنـامج من مـشـاهـد
عنف وتـنـمر وألـفـاظ بذيـئة إال أن
الـقـضــيـة لم تــتـوقف خــاصـة في
ظل إصــرار مــرتــضى مــنــصــور
رئـيس نــادي الــزمـالـك وعـدد من
ان وقف الـبرنامج  أعضاء الـبر
ـــــقـــــابل بـــــدأ رامـــــز جالل في ا
محاوالت محمومـة لثني مرتضى
مــنـــصـــور عن مـــوقـــفه الـــرافض
لــلـــبــرنـــامج حــيـث وسّّط أشــرف
ــــمـــثــــلـــ وأمـــ ذكي نـــقــــيب ا
الصندوق بنـادي الزمالك إلجراء
مصاحلة ب الـطرف خاصة ان
قــنـاة  mbc مــصــر ســتــتــعــرض
خلـسـائــر كـبـيــرة في حـالـة وقف
الــــبــــرنــــامـج إال أن الــــوســــاطــــة
رفضت و أكد مرتـضى منصور
أنه لـن يـــــتــــــراجع عـن مـــــوقــــــفه
الرافض لـلـبـرنـامج وأنه سـيـتـخذ
اإلجراءات القانونـية ضد برنامج

رامز.
وفي الــســيـــاق ذاته وجّه خــبــراء
عــلم الــنــفـس والــدين انــتــقــادات
واســـــعـــــة لـــــلـــــبـــــرنـــــامـج  وفي
إستـطالع  لـلـرأي أجريـنـاه حول
ـوضـوع أشـار د/ حـسـام هـذا ا
سمير أستاذ أصول تربية الطفل
ـســاعــد ورئـيـس قـسم الــعــلـوم ا
الـتـربـويـة بـكـلـيـة الـتـربـيـة جـامـعة
دمنـهور أن مـشـاهد الـعـنف التي
يـحـتــويـهـا الــبـرنــامج لـهـا تــأثـيـر
ســلـــبي عــلـى األطــفـــال وهــو مــا
ـية األمـريكـية لطب أكدته األكاد
األطـــــفــــــال وأضــــــاف أنه عــــــلى
الوالدين مسـئوليـة توضيح األمر
ـشــاهـد غــيـر لـلــطـفل بــأن تــلك ا
حـقــيــقـيــة وطــالب د. حــسـام من
أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة عـــلى اإلعالم
باتـخـاذ مـوقف حـاسم جتـاه تـلك
البرامج الـتي حتض علـى العنف
نـظــرا لــتـأثــيــرهـا الــســلـبـي عـلى
شخصية الطفل وحتديد األوقات
ناسـبة لـعرض تـلك النـوعية من ا
الــبــرامج بـــحــيث ال تـــتــزامن مع
أوقـات تـنــاول الـطــعـام أو أوقـات
الـنـوم  وعـلـى الـصـعـيــد الـديـني
أوضح نعـيم شـرف وكـيل الكـلـية
اإلسالمـيـة والـعـربـيـة بـدمـياط أن
تــلك الــبـــرامج الــتي تـــثــيــر رعب
الضـيـوف وخـداعـهم والـسـخـرية
مــنـهـم حــرام شــرعــا ألن قــاعـدة
منع الضـرر من القواعـد الكبرى
الـــتي يـــرتـــكـــز عـــلـــيـــهـــا الـــفـــقه
اإلسالمي ولـــذا نـــهى رســـولـــنــا
الكر عـن ترويع اآلمـن وطالب
د. نــعـــيم الـــقـــائـــمــ عـــلى تـــلك
الـبـرامج وقـفـهـا جتـنـبـا الرتـكـاب
احملرمات وعدم الـسعي فقط إلى
ــاديــة عــلى حــســاب ــكــاسب ا ا

باد . األخالق وا

{ نـيـويـورك- (أ ف ب): يقـيم مـؤسـسو
مـهــرجـان تــرايـبــيــكـا الــسـيــنـمــائي هـذا
الــصــيف ســلــسـلــة عــروض لألفالم في
تحدة وهو الهـواء الطلق في الواليـات ا
نـــشـــاط بـــات رائـــجــــا في ظل تـــدابـــيـــر

مكافحة كوفيد-19.
ـنظمون الذين تعانوا مع شركة وأشار ا
(آي ماكس) الكندية ومشغل االتصاالت
األمــــــيــــــركي (إيـه تي أنــــــد تـي) إلى أن
الـعروض سـتـستـخدم مـنـشآت مـوجودة
أصـال إضــــافـــــة إلـى مــــواقـع جـــــديــــدة
ستسـتحدث لهذه الغاية من دون إعطاء
تـفـاصـيل إضافـيـة.  وسـيتم اإلعالن عن
الــبــرمــجــة قـــبل إطالق اجلــولــة في 25
حـزيـران/يـونـيـو. وهي سـتـشـمل أفالمـا
جـديـدة وأخـرى كالسـيـكـيـة إضافـة إلى
عــرض أحــداث مــوســيـقــيــة وريــاضــيـة

نظمون. بحسب بيان نشره ا
وبـعــد تــنــظــيم نــســخــة افــتــراضـيــة من
ــهـرجـان انـتـهت آخــر نـيـسـان/أبـريل ا
يــعــتــزم مــنــظــمــو احلــدث إقــامــة حــدث
افــــتـــراضي أيـــضــــا عـــبـــر (يـــوتـــيـــوب)
هرجانات السينمائية شاركـة أكثرية ا
يـة الـكبـرى ب  29 أيـار/مـايو و7 العـا

حزيران/يونيو.

{ بــاريس- (أ ف ب):  فـيــمـا يـصب
الـعالم تركـيزه على وبـاء كوفيد-19
تــســتـــمــر أمـــراض مــعـــديــة أخــرى
بـحــصـد ماليـ األرواح مـن بـيـنـهم
الــــكـــثـــيـــر مـن األطـــفـــال في الـــدول
الـنامـية. وقـالت منـظمـة اليـونيسف
في نــيــسـان إن  117مــلــيــون طـفل
رض يـواجهـون احـتمـال اإلصابـة 
احلــصـبــة بــســبب تــعــلـيـق حـمالت
الـتـلــقـيح. وقـال روبن نــانـدي مـديـر
ـنـظـمـة لـوكـالـة قـسم الـتـلـقــيح في ا
فـرانس برس أنظمة الصحة تخضع
لـضـغـوط كـبـيـرة مـا أدى إلى تـوقف
الـرعـايـة الـصحـيـة الـروتـيـنـيـة. فكل
شيء يـنـصب على مـكافـحـة كوفـيد-
تــريـد الــدول احلــد من تـواصل .19
الــعــامـلــ فـي اجملـال الــصــحي مع

. مرضى محتمل
وحـصــدت احلـصـبــة أكـثـر من 140
ألف شـــــــخص فـي الــــــعــــــام 2018
غــالـــبــيـــتــهـم دون سن اخلــامـــســة.
ـوت أكثر من  2500 طـفل يوميا و
من الـتــهـاب رئـوي حــاد أو الـتـهـاب
ــكن مــعـاجلــته بــأدويـة جــرثـومي 
مـنــاسـبــة وبـخــسـة الـثــمن. وتــفـيـد
ـكن جتـنب أكـثر دراسـات عـدة أنه 
من  800حــالـــة وفــاة ســنـــويــا. في

نـيــجـيـريــا حـيث يــشـكل االلــتـهـاب
الـرئـوي سـبب الـوفـاة الـرئيـسي في
صــفـــوف األطــفـــال يــخـــشى من أن
ـنع الكثيـر من الصغار كـوفيد- 19
مـن احلــــصــــول عــــلـى الــــعــــنــــايــــة
الــــضـــروريــــة. وقــــالت ســـاجنــــانـــا
بـاردواج مديـرة الصـحة في مـنظـمة
يـونيـسف في نيـجيـريا نـرى الكـثير
من األطـفـال يصـلـون مع مـشاكل في
الـــتــنـــفس. ويـــشــكل الـــتــشـــخــيص
والـــعالج مــــشـــكــــلـــة فـي آن. وقـــبل
انــتــشــار مــرض كــوفــيـد- 19كــانت
وقـراطـية جـمـهوريـة الـكونـغـو الـد

تعاني من أوبئة عدة.
فـقد توفي جـراء احلصبـة ستة آالف
شـخص غـالبـيـتـهم من األطفـال مـنذ
بــدء انــتـــشــار مــوجـــة هــذا الــوبــاء
األخـــــيـــــرة في  2019 . وتـــــشـــــكل
الريـا تــهـديــدا مـســتـمـرا لــلـرضع ا
وتـــودي بـــحـــيــاة  13ألـف شــخص
سـنـويـا. في نـيـسـان كـانت مـنـظـمة
ــيـة تــسـتــعـد إلعالن الـصــحـة الــعـا
انــتــهــاء انــتــشــار وبــاء إيــبــوال في
الــبالد لـــكن اضــطــرت إلـى تــأخــيــر
اإلعالن بـــســـبب تـــســـجـــيـل حــاالت
جـديـدة. وقـال الـيـكس مـوتـانـاغـاني
مـســؤول مــكـافــحــة كـوفــيـد- 19في

وقـراطـية جـمـهوريـة الـكونـغـو الـد
في مـنظمة سايف ذي تـشليدرن غير
احلـكومية كان ثمة وفيات كبيرة في
األســاس مـع ســوء تـــغـــذيــة تـــطــال
األطـفــال بـقـوة. وقـد زاد كــوفـيـد من
الـتــهـديــدات. وتـســتـثــمـر مــلـيـارات
الـــدوالرات في الــــبـــحث عـن لـــقـــاح
رض كوفيد- 19ويتم راهنا تطوير
أكـثـر من مـئـة لـقـاح أجـريت جتـارب
ســـريــــريـــة عـــلى  70من بــــيـــنـــهـــا.
واألربـعاء حـذرت شبـكة سـتوب تي
بي أوقــــفـــــوا مــــرض الـــــسل من أن
فروضة قد تؤدي إجراءات احلجر ا
إلى  1,4مـليـون حالـة وفاة مـرتبـطة
بــــالـــسل بـــســـبـب تـــعـــرقل حـــمالت

الفحوص والعالج.
ويــبـــقى الــسل مـن أكــثــر األمــراض
ــعــديــة فـــتــكــا فـي الــعــالم مع 10 ا
ماليـ حالـة جديـدة تسـجل سنـويا
و 1,5مـلـيــون حـالـة وفـاة حـتى مع
تــــوافـــر الـــعالجـــات. لــــكن تـــمـــويل
االبـحــاث حــول الـسل يــقع ضـحــيـة
األمـوال الكـبيـرة التي تـكرس لإليدز
ــرض كـوفــيـد- 19 فــالـلــقـاح واآلن 
ئة عام وهو توافر يـعود  الـوحيد ا

مفيد فقط لدى األطفال الصغار.
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{ لوزان- سويـسرا- (أ ف ب): صادق مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)
باراة اجلـمعة علـى اقتراح االحتاد الـدولي للعبـة (فيفا) بـزيادة عدد التـبديالت في ا
ـعـلـقـة بـسـبب ـجـرد اســتـئـنـاف الـبـطـوالت ا من ثـالثـة الى خـمـسـة بـشـكل مـوقت 

ستجد بحسب ما أفاد الطرفان. فيروس كورونا ا
ولفتت الهيـئتان في بيان مشـترك إلى أن هذا التعديل سيـطبق على القانون الرقم 3
سـابـقات الـتي تـنتـهي بـنهـاية لـلـعبـة عـلى أن (يدخل حـيـز التـنفـيـذ فورا) ويـشـمل ا
كانـون األول/ديسمـبر في حال أخـذ به منظـمو البـطوالت. وعلـقت الغالـبية الـعظمى
اضـي بسـبب من مـسـابـقـات كـرة الـقـدم حـول الـعـالم مـنـذ مـنـتصـف آذار/مـارس ا
كوفيد-19  ويهدف تعـديل القانون إلى جتنيب الالعب الـضغوط الناجتة عن كثافة
قبـلة لتعـويض التوقف الذي ـتوقع أن يخوضـونها في الفـترة ا ـباريات التي من ا ا
يـقترب من اتمـام شهرين كامـل السيما أن لـفترة التـعليق أيضـا عامل سلبي على

. لياقة الالعب
كن تمديد وأوضح (إيفاب) و(فـيفا) انهما (سيحـددان في وقت الحق) ما إذا كان 
هذا اخليار حتى نهاية  2021 وبالتالي امكان تطبيقه خالل كأس أوروبا في صيف

قبل.  العام ا
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كـيـرتي نـارانغ عـبـر تـطبـيق زوم  في 19
نــيــســان/أبــريل مــا كــنــا لــنــتــصـور أن
زواجــنـا عــبــر االنـتــرنت سـيــكـون بــهـذا
الـــكـــبــر. وجـــرى زواجـــهـــمــا فـي أمــاكن
مـختلـفة في هذا الـبلد الـواقع في جنوب
آســـيــا. فـــالـــعــريس الـــذي لـــبس الــرداء
الــتـقـلـيــدي ولف رأسه بـعــمـامـة كـان في
بــومــبـاي فـي حـ كــانت لــعــروس الـتي
ارتـــدت األحــمــر والــذهــبـي جــالــســة مع
ـنزل والـديـهـا في غـرفـة االستـقـبـال في ا
الـعـائـلي في مـديـنـة بـاريـلي الـواقـعة في
واليـــة أوتــر بـــراديش عــلـى بــعــد 1200
قابل كـان الكاهن كـيلومـترا شمـاال. في ا
الـهـنـدوسي الـذي تـرأس مـراسـم الـزفاف
واقـفا أمـام نار أوقـدها في حـديقـة منزله

في والية شاتيسغار في وسط الهند.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ نـــيــودلـــهي- (أ ف ب): عــنـــدمــا حــدد
ـدبــر في مــوعــد مــنــاسب لــزواجــهــمــا ا
الـهند لم يـتصور سـوش دانغ وكيرتي
نــارانغ أن مــراسم الـعــرس سـتــتم فـيــمـا
مـســافـة ألف كـيـلـومـتـر تــفـصل بـيـنـهـمـا
وأمــام  16ألـف مــدعـــو مــحـــجــورين في

منازلهم.
الـهند معـروفة بحفالت الـزواج الضخمة
والـباذخة جـدا التي تستـمر أياما إال أن
احلــجــر عـلى مــســتـوى الــبالد بــرمـتــهـا
أوقف حـفالت االسـتـقـبـال الـكـبـيـرة التي
ـدعـوين واألطـبـاق اخملـتـلـفة. إال تـعج بـا
أن بـعض األزواج يـحـرصـون عـلى اتـمام
ـوعـد الـذي يـعـتـبـره رجـال الـزفــاف في ا
الــدين جـالـبــا لـلـحظ فــاخـتـاروا الـزواج
عـبر االنترنت. يقـول سوش دانغ محلل
الـبـيـانـات الـبـالغ  26عـامـا والـذي تـزوج
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