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طبعة العراق 

t ¹—Uð w  v Ë_« …dLK  wz«cG « tM √ oÒI×¹ ‚«dF « ∫WŽ«—e «

{ اخلــــرطــــوم- ا ف ب : اتّــــفــــقت
أثــيـوبـيـا ومـصـر والـسـودان خالل
قـمّـة أفـريقـيـة مـصـغّرة عـقـدت عـبر
الــفـيـديـو امس عـلـى تـأجـيل الـبـدء
ـلء خـــــزّان ســـــدّ الــــــنـــــهـــــضـــــة
الـكهرمائي الذي تـبنيه أديس أبابا
عــــلى الـــنــــيل األزرق حلـــ إبـــرام
اتّـفاق ب الدول الـثالث بشأن هذا
ـــشـــروع الــضـــخـم الــذي يـــثـــيــر ا
تـوتّـرات إقـليـمـيـة شديـدة بـحسب
مــا أعــلــنت الــقــاهــرة واخلــرطـوم.
وقــالت احلـكــومـة الــسـودانــيـة في
بـــيـــان " االتّــــفـــاق عـــلى أن يـــتمّ
تــأجــيل مـلء اخلــزّان إلى مــا بــعـد
الـتـوقـيع عـلى اتّفـاق" مـشـيرة إلى
ّ أيضاً االتـفاق عـلى أن "تبدأ أنّـه 
مـفـاوضـات عـلى مـسـتـوى الـلـجـان
الــفـنـيــة فـوراً بـغـيــة الـوصـول إلى

 ." اتفاق في غضون أسبوع
وفـي الــقــاهـــرة أعــلــنت الـــرئــاســة
ـصرية في بيـان أنّ االتّفاق ينصّ ا
عــلى "االمــتــنــاع عن الــقــيــام بــأيـة
ا في ذلك ملء إجـراءات أحـاديـة 
الــــســـدّ قـــبـل الـــتـــوصّـل إلى هـــذا
االتّـــفــاق وإرســـال خــطـــاب بــهــذا
ــــضــــمــــون إلـى مــــجــــلس األمن" ا
ـلفّ الــدولي الـذي سـيــبـحث هـذا ا
ـقبل. وسدّ الـنهـضة الذي اإلثـن ا
بـدأت أديس أبابا بـبنائه في 2011
ســيـصــبح عـنــد إجنـازه أكــبـر سـدّ
كــهـرمــائي في إفــريـقــيـا لــكنّ هـذا
ــشـروع احلـيــوي ألثـيـوبــيـا أثـار ا

خـالفات حـادّة بـيـنـهـا وب كلّ من
الـسودان ومصر الـلت تتـقاسمان

معها مياه النيل. 
وعــلى الـرّغم مـن أنّ الـدول الـثالث
دخــلت فـي مـفــاوضــات حــول هـذا
الــســدّ إال أنّــهــا لم تــتـمــكّن حــتّى
الـــيـــوم من الـــتـــوصّل الّتـــفــاق وال
سـيّما على قـواعد ملء خزّان السدّ

وتشغيله. 
ــفــاوضــات أعــلــنت ومـع تـعــثّــر ا
ل أديـس أبابا عزمهـا على البدء 
بــــحــــيــــرة الــــســــدّ اعـــتــــبــــاراً من
قبل في خـطوة ردّت عليها تـموزا
لف إلى مـجلس الـقـاهرة بـإحالـة ا
األمـن الدولي الذي سـيعقـد اإلثن
جـلـسة جـديـدة حول هـذه الـقضـية
بــــطـــلب مـن مـــصـــر وبــــدعـــوة من
ـتـحـدة.وعـقـدت الـقـمـة الـواليــات ا
ــصــغّــرة بــدعـوة من األفــريــقــيـة ا
رئــيس جــنــوب أفــريـقــيــا ســيـريل
رامـــوفــوزا وشـــارك فــيـــهــا كلّ من
ــصــري عــبــد الــفــتّــاح الــرئـــيس ا
الـــــســــــيـــــسي ورئــــــيس الـــــوزراء
األثـــيـــوبي آبـــيي أحـــمــد ورئـــيس
الــــوزراء الـــســــوداني عـــبــــد الـــله
حـمـدوك الـرئـيس الـكـيـني أوهورو
كـــيـــنـــيـــاتـــا ورئـــيس الـــكـــونـــغــو
ــــوقــــراطــــيــــة فـــيــــلــــيــــكس الــــد
تـشيـسيـكيـدي ورئيس وزراء مالي
ابــراهــيـم بــوبــكــر كــيــتــا ورئــيس
مـفوضيـة االتّحاد األفـريقي موسى

فكي.
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االهم بــاعـتـبــار احملـافـظــة زراعـيـة
وتـنتج مختـلف احملاصيل وخاصة

االستراتيجية منها ) . 
واضــــاف الــــكـــروي أن  ( قــــطـــاع
الـــزراعــة في ديــالـى يــعــاني من 3
مــلـــفــات مــعــقــدة وســـاخــنــة مــنــذ
ســنــوات هي  الـقــروض الـزراعــيـة
ــنــاطق احملــررة- بــحـق مــزارعي ا
تــعــويــضــات الـعــقــود الــزراعــيـة-
ايـــقــاف اجـــراءات فــسخ الـــعــقــود
ـلف الــزراعــيــة)  الفــتـا الـى ان  (ا
الـــــثالث تـــــهم عـــــشــــرات االف من
مــزارعي ديـالى ) . واشـار الـكـروي
ــــلـف  طــــرحـه عــــلى الـى ان  ( ا
اجلـهـات الـعـلـيـا في الـبـالد ومـنـها
رئـــاســـة الـــوزراء الـــتـي تـــعـــهــدت
بـإيـجـاد حلـول عـاجـلة لـهـا خـاصة
ـصـادر رزق اعداد وانـهـا تـتعـلق 
لــيـست قـلـيــلـة سـواء في ديـالى او
بـقـيـة احملـافـظـات الـتي تـعـاني من
ـشـاكل   مؤكـدا بان اي دعم ذات ا
ــزارعـ ســيـؤدي الى لــشـريــحـة ا
فـائدة عامة من خالل زيادة االنتاج
ودعـم االسواق باحملاصـيل وتقليل

ستورد ) . االعتماد على ا

بـشــكل تـسـبب في خـسـائـر فـادحـة
للمزارع الذين كانوا على امل ان
ـوسم الـصـيـفي ذو هامش يـكـون ا
مـن الـربــحــيـة لــكن امــالـهـم ذهـبت

ادراج الرياح  ) . 
وأضـاف التمـيمي  أن  ( كل وعود
ــسـتـوردة مــنع تـدفق احملــاصـيل ا
حـــبـــر عـــلى ورق )  الفـــتــا الى ان
(حــيـتــان الـفــسـاد تــقف وراء ازمـة
فـالحي ديـالى وازديـاد خــسـائـرهم
ستوردة بـسبب تدفق احملـاصيل ا
مـع بـدء نـزول احملــاصـيل احملــلـيـة
في محاولة واضحة إلنهاء الزراعة
في ديالى ودفع الفالح للبطالة )
. فـيـمـا قـال عـضـو مـجـلس الـنواب
عن مـحـافـظـة ديالى مـضـر الـكروي
لــ(الـزمان ) ان (  قطاع الزراعة في
ـئـة مـن فـرص ديــالى يــوفـر 50 بــا
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اعــلن وزيــر الـزراعــة مــحـمــد كـر
اخلـــفــاجي عن جنـــاح الــعــراق في
حتـــقــيـق االمن الــغـــذائي لـــلــمــرة
االولـى في تــــــاريــــــخـه. وقــــــال في
تـــصــريح امس (ان الـــعــراق حــقق
االكـــتــــفـــاء الـــذاتي مـن احلـــنـــطـــة
والـــشــعــيــر) بـــاكــثــر من  4مالي
ــلـيــون طن من احلـنــطـة ونــصف ا
حــتـى االن. وكــشف اخلــفــاجي في
بـرنامج بثـته قناة (الـشرقية) امس
تحدة ان (دولـة االمارات العربـية ا
قــدمـت طــلــبــا عــبــر تــاجــر عــراقي
السـتيـراد اربعـة محـاصيل زراعـية
مـن العراق وهي الطماطة واخليار
والـــبــاذجنـــان والــلـــوبــيـــا).  عــلى
صــعــيــد اخــر أكــد رئــيـس االحتـاد
احملـلـي لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة في
ديــالى رعــد مــغــامـس الـتــمــيــمي 
اسـتمرار انـهيار اسـعار احملاصيل
ـسـتورد. الـزراعـيـة بـسـبب تـدفق ا
وقـال الـتـمـيـمي لـ ( الـزمـان ) امس
إن  ( اســعـار احملـاصـيل الـزراعـيـة
"اخلـــضــــروات" انـــهـــارت مـــجـــددا
ــئـة وانــخــفـضـت بـنــســبـة  50 بــا
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اعـلـنت وكـالة االسـتـخـبارات في وزارة
الـداخـليـة الـقـبض على سـبـعة دواعش
في نــيــنـوى ومــتـهـم اسـتــهـدف مــنـزال
سـكنيـا ببغـداد.وقالت الوكـالة في بيان
تـلقته (الزمان) امـس ان (مفارز الوكالة
الـقت القبض على متهم أقبل على رمي
ــنـازل في رمــانـة يــدويـة عــلى أحـدى ا

مــنـطــقـة الــغـزالــيـة بــبـغــداد حـيث 
الـقـبض عـلـيـه بعـد سـاعـات قـلـيـلـة من
ــتــة اعـتــرف من خالل قــيــامــة بـجــر
الـتحقيقات األولية أن السبب وراء ذلك
خـالف عـائـلـي) واضـافت انــهـا (الـقت
ـناطق الـقـبض على سـبعـة إرهابـي 
مـتفـرقة من مـحافـظة نـينـوى مطـلوب
ادة  4 إرهـاب النتـمائهم وفـق أحكام ا
لــعـصــابـات داعش)  واكــد الـبــيـان ان
(االرهـابـي عـملـوا حتت كنى وأسـماء
مـختـلـفة في مـا يسـمى هيـئة الـتطـوير
ـعـسـكـرات والــتـصـنـيع الـعـســكـري وا
الــعـامـة ولـواء دابق واشــتـركـوا بـعـدة
عـملـيات إرهـابيـة ضد الـقوات األمـنية
ـواطـنـ أثـنـاء وفــرض اتـاوات عـلى ا
ســيـطــرة داعش عــلى احملـافــظـة خالل
ـدة الـسـابـقـة). وافـادت خـلـية اإلعالم ا
قتل ثمانيـة إرهابي وتدمير األمـني 
 14وكـراً بـضربـات جويـة في مـحافـظة
صـالح الديـن.وذكـرت اخلـليـة فـي بـيان
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس ان (طـــيــران
الـتحـالف الدولـي نفـذ سلـسلـة ضربات
جــويـة عــلى أهـداف مــنـتــخـبــة ألوكـار

داعش في سلسلة جبال خانوكة ضمن
قـاطع عملـيات صالح الدين) مـبينا ان
(قـوة من جهاز مـكافحـة اإلرهاب نفذت
واجب تـفـتيش ومـداهمـة لهـذه األوكار
الـتي  اسـتـهـدافـهـا حيـث اتضح أن
هـذه الــضـربـات أدت الى قـتل ثـمـانـيـة
إرهــابــيـ وتــدمــيـر 14 وكــراً وكــهف
ــنــفــذة ونــفـق كــمــا فــتــشت الــقــوة ا
لـلواجب ثمانية أوكار وقد  التعامل
مــعــهـا أصــولــيــا). وعـاجلت مــديــريـة
تـفجرات  180 قـذيفـة مدفع مـكافـحة ا
عيار  57 مـلم في محافـظة األنبار دون
ــديــريـة في حــدوث خــســائـر.وقــالت ا
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس إن (نداءات
ـتــفــجـرات تــفــيـد وردت إلى خــبــراء ا
بــوجـود أجــســام غـريــبـة في مــنـطــقـة
ـاء بـاحملافـظة) الـسـدة قرب مـشروع ا
وأضــاف أنه (عـلى الـفــور  تـشـكـيل
فـــريق عــمل مــخــتـص والــتــوجه حملل

احلــادث وبـعـد الـكــشف اتـضح وجـود
 180 قــذيـفـة مـدفع عـيـار  57 مـلم من
مـخلفـات داعش  تمت معـاجلتها وفق
اإلجــراءات الــقــيــاســيــة بــدون حــادث
دني يـذكر). وتـمكـنت مديـرية الـدفاع ا
مـن اخمـاد حـريق داخل مـسـتـشفى في
ـديـرية في بـيـان تلـقته بـغـداد.وقالت ا
دني (الـزمـان) امس ان (فـرق الـدفـاع ا
تــمـكــنت من الــسـيــطـرة عــلى احلـريق
الـــذي نـــشب داخل ســـرداب مـــتـــخــذة
البس اسفل مستشفى البنوك لـغسل ا
االهـلية في بغـداد) مؤكدا ان (احلريق
نـشب فـي عـدد من الـغـسـاالت الـكـبـيرة
بـسبب تـماس كـهربـائي وتمـكنت فرق
الـدفـاع من استـخـدام اجهـزة مـخلـيات
الـدخان من اجل اخراج دخان احلريق
ثم قــطع الــتـيــار الـكــهــربـائي وانــهـاء
احلــــريق دون تــــســــجــــيل اصــــابـــات

بشرية). 
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ان) في جلسـة يوم األربعاء أقـر مجلس النـواب العراقي (البـر
24- 6  قـانـونــا جـديـدا لالقــتـراض بـاسم (قــانـون االقـتـراض
ـثل الي لـعام  2020) و  احملـلي واخلارجي لـتـمويل الـعجـز ا
ـاليـة احلادة وغـير هـذا الـقانـون أول تـشريع في ظل ?األزمـة ا
ـسـبوقـة الـتي يـشـهـدها الـعـراق وحـكـومته اجلـديـدة بـرئـاسة ا
ـصـادقـة بعـد اضـافة الـسيـد مـصـطفـى الكـاظـمي. وقـد تمت ا
الية وأعضاء أخرون فـقرات ومواد إضافية اقترحتها اللجنة ا
ـان لـتـخـرج إلى حـيـز الـوجـود بـتـسع مـواد قـانـونـيـة. في الـبـر
ـالـية صالحـيـة االقـتراض ويـتـلخص الـقـانـون بـتخـويل وزيـر ا
ــبـالـغ التـتــجـاوز  5 مــلــيـار دوالرلــلــقــرض اخلـارجي  و 15
تـريلـيـون دينـار للـقـروض احمللـية ,وأن تـصـرف نسـبة من كـافة
شاريع االستثمارية ?وتنمية األقاليم. ويتيح القروض لتمويل ا
ـسـتـحـدثـة في الـعام الـقـانـون كـذلك تـمـويل رواتب الـوظـائف ا

 2019 وكذلك أجور احملاضرين في وزارة التربية .
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ـادة -110 أوال من ــوجـب ا تــمــتــلك احلــكــومــة االحتــاديـة ,و
دســتــور الــعـراق ,الــصالحــيـات احلــصــريــة بـشــأن ســيــاسـة
االقـتـراض وإبــرام اتـفـاقــيـاتـهـا والــتـوقـيـع عـلـيـهــا. وقـد قـامت
احلـكومـة بالـفعل بـالعـديد من الـقروض في الـسنـوات السـابقة
ا حـاجة ?الى  إلى ـادة الدسـتوريـة دو بـاألعتـماد عـلى هذه ا
تـشريع قانون خاص باالقـتراض. والقروض السابـقة للحكومة
الـعراقية شمـلت القرض اليابانـي قروض البنك الدولي وقرض

صندوق النقد الدولي والقرض األيطالي وغيرها. 
Êu½UI « U¹«e

ورغم الـصـعـوبـات الـتـي شـهـدهـا إقـرار الـقـانـون حـيث صـوت
ـان ,فــإنه عـلــيه أكــثــر من الــنــصف بــقـلــيل مـن أعـضــاء الــبــر
ـزايــا واأليــجـابــيــات الـتي ــتــلك بــعض ا ولإلنـصــاف نــقـول 
اكــتــســبــهــا مـع الــتـعــديـالت الــتي اضــفــيت عــلــيه في خــضم

داوالت التي سبقت التصويت على القانون. ا
زايا كاالتي: كن أن نوجز هذه ا  و

 الــقــانـون وضـع سـقــفــا لــلــقـرض (  5 مــلــيـار دوالرلــلــقـرض
اخلارجي و  15 تـريليون دينارللقروض الداخلية) وهذا االمر
ـكـان النـه يـحـدد من تــأثـيـر الـقــرض في تـفـاقم من األهـمــيـة 

الدين العام للدولة.
 حـدد الـقانـون أوجه الـصرف ونـسـبتـها ,حـيث تـضمن حتـديد
ئة من إجـمالي الـقروض لإلنفـاق على االستـثمار نـسبة 15 بـا

وتنمية األقاليم .
ادة السـابعـة من القـانون جملـلس الوزراء مدة ال كـما حـددت ا
تـتـجـاوز  60 يـومـا لـتـقـد بـرنـامـجـهـا لإلصالح االقـتـصـادي
ـان ,و تـلك إضـافـة جـيـدة في الـقـانـون رغم لـعـرضه عـلى الـبـر

وضوع قانون االقتراض.  عدم تعلقها بشكل مباشر 
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ويـتفق االقتصاديون بأن اإلقتراض من قبل حكومة تعاني دين
عـام خـارجي وداخـلـي يـقارب الـ  100 مـلـيـار دوالر ال يـعـتـبـر
ا أمـرا مـحبـذا ويـصـعب تـبريـره حتت أيـة مـسـوغات ,لـكـنه ر
كـان احلل األسـهل واألســرع لـتـأمـ االمـوال الـتي حتـتـاجـهـا

تقاعدين. وظف و ا احلكومة بشدة لتأم رواتب ا
ــشـــاريع مـن الــشـــائع أن يـــتـم االقــتـــراض بـــهـــدف تـــمــويـل ا
االســتــثــمــاريــة (وبــكــامل مــبــلـغ الــقــرض) وعــلى األخص في
ـشــاريع الـتي تــضـمـن تـوفــيـر فــرص عـمل تــقـلص الــبـطــالـة ا
وتـضـمن عـوائـد مـالـية ?مـجـزيـة تـساعـد عـلى تـسـديـد أقـساط
الـقرض التي ستلـتزم احلكومة بـاإليفاء بها? ,ولـيس مألوفا أن
تـقــتـرض احلـكـومــات من أجل تـوفـيــر الـرواتب واالجـور. وفي
ـقـاييس فـالـرواتب واألجور الـعراق ,نـشـهد حـالـة شاذة بـكل ا
ألربـعـة ماليـ مـوظف وثالث  ماليـ مـتـقـاعـد تـتـطـلب 4 - 5
ـوازنـة ـئـة مـن ا مـلــيـار دوالر ســنـويـا وتــسـتــحـوذ عـلى 65 بــا

الية. العامة ,حسب تصريح لوزيرا
أن مـقدار القرض اجلديد لن يكون كافيا لتأم كامل الرواتب
وازنة الية إلى نهاية السنة احلالية ما لم تدعم ا ـستحقات ا ا
رهـونة بارتفاع أسعاره في اسواق بـتحسن في عوائد النفط ا
الـطـاقـة ,و جنـاح احلـكـومـة في تـعـظـيم وارداتـهـا من اجلـمارك

نافذ احلدودية ومن الضرائب والرسوم األخرى. وا
ية التي اشعلتها جائحة الكورونا وفي ظل األزمـة اللمالية العا
وتـبـاطـؤ اقتـصـادات أغـلب الـدول وتدهـور أسـواق الـطـاقة  ,لن
يـكون من السهل عـلى احلكومة الـعرقية احلـصول على دائن
الـية و تسـلسل مـتقدم لـبلد يـحتـفظ بسجل سـيئ في االدارة ا
في الالشـفافية والفـساد ومديونـية عالية تـتجاوز موازنة ?عدة

دول فقيرة أو متوسطة. 
وبـالنـسبـة للـقروض احملـلية ,سـيكـون على احلـكومـة ان تسعى
إلى قـروض من البنـوك احمللـية (األهلـية بطـبيعـة احلال) ضمن
نـسبـة فـائدة مـتـدنيـة وتـوزع مدة اسـتـردادها لـسـنوات طـويـلة,
عـلى غـرار القـروض الـتي حصـلت عـليـهـا احلكـومـة من الدول
ـانـحة العـمار الـعراق ,وبـخالف ذلك لن تـكـون هذه الـقروض ا

رهق . وازنة التعبانة في البلد ا سوى عبئا" إضافيا على ا
ي عراقي { أكاد
govandsh@yahoo.co.uk
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سـجلت وزارة الصحـة والبيئة 2069
حـالـة جـديدة في عـمـوم الـبالد ووفاة
 101 و شـفـاء  1079 فـيـمـا نـفت ما
ــواقع بــشــان  تــداولـه في بــعض ا
رفـض اعـــــتــــــمـــــاد احــــــد مـــــعــــــامل
االوكـسـجـ مـؤكـدة دعمـهـا لـلـمـنتج
الــوطـــني. وقــالت الــوزارة في بــيــان
امـس ان (مــخــتـــبــراتــهـــا في بــغــداد
واحملــافــظــات ســجـلت  2069 حــالـة
اصــابــة جــديــدة و 101 حــالــة وفــاة
وشـــفــاء 1079)  .ويـــشــهــد الــعــراق
تـزايـد حـاالت االصـابات الـيـومـية في
ظـل شح قـنـاني االوكـسـجـ بـبـعض
ـــســـتــشـــفـــيـــات  االمــر الـــذي دفع ا
احلـكومة الى متابـعة االجراءات لسد
الـنـقص احلـاصل عبـر تـوجـيه بعض
اجــهـزتـهـا االمـنـيـة  وذكـرت الـوزارة
خالل الـبيان إنها (تنفي ما  تداوله
عــبــر مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
لــشــخص يــؤكـد رفـض اعـتــمــاد احـد
مـعـامله لالوكـسـج من قـبل الوزارة
وجـهات مـتعددة حـيث اتضح ان هذا
ـعـمل  رفضه مـنذ سـنوات عـديدة ا
من قـبل جلان فنية متخصصة بسبب
ـية عـدم مـطـابقـته لـلمـواصـفـات العـا
ـتـعلـقـة بـنقـاوة االوكـسجـ الـطبي ا
ـستـخدم لـلمرضى) مـؤكدة (دعـمها ا
ــطــابق الــتـــام لــلــمــنــتج الـــوطــني ا
لـلـمعـايـيـر الدولـيـة وباشـراف خـبراء
وجلـان فنية). واعلنت الـشركة العامة

لـلــسـكك احلـديـد الـعــراقـيـة الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـقل عـزمـهـا أعـادة تـشـغيل
مــــعــــمل انــــتـــاج االوكــــســـجــــ في
الــشــاجلـــيــة بــالــتــنــســيق مع وزارة
الـصنـاعة دعـما لـلقـطاع الـصحي في
مـواجــهـة انـتـشـار فـايـروس كـورونـا
.وكـشف عضـو خلـية االزمة الـنيـابية
حـــــسـن خالطـي عن تـــــأمـــــ مـــــادة
االوكـسج في صحة البصرة بشكل
كـامل. فـيـما قـررت احلـكـومة احملـلـية
في الــســلــيــمــانــيــة تــعــطـيـل الـدوام
الـرسمي لغـاية الرابع من شـهر تموز

قبل.  ا
 وقــال احملــافظ هــفــال ابــو بــكــر في
بـــيـــان امس انه ( تـــمــديـــد حـــظــر
الـتنـقل ب السـليمـانية واحملـافظات
داخـل وخــارج االقــلـــيم الى االول من
ــقـبل مــا عـدا احلــاالت الـتي تــمـوز ا
اســتــثــنــتــهــا وزارة  الــداخــلــيــة في
بــيــانــهــا) مــؤكــدا (تــعــطـيـل الـدوام
ــؤســسـات الــرســمي في الــدوائـر وا
احلـكـوميـة باسـتثـناء االمن الـداخلي
والـصـحـة واخلـدمـات حـيث سـتـعمل
بـشـكل طبـيعي) كـمـا قررت مـحافـظة
ديـالـى فـرض حـظـر شـامل لـلـتـجـوال
ـدة اسبوع والـغاء كل االستـثناءات.
وذكــرت احملـافـظــة في بـيـان امس إن
(احملـــافظ مـــثــنـى الــتـــمــيـــمي عـــقــد
اجـتـمـاعـا اسـتـثنـائـيـا خلـلـيـة االزمة
ــوقف الـوبـائي ــنـاقـشــة تـطـورات ا
لـفـايـروس كـورونـا والسـبل الـكـفـيـلة
ـواجهة ارتفاع االصابات خاصة في

االيام االخيرة).
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دعـت كــــتــــلــــة االحتــــاد الــــوطــــني
الـكـردستـاني الـنيـابـية الـرئـاسات
الـــــثالث إلـى الــــرد بـــــشــــدة عـــــلى
ـنـاطق في إقـليم الـقـصف الـتـركي 
كـردسـتـان. وقالت الـكـتلـة في بـيان
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
نـتجع كـونه ماسي (قـصف تـركيـا 
ــثل انــتـهــاكـا صــارخــا لـســيـادة
ذكـرات االحتجاج الـعراق وازدراء 
الـتي سـلـمـتـهـا احلـكـومـة لـلـسـفـير
الـــتــركي)  مــطـــالــبــة الـــرئــاســات
الـثالث بـ(الـرد وبـشـدة عـلى تـركـيا
والــوقـوف في وجــهـهـا بــقـوة هـذه
ـرة حتى توقـف اعتداءاتـها  كما ا
نــدعـو وزارة اخلــارجـيــة ومـنـدوب
الــعـراق في مـجــلس األمن الـدولي

لــلــدعــوة إلى عــقـد اجــتــمــاع غــيـر
اعـــتـــيـــادي جملـــلس األمـن بـــهــدف
إيـقاف الـعمـليـات العـسكـرية داخل
األراضـي الـعــراقـيــة وإصـدار قـرار
ــدنــيــ بــتــعـــويض الــضــحــايــا ا
لــلــعـمــلــيـات الــعــسـكــريــة) وشـدد
الـبـيان عـلى ضرورة تـشـكيل جلـنة
قــانـونــيـة لــتـسـجــيل شـكــوى عـلى
تــــركـــيـــا فـي احملـــاكم الــــدولـــيـــة).
وأســفــرت الـضــربـة اجلــويــة الـتي
اسـتـهدفت (كـونه ماسي) عن مـقتل
مــســلح وإصــابــة سـتــة مــواطــنـ
بــجــروح فـيــمــا أعــلن قــائـمــمــقـام
شـاربازير أن التـحقيق في احلادث
قـــــد بــــدأ وأن طــــائـــــرات نــــفــــذت

الضربة. 
وقــال شــاهــو عــثــمــان أن (طــائــرة
قـصفت مصيف كونه ماسي وأنها

اســتــهـدفـت سـيــارة حــمل من نـوع
تـــويـــوتــا  وقـــتل مـــســـلح لم يـــتم
الــتـــعــرف عــلى هــويــته وجــرح 6
اخــــــرون هـم رجالن وامــــــرأتــــــان
وطــــــــفـالن و نـــــــقــــــــلــــــــهـم إلى
ــسـتـشـفى) وتــابع أن (طـائـرتـ ا
نـفـذتا الـهـجوم إحـداهـما مـسـيرة
و تــوجـيه صــاروخـ احــدهـمـا
بـاجتاه مـحل جتاري واآلخـر نحو
عـجلـة من طراز تويـوتا واجلرحى
هـم من ســكــان كـــونه مــاسي وقــد
نـقلوا إلى مستشفى قالجواالن في
الـسليمانية). ونفذ اجليش التركي
عملية إنزال على قمة جبل خامتير
بـشـمـال شـرق قـضـاء زاخـو الـتابع
حملـــافـــظـــة دهـــوك  واشـــتـــبك مع
عــــنــــاصـــــر من (حــــزب الــــعــــمــــال
الـكردستاني).وقـام اجليش التركي

بـعمليـة اإلنزال بواسطـة الطائرات
ـروحيـة على اجلـبل ونشـر نقاط ا
عـسكـرية هـناك وبـات يشـرف على

عدد من القرى. 
وأعـلــنت تـركـيـا أن قـواتـهـا لم ولن
ــدنـيــ خالل عــمــلـيــتــهـا تــؤذي ا
ــسـتــمــرة بـشــمـالي الــعـســكــريـة ا
الــعــراق مــشــيــرة إلى أنــهــا تــعــد
ـباني التـاريخية واآلثـار عناصر ا
ــســاس بـهــا. وهــاجـمت ــكن ا ال 
الـقـوات الـبـريـة الـتـركـيـة مـدعـومـة
دفـعيـة والطـائرات قـواعد حزب بـا

العمال الكردستاني. 
وشـعـر الـسـكـان في قـريـة شـرانش
ـنــطـقـة دركـار والــقـرى احملـيــطـة 
بــاخلــوف بــســبـب ارتــفــاع وتــيـرة
القصف واالشتباكات.وبدأت تركيا
مـنذ  14 حـزيـران اجلاري بـعـملـية

عـسكريـة تستـهدف مقـاتلي احلزب
 وردا عـــــلى تـــــصــــاعـــــد وتــــيــــرة
سلـحة التي تـستهدف الـعملـيات ا
مـــــواقع اجلــــيـش الــــتــــركـي عــــلى

حدودها مع العراق. 
وجتـري العملية العسكرية التركية
ــــــشــــــاركــــــة طــــــائـــــرات إف 16
احلــــربــــيــــة الــــتـي قــــامت في 15
حــزيـران اجلــاري بـقـصـف مـنـاطق
سـنـجار قـرة جـوخ قنـديل الزاب
آفــــاشـــ بـــاســــيـــان مــــخـــمـــور
وخواكورك في إقليم كوردستان. 
وأدى قـصف نفذه الطيران التركي
فـي مــنـــطـــقــتـي شــيـالدزي وكــاني
مــاسي فـي دهــوك إلى اســتــشــهـاد
خـمــسـة مـواطـنـ في حـ تـقـول
تـركيا إنها قتلت ثالثة من مسلحي

احلزب.

ــعـنــيـة نــوايـا ورصــدت األجـهــزة ا
جـديـدة لتـنـفيـذ عـملـيـات إطالق نار
عــــلـى أهــــداف حــــكــــومــــيــــة داخل
اخلـضـراء  حـيث  حتـديـد أمـاكن
ـنـفـذة إلطالق الـنـيـران اجملـمـوعـة ا
اسـتــخـبـاريـاً وأعـدّت مـذكـرة إلـقـاء
قـبض أصـوليـة بحـقـهم مِن القـضاء
الـــعــراقـي وفق قـــانــون مـــكــافـــحــة

االرهـــــاب) مـــــشـــــيـــــرا الى انه (
تــكــلـيـف جـهــاز مــكـافــحــة اإلرهـاب
بـــتـــنــفـــيــذ واجـب إلــقـــاء الـــقــبض
واحلــيــلـــولــة دون تــنــفــيــذ الــعــمل
اإلرهـابي ضد مواقـع الدولة حسب
االخـتــصـاص مـلـقـيـاً الـقـبض عـلى
 14مـتهـماً وهم كـامل اجملمـوعة مع
تمثلة بقاعدت برزات اجلرمية ا ا
لـإلطالق) وكشف بـيـان القـيادة عن
(تــشـكـيل جلـنــة حتـقـيـقــيـة خـاصـة
بـرئـاسة وزارة الـداخلـيـة وعضـوية
ـتـهـم األجـهـزة األمـنـية أودعت ا
لـدى اجلهة االمنية اخملتصة حسب
الـعـائديـة لـلتـحـفظ علـيـهم الى ح
وضوعهم إكـمال التحقـيق والبت 
مـن قـبل الـقـضــاء) ومـضى الـبـيـان
الـى الـقــول انه (تـأشــر بــعـد إتــمـام
عـمـليـة القـاء الـقبض بـشكل واضح
حتــرك جــهــات مـســلــحــة بــعـجالت
حـكـومـيـة وبـدون موافـقـات رسـمـية
نـــحـــو مــــقـــرات حـــكـــومـــيـــة داخل
اخلـضراء وخارجها تقربت مِن احد
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ـتـحــدث بـاسم الـقــائـد الـعـام اكــد ا
ـسـلـحـة الــعـمـيـد يـحـيى لـلــقـوات ا
رســول ان عـمـلـيـة تــوقـيف مـطـلـقي
الـصـواريخ تـهدف السـتـعادة هـيـبة
الـــدولـــة  مـــؤكــدا عـــدم الـــســـمــاح
نطقـة اخلضراء.وقال بـاستهـداف ا
رسـول في تصريح تـابعته (الزمان)
امـس ان ( قـوة من جـهـاز مــكـافـحـة
اإلرهــاب اعـتـقـلت  14 مــسـلـحـا مع
مــــنـــصـــات إطـالق صـــواريخ خالل
عــمــلــيــة نـوعــيــة اليــقــاف مــطـلــقي
الـصواريخ واسـتعادة هـيبـة الدولة
الـــعــراقـــيــة) مــبـــيــنـــا ان (جــهــات
اسـتـخبـاراتيـة وقضـائيـة حتقق مع
ــوقــوفــة   ولـن يــتم الـــعــنــاصـــر ا
ــنــطــقــة الــســـمــاح بــاســتــهـــداف ا
اخلـضراء مـجددا) واستـطرد قائال
ان (كـل من  الــــقــــبض عــــلــــيــــهم
عـراقيون وال وجود ألجانب بينهم)
مـؤكـدا انه (سـيـتـم اسـتـعـادة هـيـبة
الـدولــة وفـقـا لـلـقـانـون ولن نـسـمح
بـأي فـوضى في العـراق). واصدرت
ـشـتـركـة بـيـانـاً قـيـادة الــعـمـلـيـات ا
بـــشــأن مــا حـــدث في بــغـــداد بــعــد
اعـتـقال مـجمـوعـة متـهمـة بـتصـنيع
مـــنـــصــات صـــواريخ الســـتـــهــداف
ـــواقع ـــنـــشـــأت احلـــكـــومــيـــة وا ا
الـــعــــســـكـــريـــة . لـــفـت فـــيه الى ان

(الــعـراق والــعـالـم انـشــغل بـإطالق
ـبــاشـرة عـلى مـقـار الــنـيـران غـيـر ا
ــعـســكـرات الــعـســكـريـة الــدولـة وا
الــعـراقــيــة والـســفـارات األجــنـبــيـة
احملـمـيـة من قـبل الـدولـة لـلـسـنوات
ـــوضـــوع ـــاضـــيـــة وألهـــمـــيـــة ا ا
وانـعــكـاسـاته الـسـلـبـيـة عـلى األمن
الــوطـني الـعـراقـي بـات مـوضـوعـاً
ــســتــويـات) مــتــابــعــاً من أعــلـى ا
وأضـاف أن (معـلومات اسـتخـبارية
دقـيقـة توفرت عن األشـخاص الذين
ــنـــطــقــة ســـبق وإن اســتــهـــدفــوا ا
اخلــضــراء ومــطــار بــغـداد الــدولي
بـاشرة مرات عدة  بـالنيـران غير ا

مــقــرات جــهــاز مــكــافــحــة االرهـاب
واحـــتـــكـت به جتـــاوزاً) وتـــابع ان
(هــذه اجلـــهــات ال تــريــد ان تــكــون
جـــزءاً مِن الـــدولــة والـــتـــزامــاتـــهــا
وتــسـعى الى الـبـقــاء خـارج سـلـطـة
ـســلــحـة الــقــائـد الــعــام لـلــقــوات ا
الـدستوريـة والقانونـية). وعد زعيم
حـــركــة عـــصــائب أهـل احلق قــيس
اخلــزعـلي ,مــداهـمــة مـقــر لـكــتـائب
حــزب الـــله واعــتــقــال عــنــاصــرهــا
(تــطــوراً خـطــراً وفــوضى عــارمـة).
وقـال اخلزعـلي في كلـمة متـلفزة إن
(تــوجـيه رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الــكــاظــمي بــاعــتــقــال عــنـاصــر من
احلـشد عبـر جهاز مكـافحة اإلرهاب
يـعـد فوضى عـارمـة) على حـد قوله
مـوضـحـا أن (مـا حـدث من مـداهـمة
ـقـر احلـشـد هو حـدث خـطـر) على
حـــد وصــفه. وعــلق مـــكــتب رئــيس
ـقـراطي الـكـردسـتـاني احلــزب الـد
مــسـعــود الــبـارزاني عــلى االحـداث
الـتي شـهـدتـهـا بـغـداد بـعـد اعـتـقال

مجموعة تابعة لفصيل مسلح. 
تحـدث الرسمي بـاسم مقر وقـالت ا
الـبـارزاني فـيـان دخـيل فـي تـغـريدة
عـلى تـويتـر (تـعقـيـبا عـلى االحداث
الـتي شـهـدتـهـا بغـداد نـدعـو جـميع
االطـراف ذات الـعالقـة الى الـتـهـدئة
ونــزع فــتـــيل االزمــة والــعــمل عــلى

فرض سلطة القانون). 
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حَــصَــدَ الــقـــاص الــعــراقي عــلي
الـسـبـاعي جـائـزة نـاجي نـعـمان
األدبـيــة لـعـام 2020 وجـاء هـذا
الـــــفــــوز عـــــــن مــــجـــــمــــوعـــــته
الـقــصـصـيــة  (احلـبّـوبيُّ يــنـظـرُ
مريـديه) الـتي  اختـيـارها من
ب (1034) مجـموعـة قـصصـية
ـــنـــــــافـــســـة هــذا شـــاركت في ا

العام. 

وكــان مــوقع اجلــائــزة قــد أعــلن
اجلــمــعـة 26 حــزيــران اجلـاري
عن الـفـائـزين في مـخـتلـف فروع
اجلائـزة ليـتوّج الـسباعـي بهذا
االسـتـحـقـاق الــذي يـنـاله لـلـمـرة
ـا يــدلُّ عــلى ثــبـات الــثـانــيــة 
جتـربـته اإلبـداعــيـة ورسـوخـهـا
لـــتـــمـــثّل الـــعـــراق بـــحـــضـــارته
ـا يــعـلي وسـمــعـتـه األدبـيــة و
اسم الوطن في احملـافل العـربية

ية. علي السباعيوالعا
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الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الصـاحب
اجــتــمــاعـا عــبــر دائــرة إلـكــتــرونــيـة
مـغـلـقـة مع أعـضـاء هـيـئة الـرأي في
وزارة الــعـــلـــوم والــتـــكـــنــولـــوجـــيــا
ـــدمــــجـــة. وتــــضـــمــــنت  مــــحـــاور ا
االجـتـمـاع  اسـتـكـمـال إجـراءات دمج
الــتــشــكـــيالت اإلداريــة والــعـــلــمــيــة
ادية والبشرية ستلزمات ا وتوفير ا
لهـيئة الـطاقـة الذرية ومـشروع هـيئة

الـــرقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة. ووجه عـــبـــد
الـصـاحب  بـإعـداد هـيـكـلـيـة وقـانـون
هـيـئـة الـبـحث الـعـلـمي وتـشـكـيالتـها
التي سترتبط بوزارة الـتعليم العالي
والبحـث العلـمي والعـمل على توزيع
ــوارد الـبــشـريــة لـلـهــيـئــات الـثالث ا
ـتـراكـمـة في واإلفـادة من اخلـبــرات ا
تــأسـيس مــكـتب اســتـشــاري مـتــعـدد
اخلدمـات. وقال بـيان تـلقـته (الزمان)

شـــأنــــهـــا أن تــــعـــزز الــــشــــراكـــة مع
اليـونسـكـو وتوفـر منـاخات الـتدريب
ــشــتــرك). وفي ســيــاق والــتـــعــاون ا
مـــــنــــفـــــصل حـــــقــــقـت  اجلــــامـــــعــــة
التـكنولـوجية  مـوقعـا متمـيزا  ضمن
ـية البريطاني ملف التصنـيفات العا
رتبة  351 – 301 على باحتاللها  ا
الـــعـــالم  وقـــال بـــيـــان ان (ذلك يـــعــد
اجنـازا عـلـمـيـا الفـتـا  و يـدخل ضـمن
االجنــازات الـفــريـدة لــلـجــامـعــة مـنـذ
تـاسـيـسـهـا سـنـة  1975 عـلـمـا انـهـا
حــصـــلت عــلى مــراتـب مــتــقــدمــة في
يـة منها الكثـير من التصـنيفـات العا
SCimago للمنـطقة الـعربية و QS 

.(URAP  و Webometrics  و
واعــــــــرب  رئــــــــيـس اجلــــــــامــــــــعـــــــة
الــتـكـنــولـوجـيــة  احـمـد  الــغـبـان عن
ارتـيـاحه ازاء حتـقـيق هـذا االجناز و
امتنانه و تقديـره العالي لكل قيادات
نتسب و اجلامعة و التدريسي وا
الـــطــلــبــة كــونــهـم عــوامل اســاســيــة
مشتـركة في حتقـيق النجـاح والتقدم
لــصـالح جــامـعـتــنـا الــعـزيــزة بـشـكل
خـاص و التـعـليم الـعـالي في الـعراق
بـــشـــكل عـــام.  واضــاف الـــغـــبــان ان
(اجلامعة ستعتمـد على خطة مبتكرة
جــديـدة و مــخـتــلـفــة لـزيــادة حـظـوظ
اجلـــامــعــة لــلــحـــصــول عــلى مــراتب
مـتـقــدمـة مـسـتــقـبال و سـيـتم االعالن
عــنــهــا والــعــمـل بــهــا بــعــد انــتــهــاء
االمــتــحــانــات االلــكــتــرونــيـة و زوال

جائحة كورونا).
وعقـد وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث
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امس ان عـــبـــد الـــصـــاحب حث عـــلى
تــفـعــيل االجــتـمــاعـات عــبـر الــدوائـر
اإللــكـــتـــرونـــيــة وتـــعـــزيـــز إجــراءات
الــــسالمـــة الــــوقــــائـــيــــة وتـــرشــــيـــد

االستهالك.  
وفي الــبــصــرة نــاشــد عــبــداحلــسـ
سلمان عبداحلسن مدير عام التربية
الــــوزارة  فـي بــــغــــداد بـــــتــــعـــــلــــيق
األمـتـحـانـات الـعـامـة لـلـصف الـثـالث
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ــثل الـيــونـسـكــو في الـعـراق أشـاد 
بـاولـو فـونـتـاني بـإجـراءات الـتـعـلـيم
اإللكـتروني لدى اجلـامعـات العـراقية
وســرعــة االســتــجـابــة الــعــاجــلـة من
وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي لـلـمـتـطـلـبـات
الــــدراســــيـــة فـي ظل ظــــروف األزمـــة

ية. الصحية العا
تحدث الرسمي للوزارة حيدر وقال ا
الـعـبـودي ان (االجـتـمـاع اإللـكتـروني
شترك تضمن محاور عديدة تخص ا
تـطـورات الـتـعـلـيم االلـكـتـروني الـذي
ضم وزيـر الـتـعــلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
ثل اليـونسـكو في العـراق ومدير و
دائرة الـبحث والـتطـوير غـسان  عـبد
ـــثــلـي الــوزارة اجملـــيـــد وعـــدد من 
واجلـــــامـــــعـــــات وبــــــعض خـــــبـــــراء

نظمة الدولية). ومنتسبي مكتب ا
WLEM*« Â«e² ≈

ـثل الــيـونــسـكــو اكـد واضــاف ان (
ـنــظـمــة  بـإسـنــاد وتـنــفـيـذ الــتـزام  ا
اسـتراتـيـجـية الـتـربـية والـتـعـليم في
الــعـراق وداعــمـة لـتــطـويــر الـتــعـلـيم
دمج اإللكـتروني ومـشروع الـتعلـيم ا
الـذي تسـتـعـد وزارة التـعـلـيم الـعالي
العراقـية لوضـعه على مسـار التنـفيذ
فـي اجلــــــــامــــــــعـــــــــات).  واوضح ان
(الـوزارة   مــتـجـهـة في خــطـتـهـا الى
بـرامج عـمل مـشـتـركـة مع اجلـامـعات
ــؤســسـات ــيــة الفــتــا الى أن ا الــعــا
ـيـة العـراقـيـة تـمـتـلك خـبرات األكـاد
في مختلف التخصصات العلمية من
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ابدى نقـيب احملام العراقي ضـياء السعدي رفضه لدعوة مـدير دائرة التعويضات
تـضررين لـعـدم توكـيل محـام  عـادًا هذه في مـجـلس محـافظـة بغـداد للـمـواطنـ ا

الدعوة مخالفة للقانون.
وقــال الـــســعـــدي في بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس إن (مـــــــــديـــــــــر
الــتـعـويــضـات في مــحـافـظــة بـغـداد
اصــدر تـعـلــيـمـات تــقـضي بــتـوجـيه
ــواطـنــ الــذين قـدمــوا مــعـامالت ا
تعـويض عن االضـرار التـي حلقـتهم
تضررين استناداً لقانون تعويض ا
جراء الـعـملـيات احلـربـية واألخـطاء
العسكـرية والعملـيات اإلرهابية رقم
 20لسنة  2009 بعدم توكيل محام
عــــنـــهـم لـــلــــدفــــاع عن قــــضـــايــــاهم
ومــتــابــعــتــهــا بــزعم عــدم احلــاجـة
الـيـهم) .واضـاف انه(عـلى الـرغم من
ان هذه الـتعـليـمات ال تـعبّـر فقط عن
قلة االحتـرام للقـانون الذي كفل حق
ـحـام فـهو كل مـواطن االسـتـعانـة 
دني رقم 40  اغـفل ايضـاً الـقـانـون ا
لسـنة  1951النـافـذ الذي عـقـد فصالً
كامالً ألحـكـام الوكـالـة في مواده من
 927الى 948 وجتــــاوز كــــذلـك عــــلى
لـسـنة ـدنـية  83  ـرافـعـات ا قـانون ا
ــــــادة  52 مـــــــنه الـــــــتي 1969 في ا
اعــتـــبـــرت وكــالـــة احملـــامي وكـــالــة
بــاخلـصــومـة وهـي وكـالــة من نـوع
ـــارســة خـــاص تـــخـــول احملـــامـي 
االعمال واإلجراءات التي حتفظ حق
رافعة فيها موكله ورفع الدعاوى وا
حـــتـى اعالن خـــتـــامـــهـــا) . ومـــضى
الــســعـدي قــائال انه (بــهــذا االجتـاه
ـــــادة    22 مـن قــــــانـــــون قــــــضـت ا
احملــامــاة الــنــافــذ رقم  173  لــســنـة
عدل عندما عدت االستشارة  1965ا
او الـــتـــوكـــيل عن الـــغـــيـــر لالدعـــاء

ودوائــر احلــكــومــة االمــنــيــة وغــيــر
األمنـيـة يعـد نـزوعاً شـريـراً يراد به
جـر الـدولة نـحـو االسـتـبـداد والـظلم
والقهر الذي من شأنه ان يؤدي الى
احلـــاق أفــدح االضـــرار بــاجملـــتــمع
وهـــضم فـــعـــلـي حلـــقـــوق الـــشـــعب
العراقي). وتابع ان (من غير اجلائز
في دولـة القـانـون احليـلـولة دون ان
يـبـاشـر احملــامـون دورهم احلـقـيـقي
ــارســتــهم ـــعــقــود لــهم اثــنــاء  وا
هـنية والـقانونـية امام لواجبـاتهم ا
القـضـاء واالدارات احلكـومـية وغـير
احلــــكــــومـــيــــة في مــــراقــــبــــة مـــدى
مـشــروعـيـة الـقـرارات والــتـعـلـيـمـات

االداريـــة وشــرعـــيــتـــهــا دفـــاعــاً عن
الــــقـــــانــــون وحــــمـــــايــــة احلــــقــــوق
صـالح الـشعب ـقـررة  الدسـتـورية ا
افـراداً وجـمـاعـات).ورأى ان(اسـقـاط
دور احملـام الـوطـني واالجـتـماعي
ـــهــني بــقـــرارات او تــوجــيــهــات وا
اداريــة ال مــسـؤولــة ال تــقف اثــارهـا
ـــبـــاد عـــنــــد حـــدود مــــخـــالـــفــــة ا
ـا تؤدي الدسـتوريـة األساسـية وا
الـى انــــحـــراف حــــقــــيــــقي لإلدارات
احلــــكـــومــــيـــة بــــقــــصـــد الــــتالعب
ــواطـنــ وحــقــوقـهم ومــحــاولـة بــا
لــــتـــكـــريس واقـع الـــفـــســـاد االداري
ـــالـي الـــذي اصـــاب مـــؤســـســات وا

الــدولــة والـــذي من شــأنه تــســهــيل
ــة الـرشــوة من بـعض ارتـكــاب جـر
ـواطـنـ كــشـرط ال اخالقي لـقـبـول ا
ـعـامالت وتـمـشـيـتـهـا). واشـار الى ا
ان (نـــقــابـــة احملــامـــ تــدرك جـــيــداً
الـغـايـات غـيـر الـشـريـفـة الـتي تـكـمن
وراء ابــعــاد احملــامــ وعــدم قــبــول
مــراجــعــاتـهـم ووكـاالتــهم مـن بـعض
مــوظــفي االجـهــزة احلـكــومــيـة عــنـد
سـتـفزة اسـتخـدامـهم تـلك العـبـارة ا
ـــؤدبـــة (واذا ـــســـيـــئـــة وغـــيـــر ا وا
مـــحـــامي) الـــتي وصـــلت في بـــعض
االحـيان الى االعـتـداء عـلى احملـام
بـــســــبب اصــــرارهم عــــلى الـــقــــيـــام

باحلقوق والدفـاع عنها امام احملاكم
الـعامـة واخلـاصـة ودوائر الـتـحـقيق
والــشــرطـة والــلـجــان الــتي خـصــهـا
الـقــانـون بـالـتـحــقـيق او الـفـصل في
مــنـــازعــات قـــضــائــيـــة حــكـــراً عــلى
احملامـ مـاعـدا بعض االسـتـشارات

التي اشرها القانون). 
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مضـيفا انه (بـالتالـي يكون الـتوجيه
ـشــار الـيه اعـاله ال يـعـبــر فـقط عن ا
عدم احـترام دائرة حـكومـية للـقانون
ومــخــالـفــتــهـا له بــصــورة صـريــحـة
ــا يـــشـــكل اعـــتــداءً وواضـــحـــة وا
ـــواطـــنـــ ســـافـــراً عـــلى حـــقـــوق ا
واحملام على حـد سواء بجهة حق
ـحام وعلى حق واطن  استعـانة ا
ـــوكل قـــانـــونـــاً الـــقـــيــام احملـــامي ا
ــراجـعــات نـيــابــة عن مــوكـله في بــا
ـعـامالت والـطلـبـات جلـميع سـائر ا
ــؤســـســـات والـــدوائــر والـــلـــجــان ا
ــرتـــبــطــة بــوزارة او احلــكــومـــيــة ا
بــغــيـرهــا). ولــفت الى ان (احملــامـ
وجب وكـاالتهم القانونية معنيون 
ـــواطـــنـــ بـــالـــدفـــاع عن حـــقـــوق ا
ـعـنى الـواسع لـهـذه وحـريـاتـهم وبـا
احلقوق وكذلك بالدفاع عن حقوقهم
االقتصادية واالجـتماعية والـثقافية
كــمــا وردت في دســتــور جــمــهــوريـة
الـــعـــراق لـــســـنـــة 2005) مـــؤكــدا ان
ــــــواطــــــنــــــ مـن حق (حــــــرمــــــان ا
االستعانة بـاحملام ووضع عقبات
أو عــدم الــرعــايــة واالهــتـمــام الالزم
ــؤســســات ـــراجــعــات احملــامـــ 

). واكد ـكفـولـة قانـونـاً بـواجبـاتـهم ا
ان (االصرار على عدم قبول مراجعة
احملـامي الـوكـيل لـلـوزارات ولـدوائر
الــدولــة اودون احـاطــته بــالــرعــايـة
ـقـررة قـانـوناً واالهـتـمـام الالزمـ ا
واجابة طلـباته القانـونية من شأنه
ان يــؤثــر كــثــيــراً عــلى مــتــطــلــبــات
ــواطــنـ الــعــدالـة وعــلى حــقـوق ا
وعـــلى ســـيــادة الـــقــانـــون) وخــلص
الـسـعـدي الـى الـقـول (لـذا كـان ال بـد
مـن اصــدار الـــقـــرارات الـــتي تـــؤمن
مــــراجـــــعـــــات احملــــامـــــ لإلدارات
ا يكفل قبولها واحترام احلكومية 

دورهم.

توسط لـهذا العام واعـتماد درجات ا
نـصف الــســنــة بـالــنــسـبــة لــلـطــلــبـة
الناجـح وإجراء امتـحانات نـهائية

. للمكمل والراسب
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وأكـــد عـــبـــد احلـــسـن  أن (الـــظــروف
احلاليـة الناجـمة عن تفـشي فايروس
كــورونـا حتـتم عــلـيــنـا احلــفـاظ عـلى
صـحــة أبــنــائـنــا وبــنــاتــنـا الــطــلــبـة
ا بـاألضـافـة الى مـنتـسـبـيـنـا كـافـة 
ـناشدة سائل الباري يدفعنا لهذه ا
عــزوجل أن يــجــنـــبــنــا جـــمــيــعــا كل
مــكـروه). وتــوصــلت وزارة الـتــعــلـيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي الى اتـفـاق
مشترك مع هـيئة االعالم واالتصاالت
وشــركــات الــهــاتف الــنــقــال من اجل
اجنــاح الـعــمـلــيـة االمــتـحــانـيــة عـبـر
ـنــصـات االلـكـتـرونــيـة الـتي جتـري ا
لــطـلــبــة الــدراســات الــعــلــيــا لــلــعـام

الدراسي 2019-2020.
وكــــانت اهم مــــحـــاور االتـــفـــاق بـــ
شرف على مطالبة الـفريق الوزاري ا
االمـتــحــانــات االلــكــتــرونــيــة بــقــيـام
شـركـات هـواتف الـنـقـال الـعـاملـة في
العراق بتزويد الطلـبة حزمة مجانية
من االنتـرنت بحجم 500MB يوميا
طـول فتـرة االمـتحـانـات لكي يـتـسنى
لـــلـــطــالب احلـــصـــول عــلى اخلـــدمــة
الـكـافــيـة الـتي تـمــنـحه االجـابـة عـلى
االسـئـلة االمـتـحـانـيـة باريـحـيـة تـامة
والـتركـيـز في اجـابته دون االنـشـغال
عوقـات انقـطاع اخلدمـة ب احل

واالخر. مبنى اجلامعة التكنولوجية ببغداد

مواطنون يتجمعون لتقد وترويج معامالتهم

Z_alhilly@yahoo.com
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من ضـمن مـا قـالـه مـعـالي وزيـر الــتـعـلـيم الـعــالي والـبـحث الــعـلـمي االسـتـاذ
الـدكـتـور نـبـيـل كـاظم عـبـد الـصـاحـب في صـفـحـته عـلى مــوقع (الـتـيـلـكـرام):
((ستـكون هناك مراجعة لـتعليمات الترقـيات العلمية بحـيث تكون أكثر واقعية
ومـنطـقيـة وأسـرع بالـتـنفـيـذ وأقل كلـفـة )). وينـطـوي كالم السـيـد الوزيـر على
ـعــتـمـدة حــالـيـا في تـشـخــيـصـات دقــيـقـة ومــوضـوعـيــة ذلك ان االجـراءات ا
ـنطـق في بعض التـرقـيـات الـعلـمـيـة مـعـقدة ومـتـشـعـبة ومـبـالغ بـهـا وتفـتـقـد ا
ـادية الـبـاهـظة السـيـما تـفاصـيـلـها فـضال عن بطء اجـراءاتـها وتـكـالـيفـهـا ا
ـرتبـة االسـتـاذيـة ولم يحـدث ان رأيت مـعـامـلة بـحـجـمـها بـالنـسـبـة لـلتـرقـيـة 
فـأحيـانا تـقتـضي ثالث حقـائب يـدوية من الـنوع الـكبـير ال تـستـغربـوا األمر
هـذه هي احلقيـقة ولذلك غـالبا مـا كانت عـقبة أمـام ترقيـة االستاذ الى مـرتبة
ـسـتـوى عـلـمـيـة أعـلى والـسـبب قـد يـكـون جـزئـيـة بـسـيـطـة لـيس لـهـا صـلـة 

االستاذ العلمي.
ـا الترقـية شهـادة من اخلبراء بـتطور االسـتاذ في مجـال اختصـاصه فما و
ا هـو اداري وما يتطـلبه ذلك من وثـائق وتوصيـات وغيرها الـداعي لربطـها 
كن ربط تولي االستاذ منصـبا معينا باجلانب االداري بحسب من حـيثيات 
الكثير من الفقرات التي تتضمنها استمارة تقييم األداء فليس بالضرورة أن
رمـوق عـلـميـا مـحنـكـا اداريـا فالـذي يـهمـنـا من الـترقـيـة هو يـكون االسـتـاذ ا
ـستـوى العـلـمي لذلـك تعـد البـحـوث التي يـنـجزهـا وتـقيـيم اخلـبراء لـها هي ا

عيار األساس بعيدا عن الوثائق االدارية وجداول الدرجات وغيرها. ا
ؤتـمـرات والـندوات والـدورات يـعـد نشـاطـا وحـضورا ـشـاركة فـي ا ومع ان ا
عـلميا لألستاذ في الوسط احملـلي والدولي لكن ثمة ظروف  حتول دون ذلك
كـكـلف الـسـفـر العـالـيـة ورسـوم االشـتـراك الـبـاهـظـة بـخـاصـة وان مـسـاهـمة
الـوزارة في االيـفـادات كـانت في أضـيق احلـدود عـلى طـول تـاريـخـها مع ان
ـشـاركـات تـعـد من بـ االمـور الـتي تـؤهل االسـتـاذ لـلـمـرتـبـة الـعـلـمـيـة هـذه ا
ـطلـوبـة في االجـراءات احلالـيـة. وعلـيه فـان مـحدوديـة مـشاركـة االسـتاذ في ا
ا الوزارة تـتحمل جانـبا منها هـذه الفعاليـات ال يقع التقـصير علـيه فقط وا
فـالكـثير من األسـاتذة مـضت علـيهم عـقود في اخلـدمة ومـنهم من تـقاعد دون
أن يـحصل عـلى ايفـاد واحـد وان غالـبيـة مشـاركـاتهم يـدفعـون تـكالـيفـها من
حـسابهم اخلاص كمـا لم تتمكن الوزارة من اعـتماد سياقـات واضحة وثابتة
في هـذا اجملال ال نـطمح بـفرصة سـنويـة لكل تـدريسي ولـكن أن يحدث ذلك
كل ثالث سـنـوات أظنه امـرا مـقـبوال لـلـمـوازنة بـ اسـتـحقـاقـات الـتدريـسـي

وامكانيات الوزارة.
لـيس بالضرورة أن يكـون التأخير في الـترقيات العـلمية سببـه جلان الترقيات
ـبررة قـد تكون وراء ذلك ركـزية لـكن التـفاصـيل الكثـيرة وغـير ا الـفرعيـة وا
وهـذا ال يـنـفي حتـكم األمـزجة والـروتـ الـذي يـسـود عـمل بـعض الـلـجان في
سـرعة اجناز معاملة الترقيـة او تأخيرها مع محدودية هذه احلاالت. ومع ان
مـعامـلة الـتـرقيـة تـقتـضي بـعض الوقت لـكن أن تـستـغـرق سنـوات فـهذا غـير
قـابل هناك من أصحاب الـترقية من يـضغطون على جلـان الترقية مـقبول با
كـتقد الشكاوى للجهات العليـا والتشهير بهم ب الزمالء مع ان معامالتهم
ض عليها سوى مدد بسيطة وقد يكون سبب التأخير هم أنفسهم كعدم لم 
ـطـلـوبـة او تـأخـر البـحـوث لـدى اخلـبـراء او مـطـالـبـتهم اسـتـكمـال الـوثـائق ا
بـتقد بـحوث تعـزيزية ومع ذلك يـدعون ان مـعامالتهم تـأخرت ويدلـلون على

ذلك بتاريخ تقد الطلب.
  وقـد يأتي الـتـأخيـر جـراء عدم تـفرغ أعـضـاء جلان الـتـرقيـات الـعلـمـية لـهذه
ـهـمـة بــسـبب انـشـغــالـهم بـجــداول دروسـهم أو انـشـغــالـهم بـأعــمـال تـرتـبط ا
ـواقعـهم االداريـة او الـعـلمـيـة في الـكلـيـة لـذلك أرى أن يـتفـرغ رئـيس جلـنة
هـمة حتديدا. مـا لفتني في أحدى الـترقيات العـلمية او أحـد أعضائهـا لهذه ا
الـلجـان مطـالـبة صـاحب التـرقـية بـجلب الـوسام او الـدرع الـذي حصل عـليه
وعـدم االكـتـفـاء بـالـكـتـاب الـرسـمي الـذي يـثـبت ذلك وهـذا يـؤشـر
طلق أظن ان ضـعف الثقة باالستاذ الذي نـريده محل ثقة با
ـســتــوى الـعــلـمي ـنــاسب ان يــجـري الــتــشـدد عــلى ا من ا
ت بصلة لهذا اجلانب ألن لـلبحوث ونغادر كل شيء ال 

اللقب قضية علمية بحتة.

ــرء وبــاء " كــورونــا " خــلف ظــهــره لــلـــحــظــات وتــمــعن بــســيل إذا وضـع ا
الصدمات التي يتلقاها اجملتمع العراقي من خالل تناقض االخبار وتلونها
ـا هـو اصـعب من هـذا الـفـايـروس الذي اذهل ومـصـادرهـا فـانه سيـصـاب 
الـعـالم.. انه القـلق هـذا الـغـول الـذي بدأ بـتـحـطيـم النـفـوس مـا سـهل على "

كورونا" ان تتوغل فينا بشكل خطير.. بل خطير جدا.
من صـنع غول ( القلق) ? الذين صنعوه كُثر : احلكومة وزارة الصحة نحن
االعالمي وسائل التواصل االجتماعي تصريحات السياسي تصريحات
االطـبـاء من غــيـر االخــتـصـاص خاليــا االزمـة نــقـابـة االطــبـاء  فـيــديـوهـات
ـستـشـفـيـات احمللـلـون " الـطبـيـون" في الـفـضائـيـات وصـفات ـرضى في ا ا

عادون وامثال ما ذكرت كُثر.. كُثر. الطب الشعبي  ا
صدر لكن االعالم تبناها فـفي خالل اسبوع واحد تناقلت انباء  مجـهولة ا
وضـخهـا لـلـمـجتـمع فـأصـبـحت شبـه مؤكـدة تـقـول ان عالجـاً روسيـاً شـافـياً
ـسـتشـفـيـات قـريـبا ثم جـديدا يـقـضي عـلى اجلـائـحـة  سيـتم تـوزيـعه عـلى ا
يـصدر تكـذيبا  لذلك  من مـصادر اخرى غـير معـروفة وفي احد الـصباحات
تـأتي االخبار فـي صيغـة ( عاجل )  مـبشرة ان هـناك اطـباء عراقـي وجدوا
ساء رض ببـضعة ايـام وفي ا دواء مـكوناته عـراقية بـالكامل يـقضي عـلى ا
يـتم نفي اخلـبـر ومحـاسبـة االطـباء الـذين اعـلنـوا عنه وفي يـوم آخـر نشـاهد
مـقطعا مصورا ألحد االطباء يذكر فيه انه يعالج مرضى " كورونا" لكن وزارة
الـصــحـة أغــلـقت عــيـادته فــيـعــقب احـد مــسـؤولـي وزارة الـصــحـة ان هـذا
رض ية في اساليب معاجلة ا الـطبيب خالف بروتوكول منظمة الصحة العا
مـا سبب خرقاً صحـياً للمرضـى وفي كل يوم نستمع الى مـسؤول يؤكدون
ـستـشـفـيات تـقـوم بواجـبـاتـها عـلى اكـمل وجه وان اجلـيش االبيض من ان ا
سـؤولـية في الـعالجـات واخلدمـة واعـطوا اطـباء وكـوادر صـحيـة عـلى قـدر ا
ـقـابل تـرد اخبـار مـعـلنـة ان مـسـؤول ـرض وبا شـهداء فـي جهـادهم ضـد ا
كـــبــاراً مـــرضى بـــهـــذا الـــوبــاء اخـــتـــاروا مـــســتـــشـــفـــيــات فـي دول اخــرى

ستشفيات العراقية.. معدومة ! عاجلتهم..اي ان ثقتهم با
بـاحملصلة اقول : لقد فقد اجملـتمع الثقة ولم يصدق بايـة اخبار ايجابية بعد
ان اصـابه الدوار بـسـبب  تنـاقض االخـبار حـتى وقع فريـسـة مرض يـصعب
الـشـفاء مـنه وهـو (الـقـلق).. فهـل ادرك من بيـدهم االمـر خـطـورة ذلك ? اقسم

بالله : ال احدا تنبه للخطورة التي اشرت اليها..
ـعنـيـون الـكرام : عـنـد القـلق تـشـهد مـعـدالت ضربـات الـقلب سـادتي.. ايهـا ا
زيـادة  كـبـيـرة ويـصــبح الـتـنـفس أثـقل  ويــصـبح اجلـسم شـاحـبـا ألن الـدم
يـتحرك بعيدا عن اجللد خائفاً بسبب القلق والتوتر ما يقلل من عمل اجلهاز
ـناعي  ويـجعل اإلنـسـان أكثـر استـعدادا  لإلصـابـة بوبـاء " كورونـا " حيث ا
تـؤثـر مــشـاعـر الـقــلق عـلى الـدمــاغ وجتـعل الـوسـواس
رديف االنـسـان... وعـنـد ذاك حتل عـلـيه ظـلـمـة احلـياة
وتـسـبـب هـذه احلـالــة أيـضـا تــغـيــيـبـا لــلـعــقل وإهـمـاال

للصحة..
القلق اخطر من كورونا.. فهو يبقى مع اجملتمع قروناً!

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ــــا يــــخص واوضـح  الــــشــــمـــــري (
ـســارات والـتــبـاعـد واحلــفـاظ عـلى ا
ـوظف سـافرين  وقمـنا بـتدريب ا ا
عــــــلى كـــــيـــــفــــــيـــــة الـــــتـــــعـــــامـل مع

ســـــافرين).  ا
مــضـيـفــاً (كـمـا وفــرنـا أجــهـزة كـشف
ـسـافـرين  ونـحن مـلـزم وفـحص ا
بـكـافــة الـتـعـلـيــمـات الـتي تـصـدر من
دني). الفـتاً (الى ان هيـئة الـطيـران ا
الــشـركــات لن تـأتي أن لـم نـلــبي تـلك
ـعاييـر). مشيراً الشروط الـصحية وا
( هــــــنــــــاك أخــــــبــــــار عن رحـالت من
فترض أن تصل في مـنتصف تموز ا
ــالي ـــقــبـل). وتــابـع (ان الــوضـع ا ا
جـيد ونـحن نـخـضع لقـانـون الـعمل 
ـا يــخص الـرواتب الـتي نــصـرفـهـا
رغم أنه يجيـز لنا إنهـاء التعـاقد بعد
شـــهــر مـن إيــقــاف الـــعــمـل). مــؤكــداً
ــشــاريع الــتــطــويــريــة (ايــقـــاف كل ا

بسبب فايروس كورونا).

والـفـنيـة في الـشـركـة اجنـزت  تـأهيل
آخلط وصــوال الـى مــحــطــة الــقــيـارة
اضـــافـــة إلى مـــد خط فـــرعي بـــطــول
1000 متر الى داخل مـصفى الـقيارة
وصــــوال الـى مــــنـــــصـــــات حتــــمـــــيل
نـتجـات النـفطـية وذلك لـتأمـ نقل ا
نتجات النفـطية من مصفى القيارة ا
الى ميـناء ام قـصر اجلـنوبي لـغرض
الـــتـــصـــديـــر بـــواســـطـــة االحـــواض

التخصصية للشركة).
l¹—UA  ·UI¹≈

الى ذلك أشـارت أدارة مــطـار الـنـجف
الــــدولي الـى أنـــهـــا اوقــــفت جــــمـــيع
ـشـاريع الـتــطـويـريـة بـسـبب األزمـة ا
الـيـة وجائـحة كـورونـا. وقال مـدير ا
ـطــار عـيـسى الــشـمـري فـي مـؤتـمـر ا
ـطار صـحـفي (نـحـاول جـادين فـتح ا
بـالــتـنـســيق مع احلـكـومــة احملـلـيـة 
ـــعــــايــــيـــر اخلــــاصـــة ونــــنـــتــــظــــر ا

لفتحــــــــة).  

واعلـنت وزارة النـقل الـشركـة العـامة
لـــلـــســـكـك احلـــديـــد  تــــأهـــيل اخلط
الرئيسي لسكك محطة بيجي وصوال
إلى محـطة الـقيارة مع مـد خط فرعي
ـشتـقات الـنـفطـية ضـمن إطار لنـقل ا
ــتــضــررة اعــادة تــأهــيل اخلــطــوط ا

جراء العمليات االرهابية.  
وأوضح مـــديــر عــام الــشــركــة طــالب
احلـــــســـــيـــــني فـي بـــــيـــــان امس انه
(اسـتـنـادا الـى تـأكـيـدات وزيـر الـنـقل
الـكابـ نـاصر حـسـ بـندر الـشـبلي
بــضــرورة زيــادة حــجم طــاقــات نــقل
ـشـتـقات الـنـفـطـيـة  إعـادة تـأهيل ا
خط الــســكــة الــرئــيــسي مـن مــحــطـة
بيجي إلى محـطة القيـارة والذي يعد
هـمـة كونه من اخلـطوط الـرئـيسـيـة ا
يربط شمال العـراق بوسطه وجنوبه
و التي تـضـررت نتـيـجة االعـتداء من
قـــــــبل داعـش االرهـــــــابـي).  وتـــــــابع
الكــات الـهـنــدسـيـة احلـســيـني ان (ا
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دني أكد مـدير عام سـلطـة الطـيران ا
الــــعـــــراقي دريــــد يـــــحــــيـى جــــاسم
ـوافـقـات الـرسـمـيـة اسـتـمـرار مـنح ا
لــلــرحـالت االســتــثــنــائــيــة اخلــاصـة
بـإجالء العـراقـيـ العـالـق في دول
اســــتــــنــــــاداً إلى قــــرارات اخلـــــارج 
وتـوصـيات الـلـجـنة الـعـلـيا لـلـصـحة
والسالمـة الوطـنيـة مكـافحـة جائـحة

كورونا. 
مــؤكـــداً (إســـتـــمـــرار قـــرار تـــعــلـــيق
نتـظمة في البالد الرحالت اجلويـة ا
ـقـبل لـغــايـة األول من شــهـر تـمــوز ا
والــتي تــشــمل الــرحـالت الــداخــلــيـة
واخلــارجـــيـــة بـــاســـتـــثــنـــاء رحالت
الــطـوار واإلخـالء الـطــبي ورحالت
الـشحن اجلـوي والـطـائرات الـعـابرة
لالجــواء الـعــراقـيــة والـتي تــسـتــمـر

بشكل طبيعي في البالد).
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اخلرطوم

ـهـدية تـتـسـبب في إلغـاء خـطاب ا
لـلبـشيـر  (قوى احلـرية والـتغـيير)
ـيري تـوظف ذكرى سـقوط نـظام 
بـــالــــدعـــوة إلـى (عـــدم مــــبـــارحـــة
يادين حتى زوال حُـكْم الطاغية) ا
ـــهـــدي تـــدعـــو مـــر الـــصـــادق ا
سـلـحـة إلى الـوقوف مع الـقـوات ا
خـيــار الــشــعب الـســوداني ووقْف

مؤازرة البشير.
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الـتـظـاهـرات تـنـشط في األريـاف...
وكالم بـريطـاني عن مـرتـزقة روس
يــراقـبـون حـالـة اإلحـتـجـاجـات في
اخلـرطـوم  الـبـشـيـر يـحـاول بـفـتح

احلــــــــــــدود مـع
اريتـريا ولـيبـيا حتـقيق إنـفراجات
حـديث عن عـزْم الـنـظـام الـبـشـيري
إنــشـــاء مــديــنـــة صــنــاعـــيــة عــلى
مساحة 170 مليـون متر مربع عن
طــريق الـقـطــاع اخلـاص... وخـطـة
ــسـألــة إنـتــاج الـذهب لإلحـاطــة 
مـفارقـة الفتـة في موضـوع الذهب:
اإلنـــتــاج الــســنـــوي مــئــة طن أمــا
اإلسـتـفـادة فـإنـها 22 طـنـاً نـتـيـجة

التهريب.
ــتــأخــر.. واإلرتــبــاك الــتــجــمــيل ا
خــطـوة بـشـيـريـة الفـتـة ـتـزايـد ا
وسْط اإلرتــبـــاك في صـــفــوف أهل
احلُــكم  أزمـة حاليب تــدخل بـغـتـة
على حالة اإلرتباك  ... واخلارجية
صرية السودانية حتذر زميلتها ا
وتـــنـــبه شـــركـــات اإلســـتـــكـــشــاف
والتنقـيب عن النفط  هـجمة غازية
ـهـدي) في عـلى مـسـجـد (أنـصـار ا
أم درمـان  القـمـة العـربـية الـدورية
ــنــشــود فـي تــونس... ذلك األمـل ا
ان... للرئيس البشير  خطاب البر
خــطـاب الــتــحــديـات واإلتــهــامـات
إعـــتــذارات مــلــحـــوظــة عن قــبــول
مـنـاصب وزاريـة  واقـعـة مـلـتـبِـسة
أمنية ضحيتها أحد أفراد اجليش
 ســفــارات أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا
والـــنـــروج تـــقـــول بـــأنه آن األوان

للتجاوب مع مطالب الشعب.
غاز.. و(فايسبوك).. وحتديات

اخلــطــاب الــتـطــمــيــني من جــانب
الـبــشـيـر يـحــتـرم الـتــظـاهـر وضـد
الـتخـريب ومع صنـدوق اإلنتـخاب
طـريــقـة دســتـوريــة لـلــوصـول إلى
الـسُــلْـطـة  طـلب الـدعم بـزيـارة إلى
قــطـر  احلــزب الــشـيــوعي يــشـمت
بــالـــبــشـــيــر ونـــظــامه (الـــذي بــدأ
يـتـرنح)  شــركـات أمـيـركـيـة تـبـدي
الــرغــبــة في الــعــمل إلســتــكــشـاف
ـــزيـــد من الـــنــفـط في الـــســودان ا
البـشيـر يدق بـاب الشيـخ تميم من
أجْل مسـاعدة خالل 24 ساعـة لكن
ذلك لـم يــــحـــــدُث  تــــكـــــتــــيـــــكــــات
لإلحتجاجيـ لتفادي رجال األمن
 مـــديـــر اخملـــابـــرات صالح قـــوش
يــصب جـام الـغــضب عـلى احلـزب
الـشـيـوعي  الـبـشـيـر إلى الـقـاهـرة
لـطــلب وقــوف الـســيـسـي مـعه في
مـواجــهـة اإلنــتـفــاضـة  الـســيـسي
ـــراقـــبـــة الـــتـــطــورات يـــكـــتـــفي 
ويـــحــــتـــضن جــــنـــوب الـــســـودان
و(األهرام) تـعنـون لقـاء سيـلفـاكير
بــالـســيـسي وطــبـيــعـة احملــادثـات
بيـنهمـا (قمة الـتكامل بـ القاهرة
وجــــوبــــا) كـالم من جــــانب وزيــــر
خـــارجـــيـــة الـــســودان حـــول (دعم
مـصـري لـلحـكـومة الـسـودانـية في
مــــــواجـــــهـــــة اإلحــــــتـــــجـــــاجـــــات
والـتـظـاهـرات) تبـايُن الـتـفـسـيرات

ــوقف الـســعـودي من الـوضع في ا
ـلك فـي الـســودان في ضــوء قــول ا
سـلــمـان (إن أمن الـسـودان من أمن
ـمـلـكة وإسـتـقـراره إستـقـرار لـها) ا
إنــعـكــاس زيـارة الــبـشــيــر لـكل من
دمــــشق والــــدوحــــة عــــلـى نــــظـــرة
الـسـعـوديـة لــلـبـشـيـر إقـتـيـاد مـر
ـهــدي من مــنـزلــهـا إلى الـصــادق ا
رئــاســة جـــهــاز األمن والــتــحــقــيق
معها من مدير اجلهاز للتأثير على
مــــواقف (حــــزب األمــــة) وزعـــيــــمه
ـؤيدة لإلنتفاضة هدي ا الصادق ا
يري يـة   لقـاء تنويـري في أكاد
العسـكرية العـليا حول (اإلنـتفاضة
احملمية) وسعي البـعض إلستفزاز
ـسـلحـة  قـنـابل غـاز على الـقـوات ا
ــصـلّــ داخل (مــسـجـد ا

اإلمام عـبد الـرحمن)
دخـول الـفن طـربـاً وعـزفاً عـلى خط
ـــيــادين  تـــركــيــز في احلَــراك في ا
ـــطــــالب عــــلى ضــــرورة تــــنـــحي ا
الــرئــيس واحلـــكــومــة ومـــطــالــبــة
ـؤسـسة الـعسـكـرية بـالـتوقف عن ا
حماية النظام واإلنحياز للجماهير
 الـدارفوري عـبدالـواحد نـور يدخل
وقف عـلى خط احلَـراك الـشـعبـي 
نص نص  حوار بشـيري خجول...
وهتافات شعـبية صارخة  (مواكب
ـرأة الــسـودانـيـة) تـتــحـدى حـالـة ا
الـطــوارىء  إنـتــظـار عــلى أحـر من
اجلـمـر وبدايـة تـشقق حـارق  بـيان
ــصـريـة ال يــلـبي هـدف لـلــرئـاسـة ا
لــقــاء الـــســيــسي بــرمــزيْ اجلــيش
واألمن الـسـوداني عـوض بن عوف
وصالح قـــــوش  بـــــوتـــــ يـــــوفــــد
بـــوغــدانـــوف لــكـي ال يــنـــفــرد وفــد
الــكــونـغــرس بــزيــارة اخلــرطـوم...
والبـشيـر يسـتقبل الـوفديْن مـرتدياً
ثياباً مـدنية للتـعبير عن أن وضعه
مــســـتــقـــر وصـــامــد أمـــام احلَــراك
الـــشــعـــبي  أمــر طـــوار في شــأن
تـخـزين الـعـمـلـة الـوطـنـيـة  خـطـوة
مـصريـة في موضـوع حاليب تـلقى
إحــتـــجــاج الــســـودان الــبـــشــيــري
إيـــحــاءات من الــبــشـــيــر بــأنه بــدأ
يـشـكك في الـذين حوله  تـغـيـير من
األشــخـاص وتــعـيــيـنــات مـفــاجـئـة
أبـــرزهـــا تـــعـــيـــ أحـــمـــد هـــارون
مـسـاعـداً له  يـوم نام الـبـشـيـر على
حـرير من الـتبـرئة بـعد كالم سـمعه
من وليّ الـعــهـد الـســعـودي األمـيـر
مــحـمـد بن ســلـمـان  أوامـر طـوار
في مـنـتــهى الـقـســوة... وإنـتـبـاهـة
نــحــو اجلــيش تــشـمـل تـعــيــيــنـات
وترقيات  (الترويـكا) الغربية ترفع
كـثـيـراً الـلـهـجـة ضـد قـسـاوة أوامر

. الطوار
... وعــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان

لإلجتثاث
تـفـسـيران لـعـبـارة عـوض بن عوف
حول (اإلقتالع) ووضْع البـشير في
(مـــكـــان آمـن) هل كـــان الــــبـــشـــيـــر
ســيـحــذو حــذو زين الــعـابــدين بن
عـلـي  مـوسـكــو تـعــتـبـر مــا يـحـدث
مـجــرد (شـأن داخـلي) وأمـيـركـا مع
دول أوروبــــيـــة تــــريــــد مـــشــــاركـــة
ــــرحــــلــــة ــــدني في ا اجملــــتــــمـع ا
اإلنتقالية  موقـفان أفريقيان الفتان
 تــصـورات عــوفـيــة لم يــؤخـذ بــهـا
بطبيـعة احلال ثم طُويت صـفحتها
اجملـلس الـعسـكـري اإلنـتقـالي يـبدأ
الـكـتابـة عـلى صفـحـة جديـدة  عـبد
الـفـتـاح الـبـرهـان يـتـرأس ويـتـعـهد
تـــرحـــيب ومــــســـانـــدة فـــوريـــة من
السـعودية واإلمـارات  نصـيحة من
ــلك ســلــمــان وتــرحــيب إمــاراتي ا

حـفَّـزت اإلنـتـفـاضـة الـسـودانـيـة في
ــبــتــكــرة حــيث بـدأت صــيــغــتــهـا ا
شـعـبـية وإكـتـملـت بوقـفـة عسـكـرية
نتفض ـدني ا إلى جانب الطيف ا
الــكــاتـب والــصــحــافي فــؤاد مــطــر
لتأليف كتاب عنها يكمل به ثالثيته
الــسـودانــيـة الــتي حتـمل تــسـمــيـة

"حلو مر السودان. 
تــاريخ مــا لن يــهـمــله الــتــاريخ عن
الـعـسـكـر واألحـزاب". كـان أول هـذه
ـصاحلـة الوطـنية الثـالثية كـتاب "ا
فـي الـــســــودان إنــــتــــكــــســــوهـــا أم
إنـتـكــست" بـتــقـد من الــصـحـافي
الـسـوداني الـعـريق مـحـمـد احلسن

أحمد (رحمة الله عليه). 
ثم جـاء الــكـتـاب الــثـاني بـتــسـمـيـة
ـيري.. بـحلـوها ومـرها" "سـنوات 
بتـقد من الـكاتب الـسيـاسي ربيع

حسن (رحمة الله عليه). 
ولـــكل من مــحـــمــد احلـــسن أحــمــد
وربـيع حسـنـ رؤاه التـي ال تخـلو
ـوضــوعـيـة عـلى من الـتـحــفـظـات ا
أهـل احلُـــكْم في الــــســـنـــوات الـــتي
يري ورفاقه ضباط "ثورة شغلها 
مـايــو" الـتي بـدأت بـيـضـاء ثم دخل
الــدم نـتــيــجـة مــحـاوالت إنــقالبــيـة
وإعـدامـات بـفـعل أحـكـام مـتـسـرعـة

يصبغ الكثير من مالمحها.
ـعـنـون "احلاكم بـالـكـتـاب اجلـديـد ا
إذا إسـتـبـد.. والـشـعب إذا إنـتفض"
كعنوان رئيسي ومشهدية السودان
اخلـائـر.. الثـائـر.. احلـائر" كـعـنوان
فــرعي يــكــمل فــؤاد مــطــر ثالثــيــته
السودانـية والتي إلى جـانب كتابه
ــــعــــنــــون "احلــــزب الــــشــــيــــوعي ا
الـسوداني نـحـروه أم إنتـحـر" الذي
كانت صحـيفة "الـنهار" أصدرته في
شـــهــر أغــســطس/آب 1971 يــكــون
عــلى حــد قــوله في تــعــريــفه لــهـذه
ــؤلــفــات "أســـديتُ إلى الــســودان ا
الـوطـن والـشـعب مـا هـو حق لـهـمـا
عــليَّ كــصـحــافي وكــاتب ومــؤلف".
هـنـا جتـدر اإلشـارة إلى أن إهـتـمام
فـؤاد مـطـر بـالـشـأن الـسـوداني بـدأ
منذ سـنواته "النهـارية" الثالث ثم
من خـالل ســــنـــــواتـه كــــواحـــــد من
ـسـتـقـبل" في الـكُـتَّـاب في مـجــلـة "ا
بـاريس تــلي ذلك ســنــواته كـنــاشـر
جمللة "الـتضامن" في لـندن ثم كأحد
كُــتَّـاب الـرأي في صـحـيـفـة "الـشـرق
األوسط" وفـي صــحـــيــفـــة "الــلــواء"

اللبنانية.
يــتـسم كـتـاب "احلــاكم إذا إسـتـبـد..
والـشـعـب إذا إنـتـفـض" بـالـتــحـلـيل
ـوضوعي لإلنـتفـاضة الـسودانـية ا
ؤجَّل ـعلـومة ا وإرفاق الـتحـليل با
ــتـوفــرة في إضــبـارات نــشْـرهــا وا
أرشـــــيــــفه الـــــشــــخــــصـي وكــــذلك
بـالـوثــيـقـة الـتي تــدعم الـتـطـورات.
ولــقـد تــوزعت صــفـحــات كــتـابه الـ
ـشهـد هنا . وا 462 على 22 مشـهداً
ـعــنى الــفـصل. كــمـا أن الــوثـائق
ــهـا والــصـور بــ حـديــثـهــا وقـد
تـتــوزع عــلى صـفــحــات داخل هـذه
ــشــاهــد. وهــكــذا نــرى الــســودان ا
حتـت اجملـــــهــــــر من زمـن اجملـــــلس
العسـكري وقائده اجلـنرال إبراهيم
عــبـود أي زمن "الـســودان اخلـائـر"
عـلى نـحــو تـوصـيف الــكـاتب فـؤاد
مـــطــر لــلـــمــراحل الــتـي مــرت عــلى
السودان.  وبعـد "السودان اخلائر"
ـرحـلــة الـتـالـيـة نـراه يـطــلق عـلى ا
تـوصيف "الـسودان الـثائـر" وصوالً
رحلة الـراهنة وهي"السودان إلى ا
احلــائـــر".وتــوضح حـــالــة احلــيــرة
ــيـداني.. إلى عــبـارة "من اجلــهـاد ا
اإلجــتـهــاد الــبــرهـاني" أي الــلــقـاء
الــصــادم الـذي  فـي أوغــنــدا بـ
الرئـيس السـيادي الـفريـق أول عبد
الـفـتاح الـبـرهـان ورئيس احلـكـومة
اإلســرائـيـلـيــة بـنـيــامـ نـتــنـيـاهـو
نــــتــــيــــجــــة حض من جــــانب إدارة
الـرئـيس دونـالد تـرامب عـلى إتـمام

هـــــذا الــــــلـــــقـــــاء
تـــــمــــهـــــيــــداً أو
شــــرطـــــاً لــــرفع
الـــــعـــــقـــــوبـــــات
الـــــدولــــيـــــة عن
الـســودان وهـو
ــــلت أمـــــر عـــــطـَّ
الــــــــفــــــــوضى
الـــنــاشــئــة عن
"كورونـا" ليس
فــقـط تــنـــفــيــذ
الــــــــوعـــــــد أو
ا التعـهد وإ
حــتى تــلـبــيـة
الـــــبـــــرهـــــان
الـــــــــدعـــــــــوة
لــــــــــزيـــــــــارة
واشـــــنـــــطن
والــتــحـادث
مع الرئيس

ترامب.
عــلى نــحــو

تـيسـيره لـقراءة الـكتـاب أوجز فؤاد
مـطــر لـكـل فـصل أو "مــشـهــد" عـلى
نــحــو الـتــســمـيــة الــتي إعــتـمــدهـا
مضام الكتاب على النحو اآلتي: 
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تــعــديل مــادة في الــدســتــور تـتــيح
لـلمـشيـر أن ينتـهي سلـطانه بـوفاته
حملـة تـاريخـيـة حـول أزمات سـيـولة
أضـاء عـلـيـها في (الـشرق األوسط)
الـصـحـافي أحـمـد يـونس  الـبـشـيـر
ـطْـمَـئِن إلى خـارطـة طـريق تـمـديد ا
الـرئاسـة التي جـاءته عـلى طَبق من
واكب اإلحتجاجية انية  ا فضة بر
تـتـزايـد والـبـشـيـر يـنـبه من فـوضى
في الــســودان كـمــا هــو حــاصل في
سـوريـا ولـيبـيـا  محـادثـات لـلبـشـير
ار األسد في دمشـق مع الرئـيس بشـَّ
خالل زيــــــارة فــــــاجــــــأت عــــــمــــــوم
... وإتــهـــام (جــهــات الـــســودانـــيــ
خارجـية) لتـركيع السـودان وإفقاره
وتـوجـيـه الـشـكر لـلـداعـمـ ال يـأتي

على ذِكْر السعودية.
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كـشْـف حـسـاب بـاإلجنـازات بـغـرض
ـبـايــعـة بـعـد أُولى تـوسـيع رقــعـة ا
ـبـايعـات من واليـة الـنـيل األبيض ا
ثــقــة مــفـرطــة بــالـنــفس ونــقــد حـاد
لــــلـــمــــوقف األمـــيــــركي - األوروبي
الـقـائم بـأعمـال الـسـفارة األمـيـركـية
ـــــاء الـــــبـــــارد عـــــلى كالم يـــــصب ا

البشير.
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الـبـشـيـر يـخـفف من وطـأة احلـصار
ـــعـــانـــاة ويَـــعـــد بـــزيـــادة وشـــدة ا
الــــرواتب لـــلــــمـــتــــقـــاعــــدين  إبالغ
السوداني بتـجذُّره الطبقي وكيف
ـعـاناة تـعـايش مع ظروف الـفـقر وا
حـملـة بشـيريـة شديـدة الوطـأة على
مـنـشـق عن حـزبه والـتـحـالف معه
ــهـدي وأبــرزهم مــبــارك الــفــاضل ا
وغـــازي صالح الـــدين الـــعـــتــبـــاني
هـواجس مـشـتـرَكــة بـ الـبـشـيـريـة
ـاريـة الـسـوريـة الـسـودانــيـة والـبـشـَّ
كـالم حـول تــسـهــيالت دخــول سـفن
حـــربــيــة روســيـــة وســودانــيــة إلى
مــــوانـىء الـــــبــــلـــــديْـن ... وعن حق
السـودان في إقامـة قواعـد عسـكرية
روســيـة عــلى أراضـيـه  إحـتــفـالــيـة
صـلحـة البـشيـر وإضراب صـوفيـة 
محامـ في جميع احملاكم لـتنشيط
احلَــــراك  الـــدارفــــوري مــــني آركـــو
مـنـاوي يـقـول إن الـبـشـيـر (وراء كل
ـــدوي) حــريق في هــذا اإلنـــهــيــار ا
الـقـصـر اجلـمـهـوري اجلـديـد عالمـة
إقـــتــراب الــرحـــيل  تــشـــخــيص من
هـدي لنـظـام البـشـير في الـصـادق ا
ـــيـــري... ذكـــرى ســـقـــوط نــــظـــام 
سلحة أن حتافظ ويناشد القـوات ا
ـشـاعـر الـنـفـسـية عـلى قـومـيتـهـا  ا
اإلنــقـبــاضـيــة الـنــاشـئــة عن حـريق
الـقصـر من جهـة ثم خـطبـة اجلمـعة

هل كـانت هنـالك (قـوة ثالـثة) وراء
عـمــلـيــات الـقــتل بـحق احملــتـجـ

  ? السلمي
تأكيد على أن اجمللس العسكري ال
يـــطـــلب حـــصـــانـــات وال يـــخـــشى

التحقيقات.
رئيس آخر في قفص احملـكمة بعد

مبارك ومرسي
ــسـبـوق ـشــهـد الـرئــاسي غـيـر ا ا
يــتـكــرر في الــســودان بـعــد مــصـر
هـة ـوجـَّ بـدايــة اإلعالن عن الـتُـهم ا
إلى الـــبــشـــيــر قـــبْل اإلنـــتــفـــاضــة
وخاللـهــا مــفـردات مــاركـســيـة في
صـيـاغـة مـوقف احلـزب الـشـيوعي
ــشــهــد حــالــة تــشــاؤم تــخــتــرق ا
دنية السيـاسي  تهدئـة النفـوس ا
بـعـد عــزْل تـسـعــة أفـراد من قـوات
(حـــمـــيــــدتي)  تـــوضــــيـــحـــات من
الـقــانـونــيـة إبـتــسـام الـســنـهـوري

سائل دستورية.
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األحـد 4 أغــســطس/آب 2019 ذلك
الــيــوم الــتـاريــخي  مــشــاعــر فـرح
وحــــزن فـي الـــوقـت نــــفـــسـه لـــدى
الــنـــاس في الــبـــيــوت والــشــوارع
ـيـادين وكـمـا لم يحـدُث ذلك من وا
قبْل  أُولى األولويـات في رأي عمر
الـدقـر (الـكـشف عن قتـلـة الـشـهداء
ومحـاسبـتهم)... و(حـميـدتي) يرى
في اإلتـفاق أنه بُـشـرى للـمواطـن
ترقُّب الـتنفـيذ بـعد إجناز الـتوقيع
كـــيف يـــقـــرأ عـــبـــد الـــواحـــد نــور
الوثيقة الدستورية  دونالد ترامب
ال يــبــادر ومـنــدوبه إلى اخلــرطـوم
ديـفيـد هيل يـطري كـثيـراً ويوضح
قليالً  إسـقاط حُكـميْ اإلعدام بحق
مـالك عـقــار ونـائـبه يــاسـر عـرمـان
كــيف بــدأت عالقــة دولــة اإلمـارات

بالسودان وكيف تطورت.
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البرهـان يترأس اجملـلس السيادي
و(قـوى احلـريـة والـتـغـيـيـر)تـسمي
عـبدالـله حمـدوك رئيـساً لـلحـكومة
ـاذا فــيـمــا هــو خـارج الــســودان  
بـالــذات حـمـدوك دون غـيـره  حـفل
مـبــهـر في (قـاعــة الـصــداقـة) لـطْي
يادين  إشادة صفحة حزيـنة في ا
بـرهـانـيـة (بـالـروح الـوطـنـيـة التي
( ـدني سادت بـ العـسكـري وا
هدي يحضر بصفة رمز الصادق ا
ـدني ويـحذر من الـعوائق احلُكْم ا
والصعـاب  رؤية أفريـقية (الوضع
عـقَّد للـغاية في الـسودان نتـيجة ا

التهميش واحلروب).
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إســـتــغـــراب خـــلــو اإلحـــتـــفــالـــيــة
ــمــلــكـة الــتــاريــخــيــة من كــلــمــة ا
الـعربـيـة السـعـودية ... وإسـتدراك
ـــؤتـــمـــر صـــحـــافي عـــلى األمـــر 
هـامش اإلحــتـفـالــيـة عـقــده عـضـو
اجملــلس الــعــســكــري الـفــريق أول
صالح عـبـد اخلـالق ووزيـر الـدولة
للـشؤون اخلارجـية في السـعودية
عــادل اجلــبــيــر  إشــادات نــوعــيــة
عـــســكـــريــة ومـــدنــيـــة ســودانـــيــة
ـوقف السـعودي ومـا قدَّمتْه من با
دعْـم  اجلــــبــــيــــر يــــشــــيــــد (قــــدرة
خـتلـف إنتمـاءاتهم الـسودانـي 
نـعطف احلاسم في على إجتـياز ا
تـــاريخ بالدهم) إنـــطالق الـــفـــتــرة
اإلنـتـقــالـيـة وبـدايــة عـهـد (اإلنـقـاذ
ي اإليـــجـــابي)  كــــردفـــاني أكـــاد
وبـــعـــثي في اجملـــلس الـــســـيــادي
حمـدوك يسـتبق إسـتكـمال تـشكيل
احلــكـــومــة بـــوعــود إقـــتــصـــاديــة
بـرَّاقـة... وعـضو مـجـلس الـسـيادة
مـحـمـد الـفـكي سـلـيـمـان يـسـتـبـعد
حدوث تشـاكُس داخل اجمللس ب

. دني والعسكري ا
احلـــــمــــدوكـــــيـــــة.. واإلخـــــتـــــيــــار

احلاسم
حــمـدوك يــبــدأ خــوض غــمـار رفْع
الــعـــقــوبــات بـــالــتــأكـــيــد عــلى أن
الـــســـودان (بــلـــد غـــني  بـــثــرواته
وبــشـعــبه وال يــحـتــاج إلى هِــبـات
ومـعونـات) كـارثة الـسـيول تـباغت
بـشــائـر الـعــهـد اجلــديـد ... ودولـة
اإلمــارات تـــســـرع الــعـــون  مالمح
ـقابـلة الـبيـان الـوزاري من خالل ا
الــتــلــفــزيــونــيــة األُولى لــلــرئــيس
عبدالله حمـدوك  مقارنة ب دعوة
ـهــاجـرين ــغـتــربــ وا حــمـدوك ا
إليــداع مـــبـــلغ خـــمــســـمـــئــة دوالر
مـسـتــردة من دون فـوائـد لــتـوفـيـر
مـبـلغ 8 مــلـيــارات دوالر يـحــتـاجه
السودان ومبادرة (قرش الكرامة)
الــتي طــرحـــهــا الــرئــيـس جــعــفــر
ـيــري رداً عـلى عـقـــوبـة قــذَّافـيـة
ـــلـك احلــــــــسن كــــيف تــــصـــرَّف ا
ـــــــــــيــري الــثـــاني مع مــبـــادرة 
ــــيـــري رد عــــلى وبـــكـم تـــبــــرَّع  
شاركة موقـــــف احلسن الثاني با
سيرة اخلـضراء) اخلارجية في (ا
األميـركـيـة تـطـرح مـسـألـة إخـتـيار
اإللتـزام... وترى الـسودان اجلـديد
بـــثــنـــائـــيـــة ح.ح أي (حـــمــيـــدتي)
ــدني الــعــســكــري وحــمـــــــــدوك ا
بـــيـــان حـــمـــدوكي يـــحـــرج (قـــوى
احلريـة والتغـييـر) الـــــــفريق أول
شــمس الـدين الـكـــبـاشي يـقـول إن
احلـــكــومــة لــلــكـل ولــيــست (قــوى
احلــريـة والـتــغـيـيـر) وأي مـنـصب
عـام في اجلـهـاز الـتـنـفـيـذي (يجب
أن يخـضع صاحبه لـفحص أمني)
أمـوال الـبـــــــــشـيـر اخلـلــيـجـيـة...
ويـخْت أعـالي الـبحـار  كـيف تـلقَّى
ن األوامـر بــنــــــــقـله الـبـشــيـر و
إلـى ســـــجـــــــن (كـــــوبـــــر)  مالمح
الـدخـول األولى لـلـبـشـيـر قفــــــص

اإلتهام .

غالف الكتاب
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ـغــامـرة في االصــغـاء لــغـيـر شــغف االنـســان بـاالثــارة ولـذة االنـدهــاش ومـتــعـة ا
ألـوف; جعلت حتى العقالء يصدقون اإلشـاعات التي تدعي طيران فيل وحشر ا
موازنـة الدولـة في عـلبـة سجـاير وإسـتيالء قـاضٍ على  150مـليـارا في شهر من

أموال محكمة ميزانيتها ثالثة مليارات سنويا.
تـلك هي سـجيـة إنـسانـيـة مؤشـرة في عـلم نـفس االفراد تـؤطـرها سـوسـيولـوجـيا
اجملتـمعات.. ال غرابة بـسرعة إنتـشار االشاعة الـكاذبة وبطء احلراك الـسلحفاتي
القاصـر للقرارات الرسميـة الصائبة والصادقـة التي يقصد من ورائها وجه الله

والوالء للوطن وخدمة الشعب.
فجـهود مـسؤول يقـاتل من مكـتبه ومـيدانـيا.. وهـو يشـيم مجلـس النواب من حتت
قـبـة مجـلس الـوزراء.. خـابصـا الـدنـيا ومـعـرضا نـفـسه خملـاطر جـمـة في سـبيل
ـسار الـصحـيح.. كلهـا تنـسف ويهدر خدمة خـطط التـنمـية ووضعـها عـلى سكة ا

جهده; 
نظيـر إشاعة يطلقها الفاسدون الكسالى.. تنابلة الرطب الفاغرو أفواههم بإنتظار
ـتضررون من نزاهته ومواظبته اجلادة في مداراة أحـزابهم على ما يختلسون.. ا

العمل لِوَجْهِ اللَّهِ "لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".
ترفع عن دنايا ال يخجل فالـكاذب كثير االدعاء والصادق يتكلم بـهدأة االمراء ا

فترون. منها ا
ولي في هـذا الشـأن مثـاالن.. في اآلخرين ونـفـسي أبتـدئه من سواي نـفاذا الى
.. وزير اخلارجية الية االسـبق فؤاد حس الذات: إذ أشـاع مغرضون أن وزير ا
ونـائب رئـيس الـوزراء حـالـيا "شـال" خـزيـنـة الـدولة وأرسـلـهـا الى كـوردسـتان...
الـنـاس سـمعـوا هـذه االشـاعـة وقـرأوهـا عـلى الـسوشل مـيـديـا وتالقـفـتـهـا االفواه
ـواقع من دون إنـتـظـار البـقـيـة الـتي حـسـمـها مـجـلس الـنـواب بـاإلصـغاء الى وا
ـنطقـي من حيث.. ال خزيـنة الـدولة "باكـيت جكـاير أشيـلهـا وأوديها الى تفنـيده ا
كـوردســتـان" وال فــلــسـا واحــدا يـصــرف من دون تــوقـيـع رئـيس الــوزراء وجلـان
.. اوراقا متخـصصـة بالـتتابع فـاحتا حـقيبـته ليـري اجلمـيع.. النواب والـعراقـي

هدي. بتوقيع رئيس الوزراء السابق د. عادل عبد ا
الية ينفـذ قرارات الصرف وليس لديه صالحية وأوضح فؤاد حـس ان وزير ا
بالـصرف ال لكردسـتان وال االنبار او الـعمارة او غيـرهن سواء أكان كورديا أم
دليـمـيـا أم جـنوبـيـا ثـمة مـوازنـة عـامـة يقـتـرحـها مـجـلس الـنـواب ويقـرهـا مـجلس
الية فمنفذ ليس إال... غير الوزراء ويصادق عليها رئيس اجلمهورية.. أما وزير ا

مخول باإلنفاق على ثمن شراء مسمار يدق في باب بيته.
وازنة وازنـة ليست جسما ماديا يرفعه حـمال او كرين او شاحنة نقل بري.. ا وا
العـامة للـبلد عبـارة عن أرقام مرتـبطة بـالنفط الـكامن في أحـافير االرض جتري
الية قرارا تـلك فيها وزيـر ا حسـاباته في تالفيف عقـود وجوالت وتراخيص ال 
يسـيرهـا نحـو كوردسـتان ان كـان كورديـا او نحـو النـاصريـة إذا كان جـنوبـيا او
شكلة هي ان الناس تريد أن جتاه الـصحراء الغربية إن كان ذا أصل بـدوي... ا
تـصـدق االثارة فـتسـمع التـهمـة وال تنـتظـر تـفنـيدهـا او تصم االذن عن احلـقيـقة;
فتعـلة من دون أن يعرفوا أنهم بهذا يـظلمون نزيها لصالح تمسـكا بلذة االثارة ا

الئكة. مفسد نَشَرَ االشاعة تنكيال من الشيطان با
اما على الـصعـيد الشـخصي فعـندما كـنت نائب رئـيس احملكمـة اجلنائـية العـليا
القـاضي عارف عبد الرزاق شاه سربت لي.. عمدا وعن قصد.. وثائق مزورة
تثـبت إختالس القـاضي شاهـ مئة وخـمسـ مليـارا من ميـزانية احملـكمة خالل
شهـر.. جتاهلت االمر ولم أنساه; فبمجرد لقاء ودي.. غير رسمي جمعني بوزير
تقولون أن الـية حينها بيان جبر صوالغ سألته هل علم بـ 150 مليارا يدعي ا ا
.. حـاشى لله.. إخـتلـسهـا من ميزانـية احملـكمـة اجلنائـية الـعلـيا.. رد وزير شاه
ـالية صوالغ: "كيف يختلس 150 مـليارا في شهر وموازنة احملكمة 3 مليارات ا

في السنة!".
الـنـاس ضـحـايـا شـغـفـهـا بـاالشـاعـات; ألنـهم بـالـنـتـيـجـة يـسـاعـدون الـفاسـد عـلى
التنـكيل بالنزيه; فغالـبا ما تقوم اخلصومـات من طلبات غير منـطقية يراد بها نفع

ــصــلــحــة الــعــامــة وعــنــدمــا يــرفض أفــراد عــلى حــســاب ا
ال الـعام; تدار ضـده حمالت تـسقيـطية احلريص عـلى ا

متقنة يخطط لها محترفو دعاية.. دهاة! 
احزاب مـتسلطة تـسهم في تلفـيق احلمالت التسـقيطية
رؤســاؤهـــا يــطــيــلــون الــكالم عـن الــنــزاهــة وهم حــمــاة

فسدين والناس بغفلتها تساعدهم. ا
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من أهم ما يـتصف به االنسان قدرته على التكيف مع الظروف احمليطة به  وهذه

الظروف تشتد وطأتها عليه حينا وتخف في ح آخر .
-2-

ـقــالـة هـو انّي الـيـوم ابـتـدأت الـشـهـر الـثـالث من والـذي دعـاني الى كـتـابـة هـذه ا
دة بـسبب جائحة اعتـكافي في منزلي من دون مـغادرته على االطالق طيـلة هذه ا

الكورونا ...
والسؤال األن :

نزل مَنْ كانت عادتُه تفقد األحبة  كيف يقوى على الصمود داخل ا
وحضور اجملالس العامة واخلاصة مِنْ دُونِ أنْ يصل الى باب داره ?

واجلواب :
انـها الـقـدرة على الـتـكيف الـتي مـنحـهـا الله سـبـحانه لـكل واحـد منـا لـيواجه بـها

التحديات .
-3-

نـزل لـفـتـرة طـويـلـة يُـورث الكـآبـة والـسـأم والـضـجـر فـكيـف يدفع انّ الـبـقاء فـي ا
االنسان عنه هذه الغوائل ?

اجلواب :
انا ال أخشى الغوائل ما دمت مع (الثالثي احلبيب) :

القلم
 والقرطاس 

والكتاب .
-4-

لل... ذكور كفيل بإبعاد شبح ا لقد دلت جتربتي اخلاصة على أنّ الثالثي ا
-5-

ـدة قـد جتــد لي ثالث مـقـاالت مــنـشـورة فـي ثالث صـحف في يـوم وخالل هــذه ا
واحد هذا وأنا في مرحلة الشيخوخة التي قال فيها الشاعر :

قلبي خزانةُ كل علمٍ كان في وقتِ الشبابِ
شيبُ فكدتُ أنسى فيه فاحتة الكتاب وأتى ا

ذكور عبّـر عن جتربتـه اخلاصة وليس  وجتربـتنا الـراهنة دلّت عـلى أن الشاعـر ا
عن كل من اشتعل رأسه شيبا ..!!

-6-
ومن اهم حكايات التكيّف مع الظروف قصة تقول :

ـدن أنْ يكـون حاضـراً في احدى الـبوادي وقـد حضرت اتفق لـواحد من سـكّان ا
رأة  –دون حـاجـة الى قـابـلةٍ  –ان احـدى النـسـاء هـناك الـوالدة  واسـتـطـاعت ا
ـهـمة  فـمـا كـان منه االّ أنْ صـمم عـلى الـتغـاضي عن طـلب الـقابـلـة ح تـقـوم با

تطلبها زوجته حال الوالدة .
ـنـزل  وتـظـاهـر بـانه ذاهب جمليء بـالـقـابـلة  وحـ جـاءهـا اخملـاض تـركهـا في ا
ـرأة البدوية ولكنه وقرر ان ال يـعود االّ وقد تمت الوالدة قـياساً على والدة تلك ا

ح عاد وجد زوجته وقد فارقت احلياة ..!!
ـرأة احلـضـرية ـرأة الـبـدويـة تـكيّـفت مـع ظروفـهـا وال يـصح ان تـقـاس بـهـا ا ان ا

الختالف الظروف ..
غزى قد بان بوضوح . وسواء كانت القصة صحيحة أم مكذوبة فانّ ا

-7-
واذا كان الـكثيرون قد تكيّـفوا مع ما فرضته (الكورونا)
علـيهم من قـيود واجـراءات فانهم أَبَـوْا أنْ يتـكيـفوا على
فـسدين وستـبقى األوضاع التـعايش مع الفـاسدين وا
ـأزومة بـ الـفـريـقـ الى ان يـعـود احلق الى نِـصابِهِ ا

ال العام مِنْ نُصّابِه . ويؤخذ ا

ومــــصـــري  الــــكــــبــــاشي يــــوضح
مــوجـبــات عـزْل الــبــشـيــر  (قُـدّاس
األحد) في مـيدان اإلعتـصام إسوة
بــــصالة اجلـــمـــعــــة  عـــلي احلـــاج
محمد يثأر بصيغة مطالب حددها
في مـؤتـمـر صـحــافي الـبـشـيـر في
(فــيـــلال) كــتــلـك الــتي أوْدع فــيــهــا
بـومـدين رفـيق نـضـاله بن بـيـلال...
ثم من (افــيـلال) إلى سـجن (كـوبـر)
) الـسـيـسي مـع بـعض (اإلنـقـاذيــ
يـهـاتف الـبـرهـان بـقـصْـد الـتـشاور
والـــدعم  رمـــوز قـــيـــادات احلَـــراك
تــــتــــشــــاور في مــــوضــــوع شــــكْل
احلــكـــومــة  رئــيـس دولــة جــنــوب
الـسودان يـؤكد لـلـبرهـان أن زوجة
الــبـــشــيـــر وأوالدهــا لـــيـــســوا في
ــــواقف اجلــــنـــوب  تــــنــــاغْـم في ا
والتـمنيـات ب الـبرهان
والـــــــــصــــــــادق
ــــهـــدي الـــذي ا
يــــــــــــــــؤكـــــــــــــــد
اإلســــتــــجــــابــــة
طـالب احملكـمة
اجلـــــنــــــائـــــيـــــة
الــدولــيــة  سـعي
حثـيث إلسـترداد
ـنهـوبة األموال ا
تــنـــاغْم مـــفــردات
الـــبــــرهـــان عـــبْـــر
فضائية (العربية)
مع بعض مـفردات
ـــهــدي الـــصــادق ا
فـي مـــــــؤتــــــــمـــــــره
الـصـحـافي  تـوافُق
مقرون بـالتحـفظات
على تـكوين مـجلس
ســــــــــيــــــــــادي مـن 7
3 مــــــــــدنـــــــــيـــــــــ و
عـســكـريـ ومـجـلس
دفــاع مــشــتــرَك من 7
عسكرين و3 مدني  شهر الصوم

يحسر األخذ والرد.
ــر: إسـتـعـمــال الـقـبـضـة اخلـيـار ا

احلديدية
مــقــاعــد اجملــلــســيْن لــيـس كــافــيـاً
لتـأسيس شراكـة مدنـية -عسـكرية
حـقـيقـية  مـالحظـات طـرف محـايد
دنـية-الـعسـكرية حـول التولـيفـة ا
كـيف يـرى الـبرهـان ظـروف الـقرار
العسكري بإسقاط البشير وما تال
ذلك ... ويؤكد أن التغيير سوداني
(وبـــــادر إلـــــيه الـــــشـــــعب من دون
تـــــدخالت خـــــارجـــــيـــــة) ســـــودان
ـــــدنـي الـــــثــــوري- الـــــصـــــادق.. ا
العـسكري كمـا أوضحه في مـقابلة
مـعـه نـشـرتْــهـا صــحـيـفــة (الـشـرق
األوسط) احلـزب الشـيوعي يـعتـبر
الـوثـيـقـة القـانـونـية الـتي سـيُـعمل
بهـا خالل الفتـرة اإلنتقالـية (أبقت
على كل إتـفاقـيات الـنظـام السابق
الــتي تـــمس الــســيــادة) خــطــوات
ومــواقـف ســبــقت الــتـــوقــيع عــلى
الــوثــيـــقــة  إصــرار عــلى مــجــازاة
رمــوز الـــعــهــد اإلنــقــاذي بــصــرف
الــنــظــر عن مــســألــة احلــصــانــات
ـلـمـوس شـروق شــمس اإلنـفـراج ا
بهرة  أهم للتجربة اإلحتجاجية ا
الـــــنــــــقـــــاط في إتــــــفـــــاق (اإلعالن
الـــســيــاسـي) الــشــيــوعـي يــقــاطع
والــبـعث يــرى في اإلتـفــاق خـطـوة
إلى األمــام  نـسـائم إسـتـقـرار عـلى
أهــــبـــة احلـــلـــول مــــحل عـــواصف
احلَــراك عـلى مـدى خــمـسـة أشـهـر
مـواقف دول اجلـوار بـ مـسـانـدة
اخلـيـارات والـتـرحـيب بـالـتـراضي
تـسريـبات حـول مـحاولـة إنقالبـية
ـشاركـ ب وتـسمـية الـعنـاصر ا
عسـكريـ ومدنيـ باإلسم الـبيان
األول لـلعـمـليـة اإلنـقــــــالبيـة الذي
كـــان ســـيـــتــــلـــوه رئـــيس األركـــان
ـشـتـرَكـة الـفـريق أول ركن هـاشم ا
ــطــلـب  طــبــعــة ســودانــيـة عــبــد ا
ـصـري بشـتى تـنوع لـلـمشـــــــهد ا
ـــهــدي الـــظــروف واألشـــخــاص  ا
اآلخر (مبارك الفاضل) يكشف عما
لــــديه من اخلــــفـــايــــا عن حــــقـــبـــة
الـتـعـامل مع الـبشـيـر ... ويـسـتبق
وإنحياز فرضـية (إنقالب الـقصر) 
قـــيــــادات عـــســـكــــريـــة إلى حَـــراك

. احملتج
oz«dŠË f¹—U²  ∫sÓ−N² *« œd «

لقاء في جوبـا لتهدئـة عبد الواحد
مـحمـد نور  فـرصـة من (حمـيدتي)
بـعـد الـبـرهـان إلقحـام مـصـر طـرفاً
يـــســـاهم فـي تـــذلـــيل الـــعـــقـــبـــات
تــوضـــيح بـــرهــانـي لــلـــمــحـــاولــة
اإلنـقالبـيـة الـتي إرتـبـطت بـرئـيس
ـطـلب هـيـئـة األركـان هـاشم عـبـد ا
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نـتــيــجـة الضــطــرابــات نـفــســيـة
تـعـانـي مـنـهــا شـخـصــيـة هـؤالء
ـتــأســلــمــ دون أن نــرى اثـر ا
لــقـــيـم اإلسالم واخالقـــيـــاته في

سلوكياتهم.
ان اإلسالم الـــذي نـــعــــرفه نـــحن
ـا يتـضمنه من سـلم  عـامة ا
مــبـاد وقــيم حتــددهــا تــعــالـيم
الدين االسالمي على انـها معيار
ـرضي عليه من للـعمل الصالح ا
اخلـــــالـق ومـــــا يــــعـــــتـــــبـــــر من
ـكن أن يـثـاب احلـسـنـات الــتي 
عـــلــيـــهـــا االنــســـان في احلـــيــاة
اآلخــــرة كــــاالمـــانــــة والــــوفـــاء
الــصـــدق ومـــعـــامـــلــة اآلخـــرين
بـــاحلـــســــنى رفض الــــســـرقـــة
واخلـــيــــانـــة والــــزنى الــــقـــتل
ــعــروفــة وغــيــرهــا مـن الــقــيـم ا
األخرى التـي يتمسك بـها العرب
أو بـقية مـواطني الـدول العـربية
من غــيــر الــعــرب مــســلــمــ أو
ــــــا فــــــيـــــــهم أديــــــان أخـــــــرى 
. لـــعل غـــالــبـــيــة الـــعــلـــمــانـــيــ
ـتأسـلـم يـقـفون بـعـيدا عـنـها ا
ـسـافـات واسـعـة قـد تـخـــتـلف

من شخص آلخر. 
فــالــتـــأســلم وكــمـــا عــرفــنــاه في
أعـاله: هـــو اســـتــــخـــدام الـــدين
االسـالمي لـــتــــحـــقــــيق اغـــراض
دنــــيـــويــــة من خالل تــــســــيـــسه
واعـتمـاده في اللـعبة الـسيـاسية
كوسيـلة لتحقـيق أهداف دنيوية
واشباغ رغبات شخصية ال دخل
لــهــا بــالــدين  فــهــو دين جــديـد
تـمـاما غـاياتـه احليـاة الدنـيا وال
ـــان عالقــــة له بــــاآلخـــرة أو اال
ـتــأسـلم ــزعـوم بـاخلــالق. ان ا ا
بقدر ما يظهره أو يبدو عليه من
صــدق في اجلــانب الــعــبـادي أو
الـطقـوسي هـو انـسـان مـخـتلف
بـــشـــكـل مـــلـــحــــوظ في اجلـــاني

عامالتي من الدين. ا
ـا ـتـأسـلم الـذي ر سـنـجـد ان ا
كـان صـادقا وهـو يـبكـي خشـوعا
عـنـد الصالة أو قـراءة الـقران ال
يــتـــورع عن الــكـــذب والــســرقــة

واالحــــتــــيــــال في تــــعـــــامــــله مع
االخـرين عــادة تـمــيل الـغــالـبــيـة
منـهم لـسرقـة األمـوال العـامـة لو
ســــألــــته كــــيف يــــجـــوز لـه هـــذا
ســيـفـسـرهـا لـك عـلى انـهـا أمـوال
ــالـك وهـــو مــســـلم مـــجـــهـــولـــة ا

. سلم محتاج وهذه اموال ا
وأخـيــرا مــا نــشـاهــده الــيـوم من
عـــمــلـــيـــات قـــتل االخـــرين وقـــتل
تـفجرات وسط الـنفس أحيـانا بـا
التـجمـعات الـبشـرية إليـقاع أكـبر
ـــرتـــدين ــــســـلـــمــــ (ا األذى بـــا
بــالــنـســبــة له) لــلــحــاق بــاجلــنـة
والزواج من احلـور العـ وشرب
اخلـــمـــور من انــــهـــارهـــا. وآخـــر
طــريــقــة لالبــداع بــالــقـتـل العـداء
ــــرتــــدين مـن بــــقــــيـــة اإلسالم وا
ـسلـم هي الـذبح بالـسك مع ا
الـصراخ بـأعلى األصـوات تكـبيرا
وحمدا للباري على ما حققوه من
نصر على اعداء اإلسالم ومكنهم

من ذبحهم..!?
WO{d  ÷«dŽ«

ان الـتـأسـلم في جـوهـره لـيس اال
تــعــبــيــر ومـظــهــر جملــمــوعــة من
ـــرضـــيــــة والـــعـــقـــد األعــــراض ا
الـنـفــسـيـة الــتي تـشـكــلت بـسـبب
الصدمات واالحداث التي تعرّض
لــهــا اجملــتـمـع الــعـربـي في كــافـة
اقطـار الـوطن الـعـربي وكـان لـها
انـعـكاسـات مـبـاشـرة عـلى حـياته
ــعـاشــيـة أو األمــنـيـة الــيـومــيـة ا
وحـتى ما يـشـكل خلال أو تـصادم
مع معتقدات كان يؤمن بها وذات
ـا يــعــرف بـعــلم الــنـفس عالقــة 
بـــتـــقـــديـــر الـــذات واحلـــال حـــال
الــعـراق فـي ظل االحـزاب االسالم
الــســيــاسي والـى مـا وصـل الــيـة
الــبــلــد من تــدهــور بـكـل مـفــاصل
احلــيـاة وانـكـشـفت شــخـصـيـتـهم
عند الوصول لكرسي احلكم فاين
ـــــــــــان ?ايـن الــــــــــصـالة? ايـن اال
اخلـشـوع? وتــبـ انـهم اصـحـاب
عــقـد في الـالشـعــور لم تـغــفـر من
ــ لــكـذب صـالتـهم مع رب الــعـا

الله.

الـوســائل الـدفــاعـيــة ومـا تــسـمى
بـالـتـحـلـيل الـنـفـسي مـيـكـنـازمـات
الــدفـــاع كـــا الـــتـــبـــريـــر والـــكــذب
والـتـقـمص والـنـكـوص واالسـقـاط
واخلداع وغيرها ووصفهم القران
الــكــر وذكــرهم وشــخــصــهم من
خالل االيـات االكـثـريـة اذكـر مـنـها
مـخـتـصـر اكـثـرهم لـلـحق كـارهون
,اكـثــرهم ال يـعــلـمـون  ,اكـثـرهم ال

يفقهون وغيرها .
s¹b « Â«b ²Ý«

لــهــذا الـــســبب اســتــخــدام الــدين
اإلسالمي  عـند الـبـعض لـتـحـقيق
أغراض دنيويـة من خالل تسيسه
واعـتـماده في الـلـعـبـة السـيـاسـية
كوسيلة لتحقيق اهداف دنيوية ال
دخـل لهـا بالـدين.فـفي افغـانسـتان
سـمــعـنــا ان اجلـهــاد ضـد الــكـفـار
الـسـوفــيت وتـبــ بـعــد ذلك انـهـا
لــعــبــة امــريــكــيــة لــلــتــخــلص من

السوفيت
بـــعـض االشـــخـــاص الــــذين رأيت
كــيـف أنــهم يـــتــحـــولــون بـــشــكل
فــجـائي لـلــتـدين عـلـى أثـر صـدمـة
نـــفـــســيـــة قــويـــة تـــصــادفـــهم في
حـيـاتهم كـفـقد قـريب أو حـبيب أو
اخلـيبـة والـفشل في حتـقيق رغـبة

أو طموح كبير
ــكن الــنـظــر حلــالــة االنــدفـاع ال 
اجلماهيري نـحو التأسلم اال على
انـها حـالـة هسـتـيريـا جـماعـية ال
ــان عالقـــة لــهـــا بــالــعـــقل وال اال

بالدين.  
وهــــنـــــاك اتــــفـــــاق أيــــضـــــا بــــ
اخملـتصـ النـفسـانيـ ان حاالت
الهستيريـا أو االنفعاالت النفسية
الــشـــديــدة قـــد تــنـــتـــقل أحــيـــانــا
بـــالــــعــــدوى كـــمــــا هي االمـــراض

العضوية األخرى.
ونـشـدد هــنـا عـلى ان مـا نـراه هـو
تــأســلم ولــيس تــدين وهــو الـذي
ثل الـبـعد اآلخـر لـلبـحث فـهو ال
يــشـبه وال يــرتـبط بــاالسالم الـذي
نــــعـــــرفه اال بــــاألقـــــوال. بل هــــو
حـركـات جمـاعيـة أو فرديـة تتـبنى
اسم اإلسالم أو مفـاهيم إسـالمية

ÂöŽù« 5Ð f³²K*«
WÝUO «Ë

عـاصر ورجالُها في صراع مـنذ أن ظهرت وسائل اإلعالم بـطابعها ا
مع رجـال الـسـيـاسـة حتى وإن كـان رجـال اإلعالم في أحـيـان كـثـيرة
رجـالَ سياسـة. ويعـود التنـافر ب الـفاعـل في اجملالـ إلى التداخل
بـ مجالَيْهما وهو الـتداخل الذي قد يتحول إلى جتاذب وصراع في
بـعض األحـيان ومع ذلك تـبـدو العـالقة بـ اإلعالم والـسيـاسـة وثيـقة
ـكـن أن نـعـزل الــعـمــلـيـة ومـتــداخـلــة إلى حـد بــعـيـد لــدرجـة أنــنـا ال 
الـسـيـاسـية عـن األنشـطـة اإلعالمـيـة. ويـتـضح الـتأثـيـر عـلى مـسـتـوي
ا يتصل بـالقيم والـسلوك واالقتـناع أو التـعبئة : فردي خـاص  اثـن
ثم جــمــاعي من خالل الــتــكــامل الــســيــاسي أو الــظـواهــر احلــيــاتــيـة

اخملتلفة.
ـنـوطة بـالـسـياسـة لـيس فقط من إن وظـيـفة اإلعالم تـخـتلـف عن تلك ا
زاويـة أفق االشــتـغـال وطـبـيـعـة الــرسـالـة ولـكن أيـضـًا بــحـكم طـبـيـعـة
ـرجتـاة من هـذا كـمـا من تـلـك. ثم إن زمن الـسـيـاسـة لـيس الـغـايــات ا
نـظومة في بـالضـرورة هو زمن اإلعالم; فـلألولى االشتـغالُ بـجوهـر ا
حـ أن للثاني اإلخبارَ العابر الذي قـد ال يترك أثراً كبيراً في البنية
أو تأثيراً في السياق. من هنا تتجلى أهمية طرح إشكالية االستقاللية

التي قد يدعو لها اإلعالمي.
ا يعملون في مـجال البحث اإلعالمي والسياسي ال يـختلف الكثيـر 
في أن هـنـاك جدلـيـة حول مـوضـوع هذه الـعالقـة الـتي تأسـست بـفعل
ـستـمـرة ذات الـطابع ـيـدانيـة والـتـصادمـات ا الـنـشاطـات الـنـظريـة وا
ـصـالح الـصـراعي وهـو أمـر طـبـيــعي في عـالم مـتـغـيـر تـغـلب عـلـيه ا

ال. تناقضة وتوحش السيطرة واالستبداد والسلطة وا ا
ـا كـنت مـتـوجــسـاً في حتـلـيل هـذه الـعالقـة لـكن الـكـتـاب الـرصـ ر
لـتبسة) لـلزميل د. صبـاح ياس قد (اإلعـالم والسياسة  –الـعالقة ا
لتـبسة بينهما من زاوية التجربة أضـاف لنا معرفة عن هذه اجلدلية ا
ـيدانية ورؤية الباحث العلمي لتـشكل عمقاً في تفكيك هذه العالقة ا
وإعـادة تشكليها بطريـقة علمية بعيـداً عن هذا االلتباس النظري. وهو
مــا يـجـعــلـنـي هـنــا راصـدًا ومــحـلالً ألفــكـار الــكـتــاب أكـثــر من كـوني

مستعرضاً ناقداً له فهذا مجال آخر ورؤية وظيفية مختلفة. 
ـؤلف منذ البدايـة يحذرنا من (االنسيـاق وراء القناعات اجملردة أو وا
الـعـواطف الـسـائـدة عن تـلك الـعالقـة الـبـالغـة الـتـعـقـيـد والـتـشـابك ب
الـطرف هي عالقة يصعب حتديـد أبعادها في الوقت الذي تتواصل
تـبادل من دون تـوقف); بـهدف (اإلحـاطة فـيه عـبر الـتفـاعل والـتأثـيـر ا
ـفـتـرض ولـضـمـان سالمـة الـتـناول ـشـكـلة االلـتـبـاس ا ـوضـوعـيـة  ا
ــنــهــجي). لــذلك تــنــاول هــذه الــظــاهــرة بــشــكل تــكــامــلي من خالل ا
مـوضوعات مختلفة ولكنها مترابطة للوصول إلى احلقيقة وفك ألغاز

وضوعي.  نهج التفكير الناقد وا هذه العالقة وإعادة ترتيبها 
ـلتـبسة هـناك مـوضوعـات مهـمة في الـكتـاب تبـحث عن هذه الـعالقة ا
أبـرزُهــا الـبـحث عن اخـتــراق الـبُـنى الــثـقـافـيــة لـلـمـجــتـمـعـات وفـرض
الـسيطرة والهيمـنة على العقول من خالل الـبث الفضائي الذي (يهطل
ــطــر عــبــر األقــمــار الــصـنــاعــيــة) وعالقــة اإلعالم بــاخملــيالت مــثل ا
ـعـلـومات ـة والـسيـطـرة عـلى طـرق نـقل ا الـسـيـاسـيـة ومركـزيـة الـعـو
ــشـهـد الـعـربي وتـنـاقـضـاتـه وأزمـة االنـتـمـاء والـتـمـويل في وحتـلـيل ا
الـصـحــافـة الـعـربـيــة واإليـدلـوجـيـة والـســلـطـة واإلعالم وفن تـرويض
اإلعالم ألن الــسـيـاســة (كـمــا هي احلـروب تـمــارس عن بـعــد وكـمـا
ـكن اليوم إرسال الصواريخ إلى مناطق تـبعد عن انطالقها بواسطة
ساعـدة منظومة من بـرامج علمية مـعتمدة على مـعلومات مسـبقة أو 
األقـمار الـصنـاعيـة فـإن احلمالت اإلعالمـية تـنظم وفق بـرامج دقيـقة
عـنى أن الـسـيـاسة حتـمل صـوراً وهـميـة ولـكـنـها تـصـيب الـهـدف) 

أضحت توظف بشكل مبرمج طاقة اإلعالم من أجل حتقيق غاياتها.
ـعركة حُسمت عمـليّاً لصالح السـياسة فلم يعد ويـستنتج ياس أن ا
رشد السياسي) وتنفيذ أوامره! أمام اإلعالم إال خيار االنقياد إلى (ا
إنـها عـصبـية من نـوع آخر حتمـل بصمـة استـبداد الـقوة الـسيـاسية
ـهنـيـة تـتراجـع في ترتـيـبـها من ـسؤولـيـة ا وهـو الـسبـب الذي يـجـعل ا
صـطلـحات اإلعـالمية نـاحيـة األهمـية في الـرسائل االتـصالـية حـيث ا
تـتـغـيـر حسـب توجـهـات الـسـيـاسة فـيـتـحـول الـعدوان واالحـتالل إلى
صداقية حترير واحلصار والتجويع إلى محاولة ضغط وتصويب! وا
(سـتـار مـضـلل تخـفي وراءهـا نـوايـا مـدمـرة حيـث أصبـحت الـتـقـنـية
ـارسـة التـحـايل باإلخـفـاء والتـزويـر الستـبدال احلـديـثة وسـيـلة إلى 
صـورة بغـيرها.. و إنـشاء عالقـة قائـمة علـى االحتواء بـ السـياسة
واإلعالم وعالقـــة قــائــمـــة عــلى تـــوظــيف الـــســيــاســة لـإلعالم ولــيس

العكس).
ـكن تصوُّرُ الـعملـية السـياسة بدون وحـسب الكثـير من البـاحث ال 
عـمليـة تواصلـية موازيـة لها أو قـائمة بـصلبـها ألن العالقـة ب طرَفي
قايـيس تختـلف دائرة التأثـير بيـنهما ـعادلة هي عالقـة جدلية بـكل ا ا
بــاخـتالف األنــظـمــة الــسـيــاسـيــة الـســائــدة; فـالــنـظــامـان أي اإلعالم
والـسـياسـة كالهـمـا يتـأثـر باآلخـر ويـؤثر فـيه وإن كـان الـتأثـيـر الذي
ارسه النظام السياسي على نظام اإلعالم في البلدان النامية بشكل
خـاص أكــبـرَ من تـأثـيــر اإلعالم عـلى الـنــظـام الـسـيــاسي. مع أهـمـيـة
الـتـذكيـر بـالعالقـة الـتاريـخـية الـتبـادلـية بـ اإلعالم والـسيـاسـة حيث
كـانت لـلسـيـاسي األرجحـيـة في ميـزان العـالقة بـينـمـا أصبح اإلعالم
الـيوم هـو الذي يـقود ويديـر السـياسـة وأصبح الـقرار الـسياسي ردةَ
ا تتفوق فـعلٍ على حمالت اإلعالم ووسائل التواصل االجـتماعي. ور
حـمالت التكنولوجيا الـوسائطية في فاعليتـها وتأثيرها ومردودها على

وسائلَ تقليدية كالتظاهرات واالعتصامات.
تنوعة تـبقى أهميـة الكتاب في ثـراء معلوماته واتـساق موضوعـاته ا
ولـغـته الـعـلـمـيـة الـرصـيـنـة والـتـجـربـة الـتـكـامـلـيـة لـلـمـؤلف كـسـيـاسي
ا أضاف نكـهة متميزة في مساره ي  ودبـلوماسي وإعالمي وأكاد
نطقيـة وحداثة فكرته الـفكري ودراما حبـكته وفي تسلسل أحـداثه ا
وبـنـائه الـرصـ ومـنـهـجـيـته الـنـقـديـة والـتـحـلـيـلـيـة لـتـفـسـيـر األفـكـار
فـتأسست لـنا بعـد قراءة الكـتاب منـهجيـة واضحة لـفهم هذا االلـتباس
نـظمـة لـلعالقـة ب بـ الـسيـاسة واإلعالم و(اإلفـصـاح عن القـواعـد ا

 .( الطرف
لـكنني كنت أتمـنى أن يكون الكتـاب مدعماً باإلحـصائيات التي تـقنعنا
ـنهجـية التحـليل وأن يحـتويَ على استـشهادات من الـواقع العملي
ـشـهـد ـتــلك جتـربـة ثــرة وحـضـوراً قـويّــاً في ا ـؤلف  خـاصــةً وأن ا
الـسياسي واإلعالمي في العراق في فترة زمنـية طويلة ومهمة وريادة

متفوقة في أسرار العمل ودهاليزه. 
ـسـتـمر ويـفـتح أفـقاً وبـعـدُ فالـكـتـاب يـفتح لـنـا بـاب جدلـيـة الـنـقاش ا
لتبـسة ب السـياسة واإلعالم والصراع لـلتفكـير اجلاد في العالقـة ا
ـؤلف على سـتتـر والظـاهر بـ اإلعالمي والسـياسي. وكان ا الـدائم ا
ا تـميـز) ور ـتمـكن هـو اإلعالمي ا حق عـنـدما قـال إن (السـياسي ا
أكـون على حق أيـضاً عـندمـا أقول: إن كل شيء فـي السيـاسة إعالم

تميز! ثقف السياسي ا تمكن هو ا واإلعالمي ا
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االمارات

شهق الناس

وسـال من هـذا جتــتـمع الـيـة هـذا
الــغــفـيــر من الــنــاس فــقــالـوا انه
ــلــقب االمــام عــلي بـن احلــسـ ا
بـــالـــســـجـــاد فـــانـــشـــد الـــفــرزدق
شهورة لهشام بن عبد قصيدته ا
ـــلك وهـــذا جـــزء مـــنـــهـــا الـــذي ا
ـطـروح ـوضـوع ا يـتـنـاسـب مع ا
ويـوضـح ان االنـبـيـاء واالوصـياء
والــصــاحلــ يــتـــعــامــلــون فــقط
بـاجلـزء الـشـعـوري ( الـواعي) من
الـــــعـــــقـل امــــا اجلـــــزء الـــــثـــــاني
الالشـــعـــوري لــــديـــهم خـــالي من
ــة الـتي ـؤ الـعــقــد والـذكــريــات ا
تـؤثر عـلـى اجلانـب الـشعـوري لم
ـعـنى لم يـرفض طلب او يـقل ال 
يزجـر شخص او يكـذب او يتلون

بلون اخر:
حَـمّـالُ أَثـقـالِ أَقـوامٍ إِذا اِفـتُـدِحـوا
         حُلـوُ الشَمـائِلِ تَحلـو عِندَهُ

نَعَمُ
ــدِهِ مـــا قـــالَ ال قَطُّ إِلّــــا في تَـــشَـــهـُّ
لَوال التَشَهُّدُ كانَت الءَهُ نَعَمُ
عَمَّ الـبَـرِيَّةَ بِـاإلِحـسـانِ فَـاِنـقَـشَعَت
        عَــنـهــا الــغَـيــاهِبُ وَاإلِمالقُ

وَالعَدَمُ
اما االنـسان الـذي يكون بـعيد من
الـله سبـحـات وتعـالي يكـون لديه
الـالشــعــور مـلــيـئ بــالــتــراكــمـات
ـة والعـقد فـتكون ؤ والـذكريـات ا
مؤثـرة على عـقلة الـشعوري وهي
تتـحكم به في اخـتياراته وافـعالة
واذواقه ويـكـون دائـمـا يلـجـأ الى

الصـالة والدعاء والـعبـادة بشكل
عــام ويـــبــدأ االنــســـان خــالي من
ـتــرسـبـة فـي الالشـعـور الـعـقــد ا
عروف عنهـا حسب النظريات وا
ــتـمـثـلــة بـالـتــحـلـيل الـنـفــسـيـة ا
النفسي تكـون مؤثرة في سلوكنا
وقـراراتنـا وافعالـنا واخـتيـاراتنا
.وان تـــســـربـــهـــا خـــارج الـــعـــقل
الالشـعوري يـتـيح فـرصـة لـلـعقل
ـارس حــقـة بـكل الـشــعـوري ان 
حـرية بـدون تأثـير .هـذا يعني ان
هــنـاك فــرق كــبــيـر بــ االنــسـان
اخلـالي من الـعـقـد في الالشـعـور
ـــمــــتـــلئ عــــقـــد في واالنــــســـان ا

الالشعور .
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االنـــســان الـــذي يــكـــون شــعــورة
نــظـيـف خـالي مـن الـعــقــد يــكـون
صـريح وواضح وصــاحب كــلـمـة
صــادقـة وال يـســتـطــيع ان يـكـذب
اطالقاً ,اختـياراته تـكون منـصفة
وعــادلــة ويــســتــخــدم ذات واحـد
ـكر حـقـيقـية خـاليـة من الزيف وا
واخلـــداع وهــكـــذا هم االنـــبـــيــاء
واالوصــيــاء واالئـــمــة االطــهــار .
واستحضر قـول الشاعر الفرزدق
بـحق االمـام الــسـجـاد ابن االمـام
احلــسـ عـلــيـهم الـسـالم عـنـدمـا
كــان ذاهب لــلــحج فـالــتف حــولـة
جــمــوع غــفــيــر مـن الــنــاس عــنـد
احلجـر االسود فلم يـفسح اجملال
لك فـاستـغرب ل هـشام بـن عبـد ا
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بغداد

اداء الـــــــصـالة واجـب عـــــــلـى كل
مــســلم وهي الــنـور الــذي يــقـذفه
الــله في قــلب الــعــبــد لــيــنــيــر له
طــريق اخلـــيــر والـــفالح ويــأخــذ
بـــيــــده من خـاللـــهــــا لــــلـــطــــريق
ـــســـتـــقـــيم . وحتـــمي الـــصالة ا
ـسلم من الـهلع والـفزع وتـعينه ا
ـصـائب  ,وذلك عـلـى الـشدائـد وا
ــســلم الن الــصالة تــعــلق قــلب ا

بالله تعالى.
كـمـا في قـول الـرسـول ( اريـتم لو
ان نهرا ببـاب احدكم يغتسل منه
كل يــوم خــمس مـرات ,هل يــبـقى
من دريه شئ?)  ,قـــالـــوا ال قــال (
حو فذلك مثل الـصالة اخلمس 

الله بها اخلطايا)
هذا يـعني ان اداء الصالة تـمحو
ـعنى التفسـير النفسي الذنوب 
( الــسـايـكـولـوجي) لـلـتـفـسـيـر ان
الـذنـوب هي الـعـقـد والـتـراكـمـات
ـواقف الـسـيـئة من الـذكـريـات وا
تــتــراكم في الـالشـعــور وان الــله
ســــبـــحـــان وتــــعـــالي فــــتح بـــاب
ــــمــــكن ان لالنــــســــان بــــان من ا
يـــــتـــــخـــــلص مـن مـــــا مـــــوجــــود
بـــالالشــعــور عـن طــريق الــصالة
والــدعــاء الـذي يــتــخــلل الــصالة
وحـسب الـعالقـة بـ الـعـبد وربه
ـان وقـدر االستـجـابة ودرجـة اال
ــطــيع الــله ســبــحــانــة لــلــعــبـد ا
.وبـــالـــتـــالي ان مـــا مــوجـــود في
الالشـعور يتـسرب لـلخـارج بفعل
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لـذا تـلـجـأ اغـلـبـيـة الـزوجـات عـند
حــدوث خالفــات تــذهب الى بــيت
اهـــلـــهــــا ولـــكن هـــذا لـــيس اخلل
االمـــــثل ألنـه اثــــاره ســــتــــظــــهــــر
مـسـتـقــبالً ع عالقـة زوجكِ بـاهـلكِ
ويـــزول االحــتـــرام احـــيــانـــا بــ
الطـرف وتـبث روح الكره بـينهم
لـــــذلك احـــــتـــــوي حتــــدث مـــــعكِ
ونـالحظ اخلـالفــــــات تــــــصـل الى
احملاكم هنا يضطر الزوج الذي ال
يـريـد ان بـخـسر اسـرتـه الى قـيام
ــطــاوعـة ولــكن في نـفس دعـوى ا
الـــوقت قــد يــلــجــأ الــيــهــا الــزوج
إليـقاع زوجـته بخـسارة حـقها من

نفقه وغيرها.
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وحـــسـب مـــا الحــــظـــتـه من خالل
عــمـلـي ومن خالل االسـئــلــة الـتي
وجـــــــــــهـت الـي عـن اخلـالفــــــــــات
الـزوجـيـة أيـقنـتُ ان الـسعـادة لم
ــا ــنـــفـــرد ا تــكـن في الـــســكـن ا
ــسـألـة مــتـعــلـقـة بــخـصــوصـيـة ا
االسرة اذا كـانت لهـا خصـوصية
مـعـيـنــة اجتـاه زوجـة االبن وعـدم
وجود حزازيات ومعامـلتها بأنها
ابـنـتهم قـلبـاً ولسـاناً لم جنـد هذه
اخلالفـات تـكـتـسح احملـاكم وهـذا
يــشــكل خــطــر كـبــيــر عــلى حــيـاة
االســــرة.  وايـــضــــاً لم تــــخــــســـر
الــزوجـة اي شيء عــنـدمـا تــعـامل
اهل زوجــــهــــا بــــحب واحــــتــــرام
وتـعــتـبــرهم اهـلــهـا تــيـقــني بـأنه
ستـكبرين بعـ زوجكِ وسيرضى
الــله عــنكِ ونــحن جــمـيــعــاً نــريـد
طاعـة الله ورضاءه ونـعمل اخلير
لله لـيس لـبشـر.  فرفـقـاً بعالقـتكم
حاربـوا كل عـقبـة بـطريـقـكم ألنكم

ان لم تـسـنـدوا بــعـضـكم لم تـخـلق
ســعــادتـكـم لـذلـك ايـتــهــا الــزوجـة
اسـعدي نـفسكِ بـنفـسكِ النه عنـدما
تـسـعـدين نـفـس حـتـمـاً سـتـفـعـم
زوجكِ بـاحلب واالهتـمـام بعـد يوم
كــامل من ضـغــوطـات الـعــمل فـهـو
يـحتـاج لـراحة يـتـكئ عـليـهـا وهذه
الـــراحــــة لم يـــشــــتـــرط ان تـــكـــون
ـــا بــروح ــنـــفــرد وا بــالـــســكـن ا
ـشـاعر ـفعـمـة با الزوجـة الـذكيـة ا
النقية. نالحظ الكثير من الزوجات
تـردد عــبـارة لـو كــنت بـيت وحـدي
اســـعـــد زوجي واكــــون ســـعـــيـــدة
ومرتاحة ليس كل ازواج يسكنون
ـفردهم يـعـيـشـون حيـاة سـعـيدة
مــتــفـاهــمــة ألنه لــو االمـر مــتــعـلق
اذا تَجد اآلف من دعاوي سكن  با
الــــطالق تـــكــــتـــسح احملــــاكم وفي
مـجـتـمـعـنـا اصـبـحت احـصـائـيـات
الـطـالق تـعــلـو عــلى احــصـائــيـات
ـدى فهم الـزواج.  فـاألمر مـتعـلق 
الــطــرفـــ والــتــعــاون واالحــتــرام
بـــيــنـــهم لـــذلك عــلـى الــزوجــ ان
يـقـدرون بــعـضـهم فـأنت سـنـد لـهـا
وهي سنـد لكَ ما علـيكم اال ان تبث
روح احملــــبـــة بــــيــــنــــكم كـالكــــمـــا
حتتـاجـون بـعـضكم حـافـظـوا على
اسرتكم واسراركم. لنقتدي بعالقة
الــنــورين عــلي وفــاطــمــة (عــلـيــهم
السالم) ما اجـملها من عالقـة نقية
فـلــنـأخــذ من صــبـرهم وتــكـاتــفـهم
وحبـهم الفـطري فلنـصلح انـفسنا
ونــقـــتـــدي بــهـم. يــجـب ان تــبـــنى
الـعالقــة الـزوجــيـة عــلى الـتــعـاون
سـكن يأتي بـتعـاونكم والـصـبر فـا
وتــكـاتــفــكـم ألنه الــصــبــر مــفــتـاح

النهايات اجلميلة.

الـزوجة عنـد امتنـاعها من االنـتقال
الى بـيت زوجـها ويـتـرتب على ذلك
اثــأر مــعــيــنـة فــتــســقط نــفــقــتــهـا
ستـمرة أضافة الى ذلك يـستطيع ا
الزوج عـند اكـتساب احلـكم الدرجة
الــقـــطــعــيــة من ان يـــجــعل زوجــته

ناشزا. 
وأمـا بـخصـوص مـهر الـزوجـة فإذا
كان امتناعـها من االنتقال الى بيت
زوجهـا قبل الـدخـول فيـجب عـليـها
ــقـبــوض من قـبــلـهـا ــهـر ا إعـادة ا
ــؤجل وإذا كـان ويــسـقط مــهـرهـا ا
امـتـنــاعـهـا بــعـد الـدخــول فـيـسـقط
ـؤجل فـقط وإذا كـانت قـد مـهـرهـا ا
هر كـامال فعـليـها إعادة اسـتلـمت ا
ـؤجل ويستطـيع الزوج بعد هر ا ا
اكـتـساب احلـكم درجة الـقـطعـية ان
يطـلق زوجته فورا وال تـستطيع ان
تـــطـــالب بـــتـــعـــويـض عن الـــطالق
التـعـسـفي كمـا يـحـصل في الطالق

العادي لكونها ناشزا. 
أما بالنسبة للزوجة ال تستطيع ان
تـنـفـصل عن زوجـهـا بـعـد اكـتـساب
الــطالق الـدرجـة الــقـطـعــيـة ويـجب
عــلـيــهــا ان تــنـتــظــر ســنـتــان بــعـد
اكـتـسـاب احلـكم الـدرجـة الـقـطـعـية
ـطالـبـة باالنـفـصال كي تـستـطـيع ا
ويكون نفـس احلكم بالنسـبة للمهر
فانـها تـعتـبر نـاشز ويـسقط جـميع
ـهـر وإعادة مـا  قـبـضـه اذا كان ا
قبل الدخول واذا كان بعد الدخول
ـعـجل ويـسـقط تــسـتـحق مـهـرهــا ا
ـــؤخـــر. يـــؤيــد اغـــلـــبـــيــة ـــهــر ا ا
الباحثـون في الشأن االجتماعي ان
الـــســــكن مع اهـل الـــزوج يــــفـــجـــر
اخلـالفـــات الـــزوجـــيـــة وال يـــوجـــد
خصـوصـيـة لـلـزوج فـي امورهم

حل نـــهـــايــــته ســـعـــيـــدة بـــاألصل
السعادة لم تكن وتخلق في مسكن
ا تـنـبع من حب فـطري مـنـفـرد وا
ونـــقي مع شـــخـص  اخـــتـــيــاره
إلكـمـال الــدين مـعه حـب لم تـهـدمه
مــشــاكل عــائــلــيــة عالقــة زوجــيـة
يـسودهـا الصـبر والـتضـحيات من

. الطرف
ـــســكن نــعم جـــمــيـــعــاً نــدرك ان ا
الشرعي حق شرعي وقانوني ومن
حـق كل زوجــة ان تــسـتــقـل بـبــيت
يـلـيق بـهـا وايـضـاً يعـد في صـالح
الــطــرفــ لــكـنه فـي نـفـس الـوقت
هـناك الكـثيـر من احلاالت ادت الى
الـطالق بــسـبب عـدم تــمـكن الـزوج
ـسكـن حسب الـشروط من تـوفـير ا
ــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــشــرع ا
والقانـون نحن في مجـتمع تسوده
صعوبة العيش لدى اغلب الرجال
فــرفــقـاً يــا حــواء بــ ادم حـتى وان
كان حقكِ شرعـاً وقانوناً لكن يجب
ان تـسـندي زوجكِ لـكي يـتوفـر هذا
سكن بعيداً عن اخلالفات وحتى ا
ان كـانت هـنـاك خالفـات فـالـبـيـوت
اسـرار لم يـخـلـو اي بـيت مـن سوء
رأة القوية شـاكل ولكن ا الفهم وا
الــــصـــــبــــورة من حتــــتــــوي هــــذه
اخلالفـــات وتـــتــحـــلـى بــالـــصـــبــر
والــــهــــدوء الن الـــــرجــــال في وقت
الغضب يشتعلون كالنار والنار لم
يطفأها اال ان تعاملنا معها بهدوء

وبرود وادراك.
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ـادة 24 أ. ش ذكــر الــقــانـون فـي ا
السكن ويجب ان يكون سكن يالئم
حــيــاة الــزوجــ ومـســتــقالً لــكن
هــنــاك أمــور أخـــرى تــتــرتب عــلى

مخـتلفاً من الـناحية الـقانونية أذ
ـــســكن يــعـــرف بـــيت الـــطــاعـــة ا
الـشـرعي هــو عـنـصـر من عـنـاصـر
النـفقة الـتي اقرها قـانون األحوال
ـادة 24 أ. ش الــشــخـصــيــة في ا
ــطـاوعــة هي دعـوى امــا دعـوى ا
يقيـمها الزوج إلرجـاع زوجته عند
حدوث خالف بينهم في احملكمة.
ويــــضع اخملـــتــــصـــون بــــالـــشـــأن
الـقـانـونـي مـجـمـوعـة من الـشـروط

لبيت الطاعة وكما يأتي: 
1/ان يكون مالئماً حلالة الزوج

الية ومكانتهم االجتماعية. ا
2/ يـجب ان يــشـتـمل كـل مـا يـلـزم
الــســكن من أثــاث وفــراش ومــواد

مـنـزليـة (اي لـيـس االثـاث الذي 
الـزواج علـيه) ويـكون االثـاث ملـكاً
ـنع القـانون اذا كان لـلزوج ولم 
الـبـيت ايـجـار لكـن يـجب ان يـكون

عقد االيجار بأسم الزوج.
3/ يجب ان يكون خالياً من سكن

الغير.
4/ يجب ان يكون في مكان
مــؤنس تـــأمن فــيه الـــزوجــة عــلى

نفسها وشرفها ودينها.
يعـد بـيت الـطاعـة حالً لـلكـثـير من
اخلالفـات الزوجيـة لكـنه ليس كل
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الـزواج أهم مـؤسـسـة في اجملـتمع
كـونـهـا الـبـذرة الـرئـيـسـة فـهي من
تـــشـــكل إفـــراده عـن طــريـق بـــنــاء
االســـرة ولـــكي يـــكـــون اجملــتـــمع
مـتـقـدمـا يـجب ان تـكـون العـالقات
ــنـتـج لألســر عالقـات الــزوجــيــة ا
نـــاجــحــة وذلـك بــأن تــبـــنى عــلى
اساس الـتعـاون والتوافق الـفكري
والتـكافؤ بـ الطرفـ وليس فقط
احلـب رغم اجلـمـعـاء عـلى وجـوده
! كـذلك يـعـد الـسـكن بـ الـزوجـ
ــنـفـرد في الـزواج شـيــئـا مـهـمـا ا
لـكن ما قـيـمـته اذا كـان بـ اربـعة
جــــدار مع شــــخص يــــســــخـــر من
ـا تـؤمن مـا طـمـوحـاتك ويـهـزأ 
قـيـمـة الـزواج واحلب حـ يـنـعدم
االهـتـمـام وما قـيـمـة الزواج اذا لم
يتحلى بالـصبر وتنجب اخلالفات
ـسـتــطـاع احلـيـاة الــزوجـيـة قــد ا
الــزوجــيــة الـــســعــيـــدة لم تــخــلق
ـا بـالـصـبـر ـنـفــرد وا بــالـسـكن ا
ـسؤولـية الـتكـاملـية والتـكاتف وا
بـــ الــزوجــ يـــصــنع الـــنــجــاح

بتغى. ا
الـكـثـيـر من الـنـاس يـفـهـمـون بـيت
ــــســــكن الــــشـــرعي) الــــطــــاعـــة (ا
بالـصورة غير صـحيحـة ومفهومه
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االمـنــيـة بــتـعــيــيـنــات حـزبــيـة او
القيادات االمنيـة والعسكرية التي
ـنـاصب عـبـر اتـفـاق وصـلت الى ا
مع حـزب إلستـحـصال دعـمه لذلك
يـــبــدو الــعــراق غـــابــة بــنــادق في

ناسبات. بعض ا
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لن تــتـمــكن أي حــكـومــة من بــنـاء
عـالقــات خــارجـيــة حــقــيــقــيــة مع
وجــود قـوى مـســلـحــة قـادرة عـلى
تـــــخــــريـب اي خــــطـــــوة في هــــذا
الـسيـاق ولن تكـون اي انتـخابات
نزيـهة ولن تـتشـكل حـكومـة فعـالة
ولـن تتـمكن أي حـكـومة من تـنفـيذ
مــشــاريع خــدمـــيــة واقــتــصــاديــة
ـسلحـة وسيفلت بوجـود القوى ا
الــفــاســدون من الــعــقــاب ويــبــقى
هـربون احرارا ويـستمر القـتلة وا
ــــال الــــعــــام وإضــــعـــاف نــــهـب ا
مـؤسـسـات الدولـة مـا دام الـسالح
السـيـاسي منـتـشرا. غـالـبا مـا يتم
الـتــركــيـز عــلى الـسـالح الـشــيـعي

ــنـفـلت بــدرجـة أكــبـر من الـسالح ا
بــــهـــويــــات أخــــرى وذلـك ألن هـــذا
ــثل مـفــارقــة سـيــاســيـة الــسالح 
ــفــتــرض ان الــقــيــادة االمــنــيـة فـا
والعـسكـرية والـسيـاسيـة الرسـمية
هـي شيـعيـة وبـالتـالي فـإن السالح
الـرسـمي يـكفـي القـوى الـسـيـاسـية
الـشـيـعـيـة لـتـحـقـيق مـا تـريـده امـا
استعانتهـا بسالح غير رسمي فهو
اقرار منها بفشلها في ادارة الدولة
بقوة االغلـبية السياسـية لتتصرف
كقوى خارج احلـكم او على هامشه
او كـشـريك ضـعـيف فـيه كـمـا تفـعل
ـكونات لـلدفـاع عن سالحها بـقية ا
غـير الـقـانـوني الـتي حمت نـفـسـها
الحــقـة من الــنـقــد والــتـشــهــيـر وا
فارقة التي ترتكبها القوى بفضل ا
الـسيـاسيـة الشـيعـية وهي مـفارقة
تـؤسسهـا زعامـات فردية تـرى انها
اكبر مـن ان تخضع لقـوان الدولة
ا ال تـعترف بشـرعيتها في التي ر

سرها.   

تـعــددت اقـنـعـتـه انه يـؤدي بـكل من
يـعـمل في الـسيـاسـة او لـديه موقف
ســيـاسـي او رغـبــة بـاالعــتـراض او
االحـتــجـاج الى قـنــاعـة بـإن إمـتالك
الـسالح ضــرورة لـلـبــقـاء عــلى قـيـد
العمل الـسياسي وعلى قـيد احلياة
وهــذا يــضع اجملـــتــمع عــلى حــافــة
االحــــتـــــراب دائــــمـــــا ولـــــذلك فــــإن
االستـقرار رهـن بإخـتفـاء الـسيـاسة
ــســلــحـــة لــيــكــون كـل من يــحــمل ا
سالحــــا بــــعـــد ذلك خــــارجــــا عـــلى

القانون.
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حتــديــد الــسالح الــســيــاسي لــيس
سـهال فـمــثـلـمـا هـنـاك سالح يـدعي
القـداسة وسالح يـقول انه عـشائري
وآخــر يـعــتـبــر شـخــصـيــا حلـمــايـة
الــذات يــوجــد سالح رســـمي لــكــنه
يــقـف عــلى حــافــة دائــرة الــقــانــون
ولــــيس داخــــلــــهـــا مــــثل الــــسالح
ــــــدمج بــــــالـــــدولـــــة او احلــــــزبي ا
واطن الذين دخلوا الى االجهزة ا

اآلخـر فـهـو تـهـديـد لـلـمـجـتـمع قـبل
الـــدولـــة بــعـــدمـــا فــتـــحت الـــقــوى
الـسياسـية منـافذ تسـريب سالحها
الـى الـــعـــشــــائـــر وصـــارت تــــتـــقن
ـــنــاورة فــيــمــا يــتـــعــلق بــهــويــة ا
الـسالح فـحـامل الـسالح قـد يـكون
مـوظـفـا أمـنـيــا حـكـومـيـا ويـتـحـرك
بـــغـــطـــاء عــشـــائـــري لـــلــدفـــاع عن
شخصية سياسـية باعتبارها تمثل
العشيـرة او حزب ما او يتدخل في
صفقة اقتصادية او حملة تعيينات
حكومية او لالستيالء على عقارات
الــدولــة او لــتـــصــفــيــة حــســابــات
شـخــصــيــة لــقــد صــنــعت الــقـوى
ـسـلـحــة الـكـثـيـر من الـسـيــاسـيـة ا
االقـنـعـة حلمـايـة سالحـهـا وعـنـدما
جتد نـفسها فـي حرج اعالمي تقوم
بعملـية التزييف الكـبرى عبر اتهام
مـن يـطــالب بــحـصــر الــسالح بـإنه
"يـستـهـدف احلـشـد الـشعـبي" وهي
مـغـالـطـة يـومـيـة فـادحـة.أخـطـر مـا
ــثـله الــسالح الــســيـاسي مــهــمـا

وحتــاشـيــهــا الى حــد يــصــبح من
يــســتــخــدمــهــا مــوضع ســخــريــة
نـهج من قبل قوى استـخدام هـذا ا
احلـكم حقـق النـتائج الـتي تريـدها
هـــذه الــقــوى أكـــثــر من مـــرة عــلى
صعيد رد الفعل النفسي للجمهور
لـكن ان يـتحـول اسـتـحـقـاق ما الى
مـدعاة لـلـمـلل والـسخـريـة ال يـعني
انه لم يعد استحقاقا يجب تنفيذه.
ســــــحـب الــــــسالح مـن الــــــشـــــارع
إستحـقاق يزداد إحلاحـا يوما بعد
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تتداول القوى السياسية واجلهات
الرسمية عبارة "حصر السالح بيد
الــدولـــة" بــإســـراف أتـــلف مـــعــنى
الـــعـــبـــارة ودفع بـــهـــا الـى خـــانــة
التهريج والسخرية وهذا االسراف
في الـتـدوال هـو من منـاهج الـقوى
احلاكـمـة في تدمـيـر أي استـحـقاق
او مـطــلب فــهي تــؤمن ان حتـويل
طـلب الى عبـارة جاهزة وتـكثيف ا
اســتــخـــدامــهـــا ســيــدفـع الى مــلل
ـواطنـ منـها ومن ثم مـغادرتـها ا



لالحتاد العراقي فضالً عن تواجد
ــدرب الك الـــتــدريــبي بـــقــيــادة ا ا
قحطان جـثير وخالد مـحمد صبار
ومــؤيــد جــودي ومــدرب احلــراس
حـسـ جبـار كـمـا شمـلت الـورشة
مـحـاضـرة عن الـتـغـذية وأهـمـيـتـها

. قبلة بالنسبة لالعب بالفترة ا
واوضح جـمـعـة : الـتـجـمع الـفـعلي
نتـخب سيـنطلق خالل لتـدريبـات ا
قبل حتـضيراً لكأس آسيا الشهر ا
ــوافــقـات لــلــشــبـاب وبــانــتــظـار ا
الــرســمــيــة من قــبـل خــلــيــة األزمـة

احلكومية.
يـشـار إلى أن مـنـتـخـبـنـا الـشـبـابي
سـيـلـعب بـاجملـمـوعـة الـثـانـية في
نـهـائيـات كـاس آسيـا لـلشـباب
حتت 19 امـــــــا الـى جـــــــانب
مـنتـخبـات كـوريا اجلـنوبـية

والـــيـــابـــان
والبحرين.
يـــــفـــــتـــــتح
مـــنــــتــــخب
شـــــــبـــــــاب
الــــــعــــــراق
مـنــافـسـات
بـــــطـــــولــــة

كأس 

اســــــــيــــــــا
ـواجـهـة
من العـيار
الــــثــــقــــيل
عـــــــنــــــدمــــــا
يـــــــــــالقــــــــــي
مـــــــنــــــتــــــخب
شبـاب اليـابان
مـنـتـصف شـهر
أكتوبر/ تشرين
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ـستـجد نـتـخب الوطـني ونـادي دهوك بـكرة الـسـلة احـمد عـبـيد بـفايـروس كـورونا ا أصـيب العب ا

 Æ19 كوفيد
ـاضي وقال عبـيد في تـصريح صحـفي  إن (الفـحوصات الـطبـية التي اجـريتـها خالل الـيوم ا

ستجد). اثبتت إصابتي بفيروس كورونا ا
وأضاف (حالـياً اخضع للحجر الصحي والتزم بتعليمات األطباء من اجل عبور هذه احملنة داعياً
رض). الشعب العراقي الى االلتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسالمة لتفادي االصابة با
يذكر ان (الـعديد من الرياضـي العراقيـ أصيبوا بـفيروس كورونا وتـسبب بوفاة النـجم احمد

راضي وعلي هادي).
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وافـقت الـهيـئـة الـتـطبـيـعـيـة لالحتاد
الـعـراقي لـكــرة الـقـدم عـلى تـأسـيس
متاز. رابطة اندية الدوري العراقي ا
وقـال عـضـو الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي
الـشــرطـة عـدي الـربــيـعي في حـديث
صــحــفي إن الـهــيــئـة الــتـطــبــيـعــيـة
لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم وافقت
الــيــوم عـلى مــقــتـرح انــديــة الـدوري
متاز بتأسيس رابطة خاصة بها. ا
وأضاف ان ئيس الهيئة الـتطبيبعية
ايـاد بـنيـان طـالـبـنـا بتـقـد الـنـظام
الداخـلي للرابـطة خالل األيـام القـلية
ـقبـلـة تـتـبعـهـا اإلجـراءات اإلدارية ا

والقانونية الالزمة للتأسيس.
وأوضح الـربـيــعي ان رابـطـة انـديـة
ـمــتـاز ســتـقـوم بــتـشــكـيل الــدوري ا
يـ ومتخصص جلان تضم أكاد
بـلــعـبـة كـرة الـقــدم وقـانـونـيـ ومن
شـــــرائـح أخــــــرى الــــــذين بــــــدورهم
سـيــكـتـبـون الـنــظـام الـداخـلي الـذي
يــراد بـه ان تــكــون رابــطــة رصــيــنــة
وكلة ـهام ا وتعمل على إجناح كل ا

اليها.
ومن جــــهـــــة اخــــرى يـــــدرس نــــادي
االتــصـاالت الــريـاضي ســيـر ذاتــيـة
خلمسة مـدرب من اجل قيادة فريق

قبل. وسم ا الكرة في ا

2014  تـواجه الــفـريـقــ من جـديـد
في دور اجملـمـوعـات بـالـعـام التـالي
حــيث حــقــقل أربــيـل الــفــوز وحــجـز

مقعده في األدوار اإلقصائية.
وقــد اسـتــقــبل لـؤي صـالح تـمــريـرة
نـبــيل صـبـاح عــلى صـدره واسـتـدار
قبل أن يـسدد عـلى الطـاير في زاوية
رمى ليحقق الفريق العراقي الفوز ا
بنـتـيـجة 1-2. خيـرول نـظـام - هوم
بـاراة أمام ثـان كوانغ يونـايتـد في ا

نينه 5 نيسان 2017
سجل ستيب بالزيبات أربعة أهداف
بـاراة ولكن خيـرول نظام في هذه ا
سـجل الـهدف األجـمل عـنـدمـا افـتتح
بـاراة انتهت التـسجـيل علـماً بـأن ا

بفوز هوم يونايتد 5-4.
فقد تابع خيرول تـمريرة عرضية من
اجلهـة اليـسـرى وتقـدم دون مراقـبة
رمى. ليسدد على الطاير بقوة في ا

مايك أوت - سيريز نيغروس
بـاراة أمام بيـرسيـجا جـاكرتا 23 ا

نيسان 2019.
كــان ســـيـــريــز نـــيـــغــروس يـــتـــأخــر
بـالـنـتـيـجة  2-0 خـارج مـلـعبـه أمام
بـيـرســيـجـا جـاكــرتـا لـكـنه جنح في
إدراك الـتعـادل قـبل أن يـسـجل هدف
الـــفـــوز فـي الـــوقت في الـــوقت بـــدل

الضائع من الشوط الثاني.
وقـد جـاء هـدف الــفـوز بـعـدمـا أرسل
ستـيفـان شروك تـمريـرة عرضـية من
اجلــهـة الــيـســرى وصـلت عــلى بـاب
ـرمى إلى مـايك أوت لـيـحـولـهـا من ا

اللمسة األولى داخل الشباك.
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قبل. ورغم القـرعة الصعبة األول ا
لكن منـتخب الشبـاب مازال يجتمع
درب بعيد عبر تطبيق الـفيديو وا
عن جتـهـيـز الـفـريق وبـالـتـالي تـعد
مـــهــمـــة أســود الـــرافــديـن في تــلك

البطولة صعبة للغاية.
ـنـتخب الـعراقي وأوقـعت القـرعة ا
في اجملموعة الثـانية مع البحرين

كوريا اجلنوبية واليابان.
w×B « l{u «

تــفــاقم عــدد اإلصــابــات بــفــيـروس
ـسـتـجـد في الـعـراق دفع كــورونـا ا
وزارة الـصــحـة الــعـراقــيـة وخــلـيـة
األزمــــة لـــلــــتــــشــــديــــد عــــلى مــــنع
الـتـجـمـعـات واحلث عـلى الـتـبـاعـد
االجـتمـاعي وبـالـتالي بـاتت فـرصة
جتــمع الــفـــريق مــعــقــدة جــدا رغم

اقتراب موعد البطولة.
اجلـــهــاز الـــفــنـي بــات عـــاجــزا عن
تغيير الوضع احلالي ألن القرارات
الـصـادرة من إدارة أزمـة اجلـائـحـة

واجبة التنفيذ.
WKDF  WDš

ــنــتــخب قــحــطــان رغم أن مــدرب ا
جــثــيــر قــدم بــرنــامج حتــضــيـرات
كـلفة الـفريق لـلهـيئـة التطـبيـعيـة ا
بــإدارة االحتـاد لــكــنه بــقي أســيـر

الظروف.
ــنــتــخب بــحــاجــة إلى تــدريــبـات ا
أولـــيــــة ومـــعـــســـكـــرات داخـــلـــيـــة
وخـــــارجـــــيــــة وخـــــوض عـــــدد من
بـاريات الـتجـريبـية لـكن يبدو أن ا

الظروف احلالية تمنع ذلك.
w½b³ «  ËUH² «

شاكل التي ستواجه الطاقم أكبر ا
الــفــني هي الــتــفــاوت الــكــبـيــر في
ـــســـتـــوى الـــبــدنـي لالعـــبــ ألن ا
نزل الذي منهاج التحضير داخل ا
أعـده مدرب الـلـياقـة البـدنـية أحـمد

جمعة غير كاف.
اجلــهـاز الــفـني ســيـصــطـدم بــهـذه
ــشـكـلـة في أول جتـمع وسـيـتـأثـر ا
الـفريق في الـبطـولة بـأزمة الـليـاقة

البدنية.
ـنـتخب عـلى اجلانب اآلخـر يـبدو ا
الــيــابــاني أكــثــر جــاهــزيــة وكــذلك

نظيره الكوري اجلنوبي.
وأوقــعت  قــرعت نــهــائــيــات كــاس
شــبــاب أســيــا الــتي جــرت نــهــايـة
ـــاضي في مـــالـــيـــزيــا األســـبـــوع ا
مــنـتـخب شــبـاب الـعـراق حتت 19

قبل  %dOC» ∫ منتخب الشباب يستعد خلوض التدريبات الفعلية الشهر ا

وعـــلى فــلــســطـــ بــثالثــة أهــداف
لـواحــد  وتـصــدر مـجــمـوعـتـه كـمـا
شـارك بــبـطــولـة مـنــتـخــبـات شـاب
الـعـرب  الـتي جـرت في الـسـعـودية
وتـأهل عن مـجـمـوعـته التـي ضمت
مـــنــــتـــخـــبـــات تـــونـس والـــكـــويت
ومــوريـتــانــيــا  قــبل ان يــخـرج من
الدور التالي  بعدما خسرمن مصر

بهدف دون رد.
V ²M*«  U¹—U³

ـنـتخب اولى مـبـارياته وسـيلـعب ا
في  اجملموعة إمام منتخب اليابان
وذلك في اخلامس عشر من تشرين
اول الـــقـــادم كـــمـــا ســــيـــلـــعب  مع
مــنــتـخـب كـوريــا  اجلــنــوبــيـة  في
الـــثــامـن عــشـــر مــنـه وفي احلــادي
والـــعـــشــرين ســـيال عب مـــنـــتــخب
الـــبـــحــريـن ويــتـــرشح اول وثـــاني
اجملــمـوعــة لـلـدور الــتـالي في وقت
تـتأهل أربـعة مـنتـخبـات لنـهائـيات
ــقــرر ان تـقــام في كــاس الــعــالم  ا
انـــدونـــســـيـــا عـــام 2021 وتـــضم
اجملـمـوعـة األولى فـرق مــنـتـخـبـات
ـــضـــيف اوزبـــكـــســـتـــان الـــبـــلـــد ا
واندونـسيا وكـمـــــــــبـوديا وإيران
في وقـت تــــلــــعـب مــــنــــتـــــخــــبــــات
الـسـعـوديـة  واسـتـرالـيـا  وفـيـتـنام
والوس فـي اجملـــمــوعـــة الـــثـــالـــثــة
وتــــضم اجملـــــمــــوعــــة الـــــرابــــعــــة
مــنــتـخــبـات قــطــر وطـاجــاكـســتـان

واليمن وما ليزيا.

في الـــصـــعـــوبـــة  امـــام الـــلـــجـــنــة
ـنـتخـب ولـو إنـهمـا مـرا بفـترة وا

إعداد ولعب.
W¹u  WŽuL−  

واحلــديث عـن مــنــتــخب الــشــبــاب
الـذي سـيـكـون فـي مـجـمـوعـة قـوية
ـباريات صـعبة ومتـوقع ان تكون ا
إمــام ثالث مــبـــاريــات جــمـــيــعــهــا
مــــهـــمـــة  وقــــويـــة وتـــشــــكل حتـــد
ـطالـب في ان يـعكس لـلـمـنـتـخب  ا
نـفسه كـمـا يجب   ويـأمل ان يـثبت
ــنـافــسـات وان يــقـدم وجـوده في ا
نــفـسه كــمـا يـجـب  واثـبـات انه من
ـشـاركــة  من اجل حتـقـيق الــفـرق ا
ـنــجــز بــعــد فــتــرة عــمل طــويــلـة ا
قدتـكون من عام 2016 بعد إحراز
مــنـتــخب الـنــاشـئــ لـكــاس اسـيـا
لـلـنـاشـئـ  تـصــــعـيـد الالعـبـ
لـفئـة الـشبـاب الذي شـارك بـبطـولة
غرب أسيا في فـلسطــــــــ وأحرز
الـبــطـولـة اثــر فـوزه عـلى مــنـتـخب
األردن بـــــــفـــــــارق ركـالت اجلـــــــزاء

الترجيحية.
UOÝ«  UOHBð 

كـمـا شـارك في تـصـفـيـات أسـيا في
ســلــطــنــة عــمــان  وفـي مــجــمــوعـة
ضــــمت مــــنـــتــــخـــبــــات (الــــكـــويت
وبــاكـســتــان  وفـلــســطـ وعــمـان)
وفـيـهــا تـعـادل مع الــكـويت بـهـدف
ومع عــمـان بـثالثـة أهـداف وتـغـلب
عـلـى بـاكـســتـان  بـثالثــيـة نـظــيـفـة

سنـة  ضمن اجملمـوعة الثـانية الى
جانب مـنتـخبات الـبحـرين وكوريا
اجلـنـوبـيـة واليـابـان الـتـي سـتـقام
للـفترة من 14 الى 31 من تشرين
ـقبل في  أوزبـكسـتان  وتـعد أول ا
ـتـابعـ لـلـكرة ـراقبـ وا بـنـظـر ا
األســــيــــويـــة أنــــهــــا األقــــوى بـــ
اجملـموعـات األربع قبل ان يـصفـها
مـدرب مــنــتــخـبــنــا عــدنـان جــثــيـر
بـاجملـمـوعـة احلديـديـة مـا تـتـطـلب
احلـاجـة الى فـتـرة إعـداد مـنـاسـبـة
ــنــافــســة  عـلـى تـخــطي من اجل ا
ــثـل الــطــريق اجملــمـــوعــة  وذلك 
نـحـو الوصـول الى الـنهـائـيات في
مــهــمــة تــبــدو صــعــبــة ويــأمل  ان
تــتـــوفــر ظـــروف اإلعــداد  من اجل
الدخول بقوة لـلتصفيات من خالل
ـبـاريـات جـمع الالعــبـ وإقـامــة ا
الـتـجـريـبيـة والن الـبـطولـة سـتـقام
بالتزامن مع  ما تبقى من مباريات
لـــلـــمـــنـــتـــخـب الـــوطـــني األول في

تصفيات كاس العالم وأ اسيا.
WOFO³D² « WM−K «

ـشـاركتـان يـشـكالن  ضغـطـا على ا
الـلـجـنة الـتـطـبيـعـيـة  إلدارة احتاد
كرة القـدم في  تام أجـواء اللعب
لـلـمـنـتـخبـ  وان تـأتي خـيـاراتـها
أكــــثـــر طـــمـــوحـــا فـي ظل الـــوضع
الــصـــحي الـــذي يــعـــيـــشه الــبـــلــد
والـقـارة   وبـعـد  زيـادة اإلصـابـات
والوفـيات ما يـجعل األمــــــــر غاية
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d…∫ جانب من اجتماع اللجنة التطبيعية الحتاد الكرة

VI∫ الالعب لؤي صالح ينافس على لقب الهدف الطائر

ـعـروف لـيـونـيل مـيـسي في طـريـقـهـا يـبـدو ان حـقــبـة جنـومـيـة الالعب االرجـنـتـيـني ا
لالنطـفـاء  وهذا مـا عززتـه مبـاريات فـريـقه برشـلونـة االسـباني  االخـيـرة السيـما مع
ذكور شهيته التهـديفية التي توقفت عند ترقب اجلماهـير الكروية الستعادة  النـجم ا
ـذكور بـينـما كـانت االمال تـمني  بـتسـجيل مـيسي حد مـباراتـ خاضـهمـا الفـريق ا

هدفه 700 في مسيرته الكروية ..
لـقد بـدات جنوميـة ميسي  قـبل عقد حـينـما استـطاع تسـجيل هدفه الـ100 في عام
ـئويات عبر االعوام السابـقة ليصل حد الهدف 699 والـتي اغلبها 2009 وتوالت ا
ـئـة  لـصـالح مـنـتـخـبه  تـسـجـيـلـهـا مع نـاديه االسـبـانـي  دون ان تـكـون االهـداف ا
ذكور اي محطات نتخب ا شاركات مع ا االرجنتيـنيوالذي مثله دون ان تشهد تلك ا
ونـديـاالت عام 2006 ومـا سعـيـدة سواء بـتـحقـيـقه لـكاس الـعـالم برغـم مشـاركـته 
نـتخب الفـرنسي فضال عن ونـديال عام 2018 التي حـقق لقبـها ا اعقـبهـا وصوال 
ـنتخب االرجنتيني مع الـالعب ميسي في بطولة كوبـا امريكا والكل يتذكر مشاركة ا
قراره باالعتـزال بعد نهايـة مشاركة مـنتخبه  في تـلك البطولـة وخيبة امـال اجلماهير
بـعد نحـو عام او مـايزيد حـينمـا عجز عن تـسديـد ركلة جـزاء كانت كفـيلة بـترجيح

ذكورة .. كفة  منتخبه في البطولة ا
تابـعون في فـشل  ليـونيل مـيسي  مع فـريقه  االسبـاني بعـد استـئناف لـقد اسهـب ا
مـنـافـسـات الـدوري االسـبانـي بعـد جـائـجـة كـورونـا  وابـرز احملـلـلـ  جهـود الالعب
ـذكور الـوحـيدة دون اي اسـنـاد يذكـر من قبل زمـالئه  فضال عن اثـارة الـكثـير من ا
عالمات غيـاب التفاهم  مـع زميله في الفـريق الفرنـسي انطوان غريـزمان  والذي هو
ـشــاركـة االخــر لم يـفــلح  بـتــرك بــصـمــته مع الـفــريق رغم تــوالي اكــثـر من مــوسم 

غريزمان  في الفريق وعدم قدرته على التاقلم ..
لـقد اوضح  احملـللـون  محـاوالت ميـسي الوحـيدة  الـتي  ابرزهـا  في مبـاراة الفريق
االخـيـر ضد فـريق اتـلـيـتك بـلبـاو والـتي  رجـحت  كـفة فـريق بـرشـلـونة بـهـدف وحـيد
جـعلـته يرتقي الـصدارة حلـد مباراة الـريال امـام ريال مايـوركا والتـي جنح بانهـائها
الفريق االول بهـدف لتتجدد  االثارة والـتكيز التي يحملـها الدوري االسباني مقارنة
بالـبطـوالت االوربيـة التي  استـئنـافهـا وكانت قد حـسمت هـوية بـطلهـا منـذ اسابيع

قليلة ..
ويـبـدو الـسـؤال واردا حــول انـتـهـاء  نـفـاذيــة جنـومـيـة مـيــسي  وقـدرته عـلى االبـداع
ـدافعـ  خصـوصا وان مـدة العـقد التي والـتفرد مـثلـما كـان يفـعل بخـصومه  من ا
ـذكـور كـافـيـة البـراز قـدرة الالعب االرجـنـتـيـني  عـلى الـتـواصل تـسـيـدهـا  الالعب ا
خـصوصـا مع فريـقه االسبـاني  الـذي بالشك سيـجد صـعـوبة كـبيـرة  اذا ما انـتهت
ـذكـور في ان يــتـمـكن العــبـو اجلـيل اجلــديـد من سـد فــراغ مـيـسي حـقـبـة الـالعب ا
كن ان يـعانـيه برشـلونة بـذاته حيـنمـا يفـيب عن صفوفه باالخـذ بنـظر االعـتبار  مـا 
الـالعب ميـسي فـي اي مشـاركـة تـنـتـظـره ..ويتـضـاعف الـسـؤال حـول  مـديـات قدرة
الـنــجـومـيـة بـارزة في مــسـيـرة الالعـبـ فــالـكـثـيـر من الالعــبـ الـذين ظـهـروا خالل
العشـرة اعوام  االخيرة  دون ان يـتمكنـوا من احملافظة عـلى مستواهم  فـعلى سبيل
واسم ثابة جنم ا ثال الالعب الـبرازيلي كاكا  الذي كان تعده االمال الرياضية   ا
ذكور  ابرزته ليتوارى خلف لكن االصابات والتذبذب الذي شاب  مستوى الالعب ا
كــوالـيس الـنــجـومـيــة  كـمـا عـانـى من هـذا امـر الالعـب الـهـولـنــدي روبن  الـذي قـدم
مـستـويات  مهـمة  مع مـنتـخبه او مع الـفرق التـي مثلـها  سـواء الريـال والذي  شاب
ـانـي بايـرن مـيـونخ مـوسـمه الـكـثـيـر من الـتـبـاين قـبل  ان يـحـقق ذاته مع الـفـريق اال
ـاني الذي تـسـيد تـرتـيبه  لـيـكون والذي حـقق اغـلب بـطوالته السـيـما في الـدوري اال

روبن من اهم النجوم الذي حققوا تلك االجنازات ..
كـــمــــا النـــنـــسى مـــا حـــقـــقـه الالعب الـــســـويـــدي
ابـراهـيمـوفتـش  في تلك الـفتـرة ومـا  حتقـيقه
ـا قدمه من خالل لكن ابـراهيـموفـتش  اطاح 
ـقـارنة ـسـتـمـر  بـ االنـديـة وليـس ا انـتـقـاله ا
واجــبـة  بـادراك ان الــنـجــومـيـة الــتي حـقــقـهـا
ميـسي  كانت نابعة  من خالل فـريقه برشلونة

فحسب ..

ـــاضــيــة: إذا لـم يــتــعـــامل أصــحــاب ا
احلقوق مع القرصنـة فلن يحصلوا إال
عـــــــلـى رســـــــوم احلـــــــقـــــــوق غـــــــيـــــــر
احلـــصـــريـــة".وكـــانت شـــبـــكـــة "بي إن
سـبورتس" امـتـنعـت عن نقل مـبـاريات
الـسـبت واألحـد بـسبـب خالفـاتهـا مع
رابــــطـــة الـــدوري اإليـــطــــالي.وفـــوجئ
مشتركو "بي إن" مـساء السبت واألحد
بعدم عرض مباريات الدوري اإليطالي
بعـد انتـظـار دام ألكثـر من ثالثة أشـهر
نتـيجـة تـعلـيق البـطولـة بسـبب األزمة
الـتـي أحـدثـهــا انـتـشــار وبـاء فـيـروس
سـتجد.وأكدت مـجموعة "بي كورونا ا
إن" اإلثـنــ عـلى تـويــتـر أنه "ألسـبـاب
قــانــونــيــة" تــعــتــذر عن بـث مــبــاريـات
الـدوري اإليـطـالي وهـو مـا أشار الـيه

ملكة العربية اإليطالية واإلسبانيـة وا
زاعم بأن السـعودية عـلى الرغم مـن ا
الـقـرصـنـة تـتم بـرعـايـة الـدولـة.وكـانت
ـيــة أصـدرت مــنــظـمــة الـتــجــارة الـعــا
ـاضي حــكـمــا لـصـالح الــثالثـاء قــبل ا
قـطـر في خالفـهـا مع الـسـعـوديـة الـتي
لكية الفكرية تتهمها بانتهاك حقوق ا
بـسـبب الـقــرصـنـة الـتي تـعـرضت لـهـا
شــبــكـة "بـي إن".وخـلــصت اجملــمــوعـة
ـكـلـفة اخلـاصـة في منـظـمـة الـتجـارة ا
النـظر في الـشـكوى إلى أن الـسعـودية
أخــلت بـواجـبــاتـهــا حلـمـايــة مـصـالح
قــطـر.واعــتــبـرت ان الــريـاض اتــخـذت
تـــــدابـــــيـــــر "أدت إلـى مـــــنع بـي إن من
تـوظــيف مـسـتــشـار قـانــوني سـعـودي
ـلكية الـفكرية" لفرض احتـرام حقوق ا

و"لم تتخذ إجراءات جنـائية وعقوبات
بـحق +بـي آوت كـيــو+".واخلالف عـلى
احلــقــوق هــو أيــضــا جــزء من صــراع
أوسع ب قطـر وجيرانـها اخللـيجي
الذيـن قطـعوا الـعالقـات الدبـلـوماسـية
مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017
وفـرضــوا حـصـارا اقـتـصــاديـا عـلـيـهـا
بــــســــبب عـالقـــتــــهــــا الــــوطــــيــــدة مع
إيـــران.وتـــمــتـــلك "بـي إن" حــقـــوق بث
مــبـاريــات الـبــطـولــة اإليـطــالـيــة حـتى
ا 2021 في 35 مـنـطقـة جـغـرافـيـة 
في ذلك فـرنسـا وتـركـيا و 24دولة في
الـــشـــرق األوسط وشـــمـــال إفــريـــقـــيــا
وإندونـيسـيا والـفيـليـب وتـزعم أنها
ـئة مـن إيرادات تَـدُر مـا يـقارب  55بـا

الدوري اإليطالي من اخلارج.

مــتــحــدث بـــاسم اجملــمــوعـــة لــوكــالــة
فـــرانس بـــرس قـــائال "لن يـــتم بث اي
مـــبـــاراة في الـــدوري االيـــطـــالي عـــلى
ـيـة" شـبـكـة +بـي إن سـبـورتس+ الـعـا
ــنـاسب مــضـيــفـا "سـيــكـون مـن غـيـر ا
الـتعـلـيق أكـثـر من ذلك بـخالف الـقول
إن مــوقـفــنـا الـقــانـونـي والـعـلــني كـان
ثـــابــتــا ولم يــتــغـــيــر عــلى مــدى ثالث
سـنـوات".وبـدأت اجملـمـوعـة اإلعالمـيـة
القطرية فصال جـديدا من معركتها مع
ملكة العـربية السعوديـة على خلفية ا
اتهـامها األخـيرة بـالوقـوف وراء نظام
ـبــاريــات بـصــورة غــيـر بث لــعــرض ا
شرعـية عبـر األقمـار الصنـاعيـة يطلق
عـــلـــيه اسـم "بي أوت كـــيـــو".وانـــتـــقــد
الـعــبـيـدلي الــشـراكـة بـ الــبـطـولـتـ

بـاريس (أ ف ب) - أعـلــنت شـبـكـة بي
إن سـبـورتس" الـتـلفـزيـونـيـة الـقـطـرية
امس الـعــودة الـفـوريـة لــبث مـبـاريـات
الـدوري اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم.وكـتـبت
الــشــبــكـة فـي حـســابــهـا عــلى تــويــتـر
"يـسعـدنـا اإلعالن عن الـعودة الـفـورية
لـبث مـبـاريــات الـدوري اإليـطـالي عـلى
قـنـواتـنا. شـاهـدوا مـبـاراة يـوفـنـتوس
وليـتشي الـلـيلـة على بي ان سـبورتس
1. وقـال الرئـيس الـتـنـفيـذي جملـمـوعة
بي إن يـوسف العـبـيـدلي عقب اإلعالن
"إن االتـــفــاق الـــذي  الــتـــوصل إلــيه
اجلـــمـــعــة بـــشــأن الـــدوري اإليـــطــالي
يؤسس لسـابقة قانـونية كبـيرة ويعزز
مــا كــانـت تــقــوله بي إن وغــيــرُهــا من
هيـئـات البث الـدولـية خـالل السـنوات
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نـتـخبـنا الك التـدريـبي  يـواصل ا
الشبابي لكرة القدم اجتماعاته مع
الالعــبــ عـن بُــعــد عـبــر تــطــبــيق
(zoom) االلــــــكـــــــتـــــــرونـي وذلك
حتضيـراً لبطولـة كاس آسيًا حتت
19 عــامـا والـتي سـتـقـام في شـهـر
قـبل في اكـتـوبـر / تـشريـن االول ا

أوزبكستان.
نتخب وقال مدرب اللياقة البدنية 
الــــشــــبـــاب أحــــمــــد جـــمــــعـــة  ان
االجــتـمـاع مع الالعـبـ هـو بـدايـة
الـتــمـهـيـد النــطالق الـتــحـضـيـرات
الـــفـــعـــلـــيــــة حـــيث أن الالعـــبـــ
نزل يواصلـون التدريـبات في ا

عـبـر منـهـاج خـاص لكي
يحافظوا عـلى لياقتهم

البدنية.
واضــاف : احملــاضــرة
االلـــكــتـــرونـــيـــة كــانت
بـحـضـور اخلـبـيـر داود
سـلمـان الـعزاوي عـضو
الــــلـــجـــنــــة الـــفــــنـــيـــة

والـــــتـــــطـــــويــــر

قحطان جثير
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ينـافس الالعب الدولي الـسابق لؤي
صـالح عـــلى جـــائـــزة أجـــمل هـــدف
"عـلى الـطائـر" بـتـأريخ كـأس االحتاد
اآلســيــوي لــكــرة الـقــدم.والى جــانب
لؤي صالح تـواجـد الالعب الـسوري
عدي اجلفـال الذي بـدوره سجل احد
اجــــــــــمــل األهــــــــــداف فـي تــــــــــاريـخ
البـطـولة.وفـيـما يـلي قـائمـة األهداف
ـرشـحـة جلــائـزة االجـمل في مـوقع ا

االحتاد االسيوي:
عدي جفال - الشرطة العراقي

بـاراة أمام تـشونـبوري 18 أيلول ا
2012

قـبل ثمـاني سـنـوات سـجل الـسوري
عدي جفال هدفاً جميالً عندما تقابل
فــــريــــقـه الــــشــــرطــــة الــــعـــــراقي مع
تـــشــونــبـــوري الــتــايـالنــدي في ربع
نــــهـــائـي كـــأس االحتــــاد اآلســـيـــوي
2012. فقد تبادل جفال تمرير الكرة

أكــــثــــر من مــــرة مـع زمالءه قــــبل أن
يقـتحم مـنطـقة اجلـزاء ويهيء الـكرة
لـنـفـسه ثم سـددهـا عـلى الـطايـر في
ــقـدمـة الــشـبــاك لـيــضع فـريــقه في ا
بــنــتــيــجــة 1-2. بــواز ســولــوســا -
ـبـاراة بـيـرسـيــبـورا جـايـابـورا في ا

أمام ووريرز 24 شباط 2015.
سجل بـواز سولـوسا هـدفاً تـاريخـياً
في مـبـاراة دور اجملـمـوعـات لـفـريـقه
بيـرسـيبـورا جـايابـورا أمـام ووريرز
السنـغافوري وذلك بـفضل رد الفعل

ناسب. السريع واتخاذ القرار ا
ــرتــدة من فــقــد تـــابع بــواز الــكــرة ا
الــدفــاع الــســنــغـافــوري لــيــســتــديـر
ويــسـدد الــكـرة بــيـســراه بـعــيـداً عن

متناول احلارس.
باراة أمام لؤي صالح  –أربيل في ا

القادسية 13 أيار 2015
بـعــد أن خـسـر أربـيـل الـعـراقي أمـام
الـقـادسـيـة الـكـويـتي في نـهـائي عـام

وقـال امــ سـر الــنـادي لــيث صـحن
في بـــيـــان صــحـــفي  إن ادارة نــادي
االتـــصـــاالت تــــدرس ســـيــــر ذاتـــيـــة
خلـمـسـة مــدربـ سـتـخـتـار األنـسب
ــوسم مــنــهــا لــقــيــادة الــفــريق في ا

قبل. ا
ــدرب فــخــري مــحــسن وأوضح أن ا
ــــوسم كــــان مــــدرب الـــــفــــريق فـي ا
اضي والـذي لم يلـعب بسـبب قرار ا
الهيـئة التـطبيـعية بـإلغاء مـنافسات
كـــرة الــــقـــدم فـي الـــبالد تــــنـــفــــيـــذاً
لتوجيهات جلنة الصحة والسالمة.
يـذكـر ان نـادي االتـصاالت يـلـعب في

دوري الدرجة األولى العراقي.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
يــــنــــافس اســــطـــورة كــــرة الــــقـــدم
العـراقيـة الراحل احـمد راضي في
اسـتـفتـاء الـهدف االسـيـوي االجمل

في تأريخ منافسات كأس العالم.
ونشر موقع االحتاد االسيوي لكرة
الــقـــدم اســـتــفـــتـــاءً ألجـــمل هــدف
ونديال حيث تواجد اسيوي في ا
فــيه احـمــد راضي صـاحـب الـهـدف
ـونـديال الى الـوحـيـد للـعـراق في ا
جـانب كل من: بـارك سـيـونغ زين -

كوريا الشمالية ايراج دانايفارد –
إيران تـشوي سـوون-هو - كـوريا
اجلنوبـية أحمد راضي  –العراق
هـــــونغ مـــــيــــــونغ بـــــو - كـــــوريـــــا
اجلــنــوبــيــة سـعــيــد الــعــويـران –
الـــســعـــوديـــة بــارك جـي ســونغ -
كـوريا اجلـنوبيـة كيـسوكـي هوندا
 –اليـابان تـيم كاهيل  –أستـراليا

تاكاشي اينوي  –اليابان.
وان  هــــدف احـــــمــــد راضي الــــذي
ونديال سجله في مـرمى بلجيـكا 

1986 سـجل الـراحل أحـمـد راضي
هـدفــاً تـاريـخـيــاً ال يـنـسـى بـعـدمـا
اسـتـلم تـمـريرة سـريـعـة وهـــــــــــيأ
الـكرة بـحرفـنه لنـفسه وتـقدم داخل
ـــــنــــطــــقـــــة قــــبـل أن يــــرســـــــــل ا
تــســــــــــديـدة جــمــيـلــة بــعــيـداً عن
مـتــــــــــنـاول احلـارس الــبـلـجـيـكي
الـشــهـيــر جـان مــاري بـفــاف وهـو
ــنــتـــــخب الـــهــدف الــوحـــــــــــيـــد 
الــعـراق في تـاريخ نـهـائـيـات كـأس

العالم".

بـــاريس (أ ف ب) - أكـــد مــســـؤولــو
بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقـات الـفـورموال
واحـــــد أن رأي الــــعــــرّاب الـــــســــابق
لـــلـــبــطـــولـــة الـــبـــريــطـــانـي بــيـــرني
ايكليسـتون بأن "السود أحـيانا أكثر
عنصـرية من الـبيض" لـيس له مكان

في هذه الرياضة.
سؤولون في بيان "في الوقت وقال ا
الــذي تـكــون فــيه الــوحـدة ضــروريـة
ـساواة حملـاربة الـعـنـصريـة وعـدم ا
نـخـتلف تـمـامـا مع تـعلـيـقـات بـيرني

إكـليـسـتون الـتي لـيس لهـا مـكان في
الفورموال واحد أو اجملتمع".

وأضافوا "السيد إكليستون لم يلعب
أي دور في الـفـورمـوال واحـد مـنذ أن
غـــادر مــؤســـســـتــنـــا في عــام 2017
ولـــقـــبه كـــرئـــيس فـــخـــري انـــتـــهت
صالحـيـته في كـانـون الـثـاني/يـنـاير
2020. وطُـــلـب من إكــــلــــيــــســــتـــون
ــبــادرات األخــيـرة الــتــعــلــيق عــلى ا
ـناهـضة واطـنه لـويس هامـيـلتـون 

العنصرية. 
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Ÿb³∫ محطات فنية متميزة في حياة مناف طالب  qOŠ—

بـالغ نـبأ وفاة الـفنان مـناف طالب  أحد
رمـوز احلـركة الـفـنيـة  في الـعراق  وبـهذه
ــة نـعـزي  األســرة الـفــنـيـة ـؤ ــنـاسـبــة ا ا
وذوي الـفقيد ومتابعيه).مضيفا (لقد كانت
لــلــفـقــيــد إسـهــامــات كـبــيــرة في  احلــركـة
الـفـنـيـة وسـجل حـافل بـاالبـداع والـتـمـيز)
خــاتـمــا تـعـزيــته بــالـقـول  : (حــسـبــنـا في
خـسـارتـه مـاخـلـفه من اعـمـالٍ حـيـةٍ  وذكـرٍ

طيبٍ  وسيرةٍ خالدةٍ) .
ونـعت  نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ رحـيل
طـــالب وقـــالـت في بـــيـــان (بـــبـــالغ احلـــزن
واالسى تـنعى النقـابة رحيل الفنـان الكبير
ـنية في الـرائد مـناف طالب والـذي وافته ا
تـمام الساعة الرابـعة من عصر اجلمعة 26
ــولى أن يــتــغــمــده حــزيــران ســائـــلــ ا
بـواسع رحمته وأن يلـهم ذويه ومحبيه
وزمالئـه الــصـــبــر والــســـلــوان). وعن
مـحطـات حياته ومـسيرته االبـداعية
ـولـود عام قـالت الـنـقـابـة( طـالـب ا
 1940فـي مــديـــنـــة الــكـــوت أحب
الـتـمـثـيل مبـكـراً وقـد دفـعه هذا
ـعــهـد احلب الـى االلـتــحــاق 
الــفـنـون اجلـمـيــلـة وبـعـدهـا
تـخرج من قسم التمثيل عام
 1965 اصـبح مـشـرفـا فـنـيا
في تـربـية مـديـنته الـكوت
ومن ثم انتقل الى ديالى
ـهــنـة. لــيـمــارس ذات ا
فـي عــام  1973 تـــلــقى
دعــــوة من الــــفــــرقـــة
الـوطـنـيـة لـلـتـمـثـيل
الـتي كـان أسـسـها
الــــفــــنــــان حــــقي
الـــشــــبـــلي عـــام
 1968لـــيـــكــون
احـــــــــــــــــــــــــــد
اعــضــائــهـا,
وكـــــــــان اول
مـــشــاركــة له
مـع الـــــفــــــرقـــــة من
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اضي وت الثالثاء ا غترب غيبه ا الصحفي العراقي ا
ـغرب عن عمر ناهز الـ  94 عاما في الـدار البيضاء با

بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ÍdÐU'« ÊËbFÝ

االعالمي في قــنـاة (الـشــرقـيـة)
تــــــلــــــقـى تــــــعــــــازي االوســــــاط
الــصـحـفــيـة لـوفــاة شـقــيـقـته أم
ــــاضي  هــــشــــام االربــــعــــاء ا
سـائلـ الله تـعالى ان يـسكـنها

فسيح جناته.

 bL×  WKJŽ bz«—

مـديــر مـفـتـشـيــة اثـار وتـراث كـركــوك كـشف عن قـيـام
ـتـابـعـة الـتـجـاوزات في داقـوق وتل ـفـتـشـيـة بـحـمـلـة  ا
جمـالي االثري بـ قريـة بشيـر وناحـية تـازه ومكـافحة

عمليات نبش وسرقة االثار في احملافظة.

 w½U L*« n¼d

الشـاعر السوري شـارك بعدد من النصـوص الشعرية
ركـز الثـقافي في األمسـية الـثقـافـية الـتي احتـضنـهـا ا
ــوســيــقى الــعــربي بــالــســويــداء والــتي جــمــعـت بـ ا

والشعر.
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عـمـيـد كـليـة عـلـوم الـهـنـدسـة الزراعـيـة بـجـامـعـة بـغداد
ـعـنـونة اشـرف عـلى الـورشـة الـتـدريـبيـة االلـكـتـرونـيـة ا
(دور النـباتات الطبية في الـتخفيف من القلق والضغط
ـنـاعي لالنـسان النـفـسي واثـرها فـي تعـزيـز اجلـهاز ا

والوقاية من فايروس كورونا).
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ـية العـربيـة القت محـاضرة عن (تـعزيز الـرغبة االكاد
الطـبيعـية لـلتـعلم عـند الطـفل) في الدورة الـتي اقامـتها
منصة اريد عن علم نفس الطفل للمدة من  21 الى 25

حزيران اجلاري.

 ◊uſU*« qOŽULÝ« wKŽ

اخملرج الـسوري مشـغول بـفيلـمه اجلديد (الـرحلة 17)
ـؤسسـة الـعـامة لـلـسـينـمـا  سـينـاريـو وحوار إنـتـاج ا
حـــسن مـــصـــطـــفى  تـــمـــثـــيل وضـــاح حـــلـــوم  كــرم

الشعراني  طارق نخلة  رشا ابراهيم.
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UN ULł vKŽ WE U×LK كـانت مـتـكـررة بـكـثـرة وهي (الـقـمر)

لتـتمـكن النـجمـة التـونسيـة بذلك من
أن تـظفـر بـهـذا اللـقب عن اسـتـحـقاق

. تابع وبإجماع من آالف ا
ـــصــريــة ــمـــثــلــة ا الى ذلـك اثــارت ا
وملـكة اجلمـال هبـة السـيسي اجلدل
حــولـهــا بـعــد أن شــاركت اجلـمــهـور
صورها على الشـاطئ مرتدية الكاش
مايـوه ونـشرتـهم عـبر حـسـابهـا على
موقع إنـستـغرام. لـتنـطلق مـوجة من
الــتــعــلــيــقــات واالنــتــقـادات بــســبب
إطالالتها اجلريئـة.وظهرت السيسي
ــوقع الـبــوابـة بــكـاش مــايـوه وفــقـا 
بـالـلـون األســود والـتـقـطت صـورهـا
أثــنــاء جــلــوســهــا عــلى الــرمـل أمـام
الـــشــاطئ تـــاركــة شــعـــرهــا األســود
ـــا بــوردة حــمــراء مــســـدولًــا ومــزيــنً
ــكــيــاج خـفــيف وأكــمــلت اإلطاللــة 
واكـســســوارت بـســيـطــة إلى جـانب
أنـهـا الـتـقــطت بـعض الـصـور أيـضًـا
بــرفــقــة كــلــبــهــا الــصــغــيــر. وتــركت
السـيـسي تعـلـيقًـا علـى الصـور قالت

ÊU e « ≠ f½uð 
مـثلـة التـونسـية الـتونـسية حقـقت ا
ـئــتي ألف إعــجـاب في درة حـوالـي ا
جرد غضون  24ساعة فـقط وذلك 
أن شـاركت اجلـمـهـور ومن يـتـابـعـهـا
عـلى مـوقع إنـسـتـغـرام صـور جـديدة
لهـا ظهرت فـيهـا وهي على وشك أن
تــأكل فــاكــهــة صــيــفــيــة وهي الــكـرز
األحـمــر.وأطـلت درة عــلى اجلــمـهـور
مــرتـــديــة بــلــوزة بـــالــلــون األبــيض
واسـتـكـملـت اإلطاللـة بـارتداء بـعض
األكسسوارات الـبسيطـة فيما تركت
شـعــرهـا مـســدولًـا من جــهـة واحـدة
ـــكـــيـــاج عـــلـى األلــوان وركـــزت في ا
الــبـنــيـة فــاخـتــارت أن تـضع الــلـون
الـبنـي الفـاحت عـلى الـشـفـاه وحددت
عــيـنــاهــا بـكــحل أســود.وكــانت هـذه
الــصـور قــد نـالـت تـفــاعـلًــا الفــتًـا من
اجلــمـهــور الــذي أعــرب عن إعــجـابه
الـــشـــديـــد بـــإطـاللـــة درة ومن خالل
قراءة الـتـعلـيـقات اتـضح أن غـالبـية
من رأى الــصــور عــلّق لــدرة بــكــلــمـة

{ لـــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - تـــســتــخـــدم جنــمــة
هـولـيـوود كـاثـرين زيـتـا جونـز الـبـالـغـة من الـعـمر 48
عاماً زيت األركـان وذلك للمحافظـة على مظهر مفعم
ـوقع (مـام سـنت) بـاحلـيـويـة والـشـبـاب حـيث قـالت 
(الحظت عـند سفـري لنـيويـورك أن بشـرتي أصبحت
جافـة ولذلك أُشبَـع بشرتي لـيال بزيت األركـان بحيث
تـتم تغـذيتـا وترطيـبهـا). وتضـيف (التـرطيب يأتي من
ــشــروبـــات الــغــازيــة الــداخـل ويــجب عــدم شـــرب ا
اخلــاصـة بـاحلـمـيـة أعـتـقـد أن الـسـعـادة هي أفـضل
ن تـكـون مـنـشط لـلـحــفـاظ عـلى شـبـابـنـا سـعـادتك 

داخليا تنعكس على مظهرك اخلارجي).  
ــكــســرات من و يــتم اســتــخــراج زيت األركــان من ا
ـغرب وهـذا الزيت شـجـرة األركان الـتي تـنشـأ في ا
عاجلة استُخـدم لفترات طـويلة من قِبل نـساء البربـر 
جــفــاف اجلــلــد وحـب الــشــبــاب والـــتــجــاعــيــد وآالم
ـفـاصل وعالمـات الـتـمـدد. ويـقـول اخلبـراء إن زيت ا
األركـان يــحـتـوي عــلى ضـعف كــمـيـة فــيـتـامـ (اي)
ـضـادة ــواد ا ــوجـودة في زيت الــزيـتــون وغـني بـا ا
لألكـــســـدة فـــضال عن احـــتـــوائه عـــلى خـــصـــائص

من خاللـه: (أتـمــنى لــلــجــمــيع يــومًـا
ــا) فـــرد عـــلــيـــهـــا الـــبــعض جـــمـــيـــلً
بانـتقادات طـالت إطاللتـها اجلـريئة
في ح أعرب اآلخـرين عن إعجابهم
زيـد من هذه بجـمالـها وطـالبـوها بـا
الــــنــــوعــــيــــة مـن اإلطالالت بــــحــــيث

وصفوها بأنها (عروسة البحر).
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا

—u¦ «

ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.

¡«“u'«

مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.

”uI «

يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«

Âu−M «Ë X½√WIÐUD²*«

مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

wHM¹ dÐUł ÊËbFÝ
t{d  WFzUý

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
طـرب سـعدون جـابـر شائـعة نـفى ا
اصـابــته بــفـايــروس كـورونــا الـتي
تــــداولـــهــــا الــــبــــعض في وســــائل

التواصل.
واتـصل نـقـيب الفـنـانـ العـراقـي
جــبــار جـــودي بــجــابــر لـــيــطــمــئن
ويـتــحـقق من الــنـشــر فـتـبــ انـهـا
مـواقـع وهـمـيــة تـنــشـر الـشــائـعـات
وفـــقــــا جلـــودي الــــذي اكــــد (بـــأنه
ســـيــكـــون هـــنــاك رد رادع لـــكل من
يـــــــتـــــــســـــــبـب بـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذه
الـشــــــــــــــائـعـات وسـيـتم الـتـحقق
مـن مــــالــــكي هــــذه الــــصــــفــــحــــات

ومقاضاتهم).
مـضيـفا ( فـي الوقت الـذي يجب أن
نـتـكــاتف عـلى بث روح االيــجـابـيـة
ـصـاب والـطـمـأنـيـنـة في نـفـوس ا
ـرض يتـجرأ النـقاذهم نـفـسيـاً من ا
عــــدد من فــــاقــــدي الــــذوق وأخالق
ـواطــنـة بـنــشـر االخـبــار الـكـاذبـة ا

رعبة). سعدون جابروا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
ـــــوت عـــــصـــــر امس االول غـــــيب ا
الـفـنـان مـناف طـالب عن عـمـر نـاهز
الــثــمــانــ عــامــا..بــعــد صــراع مع
فـــايــــروس كـــورونـــا.. وقـــدم وزيـــر
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار حسن
نــاظم  تـعـازيه الى الــوسط الـفـني
والـثقافي بـرحيل طالب. وجاء  في
بــرقـيـة الـتــعـزيـة (تـلــقـيـنـا
بـــــــأسفٍ وحــــــزنٍ

خالل مــســرحــيـة "نــشــيــد االرض" تــألـيف
الـفنان بـدري حسون فـريد واخراج الـفنان
ـسرح انـتقل الى مـحـسن العـزاوي. ومن ا
الـــتــــلـــفـــزيــــون وكـــان اول عـــمـل له اوائل
الــسـبـعــيـنــات بـرنــامج "أريـد أبــرد كـلـبي"
أعــداد وأخـراج الـفــنـان حـامــد االطـرقـجي
.في عام  2006 غـادر العراق مـثل غيرة من
الـفنان الـذين تركوا البالد بـسبب اعمال
العنف واستقر في سوريا ليواصل عطاءه
ـسـلـسالت الـفـنـي حـيث شـارك في اغـلب ا
الـتــلـفـزيـونـيـة الـتـي اجنـزت هـنـاك مـنـهـا:
سـارة خـاتون ,واجملـهول ,ومـطلـوب زوجة
حـاال ,وجــر الـساللم ,واخــر أيـام الـصـيف,
والـــــرصــــافي ,وعـش اجملــانــ ,وحـب في
الـهنـد ورائحة الـعاقول ,واخـرها مـسلسل
ـعتـقل "نكرة الـسلـمان" الذي يـتحدث عن ا
مــعـانـاة الــسـجـنــاء الـســيـاسـ والــفـتـرة
الـعــصـيـبـة الـتي مـر بــهـا الـعـراق كـمـا له
سـرحيات التي مـشاركات في الـعديد من ا
ــســارح في دمــشق قــدمت عــلى خــشــبــة ا

.( فضال عن أخراج عمل مسرحي
×ونـعى فنـانون طـالب في صفـحاتـهم على

وكــورونـا وااللم وفــراق الــكــبـار واالحــبــة
الـلـعـيــنـة تـبـكـيـنـا من جـديـد ..غـادرنـا الى
رحـمـة الـله الـفـنـان الـكـبـيـر الـطـيب مـنـاف
طــالـب .. اســكــنك الـــله فــســيـح جــنــاته ).
ونــعى الــفـــنــان والــكــاتب شــفــيق مــهــدي
الـراحل بــالـكـلـمـات الـتـالـيـة (مـنـاف طـالب
فــنـان عــراقي راقي  قــريب لي . في اوائل
ــاضي مـثــلت مـعه خــمـسـيــنـيــات الـقـرن ا
مـسرحية"وليم تل" رامي الـسهم الشهير .
انـا كـنت اإلبن  وكان هـو أمي  اذ لم يكن
ــثل . قــبل في الــكــوت عــنــصــر نــســوي 
الـــدور بال تــردّد  وبـــكل شــجـــاعــة   ألنه
يـعـشق التـمثـيل ويـهيم به .  أبـا مشـتاق 
انت حـي في قـــلــــوب كل ابـــنــــاء الـــعـــراق
).وكـتبت الـفنـانة ماليـ (استـاذي العـزيز
مــنــاف طــالب ربي يــرحــمك ويــلــهم اهــلك
الــصــبـر والــســلــوان. يـا مـن سـانــدني في
سرحي عام كامل  وانا استفاد مشواري ا
ـسرح كنت انت من كـل معلـومة وحركـة با
وجـمــيع من في الـفـرقــة الـقـومـيـة اهال لي
احـتــضـنـتـوني كـأبـنــتـكم .رحـمك الـله ولن

ننساك ابدا).

وســـائل الــتــواصـل االجــتــمـــاعي  وكــتب
الــفــنـان حــسن حــسـنـي (وداعـا مــنـاف ...
دومـا كان محيـاك البهجة... ايـنما نتواجه
ونلتقي تنساب من فمك الطرائف الواحدة
تـلــو االخـرى ..تـزيح الـهم والـتـعب في اي
لتزم وذج الـفنان ا عـمل تشترك به  يا ا
اخلــلــوق الـــذي يــحــتــرم الــوقت ويــقــدس
ــلــتـقـى لـيس الــعــمل .. وداعـا  مــؤقــتـا وا
بــبـعــيــد )! وكـتب حــســني ايـضــا (الحـول
والقـوة اال بالـله انا لـله وانا الـيه راجعون
يــرحــمك الـلـه يـا صــاحب الــقـلـب االبـيض
الـنـقي يـرحـمك بـرحـمـته الـواسـعـة ويـلـهم
اهـلك  وذويك الـصبـر والـسلـوان). وكـتبت
الـفنانة االء حس (وداعـاً استاذنا الطيب
 ســنـفـتــقـد ابـتـســامـة روحك الــتي تـشـبه
الـطيور). وقـال الفنان فـؤاد ذنون (خسارة
كـبيـرة اخرى واخلسـارات اصبحت كـثيرة
ـعــشـر فــنـانــا الـقــديـر واخلــلـوق وطــيب ا
الــصــديـق مــنــاف طــالب  في ذمــة الــله لك
الــرحــمــة والـــغــفــران هــذة هي قــدرة الــله
عـــزوجل ال الـه اال الـــله ) وكـــتـــبت مـــيس
كـمر(يـبدو ان هـذا الشـهر هـو شهـر احلزن

مناف طالب

مـتذوقي الـفن التـشكـيـلي للـجمـهور
بشكل عام وللفـنان بشكل خاص).
ـــعـــرض تـــضـــمن مـــوضـــحـــا (إن ا
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أطلقت دائرة الفنون العامة اجلمعة
ـاضــيـة مـعـرضــهـا الـثالثـ حتت ا

عـــــــنـــــــوان (الـــــــعــــــراق
يــجـمــعــنــا) لــلــفــنــانـ
ــغـتــربـ الــعــراقـيــ ا
خارج البلد وذلك ضمن
بــــــوابــــــة الــــــفــــــنــــــون
اإللـــكــــتـــرونـــيــــة عـــلى
ـديـر وقــال ا مـوقــعـهـا 
الــعـــام لــلـــدائـــرة عــلي
عــــويــــد إن (الــــدائــــرة
ســـعت إلـى الــتـــواصل
الــفـــني مع الــفــنــانــ
العراقي عبر الفضاء
االلكتروني بأقامة لهم
مــعـارض الــكـتــرونـيـة
بــــغــــيــــة اســــتــــمـــرار
الــتـواصل والــتــفـاعل
مـعهم وكـذلك االطالع
عـلى مـنـجـزهم الـفني
وبالتالي لـيطلع عليه

لــيـكــون عـدد أالعـمــال الـكــلـيـة 387
ـشــاركـات من عــمل فــني). وكـانـت ا
انيا شارك فيها 9 الدول التالية :(ا
فنـان واألردن 20 فنـان وأمـريـكا
18 فـــــنـــــان وكـــــنـــــدا 18 فـــــنـــــان
واإلمـــــارات 6 فــــنــــانـــ
وتـــــركـــــيـــــا†11 فـــــنـــــان
وروســــــيـــــا 3 فــــنــــانـــ
والـــــســــويــــد 9 فـــنـــانــ

وفنلندا 3 فنان وقطر 3
فـــنـــانـــ وأســـتـــرالـــيــا 4
فــنـانــ وسـلــطـنــة عـمـان
فــنـان واحــد وأنــكـلــتـرا 5
فنان وهولندا 2 فنان
ومـصر 3 فنـان والـص
فــنـان واحــد فـقط ولــبـنـان
فنـان واحد فـقط وسويـسرا
2 فنان وبلجيكا 6 فنان

وتونس 3 فنان وايطاليا
فـنـان واحــد فـقط والـنـمـسـا
فـــنــان واحــد). كـــمــا اقــامت
ــاضي الــدائــرة اخلــمــيس ا

مـشـاركة 129 فـنـان عـراقي مـغـترب
في 22 دولة عربـية وأجنـبية بواقع
ثالث أعمال فـنية لكل فـنان وشملت
الـــرسم واخلط والـــنـــحت واخلــزف

معـرضـها الـتـاسع والعـشرون حتت
عـنــوان (حـوارات الــروح واجلـسـد)
للفنـان منعم احليـالي واشتمل على
28 لــوحـة فــنـيــة اتـسـمـت بـااللـوان
درسـة التـعبـيرية البـارزة جسـدت ا
واشار عـويد ان (الفـنان من مـواليد
محافظـة ديالى لهذا جنـده استخدم
االلــوان والـــدالالت الــتي تــعــبــر عن
بــيـئــته اخلـضــراء ومـيــزت لـوحـاته
بـتــجـانس االلـوان وحــضـور الـلـون
االخـــضـــر والـــتــركـــواز واالزرق في
لــوحــاته تـعــبــيـراً عــلى االمل وحب
احلــــيــــاة رغم كـل الــــظــــروف).وفي
الــــيــــوم نــــفــــسه اقــــامـت الــــدائـــرة
معـرضـها الـثامن والـعشـرون ضمن
بــوابـة الــفـنـون اإللــكـتــرونـيـة حتت
عنـوان (طلسم بـغداد) لـلفنـان حيدر
فـاخـراشـتـمل عـلى 20 لـوحـة فـنـيـة
كرس فيها الفـنان استخدام اسلوب
درسـة التجـريديـة وعبر فـيها عن ا
مـراحل انـتقـالـيـة مخـتـلـفة لـتـجارب

احلياة.
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درة 

كاثرين زيتا جونز

مــضــادة لاللــتــهــابــات
ـكنهـا مساعدة والتي 
من يــعــانـون من الــتــهـاب
ـفاصل أو الـروماتـيزم. ا
ويـــتــراوح ســـعــر زيت

14 األركــــــــان بـــــــ 
إلـــى 105 دوالرًا
وفـــــقـــــا جلـــــودته
وقـــــوته وبـــــدأت
جونـز بإستعمال
هـذا الزيت عـنـدما

وصـلت لـســن الـ 40
وأوضــــحت جــــونــــز أن

طـفـلـيـهـا ديالن ( 15عـامًـا)
وكــــــــريس (12
عـــــــــامًـــــــــا) هم
أعـظم اجنازاتها

وأنــهـم أعــظم اجنـــاز شــاركت
فيه على اإلطالق.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ال مـبرر لعدم الـتصدي ألية قـوة تخرق القـانون العراقي  بل
ذلك لـو حصل فعال فهو حـنث باليم الدسـتورية وما يتصل
بـها من الـوفاء بـااللـتزامـات الوطـنيـة لصـاحب القـرار . كانت
طارات الـعراقية تقـصف في عهود احلكومات ـعسكرات وا ا
الـسابقة وقد دفنت رؤوسها بط الـعار مهادنة الذين يلعبون

باألمن العراقي .
قـوات مكـافـحة االرهـاب البـطـلة هي ذاتـها مـوجـودة منـذ ايام
ـتعاقـبة  لـكن لم تتصـرف أية حكـومة على وفق احلـكومات ا
صـلحة الـوطنيـة كانت حكـومات رخوة مـخترقة مـقتضـيات ا
مـلـيـئـة بـالتـفـاهـة واألكـاذيب والـرعـونـة والـعـجز لـذلك لـم تنل
احـتـرام أحـد مـن الـعـراقـيـ بـاســتـثـنـاء طـفـيــلـيـات الـفـسـاد
ـا وصل اليه العراق والـعمالة  ووجـدوا فيهـا سبباً مـباشراً 
كن تفاديها. وكـذلك الدورات النيابية كانت من انـهيارات ال 
عسكرات تـغض النظر عن مناقشة مسألة تخص حفظ أمن ا

طارات العراقية أو الهيئات الدبلوماسية االجنبية . وا
احلـكـومـة الـعـراقـيـة الـيــوم في مـنـتـصف الـطـريق الى تـنـفـيـذ
الـواجب الـوطـنـي واحـقـاق حق الـبالد في الـسـيـادة الـواحـدة
واجلـيش الــواحـد والـقـرار الـواحـد وهي مــعـرضـة لـضـغـوط
ـصـالح عـلـيا ألحـزاب ومـراكز حتـاول طيّ أي مـلف يـتصل 
نـفـوذ  كلّ وجـودهــا يـسـتـنـد الى قـاعـدة الـوالء لـلـخـارج وأنّ
الـعراق مكان تنفـيذ سياسات اآلخـرين. واذا فشلت احلكومة
السـمح الله في اتـمام خـطـوات قطع الـيد اخلـارجة احلـاليـة 
صالح عـلى القـانون والتـي تعبث بـاألمن الداخـلي وتعّـرض ا
اخلـارجية للعراق في وقت عصيب لـلخطر فإنّ اآلتي سيكون

أدهى وأمر .
الـعـراقـيـون يـقـفـون مع الـقـرار الـوطـني الـشـجـاع مـهـمـا كان
مــكــلــفـــاً ويــدعــمــون حــواراً عـــلى وفق مــبـــدأ الــســيــادة مع
االمـريكان من أجل مصالح بلد مدمّر منهار كانت احلكومات
الـسـابقـة مـعاول هـدم يـومـية ضـده  ويـريدون من االمـريـكان
الـذين احـتـلـوا عن جـهل الـبـلـد ذات يـوم وتـركـوا احلـبل عـلى
الـغارب لدول أخرى لـلعبث بـالعراق أن يتـصرفوا بـحسن نيّة
وجـديّــة لــدعم بـنــاء الـعــراق من جــديـد وفــتح بـاب الــعالقـات
الـصحيحة. وفي نفس الوقت يـرفض العراقيون أيّ ملمح من
مالمح الـهيـمـنة االيـرانيـة واالسـتهـتار بـاحلـقوق الـعراقـية في
الـثروة والسيـادة واألمن والعالقات الدولـية وكذلك اخلروقات

التركية للسيادة العراقية. 
اذا ضـاقـت بـهــا الــسُـبـل خـيــار واحــد هـو أمــام احلـكــومــة
مـكاشـفة الـعراقـي بـحجم اخلـرق األمني جلـماعـات تسـترت
بـعناوين دستوريـة ورسمية أو شبه رسـمية أحياناً  من أجل
اعالن اجلـهـاد الـكـفــائي احلـكـومي عـلى طـريق حـفظ سـيـادة

العراق وأمنه .

نصـرم ثقيالً بشكل ال يـصدق على كبار سن كـان األسبوع ا
مـحاصرين في بـيوتهم من قبل كـورونا تقـتحم عليـهم بيوتهم
أخـبار عـمـلـية مـخـلب النـسـر وتابـعـتهـا مـخـلب النـمـر من قبل
اجلـــارة تـــركـــيـــا والـــقــــصف اإليـــراني عــــلى حـــاج عـــمـــران
وتـصــريـحـات جـنـراالت إيــران بـأن ال مـجـامــلـة في مـوضـوع
االمن الـقـومي اإليـراني وفـوق كل هـذا وذاك ليس لـلـعـراق يد

قصوف عليهم الى ارضه وجباله. في جلب ا
هل يــصح أن يــضــرب الــعــراق في ســنــجــار وحــاج عــمـران

ومطار بغداد في آن واحد?
ا قال عادل امام أنه قد حصل له في ذكرتني هذه الصورة 
االتـوبيس في مسـرحية شـاهد ما شـافش حاجة  الـكومسري
يـضرب والـسواق يـضرب والـركاب يـضربـوا والنـساء تـزغرد
والـرجالة تقـول الله أكبر وعـيال صغيـرة تعمل حاجـات غريبة

وجتري ….
ـثل مع بــعض الـتــحـويـر لـو أين كـنــا وأين أصـبــحـنـا يـقــول ا

ضامك الضيم إذكر أيام شبابك.
. كان شباب العراق في أوائل الستينات فريق

ـلـويـة ـفــضـلـة  أنـا واقف فــوق ا الـشـيــوعـيـون وأنـشــودتـهم ا
وقـدامي الـصـ الشـعـبـيـة وقد فـتـنـهم تـنـظيـر الـشـيـوعـية عن
اجملـتمع الـذي يحـكم نفسه من خـالل مجالـسه الشـعبـية التي
يـطلق عليها بالسوفيـتات والتي أخذ االحتاد السوفيتي اسمه
مـنـهـا وبـاجلـمهـوريـات الـسـوفـيـتـيـة االشـتـراكـية الـتي  دخـلت
طـــوعــاً فـي االحتــاد وتـــخـــرج مـــنه طـــوعــاً إن أرادت حـــسب
دسـتوره ولـكن سرعـان ما بـسط احلزب الـواحد جبـروته على
ــتـرامي األطــراف وحــوله الى نــظــام شــمـولـي لـفظ االحتــاد ا

أنفاسه بعد قرابة سبع عاما.
ــفـضــلـة  أنـا واقـف فـوق األهـرام والـقــومـيــون وأنـشــودتـهم ا
وقـدامي بــسـاتـ الـشـام وقــد زين لـهم جـمـال عــبـد الـنـاصـر
ـتـد من احملـيط الـهـادر والـقـومــيـون الـسـوريـون إقـامـة وطـن 
الى اخلــلـيـج الـثــائــر  وسـحــرهم عــبــد الـوهــاب بــأخي جـاوز
ـدى - وحـق اجلـهــاد وحق الـفــدى حــتى  تـوالت ــون ا الــظـا
عـليهم النكبات والهزائم وذهب ريحهم رغم أن قادة العرب لم
ـة  وخـسـارة الـقـدس وسـيـنـاء واجلـوالن بل يـعـتـرفـوا بـالـهـز
اً اخـترعـوا فـلسـفة جـديدة لـلـنصـر مؤداهـا مـادام القـائد سـا

فالبلد منتصر وال قيمة خلسارة األرض وتدمير اجليوش.
ثم حـلت الــكـارثـة بـالـعـراق عـنــدمـا أخـذ صـدام حـسـ بـهـذا
عارك ـبدأ عنـهم ليحـرق اجليش العـراقي فيمـا أسماه بـأم ا ا
ويـخــرج  مــنـتــصـراً  يــوزع أنـواط الــشـجــاعـة عــلى من جنى
بــجـلــده من احملــرقــة  ويـعــاود الــكــرة ويـحــارب أقــوى الـدول
مـجــتـمــعـة ويــسـلم الــعـراق بــشـراً وأرضــاً وسـمــاءً ومـاء الى

االحتالل عام 2003 .
قـد يـقـول قــائل مـا فـائـدة ذكـر هـذه األمـور اآلن? أقـول عـسى
ية كانت ولـعل أن يعي شبابنا أن األحالم العـابرة للحدود أ
أم قـومـيـة أم ديـنـيـة أم طائـفـيـة الـتي يـحـمـلـهـا بـعـضـهم الـيوم
سـوف لن تـتـحـقق وسـيـذهب الـوقت والـدم مـن أجـلـهـا سدى.
وعـسى أن يـعي قــادة جـارتـيـنـا الـعـزيـزتـ تـركـيـا وإيـران أن
سميات سوف تدمر أحالمهم في التوسع حتت أية من هذه ا
شـعـوبــهم ومـسـتــقـبـلـهم كــقـادة ومـا حـدث لــقـادة الـعـراق في
ن ال يتـوقف عن سـلوك هذا سـعيـهم لبـسط النـفوذ سـيحـدث 

الطريق منهم ال محالة.
كم هي جــمـيـلــة تـركـيـا وكـم هي جـمـيــلـة إيـران وكـم سـيـكـون
الـــوضع مـــريـــحــا والـــرخـــاء عـــامــا
نـطـقة لـو ركز حـكام لـشـعوب هـذه ا
الــبــلـــدين عــلى حل مـــشــاكــلــهم مع
شـركائهم في األوطان وتركوا الدول
الـعــربـيـة وشــأنـهـا وانـطــلق اجلـمـيع

للبناء واالعمار.
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{ رومــــا- (أ ف ب)  –مــــلك رومــــا
يـطلب الـعون. نـاشد جنم كـرة القدم
االيــطـــالــيـــة وقــائـــد رومــا الـــســابق
فرانـشسيكو توتي محبيه ومشجعيه
عـبـر مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
ـساعـدته في البـحث عن ساعـة يده
الـشخصـية الفـاخرة التي أضـاعها

كافأة للذي يجدها. ووعد 
وكـــتب تـــوتي عــــبـــر حـــســـابه عـــلى
انـستـاغـرام أصـدقائي لـقـد أضعت
ساعـتي التي كنت متـعلقا بـها كثيرا
والـتي كـانت مــعي طـوال مـسـيـرتي.
أتـوجه الـيــكم آمال أن تـتـمــكـنـوا من

ايجادها.
وتـابع الدولي االيـطالي الـسابق (43
عــامــا) أعــلم أنه يــكـاد يــكــون االمـر
مـسـتـحـيال ولــكن احملـاولـة ال تـكـلف
شـيئـا. إنـهـا (من طراز) دايـتـونا من
الـفوالذ مع قـالب أبيض. يـوجد على
الـسـوار لـوحـان صـغـيـران يـحـمالن
احلـــــرف +سي+ (كـــــريــــســـــتــــيــــان

وشانيل) طفليه.
ونـشـر تـوتي الـذي أمـضى مـسيـرته
الــكــرويـة بــالـكــامل مع رومــا والـذي
يعتبر أسطورة حقيقية في العاصمة
اإليــطـــالـــيـــة رقم هـــاتف مـــحـــمــول
لـالتـــــصـــــال به فـي حـــــالـــــة وجــــود
مــعــلــومــات عن ســاعــته مـن مــاركـة
رولـكس الشـهيـرة. لم ينـشر الالعب
ـتــوج بـكـأس الــعـالم  2006 الـرقم ا
ــا اال انه قــطع وعـدا اخلــاص به ر
عــلى من يــجـدهـا ســآتي شـخــصـيًـا
ألسـتـلــمـهـا مـحـفـزا مــحـبـيه لـلـبـحث

عنها.
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أال يــشـغل أكــثـر من  0,12 مــتـر مـكـعب
ـسـتـوى ضـوضاء أقل من وأن يـعـمل 
 ديــسـيـبل وهــو مـا يـعـادل تــقـريـبـا 60
رحـاض على األرض. مـروحـة تهـويـة ا
واألهـم من ذلك كـــلـه يـــجب أن يـــكـــون
قادرا على جمع البول والبراز في وقت
واحـد بـحيث يـستـوعب لـترا من الـبول
و 500 غـرام مـن الـبـراز الـذي قـد يـكون
عــــلى شــــكل إســــهــــال. ويـــضــــاف إلى
ـواصفات السابـقة أنه يجب أن يكون ا
قــادرا عـلى الــتـعــامل مع مــا يـصل إلى
غــرامــا من دم احلــيض لـكـل طـاقم 114
يــومــيــا وتـــكــون عــمــلــيــات تــنــظــيــفه
ؤلـف كريغ وصـيـانـته سـهـلـة. وأشـار ا
نـيـلسـون في كـتـابه روكيت من إلى أنه
خـالل مـهـمـات أبـولـو قـذف الـبـول إلى
الـــفـــضـــاء حـــيث جتـــمــد وحتـــول إلى
كــريـســتـال جــلـيـدي المع .”وتـرك رواد
الــفـضـاء أيـضـا أكـيــاسـا من اخملـلـفـات
عـلى سطح القمر قـالت ناسا إنها تأمل
فـي يـوم مـن األيـام فـي دراسـة عـالمـات

على احلياة.

{ واشــنــطن- (أ ف ب)  –دعـت وكــالـة
ـبـتـكرين الـفـضـاء األمـيـركيـة (نـاسـا) ا
في أنـحاء الـعالم إلى تـطويـر مرحاض
ال يعمل فقط في اجلاذبية الصغرى بل
أيـضا في اجلاذبـية القـمرية فـي مركبة
فـضائـية مـستـقبـليـة على سـطح الـقمر
كـجـزء من خـططـهـا لـلعـودة إلى الـقـمر
بــحـلـول الـعـام  2024 فـي إطـار مـهـمـة

أرتميس. 
وســيــحـصـل الـتــصــمـيـم الـفــائــز عـلى
عـــشــرين ألـف دوالر فــيــمـــا ســيـــكــافــأ
الـتـصـمـيم الـثـاني بــعـشرة آالف دوالر
والـتصـميم الـثالث خـمسة آالف دوالر.
كــمــا يـتم أيــضــا تـشــجـيع األوالد دون
سن  18عـــامــا عــلـى الــتــقـــدم في فــئــة
الـصغار. وكـتبت وكالة نـاسا اخلميس
يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب
شـكلة جـديدة ومـختلـفة بشـكل جذري 
الـتقاط اخملـلفات البـشرية واحـتوائها.
ـرحـاض قـادرا على ويـجب أن يـكـون ا
الـعمل في ظل جاذبية الـقمر التي تبلغ
سـدس جـاذبيـة األرض تقـريبـا. ويجب

{ طـوكيو-(أ ف ب)  –عندمـا يرى قفازا مـرميا في الـشارع في مدينـته طوكيو
ال يستـطيع كوجي إيشي أن يقاوم… فيقف ويـلتقط صورا لتوثيق وجوده. وخالل
ـرمـية في ـفردة ا ر إيـشي عـددا كبـيـرا من القـفـازات ا أكـثر من  15 عـاما صـوّ
تعـلقة شـوارع طوكيـو وخارجـها وحرص عـلى توثيق الـتواريخ وكل الـتفاصـيل ا
بهـا بدقة. ويعتبر إيـشي البالغ من العمر  39 عامـا أن هذا االمر هو شغف لكنه
يـقـول إنه لــعـنـةأيــضـا.ويـوضـح لـوكـالــة فـرانس بـرس أعــيش مع خـوف دائم من
ـكنـني وصف االمـر سـوى بـاللـعـنة .«وهـو احتـمـال وجـود قفـاز في اجلـوار. ال 
ـلك هذا الشـغف. ففي أنـحاء العـالم ظهـرت ثقافـة مزدهرة لـيس الوحـيد الذي 
ـرميـة مع العديـد من حسـابات على وسـائل التواصل فردة ا لـتوثـيق القفـازات ا
االجتماعي مـخصصة لهـؤالء مثل لونغ لوست غـلوفز ولوست غلـوف سايتنغز.«
وقـد شـارك الـنـجم تـوم هانـكس مـحـبـيه صـورا ألكسـسـوارات مـتـروكـة حتى أنه
شارك أخيـرا صورة لقفاز مستـشفى مهمل عند إعالنـه عن إصابته بكوفيد-19
ـهمـلة. بدأ هـوسه في العام 2004 لكن إيشي هـو األبرز في تـصوير الـقفازات ا
عنـدمـا رأى قفـاز عـامل أصفـر الـلون مـرميـا قـرب منـزله وقـرر التـقـاط صورة له
بـهـاتفه اجلـديد الـقـابل للـطي. ويـقول عن تـلك التـجـربة شـعرت بـصـدمة مـشابـهة
لإلصابـة بـصاعـقـة. ومنـذ ذلك الـوقت صوّر أكـثر مـن خمـسة آالف قـفـاز موثّـقا
ياه علومـات اخلاصة بها. وكـان يعثر عليـها مرمية في الـشوارع وفي قنوات ا ا
رورية أو حتى شـواطئ البحر. وإيشي الذي يعمل في أو معلـقة على اخملاريط ا
مطعم ال يلمس تلك القفازات. بل يقوم ببساطة بتصوير كل واحد منها ويسجل

وقع الذي عثر عليه فيه. تفاصيل عن ا
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وعــنـدمـا سـئل حــول مـا فـعـله يـوم
احلــادث أجـاب نــعم أنـا غـاضب…
هــــذا لــــيـس خــــطــــئي. إنه خــــطــــأ
اخلــدمـات االجــتــمـاعــيـة. وأثــيـرت
تـسـاؤالت حـول طـريـقـة تـمـكـنه من
تـنـفـيـذ الـهـجـوم إذ كـان يعـيش في
ســـــكـن مـــــدعـــــوم وحتت رعـــــايـــــة
اخلــدمــات االجــتـمــاعــيــة في غـرب
لـندن. وأوضحت احملكمة أنه أشار
أيــضــا إلى أنه ســيــنــفــذ مـثـل هـذا
الـهــجـوم في تـسـجـيل حـصـلت بي
بي سي وديلي ميل عليه يخبر فيه
الــعـامـلـ في مـجــال الـرعـايـة قـبل
عـــام بــأنه فـي األشــهــر الـــقــلـــيــلــة
ـقبلـة سأقتل شـخصا مـا. الفكرة ا
ـكـن أن يـكون تـراودنـي. وأضاف 
ـكن ـا أنه مـرتـفع و أي شـيء طـا
الـــصــــعـــود إلـــيه وزيــــارته ثم دفع
شـخص ما وأعرف أنه سيموت من
الـــســـقــوط من ارتـــفـــاع مــئـــة قــدم
(حوالى  30مـترا). وقالت الـقاضية
إنـــهـــا قـــيّــمـت تــقـــاريـــر اخلـــبــراء
الـطبيـ في القضـية وخلصت إلى
أنـه لن يحصل عـلى عالج في مكان

آمن أكثر من السجن.

يـعـاني مـنهـا في صـحـته الـعقـلـية.
و تـشخيص بـرايفيـري الذي كان
في الـسـابـعـة عـشـرة من الـعـمر في
ذلـك الـــوقـت بـــاضــــطــــراب طـــيف
الــتــوحـد فـي سن اخلـامــســة وهـو
يــــــــعــــــــاني مـن اضــــــــطــــــــراب في
الــــشــــخــــصـــيــــة. وقــــال األطــــبـــاء
الــنــفــسـيــون إنه كــان لــديه أيــضـا
مـالمح اعــــــتالل نــــــفـــــسـي رغم أن

حالته لم تقيّم رسميا.

خـطرا كـبيرا عـلى اجملتمع مـضيفة
كـدت أن تــقـتل هـذا الـصـبي الـبـالغ
مـن العمر ست سنوات… اإلصابات
الــتي تــســبــبت بــهـا مــروعــة. لــقـد
تــعـــرض هــذا الــصــبي الــصــغــيــر
إلصـابـات دائـمـة قـد تـغـيـر حـيـاته.
تـهم في وحـدة نفـسـية واحـتـجـز ا
تـــخــضـع حلــراســـة مــشـــددة مــنــذ
احلــادث الــذي قـال إنـه قـام به ألنه
ـشكالت نـاسب  لـم يتـلق الـعالج ا

{ لـندن-(أ ف ب)  –قـضت مـحكـمة
اجلـمـعـة بـسـجن مـراهق بـريـطاني
مـضـطرب عـقلـيـا مدى احلـياة رمى
صـبيا فرنـسيا يبـلغ من العمر ست
ــراقـبــة في ســنــوات من مــنــصــة ا
الـطـابق الـعـاشـر من مـتـحف تـايت
مـودرن في لـنـدن. وقـالت الـقـاضـية
مـورا مـاكـغـوان جلـونـتي بـرافـيري
( 18عـامـا) إنه سـيـمضي  15 سـنـة
عـلى األقل وراء القـضبـان حملاولته
قـتل الـصـبي أمـام حـشـود أصـيبت
بـــالـــذعــر في  4آب/أغـــســـطس من
اضي لـكـنهـا أضـافت قد ال الـعـام ا
تــخــرج مــطــلــقــا. وعــانى الــصــبي
الــصـغــيـر مـن كـســور في الـعــمـود
الــفــقــري والــســاقــ والــذراع إثـر
االعـتداء الذي تعرض له أمام زوار
ـعــاصـر كــانــوا في مـتــحف الــفن ا
الـواقع عـلـى ضـفـاف نـهـر الـتـيـمز.
وحتــسـنت حـالــته مـنـذ ذلك احلـ
لـكنه ما زال يحتاج إلى رعاية على
مدار الساعة وقد ال يتعافى تماما.
وقــالت الـقـاضـيــة مـاكـغـوان إن مـا
فـعـله كـان قـاسـيـا ويـفـوق اخلـيال.
ـتهم بأنه سـيبـقى يشكل وأبـلغت ا

ذروة الـوباء ما دفع الـسلطات إلى
ــقـبـرة فــتح مـقــابـر جـمــاعـيـة في ا
الــرئـيـســيـة في مـانــاوس عـاصـمـة
الـوالية.ورغم أن الوضع قد حتسن
اآلن فــإن الــقـس إيــزايــاس مـا زال
مـثـابـرا في مـحـاولـته تـخـفـيف آالم

العائالت.
وقــــال فـي ذروة الــــوبــــاء لم نــــكن
نـتوقف. كان علـى فريقه وهو أحد
ــتـــطــوعــة في الـــفــرق الــثــمـــاني ا
الـبرنـامج في بعـض األحيان دفن

عشرات األشخاص يوميا.

وهــو بــرنــامج اجــتــمــاعي مــحــلي
أطــلــقــته الــبــلــديــة يــقــدم خــدمـات

. اجلنازة مجانا للمحروم
مـع مـا يــقـرب من  70 ألـف إصــابـة
بـكوفيد- 19 وحوالى  3 آالف وفاة
مـــرتــبـــطــة بــالـــوبــاء تـــعــد واليــة
األمــازون في شـمـال الـبالد واحـدة
ــــنـــاطق تــــضـــررا في مـن أكـــثـــر ا

البرازيل جراء الفيروس.
تلئة في ستشفيات شبه  كـانت ا
مــايـو/أيــار وازداد عـدد الــوفـيـات
ـئة في الـيـوميـة بأكـثر من  200 بـا

{ مـاناوس (الـبرازيل)-(أ ف ب) –
يـعـيش إيزايـاس ناسـيـمنـتو حـياة
مــزدوجـة: حـفــار قـبـور في الــنـهـار
وقـس إجنــيــلـي في الــلـــيل… فــهــو
يــسـاعـد األســر الـفـقــيـرة عـلى دفن
أحــبــائــهـم ويــعظ لــلــمــؤمــنــ في
مـاناوس في قـلب منطـقة األمازون
الـــبــرازيـــلــيـــة. يــرتـــدي إيــزايــاس
مـالبس واقــــــيــــــة من الــــــرأس إلى
أخـــمص الـــقـــدمـــ ويـــصــعـــد في
شــاحـنـة مـلـيـئــة بـالـنـعـوش جلـمع
ــســتـشــفــيــات أو من اجلــثث مـن ا
ـنـازل. وقال لـوكـالة فـرانس برس ا
أشــعـر بــوجع اآلخـر. أحب عــمـلي
والــله هــو الــذي ائـتــمــنــني عــلـيه.
وأوضـح هـــذا الــــرجل الـــبــــالغ من
الــعــمــر  47 عــامــا والــذي يــتـمــتع
بـبنية قوية أنه تلقى دعوة من الله
قـــــبـل أربع ســـــنـــــوات لـــــرعـــــايـــــة
االشــخـاص الـذين يــحـتـاجـون إلى

شورة والكلمات اللطيفة. ا
وإيـــزايــــاس هـــو راعي كـــنـــيـــســـة
ألـكـانسـانـدو فيـداس وهـو متـطوع
ايـضـا في إس أو إس فـونـيـراييس
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{ مـــيالنــو- (أ ف ب)  –تـــنــتـــشــر
كــــراسـي االســــتــــرخــــاء ومــــظالت
الـــشــمس عــلى الـــعــشب األخــضــر
وسـط نـــاطـــحــــات الـــســــحـــاب في
مـيالنـو إذ بات لـلـمديـنـة شاطـئـها
ـبـتـكـر يسـتـمـتع به سـكـانـها في ا
مـحـاولـة لـنـسـيـان مـا عـانـوه جراء

ستجد. تفشي فيروس كورونا ا
ويـقع شـاطئ بـام بـاإليـطالـيـة لـيدو
بـام في حي بورتا نويـفا العصري
ــــصـــارف حتــــيط بـه ابــــراج أهم ا
ومنها يونيكريديتو واتش اس بي

سي وبي ان بي باريبا.
ظالت الـثمـان استـلقى وحتـت ا
ــديــنـــة في جــو عـــدد من ســكـــان ا
يـــشــبه جــو الـــعــطــلــة من دون أن
يــنـسـوا الـتـزام إجــراءات الـتـبـاعـد

االجتماعي.
وقــالـت فــرانــشــيــســكــا غــاتي (21
عـامـاً) وهي طـالبـة تـتـخصص في
االقـتصاد إنه يـوم رائع. اجلو حار
جـداً لذا قررت وصـديقتي أن نأتي
لـنتـشمس ونـستـرخي. ورأت شابة
من ســيـسـتـري لـيـفـانـتي الـواقـعـة
عـنـد سـاحل مـقـاطعـة لـيـغـوريا أن
االسـتلقاء وسط ناطـحات السحاب
أمـر غريب ال يشبه االسـتلقاء على
شــاطئ الــبـحــر لــكـنـه مع ذلك أمـر
رائـع جـداً. وأضـافت إنــهـا طــريـقـة
ديـنة. جـمـيلـة للـهـروب من رتابـة ا
وفــيـمـا كــان الـبـعض يــتـنـافس في
لــعــبـة مــعــركــة الـســفن احلــربــيـة
ـــطــالــعــة انـــصــرف آخــرون إلى ا
بــــيـــــنــــمــــا اكــــتـــــفى قــــسـم ثــــالث
بـاالسترخاء لـكن مالبس السباحة
ــشـتــرك بـيــنـهم. شــكـلـت اجلـامع ا
وقـالت روزالـيـا سـكـارتـشيال وهي
ـــــرضــــــة من مـــــيـالنـــــو جـــــاءت
الكــتـسـاب بــعض الـســمـرة قـبل أن
تـذهب إلى شـاطئ البـحر احلقـيقي
ـرء إنه مــكـان لـطـيف يــشـعـر فـيه ا
بـالراحـة. صحـيح أن وجود شاطئ
كان أمر مفاجئ لكنه في في هذا ا
الـواقع مـبـادرة عـظـيـمـة. وأضـافت
روزالــيــا الــتي كــان ضــغط الــعـمل
ـستـشفـى كبـيراً خالل عـلـيهـا في ا
األشـهر األخيرة التي أودت خاللها
جـائحة كوفيد- 19 بـحياة أكثر من
كـنت ألـف شخص في إيـطـالـيا  34
فـي حـــاجــــة إلى أن أحــــصل عــــلى

. اســـتــراحــة وإلى اخلـــروج قــلــيالً
وكـان ليدو بام افتـتح األحد تنفيذاً
لـــفـــكـــرة من مـــؤســـســـة ريـــكــاردو
كـارتيال. وال يـزال الدخـول إلى هذا
الـشاطئ مـجـانيـاً لـكن اعتـباراً من
ـــقــبل ســـيــكـــون عــلى االســـبــوع ا
الـراغب بـاستئـجار إحدى مظالت
الـشـمس دفع رسم يراوح مـا ب 4
و 8يــورو. والحظ مـنـارا روسـيـنـو

وهـو طـالب في الثـانيـة والعـشرين
من الــعـمـر أن مـيالنـو كـئـيـبـة هـذه
االيــام. وتــابع قـائـالً هـنــا في هـذا
ــــكـــان أجــــد الـــفــــرح واحلـــريـــة ا
ـازحاً ال والـراحـة الـنفـسـية. قـال 
يـنقـصنا سـوى البـحر طبـعاً ولكن
ـكـننـا تخـيلـه!. وعلّق وهـو ينـظر
بـانـي الشـاهـقـة الـتي حتـيط إلـى ا
كان األمـر ظريف أشعـر كما لو بـا

أنـني في مـانهاتن. لـكن كثـراً كانوا
ــكــان يــفـــضــلــون لــو تـــوافــر في ا
ـكنـهم أن يرطـبوا مـصـدر للـميـاه 
به أجـسامـهم كنـافورة عـلى سبيل
ـثـال. ورأت روزالـيـا سـكـارتـشيال ا
ـــكن أن يــكــون أن شـــاطئ بــام ال 
بـديالً من الـعـطـلة ألن الـعـطـلة خط
أحـمـر! لكـنه في رأيـها بـديل جـيد
ألولـــئك الـــذين ال يـــســـتـــطـــيـــعــون

ـغـادرة لـتمـضـيـة عطـلـة. ويـتوقع ا
أن يــبـــلغ عــدد اإليــطــالــيــ الــذين
ســيــغــادرون أمــاكن ســكــنــهـم هـذا
الــصـيف لـلــذهـاب في عــطـلـة ولـو
لـبضـعة أيام  34 مـليـوناً من اصل
مــجـــمل عــدد الــســكــان الــبــالغ 60
مـلـيـوناً اي بـانـخـفاض نـسـبته13
ـئـة عن الـعـام الــفـائت بـحـسب بــا
اســـــــــــــــــتــــــــــــــــــطـالع أجــــــــــــــــــرتـه

كـــولـــديــــريـــتي/إيـــكـــسي. وأشـــار
ــئـة من االســتـطالع إلى أن  93 بــا
الـذين سـيذهـبون في عـطلـة قرروا
الـبـقـاء في إيـطـاليـا وهي الـنـسـبة
األعــلى مــنــذ عــشــر ســنــوات عــلى
األقـل. حتى أن ربع هـؤالء اختاروا
الـــبــقــاء في مـــنــطــقـــتــهم رغم رفع
نع إجـراءات احلجـر التي فـرضت 

تفشي فيروس كورونا.

ـو الــغـذائـيـة الـتي تــسـاعـد عـلى 
اخلاليــا الــســرطــانــيــة. مــضــيــفـا
ـكنـنا أن نـستـنتج بـأن منـتجات
األلـبـان لهـا عالقـة بسـيـطة بـتـطور
بــعض أنـواع الـســرطـان وخـاصـة

سرطان البروستات.
وأشــــار اخلـــبـــيـــر إلـى أنه وفـــقـــا
لــلـبــيــانـات الــعـلــمـيــة ال يـزال دور
ـرض مــنـتـجــات األلـبــان في هـذا ا
مــثـيــر لـلـجــدل فـقــد بـيـنـت نـتـائج
الـعـديـد من الـدراسـات أن احلـليب
ــكن أن يـؤثـر بـشــكل كـبـيـر في ال 
عـالج السرطان والوقاية منه. لذلك
مـن األفـضل تــقــلــيص نــسـبــته في

النظام الغذائي قدر اإلمكان.

الـبـروفيـسـور كولـ كـامبـيل يـذكر
فـي كــتـــابه دراســات صـــيــنـــيــة أن
ـــــوجـــــود في بـــــروتـــــ كـــــازيـن ا
احلـــلـــيب يـــســـاعـــد عـــلى تـــطــور
الــســرطـان. وجــاء في رد الـدكــتـور
سـانتشيز مكـونات احلليب ليست
فــــقط بــــروتــــ كــــازين لــــذلك من
اخلـطـأ اخلـروج بـاستـنـتـاج مـطلق
ـــادة عـن فـــوائـــد ومـــضـــار هـــذه ا
الـغـذائيـة اسـتنـادا إلى خـصائص
هـــذا الــبــروتـــ بــالــذات.  وأشــار
اخلـبير في رده إلـى أن هناك عددا
مـن الـدراسـات بـشـأن تـطـور مرض
الــســرطــان يــشــيــر بــعــضـهــا إلى
ــواد ضـــرورة تــقـــلـــيص تــنـــاول ا
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بــعض الـعــلـمـاء يــنـصــحـون حـتى
الـكـبـار والـبالـغـ بـشـرب احلـليب
بـسـبب فوائـده الـصحـيـة الكـثـيرة
وبـسبب احتـوائه على الكـالسيوم.
فـيمـا يقول عـلمـاء آخرون إن شرب
احلـلــيب ضـار لـلـجـسم ويـزيـد من
خـطر اإلصـابة بـالسـرطان. غـير أن
الـدكـتـور أيـتـور سـانتـشـيـز خـبـير
الـــتـــغــذيـــة اإلســـبــانـي أجــاب عن
ســؤال شـائع فـيـمـا إذا كـان تـنـاول
احلـلـيب يـؤدي إلـى تـطـور أمراض
الـســرطـان أم ال.  تـفـيـد صـحـيـفــــة
La Vanguardi بأن اخلبير أجاب
عـن سؤال المرأة تـشيـر فيه إلى أن

 رصـدها على اإلطالق. وامتد هذا
الـبـرق الـذي مر في سـمـاء الـبرازيل
سـافة ـسافـة تعـادل ا الـعام  2018 
بــــــ بـــــوســـــطن وواشـــــنـــــطـن في
ــتـــحــدة أو بـــ لــنــدن الــواليـــات ا
وبـازل في سويـسرا وفقـا للـمنـظمة.
والــرقم الــقــيــاسي الــســابـق ألطـول
بـــرق مـــر فـــوق واليـــة أوكالهـــومـــا
األمــيــركــيـة في  20 حــزيــران 2007
وامـــــتـــــد عـــــلـى مـــــســــــــــافــــة 321
كــيــلــومــتــرا. أمــا الــرقم الــقــيــاسي
الـسـابق ألطـول فـترة يـسـتـمـر فـيـها
بـرق في السماء فـسجل فوق جنوب
فــرنـسـا في  30آب/أغـسـطس 2012

وكان  7,74ثانية. 

{ جــــــنـــــيف-(أ ف ب)  –أعــــــلـــــنت
ـيـة لألرصـاد اجلـوية ـنـظـمـة العـا ا
اخلـــمــيـس أن بـــرقـــا عـــبـــر ســـمــاء
الــبـرازيل ألكـثـر من  700 كـيـلـومـتـر
في  31 تـشـرين األول  2018 يـحـمل

الـــرقم الـــقــــيـــاسي ألطـــول بـــرق 
تـــســجـــيـــله عـــلى اإلطـالق بــفـــضل
اســتــخــدام تــقــنــيــات جــديــدة. و
الــتــحــقق من رقم قــيــاسي آخــر من
ـنـظـمــة في الـظـواهـر قـبل خــبـراء ا
ـنـاخـيـة الـقـصـوى وهـو اجلـويـة وا
الــبـرق الــذي اســتــمـر ألطــول فــتـرة
وهـــو يـــعـــود إلـى بـــرق في ســـمـــاء
شــمــال األرجــنــتــ في  4آذار2019
ـدة  16,73ثـانــيـة وهي أطـول مـدة
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