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طبعة العراق 
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يحاول التشويش ولدينا ورقة بيضاء
لـإلصالحــات مــازال الــنــقــاش فــيــهـا
). وقـال (ال تـراجع عن إيـقاف مـسـتـمـراً
ازدواج الــرواتب ومـحـتــجـزي رفـحـاء
والفئات االخرى لتحقيق العدالة  وما
اثــيــر عن تــراجع الــدولــة ال صــحـة له
ــالــيــة واالقـتــصــاديـة واإلصـالحـات ا
مـستمـرة وماضون بإجـراءاتنا). واكد
ايــضـا وجـود (من يـحــاول الـتـشـويش
عـلى اإلصالحـات  وهـنـاك الـكـثـير من
ـزايـدات الـسـيـاسـيـة ولـكن الـفـرصة ا
ــعـاجلـة األخــطـاء الـســابـقـة). مــهـمـة 

واشــاد رئـيس الـوزراء بـالـعـامـلـ في
الـوزارة ووصـفـهـا بـايقـونـة االقـتـصاد

العراقي. 
 واكـد الـكـاظـمي اهتـمـام احلـكـومة في
دعـم عـمل وزارة الـنــفط النـهـا أيــقـونـة
االقــتـصــاد الـعـراقـي وهي رافـد كــبـيـر
اليـرادات الـدولة  مـشيـرا الى (حرصه
عـلى زيارتها ولقاء مالكاتها الوطنية)
 وقـال ان (النفط ثروة وطنية والبد من
تـطويـرها وفق الـتكنـولوجـيا احلـديثة
من خـالل تطويـر احلقول و االسـتثمار
االمـــثل لـــلـــغــاز فـــضال عن تـــطـــويــر
الـصناعـة التكـريرية لـتقلـيل االستيراد
لـلمشتقـات النفطيـة) . وأشار الكاظمي
الـى ان (الــــعـــراق يــــواجـه حتــــديـــات
اقــتـصـاديـة كــبـيـرة السـيــمـا مع تـدني
أســــعــــار الـــنــــفط والبــــد من تــــقـــد
ـواجهـة هـذه التـحـديات اإلصالحـات 
الكـات الوطنية في طلوب من ا لـذلك ا
زيد من اجلهود لتجاوز الـوزارة بذل ا
االزمــة االقـتــصـاديــة من خالل تــوفـيـر
ــالــيــة خلــزيــنــة الــدولـة الــســيــولــة ا
الـــعــراقــيـــة ووضع بــرنـــامج النــشــاء
صـنـدوق اسـتثـمـار لألجـيال الـقـادمة).
الكات الـوطنـية التي واشـاد بجـهود ا
ــهـنــيـة الـكــبـيـرة تــعـد من الــطـاقـات ا
ـيـا ووطـنـيـا ويـشـار لــهـا بـالـبـنـان عـا
وسـنـكون داعـم لـلـوزارة ومالكاتـها.
من جـهته قال وزير النـفط احسان عبد
اجلـبـار ان (زيـارة الكـاظـمي دلـيل على
أهـتمام رئـيس احلكومة بـتطوير ودعم
قــطـاع الــطــاقـة بــالـعــراق مـشــيـرا ان
الـوزارة لـديهـا مشـاريع وخـطط كبـيرة

لتطوير القطاع النفطي). 
واضــاف (انــنـــا نــعــمل عــلى تــنــفــيــذ
ــا يـــســهم الـــبــرنـــامج احلــكـــومي و
بـاالسـتـثـمـار االمـثل لـلـثـروة الـوطـنـية
الية من ونـعمل على زيادة اإليرادات ا
خالل أعـتـماد آلـيـات رصيـنـة لتـسويق “U¹—…∫ رئيس الوزراء خالل زيارته وزارة النفط ولقائه مالكاتها امس 
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بغداد

التـباعـد  - قانـون كورونـا اجلبار- فـرض علـينـا اشيـاء ليست من
طـبـائــعـنـا االجـتـمـاعــيـة  وغـيـر بـعـضـاً مـن قـواعـد الـسـلـوك الـذي
اعتـدناه  ومع ذلك  كان بعضه عصياً على التغيير .. فهل تستمر

تلك االشياء  أو نعود الى ما إعتدناه  .. ذلك يترك للزمن .
رحيل من غير وداع ..  يكاد ينطبق على كل عزيز فقدناه في زمن
تواصل  عدا فروض اللقاء  ا كورونا.. فلم يتح لنا هذا التباعد ا

الهاتف ورسائل نتبادلها عبر هذا اجلهاز السحري . 
وأقـسى مــا فـيه الـرحــيل أن ال إتـصــال وال تـواصل  عــدا أشـيـاء
تـبقى في الذاكـرة  ..  تسـتعصي عـلى النـسيان .. تـقفز بال ارادة
وتـستـحـضـر في الـذهن في مـنـاسـبـة أو بدونـهـا عـنـدمـا يـرد ذكر

الراحل  فيتحقق التواصل عن بعد .
قـبل الكورونا  كـنت أزور ( الزمان  ) بـ مدة وأخرى وللـفقيد  -
فرجي  ابو سـيف حصة في الزيارة  .. و بـحكم انشغاله مـنذر ا
واضيع التي غـالبا ما تكون بعـمله تكون محدودة  لـكنها مليـئة با
واضـيع ورؤوس نـقاط انتـقـاالت كـثيـرة  وسـريـعة مـتـشعـبـة  بـ ا
ــر في تـلك مــهـمــة  نـقـف عـنــدهـا قــلـيـال  ونـعــبـر الى اخــرى .. 
اضي عـارف وذكـريـات من ا الـدقـائق على  أخـبـار االصـدقـاء وا
البـعيد والقريب ومواضـيع متنوعة في السـياسة واالدب والكتابة 

وخاصة ما ينشر في (الزمان) وبالذات -  مقاالت الرأي.
ـا ينـشـر ويصـدر ومواظـباً كان أبـو سـيف قارئـا و متـابـعا جـيدا 
ـتـنـبي  قـبل كـورونا عـلى طـقـسه االسـبـوعي في زيـارته لـشـارع ا
ا يقرأ  وأجده في وكـثيرا ما نلتقي مصادفة فيه .. كان له رأي 
بــعض الــقـراءات اقــرب الى الــنـقــد الــسـريـع اذا جـاز الــتــعـبــيـر..
ويــســعـدني كــثــيـرا مــا اســمع مــنه عن كــتـابــاتي في (الــزمـان) ..
وينـتـهي اللـقـاء بهـدية - وهي مـجـموعـة من اعداد (الـزمـان) للـمدة
التي سـبقت اللقاء الذي غالبا ما يـبدأه ابو سيف بنداء على بشير

ليحضر كوب الشاي.
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لم جتـمعني باالديب الـصحفي الراحل رزاق ابـراهيم حسن عالقة
شـخصيـة  بل كانت عالقـة عامـة  ال تتـعدى الـتحـية والسالم في
لـقــاء عـابـر  أو يــصـادف  وجــوده  مع زيـارتـي في مـكــتب رئـيس
الـتــحـريـر الـدكـتـور احـمـد عـبــد اجملـيـد لـلـمـداولـة  مـعه أو عـرض
الصـفحة الـثقـافية الـتي يتولى رئـاستهـا .. لكـني أعتبـرها  حمـيمة
تـقوم عـلى مشـتـرك عام  هـو الـكلـمة وهـو أكـبر من اخلـاص الذي

زاج أو موقف أو ظرف زماني أو مكاني متغير. ا يتغير  ر
الـكلـمـة  عالم رحب يـضم أجـناسـا واجتـاهات واهـتـمامـات ولـغات
شـتى  يـتـعـدى في بـعـده  االجـتـمـاعي  احلـدود الـضـيـقـة  لـيـعـبر
عمورة  كلها على اتساعها  ويجعل االفاق الى االنسانية  في  ا
ــكـنـا  وان لم تــكن هـنـاك عالقــة شـخـصــيـة  ولـذلك الــتـواصل 
وجـدت من الـواجب تـقـد واجب الـعــزاء لـلـكـلـمـة بـفـقـد واحـد من

الذين قدموا عطاء متميزاً فيها.
ـشتـرك  الـذي  يجـمـعـنا  بـرزاق ابـراهـيم حسن هـو نـفـسه الذي ا
يجـمعنا بالسياب وجنيب محفـوظ وتولستوي  وهمنغواي  وغيرهم
ن  عــاشـوا في قــرون سـحـيــقـة جـعــلـتـهم الــكـلـمــة  احـيـاء وان

غادروا الدنيا.  تلك هي صداقة  الكلمة  .. 
كــان رحـمه الــله  مـاهــراً في مـا انــتج وابـدع   ومــنه  مـســاهـمـته
ـتـمــيـزة في الـصـفـحـة  الـثـقـافـيــة  الـتي تـركت لـهـا بـصـمـة  في ا
نجز االبداعي لالدباء (الزمـان)  وعموم الساحة الثقافية بعرض ا

نجزه الشخصي في عالم الكتابة والتأليف . ثقف يضاف   وا
ـواظـبـة  وان  فـعل الـزمن كـان مـتـوقـد الـذكـاء  وقـوي الـذاكـرة  وا
ـرض فعله  في جسـده النحـيل  لم ينس ما نـشر في (الزمان) وا
عن  كـتـابي االول ( عـنوان صـحـفي يـكـفي ) .. فـقـد ذكـر في احد
تـلك الـلـقـاءات الـعـروض الـتي نـشـرت عـنه  في (الـزمـان) وغـيـرهـا

ن كتب عنه عدد حروف كلماته. وهنأني عليه والشكر له و
رحل االديب الــكـاتـب الـصــحــفي رزاق ابــراهـيـم حـسن الـى عـالم
اخلــلـود  االبــدي وتـرك خــلــفه عـلى االرض إرثــا  خـالــدا  كـبــيـرا
يـلـخـص عـطـاء  نــصف قـرن من  الــزمـان في   االبــداع  في عـالم

الكلمة الرحب .. في االدب والصحافة والكتابة ..
ــفـرجي ورزاق الــرحــمـة والــرضــوان واجلـنــة البي ســيف مـنــذر ا

ابرهيم  حسن  ...
وانا لله وانا اليه راجعون ... 
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ــا أنت أيــام مــجــمــوعــة  كــلــمــا مــضى  يــوم ذهب بــعــضك .. إ
(احلسن البصري ) ..

نبض القلم
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كـشــفت احـصـائـيـة عن ارتـفـاع حـاالت
بـرغم الـعــدوى بـ الـطـواقم الـطـبـيـة 
االحــتــيــاطـات الــتي اتــخــذتــهـا وزارة
الـصحة والبيئة لـلحفاظ على مالكاتها
مـن خــطــر االصــاب بــالـــوبــاء الــقــاتل
وسـط حـــالـــة من الـــقــــلق من تـــزايـــد
االعـداد االلفية في ظل غـياب اللقاحات
الـــتي تــســـاعــد عـــلى الـــقــضـــاء عــلى
الــفـايـروس نــهـائـيــا. فـيـمــا تـضـاربت
الـــتــصـــريــحــات بـــشــأن رفـع احلــظــر
اجلـزئي والكلي عن بغداد واحملافظات
 وتـوقع الـبـعض اعـادة فـرض احلـظر
الـــشـــامل وتـــقــيـــيـــد احلــركـــة في ظل
اســتـمـرار تــزايـد مـســتـوى االصـابـة .
واعــلن الـوزيـر حـسن الــتـمـيـمي خالل
زيـارته الـى محـافـظـة صالح الـدين عن
بـدء الـعراق بـتـصنـيع عالج (اكـتيـمرا)
وعـــــقـــــارات اخـــــرى ســـــتـــــوزع بــــ
ـؤسـسـات الـصـحـيـة خالل االسـبـوع ا
ـساعـدة مـرضى كورونـا على اجلـاري 
الـشفاء. وقـالت الوزارة في بيـان تلقته
(الـزمان) امس أن (الصـحة تقـود حرباً
مـصيـريـة ضد جـائحـةعصـفت بالـعالم
اجــمع وانـهــارت أمـامــهـا مــنـظــومـات
وانــظــمـة ــيـة مــتــقــدمــة صــحــيــة عــا
وحلـد هذه اللـحظة اقـتصـادية رصيـنة
لم يــجـد عالجـا او لـقـاح جملـابـهـة تـلك
وأضــاف (فـي الــوقت الــذي الـــعــدوى)
تــتـصـدى به وزارتـنـا لــهـذه اجلـائـحـة
إال أنـنـا جند أن تـاحـة بـاإلمـكـانـيـات ا
ولألسف من جهات هـناك حـرباً معـلنـة

بدالً مـعروفة تستـهدف جهود الوزارة 
من دعـم جـهــودهــا بــالـتــصــدي لــهـذا
الــفـايــروس وحـمــايـة ابــنـاء شــعـبــنـا
وأشـــار الـــبـــيـــان إلى أن (تـــلك مـــنـه)
األصـوات الـتي حتـاول تضـلـيل الرأي
الـعـام وتـخويـف الشـعب هـدفـها االول
واألخــــيــــر هــــو اإلســــاءة لــــلــــعــــراق
فــتـارة يـتــكـلـمــون عن عـقـود وأبــنـائه
وأخــرى يـــتــداولــون أدويـــة لم تــبـــرم
مـقـاطع صـوتـيـة للـمـغـرضـ لإلساءة
لـلـصنـاعة الـوطنـية ويـلومـون الوزارة
وتارة يتكلمون عن كـيف تتعامل معها
الكــات وأرقـام نــسب إصــابـات بــ ا
ونــسب بـعــيـدة كل الــبـعــد عن الـواقع
مـؤكـدا ان (الـهدف ـالكـات) لـتـرهـيب ا
هو لثني الوزارة عن إنقاذ مـن كل هذا
ــــرضـى وكـــذلـك مــــجــــابــــهــــة هـــذه ا
وتـابع الــبـيـان ان ( الـوزارة الــعـدوى)
عبر تـسيـر بخطى واضـحة ومدروسـة
جلــــانـــهـــا الــــعـــلــــمـــيــــة واخلـــبـــراء
ـسـتـمـر مع ـسـتـشـارين وعـمـلـهـا ا وا
واالستفادة ية اخملـتصة اجلـهات العا
ولن تــثـنــيـهــا أصـوات من خــبــراتـهــا
الــنـشـاز الـتـي التـريـد اخلـيــر لـلـعـراق
وشــعــبه). فــيـمــا اعــلـنـت الـوزارة عن
تــعـاقـدهـا مع الــصـنـاعـة لـتــجـهـيـزهـا
بـأكثر من  5مالي كمامة و 500 الف
بــدلـــة وقــايــة. ولــفت الــبــيــان الى ان
(الـــوزارة تـــعــاقـــدت مـع الــصـــنـــاعــة
لـتجهيزها بخمسة مالي و 500 الف
كـمـامـة وكذلك  500الـف بدلـة وقـاية).
وكـان الـتـمـيـمي قـد اكـد خـالل افـتـتاح
ـستـشفى الـكرفـاني في صالح الدين ا

ان (جلــانـا عـلـمـيــة اقـرت عالج جـديـد
وبـــدأنـــا بــتـــصـــنـــيــعـه في الـــعــراق
واالســـــبــــوع الــــقــــادم ســـــيــــوزع في
ـستشفـيات  ليسـاعد مرضى كورونا ا
واضــاف (وضـــعــنــا عـــلى الــشـــفــاء )
دراســة لـلـقـاحــات االخـرى الـتي اعـلن
لكن حـتى االن ال يـوجد عـنـهـا سابـقـا 
شـيء رسمي بـهـذا الشـأن ولم يـقر من
وانــنـا ــيــة  مــنــظــمـة الــصــحــة الــعـا
ية واذا ان نـتواصل مع الشركات العا
فـــالـــعــراق اول هـــنـــاك عالج فـــعـــلي 
الــبــلـدان ســيـدخل تــلك الــعالجـات او
الـلـقـاحـات). واعلـنت خـلـيـة االزمة في
صـالح الدين عن تـسـجيل  53 اصـابة
جـديـدة بـكورونـا في احملـافـظـة.وقالت
اخلـليـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
انـه ( الـيــوم تــســجـيل  53 اصــابـة
جــــديــــدة بـــفــــايــــروس كـــورونــــا في
بعدما ظهرت نتائج الفحص احملـافظة
اخملـتـبـري لـهم والـتي كـانت مـوجـبة).
ونــعت الــوزارة احـد افــراد مالكـاتــهـا
الطبية في محافظة االنبار الذي توفي
بـــعــد إصـــابــته بـــفــيـــروس كــورونــا.
ـنظـمة بـأسم برج وكـشفت احـصائـية 
بــابل لـلـتــطـويـر االعـالمي عن ارتـفـاع
اعداد االصابة ب الطواقم الطبية في
الــعــراق . واطــلــعت (الــزمــان) جـدول
نـظمة يـظهر اعـداد االصابات اعـدته ا
اذ بلغ وقف الوبـائي اليومي  ضـمن ا
الـعدد الـكلي لـلمـصابـ منـذ اكتـشاف
بـواقع وفـيات   925 الـوباء  27352
وبـعـدد فحـوصات  425192 امـا عدد
فــبـــلــغت  12205 حـــاالت الــشـــفــاء 

وعــــدد االصابات ب الطواقع الطبية
ـــنــــظـــمـــة الى ان  453  . ولــــفـــتت ا
(االحـــصـــائـــيـــات تـــضــاربـت بـــشــأن
االصــــابــــات بــــصــــفــــوف الــــطــــواقم
واكـدت ان (عـدد االسـرة زاد الــطـبـيــة)
ـقدار  1050 وعـدد اجـهزة الـتـنفس
اعـلـنت ــقـدار 260 ). وفـي الـنـجـف 
دائرة صحة احملافظة عن مفادرة 240
مـحجـوراً مواقع احلـجر الـصحي دون
أعــراض مــرضـيــة . وافــاد مـديــر عـام
دائـرة صحة احملافظـة رضوان الكندي
بــإمـــتالء مــســتــشـــفــيــات احملــافــظــة
وعــدم وجـود ــصـابــ بــكـورونــا  بــا
قــابـــلــيــة لـــتــســجــيـل عــدد اكــبــر من
األصـابات بالـوباء .واضاف انه (الزال
ـواطـنـ  يتـعـامـلون مع الـكـثـير من ا
لــذا يـنــبـغي عــلـيـهم الــكـارثــة بـجـهل 
اكد بـاأللـتـزام بـالـوقـايـة). من جـانـبـه 
مـسؤول مكتب الـشهداء واجلرحى في
فــرقـة االمــام عـلي(ع) الــقـتــالـيــة عـبـد
احلـسن احليدري عن دفن  57 مـتوفي
جــديـد بـكــورونـا. وقــال احلـيـدري في
بــيـان امس انه ( دفن جــثـامـ  57
ـــقـــبـــرة خالل مـــتـــوفـي جـــديـــد في ا
الفـتا الى ان ( 44 ـاضـية) الـسـاعات ا
مـتوفـيا من بغـداد و اثنـ من النجف
و  4 مـن واسـط و ذي قـــــــار و  3 مـن
الــديـوانـيـة ومـتــوفي واحـد من ديـالى
وبـابل). فيـما سجـلت محافـظة ذي قار
 48 اصـابـة جديـدة بـالفـايـروس.وذكر
مـــصــــدر طـــبي إن (نـــتـــائـج حتـــلـــيل
الـعيـنات اظـهرت اصـابة  48 شـخصاً

بالفايروس داخل احملافظة).
فرجي رزاق ابراهيم حسنمنذر ا
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اكـد رئيس الـوزراء مصـطفى الـكاظمي
ـئة ان االعـتـماد الـكـلي بنـسـبة  95 بـا
ــوازنـة الــعــامــة عــلـى االيـرادات مـن ا
الــنــفــطـــيــة دلــيل فــشل الــســيــاســات
الـسابـقة. وجـدد عزم حكـومته (تـعظيم
االيـرادات االخـرى). وقـال خالل زيارته
ـتقـدمة الكـات ا وزارة الـنـفط ولقـائه ا
فـي الوزارة ان (قـطـاع الـنـفط الـعـراقي
عـــــريق ويــــجـب أن نــــعــــمـل من أجل
اســتـعــادة عـافـيــته). واضـاف انه (من

ـكـافحـة فـايروس كـورونـا). ودعا عـبد
اجلـبار رئـيس الـوزراء لزيـارة احلقول
الـنـفـطـية الـكـبـيـرة في الـعراق لالطالع
عــلى الــتـكــنـولــوجـيــا احلــديـثــة الـتي
يـستخدمها العـراق لتطوير االنتاج في
احلـقــول الـنـفـطـيـة. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس انه ( خالل االجـتـماع
ايـضا استـعراض اليـات تصديـر النفط
اخلـام وتسعيـرة النفط واألسواق التي
يــســتـهــدفـهــا الــعـراق ودراســة لـواقع
ـيــة وكـيـفـيـة االســعـار الـنـفـطــيـة الـعـا

التعامل معها).
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وصـل رئــــيس إقــــلــــيم كــــردســــتــــان
نــيـجـيـرفـان الــبـارزاني امس الـسـبت
الى بـغداد وبدأ سلسلة اجتماعات مع
ـــســـؤولـــ فـي احلـــكـــومـــة كـــبــــار ا
االحتـادية واألطراف السيـاسية لبحث
مـجـمـوعـة مـسـائل في مـقـدمـتـهـا ملف
ـالـيـة إلقلـيم ـسـتـحـقـات ا ـوازنـة وا ا
كـردسـتـان. وقالـت مصـادر لـ (الـزمان)
ان (الــهـدف من زيــارة الـبـارزاني إلى
بـغداد هو احلوار حلل مشاكل العالقة
بـ الـطـرفـ والـتي تـؤثـر اآلن أكـثـر
مـن أي وقت آخــــــر عــــــلـى اإلقــــــلــــــيم
وبـــــصـــــورة خـــــاصـــــة فـي اجملــــاالت
ـــالــيـــة). واضــافت االقـــتــصـــاديــة وا
ـصادر ذاتها انه (خالل هذه الزيارة ا
ســتــكــون لــرئــيس إقــلــيـم كــردســتـان
اجـتـمـاعات مـتـفـرقة مـع كل من رئيس
اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح ورئــيس

مــجـلس الـنـواب مـحــمـد احلـلـبـوسي
ورئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظمي
ـســتـوى احلـزبي ســتـكـون له وعــلى ا
اجـتــمـاعـات مع رئـيس حتـالف الـفـتح
هـادي الـعامـري ورئيس ائـتالف دولة
ـالـكي ورئـيس تـيار الـقـانـون نـوري ا
احلــكـمـة عــمـار احلـكـيـم ومع الـتـيـار
ـــــصـــــادر ان الـــــصــــــدري. واكـــــدت ا
الـبارزاني عقـد امس اجتمـاعا وصفته
بــاحلــاسم مع الـكــاظــمي تـنــاول ابـرز
اهـداف زيارته وفـي مقـدمتـها ايرادات
ــصـدر من االقــلـيم. وطــالـبت الــنـفط ا
حـكومة االقلـيم انقرة باحـترام سيادة
االراضـي الـــعــــراقــــيـــة ودعـت حـــزب
العمال الكردستاني التركي الى اخالء
ـناطق احلدودية وعـدم خلق توترات ا
ـتـحـدث بـاسم حـكـومـة فـيــهـا. وقـال ا
االقـلـيم جـوتيـار عـادل في بـيان تـلـقته
(الـــزمـــان) امس (نـــراقب بـــألم وقـــلق
كــبــيـرين األحــداث الـتـي وقـعت امس

حــرصــا مــنــا عــلى أدامــة وأســتــقــرار
االنـــتـــاج والـــصــادرات الـــنـــفـــطـــيــة .
واشـارالـى ان الوزارة جنـحـت بـتـوفـير
ـنـتجـات النـفـطيـة بـانسـيابـيـة عالـية ا
رغم ظــروف حـضـر الـتـجــوال وتـقـيـيـد
ركـبات بـ احملافـظات). حـركـة سيـر ا
وأضـاف ان (الـوزارة قـدمت الكـثـير من
الـدعم لـلـقـطـاع الـصـحي في الـبالد من
خالل تـخـصـيص مـبـالغ مـالـيـة لـدوائر
الـــصـــحـــة في بـــغـــداد واحملـــافـــظــات
ـســتـلـزمــات الـصــحـيـة وتــزويـدهـا بــا
واالجـهزة ضمن بـرنامج اعدته الوزارة

ــنــاطق ــاضــيــة في ا وخـالل األيــام ا
ـواطـن احلـدوديـة والـتي احلـقـت بـا
ـنـاطـق خـسـائر ـدنـيـ وقـرى تـلك ا ا
بـشـرية ومـادية). واضـاف إن (حكـومة
إقـلـيم كردسـتـان تشـجب تـلك األحداث
ـواطـن الـتي تـسـفـر عن اسـتشـهـاد ا
وتـكـبدهـم خسـائـر بشـريـة من قبل أي
طـــــرف وألي ســـــبـب كـــــان). وطـــــالب
(اجلـمهـورية التـركيـة باحتـرام سيادة
أراضـيـنا ووطـنا وعـلى حـزب العـمال
ناطق وأن ال الـكردستاني إخالء تلك ا
ـناطق احلـدودية يـخـلق توتـرات في ا
إلقــلـيم كــردسـتــان). واكـد (إذ حتـرص
حـكـومـة إقـليـم كوردسـتـان عـلى إقـامة
عـالقـــات وديـــة مـع الـــدول اجملـــاورة
فـإنـهـا تـرفض أن تـكـون أراضي إقـليم
هاجمة أي دولة). كـوردستان منطلـقاً 
وانـتـهى الـى القـول (نـتـوجه بـخـالص
واسـاة لـذوي الضـحـايا الـتـعـازي وا

.( ونتمنى الشفاء للمصاب

ـهـم حتـويل اإليـرادات الـنـفـطـيـة الى ا
مـشاريع تـنمـوية ونـعمل عـلى تشـكيل
ـقبـلة). صـنـدوق االستـثمـار لألجـيال ا
مشيرا الى ان (االعتماد الكلي وبنسبة
وازنـة عـلى اإليرادات ـئة مـن ا  95 بـا
الــنــفــطـــيــة دلــيل فــشل الــســيــاســات
الـسـابـقـة ونـعـمل لـتـعـظـيـم اإليرادات
األخـرى). وشـدد الـكاظـمي عـلى الـقول
ــــــــــالي (أال تــــــــــراجـع عـن اإلصـالح ا
ا واالقتصادي وهو ليس ردة فعل إ
ـــا وصـــلت له عـــمـــلـــيـــة إصالحـــيـــة 
األوضــــاع). واضــــاف ان (هــــنــــاك من

الـنفط العـراقي). وتابع (وضعـنا خطط
طــمـــوحــة اليــقــاف حــرق الــغــاز خالل
ـا يلبي و سـنوات قـليـلة وأسـتثـماره 
احلاجة احمللية من خالل ابرام عدد من
ية الـعقود الـرصينة مع الـشركات الـعا
ـتـخـصـصـة في هـذا اجملـال كـمـا انـنا ا
نــعـمل عـلى تـطــويـر قـطـاع الــتـصـفـيـة
وحتـســ نـوعـيـته  من خالل أفـتـتـاح
مـــصـــاف جـــديـــدة وأضـــافـــة وحــدات
أنتاجية جديدة  بهدف تغطية احلاجة
احملـلية  وأيـقاف أستـيراده بالرغم من
الـتحـديات والـصعـوبات االقـتصـادية 
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ديرية العامـة لشرطة النـجف أمس السبت مركبة ضبـطت ا
حتمل جـثمـان متوفى بـفايروس كـورونا قـادمة من محـافظة
أخرى عـبر الـطرق الـنيسـميـة  من أجل دفن اجلثـمان بدون

موافقات رسمية . 
واوضح بـيــان ان (مـفــارز شـرطــة الــعـبــاسـيــة تـمــكـنت من
مالحقـة مركبة كانت حتمل جثـمان متوفى قادمة من  أحدى

احملافـظات وعـلى الفور  اإلتـصال بـدائرة صحـة النجف
رافق للجنازة). وإرسال سيارتي إسعاف وحجر جميع ا
الفـتــاً الى أن (شــرطـة احملــافـظــة كــانت قـد نــشـرت مــفـارز
ودوريـات ثــابـتـة ومــتـحـركــة عـلى حــدودهـا بـ احملــافـظـات
اجملاوره في الـطرق الـعامة والـنيسـميـة من أجل منع دخول
أية مـركبـة قادمـة من احملافـظات  ومـحاسـبة اخملـالف وفق

القانون).
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بــحث نــقـيـب احملـامــ الــعـراقــيـ
ضــــيـــاء الـــســــعـــدي  اإلســـراع في
تـــشــريع تــعــديـل قــانــون احملــامــاة
ا يـؤمن توفيـر حصانة الـعراقي  
احملــامي ورفــعـة مــهــنـة احملــامـاة .
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس ان
(ذلـك خالل زيــارة الــنــقــيب يــرافــقه
ـرشـدي أمـ سـر الـنـقـابـة حـيـدر ا
اخلــمــيس  لـنــائب رئــيس مــجـلس
الـنواب حـسن كر .  وخالل الـلقاء
دعـا الـسـعـدي إلقـامـة مـؤتـمـر ( أون
اليـن )  يضـم الـكـفـاءات الـعـراقـية و
اجلـهات ذات العالقـة كافة  لدراسة
كــيـفـيـة مـواجــهـة فـيـروس كـورونـا
ــتــصــاعــد في عــمــوم وانــتــشــاره ا
الـــعـــراق) مـــؤكــداً (ضـــرورة وضع
اســتــراتــيــجــيــة عــلــمــيــة واضــحـة

جملـابـهـة انـتـشـار الـوبـاء في الـبـلد
ــشــاركـة الــنــقـابــات و اإلحتـادات
دني) .  وشدد ومـنظمات اجملـتمع ا
الــســعــدي عــلى ضــرورة أن يــخـرج
ـؤتمر بخطة واضـحة تكون ملزمة ا
لـــلــســلـــطــات احلــكـــومــيــة و وزارة
الـصـحـة .  من جـهته أشـار الـكـعبي
إلى أن (نـقابة احملام تعد الشريك
الـــرئــسي و احلــقـــيــقي لــلـــســلــطــة
الــتــشـــريــعــيــة في كل الــقــوانــ و
الـتـشـريـعـات اخلـاصـة بـاحلـقـوق و
احلـريات الـعامة) . واصـفاً (النـقابة
بـأنـهـا النـقـابـة األم برعـايـة و تـبني
ــتــعــلــقــة الــعــديــد من الــقــضــايــا ا
بـالشـؤون اإلجتمـاعيـة و السيـاسية
و احلــــريـــات الــــعـــامــــة و حـــقـــوق
ــواطـنــ ومـسـانــدة مـطــالـبـهم) . ا
اسـتـذكـر الكـعـبي مسـاهـمـة النـقـابة
فـي بـنـاء أسس الـعـراق اجلـديـد من

ساهـمة في كتابـة و صياغة حـيث ا
الـــدســتــور الــعــراقـي والــعــديــد من
الـــتــشــريــعــات الـــتي بــاتت أســاس
رصــ لـلـعـديـد مـن مـبـاد الـدولـة.
عـلى صـعـيد اخـر. قـالت النـقـابة في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
الـرصاص الغادر اسـتهدف احملامي
طـارق هالل الـدلـيـمي لـيـرديه قـتـيالً
امـــام مـــنـــزله فـي ســلـــوك اجـــرامي
خــطـيـر ومـنــحـرف  يـضع الــنـقـابـة
ــطــالــبـة أمــام مــســؤولــيـتــهــا في ا
بــالــكــشـف الــعــاجل عن الــفــاعــلــ
ــة الــنــكــراء مــرتـــكــبي هــذه اجلــر
والـتصدي لهم بقوة القانون إلنزال
الـعـقـوبات الـرادعـة التي يـنـبغي ان
تــنــال من جــمــيع الــقــتــلـة وبــغض
الــنـظـر عن االسـبـاب الــتي يـحـتـمي
( بـها هذا الـنفر الـضال من اجملرم
. واضـاف الـبيـان ان (النـقابـة قررت

تـكـلـيف رئـيس هـيـئـة انـتـداب غـرفة
احملـام في الطارميـة بتشكل فريق
ــــذكـــورة مـن مـــحــــامي الـــغــــرفـــة ا
دع باحلق لالنضمام الى جانب ا
الـشــخـصي ومـتـابـعـة الـتـحـقـيـقـات
اجلــاريـــة والــتــعــرف عــلى اجلــنــاة
ـــهــد االحـــالــة الى ـــا  الـــقــتـــلــة 
احملـــكــمــة اجلـــزائــيــة اخملـــتــصــة .
والــــــدفـــــاع عـن كــــــامل احلــــــقـــــوق
الــقـانـونـيـة لـذوي احملــامي الـفـقـيـد
ـة الــقـذرة  الــذي نــالـته يــد اجلــر
وتـــقــد الــتــقـــاريــر الى الـــنــقــابــة
والـــنــــتـــائج الــــتي تـــتــــوصل لـــهـــا
الـتـحـقـيـقـات. وتـوجـهت الـى عـائـلة
الـــفـــقـــيـــد وزمـالئه من احملـــامـــ 
بـالتعزية). على صـعيد اخر ضبطت
ــنــافــذ احلــدوديــة مــنــفــذ هــيــئـــة ا
زربــاطــيــة احلــدودي في مــحــافــظـة
واسط شـاحنة محمـلة بأثاث منزلي

مـختلف وبوزن إجمالي  3060 طنا
اقتصرت إجازة االستيراد على نوع
واحـــــد مـن االثـــــاث بـــــعـــــد إجنــــاز
مـعـامـلتـهـا الكـمـركـية من قـبل جلـنة
ــــنـــفـــذ الــــكـــشف الــــكـــمــــركي في ا
احلــــدودي. وقــــال بـــيــــان تــــلـــقــــته
(الــزمـان) امس ان (عـمـلـيـة الـضـبط
تــــمت مـن قـــبـل شـــعــــبــــة الـــبــــحث
والــتـحــري هـيــأتـنــا وخـارج احلـرم
الــكـمـركي بــعـد تـدقــيق مـعـامــلـتـهـا
الكمركية وإجازة االستيراد تب أن
مـا مــثـبت هـو أثـاث مـعـدني مـنـزلي
مـخـتـلف وكذلك اثـاث مـنـزلي خشب
مـــخــتــلـف ولــكن الـــواقع الــفـــعــلي
لــلــبـضــاعــة هــو إجـازة االســتــيـراد
اقـتـصـرت عـلى نـوع واحـد من اثاث
مـنـزلي خشب مـخـتلف وعـدم وجود
إجـازة استيراد اثـاث معدني منزلي
مـختلف وهذا يعد مخـالفة كمركية .

واضـاف الـبيـان انه (تـمت إحالـة ما
 ضـبطه وفق محـضر أصولي إلى
قـاضي حتقـيق محـكمة بـدرة التخاذ
اإلجـراءات القانونية الالزمة بحقها
ـقـصرين مـن جلنـة الـكشف وبـحق ا

نفذ احلدودي). الكمركي في ا
واصـــيـب شـــخـــصـــان جـــراء نـــزاع
عـشـائـري اسـتخـدمت فـيه األسـلـحة
ـتوسـطـة في مـحـافـظة اخلـفـيـفـة وا
مـــيــســان. وقـــال مــصـــدر امــني في
تـصـريح امـس إن (نـزاعـاً عـشـائـرياً
انـدلع في منـطقة الوحـدة اإلسالمية
مــركـز مـديـنــة الـعـمـارة) مــبـيـنـاً أن
(الــنــزاع اســتـخــدمت فــيه أســلــحـة
خــفـيــفــة ومـتــوسـطــة). وأضـاف أن
( (الـنزاع أدى إلى إصـابة شـخص
مــشــيــراً إلـى أن (الــقــوات األمــنــيـة
فــرضت طــوقــاً أمـنــيــاً وتـبــحث عن
). وكــانت مــحــافــظــتـا ــتــســبــبــ ا

الـبـصرة وذي قـار قد شـهدتـا اندالع
اثـلـ استـخـدمت فيـهـما نـزاعـ 
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ــــبــــرزات واألولــــيَّـــات أصــــولــــيــــاً بــــا
َّ عرضه ـضـبوطـة خالل العـمـليَّـة و ا
عــلى أنـظـار الـســيـد قـاضي الــتـحـقـيق
ُـــخــــتص بـــقــــضـــايـــا الــــنـــزاهـــة في ا
احملـــافــظــة; بــغـــيــة إصــدار الــقــرارات
ُـنــاسـبـة). وكـانت الـهـيـئـة قـد أعـلـنت ا
ـديـريَّة من ـاضي عن تـمـكُّن ا الـشـهـر ا
ـلــكــيَّـة عــقـارٍ ضــبط تالعبٍ وتــزويــرٍ 
بـــقيمة  3مـليـارات دينار في مالحـظيَّة
الـتـسجـيل العـقاري في أبي اخلـصيب.
ـشاركون في عـلى صعـيد متـصل دعا ا
يَّة الندوة العلميَّة التي عقدتها األكاد
ـوسـومة ـكـافـحـة الـفـسـاد ا الـعـراقـيَّـة 
ـنهج النبوي) (الـنزاهة الوظـيفيَّة في ا
إلـى وجـــوب تـــولــــيـــة ذوي الــــنـــزاهـــة
نـاصب العـليا واألمـانة والـكفـاءة في ا

للبلد. 
وشــارك في الـنــدوة الـتي عُـقِــدَتْ عـبـر
مـنصة الكترونيَّـة عدد كبير من أساتذة
اجلـامعات وموظفي مختلف مؤسسات
الدولة تخللتها محاضرة للمدير العام
ة باسم علـوان العـقابي سلط يـَّ لألكـاد
ـعـايـيـر الـتي فـيـهـا الـضـوء عـلى أهم ا
ســنـهـا الـنـبي األكــرم في تـولـيـة الـوالة
ــوظــفــ وعـزلــهم. وبــيَّنَ الــعــقـابيُّ وا
صـور الــفـسـاد وأنـواعه عـاداً الـفـسـاد
الـسـيـاسي بإسـاءة اسـتـخدام الـسـلـطة

لـتحقيق أهداف غيـر مشروعة كالرشوة
واالخـتالس واحملسوبيَّة واخللل الذي
قــد يــعـــتــري بــعض أحــكــام الــقــضــاء
ـهني فضالً عن والـفسـاد الصـناعي وا
الـفساد في اجلانـب العلمي األخالقي.
واوضـح (أهم الــشــروط في الــتـوظــيف
ـنهـج النـبوي  مـشـيراً إلى عـلى وفق ا
مـبـدأي الـكـفاءة واألمـانـة مـعـرجـاً على
شــرطي احلـزم اإلداري والـتــجـربـة قـبل
الـتـعيـ مسـتشـهـداً ببـعض األحاديث
ة والواقع الـنـبويَّـة والـوقائع الـتـاريخـيـَّ

التحقيقات األولية التي أجراها الفريق
َّ تـنظـيم مـحـضرٍ مـعه). وتـابـعت إنه (
ــضـبــوطـات في الــعـمــلـيـة أصــوليٍّ بـا
ـتــهـمــ عـلى الــسـيـد وعــرضه رفـقــة ا
ُختصَّة قـاضي محكمة حتقيق كركوك ا
بــقـضـايــا الـنــزاهـة; الـذي قــرَّر تـوقـيف
ادة 307 ضـبـوطـ وفق ا ـتـهـمـ ا ا
من قـانون العقوبات). وأحبطت مديريَّة
حتــقــيق الـبــصــرة في هـيــئــة الـنــزاهـة
الــعــامــة  مــحــاولــةً لالســتــحــواذ عــلى
عــقـارين تُـقـدَّرُ قـيــمـتـهـمــا بـنـحـو ثالثـة
مــلــيـارات ديــنــارٍ بـاســتــخـدام أولــيَّـاتٍ
ديـريَّة مُـزوَّرةٍ في الـبصـرة. واشـارت ا
في مـعرض حديثها عن تـفاصيل عمليَّة
ـرةٍ ــوجـب مُــذكـَّ الـــضــبط الـــتي تـــمَّت 
قضائيَّة إلى (تمكُّنها من ضبط أوليَّات
ساحة ُـتوف  عـقارين عائدين ألحد ا
ـاتٍ وبـقـيمـة ثالثـة مـلـيارات ثالثـة دو
ـــة أنَّ ـــــديـــــريـَّ ديـــــنـــــار). وأوضـــــحت ا
ـة (مالكـــاتــهـــا انــتـــقــلـت إلى مالحـــظــيـَّ
الـتـسـجـيل الـعـقـاري في أبي اخلـصيب
ـات الـعــقـارين إذ وقــامت بــضـبط أولــيـَّ
قـــادت حتـــريــاتـــهـــا إلى وجـــود تالعبٍ
فـيـهمـا; لـغرض عـرضـهمـا لـلبـيع; لـعدم
وجــود ورثــةٍ شــرعــيـــ لــلــمــالك عــبــر

أوليَّـاتٍ مُزوَّرة) . 
ونـبَّـهت إلى (تـنـظـيمـهـا مـحـضـر ضبطٍ
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الــعــمــلي من حــيــاته (ص) عــنـد إدارته
ـنورة). ديـنـة ا الـدولـة اإلسالمـيَّـة في ا
ولـفت إلى سـمـات (الـعـمل الـناجح وفق
الـرؤيـة احملـمديَّـة مـتـنـاوالً منـهـا الـعلم
والــــــعــــــمل الــــــشــــــخـــــصـي واإلصالح
واالســتــقــامـــة والــتــخــطــيط لــلــبــرامج
ـستقـبليَّة والـسيطرة الـنوعيَّة مـنبهاً ا
إلـى أن االســتــقــامــة وحــدهــا ال تــكــفي
ـناصب وإنـتاج أعمـال ناجحة لـتسنم ا
ـصــلـحـة الـعــامـة بل ال بـد من تــخـدم ا
ـة; تــوافــر بـــقــيَّــة الــســمــات الــضــروريـَّ
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كـشفت هيئة النزاهة العامة عن تمكنها
مـةٍ مُـكـوَّنـةٍ من من ضــبط عـصـابـةٍ مُـنـظـَّ
عـددٍ من األشخاص تنتـحل صفة العمل
في أحـد األجهـزة األمنـية تـقوم بـابتزاز

. واطن مقابل مبالغ ماليَّةٍ ا
واشـارت دائرة الـتحـقيقـات في الهـيئة
وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط
رةٍ قـضـائـيَّةٍ الـتي تـمَّت بـنـاءً عـلى مـذكـَّ
إلـى (تــمـــكُّن فــريـٍق مُــؤلفٍ مـن مالكــات
مــكــتب حتــقــيـق الـهــيــئــة فـي كــركـوك
وبـــالــتـــنــســيـق مع جــهـــاز اخملــابــرات
الـــوطــني من ضــبـط  أفــراد عــصــابــة
مـنــظـمـة تـنـتـحل صـفـة ضـابط في أحـد
األجـــهــزة األمـــنــيـــة وتــقـــوم بــابـــتــزاز
ـواطـن مـقابل مـبـالغ مالـية). ولـفتت ا
الـدائرة إلى أن (الفريق تمكن من ضبط
أفــراد الــعــصــابــة عــبــر تــرصــده ألحــد
ـتهـمـ الذي يـدَّعي انتـسابه لـلجـهاز ا
ـبـلغٍ األمـنـي; لـغـرض ابـتـزاز شـخصٍ 
مـــاليٍّ لــقــاء وعـــودٍ كــاذبــةٍ حلــذف اسم
ـــهمٍ في دعــــوى) مــــؤكـــدة (ضــــبط مُــــتـَّ
الــوســيط الــذي حــاول تــســلم الــدفــعـة
ــبــلـغ مُــتــلــبـــســاً بــاجلــرم األولى مـن ا
ــشـهـود فـضالً عن مــتـهمٍ آخـر يـعـمل ا
مــعه في إحــدى دوائـر احملــافــظـة بــعـد
ــــتـــــهم األول; نــــتــــيــــجــــة اعــــتــــراف ا
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تـعـيش البـصـرة  وكـذلك ذي قـار منـذ ثالثـة ايـام وضـعاً امـنـيـاً سـيئـاً بـسـبب  جتدد
نـشـوب اشـتـبـاكـات مـسـلـحـة بـ بـعض الـعـشـائـر جـرى فـيـهـا اسـتـخـدام االسـلـحـة
ـبـاني وأفاد ـتـوسـطـة والـقـاذفات ضـد الـدروع  و تـدمـيـر عـدد من الـسـيـارات وا ا
مــصـدر أمـني اجلــمـعـة بــقـتل وإصـابـة 6 أشـخـاص بـيـنــهم أفـراد أمن جـراء نـزاعـ

. قبلي
فـيــمـا انـدلع حـريق بــسـوق الـعـطـارين
ـنطـقة العـشار في الـبصـرة أسفر عن
تــــضـــرر  20 مــــحال من دون مــــعـــرفـــة
ـدني االســبــاب  وقـال مــديــر الــدفــاع ا
ـــراسل الـــزمـــان ان عـــشـــرين فـــريـــقــا
لالطــفـاء شــاركـوا في اخــمـاد احلـريق.
وقـــال مــصــدر أمـــني في الـــبــصــرة إن
نـزاعــا عـشـائـريـا انــدلع بـاألسـلـحـة في
قــضـاء الــزبــيـر الــتــابع الى مــحـافــظـة
ـــقــــتل شــــخص. الــــبـــصــــرة مــــا أدى 
ــــصـــدر أنخل قــــوات األمن وأضــــاف ا
اعـتقلت 12 مـتهما على خـلفية النزاع).
وشـهـدت   الـبـصـرة   اخلـمـيس انـدالع
نـزاع عـشائريـ االول في قضاء ابي

اخلصيب  والثاني في منطقة 5 ميل.
ÍdzUAŽ Ÿ«e½

وفي ذي قــــار قــــال مــــصـــدر أخــــر في
تـصـريح امس ان  (خـمـسـة مـنـتـسـبـ
في الــشـرطــة اصـيــبـوا بــجـروح أثــنـاء
مــحــاولــتــهم فض نــزاع عــشــائــري في
سـوق الـشيـوخ). وأضاف أن حلالـنزاع
ـؤدي تـســبب أيـضـا بـقــطع الـطـريق ا 
إلى محافظة البصرةخل.  وكان شاب قد
قـتل  في مـحافـظة ذي قـار نتـيجـة نزاع
عـشــائـري انـدلع بــسـبب مـنــشـور عـلى

مواقع التواصل االجتماعي. 
واطــاحت مــديــريـة االســتــخــبـارات في
وزارة الــداخـلــيـة بــدواعش مــطـلــوبـ
ــادة  4 ارهـــاب في مـــحـــافـــظــة وفـق ا
ديريـة في بيان تلقته نـينوى. وذكرت ا
(الـــزمــــان) امس  ان (مـــفــــارز وكـــالـــة
االسـتـخبـارات القت الـقـبض على سـتة
نـاطق متـفرقـة من نيـنوى) إرهـابيـ 
ـطـلـوبـ ـتـهـمـ من ا الفـتـا الى ان (ا

الـصـواريخ وقد عـثرت الـقـوات األمنـية
عـليها ووجـد فيها صواريخ مـتبقية 
إبــطـالــهـا). وفي االنــبـار نــفـذت قــيـادة
الـعمليات عمـلية بحث وتفتيش في 20

محور باحملافظة.
W¹dJ Ž WOKLŽ

وذكــر بـيـان لــلـقــيـادة تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس ان (قــطـعــات قـيــادة الـعــمـلــيـات
وبـإشـراف الـقـائـد الـلـواء الـركن نـاصر
احـمد غـنام  ,شـرعت بـعمـليـة عـسكـرية
ــطــلــوبـ لــلــبــحث والــتــفــتــيش عن ا
ضافات لعصابات داعش واالسلحة وا
ودك اوكــارهم) وأضــاف ان (الــعـمــلــيـة
ناطق (شمال تـمت في عمق الصحراء 

الـرطبة والـكيلو 160 و جـنوب الطريق
الــدولـي الــســـريع وبــحـــيــرة الـــثــرثــار
والــنــعـيــمــيــة و الـهــيــتــاويـ و وادي
ثــمـيل) ,مــبـيـنــا ان (الـعــمـلـيــة اسـفـرت
الـعثـور على دراجـة ناريـة  حرقـها و
اسـلحـة واعتـدة ومضـافة حتـتوي على
ظــروف عـتــاد مــخـتــلـفــة  تــدمـيــرهـا
ومــضــافـة اخــرى يــوجــد فـيــهــا مــكـان
للتعذيب وحبل مشنقة وحاويات حديد
إلخـفاء العجالت بداخـلها وكذلك معمل
تــفــخــيخ وتــدريع الــعــجالت وعــبـوات
ناسفة).  من جهة اخرى أعلنت مديرية
مــكـافــحــة اجـرام بــغـداد الــقــبض عـلى
مــتــهم بــســرقـة  3مـاليـ ديـنـار وآخـر

سـرق عجـلة في بـغداد. وقـالت في بيان
(الــــزمــــان) امس ان (قــــوة من مــــكــــتب
ـديـريــة  نـفـذت واجب الــنـهـروان فـي ا
الـقـاء الـقبـض على مـتـهم مـطـلوب وفق
ــادة  446لــقـــيــامه بـــســرقـــة مــبــلغ 3 ا
ماليـــ ديــنــار مـن داخل عــجـــلــة احــد
) مبـينـا ان (مفـرزة اخرى في ـواطنـ ا
مـكـتب مـكـافـحـة سـرقـة سـيـارات الـكرخ
جنـحت في من القـاء القبض عـلى متهم
ضــبط بـحــوزته عـجــلـة مــسـروقــة نـوع

فــوتـون بـاص ابــيض الـلـون  ,حـيث 
اتــخـاذ االجــراءات الـقــانـونـيــة الالزمـة
). والــقت مــفــارز قـسم ــتــهـمــ بــحق ا
مـكافـحـة مخـدرات النـجف القـبض على

ادة  4 ارهـاب النـتمـائهم وفـق احكـام ا
لــعـصــابـاب داعش) واضــاف ان (ثالثـة
مــنـهم كــانـوا يــعـمــلــون في مـا يــسـمى
بـفرقـة الفـرقان في مـا عمل اثـنان مـنهم
في ديــوان اجلـنــد بـواليـة دجــلـة) واكـد
ـتهم الـسادس عـمل في ما الـبيـان ان (ا
يـسـمى فـرقـة الـيـمـامة) مـشـيـرا الى انه
( تـدوين أقـوالهـم وإحالـتـهم للـقـضاء
إلكـمـال أوراقـهم الـتـحقـيـقـيـة). وأعـلنت
خـــلـــيـــة اإلعالم األمـــني امس االول عن
إسـتشهاد وإصابة  5 من مـنتسبي الرد
الـــســــريـع بـــتــــفــــجــــيـــر بــــ الــــطـــوز
والـسليمـانية. وقالت اخلـلية في بيان 
إن (عـبـوة نـاسفـة انـفـجرت عـلى عـجـلة
تـابـعـة الى قـوة من فـرقـة الـرد الـسـريع
خالل تـنـفـيذ واجب فـي منـطـقـة بلـكـانة
الـسـادة الـثـانـيـة في احلـدود الـفـاصـلـة
ا بـ الطوز ومحـافظة السلـيمانية  ,
ادى الى اسـتـشهـاد ثالثـة من منـتـسبي
الـرد السـريع وجـرح إثنـ آخرين كـما
حــصــلت أضــرار في الـعــجــلـة) مــؤكـدا
(الـــعــثــور عـــلى وكـــر لالرهــابـــيــ في
مـنـطـقـة جـبـلـيـة وعـرة وبـداخـله عـجـلـة
حـمل نوع كيـا ودراجت نـاريت حيث
 االســتــيالء عــلــيــهــا من قــبـل الــقـوة
ـنفذة لـلواجب). وبشـأن قصف محيط ا
مـطار بغداد الدولي فجر الثالثاء  قالت
اخلــــلــــيــــة ان (ثالثــــة صــــواريـخ نـــوع
كـاتـيـوشا سـقـطت بـعـد منـتـصف لـيـلة
أمس االول فـي محيط مـطار بغداد دون
خــــســــائــــر تــــذكــــر) مــــشــــيــــرة الى ان
ـكـاسب (الـصـواريخ انـطـلـقت من حي ا
واسـتـخـدمت اجلـهـات الـتي نـفـذت هذا
االعـــتـــداء قــــواعـــد خـــشــــبـــيـــة إلطالق

ـؤسسات الـعامة). وفي لـتسيـير عمل ا
شارك خـتام النـدوة تداخل عدد مـن ا
بـــنـــقــاشـــات وأســـئــلـــةٍ أجـــاب عــنـــهــا
ـعـايـير احملـاضـر مـنـهـا ضـرورة رفع ا
الـتي عرضتها الندوة إلى اجلهات ذات
الــشــأن في الــدولـة الــعــراقـيــة من أجل
تـسـنم الـنـزهـاء ذوي الـكـفـاءة واخلـبرة
ـهـمة فـي الدولـة فـيـما رأى ـنـاصب ا ا
عـايير الـنبويَّة الـبعض أهمـيَّة تأطـير ا
بــــإطــــارٍ يـــتــــنــــاسب وحــــجم ومــــهـــام

ؤسسات احلديثة. ا
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مشارك في مؤتمر
أقامته هيئة
النزاهة

لـلـكهـربـاء مـبديـا ثـقـته في أداء الوزارة
والـعـامـلـ فـيـهـا . كـمـا  خالل الـلـقاء
ـنجزة واالخرى بـحث مشاريع الوزارة ا
الـــــتي فـي طـــــور اإلجنـــــاز فـــــضـال عن
ـشـاريع األخـرى احملـالـة عـلى مـشاريع ا
تـنمية األقاليم والتي تدعمها احلكومات
احملـــلـــيـــة  إلى جـــانب بـــحث أزمـــة فك
اإلخــتـــنـــاقـــات في شـــبـــكـــات الــتـــوزيع
ومـنــاقـشـة آلــيـة اإلسـتــثـمـار وإمــكـانـيـة
ـشاريع اإلسـتثمـارية للـشركات تـطوير أ
الـــتي تـــروم  اإلســـتــــثـــمـــار في قـــطـــاع
الـكـهربـاء باحملـافـظة فـضالً عن إيـصال
الـتيار الكهربائي للـمناطق الريفية التي
هي خـارج الـتـصـمـيم األسـاسي لـلـمـدن
ــقـايـس الـكــهــربــائــيــة. ونـقل ونــصب ا
الـبـيـان عن الـوزيـر تـأكـيـده (اإلسـتـعـداد
لـلــتـعـاون مـع اجلـمـيع وتــقـد األفـضل
لـلـمــواطـنـ كـمــا نـوه أن الـوزارة تـمـر
بـأزمـة بنـقص في احملـوالت الكـهـربائـية
ــوازنــة واالسالك بـــســبب عــدم إقـــرار ا
الـعــامـة لـلــدولـة  إضـافــة الى الـظـروف
ر بها البلد وكذلك الوباء ـالية التي  ا
ـنـتـشـر في هـذه الـفـتـرة. داعـيـاً بنـفس ا
الـوقت اإلبتعاد عن حـاالت التجاوز على
ــا تــسـبــبه من الـشــبــكـة الــكــهـربــائــيـة 
عــوارض فـنــيــة عـلى الــشــبـكــة واألخـذ
ـالـية الـتي تـمر بـنـظر االعـتـبار األزمـة ا
بـــهـــا الــوزارة عـــلـى وجه اخلـــصــوص
ـواطــنـ الــتـعــاون مع مالكـات وعــلى ا
الـــوزارة بـــصـــيــــانـــة الـــعـــوارض ورفع
الـتجاوزات لتقد افضل خـدمة لتجهيز

واطن بطاقة مستمرة). ا

مـبديةً ثقـتها في أداء الوزارة والـعامل
فيها . كما  خالل اللقاء بحث مشاريع
ياه تـأم الطاقـة الكهـربائية حملـطات ا
ـصدر لـلعـاصمـة بغـداد حيث أنه يـعد ا
االول لــلــحــيــاة فـالبــد ان تــكــون هــنــاك
برمج لكي خـطوط مستثناة من القطع ا
ـاء يـتم مـن خاللـهـا تـشـغــيل مـحـطـات ا
الـصافي لـلمـواطنـ الى جانب صـيانة
أعــمـــدة اإلنـــارة الــعـــاطـــلــة فـي مــداخل
ـا تـشكـله من مـركز ومـخـارج العـاصـمة 

حضاري للعاصمة. 
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من جـــانـــبـه اكـــد واضـــاف الـــبـــيـــان ان
(االمـارة تمسك بأستثنـائاتها بعدم قطع
ـاء الـتــيـار الــكـهـربــائي عن مـضــخـات ا
الـصــافي ومـحـطـات الــصـرف الـصـحي
لـكن هنـاك جتاوزات من قـبل اجملـمعات
الـسـكـنـيـة والـتـجـاريـة تـودي الى زيـادة
األحــمــال وبــالـــتــالي انــقـــطــاع الــتــيــار
ــضـخـات) ودعـا (الى الـكــهـربـائي عن ا
الـتعـاون برفع الـتجـاوزات عن الشـبكات
الـكـهـربـائـيــة إلبـقـاء الـتـيـار الـكـهـربـائي
). كـما بـ أن (مالكـات الوزارة مـسـتمـراً
تـواصل حــمالتـهـا بـصــيـانـة اإلنـارة في
جـانـبي الـعـاصـمـة بـغداد وهـي في طور
ـناطق ذات الـطابع إجنـاز اعمـالـها في ا

العمراني واحلضاري). 
ــكــتـبه صــبـاح كـمــا إســتـقــبل اإلمـارة 
االحـــد مـــحــــافظ بـــابـل حـــسن مــــنـــديل
الـــســـريـــاوي  لــــبـــحث واقـع الـــطـــاقـــة
الـكهربـائيـة في احملافظـة. وقدم احملافظ
تـهانيه للوزير لتسنمه مهام عمله وزيرا

وتطوير اإلنتاج بطاقة 16 الف ميكاواط
ونـفقات إلنشاء خـطوط النقل واحملطات
الـتــحـويــلـيــة واسـتــمالك أراض وكــلـفـة
مــعـــدات وتـــأهــيـل شــبـــكـــات الـــتــوزيع
وصـيـانـات دورية واضـطـراريـة وتـأهيل
مـحـطـات وأمـوال لـلـوقـود االسـتـثـمـاري

واحمللي وكلف استيراد الطاقة. 
واكـد في لقاء تلفزيوني تابعته (الزمان)
امس ان (مـا أثــيـر حـول تـوقـيع الـوزارة
عـقداً مع مـعهـد العـراق للـطاقـة هو غـير
صـحـيـح وان مـا وقع هـو مـذكـرة تـفـاهم
ذكـور استشاراته ـعهد ا عـلى أن يقدم ا
مـجانـيـاً وبدون مـقابل او كُـلَف). مشـيرا
الى انه (وزارة الــكــهــربــاء وزارة فــنــيـة
بحتة غير معنية بأي جتاذبات سياسية
وظـيـفـتـهـا تقـد اخلـدمـات لـلـمـواطـن
وان ابـوابها وتـشكيالتـها مفـتوحة أمام
راجـعة اياً اجلـهات الـرقابيـة والنـزاهة 
من عقود ومشاريع الكهرباء ومن يرصد
فـساداً فـلـيحـتـكم للـقـضاء لـيـحاسب من
). نافـيـا (وجود اي مـشروع تـبـؤا فسـاداً
وهـمي في وزارة الكهربـاء وجميع أرقام
الـكــهـربـاء مــوثـقــة لـدى ديـوان الــرقـابـة
ـالـيـة). وإستـقـبل وزير ـالـية ووزارة ا ا
كتبه في الكهرباء ماجد مهدي اإلمارة 
مـقر الوزارة امـينـة بغداد ذكـرى علوش
لـبــحث جتــهــيـز الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة
ـاء الـصافي ومـحـطات ـشـاريع إنتـاج ا
ياه الثقيلة للعاصمة. ياه وا تـصريف ا
وقــال بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
عـلـوش قـدمـت الـتـهـاني لـلـوزيـر الـوزيـر
لـتـسـنـمه مـهـام عـمـله وزيـرا لـلـكـهـربـاء

رغـبــة الـشــركـات االيــرانـيــة لـلــعـمل في
الـعراق من اجل صيانة قـطاع الكهرباء
من حـيث صـيـانـة احملـطـات الـتـولـيـديـة
والــتـحــويــلــيــة وخـطــوط نــقل الــطــاقـة
وشــبــكـــات الــتــوزيـع اضــافــة الى رفع
الــتـجــاوزات احلــاصـلــة عــلى الـشــبــكـة
الــكـهــربــائــيــة لـلــحــد من الــضــائــعـات
ـقـايـيس الـكهـربـائـيـة الـذكـية ونـصب ا
فـضالً عن امــكـانـيـة الـشـركـات بـإصالح
عطوبة من خالل احملـوالت الكهربائية ا
فـتـح ورش عـمل فـنـيــة في الـعـراق). من
جـانبه ابـدى الوزير تـفهـماً للـمقـترحات
ـعـروضـة مـؤكـداً أن (قـطـاع الـكـهـربـاء ا
بــحــاجـــة إلى صــيــانـــة دوريــة من قــبل
شركات ذات خبرة عالية للعمل بصيانة
احملـطـات وخـطـوط الـنـقل ونـحن جندد
رغـبتنا بدعوة الشركات الراغبة بالعمل
بـهـذا القـطـاع الن هـذا القـطـاع يـعد من
الـعـناصـر احلـيـويـة للـمـواطن الـعراقي
كــمـــا دعـــا إلـى إمـــكـــانــيـــة تـــخـــفـــيض
ـر بأزمـة مـالـية كون الـعـراق  االسـعـار
وأنـتشـار وباء فيـروس كورونا ادى الى

وازنة العامة).  خلل في ا
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وفي نـهاية اللقاء وعـد الوفد بفتح افاق
ـشـترك بـ الـبـلدين من اجل الـتـعاون ا
ـومـة قـطــاع الـكـهـربـاء في صـيـانــة ود

العراق. 
وقـال النـاطق الرسـمي لوزارة الـكهـرباء
ان مـا صرف على الكهرباء من موازنات
تــشـــتــمل عـــلى نـــوعــ اســـتــثـــمــاريــة
ـوظـفـ وتـشــغـيـلـيــة وتـشـمل رواتـب ا

االيــــراني خـالل زيــــارته لــــلــــعــــراق في
الــثـــالث من حــزيــران 2020 والـــتي من
ابــرزهـا  خــطــوط الـربط الــتــزامـني مع
اجلــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيــة االيـــرانـــيــة
والــشـركــات الــراغـبــة بــاالسـتــثــمـار في
الـعراق من اجل إعادة اإلعمار والشراكة
االقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة الـثـنـائـيـة بـ

البلدين.
من جــهــتـه اكــد مــديــر شـــركــة تــوانــيــر
(االلـتزام بتأم الطـاقة التي  التعاقد
عــلــيــهــا في وقـت ســابق مع احلــكــومــة
الـعــراقـيـة ووزارة الــكـهــربـاء عن طـريق
الـربط التزامـني لتزويـد العراق بـالطاقة
الـكـهـربـائـيـة خالل حـمل الـذروة وكذلك
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تــرأس وزيــر الــكــهــربــاء مــاجــد مــهـدي
ـقــر الــوزارة ضم اإلمــارة اجــتــمــاعــاً 
ثالً بـرئيس مـجلس اجلـانب اإليـراني 
ادارة شـركـة تـوانــيـر اإليـرانـيـة لـلـطـاقـة
مـــتــــولي زادة وصــــاحلي مــــديــــر عـــام
الـشــركـة اإليــرانـيــة لـصــيـانــة مـحــطـات

الطاقة
وقــال بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
ـشترك (االجـتمـاع بحث افـاق التـعاون ا
بـــ الـــوزارة والـــشـــركـــات اإليـــرانـــيــة
لـصـيـانـة قـطـاع الـكـهـربـاء في الـعـراق).
وتـمت اثناء الـلقـاء مناقـشة العـقد الذي
 تــوقــيــعه مع الــســيــد وزيــر الــطــاقـة
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صـائرنا واالجتاه ـسكوا  سؤولـ الذين قدر لهم أن  يـذكرني كثيـر من ا
بـها نحو الهاوية بعبارة النفري (توفي965م) التي تقول (اذا اتسعت الرؤية
ـعاني بالـقليل من الـكلمات ضـاقت العبـارة) وهي عبارة تـقول الكـثير من ا
وهـذا هـو االبـداع بـعـينه ومـع ان غالـبـيـة الـنـقـاد اسـتقـر تـفـسـيـرهم لـعـبارة
عـاني العـميـقة التي الـنفـري بأنه يـريد بهـا بيـان عجـز اللـغة عن اسـتيعـاب ا

تنتجها الرؤية الواسعة.
ومن بــاب ان في الــتــأويـل جــمــاال ال يــقل قــدرا عن جــمــال الــنص ذلك انه
اجـتهـاد ينطـلق من مرجـعيات ثـقافـية قد تـختـلف عن تلك الـتي يستـند الـيها
ا لم تـخطـر على بـال مؤلفه مـؤلف النص وهـو ما يـكسب الـنص أبعـادا ر
زيد من احملددات فكر يـعني ا وعـلى هذا رأيت ان اتساع رؤية الـكاتب او ا
عاني مـليـا قبل اطالقهـا قوال او كتـابة ولذلك والـقيود الـتي جتعـله يتأمل بـا
ـفكرين بالقلـيل من الكالم عند التعـبير عن أفكارهم حتى يـكتفي كثير من ا
يـخـيل لك عـنــد مـحـاورة أحـدهم انـهم ال يـجـيـدون الـكالم لـكن مـا يـطـلـقـونه
ـعانيه وكثـيفا بـلفظه ويعـبر تمام الـتعبيـر عن الفكرة  بـداللة عجزك عـميقا 
عن ايـجــاد مـفـردات بـديـلـة اذا مـا أردت الــتـعـبـيـر بـدقــة عن الـفـكـرة ذاتـهـا
وعـندما تغـيب تلك احملددات والقـيود بغياب الـرؤية او ضيقـها يُطلق الكالم
عـلى عـواهنه فـقد تـسـمع أكداسـا من الـكالم التي ال تـقول شـيـئا وهـذا ما
نـراه عند الـذين لم تتوافـر لهم حـصيلـة كافيـة من التعـليم وليس من وصف
ـعنى وكأني بذلك لـهذا النوع من الـكالم اال بالكالم السـطحي الفارغ من ا
أقـلب عبارة النفري ألجعلها على الـنحو اآلتي ((كلما ضاقت الرؤية اتسعت
كان بيـنما تتسع عباراتهم الـعبارة)). وما أكثر الذين رؤيـتهم من الضيق 
بال حــدود ومــا هم ســوى ظــواهــر لــفــظــيــة يــهــدرون وقــتك بــالــســطــحي
سؤول الـسياسي ويـشغلونك عـما هو عميـق. تأملوا في حوارات بـعض ا
والـتنـفيذيـ وقلـبوا كالم الـكثيـر من الذين يـطلـقون على أنـفسـهم باحملـلل
الـذين يلفون ويدورون في التحليل فضللوا الناس وأضاعوا احلقيقة ومثل
هـؤالء ال حتتـاجـهم سوى بـعض الفـضـائيـات لتـمأل بكالمـهم مـساحـة زمنـية
ا هو نافع لضـعف قدراتها وبدائـية عملهـا وافتقادها يـتعذر عليـها شغلهـا 
اهـرة ولـذلك تـذهب باجتـاه اولـئك الـذين ينـطـبق عـليـهم فـحوى لـلـعنـاصـر ا
مـثلـنا العـراقي الذي يـقول (يـسوي لـلبكـة عزا) أي يـقيم عـزاء ويولم الوالئم
ن يـضخم االمـور البـسيـطة لـبعـوضة نـفقت ويـريـدون بذلك االسـتخـفاف 
ـنتـسـبيـهم سـاعات دراء الـذين تـطـول اجتـمـاعاتـهم  كـمـا هو حـال بـعض ا
طـوال تصل في بعـضها الى أكثـر من سبع ساعـات كما روى لي ذلك أحد
ـسائل الـتي ناقـشها االجـتمـاع تب األصـدقاء وعـندما سـألته عن فـحوى ا
انـهـا ال تـقـتـضي سـوى سـاعـة واحـدة ومع طـول هـذا الـوقت اال ان الـدائرة
ظـلت على حالها ولم يـحدث حتسنا فيـها. وهذا هو ديدن أغـلب مؤسساتنا
طـول في االجتـماعـات وكـثرة في الـلجـان لكن الـنتـيجـة انخـفاض في األداء
واطن الذين لم نسمع منهم وتـراجع في اخلدمات وهذا ما يعكسه تذمر ا

اشادة بخدمة اال ما ندر.
مَنْ اتـسـعت رؤيـته كـثـرت ضـوابط تـفـكـيـره أي أن التـفـكـيـر صـار مـنـهـجـيا
نطق والتنظـيم وهذا يحتم االقتصـاد في الكالم والوقت وغيرهما يـسوده ا
ـقدور حتقـيق النجـاح وبلوغ األهـداف من دون تنظـيم وهو بـديهية فـليس با
يـفـتـرض عـدم الـتــطـرق لـهـا لـكن احلـقـيـقـة تـشــيـر الى افـتـقـاد حـيـاتـنـا الى
الـتنـظيم وبـخاصـة في الفـكر الـعمـلي وتطـبيـقاته وكـأني بذلك اذكّـر بتـأكيد
نـهجي انـويل كانت  1724ــ  1804 عـلى هذا الـفكـر ا ـاني ا الـفـيلـسوف األ
ـشكالت الـتي يقـاسيـها الـناس ويـدفعـون بسـببـها من ـنظم فـالكـثيـر من ا ا
صــحـتــهم الـنــفـســيـة واجلــسـديــة ال حتــتـاج من أهل احلل
والـعقد في بالدنا لتذليـلها الى أموال بل الى تنظيم فقط
كما هي معاناة الناس في سيطرة الراشدية التي مضى
عـليـهـا سنـوات ولكـنك عـندمـا تقـول لهـم ذلك يفـلسـفون

األمور بطريقة تفوق الفلسفة الكانتية.

ـواطنـ في ازديـاد مـقلق رغم ان ارقـام االصـابـة بفـايـروس كورونـا بـ ا
ـية في العراق  د. أدهم إسـماعيل  قبل ثل منـظمة الصـحة العا وتـصريح 
اربـعـة ايام زاد من هـذا الـقلق حـيث قـال (اذا استـمـرت الزيـادة في اعداد
ستـوى فان النـظام الصـحي سينهـار خالل فترة من اإلصـابات على هـذا ا
ــسـؤولـيـة) لـكن ــواطـنـ حتـمل ا اسـبــوع الى اسـبـوعـ الــقـادمـ وعـلى ا
ـاضي  "أغلب مـسـتشـار رئـيس الوزراء الـسـيـد هشـام داود قـال الثالثـاء ا

حاالت الوفاة بكورونا هي ألشخاص مصاب بأمراض مزمنة"!
فـبأي تـصريـح منـهمـا نثق ?.. شـخصـيا اثـق بالـتصـريحـ لكـني اجد من
الـضروري بقـاء شمعة االمل مـضيئـة من خالل التصـديق بأن اغلب حاالت
ــزمـنـة.. اذن االمــر بـسـيط نــوعـا مـا.. الــوفـاة هي من أصـحــاب االمـراض ا
فـأصـحـاب هـذه االمـراض مـعـروفـون لـدى وزارة الـصـحـة من خالل دفـاتـر
سـتـشـفيـات وتـوفـير ـراكز الـصـحـيـة وا ـزمـنة الـصـادرة من ا االمـراض ا
ثبتـة يخفف من حاالت الوفاة لكن واعيد ا االدويـة لهم باستمرار حـسب ا
حـ يـتـأخـر احلـصـول عـلى ادويـة الـقـلب والـسـرطـان والـسـكـري والـضـغط

وت! فاصل ستحدث انتكاسات تؤدي معظمها الى ا والتهاب ا
ــاضي  لم اســتــلم دوائي ســيــدي مــســتـشــار رئــيس الــوزراء : الــشــهــر ا
ــســـتــوصف وحــ ســألـت قــالــوا انــهم لم ــرض مــزمن من ا كــمــريـض 
يـستلموا حصتهم من مذاخر اجلهات الصحية اخملتصة وبحثتُ عن الدواء

في الصيدليات وجدت بعضه بسعر عال والبعض االخر لم اجده !
ـزمـنة حـالـهم مثـلي ومـؤكد  ان واكـيـد هنـاك آالف من مـرضى االمراض ا

بعضهم القى ربه واحتسب على وفيات الكورونا !
من االنـصاف الـقول ان احلـكومة اجلـديدة جـاءت على اعـتاب تركـة  ثقـيلة
ومـتشابكة وحلهـا لن يتم إال بقار فنجان  حـصيف وقار هذا  الفنجان
ان وُجــد فـانه ســيـكــون خـائـفــا ألنه يـدرك ان مـن اخلـطـر أن يــقـول احلق
فـالـوضع الـعـام غيـر مـسـتـقـر وليس هـنـاك من يـفـهم ان  احلق فـوق الـقوة
والـشعب هو االسـاس ومصارحته بـاخملفي اول دروس االصالح واجلسر

الذي يوصل الى االمان والسكينة..
ـزمـنة هـي  عبـارة عن ـسـتـشـار الى الـقـول  ان االمـراض ا اعـود سـيـدي ا
مــجــمـوعــة من األمــراض الــتي ال تــنــقل من شــخص آلخــر وال عالقــة لــهـا
بـالـفـيروسـات أو الـبـكـتـيريـا وهي بـطـيـئـة احلـدوث ومن النـاحـيـة الـعالجـية
حتـتاج إلى وقت طـويل لـيتم الـسيـطرة عـليـها او احلـد منـها ـ وقـد تمـتد إلى
ـريض ــريض فــأي تــأخـيــر  في تــوفــيــر الـعـالج  مــدى حــيـاة الــشــخص ا
الـسرطـان السـكري الـقلب ارتـفاع الـدهون الـضغط  وغـيرهـا تؤدي الى
ـسـتـشـفـيـات ما رضـى الى الـذهاب الى ا انـتـكـاسـات خطـيـرة فـيـضـطـر ا
يـشكل عـبئـاً مضـافاً عـلى الكـادر الطـبي السيـما ان " اجليـش االبيض" هو
االن يـكثف جـهوده حملاربـة جائـحة كورونـا... فلـنخفف
ــزمــنـة وعــلــلـهم عــنـهـم ازدحـام مــراجــعي االمـراض ا
الكثيرة من خالل عدم التباطؤ في توفير ادويتهم من
ـنشأ الـرص وبذلك نـضمن صحـة مستـدامة لهم ا

ستشفيات من مراجعاتهم ! وتخفيفاً عن ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

وزير الكهرباء في إجتماع
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 3 متهم بحوزتهم مواد مخدرة.وقال
بــيــان امس ان (مــفـارز قــسم مــخـدرات
ـــديــريـــة مــكـــافــحــة الــنـــجف الـــتــابع 
ؤثرات العقلية تمكنت من اخملدرات وا
إلــقــاء الــقــبـض عــلى ثالثــة مــتــهــمــ
وضـبطت بحـوزتهم مواد مـخدرة وعدد
من احلـــبـــوب). كـــمـــا اطـــاحت مـــفــارز
مــكـافــحـة أجــرام قــضـاء الــشـامــيـة في
مـحـافـظــة الـديـوانـيـة بـثالث  مـتـهـمـ
بـتجـارة وتـعاطي الـكرسـتال واحلـبوب
اخملدرة وترويجها في القضاء  وضبط
بـحــوزتـهم كـمــيـة من مـادة الــكـرسـتـال
تـقـدر بنـحو  15غـراما وحـبوب مـخدرة

ومواد أخرى تستعمل في التعاطي.
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{ سـاهـمت فـي تـأسـيس نـقـابـة الـصـحـفـيـ
الـعراقـي وتـقلـدت فيـها مـناصب أمـ السر
ونــائب الــنــقــيب  حــتـى انــتــقــلت إلى الــعــمل
الـنــقـابي في احتـاد الــصـحـفــيـ الـعـرب و

اخـتـيارك أمـينـاً عامـاً ما يـقارب 18 عـاماً ...
كيف تـقـيم عـمل الـنقـابـة واحتـاد الصـحـفـي

العرب اليوم ? 
- أنــا ابن الـنـقــابـة واهم اجنـازاتي في
ـهنـية كـانت من خالل النـقابة حـياتي ا
.. وقـــد شــرفـــني إخــوتـي بــانــتـــخــابي
عـضـواً في مـجـلس نـقـابـة الـصـحـفـي

عـلـى مدى 16 عـامـاً مـتـصـلة من 1960
حـتى تفرغي الحتـاد الصحفـي العرب
عام 1976وأساساً فأنني قدمت جمللس
الــنــقــابــة عــام 1961 مــشــروع قــانــون
تــقــاعــد الـصــحــفــيـ الــذي شــرع عـام
1965 كـمـا قـدمت في عام 1961 نـفسه
مـشـروع احتاد الـصحـفـي الـعرب و
ـــشـــروع عـــلى الـــنـــقـــابــات تـــعـــمـــيم ا
الـصــحـفـيـة الـعـربـيـة وجتـاوبت نـقـابـة
ـــصـــريـــ وأرســـلت الـــصـــحـــفـــيـــ ا
سـكـرتـيـرهـا الـعـام الـراحل صـبـري أبو
اجملــد إلجـراء مـبــاحـثــات حـول تـنــفـيـذ
ـشـروع ولكن حـصل خالل وجودة في ا
ـؤامــرة االمـبــريـالــيـة بــغـداد تــنـفــيــذ ا
الـرجعية الصهيونية لفصل سورية من
ـتحـدة ونـشرت اجلـمـهوريـة الـعـربيـة ا
جـريــدة (الـفـجـر اجلـديـد) وهي جـريـدة
الــنــقــيـب مــحــمــد طه الــفــيــاض مــقــاالً
ـة االنفـصال افـتـتاحـياً أدانت فـيه جر
بـعـنـوان (رحم الـله الـقـوتـلي) الـذي أيد
ـقـال بـتـوقيـع (كاتب االنـفـصـال وكـان ا
عـربي)  وكـان عبـد الـكر قـاسم مـؤيداً
لـالنفـصـال وألول مـرة خـرج  من بـغداد
لـــيــقــابل نــاظـم الــقــدسي رئــيس وزراء
االنـــفــــصـــال عـــلى احلــــدود واتـــهـــمت
ـرحـوم أبـو ســلـطـات قـاسـم بـكـتـابــته ا
اجملـد فـأخرجـته خـارج احلدود وجتـمد
مشروع االحتاد ليتحقق عام 1964 في
االجــتــمــاع الــتــأســيــسي فـي الــقــاهـرة
صـري حسـ فهمي واخـتيـر النـقيب ا
رئـيساً والنقيب العراقي فيصل حسون
نـائباً للرئيس وصـبري أبو اجملد أميناً
ؤتـمر عـامـاً  وفي عام 1979  عـقـد ا
الـسـادس لالحتاد فـي احلبـانـية وتـقرر
فـيه نقل االحتاد إلى بغداد ضمن حملة
ـنـظـمـات من الــقـاهـرة بـعـد عـقـد نــقل ا
مـصر اتـفاقيـة كمب ديـفيـد مع إسرائيل
ؤتـمـر أخي الراحل الـنـقيب وانـتـخب ا
ســعـد قــاسم حـمــودي رئـيـســاً لالحتـاد

والـشـهـيد حـنـا مقـبل أمـيـناً عـامـاً وأنا
ـرحوم مـقبل في أمـينـاً مالـياً وإلقـامة ا
قـبرص كـنت مسـاعداً لـه وأدير االحتاد
رحوم حـنا مـقبل عام  وبـعد اغـتيـال ا
ــكـــتب الـــدائم لـالحتــاد 1984 عـــقـــد ا
اجــتـمـاعـاً في عـمــان  فـيه اخـتـيـاري
أمـيــنـاً عـامـاً بـاألصـالـة وحـقق االحتـاد
نـــشــاطـــاً واســعـــاً عــلى الـــصــعـــيــدين
ـهــني وكــان االحتـاد مع الــنــضـالـي وا
احتـاد احملام الـعرب واحتاد الـعمال
الـعرب رأس النـفيضـة للنـضال العربي
وبـعـد عـودة االحتـاد إلـى الـقـاهـرة عام
رحـوم  إبراهـيم نافع 1997 وتـرأسه ا
ـــرحـــوم صالح واألمـــ الـــعـــام األخ ا
الـــدين حـــافظ وهـــو آخـــر من بـــقي من
طالئع رواد االحتاد وبعد وفاته انتهى

الدور النضالي لالحتاد .
وتـمــيـز االحتـاد خالل الـثـمـاني عـشـرة
عـاماً من وجوده بـبغداد بـنشاط واسع
في الــســاحــتــ الــعــربــيــة والــدولــيــة
بـــنــدواته الــدولــيـــة لــلــحــوار ودوراته
ومـعارضه وإصداراته التي بلغت 200
كــتـاب وبــوسـتــر ومــجـلــته الـفــصـلــيـة
واتـــخــذ بـــنــايـــة مــصـــمــمـــة ألغــراضه
وأســـطـــول مـن الـــســـيـــارات وأجـــهــزة
ووحـدات تسجيل وتصوير الخ ... و
تـخصيص ميزانية مجزية له من خالل
هنـي وأقولها شهـادة للتأريخ ـكتب ا ا
كـان االحتـاد يتـمتع بـاسـتقاللـية  تـامة
ولـم يــحــصل في أي يــوم من األيــام أن
طـلبت السلطـات العراقية موقـفاً معيناً
مـن االحتــــاد إلـى جــــانـب الــــقـــــطــــر ..
واسـتـمـرت اجتـمـاعـات األمانـة الـعـامة
ــكــتب الــدائـم بــحـضــور مــســؤولي وا
ــثـلي الــنـقــابـات  األعــضـاء الــبـالغ و
عــددهــا 18 نــقــابــة عــربــيــة و4 روابط
ــتــخــصــصـة لــلــصــحــافــة الـعــربــيــة ا
(الـريــاضـيـة والـكـاريـكــاتـيـر وصـحـافـة
األطــفـال والـصـحــافـة الـزراعــيـة)  كـمـا
ـعهـد القـومي بإقـامة  دوراته اسـتـمر ا

كل مرة في بلد عربي .
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ولـذلك ال مـجـال لـلـمـقـارنـة بـ االحتاد
كـمـنـظـمة  قـومـيـة ونـقـابة الـصـحـفـي
الــقــطـريــة واذكــر عــنـدمــا قــامت حـرب
اخلـلـيج األولـى بـعد اخلـروج الـعـراقي
مـن الـكــويت وغـارات احلــلــفـاء أقــفـلت
الــنــقــابــة أبـوابــهــا واســتــمــر االحتـاد
مـفـتـوحاً يـسـتـقبل الـصـحـفيـ الـعرب
واألجــــانب الــــقــــادمــــ من الــــكــــويت
ويــعــاونـهم عــلى تــدبـيــر عــودتـهم إلى
بــلــدانــهم وتــلــقى االحتــاد الــشـكــر من
ــصــريــ عـلى نــقــابــة الـصــحــفــيـ ا
مـعـاونـته ألعضـائـهـا العـائـدين  وبـعد
عـــودة االحتــاد إلى الـــقــاهــرة ودخــول
األلـفـية الـثالـثة انـحسـر نشـاط االحتاد
حــتى الـيـوم لــعـدة أسـبـاب مــنـهـا عـدم

ــاديــة الـتـي كـان تــوفــر اإلمــكــانــيــات ا
االحتـــاد يــتـــمــتـع بــهـــا ووفــاة مـــعــظم
ـؤسسـ والرواد قـيـادات االحتاد من ا
الــذين قــادوا مـســيـرته ولـم يـبق مــنـهم
حـياً سواي والـدكتور صابـر فلحوط ...
وبــرحـيل هـذا الـرعـيل اخــتـفت تـقـالـيـد
ــدى الـقـصـيـر االحتــاد وخـطـطه عـلى ا
والـطـويل ... وكذلك الـنـقابـات الـقطـرية
فــقـد صــعـدت فــيـهــا قـيــادات جـديـدة ال
صـلة لها بقيم وتقاليد االحتاد وأهدافه

التي أسس من اجلها .
{ يـــعـــاني الـــصـــحـــفـــيـــون الــعـــامـــلـــون في
ـؤسـسـات الـصــحـفـيـة غـيــر احلـكـومـيـة من ا
تـسريـحهم بعـد فتـرة من عملـهم لعـدة أسباب
دون دفع مـستـحـقاتـهم مقـابل خـدمتـهم .. ما

لذي تقترحه لتفادي هذه احلال?
ــا نــاديــنــا به في - احلـل بـســيـط وطـا
احتـاد الصحفي العرب وهو أن يكون
عـمل الـصـحـفـيـ فـي الـقـطـاع اخلاص
ــوجب عـقـود واضــحـة حتـدد حـقـوق
الـصحفيـ ومسؤوليـاته وكذلك حقوق
ومــسـؤولـيـات الــصـحـيـفــة الـتي يـعـمل
فــيــهـا الــصــحــفي ويـوثـق الـعــقــد لـدى
ـثل اجلــهـات الـرسـمـيــة ذات الـعالقـة 
ـمارسـات كوزارة اإلعالم ووزارة هـذه ا
الــعــمل وكــاتب الــعــدل وتـكــون نــقــابـة
الــصـحــفـيــ طـرفــاً في هـذه الــعـقـود 
وكـــنت قــد أعـــددت (مــشـــروع اخلــدمــة
الــصـــحــفــيــة ويــتـــضــمن كل احلــقــوق
والـضــمـانـات لـلـصـحــفـيـ ومـسـتـمـدة
ـــــؤتـــــمــــرات أحـــــكـــــامه مـن قــــرارات ا
الـصـحـفـيـة الـعربـيـة والـدولـيـة وعرض
عــلى احتــاد الــصــحــفــيــ الــعــرب في
ــنـظــمـة ـهــنـيــة  الــقـاهــرة والــلـجــنــة ا
يـة في صـوفيـا وأيدا الـصـحفـي الـعـا
ـشـروع بـحـرارة حـاثـ عـلى اإلسراع ا
بـتــشـريـعه لـيـتـســنى اقـتـبـاس أحـكـامه
ــشـروع فـي ديـوان الــتـدوين ونــوقش ا
الــقــانـــوني الــذي اســتــبــدل اســمه إلى
مـجـلس  شورى الـدولة عـبر 25 جـلـسة
وفي عام 1976 دعـت نقابة الـصحفي
ـشروع وإقراره ـناقـشة ا لـعقـد مؤتـمر 
ؤتمر طارق تـمهيداً لتشريـعه وحضر ا
ـشـروع ومـعـده وبـشـدة عـزيـز فـهـاجم ا
ـشـروع انه ال يدري إن وقـال عن مـعـد ا
فـي العراق ثورة وإال كيف يطالب بعدم
اعـــتــقــال أو حــبس الـــصــحــفي وانه ال
يــســمح بــشــمــول جــريــدته ( الــثـورة )
شروع الذي اعد والـعامل فيها بهذا ا
لــيـــكــون بــديالً مــوحـــداً عن الــقــوانــ
ـــؤســـســات واألنـــظـــمـــة اخلـــاصـــة بـــا
ــوجـودة في حــيـنه كــمـا الــصـحــفـيــة ا
ـشـروع الـذين اطـلـعـوا هـاجـم مـؤيـدو ا
عـليه كرئـيس احتاد الـصحفـي العرب
في الـقـاهرة والـنـقيب الـبـلغـاري رئيس
هـنيـة في منـظمة الـصحـفي الـلجـنة ا
ــيــة مــعـــلالً تــأيــيــدهم لــتــضــمن الــعــا
ـــشــروع ضـــمــانـــات حلـــريــة الـــعــمل ا
الــصــحـفي أنــهم يــفـتــقــرون إلـيــهـا في

بلدانهم .. 
وفي الــثــمــانــيــنــيــات عــرض الــنــقــيب
ـشـروع الــراحل سـعـد قـاسم حـمـودي ا
عـلى مجـلس الوزراء واعتـرض البعض
ــشــروع مــخــصــصــات عــلـى تــضــمن ا
ـــهــنــة الن الــبالد كــانت في ــارســة ا
ـنح حــالــة حـرب وتــقـشف ال تــســمح 
ـشروع مـخـصـصات وعـارض آخـرون ا
ـا وجد الرئيس الراحل صدام حس و
ــشـروع  ســيـرفض فـتــدخل وطـلب إن ا
ــشـــروع إلى إحـــدى مـــكــاتب إحـــالـــة ا
مجلس قيادة الثورة ليصدر منها ولكن
انــشــغــال الــدولـة بــاحلــرب الــعــراقــيـة
ـشــروع مـؤجالً عـلى اإليــرانـيـة جــعل ا
شروع الـرف  وكان ضمن مـحتويـات ا

تـكليف نقابة الصحفي بإعداد صيغة
عـقــد الـعـمل الـذي نص عـلـيه (مـشـروع
قـانون اخلـدمة الصـحفيـة) أو (مشروع

ارسة العمل الصحفي) . قانون 
{ هل أثرت الـصحافـة  االلكـترونـية ومواقع
الـتواصل االجـتـماعي عـلى عـمل الصـحفـي

والصحافة الورقية ??
ــا نــســـبــيــاً عــلى قــراء الــســرعــة - ر
ونـــظـــرتــــهم لـــلـــصـــحـف كـــنـــظـــرتـــهم
لــــــلـــــــســــــنــــــدويـج ...أمــــــا  الــــــقــــــراء
احلــقــــــــــيـقــيــون فال يــسـتــغــنـون عن
الـصـحـيــــــــفـة الـورقـيـة وبـخـاصـة من
يــحـتــفـظـون بــهـا ويــتـعـامــلـون مــعـهـا
كــوثـيـــــــــقـة وجتـمـع أعـدادهـا وجتـلـد
لـتـضــــــاف إلى مـحـتـويـات مـكـتـباتـهم

الشخصية .. 
ــكــتــبــات الــعــامـة وكــذلك احلــال مـع ا
ومراكز البحوث والدراسات  وفي عام
1995 دعــيت لـلـمــشـاركـة فـي اجـتـمـاع
الــلـجــنـة الــدائـمــة لإلعالم الــعـربي في
جــامـعــة الـدول الــعـربــيـة في الــقـاهـرة
وكـان يرأسـها الـزميل الراحل اإلعالمي
أمـــ بــســيــونـي  فــقــدمت مـــقــتــرحــاً
إلصــدار جــريـدة الــكــتــرونـيــة مــوحـدة
تـوجه لـكل الـدول العـربـية لـبـلورة رأي
ــقــتـرح عــام عــربي مــوحــد فــأضــيف ا
قترحات لـلدراسة لكني وجدت ضـمن ا
وجـوه احلـاضرين تـعـلوهـا مالمح عدم

االرتياح .
{ عـلــمت بـأنـك مـشــغـول بــتـدوين مــذكـراتك
الـشخـصيـة التي تـعد وثـيقـة مهمـة في تاريخ
الـصحـافـة  هل سـتصـدر مـذكراتك قـريـباً ?
- هـي مـــوزعــــة فـي أكــــثـــر مـن مــــكـــان
وتـتطلب جمعهـا واإلضافة عليها وهي
تـغطي احلياة الـسياسية واالجـتماعية
والـفـنيـة واألدبيـة الـتي عايـشـتهـا فعالً
ــــارســــتي إضــــافــــة إلـى نــــشــــأتي و
الـــصـــحــفـــيــة وســـتـــصــدر فـي الــوقت
ـنـاسب .. وحـالـياً أصـدرت مـجـلداً ب ا
(140) صــفـحـة مــصـورة بــعـنـوان (من
الـطفولة إلى الكهولة) وهي خالصة أو

رؤوس أقالم للمذكرات .
{ أصــدرت (5) كـــراريس تـــنـــاولت حـــريــة
الـــرأي والـــصــــحـــافـــة فـي الـــوطن الــــعـــربي
نـظـمات ـراسل احلـربي في الـصحـافـة وا وا
الـدولــيـة وغـيـرهـا .. مـا نـسـبــة تـطـبـيـقـهـا في

هني بصورة عامة ?  العمل ا
- كـان أسـتـاذنـا الـراحل  كـامـل زهـيري
يــصف احلـريـات الـصــحـفـيـة بــقـضـيـة
الـقضايـا وهو مصـيب بهذا الوصف ..
والـــدفــاع عن احلـــريــات الـــصــحـــفــيــة
وحـــقـــوق اإلنـــســـان هي في طـــلـــيـــعــة
واجبات األحزاب السياسية والنقابات
هنية ومـنظمات اجملتمع واالحتـادات ا
ـدني واألقالم احلرة ومراكـز البحوث ا
والـدراسـات وكـليـات اإلعالم واحلـقوق
والـدراسـات الـسـيـاسـيـة  .. والزلـنا في
مـرحلـة الدفاع عـنها وصـوالً لتـطبيـقها

هني .. في العمل ا
ذلك إن مـجـال التـعـبيـر بالـكـلمـة احلرة
مــازال في الــوطن الــعــربي يــعــاني من
قتضى قوان ضغوط بعضها معلن 
قـتضى تـقالـيد وبـعضـهـا غيـر معـلن 
ــارســات في أســاسـهــا ضــمـور في و
الـقـيمـة احلضـارية حلـريـة الكـلمـة لدى
كن الـقول بغير ضغط إن الـسلطة  و
فـيلق الـعامـل بـالصـحافـة يشـعر بأنه
لـم يـسـتــطع أن يــؤدي دوره الـطـلــيـعي
ــعـلـنـة كــامالً بـسـبب هــذه الـضـغـوط ا

علنة ...  وغير ا
ولــقــد حـقـق الـصــحــفـيــون الــعـرب في
مـواقع مـختـلفـة بـعض ضمـانات حـرية
الـكلـمة من خـالل النـشاط الـعام الحتاد
الــصـحـفـيـ الــعـرب في الـســبـعـيـنـات

والـثـمـانـيـنـات ونـقـابـاتـهم الـوطـنـيـة ..
والــيـوم وبــعـد الــتـطــور الـعـلــمي الـذي
ــواطن حتــقـق لــوســائل اإلعالم وحق ا
ــعــلــومــات والــذي فـي الــوصــول إلى ا
أصــبح من حـقـوق اإلنــسـان اجلـديـدة 
البــد أن تــكـون نــظــرتـنــا إلى مــوضـوع
حــريــة الــرأي والــصــحـافــة في الــوطن
الــعـــربي مــنــســـجــمــة مع واقـــعــنــا في
حـاجـتـنـا إلى إسـهـام اإلعالم بـكل ثـقـله
فـي الـبــنــاء اجلـديــد ولن يــكـون ذلك إال
بـــتـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات حـــريـــة الـــرأي
واطن عن طريقها والـصحافة ليسـهم ا

في صنع القرار. 
WÐUIM « fOÝQð

{ كم بـلغ عـدد مـنـتـسـبي نـقـابـة الـصـحـفـي
مـنذ تـأسيـسهـا قيـاساً بـعدد أعـضائـها  اآلن
ـا يـقـارب الـعـشرون ألـف عضـو في الـوقت
احلاضـر ومـا تفـسـيرك لـهـذا التـبـاين الكـبـير

في العدد? 
- عـند تأسيس جـمعية الصـحفي عام
1945 كـان عدد أعضائها  بحدود (50)
 عــضــواً .. أمــا بــعــد تــأســيس نــقــابــة
الــصـحـفــيـ  في عـام 1959 فــقــد كـان
عــدد األعــضــاء بــحــدود 200 .. وعــنــد
ـؤســســة الـعــامــة لـتــنــظـيم تــأســيس ا
الـصـحـافـة عـام 1967 كـان الـعـدد 300
ـؤســسـة في عــضـو اســتـوعــبــتـنــهم  ا
صـحـفـها اخلـمـسـة جمـيـعـاً .. وفي عام
1972 عـنـدما كـنت أمـينـاً لسـر الـنقـابة
بـلغ عـدد أعضـاء النـقابة (811) عـضواً
بــيــنــهم 521 عــضــو عــامل مــتــفــرغـ
لــلـمـهـنـة و 203 أعـضـاء مـشـاركـ من
الـذين لـديـهم مـهـن أخرى و 87 عـضـواً
مـتــمـرنـاً وذلك حـسب الـتـصـنـيف الـذي
وضـعته في قانون النقابة اجلديد الذي
أعـددته  وشـرع عام 1969 مـراعـيـاً فيه
هـنة احـدث الـتطـورات التي قـطعـتهـا ا
في الـــعــالم ومــنـــهــا هــذا الــتـــصــنــيف
لـــلـــعـــضــويـــات مع تـــضـــمـــ قــرارات
ــؤتــمـرات الــعـربــيــة والـدولــيــة الـتي ا
وافــقت عـلــيـهــا الـنـقــابـة  وقــد نـشـرت
أسـماء هؤالء األعضـاء في الكتاب الذي
أعـددته عن اجنازات الـنقـابة وطرح في
مــؤتـــمــر الــنــقــابــة عــام 1973.. ولــكن
ـفـاجـأة كانـت في الثـمـانـينـات عـنـدما ا
قـفـز عـدد أعـضـاء الـنـقـابـة إلى (6000)
عـضـو بيـنـما لم يـزد عـدد اجلرائـد على
4 صـحف يومية و 3 صـحف أسبـوعية
و3 مـــجالت عـــدا نــشـــرات وإصــدارات
ـنـظـمـات والـدوائـر ويـعـود سـبب هذا ا
الـــتــضــخم بـــالــدرجــة األولى ألغــراض
انـتخـابيـة وحزبـية والـتسـاهل في منح
الـعـضـوية وعـدم الـتـشدد في شـروطـها
نظمات أن حـتى بلغ احلال في بـعض ا
تــتـقــدم بـقـوائـم  انـتـســاب جـمــاعـيـة ..
واضـطـرت الـنـقـابة في الـثـمـانـيـنات أن
ــــراجـــعـــة وثـــائـــــــق تـــشــــكل جلـــنـــة 
االنــتــسـاب وكــنت ضــمن أعـضــاء هـذه
ـرتـ تـقـلـــــيص الـلـجـنـة  وأجنـــــزت 
العــــدد مـــــن  6000 إلى 1500 عضو

فقط .
أمـا اآلن فأن ارتـفاع الـعدد إلـى عشرون
ألـف عـضــو فـيــعـود إلى الــتــسـاهل في
مـنح الـعـضـويـة  وفي إصـدار الـصحف
حــتى بـلغ عـــــــدد الـصــحف الـصـــادرة
مـنذ 2003  فـي فتـرات مـتفـاوتة 2100
صـحيفة دون ضوابط أو شروط بسبب
ـطـبـوعات وحل وزارة جتـمـيـد قـانون ا
اإلعـالم الـتي كــانت مــسـؤولــة عن مـنح
امــتـيــاز إصــدار الـصــحف وفق شـروط
ـطـبـوعــات  وإذا غـربـلت هـذا قــانـون ا
الــعــدد الـكــبـيــر لن جتــد أكــثـر من ست
ـطـلوب ـسـتـوى ا صـحف تـرتـقي إلى ا

في احملتوى وااللتزام . 

{ هـنـاك اعـتــقـاد بـأن الـسـيــاسي كـثـيـراً مـا
يــســيـطــر عـلـى تـوجــهـات الــصــحـافي ?? هل
لكي وليومنا هذا ?? استمر هذا من العهد ا
- هـذا أمر مبالغ فـيه الن مثل هذا األمر
مـــنـــوط بـــالـــصــحـــفـي نــفـــسـه ... وقــد
ـــلــكي أوضـــحــنـــا طــبـــيــعـــة الــعـــهــد ا
واسـتـنـاده إلى (الشـرعـيـة الدسـتـورية)
ووضع الـــصـــحـــافـــة والـــصـــحـــفـــيـــ
والـــفــيـــصل هـــو الــقـــانــون .. ومن أين
لـلــسـيـاسي هـذه الـسـلـطـة .. ويـبـدو أن
هـناك التباساً في هذا االعتقاد ... وكما
تــقــول نــظــريــة االتــصـال واإلعـالم فـان
الـعمـليـة الصـحفيـة تنـطبق عـليـها هذه
ـستقبل) ـرسل والرسالة وا الـنظرية (ا
ــرسـل هــو صــاحـب اجلــريــدة وهـــنــا ا
ـطبـوعات في وكـان يـسمى في قـانون ا
لـكي (صـاحب االمـتـياز) وذلك الـعـهـد ا
ـهـمـته الـتي فـيـهـا (تـميـزاً) له ـاً  تـكـر
ـنـح أمـا وامــتــيــاز إصــدار اجلــريــدة 
ادي لإلعالنـات كأن يكون لالسـتثمـار ا
صـاحبـها شـخصاً مـستـثمراً لـلمـطبوع
أو شــركـة  أو أن يـكـون مــنح االمـتـيـاز
ألغـراض سيـاسية أو دعـوية بـان يكون
طبوع فرداً سياسياً أو حزباً صـاحب ا
ـطـبـوع ألغـراض أو جـمـعـيـة وتـصـدر ا
ـعــارضـة  أو ســيـاســيـة لــلـمــواالة أو ا
الـنـقـد أو تـرويـجـاً لـسـيـاسـة أو عـقـيدة
ومـبـدأ .. وأمـا أن يكـون االمـتيـاز ادبـياً
او فـنيـاً لنـشر نتـاجات فـنيـة وأدبية أو
ـارسـة النـقد الـفني واألدبي وتـغطـية
األنشطة الفنية واألدبية  وكذلك احلال
ـطـبــوع االقـتـصــادي الخ .. وكـمـا مـع ا
قــلـنـا فـأن األمـر مـنــوط بـالـصـحـفي أذا
اجلـــريــدة أو صـــاحــبـــهــا تـــتــوافق مع
عـقيـدته فـيسـتمـر على الـعمل والـكتـابة
ــا يـعــبـر عن نـفـس الـتـوجه ... فــيـهـا 
وإذا كـــانـت اجلـــريـــدة أو صـــاحـــبـــهـــا
يــحــمـلــون عــقـيــدة أو اجتــاهـاً يــغــايـر
عــقـيـدتـه وتـوجـهه .. وفي هــذه احلـالـة
ــارس مـهــمـة يــعــتـذر عن الــعــمل  أو 
روتـــيــنــيـــة ال عالقــة لــهـــا بــالــعـــقــائــد
ندوب ارس مهمة ا واالجتـاهات كأن 
أو الـتصحيح أو اإلخراج .. وهذا األمر
واالخـتـيار مـنوط بـالصـحفي نـفسه في
كـل الـــعـــهــــود .. وحـــذار أن يـــســــتـــغل
الــصـــحــفي حــريــتـه أو ثــقــة أصــحــاب
ـرر أو يـسرب مـا يـخدم ـطـبوع به و ا
اجتــاهه أو يــعــبــر عن عــقــيـدتـه خالفـاً
ـــطــبــوع وصــاحــبه لــتـــوجه عــقــيــدة ا
فــيـصــنف فــعـله هــذا في بــاب  خـيــانـة
األمـانة أو الـغش أو اخلداع والتـضليل
ـا قـد يـعرضه لـعـواقب أو مسـؤلـيات
أو أضـرار هـو في غنى عـنـها  وفي كل
شينة مارسة ا األحـوال فأن مثل هذه ا
هنة ومواثيق تـتناقض مع أخالقيـات ا
الـشرف الصحـفي  وهناك أمثـلة كثيرة
لـصحـفيـ اضطـروا للعـمل في صحف
ال تـتـفق مع معـتـقداتـهم وفي مـقدمـتهم
االخ والــزمــيل الــكــبــيــر والـدك الــراحل
حـمـيـد رشـيـد  فـعـنـدمـا كـان يـعـمل في
جـريدة تـنـسجم مع عـقيـدته الشـيوعـية
ــارس مــســؤولــيــات الــتــحــريــر كــان 
والــكــتـابــة بـاســمه الــصـريـح وعـنــدمـا
يـضــطـر لـلـعـمل في مـطـبـوع ال يـتـوافق
هـمة تـوجـههـا مع عـقيـدته كان يـقـوم 
ـــــنــــدوب أو الـــــتـــــرجـــــمــــة فـــــقـط او ا

التصحيح.  
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مـنذ ان اطـلـقت تـركـيـا عـمـلـيـاتـها الـعـسـكـريـة الـواسـعـة في شـمـال الـعراق حتت
مـسـمى " مـخـلب الـنـسـر" قـبل ايـام ضـد حـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني ورافـقـتـهـا
عمـليـات عسـكريـة اخرى من ايـران اقل محـدودية ضـد حزب احلـياة الـكردي ...
وتثـار الكثير من االسئلـة حول الوجود التركي الـدائم في شمال العراق وقواعده
... فهل تـواجدة مـنـذ اكثـر من ثالث سنـ الثالث الـتي اكبـرها قـرب بـعشـيقـة وا
ـان العراقي القـاضي باخراج كـافة القوات االجـنبية من هي مشـمولة بقـرار البر

البالد!!! 
اذا لم يـأتي احد عـلى ذكـرها? ومـا هو مـوقف احلكـومـة العـراقيـة احلالي غـير و
ـاذا سكوت اقلـيم كردستان عن هـذه العملـيات! وما هو االدانة واالسـتنكار!!!! و
تـحدة من اتـفاقـية االطار الـستـراتيجي وحـمايـة العراق من اي موقف الـواليات ا

عدوان!!!!!! 
ومـا هـو مـوقف الــتـحـالف الـدولي من هـذه الــعـمـلـيـات وهـو الـذي يـضم 82 دولـة
تتواجـد اغلب قواتها وعملياتها بالقرب من الـعمليات العسكرية التركية. خالصة

: عالمات التعجب اعاله ال تقبل اال احد احتمال
االول  –ان الـكل حـكـومـة مـركـزية واقـلـيم وامـريـكـان وحتـالف دولي اخـذوا عـلـما
بالعـملية التركية قبل انطالقها او  التنسيق لوجستيا مع بعض االطراف; لذلك

لم نلحظ ردا قويا عليها او ضغطا اليقافها.
الـثاني  –ان جـمـيع االطراف تـفاجـئت بالـعـملـية الـتركـية وقـد تـأتي بعـد انطالقـها
ردودا قــويـة تــؤدي اليــقـافــهـا ... وهــذا االحــتـمــال سـقط مـع اسـتــمـرارهــا اليـام

ا يؤكد ان العملية انطلقت بعلم اجلميع... فلماذا سكت اجلميع?. وتوسعها 
ا يـؤسف له ان اجلـارة تركـيـا لم تراعي حـقوق اجلـوار مع الـعراق بـعد 2003
سلمة الكبيرة التي يفـترض ان تربطنا واياها عالقات حسن جوار وهي الدولـة ا
اضـية لـتحـقيق  فقـد استـغلت اوضـاع عدم االسـتقـرار الداخـلي في الـفتـرات ا
اهدافا سـتراتـيجـية عـلى حسـاب العراق تـعتـبرهـا هي جزءا من امـنهـا القومي 
ـياه وسـد الـيسـو وايـواء الهـارب فـهي حتـارب العـراق عـلى اكثـر من صـعـيد فـا
واالرهـابـيـ واخـتـراق احلـدود واالعــتـداءات والـتـواجـد الـعـسـكـري وبـالـذات في
ــتــعـددة ــديـنــة ا الـشــمــال وتــدخل ســلــبي في كــركــوك يـهــدد االســتــقــرار في ا
ـاضية دون رد او حترك االثنـيات... كلهـا اوراق لعبت بهـا تركيا طـوال السن ا
من كل احلـكـومـات الـسـابـقـة. امـا آن االوان لـردع الـتـدخالت الـتـركـيـة والـزامـها
بـقـواعـد حـسن اجلــوار وفـقـا لـلـقـانـون الــدولي? والـزام كـافـة دول جـوار الـعـراق

باحترام سيادته.
ـا ال يـقـبل الـشك ان لـلـعـراق اوراقـا اقـتــصـاديـة لـلـضـغط عـلى تـركـيـا اليـقـاف
تـدخالتـها بـحـجـة مـحاربـة حـزب الـعـمـال الكـردسـتـاني تـارة او حمـايـة االقـلـيات
ــصـالح الــقـومــيـة تــارة اخـرى ... ومـن هـذه االوراق: الــضـغـوط الــتـركــمـانــيـة وا
االقتـصاديـة اوال; مثل غلـق احلدود البـرية وايـقاف تـدفق البـضائع الـتركـية التي
ــالـيــة. وثـانــيــا; الـضــغـوط تــغــرق الـســوق احملـلــيــة وايـقــاف كـافــة الــتـعــامالت ا
الـدبـلـومـاسيـة من قـبـيل حتـريك شـكـوى في مـجـلس االمن او اسـتـدعـاء الـسـفـير
للتـشاور. وضغوط ستـراتيجية ثـالثا; مثل قطع تـصدير النفط الـعراقي الى ميناء

جيهان التركي وحتويله عبر اخلط الستراتيجي الى ميناء الفاو بالبصرة.
نع وقوع مثل ـركزية اتخاذ اجـراءات داخلية سريـعة  قـابل على احلكومة ا في ا

ثال ال احلصر: هذه اخلروقات مستقبال  ومنها على سبيل ا
ـعارضـة لـدول اجلوار وبـالـذات حزب الـعـمال ـسـلحـة ا 1- مـنع كـافـة االحزاب ا
عارض اليران من التواجد عارض لتركيا وحزب احلياة الكردي ا الكردستاني ا
ـبـاد حـسن اجلوار ـنـاوئـة  ـسـلـحة ا داخل الـعـراق  وايـقـاف كافـة اعـمـالـهم ا

والسقاط ذريعة اخلروقات والتدخالت اخلارجية.
2- الــغـاء كـافـة االتــفـاقـات الــتي تـتـيح لــلـقـوات الــتـركـيـة مـالحـقـة االكـراد داخل

االراضي العراقية والتي ابرمها النظام السابق.
ـركـزيـة وبـالذات في 3- حـصـر حـمـاية احلـدود مع كـافـة دول اجلـوار بـالقـوات ا
شمال وشـمال شرق الـعراق (اقلـيم كردستـان)  بالتـنسيق مع الـبيشـمركة التي

تخلت عن واجبها في امرين:
- تخليها عن حماية احلدود والوقوف بوجه اخلروقات من تركيا وايران.

سلـحة والسمـاح لها باسـتفزاز دول اجلوار - تغـاضيها عن نـشاط اجلماعـات ا
سلحة وحرب العصابات. كل هذه اوراق قانونية واقتصادية وسيادية باالعمال ا

كن ان يـرافقها مراجعـة التمثيل الدبـلوماسي ب البلدين
وهـو افضل رد عـلى الـرئيس اردوغـان الـذي ساوى في
ــوصل وكــركـوك وحــلب وادلب خــطــابه االخــيـر بــ ا
ومصـراتة  فـالـعراق لـيس سوريـا او ليـبيـا وان وحدة
اراضـيه بـذلـت في سـبـيـلـها الـكـثـيـر من الـدمـاء   ولن
يـكــون الــعــراق وجـبــة دســمـة الي مــخــلب يــريـد به او

بشعبه شرا.
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ال نذيع سرّراً اذا قلنا :

ان منسوب التفقه في الدين قد انخفض الى حَدٍّ كبير  ال في أوساط االمي
ـثـقـف الـذين يـحـسـبون أنـفـسـهم عـلى درجة فـحـسب بل حتـى في أوساط ا

هم األمور ..!! ام  عرفة واإل عالية من ا
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لقد حثّتْ الشريعة االسالمية على التفقه في الدين  وجاء في اخلبر :
" اذا أراد الله بعبدٍ خيراً فَقَّههُ في الدِين "

ومن هنا ايضا قيل :
" التاجر فاجِر مالمْ يتفقه "

سائل على أنّ كل مكلف  –رجالً كان أو أمراةً  –مُـلْزَم شرعاً بتعلم أحكام ا
التي يبتلى بها في حياته الشخصية 

تفقه في الدين قليلون  ولكن ا
ال يُميّز الكثيرُونَ منهم ب (احلَدَثِ) و(اخلَبَث) ..!!

-3-
عضالت التي تعاني منها الكثير من األُسرَ العراقية : ومن أبرز ا

هي مـعـضـلـةُ االســتـحـواذ مِنْ قـبل األزواج عـلى رواتـب زوجـاتـهم الـشـهـريـة
وابـتالعها بذريعـة أنّ الزوج شريكـان والبُدّ انْ يتعـاونا على تغطـية نفقات

األسرة ...!!
عارك الصـاخبة ويشتد َ تمانعُ الزوجةُ مِنْ تقـد راتبها لزوجهـا تبدأُ ا وحـ

النزاع وينذرُ بوقوع الكارثة ..!!
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انّ الــزوجـة  –وفـق أحـكـام اإلسالم  –لـيــستْ مُـكـلّــفَـةً بــاالنـفـاق عــلى بـيــتـهـا
وزوجـهــا واوالدهـا عــلى االطالق ومـهــمـاتُ االنــفـاق مــربـوطـة بــالـزوج  وهي

واجباته .
ولهذا :

ال يـسـوغ وال يجـوز اجـبـارُ الـزوجـة علـى دفع راتبـهـا لـزوجـهـا اذا لم تـكن قد
طابت نفسها بذلك .

-5-
الي الـتي تـقـوم بهـا الـزوجة نـحن ال نـعارض عـلى االطالق عـمـليـة االسـهـام ا
انــطالقـا من حــبـهــا السـرتـهــا  وحـرصـاً مــنـهــا عـلى تـذلــيل الـصــعـاب الـتي
نحى التعاوني له مردوداته االيجابية الكثيرة في نَفْس الزوج تواجهها فهذا ا
واالبـنـاء ولكـنه مـوقـوف عـلى ارادة الـزوجـة نـفسـهـا ولـيس عـلى نـحـو اإللزام

واالجبار على ذلك .
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قـد ترغب الزوجة أنْ تُقدّم راتبها او جزءً منه الى والدها لِتُعِينَهُ على النهوض
سؤولياته ...

ـشـاكـسـة فـضالً عن ـنــازعـة وا وهـذا حق من حـقـوقــهـا الـذي ال تـصح فـيه ا
الوصول الى مرحلة االنفصال ..!!

-7-
وتـشترط بعض العوائل الفقيرة على مَنَ يتقـدّم خلطبة ابنتها  أنْ يكون راتبُها
ـشاكل بـينهـا وب زوجـها حـول هذه القـضيـة بعد لـهم احترازاً مـن احتدام ا

الزواج .
-8-

هـذا كـله ضـمـن هـيـكـلـيــة الـنـظـام االسـري في االسـالم  أمـا في ظل الـنـظـام
االسـري في العالم احلديث فـان الزوج يـشتركان في تـغطية نـفقات االسرة

وبشكل طبيعي وبال كالم ..!!
تُـسجّلُ (الدار) مثالً ح شـرائها باسميـهما  ويُسددان مـعا أقساط القرض

العقاري .
وهكذا سائر االمور االخرى ...

-9-                                          
ـطـالـبـ بابـتالع وقـد تـأثـر بـهـذا الـنـظـام كل اولـئك ا
لكون في هذه رواتب زوجـاتهم غافل عن انهم ال 

طالبة سنّداً شرعياً يبرر لهم ذلك . ا
ان عـدوى الــتـقـلــيـد األعــمــــى قـد ســرتْ من الـغـرب

اليهم ...
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نطـقة ذاتها تقريبا الـنوع نفسه وفي ا
فـي أقل من ستة شهـور يُعد أمرا نادرا
ـنـطـقـة مـنـذ أكـثـر من 20 لم تــشـهـده ا

عاما.
وتـتــراوح نـسـبـة الـكـسـوف في الـوطن
الــعــربي بــ كــســوف حــلــقي يــغــطي
ــئــة من قـــرص الــشــمس في 98.4 بـــا
مـسـقط وكسـوف جـزئي يرى في أبـعد
عــاصــمـة عــربـيــة شــمـاال وهـي لـبــنـان
بـنسبة %31.2 وبـ هذا وذاك سترى

دن العربية كسوفا بنسب مختلفة. ا
الـظاهرة جميلة وأخاذة لكنها خطيرة
عــلى الــعــ الــبــشــريــة اجملـردة الــتي
تــنـظــر إلـيــهــا من دون وسـائط وقــايـة
كـالنظارات اوفالتر الـترشيح اخملفّضة

ان كــان قـــد فــاتك الــكــســوف الــســابق
لــلــشــمس فــمــا عــلــيك إال أن تــســتــعـد
ـشـاهـدة هـذا الـكـسـوف صـبـاح الـيوم
األحـــد حــيث ســـيــبـــدأ بــعـــيــد شــروق

الشمس بقليل.
ويـتزامن هذا الكسوف  مع حدث فلكي
آخـر وهو يوم االنقالب الصيفي الذي
رة يعتبر أطول يوم في السنة وهي ا
األولى الـتي يتزامن فيـها الكسوف مع
االنــقالب مــنـذ عـام 2001 ولـن يـحـدث

مرة أخرى حتى عام 2039.
 وســوف يــشــاهـد هــذا الــكــسـوف  في
مـســاحـات واسـعـة من الـوطن الـعـربي

وأفريقيا وآسيا وشمال أستراليا.
ويـعــد حـدوث كـسـوفـ مـتـتـالـيـ من
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للضوء.
ـرجع الــديـني عـلي وبــحـسب مـكــتب ا
الـسيستاني فان ــسوف الشمس اليوم

االحد يرى جزئياً في العراق
بغداد

بداية الكسوف ساعة 7:28 صباحاً
احلداالقصى للكسوف 8:35 صباحاً
نهاية الكسوف ساعة 9:50 صباحاً

والنجف االشرف
بداية الكسوف ساعة 7:25 صباحاً
احلداالقصى للكسوف 8:32 صباحاً
نهاية الكسوف ساعة 9:50 صباحاً

قدسة وكربالء ا
بداية الكسوف ساعة 7:26 صباحاً
احلداالقصى للكسوف 8:33 صباحاً
نهاية الكسوف ساعة 9:49 صباحاً

والبصرة
بداية الكسوف ساعة 7:22 صباحاً
احلداالقصى للكسوف 8:34 صباحاً
نهاية الكسوف ساعة 9:57 صباحاً
هل تـعـلـمـون ان االحد الـقـادم يـصادف
عـيـد األب في لـبـنان? وهل تـعـلـمون ان

اصوله عراقية بابلية?!!!
اضـية تـلقـيت من مواقع خـالل االيام ا
اغـلـبهـا جتاريـة تـنبه الى ان عـيد األب
يـصادف اليوم االحد. وكأب وكصحفي
رحـت ابحث عن هـذا الـعيـد وهل سبق
ان احـتفـلنـا به ووجدت امـورا مدهـشة

ان عيد األب اصوله عراقية بابلية وان
عـيد االب االن يحتفل به في الكثير من
دول الـعــالم في تـواريخ مـخـتـلـفـة لـكن
الـدول العـربيـة لم تتـفق على االحـتفال
بـه كما فـي عيـد االم ويوم الطـفل ويوم
ـســنـ ــرأة ويـوم الــشــبـاب ويــوم ا ا
واعـيـاد كــثـيـرة لـكن لـيس بـيـنـهـا عـيـد
ـــاً له ودوره الـــكــبـــيــر في األب تـــكــر

رعاية األسرة واألبناء.
وجــدت إنّ لـعــيـد األب أصــوالً بـابــلـيّـة
مـرتــبـطـة بـشـابٍ كـتـب تـهـنـئـة وشـكـراً
ّ وعــبــارات تــقــديــر ألبـيـه عـلـى لـوحٍ 

صــنــعه من الــطّـ وقــدّمه له كــهــديـة
وكـــانـت أول هــديـــة تُـــقـــدم لـألب وهــو

يسو). كلداني يُدعى (ا
ووجــــــدت انـه رغم أنّ بــــــعـض الـــــدول
الـعربية واإلسالمية حتتفل بعيد لالب
إال أنّ هــذا الــعــيــد مــشــهــور أكــثــر في
الــــدول الـــغـــربــــيـــة مــــثل دول أوروبـــا
وأمــريـكـا حــيث بـدأت فـكــرة االحـتـفـال
بـاألب وتخصيص يـوم عيدٍ له على يد
سـونـورا لويس سـمارت دود وهي من
واليـة مـيتـشـيغـان األمريـكـية وذلك في
عام 1909 حـ كانت تسـتمع إلى أحد

ـواعظ الـديـنـيّة الـتي تـتـكـلّم عن عـيد ا
األم فـقررّت أن يكون هـناك أيضاً يوم
لــــتـــكـــر األب; ألنّ والــــدتـــهــــا كـــانت
مـتوفيةً ووالدها هو الذي أشرف على
تـربـيـتـهـا ورعـايتـهـا فـكـتـبت عـريـضةً
تـطالب فيها بتـخصيص يومٍ لالحتفال
بـاألب وكـردّ فعلٍ عـلى هذه الـعريـضة
ّ اإلعـالن عن أوّل عيد أبٍ بتاريخ 19

حزيران 1910.
فـي اوربـا ارتـبط االحـتــفـال به بـالـدين
مـنـذ القـرون الـوسطى بـتاريخ 19 من
شـــهـــر آذار وكــان فـي الـــبــدايـــة عـــيــد
الـقـديس يوسف واصـبح بعـد ذلك يوم
19 آذار هو تاريخ االحتفال بعيد األب

ي في الدول الكاثوليكيّة. العا
امــا في كــنـدا وبــريــطـانــيــا وأمـريــكـا
يــوافـق عــيــد األب ثــالث يــوم أحــد من
ـقبل ) شـهر حـزيران (اي يـوم االحد ا
أمّـا في أستـراليـا فيـتمّ االحتـفال بـعيد
األبّ في أول يوم أحد من شهر أيلول.
وتـكون طقوس االحتفال بعيد األب من
خـالل تـــقــــد الــــهـــدايــــا له وتــــقـــد
احلـلويات وأصناف الـطعام على شكل
احـتفالٍ بسيطٍ إلدخـال الفرح والسرور

. إلى قلبه وإلشعاره بالرعاية واحلبّ
فـي ظل اخلالفات بـ الـعـراقـيـ على
كـل شيء من لديـه اجلرأة القـتـراح يوم

ما عيدا لألب في العراق?
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دير الفني للمنتـخب الوطني السيد ستريـشكو كاتانيتــــش إبعاد الالعـبـــ ضرغام إسماعيل وعالء مهاوي قررت الهيئـة التطبيعية إلحتاد الـكرة العراقي وبعد التشـاور مع ا
ـتضـررة من جائـحة بـــالغ في دعم العـوائل ا ـنتـخب الوطـني مع فـرض غرامـة مالـية وقـدرها 2 مـليـون ديـنار عـراقي على كل العـب على أن يـتم استـثمـار هـذه ا عن صفـوف ا

كورونا.
نـتخب الوطـني لكـرة القدم ضـرغام إسـماعيل وعالء مـهاوي والـذي يخالف ـنتشـر في وسائل الـتواصل اإلجـتماعي لالعـبي ا وجاءت هـذه العـقوبة بـعد اإلطالع عـلى الفيـديو ا
ـساهـمة في التـقلـيل واإلستهـزاء من خطـورة الوباء نـزلي وعدم اإلخـتالط باألخريـن واإلبتعـاد عن التـجمعـات فضالً عن ا ا يـتعـلق باحلـجر ا تعـليمـات خلـية األزمة الـصحـية 

اخلطير الذي يهدّد العالم بأسره .
الـهيـئة الـتطـبيـعيـة إلحتاد الـكرة الـعراقـي تطـالب العبي كـرة القـدم جمـيعـاً في البـلد أن يـكونـوا خيـر قـدوة ومثـال للـمجـتمع وأن يـساهـموا في الـتوعـية واإلرشـاد من خطـر هذا
غفور له الكـاب علي هادي وكذلك احلالـة الصحية الصعـبة للكاب أحمـد راضي الذي نتمنى له السالمة الفايروس اللـع بخاصة نحن نـعيش اآلن أياماً قاسية بـعد رحيل ا

والشفاء.
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بـــــــاالضـــــــافــــــة الـى زعـــــــمــــــــه
بــــــــصـفة الـناطق االعـــــــالمي

لالحتاد).
واكـــــــمل ان (هــــــذه االجــــــراءات
الغـير قانونـية تسـببت في قطع
ارزاق الـعوائل جملـمـوعة كـبـيرة
درب والعـامل باالحتاد من ا
ــبي بــدون سـبب ــســبح االو وا
يـذكـر سوى وقـفـتـهم مع الهـيـئة
االدارية التي عملت معهم خالل
الـعـشـر سـنوات الـسـابـقـة وعدم
رضـــــــــــوخــــــــــــهـم جلـــــــــــمـــــــــــيـع
الـضـــــــــغـوطـات التـي مورست
بحق اعـضاء الـهيـئة الـعامة في
حـــــــــــالـــة عــــدم الـــتـــخــــلي عن

سرمد عبد االله).
وزاد بـالــقـول (بـاالضــــــافـة الى
ذلك فـــــقــــد تــــســــبــــبت هـــــــــــذه
االجـــراءات بــــايــــقــــاف جـــمــــيع
ــشـــاركــات لالحتـــاد الــعــراقي ا
لــلـــســبـــاحــة واقـــتــصـــرت عــلى
زيـــــارات كـــــبـــــيـــــان الـى قـــــطــــر
واالمــــــارات والـكـويت وتـونس
واذربــيـــجــان بـــحــجـــة تــمـــثــيل
االحتـــاد وعـــقـــد بـــروتـــوكـــوالت

بالنيابه عنه).
وأخــــتـــتم عــــبــــد االله الـــبــــيـــان
بــــالـــــتــــاكـــــيــــد ان "طـــــلــــبـــــــــه
سـيـتضـمن احـالـة أعضـاء جلـنة
تـسببـ بصـــرف القرار 140 ا
االمـوال الى جـهـة غـيـر مـعـتـرف
بـهــا حـسب الـقــانـون والـبــالـغـة
ثالثمـائة وسـتة وثـالث مـليون

دينار ".

فــتـرة الـلـعـب سـويـة  لـفــتـرة لـيـست
بالقصيرة  لكن الفريق سيكون إمام
االخــتـبــار احلـقــيـقي  فـي الـبــطـولـة
ــذكـورة لـلـدفـاع عن ســمـعـة الـكـرة ا

العراقية.
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ـنـتـخب اولى مـبـاريـاته وسـيـلـعب ا
في  اجملمـوعة إمام مـنتخب الـيابان
وذلك في اخلـامس عـشـر من تـشرين
اول الــــقــــادم كـــمــــا ســـيــــلــــعب  مع
مــنــتــخب كـــوريــا  اجلــنــوبــيــة  في
الـــثـــامن عـــشــــر مـــنه وفي احلـــادي
والـــعـــشـــرين ســـيـال عب مـــنـــتـــخب
الـــبـــحـــرين ويــــتـــرشح اول وثـــاني
اجملــمــوعــة لــلـدور الــتــالي في وقت
تـتـأهل أربـعـة منـتـخـبـات لنـهـائـيات
ــقـــرر ان تــقــام في كــاس الــعـــالم  ا
انــــدونــــســــيــــا عـــام 2021 وتــــضم
اجملــمــوعـة األولى فــرق مـنــتـخــبـات
ـــضــــيف اوزبـــكــــســـتـــان الـــبـــلــــد ا
وانـدونـســيـا وكـمـبـوديـا وإيـران في
وقت تـلـعب مـنـتـخـبـات  الـسـعـوديـة
واســتــرالــيــا  وفــيــتـنــام والوس في
اجملموعـة الثالـثة  وتضم اجملـموعة
الــــرابــــعــــة  مـــنــــتــــخــــبــــات قــــطـــر

وطاجاكستان واليمن وما ليزيا.
 U³ ²M*« l «Ë

اذا مـا اخـذنــا بـنـظـر االعـتـبـار واقع
مـنتـخبـات اجملـموعـة حـيث منـتخب
ــهــيــمن عــلى كــوريــا اجلــنــوبــيـــة ا
سـتوى بطـوالت الـشبـاب  وقبـلهـا ا
اجلــيـد لــلـعـبــة لـيس عـلى مــسـتـوى
أســيــا و الــعــالم  وعــززت ذلـك عــبـر
الــلــعب في نــهـائــيـات كــاس الــعـالم
ــتــكـررة في  وقـت فـرض مــنــتـخب ا

ــنـــتـــخب لــعـب   في أكـــثــر من ان ا
بطـولة وجنح فـيهـا ما يـعكس حـالة
ـدرب الذي االنـسجـام حتت قـيـادة ا
زادت خـــبـــرته من خـالل الــعـــمل مع
فــرق الـدوري ومــنـتــخـبــات الـفــئـات
العـمرية الـتي تسـير بشـكل جيد في
الـفتـرة األخـيـرة إمام أعـمـار حقـيـقة
ــهم الن في ذلك دعم لــقـاعـدة وهـو ا
اللعبة التي ستكون قوية كلما كانت
 صـــحــــيـــحـــة وان كـل العب يـــأخـــذ
فـرصـته ولـيس فـرصـة غـيـره ونـأمل
ان تتضافر اجلهود من قبل اجلميع
ــشــاركــة الــتي مــهم جـدا ان لــدعم ا
تـــأتي قـــبـــلـــهـــا فـــتـــرة اإلعـــــــــــداد
ـــــــــتـلك ــطــلــوبـة  وان الــفــريق  ا
العـــــبـــــ واعـــــديـن قـــــادرين عـــــلى
ــنـتــظـر  في ظل حتــقـيــق االجنــاز ا
وجــود الالعـبــ الـذين جنــحـوا في
بطوالت سابقة قدموا فيها  اجلهود
الـكـبـيـرة  وجنـحـوا في اخلـروج في
اكــثـــرمن بـــطــولـــة ويــأمـل ان تــأتي
ـطــلـوب وهـو ــشـاركــة بـاالجتــاه ا ا

هم. ا
وبالشـك انه مـــــهـــــــــــمــــة لـــــيــــست
بـالـســهـلـة  الن اجملـمـوعـة تـــــــــضم
ـــــا هي  مـــــتـــــقـــــاربــــة فــــــــــــرق ر
ـــســـــتــوى واحـــد مـــا يـــجـــعل من ا
مبارياتهـا  أعلى مستـوى كما تظهر
انـــهــــا اجملــــمــــــــــــوعــــة الــــقــــويـــة
والصـعبـة على جـميع الـفرق واألمل
في ان يـــكــون الالعـــبـــ عــنـــد قــدر
ـسـؤولــيـة والتـهم سـبق وشـاركـوا ا
دة في عدة بـطوالت والـعمل سـوية 
طويـلة مـا يجـعل منهـم في حالة من

الثقة.

صـــداة اجملــــمـــوعــــة  انـــطـالقـــا من
ـسـتـوى الـعـام لـلـعبـة الـتي الزالت ا
في اليابـان ولوان ان سجل الـشباب
الزال مــــــــــــــــتـــــــواضع مـن حـــــــيث
احلــصــــــــــول عـلى لــقب الــبـطــولـة
الــتي أحــرزهـا مـــــــــرة واحــدة لـكن
كـمـا قـلـنـا ان  الـيـابـان تـعـد األفـضل
عــلى مـسـتــوى أسـيـا  وتــتـطـلع الى

مشاركة مثمرة في البطولة.
وبـخصـوص مـنتـخب الـبحـرين  هو
األخـر مـتوقـع ان يكـون مـنـافـسا في
ظـل الـتــطـور الــذي شـهـدتـه الـلــعـبـة
الـذي ظـهر عـلى مـنـتـخبـهـا الـوطني
الــذي أحــرز بــطــولــتــ خالل فــتـرة
قصيـرة حيث  غربي أسـيا واخلليج
الـعـربي فـي قـطـر ويـتـوقع ان يـكـون
ـكن الـتـقـلـيل من شـانه مـنـافـســا ال
في مـشاركـة حتمل حتـديـات للـفريق
الـــذي يـــأمل ان يـــكـــون له شـــان في
الــــصــــراع عــــلـى إحــــدى تــــذكــــرتي

اجملموعة.
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ويـــقــول مـــدرب نـــادي الــنـــاصـــريــة
الـســابق صــاحب مــحــمــد لـنــا ثــقـة
ـــنــتـــخب في ان كــبـــيـــرة بالعـــبي ا
ـطــلـوب مـنـهـم في مـهـمـة يــقـدمـوا ا
لــيــست بــالــســهــلـة واالهـم ان تـأتي
ـــنــتـــخب بـــالـــشــكل فـــتــرة إعـــداد ا
طلـوب بعد فـترة انقـطاع الالعب ا
نازل   وامام ظروف والتواجد في ا
الـعـمل الـغيـر سـهـلـة إمـام الكل وفي
هــذا الـوقـت ان تــتــضــافــر اجلــهـود
لــــتــــامــــ أجــــواء اإلعــــداد ومن ثم
خـوض مـباريـات الـبـطولـة بـثـقة في
مـهـمـة  صعـبـة في كل جـوانـبـها مع

ــنـحـة احلــكـومـيـة الـتــصـرف بـا
اخملــصــصــة لـالحتــاد الــعــراقي
لـلـسـبـاحة مـن قبل خـالـد كـبـيان
وهـاشم مــحـمــد وحـسن عــريـان
ـــثـل ادانه واضـــحــــة لـــكل من
شارك في عـمليـات الصـرف غير
الـــقــــانــــونــــيــــة خالل الــــفــــتـــرة

اضية). ا
وتـــــابع (بـــــاالضـــــافـــــة الـى ذلك
يوضح كتاب كبيــــــــان اعترافه
بـــابــعــاد لـــيث صــحـن وحــمــيــد
سلـطان من عـضــــــــويـة الهـيئة
االداريــة بـــحــــــــــسب الـــكــتــاب
ـــــرسـل الى احملـــــكــــــــــــــمــــة  ا
بالرغم من ان االخير كان يخرج
عـلـيـنا بـتـصريـحـات يـعلن فـيـها
عـــضــويـــته لـــلـــهــيـــئـــة االداريــة
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تـتـواصل حـاليـا مـنـافـسات الـدوريـات االوربـيـة  بعـد اسـتـئـناف اغـلـبـهـا  حيث
ـباريـات بعد ـاني ليـقص شـريط عودة ا طـاف الدوري اال انـطلق فـي بدايسـة ا
تـوقف قـسـري ارغم الـعـالم عـلـيه جراء تـفـشي فـايـروس كـورونا  لـتـنـتـهي بـعد
ة  انحـسرت فـيهـا كل انشـطة احلـياة السـيما ـاني حقـبة مـؤ عـودة الدوري اال
ـباريـات الكـرة التي تـعد اهـم ما يـجمع الـعالم  من خالل ـثال  االبـرز منـها 

الشعبية الواسعة التي تتمتع بها اللعبة ..
ــانــيـة ــقــاالنـات الــتي ابــرزتــهــا عــودة الـدوريــات اال وفي بــالي الــكـثــيــر من ا
ــقـارنـة مع واالسـبــانـيـة  واالنــكـلــيـزيــة  والـتي تــشـهـد بــشـكل كــبـيــر  درجـة ا
جـمـاهيـريـتهـا ومسـتـوى النـديـة واالثارة الـتي تـبرزه مـباريـاتـها فـعـلى مسـتوى
ـستـاثر بـالدوري نـطلـق  لم يـكن الـفريق ا اني والـذي كـان اول ا الـدوري اال
تعثرة التي وهو بايـرن ميونخ  من ان يحظى بـالدوري خصوصا في بدايـاته ا
ـوسم مـنـذ  انـطـالقـته حـتى بـرزت اخملــاوف مـجـددا بـعـد فـتـرة اسـتـهل بــهـا ا
ـ ولـعل ابــرزهم فـريق بـروســيـا دروتـمـونـد االسـتـئـنــاف من  مالحـقـة الــغـر
ويـاتي بعـده فـريق اليبـزيغ  فـكانت مـبـاراة الديـربي الـتي جمـعت كال الـفريـق
ـرشـح الـسـاخن حلـمل درع وهـمــا مـيـونخ ودورتـمــونـد كـلـمــة الـسـر العالن  ا
الدوري  فجـاءت اخلسـارة من جانب  فـريق دورتمونـد لتـنشيء احبـاطا كـبيرا
بـاراة الفاصـلة الـتي وسع فيهـا   البايـرن الفارق عن اقـرب مالحقيه بدا في ا
بـعـشـرة نـقـاط يـصـعب  الـتـفـريط بـهـا  في االسـتـحـقـاقـات الـقـادمـة  من خالل
ن  والتي انـهى فيها البـايرن  استئثاره باراة الـتي جمعته بقـريق فيردر بر ا
بنقـاطهـا بهدف وحـيد  لـيغرد فـي الصدارة  ولـيزرع االحـباط واالسى بالعبي
فريق دورتمـوند  حينما خـسروا امام فريق مايـنز  بخسارة غـير متوقعة واداء
سـتوى ـتابع ان اغـلب العبي الـفريق قـد ظهـروا  ـرة  وليـجد ا غـير مـقبـول با

وسم .. ا ابدوه خالل ا مغاير 
اضي وفي مـصـاف الـدوري االنـكلـيـزي الـذي شـهـدت عـودته ايـام االسـبـوع ا
فان االثـارة  ايـضا غـابت عـنهـا  لـتحـليـق فريق لـيـفربـول  بعـيـدا عن منـافـسيه
بـاريات بـاريـات  لتـبـدو ا وبنـقـاط كبـيـرة حتى قـبل حـلول الـفايـروس وتـوقف ا
ؤهلة نـافسة على البـطاقات ا التي استـؤنفت  كتحصيل حـاصل السيما في ا
لالسـتـحـقاقـات االوربـيـة كـدوري ابطـال اوربـا و الـدوري االوربي  لـذلك الجتد
تلك النـدية التي يبـرزها العبو االنـدية االخرى  وهم يواجـهون خصومهم  دون
ان تبرز في هـذا اجلانب ما فعله االحتاد الفرنسي بكرة القدم حينما عمد الى
انهاء الـدوري عند جـوالته التي تـوقفت  خالل  تفـشي الفايـروس ليمـنح اللقب
تبقيـة  التي اوقفها باريـات ا الى نادي باريس سـان جيرمان  منـقوصا من  ا
ـنـافسـات لـيعـود بـانهـاء الـدوري عنـد حـدود اجلوالت قـرار  االحتاد بـايـقاف ا

التي خاضتها االندية الفرنسية .. 
ــا يـتـعـلق بـالــدوري االسـبـاني فـاالثـارة والـنــديـة  هي ابـرز مالمح  هـذه امـا 
ـتـصـدر برشـلـونة ـسـابقـة السـيـما بـفـارق الـنقـطـت  الـتي تـفـصل  الـفريق ا ا
ه الـلـود فـريق ريـال مـدريـد ومـدى الضـغـوطـات  الـتي تـخـضع لـهـا  تلك بـغـر
ـدريدي تـعثـر  برشـلونة احلصـيلـة الضـئيـلة الـتيـينـتظـر فيـها انـصار الـفريق ا
تـصـدر  واقتـناص الـصـدارة  وكله سـواء باخلـسـارة والتـعـادل ليـتم جتـاوز  ا
اخـتصرته مـباراة فـريق الريـال بنـظيره فـالنـسيـا والتي خاضـها لـيلـة اخلميس
درب زيـدان اضافة ـاضيـة حيـنما بـرزت  تلك االعـباء ظـاهرة علـى وضعيـة ا ا
ـسـتـوى بـائس  في دقـائق الـشـوط االول  حتى ان لالعـبي الـفـريق  فـظـهروا 
الـهـدف الـذي  الغـاؤه في ضـوء قـرار الـفار والـذي سـجـله العب فـريق نادي
فــالـسـيـا ورغم الــغـاؤه كـانت مالمــحه ظـاهـرة عـلى  وجــوه اكـثـر من العب في
صـفـوف الـريـال قـبل ان يــتـنـفـسـوا الـصـعـداء ولـيــعـاودوا تـنـافـسـهم  من اجل
ـتصـدر فكـانت دقـائق الشـوط الثـاني سانـحـة لتـحقق امـنيـاتهم االقـتراب من ا
ـقارنة بـتسـجيل ثالثـة اهداف وحتـقيق الـنقـاط الثالثـة التي  لم يـفرحـوا بهـا با

مع فرحهم بتعثر  خصمهم برشلونة في  اي مباراة يخوضها.. 
باراة لكن الـفرح احلقـيقي الذي احـرزه الريال في هـذه ا
ن جـاء  مـن جـانب اســتــعـادة بــعض الالعــبـ 
ستواهم اضية  غيـبتهم االصابات في الفترة ا
 ومـــــنـــــهـم الالعـب ايـــــدين هـــــازارد والـالعب
ـبـارة اسـنــسـيـو  والـذي لـم يـكـاد يــدخل في ا
االخيـرة اال ووضع بصمته في شباك فالنسيا
مـحـرزا الـهـدف الـثـاني من االهـداف الـريـالـيـة

الثالثة..
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أوقعت  قرعت نهائـيات كاس شباب
أســيـا الــتي جـرت نــهـايــة األسـبـوع
اضي في مـاليزيـا  منتـخب شباب ا
الـــــعــــراق حتت 19 ســـــنــــة  ضــــمن
اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الى جـــانب
مـــنـــتـــخــبـــات الـــبـــحـــرين وكـــوريــا
اجلــنـوبــيـة والـيــابـان الـتي ســتـقـام
لـلـفـتـرة من  14الى  31 من تـشرين
ـقـبل في  أوزبـكـسـتـان  وتـعـد أول ا
ـتـابـعـ لـلـكـرة ـراقـبـ وا بــنـظـر ا
األســــيــــويـــــة أنــــهـــــا األقــــوى بــــ
اجملـمـوعـات األربع قـبل ان يـصـفـهـا
مــدرب مــنــتــخــبــنــا عــدنــان جــثــيــر
بــاجملـمــوعـة احلـديــديـة مـا تــتـطـلب
احلاجة الى فترة إعـداد مناسبة من
ــــنــــافــــســــة  عــــلى تــــخــــطي اجـل ا
ثل الطـريق نحو اجملموعـة  وذلك 
الـوصـول الى الـنهـائـيـات في مـهـمة
تــبــدو صـــعــبــة ويــأمـل  ان تــتــوفــر
ظـــروف اإلعـــداد  من اجـل الـــدخــول
بــقــوة لـلــتــصـفــيـات مـن خالل جـمع
ـــــبــــاريــــات الالعــــبـــــ وإقــــامــــة ا
الــتـجـريـبـيـة والن الـبـطـولـة سـتـقـام
بالـتزامن مع  مـا تبـقى من مـباريات
لــــلـــمــــنــــتـــخـب الـــوطــــني األول في

تصفيات كاس العالم وأ اسيا.
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ـشـاركــتـان يـشـكالن  ضـغـطـا عـلى ا
اللجنة التطبيعية  إلدارة احتاد كرة
الـــقــدم فـي  تــامـــ أجـــواء الــلـــعب
لــلـمـنـتـخـبــ  وان تـأتي خـيـاراتـهـا
أكــــثـــر طــــمــــوحــــا في ظل الــــوضع
الصحي الـذي يعيـشه البلـد والقارة
 وبـعـد  زيـادة اإلصـابـات والـوفـيات
مـا يجـعل األمـر غـاية فـي الصـعـوبة
نـتخبـ ولو إنـهما امام الـلجنـة وا

مرا بفترة إعداد ولعب.
W¹u  WŽuL−

واحلديث عن منـتخب الشـباب الذي
سيـكون في مـجموعـة قويـة ومتوقع
باريات صعبة إمام ثالث ان تكون ا
مـبـاريـات جـمــيـعـهـا مــهـمـة  وقـويـة
ـطالب في وتـشكل حتـد لـلمـنتـخب ا
ان يـعكس نـفـسه كمـا يـجب   ويأمل
نـافسات وان ان يثبـت وجوده في ا
يـقـدم نـفـسه كـمـا يـجب  واثـبات انه
شاركة  من اجل حتقيق من الفرق ا
ــنــجـــز بــعــد فــتــرة عـــمل طــويــلــة ا
قـدتـكـون من عـام 2016 بـعـد إحراز
مــنـتــخب الــنــاشــئـ لــكــاس اســيـا
للنـاشئ  تـصعيـد الالعبـ لفئة
الـشـبـاب الـذي شـارك بـبـطـولـة غرب
أسـيا في فـلـسطـ وأحـرز البـطـولة
اثر فوزه على مـنتخب األردن بفارق

ركالت اجلزاء الترجيحية.
UOÝ«  UOHBð

كـمــا شـارك في تـصـفــيـات أسـيـا في
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ـدنـيـة فـقــدت مـني هـويـة االحــوال ا
الصادرة من الـكرادة الشـرقية باسم
?q{U© عـلى من يـعـثر  ·—U?Ž œU?¹“®

عليها تسليمها جلهة االصدار.
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أعــلن رئــيس االحتــاد الــعــراقي
الـسـابق لـلـسـباحـة سـرمـد عـبد
االله عن تــقـد خــطـاب رسـمي
الى وزيــر الـشــبــاب والـريــاضـة
ـطـالـبته بـأحـالة عـدنـان درجال 
الـوزيــر الــسـابـق احـمــد ريـاض

الى هيئة النزاهة .
وقال عـبداالله في بـيان صـحفي
انه (تـقـدم خـالـد كــبـيـان بـكـتـاب
رسـمي بــتـوقــيـعه الـى مـحــكـمـة
CAS الــــتــــحــــكــــيم الــــريــــاضي
يــعـــتــرف فـــيــهـــا بــعـــدم صــحــة
االنتـخابـات التي اجـراها الـعام
ــــاضي  وذلـك بــــتـــســــمــــيــــته ا
لـلـسادة رائـد فـاضل عبـد وفـرقد
ــوســـوي ضــمن عـــبــداجلـــبــار ا
الــهـيــئـة االداريــة لالحتـاد الـذي
يــزعـم تـــشــكـــيـــله  بـــالـــرغم من
اعالنه السـابق عن ابـعادهم عن

عضوية االحتاد).
ــــرفق واوضـح أن (الــــكــــتــــاب ا
ادنــاه يـوضح بـشــكل رسـمي ان
االحتـــاد الــعـــراقي لـــلــســـبــاحــة
ــعـــتــرف به ولـــغــايــة 13 آيــار ا
2020 كــان بــرئـــاســتــنــا ويــضم
الـــســــادة ســـعــــد فـــاضـل نـــائب
رئـــيـس االحتـــاد ورائــــد فـــاضل
االمـ الـعـام وفرقـد عـبـداجلـبار
ــــالي وريــــبـــوار عــــلي االمــــ ا
مـحــمـد عــضـوا وبــالـتــالي فـان

سلطنـة عمان  وفي مجـموعة ضمت
مــنـتــخــبــات (الـكــويت وبــاكــســتـان
وفلسـط وعمـان) وفيهـا تعادل مع
الـكـويت بــهـدف  ومع عـمـان بـثالثـة
أهـــداف وتــغـــلب عـــلـى بــاكـــســـتــان
بـثـالثـيــة نـظــيــفـة وعــلى فــلـســطـ
بــثـالثــة أهـــداف لـــواحــد  وتـــصــدر
مــجــمــوعــته كــمــا شــارك بــبــطــولــة
منـتـخبـات شاب الـعرب  الـتي جرت
في السعـودية وتأهل عن مـجموعته
الـــتي ضـــمت مـــنــتـــخـــبـــات تــونس
والكويت وموريتانيا  قبل ان يخرج
من الــدور الـتـالـي  بـعـدمــا خـسـرمن

مصر بهدف دون رد.
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ـشاركـات والفـترة ومتـوقع ان تلك ا
الطويلـة على تشكيل الـفريق بقيادة
ــــدرب الـــذي يــــعــــول عـــلى نــــفس ا
ــؤكـد جــهــوده وقـدرات الـالعـبــ  ا
أنــهـم  في حــالـــة انــســـجــام عـــلــيــة
واالهم هـــنــــا هـــو  صـــحـــة أعـــمـــار
ـنـتـظـر ان يـكـونوا عـلى الالعـبـ  ا
ــهــمــة واخـذ طــريــقــهم نــحـو قـدر ا
ــتـلــكـوه مـن مـهـارات ـا  الــشـهــرة 
ــكـن ان يـصــبــحــوا العــبـ لــهم و
ـــنــتــخب شـــان مع فــرق الــدوري وا
األولى ومــــــتــــــوقع ان اغــــــلــــــبــــــهم
سـيسـرحـون  بـعد الـبـطـولة ومن ثم
بي أي نتخب االو الذهاب لتمثيل ا
 الـطـريق سـتبـقى مـفـتـوحـة إمام كل
ـهـارات  والـدفاع من يـقـدم األداء وا
عن سـمـعـة مـنـتـخب شـبـاب الـعـراق
الــذي سـيــكـون إمـام مــهـمـة صــعـبـة
ــشــتــركـة يــعــول فـيــهــا  اجلــهــود ا
لــلـجــهــاز الـفــني والالعــبـ في ظل

يا الشباب نفسه  أسيويا وظهر عا
عبر العمل اجلـيد هناك ما جعل من
الــلـعــبـة والــريـاضــة بـشــكل عـام ان
تـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح ويـظـهر
ــرشح الـــقــوي مــنـــتــخـب كــوريـــا ا
لــصـــدارة اجملــمـــوعــة واســـتــمــروا
يــعـــمــلــون بـــجــد وجــهـــود كــبــيــرة
ــمـــيــز في الــبــطــوالت والــظــهــور ا
األسيويـة التي يتـربعون بـقوة على

ألقابها.
اما منـتخب اليـابان فهـو األخر يعد
ـنــافـسـة عـلى ـهــمـة وا من الــفـرق ا

ـالعب ومـــضــامـــيــر { بـــاريس (أ ف ب) - ســـيُـــعــاد فـــتح ا
غـلقـة بـسبب تـفشي فـيروس سبـاقات االحـصنـة في فـرنسـا ا
قـبل سـتـجـد أمـام اجلـمـهور في 11 تـمـوز/يـولـيـو ا كـورونـا ا
بــسـعــة خـمـســة آالف مـتــفـرج كـحــد اقـصى فــيـمــا تـســتـطـيع
الـريـاضـات اجلـمــاعـيـة اسـتـئـنـاف نــشـاطـهـا بـدءا من االثـنـ

بـحـسب مـا أعلـنت احلـكـومة لـيـلة الـسـبت. وسـمحت احلـكـومة
بـاسـتـئـنـاف االنـشــطـة الـريـاضـيـة بـدءا من االثـنـ "مع اتـخـاذ
تــدابــيــر وقــائــيــة مــنــاســبــة" ضــد فــيــروس "كــوفــيــد-19 لــكن
الريـاضـات القـتالـيـة ال تزال مـحـظورة.واتـخـذت هذه الـقرارات
خالل اجتـماع مجـلس الدفاع واالمن الـوطني برئـاسة الرئيس
انويل ماكرون. وسجلت فرنسا 14 حالة وفاة في الساعات ا
ستجد ليرتفع العدد الـ24 االخيـرة مرتبطة بفيروس كورونـا ا
االجـمـالـي مـنــذ بـدايـة الــوبـاء الى 29617 حـالــة وفـاة بــحـسب
مكن االرقام الـرسمية اجلمعـة.وأشارت احلكومة إلى أنه من ا
مراجـعة العـدد األقصى الذي حددته بـخمسـة آالف متفرج في

العب ومـضامير السباقـات إذا حتسن الوضع الصحي بعد ا
الهي الليلية منـتصف آب/أغسطس.وأضافت أن إعادة فـتح ا
عـارض واسـتئـناف الـرحالت الـبحـرية الـدولـية قـد تبت "في وا
أيــلــول/سـبــتـمــبــر" إذا اسـتــمـر الــوبــاء في االنـحــســار.وقـالت
احلـكـومـة التي أعـلـنت ايـضـا أنـها سـتـعـيـد فتح دور الـسـيـنـما
والــكـــازيــنـــوهــات اعـــتــبـــارا من االثـــنــ إن "حتـــسن الــوضع
ــمـكن "رفع ــرتـبط بــوبـاء كــوفـيـد-19 يـجــعل من ا الــصـحي" ا
بـعض الـتـدابـيـر شـرط أن يحـافظ اجلـمـيع عـلى يـقـظتـه".وكانت
ـوسم في رابـطــة دوري كــرة الـقــدم قـد اتــخـذت قــرار إنـهــاء ا
أواخـر نــيــســان/أبـريـل وتـتــويج بــاريس ســان جــرمــان بــلـقب
الدرجـة االولى في أعقـاب تصـريحات لـرئيس احلـكومة إدوار
فـيـلـيـب أشـار فـيـهـا الى ان الـظـروف الــصـحـيـة سـتـحـول دون
نـافسات الـرياضـية حتى في حـال أقيمت استـكمال مـواسم ا
قبل في وسم ا خلف أبـواب موصدة.وتأمل الرابطـة بأن يبدأ ا

23 آب/أغسطس.



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـذيـعـة الـقـديـرة الـتي من مـنـا اليـتـذكـر ا
عمـلت في مؤسـسة اإلذاعـة والتـلفـزيون
العراقـيـــة وحجـزت لنفـسها مـقعداً في
ــذيـعـــ ـذيــعـات وا مـقــدمـة صــفـوف ا
ألكثر من نصـف قرن عندمـا بدأت العمل
في عام  1956 فاصبحت مـذيعة األخبار
احملتـرفة ومـقدمة الـبرامج الـتلـفزيـونية
الـتي مـا أن تـطـل من الـشـاشـة الـفـضـيـة
تابـعة برامجها شاهدون  حتى يهرع ا
ـتـابـعـ الـنـاجـحـة وكــان الـعـديـد من ا
يراهنون عـلى عدم وقوعـها في أي خطأ
لــغـــــــوي  أو حــتى غــلــطــــة لــفــظــيـة 
رشحهـا الدكـتور مصـطفى جـواد لقراءة
برنامجه رياض األدب ولقبها اجلمهور
تحدة بـ(الكروان) تعيش في الـواليات ا
األمــريــكــيــة  من مــنــا اليــتـذكــر كالدس
يــوسف الــتي كــانت بــصـوتــهــا الــعـذب
من مـنا تـفتـتح اذاعـة بغـداد وتـخـتتـمه 
اليـــتــــذكـــر كالدس يـــوسـف وهي تـــقـــرا
صحف الصـباح بعـد فترة اغـاني فيروز
فكانت اول مذيعة حتضر لالذاعة وتهيا
االشرطة وتـنتظـر اخملرج وتعـد استديو
ـنشـورة في الـتـسـجـيل وتـعـد االخـبـار ا
اجلـريـدة لـتـسـهل عـلى اخملـرج تـسجـيل
الــبـرنــامج بــســرعـة ولي الــشــرف انـني
عملت في مطلع الثمانينيات مع الرائدة
كالدس الى جـــانب اخملــرج فـــريق عــبــد
الـرحـمن وكـنت اتــنـاوب مـعه لـتـسـجـيل
وتــعـلـمت مــنـهـا حب صـحف الــصـبـاح 
ـهـنيـة الـتي تتـمـيز االذاعـة وعشـقـها وا
بـهـا ام هـمـسـة الـتي عـرفـتـهـا مـجـتـهـدة
ومـبـدعة ومـتـواصـلـة فـبـقى اسـمـها الى
الـيــوم عـنــوانـا في اذاعــة بـغــداد.وعـبـر
وســائل الــتــواصل كـن لـ (الــزمــان) هـذا

احلوار معها: 
{ في الــبـــدء لــنــتــحـــدث عن دخــولك االذاعــة

والزمالء الذين رافقوك انذاك?
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- قبل الـولـوج في عالم االذاعـة اجلـميل
كـنت في مـرحـلـة الـشـبـاب طـالـبـة مـجدة
ومجتهدة واحرص دوما على تدوين كل
الحــظــات الــيـومــيــة في كــتــيب وكـان ا
خـالي الـذي يـعـيش عـنـدنـا قـد ساعـدني
جدا في تدوين كل يومياتي كونه يدرس
في كـليـة احلـقوق لـعـدم وجود كـلـية في
وصل وقتها وكان يجلب بعض الكتب ا
ـتــوسـطـة ـرحــلـة ا من الــكـلـيــة وكـنت 
وكـنت اصـر علـى قراءه الـكـتب رغم اني
اجـد صـعـوبـة في فـهـمـهـا لـكن اصـراري
ســاعــدني عــلى فك لــغـز الــكــتب فــبـدات
اكـتب وجـدانـيـات وارسـلـها الـى االذاعة
عن طــريق احــدى صـديــقـاتـي واسـمــهـا
ـياء ابـراهـيم وكـانت تـاخـذ مـشـاركاتي
لالذاعـة وفـي يـوم طـلــبـتــني االذاعـة عن
ـيـاء فــتـرددت كـثـيـرا وخـفت الن طـريق 
النظرة كـانت لالذاعة تخـتلف وكان هذا
عام 1956 وتفاجات ان االذاعة كتبت لي
طلب االنتماء ولكني اعتذرت واقنعوني
ان احضـر فقط لـيومـ يومي اخلـميس
واجلـمـعـة عـلى مـااتـذكـر ووقـتـهـا كـانت

∫5O «dF « …d «– w  X «“U  nÝu¹ ”œö

q∫ كالدس يوسف في لقطت األولى مع زمالء العمل في بغداد والثانية في بالد الغربة «u²  Ÿ«bÐ≈

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صرية حال شيحة الكثير من ـمثلة ا أثارت ا
اجلـدل حـول خــضـوعـهـا لــعـمـلــيـات جتـمـيل
وحتــديــداً في وجــهــهــا وذلك مــنـذ خــلــعــهـا
احلـجــاب وعـودتـهـا عن إعـتــزالـهـا إعـتـرفت
شيـحة بهذا األمر وأعربت عن ندمها. وقالت
(الـلـي أنا عـمـلـته كـان غـلـطـة ولألسف كـانت
حلظـة جنان ومش هكـذب على اجلمهور ألنه
من حـقه يعرف وأشاركه اعـترافي ده عشان
يــبـــقى فــاهم.. أنـــا مــكــنـــتش حــابـــة أعــمــله
ـا عمـله اتضـايـقت جدًا بس بالـطـريقـة دي و
خالص كـنت دخـلت التـصـويـر ومـكانش في
وقت أرجـع أعــدل حــاجـــة تــاني). وأضــافت
(طــول الـوقت كــنت عــمــالـة أقــول أنــا عـاوزة
أجـرب ده وجربت وهي مش عمـليـات جتميل
ــعــني هي كــانت فــيــلــر وحــاجــة كـده في بـا
الـوجـه وتـكــبــيـر الــشــفــايف).وتـابــعت خالل
حــلـولــهــا ضـيــفـة ضــمن بــرنـامج الــتـاســعـة
ـكن الـلـي أنـا عـمـلـته يـنـاسب نـاس تـانـيـة )

بس أنا أل).

انني ساتـواصل بشكل فـعلي مع الناس
وهـذه سـعـادة االن بـدانـا نـدركهـا النـني
كـنت اعـمل مـدرسـة ولي طـلـبه احـبـوني
واحــبــبــتـهـم واعـطــيــتــهم بــكل مــاامـلك
ــعــمــاريـة ــهــنــيــة واخالص وكــانت ا
الـكبـيـرة زهـا حديـد من احـدى طـالـباتي

فحصدت محبته طالباتي جميعا.
{ واذا ماحتـدثنـا عن برامـجك في التـلفـزيون

واقرب البرامج لنفسك ?
- كنت مقلة في التلفزيون الن عملي هو
مـذيـعة اخـبـار في االذاعـة وقـدمت فـيـها
الــكـثــيـر من الــبـرامـج واتـذكــر اني نـلت
جـائزة عن بـرنـامج كـتـبته عن فـلـسـط
فـي زمن الـــراحل عــــبـــد الـــكـــر قـــاسم
واسمه ضمائر في عـهد االسوار واتذكر
ان الــراحـل اشــاد بــالــبــرنـــامج وتــبــقى
ذكـريـات االذاعـة التـنـسى وتـبـقى عـالـقة

في العقل والقلب .
{ بـعد ايـام تـمر الـذكرى 84 لـتاسـيس اذاعة

بغداد ماتودين قوله ?
- رغم الـبعـد والـفارق الـزمـني والـوقتي
تـبـقى االذاعة وتـفـاصـيـلهـا سـاكـنـة ابدا

اجــــوري جــــيــــدة جــــدا وهي خــــمــــســـة
دنانـيرحـيث كانت االذاعـة تابـعة لـلبـريد
والــبــرق ولــيــست مــؤسـســة مــســتــقــلـة
فباشرت بقسم البرامج فلم اجد صعوبة
ـايكـرفـون كوني امـتلك عنـدمـا واجهت ا
شـجـاعـة ادبـيــة وعـنـدمـا قـدمت االخـبـار
الول مــرة نـالـت اعـجــاب اجلــمــيع وكـان
عروف معي من الـزمالء الست سلـيمـة ا
وابــراهــيـم الــزبــيــدي الــذي الــتــحق من
بـعـدي واتـذكــر مـحـمـد عـلي كـر ووداد
خــضــر وعـبــد الــلـطــيف ســعــدون وكـلن
سـامع تـمثـيلـية اجلمـيع يـشارك مـعي 
.واتذكـر اول بـرنامـج قدمـته هـو طرائف
واغــاني ومن الــبـرامج الــتي اعــتـز بــهـا
جـدا قدمـته مع الـعالمـة مـصـطـفى جواد
واســـــمه فـي تــــاريـخ االدب واســــتـــــمــــر

لسنوات واعطاني معلومات غزيرة.
{ وبــعــد هـذا الــعــمـر الــذي جتــاوز اكــثـر من
نصف قـرن لـو خـيـروك االن الـعمـل في احدى

االذاعات من ستختارين ?
- حــقــيـقــة اخــتـار اذاعــتي االولـى الـتي
انـطـلــقت مـنـهـا وبـبــسـاطـة النـني احس

في الـــــقــــلـب وابـــــعث ارق الـــــتــــهـــــاني
والــتــبــريــكــات جلــمــيع من عــاصــرتــهم
ومـازالــوا يـتـواصــلـون واتـمـنـى الـعـمـر
ــذيـــعــ ـــديــد جلـــيل الـــشــبـــاب من ا ا
ـغـفـرة والـفـنـيـ الـشـبـاب والـرحـمـة وا
للذين رحـلوا عنـا وستبـقى االذاعة قمرا

منيرا اليغيب عن سمائا.
وتعـيش يوسف حـاليـا في امريـكا ولـها
نشاطـات متـعددة وعمـلت في ألصـحافة
فـأسـست جـمـعـيـة وأصدرت مـن خاللـها
مــجـلــة شـهـريــة تـوزع مــجـانــا في سـان
دييغو ولوس أجنلوس وعملت كعضوة
حتـريـر في مـجـلـة احلـقـيـقـة مـدة خـمس
ســنـوات والــتي تـصــدر في مـيــشـيــغـان
ديـتـرويت صـاحـبـهـا ورئـيس حتـريـرهـا
لـحن ناظم توفـيق نعـيم سلـمو شـقيق ا
قـاالت في جـريدة نعـيم وأعـدت بـعض ا
العراق التي تصدر في لوس اجنلوس 
وعضوة في نقابة الصحفي العرب في
كتبت بعض التحقيقات لوس اجنلوس 

ز ونشرتها. الى جريدة بيروت تا
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غنـية البـريطانـية فيرا لـ عن عمر توفـيت ا
 103 أعـــــوام والــــــتي ألـــــهــــــمت الـــــقـــــوات
ــدنــيـ في مــنــازلـهم خالل الــبــريـطــانــيـة وا
دن ـيـة الـثـانـيـة ومع تـعـرض ا احلـرب الـعـا
الـبـريـطـانـيـة لـلــهـجـوم كـانت تـذاع أغـانـيـهـا
احلـزيــنـة حتـمل رسـائل الـشـوق والـتـفـاؤل.
وأصــدرت عــائـــلــتــهــا بــيـــانــاً قــالت فــيه إن
(العـائلة حزينـة للغايـة بعد التـأكد من وفاتها
هــذا الــصــبــاح).وأضــاف الــبــيــان( تــشــعــر
العائلة بحزن عميق إلعالن وفاة أحد أفضل
الـفـنــانـ احملـبــوبـ في بـريـطــانـيـا عن سن
103  وإكتـشفت لـ موهـبتـها في الـغناء في
سن مبـكرة وكـانت تغني في الـنوادي اللـيلة
احملــلــيـــة عــنــدمــا كــانت فـي الــســابــعــة من
عمرها وعندما كانت في احلادية عشرة من
ـدرسـة لـلحـصـول على عمـرهـا تخـلّت عن ا
مهـنة بدوام كـامل كراقصـة ومغنـية في فرقة
إستـعراضـية وإسـتعـارت إسم شهـرتها من

إسم جدتها قبل الزواج.
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األديب األردنـي صــدرت لـه حــديـــثـــا عن دار الـــروايــة
العـربـيـة روايـة جـديدة بـعـنـوان (هـاربـون من كـورونا)

تقع في  130 صفحة.
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الــبـروفــيــسـور والــعـالم الــنـووي
الـعراقي نـعـته االوساط الـعـلمـية
وت ـية بـعـد ان غـيـبه ا واالكـاد
ــاضـي اثـر اصــابــته االربـعــاء ا
سـائــلـ الـله بــجـلـطــة دمـاغـيــيـة
تـعالى ان يـسكـنه فـسيح جـناته.
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ـطـرب والـتـشـكـيــلي الـعـراقي تـضـيـفه رابـطـة سـومـر ا
لـلـثـقـافـة والـفنـون في مـعـرضـهـا الـدولي الـرقمي االول

الذي سيقام على منصة وكالة ذي قار.

w½UL — ¡UH

مـثلة السـورية بدأت التـدريبات لعمـل مسرحي جديد ا
بـعــنــوان ( بــيت الـشــغف) اقــتــبـاس وإخــراج  هــشـام

كفارنة  تؤدي فيه دور العروس.
w½U U)« dOſ“ wMſ

رئــيس ديـــوان الــوقف الـــشــيـــعي صــدر امـــر ديــواني
بــاســـتــمــراره في تــســـيــيــر شــؤون الــوقـف وتــخــويــله
ـالـيــة كـافـة لـغـايـة  15 تـمـوز الــصالحـيـات االداريـة وا

قبل. ا
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االعالمـي الــعــراقي مــســؤول قــسم في اعالم االمــانــة
العـامة جمللس الوزراء نعته االوساط الصحفية بعد ان
سائـل الله وت اثـر اصابـته بفايـروس كورونـا غيـبه ا

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 œ«uŽ uÐ√ œuL×

الـكاتب االردني صدر له عن دار (نـاشرون وموزعون)
في عــمـان كـتـاب نـقـدي بـعــنـوان (الـنـواسـة) يـقع في

توسط.  276 صفحة من القطع ا
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اخملـرج الــسـوري يـســتـعـد لــتـصـويــر الـفــيـلم الـروائي
الــطـويل (الــظـهـر إلـى اجلـدار) وهـو تــألـيــفه وإخـراجه

ؤسسة العامة للسينما. وإنتاج ا

ـقاتلون الـبيانو اخلـاص به. وبعدها ا
يـحاول إصالحه لـبيعه من أجل تـوفير

ال الالزم لرحلته.  ا
وقــال في تــصــريح نــقـال عن الــفــنــانـة
ـؤلفة فيفيان جري  (لو كان علي أن وا
أخـتـصر روح الـفيـلم في جـملـة واحدة
أو قــول مــأثــور فــســأقــول:‘احلــيــاة ال
تـتــعـلق بـانـتـظـار مـرور الـعـاصـفـة بل
ــطــر وأضـاف بــتــعــلم الــرقص حتت ا
(أعـتقد أنهـا تلخص الفيـلم بشكل جيد
وتـــلـــخص وضـــعــنـــا. عـــلــيـك فــقط أن
تـواصل العمل وتواصل السير قدما).
وأوضـح كــيــروز أنـه (صــور جــزءا من
ـوصل بـالـعـراق) الـفــيـلم في مـديـنـة ا
وقـال صـورنا بـآخـر منـطـقة حـرب ضد
داعـش .. وشمـينـا روائح اجلثث حتت
الـردم). واخــتـار مـهـرجـان كـان الـفـيـلم
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كـان كـثيـر من اخملرجـ السـينـمائـي
ســيــصـابــون بــاإلحــبـاط لــو حتــطـمت
خـططهم لـعرض أول أفالمهـم الروائية
الـطويـلة في مـهرجـان كان الـسيـنمائي
عــلى صــخـرة مــرض كـوفــيـد- 19 لــكن
اخملـرج الـسـيـنـمـائي الـلـبـنـاني جـيمي
كــيـروز قـال إن (فـكــرة فـيـلـمـه مـفـاتـيح
مـكـسـورة عن الـعـثور عـلى األمل وسط
أجـــواء كــارثـــيــة أكـــســبـــته الـــصالبــة
ـقــاومـة اإلحـبـاط). والــتـمـسك بــاألمل 
فـالفيلم يـتناول قصـة شاب يدعى كر
يــــعــــيش فـي مـــكــــان مــــا في األراضي
الــعـراقـيــة والـسـوريــة الـتي احـتــلـهـا
مــقــاتـلــو تــنــظـيم الــدولــة اإلسالمــيـة
ويـحـلم بـالـهـروب إلى أوروبـا لـيـصبح
مــوسـيـقـيـا.وفـي بـدايـة الـفــيـلم يـحـطم

لـــيــعــرض في  2020 إلـى جــانب أفالم
لــلــمــخـرج األمــريــكي ويس أنــدرسـون
ومــخـرجــ المـعـ آخــرين.لـكـن أكـبـر
مـهـرجان سـنيـمـائي في العـالم والذي
يُـقام عادة في شهر أيار على الريفييرا
الـفـرنـسـية ألـغى أنـشـطـته خالل فـترة
إجــراءات الـعـزل الـعـام بــسـبب تـفـشي

فايروس كورونا. 
وعـن ذلك قــــال كــــيـــروز فـي تـــصــــريح
(الـــروحــة ع مـــديـــنــة كـــان بـــفــرنـــســا
ـهـرجـان كـانت رح تـكـون خـبـرة من وا
الـعمر يعني الواحد ما بينساها بس
مـعـلش مـعـلش ألن طـلع لـنـا االخـتـيار
تـبع كـان مـعلش ألن الـفـيـلم اندعم من
مــهـرجـان) مـضـيــفـا أنه (مـا زال يـأمل
فـي بدء طـرح الـفيـلم لـلـعرض في وقت

الحق العام احلالي).

يـة شارون { لـندن  –وكـاالت - كشـفت النـجـمة الـعـا
ستـون عن حـادثـة خـطـيـرة تـعـرضت لـهـا كـادت تودي
بــحــيــاتــهــا حــيث أنــهــا تــعـرّضـت لــلــصـعـق بــالــبـرق
نزل ولدينا بئر مياه خاص بنا وكنت أقف :(كنت با قائلةً
ـيـاه وأضع يـدي عـلى الـصنـبـور وفـجأة بجـواره وأمأل ا
ضـرب البـرق الـبئـر وأصـبتُ به أنا). وجـاء كالم سـتون
هــذا خالل مـقـابـلــة إذاعـيـة لـهــا إذ أكـدت أنه (من شـدة
ـطبخ منـزلهـا وارتطمت بـالثالجة الصـعق طار جـسدها 
وبـعدهـا نـقـلـتـهـا والـدتـهـا لـلمـسـتـشـفى لـتـتـلـقى الـعـنـاية
الطـبيـة حيث كـانت تـشعـر بالـكهـرباء تـسري في جـميع
دة أنحـاء جسدهـا وتخضع لـلتخـطيط الكـهربائي لـلقلب 
ـرة األولى التي  10أيـام). وكشـفت أيضـاً (أنهـا لـيست ا
ـوت ففي عمر الـ 14تـعرضت لقطع الوريد تـواجه فيها ا
خ لـلـقلب ـسـئول عن تـوصـيل الدم من ا الـوداجي وهو ا

وذلك خالل حادث تسبب به حبل الغسيل).
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يــلــدر قــد تـلــقى خــبــرا حــزيــنـا في آب
اضي عندما فقد طفله األول من زوجته ا
غربـية ولم يُعلـن يلدر أو زوجته عن ا
احلـمل في وقت سـابق وكـانت شـائـعات
كثـيرة قـد انتـشرت طـوال فتـرة زواجهـما
عن حـمل الــبـاني وكـان الـثـنــائي يـنـفـيـا
األمــر بـشــكل مــســتـمــر الى ان  اعالنه
مــؤخــرا. الى ذلك أنــتـشــرت عــبــر مـواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي صــوراً لــلــنــجم
الــتـركي إجنــ أكـيــوريك والـذي يــلـعب
دور الـبــطـولـة حـالــيـاً في مـســلـسل إبـنـة
الـسـفـيــر يـظـهـر فـيـهـا وهـو يـسـتـعـرض
مـهـاراته بـالـغـوص في الـبـحـر.وإلـتُقـطت
هــذه الـصــور حــديـثــاً من اإلجــازة الـتي
ــضــيــهــا أكــيــوريك  لــيــعــود بــعــدهــا
سلسل. إلستكمال تصويـر مشاهده في ا
وأثـار أكـيوريـك إهتـمـام مـتـابـعيـه الذين
أبــدوا إعــجـابــهم الــكـبــيـر بــقــدراته عـلى
الـغـوص إذ ظهـر في صـورة وهـو يـنـظر
وجــهــاً لــوجـه مع ســمــكــةٍ كــانت تــســبح
أمامه بينمـا ظهر في صورةٍ أخرى وهو
ــمـثل الــتـركي بــولـنت يـقـف إلى جـانب ا
شاكـراك الذي يـجسد شـخصـية كـهرمان

في إبنة السفير.
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ــمــثل الــتــركـي مــراد يــلـدر يــنــتــظــر ا
ـغـرب الـسـابـقـة وزوجـته مـلــكـة جـمـال ا
ـان البـاني طـفـلهـمـا األول وذلك بـعد إ
حـوالي الـ 4 ســنــوات عــلى زواجــهــمـا
وحـادثــة اإلجـهـاض الـتي تــعـرضت لـهـا
الــبـاني في حـمــلـهـا ســابـقـاً.بــحـسب مـا
أشـارت صـحيـفـة حـريـات التـركـيـة.وكان

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.

qL(«

زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق
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ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا
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تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 
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اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 
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قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم
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تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9
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ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.
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تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.
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تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.
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مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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اكـتب مرادف ومعاني الـكلمات
بــــشــــكل رأسي مـن اعــــلى الى
اســـفل مــرورا بــالــدائــرة الــتي
ضـمـنـهــا حتـصل عـلى حـروف
ـــطـــلـــوبـــة: (دولــة الـــكـــلـــمــة ا

امريكية):
 1-دولة اوربية
 2-استيطانه
 3-احصاء عام
 4-نقيض هواة
 5-دولة اوربية
 6-والية امريكية
 7-غير منحازين

 8-الطالب
مراد يلدر

االمـل ولـيس فــيه ســحــر وال بـصــيـرة!
ـشـهـد يـجب ان ال ويــبـدو لي ان هـذا ا
يـقــدم في بـدايـة عـمل سـوف ال يـنـتـهي

كما مخطط له!
مـسـلـسل الـسـاحـر من تـألـيف الـكـاتـبة
سالم كـسيري وسيـناريو وحوار حازم
سـلـيـمـان امـا االخـراج فـكـان لـلـمـخـرج
مـحـمد لـطـفي وعامـر فـهد هـنـا في هذا
ـسـلـسل االشـتـراك يكـون بـ (لـبـنان ا
وســـــــــــــوريـــــــــــــا
واالردن). تـمـثـيل
(عــــابــــد فــــهــــد 
سـتيفان صـليبا
عــــبـــد الـــهـــادي
الـصبـاغ محـمد
وديع حــــــــداقـي
ســلـيـمـان رشـا
بـالل وغيـرهم)
وتــصــنف هـذه
الــــــدرامــــــا من
ضــمن الـدرامـا
االجـتـمـاعـيـة 
وتــتـحـدث عن
دخـــــــــــــــــــــــول
شــــخـــصــــيـــة
بـــســـيـــطـــة ال
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ـســلـسالت الــلـبـنــانـيـة هي يــبـدو ان ا
االكــثــر تــأثـرا بــوبــاء كــورونـا فــبــعـد
مـســلـسل (الـنـحـات) الـذي تـوقف عـنـد
ــوسم واصــبـحت احلــلــقـة  15لــهــذا ا
اخلـاتـمة غـير مـعروفـة لـلمـتلـقي يأتي
مــســلــسل (الــســاحــر) لــيــتــوقف عــنـد
احلــلــقـة  17 مـن دون مـعــرفــة مـصــيـر
ــرتـبـطــة بـشـخــصـيـة الــشـخـصــيـات ا

الـبطل (الساحر)
 –عـــابـــد فـــهـــد-
ألنــنــا فـي بــدايـة
ــســلـسل هــنـاك ا
مـشهد لشـخصية
(مـيـنا) عـابد فـهد
وهـــــو يـــــفـــــاجـــــأ
اجلــــمــــيع وامـــام
ــــبــــاشـــر الــــبث ا
ألحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
الـــــفــــضــــائــــيــــات
بالكشف عن عملية
اخلـــــــــداع الــــــــــتي
ـــــارســــهــــا عــــلى
مـريـديه مـعتـبـرا ما
يـــقــولـه من كالم مــا
هـو اال نوعا من بيع

عـدم وجـود ام العـبـد بالـبيـت تلـتقي –
مـيـنـا- ويـجـري بـيـنـهـمـا حديـث عادي
وعـابـر لـكنـهـا تتـأثـر فـيه وتبـقى تـفـكر
بـجمـلة مـينا ( اخـشى ان تتـحول من
ـة) زوجـهـا (عـاطف) مـظــلـومـة الى ظـا
حـينـما يـسمع بـزوجته تـلتقي –مـينا-
يـجلـبه ويربطه ويـطلب مـنه ان يكشف
تنع مينا فيأمر مـا تريد زوجته منه 
عــاطف بـتـأديــبه لـكـنه يــقـول لـعـاطف
بـإنه قـلق لـوجـود قـضيـة تـشـغـله وهو
يــعـــرف مــا ســوف يــحــدث له صــدفــة
اخـرى تخدمه حينما يطلب منه عاطف
ـكان ويقع اشـارة! يدور مـينـا نظـره با
نــظــره عـلى رقم 17 فــيــقـول له رقم 17
سـيكون له دورا في حياتـك السياسية
ـــال عـــاطـف يـــريـــد ان يـــجــــمع بـــ ا
والـسـلـطـة ويـتقـدم لالنـتـمـاء لـلـحزب
الـتصـويت يكون لـصاحله من قبل 17
عـــــضـــــو  ويـــــحــــدث ذلـك يــــوم 17
بــالـشـهـر هـكـذا يــرتـفع جنم مـيـنـا
ـــؤمــرات وتـــتـــطـــور االحـــداث وا
ــضـاد بــ عـاطف والــتـجــسس ا
وزوجـته مـقـابل فـقـدان شقـيـقـتـها
شبوهة حلـياتها بـسبب عالقتهـا ا
من قبل احد اخلارج عن القانون.
ـشـاهـد الـطـويـلـة احـد عـيوب تـبـقى ا

تـمــلك حـتى اقـامـة رسـمـيـة في لـبـنـان
لـــديه مـــحل بـــيع الـــســـيـــديــات بـــأسم
(الـساحر) ويسـكن في بيت مشترك مع
قــارئـة الــكف والــفـنــجـان (بــصـارة) أم
ــقــامــر الــعـــبــد مع وجــود شــقـــيــقه ا
وصــديــقه الـذي يــحــلم بـالــهــجـرة الى
اوربـا وبـنت ام العـبد واحـد الـسائـق
(جـبيرو) هـذه شخصيـات قاع اجملتمع
يـقابـلهـا شخـصيـات علـية الـقوم او ما
يـسـمى بعـالم (الـكـبار) الـصـدفة تـخدم
مـيـنـا لـلـتـعـرف عـلى كـارمن –سـتـيـفـان
صـلـيـبـا- وعـابـد فـهـد وسـتـيـفـان قـدما
اضي وسم ا مسلسل (دقيقة صمت) ا
 ولم يــحـقق مـسـلــسل الـسـاحـر نـفس
االهــمـيـة والــنـجـاح لـيـس بـسـبب عـدم
سـلسل بـسبب وباء اكـتمـال تصـوير ا
الــكـورونـا وحـسب بل لـوجـود عـيـوب
ـعاجلات الفـنية للـحدث الرئيسي في ا
ــــبــــالـغ بــــهـــــا عــــلى وتــــأثـــــيــــرهـــــا ا
ـسلسل الـشخـصيات حـتى يبدو في ا
كـأن عالم الـكبار من الـسذاجة والـغباء
والــتـفــكـيــر الـســطـحي بــإن يـســلـمـون
مـصيـرهم الى شخـصية تـستـخدم علم
الــفــلك واالبــراج الــلــقـاء االول وفــرته
فـرصة مجيء كارمن الـى بيت ام العبد
لـشكها في خيانة زوجها لها  وبسبب

 dŠU « q K  w  U½Ë—u  ÂU √ ÂeNM¹ bN  bÐUŽ

≤∞≤∞ U «—œ vKŽ ¡«u{√

سـلسل والـتمهـيد لـدخول مـينا هـذا ا
الى عـام الـكـبـار اسـتـغـرق ثـلث الـعـمل
(خـمس حلقات االولى) واعـتقد لو كان
سلسل يـعرفون بإنهم الـعامل عـلى ا
سـوف يتـوقفـون عنـد احللـقة  17 لـكان
ـــونـــتـــاج يـــخـــتـــلف كـــثـــيـــرا هــذه ا
ـشـاهد ـسـلـسالت حتـتـاج الى ا ا
الـقـصـيـرة الـتي تـسـاعـد على
الـــتــــشـــويق الـــبـــصـــري
ورشـــــاقـــــة الــــعـــــمل
الـــــــــــــــــــــــدرامــي
واسـتـمـراره

بسالسة.
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كل دولـة لــهـا ظــروفــهـا في الــتـصــدي لـفــيـروس كــورونـا 
وهناك اخـتالفات مـهمـة عنـدما تـقول دولـة مثل الـسويد انّ
لـديـهـا وفـيـات تـقـرب من خـمـسـة آالف لـكـنـهـا تـعـرف مدى
انتـشـار الفـيـروس وتدرك أنّ كـلّ شيء حتت السـيـطرة أو
أن تــقـول بــريــطــانــيــا مـثـالً انـهــا خــفــفت انــذار الــطـوار
ـرتــبــة الــرابــعـة الـى الـثــالــثــة وبــ بـعض الــصـحـي من ا
احملـافــظـات الــعــراقـيــة الـتي احــتــفـلت قــبل ســتـة أســابـيع
بالـقضـاء عـلى الفـيـروس عنـدهـا من دون أي سنـد طبي أو

علمي.
اصـابـة جنـوم في اجملـتـمع الـعـراقي مـنح امـكـانـيـة تسـلـيط
مزيد من الضوء على خطـورة الفيروس الذي ال يزال هناك
مَن يـشـكك بـوجـوده في الـبــلـد وقـد شـاهـدنـا العـبـاً دولـيـاً
وكيف اصيب سابقـاً هو أحـمد راضي مـصابـا بالـفيـروس
بانتـكاسة أكـثر من مرة وهـو االن في طور الشـفاء ان شاء

الله.
ـؤكد ان الـعالج خـارج الـبـلـد ليـس متـاحـاً لـلـجـميع  من ا
وانّ االساس هو الـوقايـة ومن ثمّ العالج في حـال االصابة
في مستشفـيات العراق . وتـلك قصة ألم أخرى  إذ يروي
ـرضـى مـشـاهــدات ومـعــايـشـات مــريـرة حلـال كـثـيــر من ا
ـسـتـشـفـيـات لـيس في زمن كـورونـا وانّـمـا قـبـله  حـتى ا
ا سـتشـفيـات ال تتـبع وزارة الصـحة وا يخيّـل للمـرء انّ ا

جهة ال عالقة لها بالعلم والطب واخلدمات الصحية .
الـتــأســيس اجلــديــد الـعــبــثي والــعـشــوائي لــنــسق الــعـمل
واالدارة والـتـجـهـيـز والـتـمـويل بـعـد االنـهـيـار الـذي أصاب
القطـاع الصـحي في حرب احـتالل االمريكـان للـعراق هو
الذي أوصلنا الـى حالة الترقـيع في أحسن األحوال وليس

االصالح .
ـعــنـيـة  قـبل أن تــقع االزمـات يــجب أن تـكـون الــوزارات ا
قـادرة عــلى تـوقع أســوأ االحـتــمـاالت  لــيس في الــصـحـة
وانّـمــا في الــزراعـة والــري والــسـدود والــتـمــوين الــغـذائي
فضالً عن األمن واجليش وحماية احلدود وأمور أساسية

أخرى .
الـوزيـر يـجب أن يــعـمل بـحـسـب خـطـة انـتـاجــيـة من جـهـة
وبحسب خـطة طوار جـاهزة ومدامـة وخاضعـة للتـفتيش

والتجريب كل ستة أشهر في األقل . 
لـكن مع مَن نـتـكـلم  مـع وزراء لم يـغـادروا مـبـنى وزارتـهم
في زيـارة مـيـدانــيـة واحـدة خالل سـنــة أو سـنـتـ أو أربع

سنوات غالباً?

عــنـدمــا قــامت ثــورة الــشــبــاب في تــشـريـن أول من الــعـام
ـطـالـب تـوفـيــر الـعـمـل لـلـعــاطـلـ وتــوفـيـر ـاضي بــدأت  ا
اخلدمـات البـلـدية والـصحـيـة والرعـاية االجـتـماعـية ومن ثم
طالبة بإلـغاء سيطرة الطبقـة احلاكمة بكاملها تطورت الى ا
بـعـدمـا واجـهـت تـلك الـطـبــقـة الـثـائـرين بــالـقـنص واخلـطف

والقتل.
ـدقع لـلـمـحافـظـات الـوسطـى واجلنـوبـيـة وفشل إن الواقع ا
أعـضــاء مـجــالس احملـافــظـات في جتــسـيــد اخلـصــوصـيـة
احمللية إلجناح عملـهم جعلهم يعملـون كحجابات ومصادر
دخل ألحـزابـهم في بـغـداد حـيث أهـمـلـوا واجـبـهم اخلـدمي
احمللي وقتلوا باقي وقتهم بلعبة االقالة واالعادة للمحافظ

بناءً على توجيهات مراكزهم فحلت على أغلبهم اللعنة.
ـفـروض أن يـحاسب عـضـو مـجلس احملـافـظة أو كان من ا
رئـيس مـجـلس احملـافـظـة عـلى مـا إقـتـرفت يـداه وأن يـسـير
ان بـهذا االجتاه بدالً مـن إصدار قانون يـلغي مجالس البر
كن أن ا  احملافظات لتنفيس الغـضب العارم غير آبه 

يترتب على الغاء مجالس احملافظات من تبعات وخيمة.
ادة  1 من الـدسـتـور الـعـراقي: جـمـهـوريـة الـعراق نصـت ا
ادة  116 منـه على: دولة احتـاديـة واحـدة….. الخ ونـصت ا
يتكـون النـظام االحتـادي في جمهـورية الـعراق من عـاصمة

وأقاليم ومحافظات ال مركزية وادارات محلية.
الغاء مجالس احملـافظات يعـني الغاء ال مركـزية احملافظات
وبـالـتـالي وجـودهـا في نـظـام احتـادي وسـيـتـرتب عـلى ذلك
ركزية وزيـادة الفساد بعد أن تمل الـناس من العـودة الى ا
ـركـز وخـسـارة الــتـنـفـيس الـذي تـوفـره تـلك والـروتـ في ا

طالبة باألقاليم. اجملالس أن تعمد اجلماهير الى ا
ــادة  120 من الـــدســـتـــور ســـيـــتـــمـــكن الـــنـــاس من وفق ا
االستمتـاع بوضع دستور خـاص بكل إقليم يـحدد سلطات
اإلقـليـم وسيـتـمـتع الـطـامـحـون في اجلـاه والـسـلـطـان منـهم
ادة  – 121 خامسا من الدستـور( بكل ما تتطلبه وجب ا
إدارة اإلقـلــيم وبــوجه خــاص انــشـاء وتــنــظـيـم قـوى األمن
الداخـلي لإلقلـيم كالـشرطـة واألمن وحرس اإلقـليم).  وأقل
مـا يـقــال في اآلتي هـذا وهــو شـبه مــؤكـد بـحــكم الـطـبــيـعـة
الـبـشـريـة: (الـ مـا يـرضـى بـجـزة يـرضى بـجـزة وخـروف )

و(زمر إبنك يا عجوز ).
ادة  115من الدسـتـور أشـارت نـصاً وجتدر اإلشـارة أن ا
نتظـمة في إقليم في الى قوان األقالـيم واحملافظات غـير ا
داللـة واضــحــة الى أن الــدسـتــور يــقـر أن في احملــافــظـات
سلطـة تشـريعـية تـشرع قوانـينـها وهي مـجالس احملـافظات
واد األخـرى أن الغاء مـجالس ويعـني هذا بـاإلضافـة الى ا
احملافـظـات يـعـني تغـيـيـر في الـسلـطـات الـتشـريـعـية لـلـبـناء
االحتادي لـلـدولـة ويـقـتضـي تعـديل دسـتـوري ولـيس قـانون
ـان يـصـدره شــقـيـقــهـا األكــبـر في الـبــنـاء االحتـادي الــبـر

العراقي.
يـبـقى أن نـقـول إن نـظـام احلـكم االحتـادي هـو الـسـائـد في
جمـيع دول الـعـالم النـاجـحة ألن فـيه حـمـاية من االسـتـبداد
والـظـلم لـنـشـره الـسـلـطـة وتـقـسـيـمـها وفـيـه زيـادة مـشـاركة
ـواطــنـ في الــســلـطــة ألن احلـكــومـة احملــلـيــة أقـرب الى ا
ركز.    ان مشاكلهم ويستطيعون الـتأثير عليها أكثر من ا
حـاسبة الفاسـدين وتقليل الـنفقات يتم تقليل الفـساد يتم 
بإزالـة النـفقـات غير الـضروريـة منـها ألداء الـواجب وال يتم

بهدم الهياكل االحتادية التي برهنت جناحها في العالم.
طـنـا احلالي من نـظـام احلكم إن 
االحتـادي ســاتـر عــلـيــنـا نــوعـا مـا
ـركـزية والـذهاب الـى األقـالـيم أو ا
ـفــرطــة مــزلـقــة الى هــاويــة قـد ال ا

يكون لها قرار.
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مـثل البريطاني { لـندن- (أ ف ب): توفي ا
ـرشح جلائزة أوسـكار إيـان هولم الشـهير ا
خــصــوصـا بــدوره في سـلــسـلــة أفالم لـورد
أوف ذي ريـنـغـز سـيـد اخلـوا وإيـلـيـ عن

 88عاما كما أعلن وكيل أعماله اجلمعة.
وقـد رشح هولم جلـائـزة أوسكـار لـتجـسـيده
دور مـدرب في فـيــلم شـيـريــيـتس أوف فـايـر
وشـــارك فـي مـــجــــمــــوعـــة مـن أبـــرز األفالم

ية. العا
وهو أدى دور آش في أول فيلم إيلي وظهر
فـي ذي مــــادنس أوف كـــــيــــنغ جــــورج وذي

أفييتر.
وقـالت شركة ألـيكس إيروين أوف مـاركهام
فــروغــات أنــد إيــروين «في بــيــان »بــحــزن
ـمثل الـسـير إيـان هولم شـديد نـؤكد وفـاة ا

الذي توفي صباح اليوم عن  88عاما.
ـسـتـشفى وأضـافت لـقـد تـوفي بـسالم في ا
مــحـاطـا بـعــائـلـته. وأوضح الــبـيـان أن هـولم
عــانـى من مـــرض مـــرتــبـط بــبـــاركـــنـــســون.
واشتـهر بـتجـسيـده شـخصـية بـيلـبو بـاغيـنز
في ثالثـيـة لـورد أوف ذي ريـنـغـز لـكنـه كان
قـد أثـبت نـفـسه قــبل ذلك كـنـجم مـسـرح مع
شـركــة رويـال شــكـسـبــيـر كــمـا كـان يــظـهـر

بانتظام على بريتيش تي في.
وبـاإلضـافة إلى تـرشـيـحه جلـائـزة أوسـكار
رشح أيـضا لست جوائـز بافتا الـتي تقدمها
ــيـة الــبـريـطــانـيــة لـفــنـون الــسـيــنـمـا األكـاد

والتلفزيون.
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{ سـان فــرانــسـيــســكـو- (أ ف
ب): أثــــارت االحــــتـــــجــــاجــــات
الــواسـعــة الــنـطــاق ضــد عـنف
الـشــرطـة اسـتــحـداث خــاصـيـة
ـــــســــاعــــد ضـــــمن بــــرنـــــامج ا
الــصـوتي ســيـري عــلى أجـهـزة
آي فـون تـسـمح لـلمـسـتـخـدم
بدء تسجيل فـيديو أثناء توقف
ـرور إذا أسـاء عـنـاصر حـركـة ا
الـــشــــرطـــة الــــســـلــــوك. وهـــذه
اخلاصـية الـتي ابتـكرهـا مطور
الـــبـــرامـج روبـــرت بـــيــــتـــرسن
تــسـمـح لــهـواتـف آي فــون بـدء
الـــتـــســجـــيل مـن خالل الـــقــول
لسيري أنا أتعرض للتوقيف. 

وحـــظـــيت خــــاصـــيـــة ســـيـــري
بـولــيس شـورتــكـات بــاهـتــمـام
عـــــــلـى وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجـــتــمــاعـي بــعــدمـــا تــشــارك
بــيـتـرسن هـذا األسـبـوع رابـطـا
بأحدث نـسخة من هـذه اخلدمة
. وقال الـتي أطـلـقت قـبل عـامـ
بـيـتـرسن عـلى تـطـبـيق ريـديت
ــيــزة مــفــيـدة قــد تــكــون هـذه ا
عـنـدمـا يجـري تـوقـيفـك من قبل

الشرطة.
وأوضح أنه بــعـد إعــطـاء األمـر
لسيري  يـبدأ تسجـيل الفيديو
من خالل الــكــامــيــرا األمــامــيـة
لـلــهــاتف وتـرسل نــســخـة إلى

. ويـــجب عـــلى شـــخص مـــعـــ
ـسـتخـدمـ تـنزيل اخلـاصـية ا
وهي لـــيــسـت جــزءا من نـــظــام
تـشـغـيل هـواتف آي فـون . وقـد
أثار مقتل جورج فلويد على يد
الـــشـــرطــة في  25أيـــار/مـــايــو
ــتــحـدة ضــجــة في الــواليــات ا
وفي اخلــارج حــول عــنــصــريـة

الشرطة وعنفها.
وقـد أصـبـحت مـقـاطع الـفـيـديو
سجلة بالهواتف الذكية التي ا
تـمت مـشــاركـتـهــا عـلى وسـائل
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي جــزءا
أســاســيـا مـن األدلـة ضــد سـوء

سلوك الشرطة.

فــيــمــا بــاشــرت مــجــمـوعــة من
ضـام عـبر يـوتيوب مؤلـفي ا
مالحـــقـــات قــضـــائــيـــة في حق
صورة قاطع ا منصة تشـارك ا
الـتي تـمـلـكــهـا غـوغل مـتّـهـمـ
عامالت تـمييزية حيال إياها 
الـفـنـانـ السـود. وقـال مـقـدمو
الـشــكـوى في مــقـدمــة مـلف من
 200صـفــحـة إنــهم يـبــاشـرون
هـــذه الـــقـــضـــيـــة لـــتــصـــحـــيح
ـارسات تـميـيـزية وعـنصـرية
منـهـجـيـة عـلنـيـة ومـتـعـمدة من

قبل غوغل/يوتيوب.
ـــنـــصــة واعـــتـــبـــر هـــؤالء أن ا
تمارس سـلطة مـبالغـا بها على

ـتـوافـرة ـصــورة ا ــضـامـ ا ا
وحول طريقة االستحصال على
وذج إيـرادات منـهـا. ويرتـكـز 
يـوتيـوب الـتجـاري كمـا غـالبـية
شـبكـات الـتواصل االجـتـماعي
على إعالنات هادفـة على نطاق

واسع جدا.
ويــكــون الــســعــر الـذي يــدفــعه
ــــعــــلــــنــــون واألمــــوال الــــتي ا
ــضـامـ يــتـقــاضـهــا مـؤلــفـو ا
رهــنــا بــاعـتــبــارات كــثــيـرة من
ـشتـرك في قـناة بـينـها عـدد ا
ـــشـــاهــدات مـــعـــيـــنـــة وعـــدد ا

صور. للمقطع ا
وقـــال مـــقـــدمـــو الـــشـــكـــوى إن

ـــقــــاطع يــــوتـــيــــوب تــــقـــسـم ا
ـــصـــورة بـــحـــسب االتـــنـــيـــة ا
والـهويـة واآلراء لـبـيع إعالنات
إلـى أطـــــــراف أخـــــــرى من دون

 . ضام االهتمام با
ولـم تــــرد غـــــوغل عـــــلى طـــــلب
لـوكـالـة فـرانس برس لـلـتـعـليق
ـشـتـكـون عــلى الـفـور. ويـتّـهم ا
األربعة يوتيوب بسحب مقاطع
مــصـورة وحــتى قــنــواتــهم من
دون ســـــبب وجـــــيه أو من دون
سـبب بـتــاتـا. وتـأتـي الـشـكـوى
الـقـضـائـيـة في جـو مـن الـتـوتر
ساواة الشـديد بشـان مسـائل ا

تحدة. العرقية في الواليات ا
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{ لـــــوس اجنــــلـــــيس- (أ ف ب): أبـــــرمت
ـدونـات رقـمـيـة صـوتـيـة سـبـوتـيـفـاي عـقـدا 
بــــــودكــــــاسـت مع دي سـي كــــــومــــــيــــــكس
وشخـصياتها من أمثـال باتمان وسوبرمان
وونـدر وومـان في إطـار حـلـقـات تـبث عـبـر

منصة البث التدفقي الكبيرة هذه.
نـصـة السـويـدية الـعمـالقة أيـضا ووقـعت ا
عــقـــدا مع جنــمـــة تــلـــفــزيـــون الــواقـع كــيم
كــارداشـــيــان الـــتي أصـــبــحت مـــنــاضـــلــة
لــتـصـحـيح األخــطـاء الـقـضــائـيـة في إطـار

بودكاست متخصص في اجلرائم.
ــتـد الـعـقــد مع وارنـر مـيــديـا مـالـكـة دي و
سي كـومـيـكس عـلى سـنـوات عـدة ويـشـمل
بـودكــسـات بـسـيـنـاريـوهـات أصـلـيـة مـرويـة
تسـتند إلى الشخصـيات الشهيرة في عالم
دي سي كــومــيـــكس الــواسـع. ولم تــوضح
سبـوتيـفاي الشـخصيـات التي ستـجسد أو
قـيمـة الـعقـد الـذي يـضم بودكـاست جـديدة
كـوميدية ودرامية تستند إلى كاتالوغ أفالم
وارنــر بــراذيــرز. وأتت الــصــفــقــة في وقت
تــعــزز فــيــهــا ســبــوتــيــفــاي مــضــامــ من
ــدونـات الـصـوتــيـة الـرقـمــيـة. وقـد أبـرمت ا
سـبوتيـفاي األربـعاء عقـدا حصـريا مع كيم
كــارداشــيــان يــشـمـل قــضـيــة كــيــفن كــيث
احملـكوم علـيه في سـلسـلة جرائـم قتل فـيما
ــقــتل ثالثـة هــو يـســتــمـر بــالــدفع بـبــراءته 
أشـخاص الـعام  1994 من بـيـنـهم طفل في
الــرابــعـــة عــلى مـــا ذكــرت صــحـــيــفــة وول
سـتريت جورنـال. وخفـضت عقـوبة اإلعدام
الـصـادرة في حـق كـيث إلى الـسـجن مـدى
احلــيــاة الــعـام  2010 بــســبب عــدم وجــود

أجوبة على أسئلة في قضيته.
ويـــرى عـــشـــرات الـــقـــضـــاة والـــســـابـــقــ
ـدعـ الـعـامـ أنه قـد يـكـون واحملـامـ وا

ضحية خطأ قضائي.
وأكــدت ســبـــوتــيـــفــاي الــصـــفــقـــة مع كــيم
كـارداشيـان لوكـالـة فرانس بـرس لـكنـها لم

تكشف أي تفاصيل أخرى.
وكــانت سـبــوتـيـفــاي اشـتــرت مـطــلع الـعـام
 2019 شـركة غيمليت سـتوديوز التي تعنى

بالبوداكست بسعر  230 مليون دوالر.
وفـي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر اشـــتـــرت أيـــضـــا
اســتــوديـو ذي ريــنــغـر لـالنـتــاج الــريـاضي
والـترفـيهـي بسـعر تـراوح ب  141 مـلـيـونا

و 195مليونا.

الثامنة من ب تسعة أطفال من
عـائـلـة كــيـنـيـدي أشــهـر عـائـلـة
تـحدة. سيـاسيـة في الواليـات ا
كــــــان إخـــــوتــــــهــــــا الـــــرئــــــيس
جـــــــــــــون كـيــنـيـدي الـذي قـتل
في عـــام  1963 ووزيــــر الـــعـــدل
الـســابق روبـرت كـيـنـيـدي الـذي
قتل في عــام  1968 والسيناتور
قـراطي تـيد كـيـنيـدي الذي الـد
تـــوفـي في عـــام  2009 بـــعـــد أن
قضت مـعظم حـياتـها بـعيدا عن
الــســيــاســة عــيــنــهــا الــرئــيس
كلينتون سـفيرة في إيرلندا عام
 1993 دون أن يــــــســـــلم ذلـك من

االنتقادات.
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{ نيويورك- (أ ف ب)  –توفيت
عن عــمـر يــنـاهـز  92عـامـاً ج
كــيـنـيـدي سـمــيث األخـيـرة بـ
أخـوة الــرئـيس األمــيـركي جـون
كـيـنـيـدي والـسـفـيـرة األمـيـركـية
الـــســابـــقــة في إيـــرلــنـــدا حــيث
ســاعــدت فـي إنـهــاء الــنــزاع في

إيرلندا الشمالية.
وقـــالت ابـــنــتـــهــا كـــيم ســـمــيث
اخلــمــيس في بــيــان تــســلــمــته
شــبــكــة إن بي سي نــيـوز “لــقـد

عاشت حياة رائعة.
ز وذكرت صحيفـة نيويورك تا
أن سميث توفيت في منزلها في
مـانـهـاتن األربـعـاء.  ولـدت جـ
في شــبـاط/فــبـرايـر  1928 وهي

الــذين لم يــعـانــوا من أعـراض
ـئة لدى من مقارنة مع  62,2 با

ظهرت عليهم األعراض.
بــاإلضــافــة إلى ذلك كــانت لـدى
ــرضى الــذين لم يــعــانــوا من ا
أعـراض مـسـتـويـات أقل من 18
ـــضـــادة من الـــبـــروتــــيـــنـــات ا
لاللـتـهـابـات من اجملـمـوعة ذات
األعـــراض وهـــذا يـــشـــيـــر إلى
اســتـــجــابــة مــنــاعــيــة أضــعف

لفيروس كورونا.
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األعـراض مــقـابل  37 لم تــظـهـر
لديهم. وحـلل الباحثـون عينات
دم من اجملـمـوعتـ أخـذت بـعد
أســابــيع قــلــيــلــة من الــتـعــافي
ووجـــــــــدوا أن  622 فـــــــــقـط من
اجملمـوعة الـتي لم تظـهر لـديها
أعـراض لديـهم أجـسام مـضادة
ـدى مـقـارنة مع 784 قـصـيـرة ا
من اجملــمــوعــة الـثــانــيــة. بــعـد
ثـمـانـيـة أسـابــيع من الـنـقـاهـة
ــضـادة انـخــفـضت األجــسـام ا
ــرضى ــئــة من ا لـدى  81.1 بــا

أعــــــــراض عــــــــلـى اإلطالق. وال
يُــــعـــــرف الــــكــــثــــيــــر عن هــــذه
اجملــمـوعـة نـظــراً ألنه من غـيـر
احملـتــمل أن تـخـضع لالخـتـبـار
مــقـارنــة مع مـن تـظــهــر لــديـهم
ـــا في ذلك أعـــراض شـــديـــدة 
مشـكالت في اجلهـاز التـنفسي.
قـارن البـاحثـون الذين يـعمـلون
في الـــصــ مــجــمـــوعــتــ من
ـصـابـ بــكـوفـيـد-19 األفــراد ا
في مـنـطقـة وانـتـشو في مـديـنة
تـشونـغـبنغ:  37 ظـهرت عـلـيهم

{ بـــــــــاريس- (أ ف ب)  –قــــــــد
يـــكـــتـــسب األشـــخـــاص الـــذين
يصـابون بكـوفيد- 19وال تظهر
عـلـيهـم أعراض مـسـتـويات أقل
ناعة ضد الفيروس بكثير من ا
مـن أولـــئـك الـــذيـن يـــصــــابـــون
بــأعــراض شــديــدة وفق بــحث

نُشر اخلميس.
وتـظــهـر عــلى غـالــبـيــة مـرضى
الــفـــيــروس عـالمــات طـــفــيـــفــة
نـسـبـيـاً لـلـعـدوى ولـدى نـسـبة
صــغــيــرة مــنــهم ال تــظــهــر أيـة
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وابــتــكـــر عــلــمـــاء في الــواليــات
ـتــحـدة لـلـمـرة األولـى تـوقـيـعـا ا
ـكن الـتـعـرف علـيه إلـكـتـرونـيـا 
كـرائــحـة من دمـاغ الــفـئـران رغم

أنه اصطناعي بشكل كامل.
ــنـشـورة في وتـهــدف الـدراسـة ا
مـــجـــلـــة ســـايـــنس إلى حتـــلـــيل
الـطريـقـة الـتي تمـيّـز من خاللـها

الثدييات الروائح اخملتلفة.
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وأوضح أن بـــاإلمــكـــان حتــســ
دقة الـعمـليـة وإضافـة استـهداف
مـسـتـقل لألزهـار. والـدراسـة هي
األولى الــــتي تـــتــــنـــاول مــــزايـــا

فقاعات الصابون لنقل الطلع.
ويـأمل معـدا الـدراسـة التـشـجيع
عــلى اهـــتـــمــام أكـــبــر بـــوســائل
ـواجـهة الـتـلقـيح االصـطـنـاعيـة 
الــــتـــراجع فـي عـــدد احلـــشـــرات

لقحة. ا

فــــــــقــــــــاعــــــــات والســــــــيــــــــمــــــــا
لــورامـــيـــدوبــروبـــيل بـــيــتـــايــ
ـســتـخـدمـة في مــسـتـحـضـرات ا
الـتــجـمـيل بـســبب الـرغـوة الـتي
حتدثها. وتب أنها أفضل خيار
لنمـو االنبوب الـذي ينمـو بعدما
حتط حبوب الطلع على األزهار.
ووضع الــبــاحــثــان احملـلــول في
جـــهـــاز لـــلـــفـــقـــاعـــات ونـــشــروا
الــفـــقــاعـــات احملــمـــلــة طـــلع في
بـســتـان إجـاص. وســمـحت هـذه
الــطـريــقـة مع وجــود ألـفي حــبـة
طـلع في كل فـقـاعـة بـتـلـقـيح 95
ــسـتــهــدفـة ــئـة من األزهــار ا بـا

التي انتجت بعد ذلك ثمرا.
وأوضح إيجيري مياكو قد يبدو
األمر خـيـالـيا بـعض الـشيء لكن
فقـاعة الـصـابون تـسمح بـتلـقيح
فـعـال وتضـمن ثـمـارا من نـوعـية
اثـلة لـتلك الـناجتـة عن تلـقيح

يدويي تقليدي.
ويـجري مـيـاكو مـحـادثات راهـنا
مع شـركـة من أجل تـسـويق هـذه

ستقبل. التقنية في ا
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أظهـرت دراسـة يابـانيـة نـشرتـها
مــجـلـة آي ســايـنـس أن طـائـرات
مسيرة تطلق فقاعات صابون قد
تــســتــعــمل فـي تــلـقــيـح أشــجـار
مـثـمـرة مــهـددة بـسـبب الـتـراجع

سبوق في عدد النحل. غير ا
ويـعمل إيـجـيـرو ميـاكـو االسـتاذ
في جـابان أدفـانـسد إنـسـتيـتوت
أوف سـاينس فـي اليـابـان ومـعد
الدراسـة مـنذ سـنوات عـدة على
روبـــوتــات مــلـــقــحــة إال أن هــذه

األخيرة كانت تسحق الزهور.
فـقـرر الـعـالم اسـتـخـدام فـقـاعـات
صــابـون بــعــدمـا كــان يــلـعب مع
جنــــله الــــبـــالغ  3 ســــنـــوات في
حديـقة عامـة على مـا قال لـوكالة

فرانس برس.
وحلـل ميـاكـو وزميـله تـشي يانغ
فقـاعات صـابون بـاجملهـر للـتأكد
من أنها قـادرة على حـمل حبوب

الطلع.
ان بـعد ذلك خمس واختـبر العـا
مواد متوافـرة في السوق النتاج

إفـريـقـيـا وتـركـيـا في نـتـفـليـكس
نــهى الـــطــيب لــوكـــالــة فــرانس
برس نـحن نـبحث عن مـواضيع
حتــفّـــز عــلى اإلبـــداع واخلــيــال
وتـــــثـــــيــــر نـــــقـــــاشـــــا واألفالم
الـتـونسـيـة تتـمـتع بـقدرة فـائـقة
عـلى مـعـاجلـة قـضـايـا جـوهـرية
مــعـــتـــبــرة اخلـــطــوة “مـــنــصــة
لـلـتـعـبـيـر بــ سـيـنـمـائـيـ من
الـــعـــالم الـــعـــربي واجلـــمـــهــور

العريض.
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ـهـا في طـرح ثورة  2011وتـقـد
جــريء فـســاهــمــوا فـي ظــهـور
سـيــنــمــا جـديــدة عــلى مــا يـرى
الـكـثــيـر من الـســيـنـمــائـيـ في

تونس. 
وفي أول تـعــاون بـ مـخـرجـ
تـونـســيـ وخـدمــة نـتـفــلـيـكس
نصة للبث التدفقي ستعرض ا
األمــيــركــيـــة الــعــمالقــة أعــمــاال
سـيــنـمـائـيـة من تـونس. وتـقـول
ـــشــتـــريــات في مـــديــرة قـــسم ا
مـنطـقـة الشـرق االوسط وشـمال

{ تــــــونس-(أ ف ب)  –حتــــــقّق
السينـما التونسـية قفزة جديدة
تــزيـــد من انــتـــشــارهـــا مع بــدء
مـنـصـة نـتـفـليـكس قـبل أسـابيع
عــرض أفالم تــونـســيـة أنــتـجت
خـالل الــســنـــوات األخــيــرة. في
مـــطــلـع الـــقــرن احلـــالي كـــانت
السينما التـونسية في ما يشبه
حـــالــة مــوت بـــطيء إذ لم تــكن
تـنتج أكـثر من فـيـلمـ أو ثالثة

في السنة. 
لـــكن في الـــعــام  2012 ســـجــلت
نــقــلــة نــوعــيــة وصــارت تــنــتج
سـنـويـا  12 فـيـلــمـا طـويال القى
مـعـظمـهـا استـحـسان اجلـمـهور
مـحـلـيا وعـربـيـا ودولـيـا ونالت
جـــــوائـــــز في مـــــهـــــرجـــــانـــــات
سينـمائيـة شهيـرة. وتمكن جيل
ـنـتـجـ شـاب من اخملـرجـ وا
التـونسيـ من تنـاول مواضيع
اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة بـيـنـهـا
احلــريــات الــفـــرديــة والــتــشــدد
ــرأة الــتي الــديــني وحـــقــوق ا
كانت تخضع لرقابة مشددة قبل
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