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سـجـلت مـخـتـبـرات وزارة الـصـحة
والـــبـــيـــئــة امـس الــثـالثــاء 1958
اصـابـة جـديـدة بفـايـروس كـورونا
وشـفـاء  1786 بـواقع  104حـالـة

وفــاة. وقـال بـيــان لـلـوزارة تــلـقـته
(الـــــزمـــــان) امـس انه ( فـــــحص
ـــوذج في اخملــتــبــرات  12425  
اخملـتـصـة كـافـة في الـعـراق وبذلك
يــكـون اجملــمـوع الــكـلـي لـلــنـمـاذج
ــفـحــوصـة مــنـذ بــدايـة تـســجـيل ا
ــــــرض 544545) واضــــــاف ان ا

(اخملـتبرات سجلت  1958 أصـابة
تــوزعت بـواقع  307فـي الـرصـافـة
و 194 فـي الكرخ و 38 فـي مديـنة
الطب و  84 فـي النجف و 164في
السليمانية و 85 في اربيل وحالة
واحـــــــــدة فـي دهــــــــوك و 119 فـي
كـربالء و 53 فـي كـركوك و 75 في

ديـــالى و  39 فـي واسط و 30 في
بـابل و 102 فـي مـيـسان و 65 في
الــديـوانـيـة و 340 فـي ذي قار و4
فـي االنــبـار و 9 فـي نــيــنـوى و14
ـثـنى) فـي صالح الـدين و 5 فـي ا
واشــــار الـــبـــيــــان الى ان (حـــاالت
الــشـفـاء من كــورونـا بـلـغت 1786
وبـــــواقع وفــــيــــات  104حــــالــــة).
وأعـــلــنت الــوزارة في وقت ســابق
عـن إجـــراءاتــهـــا خـالل األســابـــيع
ــقـبــلـة لــلـسـيــطـرة عــلى كـورونـا ا
وتــقــلـيـل نـسب اإلصــابــات فـيــمـا
تــوقــعت ارتــفــاع اإلصــابـات خالل
ـقبل إلى خـمـسة آالف. األسـبـوع ا
وقــال مــديـر الــصــحـة الــعــامـة في
الـــوزارة ريـــاض عــبـــد األمـــيــر إن
(الـــوضـع يـــحـــتــاج إلـى تـــضـــافــر
اجلـــــــهــــــود واتــــــخــــــاذ عــــــدد من
اإلجراءات التي تصب في مصلحة
) واضـاف أنه (فـي حال ـواطـن ا
عــدم إقـرار احلـظـر البـد من اتـخـاذ
إجــراءات أخــرى داعــمــة لــلــنــظـام
الـــــصــــحي مـن خالل زيــــادة عــــدد
الــردهـات واألســرة بـحــيث تـكـون
كـافـيـة ألعـداد اإلصـابـات والسـيـما
توقع أن تصل اإلصابات أنـه من ا
ألكـثر من خـمسـة االف حالـة مطلع
قبل). واصدرت اللجنة األسـبوع ا
الـعليا لـلصحة والسالمـة الوطنية
امس االول  13 قـرارا لـلتـعامل مع
كــورونــا ابــرزهــا تــعــيـ مـالكـات
طـبـيـة واجـراء حتالـيل الـفـايروس
ـعـتـمدة. فـي اخملتـبـرات األهـلـيـة ا
ودعــــا الــــنــــائب مــــازن الــــفـــيــــلي
ـــراجـــعـــة الـــقــرارات احلـــكـــومـــة 
اخلــاصــة بــاإلجـراءات الــصــحــيـة
ـتبـعة.  وقال الـفيـلي في تصريح ا
امـس عــلى (احلــكـــومــة مــراجــعــة

الــقـرارات الــتي تـخص اإلجـراءات
تـبعة حـاليا الـتي تلزم الـصحـية ا
كـل عـــراقي يـــروم الــســـفـــر خــارج
الـبالد بـتـوقـيع تـعـهـد خـطي بـعدم
الـــعــودة حــتـى انــتــهـــاء جــائــحــة
كـــورونـــا وهـــو مـــا قــد يـــســـتـــمــر
سـنوات) مـشـيـرا الى انه (نتـيـجة
لـذلك فـان كـثيـرا من أفـراد اجلالـية
الــعـراقـيـة في دول اخلـارج وفـيـهم
الــتـجـار وأصـحـاب نـشـاط جتـاري
ســـيـــمـــنـــعـــون من الـــعـــودة بـــعــد
رجـــوعــهم لـــلــعــراق النـه بــحــسب
ــكــنــهم اخلــروج من الـــتــعــهــد ال
الــبالد وهـذا اإلجـراء الــقـطـعي قـد
يـحرم البلد من حركة االقتصادي

والتجار). 
وســجـلت مـحـافـظـة الــسـلـيـمـانـيـة
ـصاب ثـالث حاالت وفاة جـديدة 
بــفـايــروس كـورونـا. وقــال مـصـدر
طـبي إن (السليمانية سجلت ثالث
حــــاالت وفـــاة جـــديــــدة المـــرأتـــ
ورجـل مــــصـــــابــــ بـــــفــــايــــروس
كـورونـا). وطـالب مـحـافظ الـنـجف
لـــؤي الــيـــاســري رئـــيس الــوزراء
تـابـعـة تزويـر شـهادات بـالـتـدخل 
ـتـوفـ بكـورونـا.وقال الـيـاسري ا
فـي بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس ان
(عــــلى رئــــيس الــــوزراء الــــتـــدخل
ـتـوف ـتـابـعـة تـزوير شـهـادات ا
بــــكــــورونــــا والــــتالعب بــــهــــا في
ـتـوفي غـيـر احملــافـظـات عـلى ان ا
مـصـاب بـالـفـايـروس) واضـاف ان
(هــــذا االمــــر مــــخــــالف لــــلــــشـــرع
والـقانون) مـشيرا الـى ان (قواتنا
االمـــنــيــة ومــفــارزهــا تــتــابع هــذه
احلــاالت بـكل شـجـاعــة ومـهـنـيـة).
وقـررت خـلـيـة األزمـة في بـابل رفع
حــظـر الــتـجــوال الـشـامـل والـعـمل

بــاحلــظــر اجلــزئي في احملــافــظـة.
وقـال بيـان امس ان (اخللـية قررت
رفـع حـــظـــر الـــتــــجـــوال الـــشـــامل
واالكــتـفـاء بـاحلـظـر اجلـزئي الـذي
سيكون من الساعة السابعة مساء
وحلـد السـاعة السـادسة صـباحا 
ـــقــــاهي واإلبــــقــــاء عــــلى إغـالق ا
ـنـزلي ــطـاعم فـقط الـتـوصـيل ا وا
ــتـابـعـة الـتـزام مـع تـشـكـيل جلـان 
ـــواطــنـــ بــإجــراءات الـــوقــايــة ا
وسـتـتخـذ إجراءات قـانـونيـة بحق
ــديــر الــعـام ). وشــدد ا اخملــالــفــ
يـة تيدروس ـنظـمة الـصحـة العـا
أدهــانــوم غــيــبــريــســوس عــلى أن
الـعـالـم ال يـزال بعـيـدا عـن احـتواء
جـــائـــحـــة كــورونـــا رغم اجلـــهــود
الــرامـيـة إلـى جتـاوز األزمـة .وقـال
تـيـدروس (نـتـطـلع جـمـيـعـا إلى أن
يـــنـــتـــهي ذلـك ونــريـــد جـــمـــيـــعــا
مــواصـلــة احلـيـاة لــكن احلـقــيـقـة
الـقـاسيـة تـكمن في أنـنـا لم نقـترب

حتى من النهاية).
دير العـام العام للـمنظمة وأشـار ا
ـــيـــة إلى أن (وتـــيـــرة تــفـــشي األ
كـــورونــا بــتــزايــد عــلى مــســتــوى
الـــعـــالم بـــرغم إحــراز كـــثـــيــر من
الـدول بـعـض الـتـقدم فـي مـكـافـحة

الوباء).
ولـفت إلى أن (بـعض الـدول تشـهد
عـودة في ارتـفـاع معـدل اإلصـابات
بـعد إعادة افتتاح اقتصادها ورفع
ــفـروضــة عــلى احلــيـاة الــقــيــود ا
االجتماعية) محذرا من ان (معظم
الــنــاس ال يـزالــون عــرضـة خلــطـر
اإلصـــــــابــــــة وأن أســــــوأ مــــــراحل
اجلـائـحـة لم تـأت بـعد) مـؤكـدا أن
ـنـظمـة تخـشى من األسوأ نـظرا (ا

للظروف احلالية).
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عــثـرت (الــزمــان) عــلى مــكـان
ايـداع بنـدقـيـة الـشـيخ ضاري
يجر احملمود الـتي قتل بهـا ا
الــبـــريــطــاني جلـــمن عــشــيــة
اندالع شـرارة ثـورة العـشرين
في  30 حــــــــزيـــــــران 1920 .
وابلغ احلـاج حـمدي الـعفـتان
عروف بـولعه بـتراث مـدينة ا
هـيت ومـنـاطق اعـالي الـفرات
في رسـالــة تـلـقـتــهـا (الـزمـان)
امس ان (بـــنـــدقـــيـــة الـــشـــيخ
ضـــاري احملــمـــود احـــد قــادة
ثــورة الــعــشــرين مــودعــة في
متـحف الشـهيـد احمـد عفـتان
في مـديــنـة هـيت). وســتـنـشـر
(الزمان) تفاصيل اخرى غدا.
وفي اعــقــاب نــشــر مــوضــوع
 100عام على ثورة العشرين)

على صـدر الـصفـحة االولى امس
ـعروف ارسل الكـاتب الصـحفي ا
سـميـر عـبـيـد الى اجلـريـدة صور
نادرة لـلشـيخ شعالن ابـو اجلون
ـاذا ال مـرفــقـة بــرسـالــة نـصــيـة (
تــوضع صـــورة صــاحب الــثــورة
احلـقــيـقي جــدنـا الـشــيخ شـعالن
ي احلــجــيـمي ابـو اجلــون الــظـا
الـشــمــري?). وكـان نــاشـطــون قـد
ـان بـذكـرى مـئـويـة طـالـبـوا الـبــر
الـــــثـــــورة الـــــتـي صـــــادفت امس
بـاعتـبـارهـا عيـدا وطـنـيا لـلـعراق
بـالـنــظـر لالجـمـاع عــلى مـشـاركـة

جميع االطياف العراقية فيها.
ورأى رئــيس اجلـمــهــوريــة بـرهم
صـالح أن ثــورة الـعـشــرين كـانت
ومـا زالت ذكــراهـا مــصـدر إلــهـام
لــلـــشــعب الــعـــراقي في الــدروس
والـــعـــبـــر الـــتـي يـــســـتـــعـــيـــدهــا
ـا يـرسّخ فـيـهم قيم الـعراقـيـون 

الـوطـنـيـة احلقـة.وقـال صـالح في
ـئـويـة ـنـاسـبـة الـذكـرى ا بـيـان 
لـثورة الـعـشـرين تـلـقـته (الـزمان)
ــئــويــة امس (نــحـــتــفل الــيــوم 
الثورة ونستعيد في هذه اللحظة
بــاعــتــزاز تـضــحــيــات الــشــهـداء
ـــــا قــــدمه الــــبُــــنــــاة األبــــرار و
ـا رسخته النخب ؤسسون و ا
الـعــلـمـيــة والـثـقــافـيـة والــديـنـيـة
واالجـتـمـاعيـة مـن قيـم وأدوار ما
زالت حــيــة في وجــدان شــعــبــهم
وتــاريــخــهـم الــوطــني الــعــريق)
ولفت الى ان (االحـتفـال بالـذكرى
ـئة عام من ئويـة هو احـتفال  ا
العراق احلـديث بتـاريخه احلافل
ــتــشـابـك بـإجنــازاته و دوره و ا
ؤثـر في الـداخل و عـلى صـعـيد ا
ـنطـقـة وإخـفـاقاته مـعـاً فـهـناك ا
مع األسف االســتـبــداد و الــعـنف
واإلبــادة والــتـــمــيــيــز والــفــســاد

واحلــروب) وشــدد صـــالح عــلى
ضي قدماً الستئناف ما انقطع (ا
ـقـتدرة في مسـيـرة بنـاء الـدولة ا

ذات الـســيـادة الــكـامـلــة الـقـادرة
عــلى فــرض الــقـانــون ومــحــاربـة
واطن في الفـساد وحـمايـة حق ا
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ــة). ودعـا احلــيــاة احلـرة الــكــر
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الى اســتــلــهــام الــقـيـم واالهـداف
الـنبـيـلة الـتي بـشـرت بهـا الـثورة
ـواجـهــة الـتـحــديـات واألخـطـار.
وقـال الــكـاظـمي فـي بـيـان تــلـقـته
(الــزمــان) امـس (أهــنئ شــعــبــنــا
العـراقي األبي بذكـرى مرور مـائة
عام على ثورة الـعشرين الـوطنية
اخلالدة الـتي حتتل مكـانة عزيزة
في وجـدان أبـنــاء شـعـبـنـا كـأول
ثــــورة حتـــرريــــة في تـــأريــــخـــهم
مـــؤكـــدا إنه (من أوجه احلـــديث)
عظـمة ثـورة العـشرين أنـها كانت
بحق ثورة كل الـعراقي من أجل
كل الــعــراقــيــ وهــذا مـا أكــدته
مـــشـــاعـــر الــتـــضـــامن الـــعــمـــيق
والـــشــعـــور بــوجـــود مــصـــلــحــة
مشتركة لكل الـشعب باالنتصار)
مـؤكـدا (أهـمـيــةُ الـتـذكـيـر بـأسس

ومـــنــطـــلــقـــات ثـــورة الــعـــشــرين
وضــــرورة اســــتــــلــــهــــام الــــقــــيم
واألهـداف الـنــبـيـلــة الـتي بـشـرت
واجهة الـتحديات واألخطار بها 
وإبـــراز الـــدور الـــشـــجـــاع الـــذي
وقفـته مـراجـعنـا الـدينـيـة وكذلك
عشائرنا األبـية وجماهيـر شعبنا
ـدن واألريـاف فـي تـصـديـهم في ا
لالحــتالل االجـنــبي وهـذا يــؤكـد
من جـــديـــد دورهــا الـــراهن كـــمــا
يشـيـر بقـوة الى أهـميـة الـعشـائر
الـعراقـيـة لـدعم الدولـة والـقـانون
والـــــســـــلم األهـــــلـي الى جـــــانب
تسـخـيـر جـميـع طاقـاتنـا لـتوفـير
ـستـلـزمـات الصـحـيـة من أدوية ا
ومــعــدات وأجـــهــزة لــدحــر وبــاء
كـورونـا الذي داهـم العـالم أجـمع
ومـــنه الـــعـــراق).  وشــدد رئـــيس
مجلس النواب محمد احللبوسي
عــلى تــرســيخ الــروح الــوطــنــيــة

وتـعــزيـز هــيـبــة الـدولــة وسـيـادة
الـــوطن . وقــال احلـــلــبـــوسي في
تغـريدة على تـويتـر (نسـتلهم في
ــئـــة لـــلـــثــورة دروسَ الـــذكـــرى ا
الــفـــخــر والــشــجـــاعــة والــتالحم
الوطني التي سطَّرها األجداد من
جميع مـكونات الـشعب للذود عن
سـيـادة الـعـراق وصون كـرامـته)
مشيرا الى ان (األحفاد يتحملون
الــيـوم مــسـؤولــيــة احلـفــاظ عـلى
مـنـجـزات هـذه الـثـورة الـعـظـيـمـة
بترسـيخ الروح الوطـنية وتـعزيز
هـيــبـة الــدولـة وسـيــادة الـوطن).
وعد رئيس تـيار احلكـمة الوطني
ــئــويـة عــمـار احلــكــيم الــذكـرى ا
لثورة العشرين (مدعاة للذود عن
ـــقـــراطــيـــة في الـــتـــجـــربــة الـــد
العـراق.وقال احلـكـيم في تغـريدة
له عــلـى تــويــتــر (قــبل مــئــة عــام
ضـــحـى قـــادة ثـــورة الـــعـــشـــرين

بانفسهم ليـكون العراق عزيزا
شامخـا مستـقال واليوم عـلينا
ان نحفظ هذه االمانة الوطنية
ونـســلـمـهــا لالجـيـال الــقـادمـة
بـــرؤوس مـــرفــوعـــة ونـــفــوس
أبـــيــة) واضـــاف (نــســـتـــذكــر
ونحـيي ملـحمـة كبـيرة قـادتها
ـرجعـيـة الديـنـيـة وسانـدتـها ا
العشـائر واجلمـاهير الـعراقية
لــوضع أســاس دولــة حــديــثــة
تـمـثل انـطالقـة احلـصول عـلى
السيادة واالسـتقالل والقرار)
ولـفت الى ان (هــذه الـصـفـحـة
ـشـرقــة من تـاريـخــنـا مـدعـاة ا
جلـــمــــيع مـــكـــونـــات الـــعـــراق
التـخـاذهــا نـبـراســا لـلـذود عن
قراطـية وصون التجـربة الـد
مـنجـزات حتـقـقت بتـضـحـيات
االجــداد الــذين اورثــوهــا لــنــا

لنضعها بيد االحفاد). 

شعالن ابو اجلون
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ضـمن سعـيـها لـتـنفـيذ الـبـرنامج
احلــكـومي بــتـشــجـيع الــنـازحـ
عـــلـى الـــعـــودة الى مـــنـــاطـــقـــهم
احملــررةأعـــلــنت وزارة الـــهــجــرة
ــــهــــجـــــرين عن عــــودة  449 وا
نـــازحـــا من مـــخـــيــمـــات مـــحــور
اخلازر ومخيمات محافظة دهوك
الى مناطق سكـناهم االصلية في
قضـاء سنـجار ومـناطق نـاحيتي
القـيروان والـبعـاج  التـابعة الى
محـافـظة نـيـنوى بـشـكل طوعي .
ونقـل بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
عـن  مـــديـــر عــــام دائـــرة شـــؤون
الـفـروع في الــوزارة عـلي عـبـاس
قــــوله انه (بـــتــــوجـــيه واشـــراف
ـهجـرين ايفان وزيرة الـهجرة وا
فــائـق جــابـــرو  اعــادت الــوزارة
133 نازحـا من مخـيمـات اخلازر
وحــــسن شــــام الى مــــنـــاطــــقـــهم
االصليـة  في القرى الـتابعة الى
ناحيتي البعاج والقيروان غربي
نــيــنـوى  فــضال عـن عـودة 316
نــازحـا من مــخـيــمـات مــحـافــظـة
دهـــــوك الى مـــــحل ســـــكـــــنـــــاهم
االصـلــيـة في قــضـاء ســنـجـار ).
وأشـار عـبــاس الى ان الـبـرنـامج
احلــكــومـي يــؤكــد ضــرورة غــلق
ا ملف النزوح بصورة كاملة  
يــجـــعـــلــنـــا نـــعـــمل عـــلى اعــادة
الــعــوائل الــنـازحــة طــوعــيـا الى
مـنـاطقـهـا االصـلـيـة بـاسرع وقت

كن). 
الـى ذلك كـــــشــــفت جـــــابــــرو عن
اســــتــــعــــدادات الــــوزارة إلعـــادة

عبد الواحد سكر
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داعيـة الى (تضـافر اجلـهود حلل
قـضـية قـريـة اخلـيالنـية الـتـابـعة
ــقـداديـة والــتي تـؤثـر لـنــاحـيـة ا
عـلـى عـودة   500 اسـرة نــازحـة

.( قاطنة في مخيمات خانق
 وتــابـعت جــابــرو (بـحــثـنــا عـدة
مــــلـــفــــات مع مــــحـــافـظ ديـــالى 
بـــضـــمـــنـــهــــا مـــلف الـــنـــازحـــ
السـاكـن في اخملـيمـات وكـيفـية
وقـــايـــتــهـم من خـــطــر فـــايــروس
ـتـبعـة في كـورونـا واإلجـراءات ا
سـاعدات االغـاثية مـنها توزيع ا
الـغـذائـيـة والـصـحيـة فـضال عن
مـــلف الـــعــــائـــدين وآلــــيـــة غـــلق
مخـيمـات النـزوح في احملافـظة)
مؤكدة (استمرار الوزارة بتوزيع
االحـــتــيـــاجـــات الــضـــروريــة من
ـساعـدات الـغذائـيـة والصـحـية ا
حلـــــ عــــودتــــهم الـى مــــنــــاطق

سكناهم االصلية). 
من جــهـته أثــنى الـتــمـيــمي عـلى
(دور الــوزارة والـلــجــنـة الــعـلــيـا
إلغـــــاثــــة وإيـــــواء الـــــنـــــازحــــ
وجهودهم االستثـنائية في إيواء
ومــســاعــدة األســر الــنــازحــة من
خالل تشجيعها على العودة الى
منـاطق سكـناهـا االصلـية فضال
عـن وقـــوف الـــســـيـــدة الـــوزيـــرة
ـلف) معـربا بنـفسـها عـلى هذا ا
عـن (امـــله بــــبـــنـــاء دور واطـــئـــة
هدمة الكلفة على ارضية القرى ا
وارجـاع اهالـيـهـا لـلسـكن فـيـها 
ـهـدمـة هي الـسبب عـادا القـرى ا

الرئيس في منع
عـــــــــــــــــــــــودة
الـــــــعــــــــوائل

النازحة).

ايفان فائق جابرو
ن يرغـبـون بالـعودة النـازحـ 
إلى مــنـــاطــقــهم االصــلــيــة خالل
العـام اجلـاري والعـمل عـلى غلق
مـلف الـنـزوح بـعـودة آخـر عـائـلة
الى مـــحل ســــكـــنـــاهـــا مـــؤكـــدة
(ضــرورة دعم مـــحــافــظــة ديــالى
حافظات االنبار وصالح اسوة 

الدين ونينوى). 
وقــــالت الــــوزيـــرة فـي مـــؤتــــمـــر
صـــحــفـي مــشـــتــرك مع مـــحــافظ
ديالى مثنى علي مـهدي التميمي
في مـبـنى احملـافـظـة إن (الـوزارة
لديهـا خطة كـاملة وشـاملة لـلعام
اجلــاري فـضـال عن اسـتــمــرارهـا
وبتـنسـيق عالٍ مع كـافة اجلـهات
ـعــنـيـة العــادة كـافـة الــنـازحـ ا
الراغـب بـالـعودة الى مـناطـقهم
االصليـة) موضـحة  ان (الوزارة
شكلت جلـنة مصاحلـة مجتـمعية
لـلـتقـريب بـ الـعـشـائر واصالح
ذات البـ لـتـسهـيل عـودة االسر
الــنــازحــة الى مــحل ســكــنــاهـا)
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جنح فـــــــريـق طـــــــبـي جـــــــراحي
مــخـتـص في مـســتــشـفى قــضـاء
ــنـاذرة الـعــام بـرفع ورم كــبـيـر ا
جــداً مـن احــشــاء طــفــلــة بــعــمـر
عــــشـــرة أعــــوام. وقـــال اجلـــراح
االخــــصـــائـي في مــــســــتـــشــــفى
ناذرة العام خـالد الياسري في ا
بـــيــــان امس انه (ورغـم الـــوضع
الـــــصـــــحـي احلـــــرج وتـــــفـــــشي
فــايـروس كــورونــا  وفي الـوقت
ــر به الــنــظــام الـصــحي الــذي 
عـامـة بــصـعـوبـات كـبـيـرة جـداً 
يــبـــقى عــطــاء و إبــداع وتــفــاني
مالكـاتـنـا الطـبـيـة والـتمـريـضـية
ــنــاذرة  وفي فـي مــســتــشـــفى ا
ـســتـشــفـيــات بال حـدود بــقـيــة ا
خلــدمـة أبــنـاء بــلـدنــا الـعــزيـز و
ـــقـــدســـة). وبـــ مـــديـــنــــتـــنـــا ا
اليـاسـري انه (أجرى فـريق طبي

جــراحي فـي صـالــة الــعــمــلــيـات
ـناذرة  الكـبـرى في مسـتـشفى ا
عـمـلـيـة جراحـيـة طـارئـة ودقـيـقة
لـطـفـلـة ذات الـعـشـر سـنـوات من
الــعــمـر  والــطـفــلــة اآلن تـتــمـتع
بصـحة جيـدة وعنـاية كـبيرة من
ـسـتــشـفى ). مـضـيـفـاً ان إدارة ا
(الــطــفــلـة كــانت تــعــاني من آالم
شـديـدة جـداً فـي مـنـطـقـة الـبـطن
مع غــثـــيــان وفـــقــدان مــســـتــمــر
لــلـشــهـيـة ومــضـاعــفـات أخـرى 
وبعد اجراء الـفحوصات الالزمة
أتــضـح أنــهــا كــانـت تــعــاني من
وجود ورم يـشـغل أغـلب اجلوف
الــبـطــني  وانه كـان كــبـيــر جـداً
مقارنة ببطن الـطفلة ). الفتاً الى
أن (الـــــورم كــــان وزنــــة حــــوالي
خـــمــســـة كـــيـــلـــو غـــرامــات و
إسـتئـصـاله كـليـاً  وأن الـعمـلـية
تعتبر من العمليات فوق الكبرى

لدقتها ومكان الورم) . 
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ومـحامي عنه واجلهات التي قدمت
ـــوجـب مـــحــــاكـــمـــة الــــشـــكــــوى 
حــضـوريـة عـلـنــيـة وفق الـقـانـون).
وشـهدت بغـداد تظاهرة تـندد بقرار
اجملـلس الـذي بـرأ فيـه العـيـساوي
ـــوجـــهــة إلـــيه. وراى مـن الــتـــهم ا
اخلـبيـر القانـوني علي التـميمي ان
الـقضاء برأ الـعيساوي لـعدم كفاية
االدلـــة ضــده. وقــال الــتـــمــيــمي ان
(القرار األول حملكمة التحقيق التي
ــــــادة 130 / ب مـن بـــــــراته وفـق ا
قـــــانـــــون األصــــول احملـــــاكـــــمــــات
اجلـزائيـة لعـدم وجود أي دليل  في
ادة ٤ ـوجهة ضده وفق ا الـتهمة ا
مـن قانون اإلرهاب وتراجع الشاهد
الـــوحــيــد عن أقــواله) واضــاف ان
(الــــقـــرار الــــثـــاني مـن مـــحــــكـــمـــة
اجلــنـايــات الـتي حــكـمــته غـيــابـيـا
سـابـقا في تـهم فسـاد مالي وإداري
 حـــيث انه اعـــتــرض عـــلى احلــكم

ــــــادة 247 مـن الـــــــصـــــــادر وفـق ا
الـقـانون  فـإن هذه احملـكمـة حددت
مـوعـد جـديـد لـلـمـحـاكـمـة الـعـلـنـيـة
واطـــلــقت ســـراحه بــكــفـــالــة حلــ
ـوعد احملـاكمة) وتـابع (اذا كانت ا

هـــــذه الــــتــــهـم قــــبل 27 اب 2016
تـاريخ الـعـفـو الـعـام فـإنه سـيـشـمل
بـالعفو العام واذا بعد هذا التاريخ
سـيحـاكم). فيـما اكـد عضـو مجلس
الـنواب الـسابق والـقيـادي في تيار
احلـكمـة الوطني مـحمد الـلكاش أن
بـصيص األمل بالقضاء انطفئ بعد
ـالــيـة االســبق.وقـال تــبـرأة وزيــر ا
الـــلـــكــاش في بـــيـــان امس إنه (في
الــوقت الـذي كـنّـا نــؤكـد عـلى مـبـدأ
فــصل الــسـلــطـات وعــدم تـســيـيس
الــقـــضــاء وابــعــاد كـل الــشــبــهــات
والـــصـــفــقـــات الـــتي حتـــوم حــوله
دان الـعيساوي) نـتفاجئ بـتبرأة ا
عـلى حد تـعبيـره. داعيـا القاضي و
دان أعـضاء احملكمـة التي حكمت ا
سـابـقا الـعيـساوي الى ان (يـثبـتوا
سـالمــة مـــوقــفـــهم من إجـــراءاتــهم
ـدان وبـشـفـافـية الـقـانـونـيـة بحق ا
وامــــام الـــراي الـــعـــام) وتــــســـاءل

الــلــكــاش (مـتـى نـنــصف اآلالف من
فجوع واألمهات الثكالى اآلبـاء ا
واألرامـل واأليــــــتــــــام?)  وطـــــــالب
(بــإصالحـات جــذريـة في الـســلـطـة
الـقضـائية وبـيان مـصير اآلالف من
مــلـفــات الـفــسـاد الــتي أرسـلت الى
الـقـضـاء من قـبل هـيئـة الـنـزاهة او
ــالـــيــة وبـــقــيــة ديـــوان الــرقـــابــة ا
ـؤسسات ومـا  اجنازه من قبل ا
محكمة اجلنايات اخلاصه بالفساد
الـتي شـكـلت بـعد احلـراك الـشـعبي
سـائلة األخـير وكـذلك ادعو هيـئة ا
والـــــعــــــداله بــــــإلـــــغـــــاء جــــــمـــــيع
ـشـمـول االسـتـثـنـاءات لـلـقـضـاة ا

بـاجـتاث الـبـعث). من جهـة اخرى 
رأى اخلـبـير الـقـانوني طـارق حرب
ان نــوع الــتــهــمــة حتــدد احملــكــمـة
اخملـتـصـة بصـرف الـنظـر عن صـفة
ـتهم . وعلق حرب في بـيان تلقته ا
(الــزمــان) امس عــلى اطـالق سـراح

 14مـــتــهم في احلــشـــد  الــشــعــبي
قــائـال ان (قـاض االرهــاب يــخــتص
بـاالرهـاب وقـاضي احلشـد يـختص
بـاحلشد من غير تـهمة االرهاب كما
يـخـتص الـقـاضي الـعـسـكـري بـتهم
الـــعــســكـــري دون تــهـــمــة االرهــاب
ـوجـهه للـعسـكري  اذ ان  اجلـهة ا
اخملــــتــــصه فـي تــــهــــمــــة االرهـــاب
لــلـعــسـكـري هي مــحـكــمـة االرهـاب
ا ان ولـيس احملكـمة العـسكريـة طا
الـتـهـمـة تـتـعـلق بـاالرهـاب ولـيست
لــهــا عـالقــة بــاحلــشـد) مــؤكــدا ان
(مـــكـــافــحـــة االرهـــاب هــو اجلـــهــة
اخملـــتـــصه بـــتـــنـــفـــيـــذ االجــراءات
ـا فيـها اخلـاصه بـتهـمة االرهـاب 
الـتوقيف طـبقاً لـقانونه وان عـملية
الـقبض ال تـعني التـجر واحلكم 
فـالتهمـة لوحدها غـير كافيـة للحكم
مـالم تظافرهـا ادلة ووثائق وحجج

وبينات وشهادات وافادات). 
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بـرأت مـحـكمـة الـتـحقـيق اخملـتـصة
بــقــضــايــا االرهــاب في الــرصــافـة
ــــــالــــــيـــــة االســــــبـق رافع وزيــــــر ا
الـعـيسـاوي بعـد ان سلم نـفسه الى
جـهات التحقيق اخملتصة وانكر ما
نــسب الـيه من تـهم . وقـال مـجـلس
الــقــضــاء االعـلى فـي بـيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (احملـكمـة اكـملت
الــتـحـقـيق مع الــعـيـسـاوي بـعـد ان
ســلم نـفـسه الـى جـهـات الـتــحـقـيق
اخملـــتــصــة وانــكــر مـــا نــسب الــيه
وبــالــنـظــر لـكــون الــدلـيـل الـوحــيـد
ـتــحـصل ضـده في تـلك الـقـضـايـا ا
تـهـم الـذي غـير هـو افـادة احـد ا
اقـوالـه عـنـد تـدوين افـادته كـشـاهـد
في الــقــضــيــة بــعــد تــفــريــقـهــا عن
ادة الـدعوى االصل عـمال باحـكام ا
125 مـن قـانـون اصـول احملـاكـمات

اجلــــزائـــيـــة) واضــــاف ان (االدلـــة
تـهم بها انـتفت في تـلك القـضايـا ا
وفـق قـانـون مـكـافـحـة االرهـاب لذا
صـــدر قـــرار بــاالفـــراج عــنـه وغــلق
الـدعاوى بحقه موقـتا عمال باحكام
ــادة 130/ ب  مـن قـانــون اصـول ا
احملـاكمات اجلزائية) ولـفت البيان
الى ان (مـا يخص االحكام الغيابية
الــــصـــادرة بــــحــــقه في الــــدعـــاوى
اخلـاصة بالـفساد االدراي وبـالنظر
لـتسليم نفـسه واعتراضه على هذه
االحـكـام  فــقـد  قـبـول اعـتـراضه
واطـالق ســراحه بــكــفــالــة شــخص
ضــامن يــتــكــفل بــاحــضــاره وحـدد
مــوعــد الجـــراء مــحــاكــمــته عــنــهــا
اده 247 من مـجددا عمال باحكام ا
الـــقـــانــون) وتـــابع ان (احملـــكـــمــة
ســـتـــدقق وقـــائع و ادلـــة الـــدعــوى
وتــنــاقــشـهــا مع اجلــهــات االداريـة
ــتــهم رافع العيساوي والـــتــحــقـــيــقــة بـــحــضـــور ا

باحثات مع احلكومة s..  اجتمع رئـيس حكومة إقليم كردسـتان مسرور البارزاني بوفـد ا Š b¹d  ≠ qOÐ—«

االحتادية وذلك عـبر دائرة تلـفزيونـية مغلـقة. وقال بـيان تلقـته (الزمان) امس انه (في مـستهل االجـتماع سلط
نـائب رئـيس احلـكـومـة قـوبـاد الـطالـبـاني الـضـوء عـلى الـزيـارة الـتي أجـراهـا وفـد إقـلـيم كـردسـتـان إلى بـغداد
ـشاكل ـطـروحة في سـبيـل حسم ا قـتـرحات ا ـباحـثـات مع احلكـومـة االحتاديـة وا ـاضي ونتـائج ا األسبـوع ا
). وأشار رئـيس احلكـومة إلى أن (إقـليم كـردستـان سيـواصل مبـاحثـاته مع بغـداد بهدف الـعالـقة ب اجلـانبـ
الـتوصل إلى اتـفاق يـضمن حـقوقـه ومسـتحـقاته الـدستـورية) وأكـد أن (اإلقلـيم مـصمم في الـدفاع عن حـقوقه

شروعة في إطار الدستور ولن يتنازل عنها على اإلطالق). (تفاصيل ص 2). ا
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ومـــضـى الى الــــقــــول أن (احلـــوارات
مسـتـمـرة مع اإلقـلـيم لتـأكـيـد االلـتزام
ـحــددات وقـرارات أوبك وأال يــزيـد
انــتـاج االقــلــيم مـن الـنــفط عــلى 370
ألف برميل يومياً) ,ولفت عبد اجلبار
ـبـاحـثـات مــسـتـمـرة بـهـدف إلى أن (ا
ـــركــز إعــادة تـــرمـــيم الـــعالقـــة بــ ا
واإلقــلــيم وأن تــكـــون جــمــيع حــقــول
الـنـفط في الــبالد خـاضـعــة لـسـيـاسـة
نفـطـيـة واحـدة إلدارة الـثـروات ضمن
السـيـاسـة االحتـادية مع األخـذ بـنـظر
االعـتـبـار حــقـوق اإلقـلــيم الـتي يـنص
عليهـا الدستـور).  فيما جـهزت شركة
ـنتـجـات الـنـفـطـيـة مـحـافـظة تـوزيع ا
نيـنـوى بـأكـثر من 25 ملـيـون لـتر من
زيت الــغــاز لــلــمــســاحــات الــزراعــيـة
يكانيكي حملصولي القابلة للحصاد ا
احلنـطـة والـشـعـيـر لـلـموسـم الزراعي
احلالي. وقال وكـيل مديـرعام الـشركة
حـسـ طـالـب عـبـود في بـيــان تـلـقـته
(الزمـان) امس ان (الـشـركـة مـسـتـمرة
هـمة في البـلد كافة بدعم القطـاعات ا
ومنها القطاع الـزراعي عبر جتهيزها
لــلــمــزارعــ فـي مــحــافــظــة نــيــنــوى
نتوج زيت الـغاز  بالسـعر الرسمي
ــدعــوم والــبــالغ 400 ديــنــار لــلــتــر ا
الــواحـد مـن خالل هــيـئــة الــتــجــهــيـز
الـتــابــعــة لـهــا وذلك بــالــتــنـســيق مع

مديرية الزراعة في نينوى) ,مؤكدا ان
(الشركة سـتستـمر في منح احلصص
ــطـــلــوبـــة من زيت الـــغــاز وإكـــمــال ا
اإلجـراءات الـتـجـهـيـزيـة الالزمـة). من
جانبه  ,قال مديـر هيـئة الـتجـهيز في
الــشــركــة إحــســان مــوسى ان (حــجم
ـسـاحـة الـتي تـصـلح لـلـزراعـة الـتي ا
ستدخل ضـمن اخلطـة بلـغت اكثر من
) ,مـــشــــيـــرا الى ان  6مـــلــــيـــون دو
(حتديد الـكميـة وتخصـيصهـا لغرض
زروعة ساحة ا التجهيز يتم حسب ا
ــــــوجب جتــــــهـــــيــــــز اآللــــــيـــــات أو 
ـضـخــات والـســاحـبـات الــزراعـيـة وا
ـزارع  ,وان الــشــركـة حــسب رغــبــة ا
تسـعى جاهـدة بدعم الـقطـاع الزراعي
من أجل الـــنــهـــوض بـــواقــعـه حــسب

تاحة).  اإلمكانيات ا
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وامهلت احلـكومـة االحتادية في وقت
ســابـق حــكـــومـــة اإلقـــلــيم  30يــومــا
للتوصل إلى إتفاق نهائي بعد إرسال
بغداد 400 مليار دينار ضمن حساب
حـكـومـة اإلقـلـيم لــسـداد الـنـفـقـات من
وظف لشهر نيسان ضمنها رواتب ا
اضي. من جـهة اخـرى كشف عـضو ا
مـــجـــلس الـــنـــواب االحتـــادي ريــاض
ـــســــعـــودي عـن أن ورقـــة اإلصالح ا
الـتي تـعـمل احلـكـومـة عـلى تـنـفـيـذها

الـــتــزامـــات حـــكـــومـــة اإلقـــلــيـم أمــام
وتابع ـية) , الـشركـات الـنـفـطـيـة الـعـا
بالتي أن (اإلقليم أبدى استعداده ألي
حل يـكـون فـي صـالح الـطــرفـ كـونه
ــوازنـة ورواتب ــسـألــة ا مـتــعــلـقــا 

مواطني كردستان).
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وامهلت بغداد في وقت سابق حكومة
اإلقليم 30 يومـا لـلتـوصل إلى إتـفاق
نهـائي بـعـد إرسال 400 ملـيـار ديـنار
ضـــمن حـــســاب كـــردســـتـــان لـــســداد
ـوظف النفـقات من ضـمنـها رواتب ا
اضي. في غضون ذلك لشهر نيسان ا
 ,دعـــا وزيـــر الـــنــفـط إحـــســـان عـــبــد
اجلبار إالقـليم الى االلـتزام بـاحلصة
ــقـــررة له امـــتـــثـــاال لــقـــرارات أوبك ا
بخفض االنتاج .وقال عبد اجلبار في
تــصـريـح تــابـعــتـه (الـزمــان) امس إن
(مصـلحـة العـراق تقـتضي بـاستـمرار
ـصدرة الـتـعـاون مع مـنـظـمـة الـدول ا
لـلـنـفط والـعـمـل مـعـاً في رفع الـقـيـمـة

السوقية للثروة النفطية).
مــشـــيـــرا الى ان (الـــوزارة مــلـــتـــزمــة
بالتـوقيـتات الـزمنـية الـتي  االتفاق
تبـقية من هـذا العام عليـها لألشهـر ا
بـاتـفـاق أوبك و تـخــفـيض كـمـيـات
نـطقت اجلـنوبية كبيرة في حـقول ا
والوسـطى تنـفـيذاً لـتـلك االلتـزامات),
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سـتــوفــر لـلــبالد أكــثـر من  20مـلــيـار
دوالر من اإليرادات غير النفطية.وقال
ـــســعـــودي فـي تــصـــريـح إن (ورقــة ا
ــؤمل إالصالح الــشــامــلـــة الــتي من ا
ان خالل 60 يوماً وصولهـا إلى البـر
 تهـدف إلعداد سـتراتـيـجيـة متـكامـلة
بـاالجتـاه نــحـو الـتـنــمـيـة احلـقــيـقـيـة
لـلــمـشــاريع الـصــنـاعــيـة والــزراعـيـة
بــــاإلضــــافــــة الى تــــنــــمــــيــــة قــــطـــاع
االتـصـاالت) مـؤكــدا ان (هـذه الـورقـة
سـتــوفــر لـلــبالد أكــثـر من 20 مـلــيـار

دوالر من اإليرادات غير النفطية).
وأضـاف أن (مــجـلـس الـنــواب صـوت
حـيث ال بديل على قـانـون االقـتـراض 
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ـتآمـرون الـكبـار من مـخـتلف اجتـاهـاتهم  منـذ بـداية األلـفـية الـثـالـثة بـدأ ا
ــؤامـرة في الــوطن الـعــربي كي يـتم تــمـريـر بـنـشــر فـكـرة إلــغـاء نــظـريـة ا
ـنطـقة العـربيـة  الذين اليتم تـنصـيبهم اال مايشـتهون بـاالتفـاق مع حكام ا
ـتـآمـرين الـكـبـار أنـفـسـهم فـيـخـطـطـون ويـحـتـلـون بـلـدان ـوافـقـة هـؤالء ا
ويـهـجـرون شــعـوبـا ويــضـعـعــون ويـضـعــفـون أمن أمـة بــكـامـلــهـا لـغـرض
الـسـيـطــرة عـلى مـقــدراتـهـا او الــتـوسع عـلى حــسـابـهــا  او تـأمـ وجـود
احملتـلـ في األجـزاء احملـتـلة مـنـهـا بـالـهائـهـا بـالـفـ واحلروب الـطـائـفـية
ومـايـجـري االن في أغـلب اقـطـارنـا الـعـربــيـة هـو افـصح دلـيل عـلى حـجم
ؤامرات الـتي تتـعرض لـها األمة الـعربـية  وعـندما حتـاول أن تقـول انها ا
ؤامـرة طيب  يا اخي مؤامرة كـبرى يـأتيك من يقـول انا ال اؤمن بـنظريـة ا
ال تؤمن  وتلقى الضربـة تلو  االخرى حتى يأتيـك يوم تخاف فيه ان تقول
ـان بالـقومـبة الـعربـية ؤامـرة  هو إلـغاء اإل انا عـربي.  ومن اهم خيـوط ا
تلك الفـكرة التـي حتاول األحزاب الـتي تتـخذ من الدين عـباءة لـها لتـمرير
نـطـقـة العـربـية اذ أهداف مـنـشئـيـهـا  والتي هي جـمـيـعا أنـشـئت خـارج ا
ا يـتعـمد اليوجـد حزب ديـني واحد يـنتـمي جلـذور عربـية عـلى اإلطالق إ
أصحـاب تلك األحـزاب انشـاء فـروع لهـا داخل االقطـار العـربـية لـيوهـموا
شروع العرب بأنها عربية ومن اهم مهام تـلك األحزاب وفروعها التمهيد 
توسـعي كل حـسب منـبـته بحـيث يـحاول كل مـنـها جـعل اإلنـسان الـعربي
يشمئز من انتـمائه العربي ويتفـاخر بالقوميـات التي أنشأت تلك األحزاب
واطن العربي مهيئاً نـفسيا لقبول احتالل أرضه وضمها من ا يجعل ا
ـثــله ذلك  احلـزب الـذى يـسـمى نـفـسه قـبل ذلك الـطـرف االجـنـبي الـذي 
ـنهج لـهذه دينـيا هـربـا من انتـمـائه الذي   تـشـويهه بـشـكل خبـيث و
الـغـايـة ولـو حـاولـنـا ان نـرى اعـتـزاز كل الـقـومـيـات األخـرى والـتي قـامت
بتصدير  احزابـها الدينية لـنا لوجدناه جـميعا تفتـخر بانتماءاتـها القومية
وتعتز بـها وجمـيعهـا تتعالى عـلى العرب وحتـاول محو هـويتهم وانـتمائهم
العربي الشريف  انتقـاما منه النه تشرف بتكـر اخلالق سبحانه وتعالى
بأن جعل أرضه مـهبطـا جلميع الـرساالت السـماوية وجـعل جميع انـبيائه
من نسل ابراهـيم علـيه السالم الذي ولـد في ارض العـرب وختم رساالته
ـرسـل مـحـمد صـلى الـله عـليه وسـلم ذلك الـنبي بخـا األنـبيـاء وسـيد ا
العـربي الـقريـشي وانـزل الـقرآن الـكـر وهو اخـر  واهم كـتـبه السـمـاوية
بلغـتهم  وكـرمهم بـجعل لـغة اهل اجلـنة هي لـغتـهم وعلى يـدهم تغـير وجه
ا زاد احلقد عليهم  إضافة إلى ما حباهم العالم ومحيت امبراطوريات 
الله به مـن أرض ملـيـئـة باخلـيـر بـكل انـواعه ومـوقع جغـرافـيـة حـاكم على
تآمرون الكبار ية جوا وبرا وبحرا تـقريبا فحرص ا طرق مواصالت العا
على تكبـيل العرب ومـنعهم حـتى من اختيـار حكامـهم عن طريق االحتالل
والتجزئة وفرض القيود التي  تكبلهم حد االذالل  ولم يكتفوا بكل هذا بل
وعملـوا على انـشاء تنـظيـمات مسـلحـة التستـعمل سـوى العنف مـستـغل
جهل الشـباب وفـقرهم وحاجـتهم  لـيقولـوا للـعالم هؤالء
هم العـرب عبارة عـن مجامـيع من الـهمج واالرهـابي
ا وهبهم الله واجلهلة اليستـحقون العيش والتـمتع 

من نعم ويجب سلبها وطردهم منها.
هل وصلت الفكرة?

وثائق حصلت عليها (الزمان)
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كــشـفـت وثـيــقــة رســمــيـة صــادرة عن
االمـانــة الــعــامــة جملـلـس الـوزراء عن
تمديد اجمللس خلـدمة مسؤول يتولى
مـنــصــبًــا رفــيـعًــا في خــارج الــعـراق
احـالتـه وزارة التـربـيـة لـلـتـقـاعـد مـنذ
نـحـو عـامــ بـدعـوى وجـوب تــنـفـيـذ
نص قانـوني واجب الـتـنـفـيـذ على ان
ـــعــاجلـــة االمــر في يــقـــوم اجملــلس 
مـــوازنـــة عـــام 2020 في وقت افـــادت
ـوظـف مصـادر بـعـدم تـسـلم بـعض ا
ـثــلــيـة الـعــراقــيــ الـعــامــلـ فـي  
العـراق لدى الـيونـسكو رواتـبهـم منذ
ـعني اشهـر جراء ارتـكاب الـشخص ا

مخالفات ادارية. 
ــؤرخــة في 30 وجــاء في الــوثــيــقـة ا
ــــــوجــــــهــــــة الى وزارة /2019/12  ا
اخلــارجـــيــة الـــتي اطـــلــعت عـــلــيـــهــا
(الــزمـــان)امس الـــتي حتـــمل تـــوقــيع
رئيس الـدائـرة الـقـانونـيـة في االمـانة
الـعـامـة جملـلـس الـوزراء جنـيب شـكـر
ـثل لــدى مــنـظــمـة مـحــمــود بـشــأن 
ـوضـوع عـرض امام الـيـونـسـكـو ان ا
ــا يــأتي انه رئــيس الــوزراء ووجـه 
ــــوقع (عــــلـى الــــرغم مـن اهــــمــــيـــــة ا
وخــطــورة فــراغـه اال انــنــا امــام نص
ـادة قـانـوني واجـب الـتـنــفـيـذ اذ ان ا

وازنة 30/ ثانيا/د من  قانون ا
الـعــامــة لـســنـة 2019 اوجـبـت اعـادة
مـثليـات والبعـثات العـراقية رؤساء ا
الــدبـــلــومــاســـيــة مـن الــعــامـــلــ في
ــنــظــمــات الــعـــربــيــة واالقــلــيــمــيــة ا
والـــدولـــيـــة الى مـــركـــز الـــوزارة وان
الـعـمل بــخالف ذلك يـعــرض اجلـهـات
ـا اخملـالـفـة لـلـمـســاءلـة الـقـانـونـيـة 

يستلزم االلتزام بذلك).

الـقــوانــ هـو اســتـاذ فـي اجلـامــعـة
التقنية وتابع لوزارة التعليم العالي
وكان يشغـل منصب ملـحق ثقافي في
السـفارة الـعـراقيـة في بـاريس  للـمدة
من 2011-2014  ونــــقـل عـــــلى مالك
مـثل الدائم وزارة التـربيـة ليـصـبح ا
للعـراق لدى اليـونسـكو منـذ حزيران
نح درجة سفير ولكنه 2014 ولم 
يتـصـرف ويـقـول في الـيـونـسـكو انه

سفير العراق).
 واضاف (لقد احالـته وزارة التربية
على التـقاعد مـنذ عام 2018 ولكنه
يقـول انه اسـتـاذ جامـعي ومـشـمول
بـالـتـمـديـد بـالـرغم من ان الـقـانـون
اخلـاص بـأسـاتـذة اجلـامـعـة يـنـفـذ
ــارســـوا مـــهـــنــة عــلـى شـــرط ان 
ـصدر الى ان التـدريس).  واشار ا
ـان الــعـراقـي كـان قــد الـغى (الـبــر
ـــمــثـل الــدائـم  ضــمن مــنـــصب ا
ــوازنـــة لـــعــامي -2019 قــانـــون ا

2018 ومدد له مكتب رئيس
الـوزراء بـدون اي سـنــد قـانـوني
ولم تـعـتــرف وزارة الـتــربـيـة به 
لذلك فإن رواتبه ومخصصاته لم
تـــعـــد ضــــمن مـــيــــزانـــيـــة وزارة
الـتـربـيـة  ولـكن مع ذلك اخـذ من

ـمـثـليـة لـعام 2019 وكانت ميـزانـية ا
قـيــمـته 224 الف يـورو هـي تـكــالـيف
راتـبه وايـجـار مـنـزله واخملـصـصـات)
وفقـا للـمـصدر الـذي اضاف بـأن (هذا
ـمثـلـيـة من الـتـصـرف حـرم موظـفـي ا
احلصـول عـلى مـرتـبـاتـهم حيـث انهم
لم يــتــســلــمــوا رواتــبــهم مــنــذ ســتــة

اشهر).  
وتابع ان (وزارة التربية ال تعترف به
مـثلية بـأي مبالغ)  وال تريد تـزويد ا

برغم صدور قانون يجرم ما اصطلح على تسميته بـ ( الدكة العشائرية )
فان الـنزاعـات الـعشـائـرية مـسـتمـرة وفي حتـد واضح للـقـوان والسـباب
التنسـجم مع قيم العـشائر االصـيلـة حتى وصل االمر الى مـهاجمـة منزل
مدير شرطة بسـبب مقتل ثالثة اشخاص مـتهم باختـطاف مقاول محلي
بـحــسب مــا جــاء بــاالخــبـار .. ومع كـل الـتــقــديــر واالحــتـرام لــلــعــشــائـر
ارسات يـذكرنا بـايام اجلاهـلية وشيوخـها االصالء فان مـا نسمـعه من 
وتتـنافى مع مـبـاديء االسالم وتعـالـيمه  كـما ان مـا يـحصل من نـزاعات
يعزز تمـزق اجملتمع ووحـدته في مرحلـة احوج ما نـكون فيـها الى الوحدة
واجهـة التحديات اخلـطيرة التي تواجـهنا سياسـيا واقتصاديا والتكاتف 
واجتماعيا وصحيا مع تفشي جائحة كورونا . ال نريد ان نقفز على واقع
مجـتـمـعـنا وتـمـسك افـراده بـاالنـتـساب الى الـعـشـيـرة  غـير انـه ليس من
ـا تمتلـكه من سالح خفيف نطقي ان تـكون العـشيرة اقـوى من الدولة  ا
ـكنهـا ان تشتـري دبابة ! ومتوسط بل ان احـد النواب قـال ان العشـائر 
ـواطن عــلى امـنه فـهـذا يــتـنــاقض وبـنــاء دولـة عـصــريـة ويــزيـد من قــلق ا
الشـخصي وامن اسـرته . مـا نريـده عـشائـر تـنتـخي للـوطن وحتـافظ على
ظلوم وتـواجه الظالم حتى وان كـان من ابنائها سيادته ووحدته وتنـصر ا
ـسيء اخلـارج عـلى الــقـانـون ولـيس الــعـكس !ويـبـدو ان هـذا لن وتـردع ا
نفلت يحصل مع بـقاء ضعف الـدولة وعجزهـا عن وقف حاالت السـالح ا
واجـهـة الصـارمـة لكل مـن يتـجـاوز على مـنـتـسبي االجـهـزة احلكـومـية وا
امنـية او غـيرهـا وهم يؤدون واجـبهم . ويـنبـغي علـينـا ان نكـون صريـح
في تـشـخــيص  اسـبــاب هـذا اخلـلل وتــمـادي بـعـض الـعـشــائـر في خـرق
القوان الذي يقف في مقدمته فقدان هيـبة السلطة واالحزاب التي تتعمد
تـســلـيح الــعــشـائــر الغـراض خــاصــة بـهــا وهـو مــا اشـار الــيه اكــثـر من
شخـصـيـة سـيـاسـيـة وعـشـائريـة ومـنـهـا مـا ذكـره الـنـائب الـسـابق عـدنان
الـدنـبـوس ومـسـتـشـار مــحـافظ الـبـصـرة لـشـؤون الــعـشـائـر قـبل ايـام في
حصـاد ( الـشـرقـيـة نـيـوز ) . غـيـر ان مـا النـتـفق فـيه مع الـنـائب الـسـابق
حتـمـيــله قـانـون االصالح الــزراعي الـذي صــدر اول قـانـون له بــعـد ثـورة
الرابـع عـشـر من تـمـوز اخلـالـدة مـسـؤولـيـة ضعـف دور رؤسـاء الـعـشـائر
وتـوزيـعـهـا االراضي عــلى الـفالحـ بل حتــمـيل هـذا الـقــانـون مـسـؤولـيـة
تدهور القطاع الزراعي .فالسيد الدنبوس ومع جل احترامنا له يقفز على
كل احلقائق التي تؤكد  ان العشائر ومـنذ  تاسيس الدولة العراقية كانت
تتمرد على الدولة عندما تكون ضعيفة وهو ما ذكره الدكتور علي الوردي
رحـمه الـله في اكـثـر من مـنــاسـبـة وثـبـته وبـالـتـفــصـيل  في مـؤلـفـاته الـتي
تنـاولت اجملتـمع الـعراقي . كـما انـه يتـغافل ان االراضي الـشـاسعـة التي
كانت للـشيـوخ حصـلوا علـيهـا كهـبات من والة الدولـة العـثمـانية ومن حق
الـدولـة تـوزيـعـهـا بـشـكـل عـادل مع اعـطـاء حـصـة مـتــمـيـزة لـلـشـيخ بل انه
تـنـاسى مـا كـان يـتــعـرض له الـفالح من ذل وقــهـر وحـرمـان من االقـطـاع
واضـطـرار بـعـضـهم لـلـهـرب الى بــغـداد تـخـلـصـا من اجلـور الـذي كـانـوا
يـعــانـون مــنه ..  ان اخلـلل لـم يـكن في قــانـون االصـالح الـزراعي بل في
فشل االنظمـة منذ ثـورة الرابع عشر من تـموز الى االن في تقـليص الهوة
دينة وانشغالها بالـصراعات السياسية وهو ما دفع الفالح ب الريف وا
ـديــنـة الـتي تـكـاد تـكـون الى تـرك ارضه بـحـثـا عن بــعض الـرفـاهـيـة في ا
مـعــدومــة في بــعض ريف الــعــراق خــاصــة اجلــنــوب والـفــرات االوسط .
ونـعـتــقـد ان شــرح هـذا االمــر يـحـتــاج الى دراسـات
وبحـوث لـكـن ما نـريـد ان نـخـلص الـيـه  هنـا هـو انه
كلمـا قويت الـدولة ومـؤسسـاتها كـلمـا ساد الـقانون

ا فيها العشائر . والتزم اجلميع بتطبيقه 
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ســلم اقــلـــيم كــردســتــان  ,احلــكــومــة
لف النفط االحتادية بيانات تـتعلق 
ــوظــفــ حلل اشــكــاالت الــرواتب وا
وازنة ـقررة ضـمن ا وحصة االقـليم ا
الـعــامــة مــؤكــدا اســتـعــداده ألي حل
يكـون في صـالح الـطـرف ,فـيـما رأى
وزيـر الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار ان
ادارة الـــثــــروات واخـــضـــاع جــــمـــيع
احلــقــول لــســيــاســة واحــدة يــضــمن

حقوق اجلميع. 
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم احلـــــزب وقـــــال ا
ـقراطي الـكردسـتاني ارام بـالتي الد
في تصريح تـابعـته (الزمان) امس إن
(أربيل سلـمت بغـداد جمـيع البـيانات
ـوظـفـيــهـا ومـلف الـنـفط , اخلـاصـة 
ركـز بـدراسة حيث سـتـقـوم حكـومـة ا
ــقـتــرحــات وإجــابــة اإلقــلــيم بــهـا), ا
وأضاف أن (وفـد اإلقـلـيم في سـلـسـلة
اجتماعاته التي عـقدها في بغداد قدم
كل مـــا من شــــأنه أن يـــكـــون مـــؤثـــراً
للـوصول إلـى اتفـاق من إحـصائـيات
وســجالت وأرقـــام وبــيــانـــات بــشــأن
ـوظـفـ والـنــفط  وكـلـهـا اآلن عـلى ا

ركزية). طاولة احلكومة ا
مؤكـدا ان (بـغـداد تـرغب بـأخـذ الـنفط
حسب قـيمـة البـرميل من دون مـراعاة
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ÕU²²∫ رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح الفياض يفتتح مستشفى في بغداد «

مـضـيفـا انـه جـاء في الـتـوجيـه ايـضا
(إنّ مـا تــقـدم ال يــحــول دون مـراجــعـة
ــوازنـــة الــعـــامــة ــوضـــوع ضــمـن ا ا
االحتــــاديــــة اعـــام 2020 اال انه حل
ــشـــروع يــجب الــســـيــر بــاجـــراءات ا

االلتزام بنص القانون).  
واظهرت وثيـقة رسمـية اخرى صادرة
عن وزارة الـــــتــــربـــــيــــة مـــــؤرخــــة في

2018/12/26 حتت عنوان امر
ــثل الــعــراق الــدائم وزاري احــالــة 
ـتـحــدة الـتـربـيـة لـدى مـنـظــمـة اال ا
والـثـقـافـة والـعـلوم (الـيـونـسـكـو ) في
بـــاريس الـى الـــتــــقـــاعـــد ابــــتـــداء من

11/15/ 2018كونه من مواليد
. 1953/11/16

واوضحت الوثيقة التي اطلعت عليها
(الـــــزمــــان) امـس ان الـــــقـــــرار صــــدر
استـنادًا الى احـكـام الفـقرة اوال/أ من
ادة  11من قانون اخلدمـة اجلامعية ا
عدل وبناءً على رقن  23لسنة 2008 ا
ما جـاء بكـتاب االمـانة الـعامـة جمللس
ـرقم الـوزراء / الـدائــرة الـقــانـونــيـة ا

43626 في 2018/12/16. 
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وابـــدى مـــصــدر مـــطـــلـع اســتـــغـــرابه
ـــثل الــــعـــراق لـــدى لـ(اســـتـــمــــرار  
اليـونسـكو في مـنصـبه وعدم تـطبـيقه
اوامـــر وزارة الـــتـــربــيـــة وخـــضـــوعه
لـلـتـقـاعـد فـيـمـا يـنـفـذ قـانـون الـتـقـاعد
ـوظــفــ حـتى بـالــدقــة عـلى عــمــوم ا
اولئك الـذين ال تـزال دوائرهم بـحـاجة
مــاســـة الــيــهـم لــعـــدم تــوفــر الـــبــديل
ـكن ان يــسـد مـسـده ـنـاسب الــذي  ا

عند تقاعده.
مضيـفا انه (منـذ اكثر عامـ ال يطبق
اوامـر وزارة الـتـربـيـة ويـتـحـايل عـلى
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مشيـرا الى ان (الدائـرة القانـونية في
مـــجـــلــــــــس الــــــــــــوزراء كـــانت قـــد
ارسلت كـتابًـا للـخارجـية بـشأن الـغاء
نصب وان تـأخذ الـسفـارة العـراقية ا
في بـــاريس عـــلـى عـــاتـــقـــهـــا شــؤون
مـثـليـة  ولـكن اخلارجـيـة  لم حترك ا
سـاكـنـا فـيـمـا اشتـكـت وزارة الـتـربـية
مرات عدة من ان اخلارجية ال تتعاون

معهـا ابدا). من جــــــــــهـته قال طارق
حــــــــــــرب اخلـــبــــيــــر الــــقـــانــــــــوني
لـ(الـــزمــــان)  امــــــــــــس ان (االوامـــر
الـــــصـــــادرة تـــــنــــــص عـــــلـى اعــــادة
ــومـــــــــا الـــيه الى مـــركــز الــوزارة) ا
ــــا  ان (هـــــذا االمــــر واجب مــــوضـــــحً
ـتــنـع عن تــنــفــيـذه الــتــنــفـيــذ ومـن 

يتحمل النتائج).

واضــاف حــرب ان (االوامــر واضــحــة
وال حتتـمل الـتـبريـرات والـتفـسـيرات)
واشـــار الى (وجــــوب عـــودة  رؤســـاء
ـمـثـلـيـات والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـية ا
ــنــظــمــات الــعــربــيـة الــعــامــلــ في ا
واالقــلــيـــمــيــة والــدولـــيــة الى مــراكــز
الـوزارات ومن ثم بــاالمـكــان مـعــاجلـة

اوضاعهم في ما بعد).

عـنه في الـوقت احلــالي) مـشـيـرا الى
انه (من ضـمن شــروط اجملـلس إيـفـاء
احلـكــومـة بــإعـداد ورقــة اإلصالحـات
احلـكــومــيـة). وبــحث رئــيس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي في وقت سـابق
مع جلــنـــة االقــتــصــاد واالســـتــثــمــار
النـيـابـيـة ورقـة اإلصالح الـتي يـعـتزم
ــالـــيــة ــواجـــهــة األزمـــة ا اعــدادهـــا 
ومناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها
مــــــجـــــلـس الــــــوزراء وتـــــتــــــضــــــمن
ــالــيــة اإلصالحــات االقــتـــصــاديــة وا
واإلدارية واخلـطط واالستـراتـيجـيات
ـواجـهـة الـتـحـديات الـتـي يـواجـهـها

البلد.

احسان عبد اجلبار
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حـقـقت عـمـلـيـات أبـطـال الـعـراق ضمن
مـرحلـتهـا الثالـثة أهـدافهـا في مطاردة

فلول داعش واخلارج عن القانون.
تـحدث بـاسم العـملـيات الـلواء وقـال ا
الــطـيــار حتـســ اخلــفـاجي في بــيـان
مـــقــتــضب تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس إن
(احلــشـد والــقـوات األمــنـيــة لم يـتــركـا
أمــاكن آمــنــة لــداعـش خالل عــمــلــيـات
ابــطـال الـعـراق الــثـالـثـة) ,وأضـاف ان
ـــرحــلــة حــقــقـت أهــدافــهــا في (هــذه ا

مطاردة فلول داعش اإلرهابية). 
وألـقت قوة أمنيـة القبض على داعشي
قـرب قضاء البعاج في محافظة نينوى
 ,شارك بسبي العوائل االيزيدية خالل

سيطرة داعش على سنجار.  
وذكـر بيان خلـلية اإلعالم األمـني تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (قــــوة من قــــيـــادة
عـلومات عـملـيات غرب نـينوى ووفـقاً 
دقــيــقــة شــرعـت بــواجب تــفــتــيش في
قــضـاء الــبـعــاج وألـقـت الـقــبض عـلى
داعـشـي مـشـتـرك بـعـمــلـيـات مـهـاجـمـة
وســبي الـعــوائل اإليـزيـديــة في قـضـاء
سـنجار وناحية القيروان وقرية كوجر
ـــوصـل عــام خـالل احــتـالل مـــديـــنــة ا

 .(2014
وأضــاف ان (الــقـوة قــد اتــخــذت بـحق
االرهـابي االجراءات القانونية اصوليا
وتــســلــيـمـه الى اجلـهــات اخملــتــصـة).

وضــبــطت وكــالــة االســتــخــبــارات في
وزارة الــداخـلــيـة كــدسـ لــلـعــتـاد في
جــزيـرة مـكـيـشــيـفـة ومـنـطــقـة عـريـشـة

بقضاء احلويجة.
وذكــر بــيـان لــلــوزارة امس ان (مــفـارز
وكـالـة االسـتـخـبـارات ضـبـطت كـدس
لـلـعتـاد من مـخلـفات داعش  ,األول في
مـنطـقة عريـشة علـيا بـقضاء احلـويجة
يحتوي على سالح قاذفه و3 صواريخ
و4 قــنـابـر هـاون عـيـار  60 مـلـم وعدد
كــثـيـر من اطالقــات بـنـادق مــتـنـوعـة),
وأضـاف انه ( ضـبط الـكـدس الـثاني
في جـزيرة مكيشيفة ويحتوي على 20
عروف بـالقمعية و4 عـبوة من النوع ا
عـبــوات عـلى شـكل جـلـيـكـان سـعـة 20
لــــتــــر يــــحــــتـــــوي عــــلى مــــادة سي 4

وصاروخ قاذفة). 
WOM « …u

والـقت قوة أمنية القـبض على متهم
بـــاحــــتـــكـــار أســـطــــوانـــات واجـــهـــزة
األوكـسـجـ في بـغـداد لغـرض بـيـعـها

بأسعار مضاعفة.
 فــيـمـا اعـتــقـلت مـفــارز االمن الـوطـني
ــــنـــدوبـــا لــــبـــيع االدويـــة  ,وضــــبط
ــلـوءة بــحــوزته 10 االف كــبــســولــة 
ــادة الــطــحــ  ,تـــبـــاع عـــلى انـــهــا

 . فيتام سي للمواطن
واطـــاحت وكــالـــة االســتــخـــبــارات في
وزارة الــداخـلـيــة بـعــصـابـة تــتـاجـر بـ

 انشاؤه من قبل مديـرية الطبابة
فـي مــعـــاونــيـــة شــؤون الـــشــهــداء
ـــواجــهـــة جــائـــحــة ــقـــاتــلـــ  وا

كورونا).
 مـشـيـرا في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
سـتشـفى جهز امس الى ان (هذا ا
خالل اســبــوع واحــد وهــو خــاص
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افــتـــــتـح رئـــيس هـــيـــئـــة احلـــشــد
الـشــعـبي فـالح الــفـيـاض االثـنـ

مــســتـشــفى الـشــهــيـد الــقـائــد ابـو
هـندس بـسعة 200 سرير مهـدي ا

في بغداد. 
سـتشفى الذي وأكد الفـياض ان (ا

ــتـوســطــة والـشــديـدة. لــلـحــاالت ا
واضـاف ان هــذا اجلـهــد سـيــسـهم
ـؤسـسات بـتـخـفـيف الـضـغط عن ا
الــصــحــة وهــو جــزء من ســلــســلـة
مـســـــــتـشـفـيـات  افـتـتـاحهـا في
عـــديـــد من احملـــافــظـــات الحـــتــواء

األزمة).

W¦ U¦ « ‚«dF « ‰UDÐ√ ∫włUH)«

 UN «b¼√ oÒI%
(احلــشـيـشـة) واعـتــقـال افـرادهـا.وذكـر
بـيـان للـوكـالة تـلقـته (الـزمان) امس ان
(مـفارز وكالة االستـخبارات تمكنت من
الــقــاء الــقـبـض عـلـى مـتــهــمــ اثــنـ

يتاجران باحلشيشة في بغداد),
 واضـــاف انه ( الــقــبض عـــلــيــهــمــا
شهـود وبحوزتهـما كمية من بـاجلرم ا
ـــــادة وكــــــمـــــيـــــة أخــــــرى من مـــــادة ا
واد الـبرجوانـة مع ماكنة لـطحن تلك ا
و6 دفـــاـــــــتــر لـف لــلـــمـــواد اخملــدرة),
ــحــضـر ــواد  مــشــيــرا الى (ضــبـط ا
ـتــهـمــ لـلــجـهـات اصــولي وإحـالــة ا

اخملتصة).
كـما القت مديرية مكافحة إجرام بغداد
واد الـقبض عـلى عصابـة تقوم بـبيع ا
اخملــــدرة في جـــانب الــــكـــرخ  وضـــبط
بــــحــــوزتــــهم مــــواد مــــخـــدرة وادوات

تعاطي). 
ـدني من وتــمــكـنت مــديــريـة الــدفــاع ا
اخـماد احلـريق الذي انـدلع في مخازن

السكك ببغداد.
ـــديـــريـــة فـي بــيـــان تـــلـــقـــته وقـــالت ا
دني (الـزمـان) امس إن (فـرق الـدفـاع ا
تـمـكـنت مـن الـسـيـطـرة واخـمـاد حادث
حــريق نــشب داخل مــخـزنــ مـتــخـذة
خلـزن اإلطـارات واالدوات االحـتيـاطـية
ـسـتهـلكـة تـابعـة الى الشـركـة العـامة ا
لـلـسكك احلـديـد في منـطـقة الـشـالچـية

ية). قرب احملطة العا
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الـصـحـية والـطـبيـة والـتـمريـضـية
لـــوزارة الــــصــــحــــة بــــالــــرغم من
شاكل التـي تواجههم وثـانيهما ا
عـــدم خـــضــوع دوائـــر الـــصـــحــة
لـلــوزارة بـشـكل مـبـاشـر حـيث ان
الــدوائـــر تــرتــبط بـــاحملــافــظــات
واحملافظ بشكل مباشر حسب
قـانون مـجالس احملـافـظات غـير
ـــنــتـــظــمـــة بــأقـــلــيم رقم (21) ا

عدل.  ا
والـــســبـب االخــر هــو ان وزارة
ـــســـؤول الــــصـــحـــة لـــيـــست ا
الوحـيـد عن ادارة االزمة. انـها
جـــزء مـن كل ومـــؤســــســـة من
مؤسسـات الدولة وادارة ازمة
الــكـورونـا مـســؤولـيـة الـدولـة
كــكل ولـيـست وزارة الــصـحـة
وحـدهــا ان نــقـص الـتــمــويل
مـنـذ عـدة سـنـوات تـرك اثـارا
سـلبـية عـلى البـنى التـحتـية
لــــوزارة الـــصــــحــــة وســـبب
نـقـصـا واضـحـا في االدويـة
همة ستلزمات الـطبية ا وا
نــعم هـنـاك نــواقص عـديـدة
ـؤســســات الـصــحــيـة في ا
ولــكن الــوزارة تــعـمـل مـا في

وسعها. 
{ لو كـنت وزيراً للصحة كيف ستتدبر
امـــرك مع واقـع صــحـي عــراقـي صــعب

كالذي نواجه تداعياته اليوم?
1- استع بخبراء الصحة العامة
(االمــراض االنــتــقــالــيــة) من داخل
الـــعـــراق وخــارجـه ونـــضع خـــطــة
واضــحــة لـلــتــعــامل مع اجلــائــحـة
آخــذيـن بــنــظــر االعـــتــبــار جتــارب
الـدول االخـرى ومــنـظــمـة الــصـحـة

ية. العا
2- ارفع شعـار ان مـسؤولـية ادارة
االزمـــة هي مـــســــؤولـــيـــة الـــدولـــة
الــعـراقـيـة ولــيـست وزارة الـصـحـة

وحدها ويجب العمل كمنظومة 

واحدة متكاملة كل في مجال عمله.
3- اطـــــــلـب من رئـــــــيـس الــــــوزراء
تــشـــكــيـل خــلـــيــة ازمـــة مــصـــغــرة
بــرئــاســته تــضـم خــبــراء وعــلــمـاء
اضـافـة الى وزيـر الـصـحـة واالمـ
العام جمللس الوزراء على  ان ينفذ
مــــجـــلـس الـــوزراء واحملــــافـــظـــات
قــرارات الــلــجـنــة ويــتــولى رئــيس
ـؤتـمر الـصـحفي الـوزراء بـنفـسه ا

االسبوعي او نصف االسبوعي.
4- اطــبـق مــفــهـــوم وحــدة الــقــرار
وعدم السماح الي محـافظة باتخاذ

وافقة خلية االزمة. اي قرار اال 
ــالــيــة بــتــوفــيــر 5- الــزام وزارة ا
الي وتـشـكيل جلـنة الـتخـصـيص ا
طـارئــة من مــجـلـس الـوزراء تــقـوم
ـبــاشـر لالدويـة ـهـمـة الــشـراء  ا
ــســـتــلـــزمـــات الــطـــبــيـــة وعــدد وا

الوقاية.
6- الــزام كــافـــة الــوزارات بــشــراء
ـطـهـرات وتـوزيـعـهـا الـكـمـامـات وا
ـــوظـــفـــ مـــجـــانـــا عــــلى كـــافـــة ا
وعــوائـــلــهـم وقــيــام وزارة الـــعــمل

لــكن احلـســنـاوي اقـتـحـم الـواقع حـامال
مـشروعه االنساني الـوطني حتت عنوان
اصالح الـنظـام الـصـحي الذي اسـتـقر
بــ دفـتي كـتـاب (آلـيـات تـشـريع قـانـون
الـضمان الصحي) الصادر عام 2019
. وفي لــقـاءاتي مع عن مــعــهـد الــعـلــمــ
الكـات الطبية وبيـنهم ابنتي رنا رأيت ا
ان ادارة احلــســنــاوي لـوزارة الــصــحـة
دة الـتي اسـتوزر تـوصف بالـنـاجحـة وا
فـيــهـا بــالـذهــبـيــة والسـيــمـا في مــجـال
استـيراد االدويـة واالجهـزة الطـبيـة التي
ؤسـسات الـصحـية كانت تـفتـقر الـيهـا ا
ــرهـقـة. وكــان من الـطــبـيــعي ان يـنـأى ا
احلسـنـاوي بـنفـسه عن مـناخ سـيـاسات
ــســاومــات ويــنــتــصــر االســتــحــواذ وا
ـــهــني فـــأعــلـن في الــدورة ــشـــروعه ا
اضية ترشيحه مستقال مع االنتـخابية ا
الدكـتور ابـراهيم بـحر الـعلـوم والدكـتور
عـــلي الــشـــكــري في جتـــمع مــســـتــقــبل
الـعراق الذي ضم عام 2017  مـهني
. لـقد ـيـ وسيـاسـيـ مسـتـقلـ واكاد
خسـر احلسناوي مقعده  االنتخابي عن
كربالء لـكنه سجل سـابقة غيـر معهودة
في االنـتخابات فـهو النـائب الوحيد في
مـحـافـظـة كربـالء الذي ازدادت اصـواته
عـن الـدورة الـســابـقــة. وكـانت خــسـارته
ـكانـته الـعمـيـقة ديـنـة  صادمـة الهـالي ا
في قــلـوبــهم بـوصــفه اســتـاذا وطــبـيــبـا
اســتــشـاريــا بــالــطب الــنــفــسي وزمــيال
للـهيـئة الـعراقيـة لالختـصاصـات الطـبية
وزمـــيال في كـــلـــيـــة الــصـــحـــة الـــعـــامــة
البـريطـانيـة ووزيرا للـصحـة وعضوا في
ـــان بـــدورة ســابـــقـــة فـــضال عن الـــبـــر
ترشـحه لقيادة منظمة الـيونسكو الدولية

في العام 2017.
(الــزمــان) حــاورت احلــســنــاوي بــشـأن
واقع الــصـــحــة فـي الــعـــراق ومــظـــاهــر
الـفـسـاد الـتي تـسـلـلت الى بـنـيـة الـنـظام
الـصحي واجملتـمعي ورؤاه اخلاصة عن
تـفشي فايروس كورونا وفيما يلي نص

احلوار:

{ اال تـرى ان الــوضع الـصــحي الـيـوم
اذا في تقديرك? يتسم بالفوضى 

ي ــر الــوضع الــصــحي الــعــا  -
ية ابتداء من مـنظمـة الصحة الـعا
واغـــلـب دول الـــعـــالم بـــحـــالـــة من

الـــــفـــــوضى والـــــدلـــــيـل عـــــلى ذلك
اسـتـمـرار ارتـفـاع اعـداد االصـابـات
والـوفـيـات فـي الـعـالم. لــقـد فـشـلت
انـظـمـة صـحيـة عـريـقـة في احـتواء
اجلائـحة بـاعتـراف اصحـاب القرار

في تلك البلدان. 
والوضع فـي العـراق ال يخـتلف عن
بـــقــيـــة دول الـــعـــالم واذا اردنــا ان
نــكــون دقـيــقــ في تــقــيـيـم الـواقع
الــصــحي عــلـيــنــا ان نــقـارن بــلــغـة
االرقـــام وضع الــــعـــراق االن حـــيث
يــبــلـغ عــدد االصــابـــات في الــعــالم
بــــحـــدود عـــشـــرة ماليـــ اصـــابـــة
وبـحدود نـصف مـليـون وفاة اي ان
ــئـة) من مــعـدل الـوفــاة يـبـلغ (5 بـا
مــعـدل االصـابـات بـيـنـمـا جنـد عـدد
االصـابات فـي العـراق لـغايـة الـيوم
هــــو (41193) اصـــــابــــة و(1559)
ـئــة) ان مـا ــعـدل (4 بــا وفـاة اي 
يــقـلــقــني بــاحلــقــيــقــة هــو نــســبـة
الـوفيـات ولـيست نـسـبة االصـابات
حــيث شــهــدنــا في االيــام االخــيـرة
ارتـفـاع اعـداد الـوفيـات وارتـفـاعـها
كذلك مقارنـة بدول اجلوار حيث ان
نسبـة الوفيات في الـسعودية (1,5
ـئة) وتـركيا ـئة) والـكويت ( 1با با
ــئــة) ــئـــة) وايــران (5 بـــا (2,5 بـــا
اعـتــقــد ان زيـادة نــسـبــة الـوفــيـات
تأخرة لبعض راجعة ا يعود الى ا
ـصــابــ وفـقــدان بــعض االدويـة ا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة اضافـة الى وا
زيـــادة نــــســــبـــة االصــــابــــات لـــدى
ـــخـــتـــلف الكـــات الـــصـــحــــيـــة  ا

االختصاصات. 
ان ادارة ازمـة جـائحـة (كـوفـيد 19)
او الـكورونـا هي مـسـؤوليـة الـدولة
مـجتـمعـة ولـيست مـسؤولـية وزارة
الـصـحـة وحـدهـا فـانـفـاذ الـقـوانـ
وفــــرض حـــظـــر جتـــوال حـــقـــيـــقي
ومـــحــاســبــة اخملــالـــفــ وتــوفــيــر
االمــوال الالزمــة لـــوزارة الــصــحــة
والـــــدعـم االعالمـي واجملــــتـــــمـــــعي
وتـطـبـيق الـتـعـليـمـات كـلـهـا عوامل
اســـاســـيـــة الجنـــاح مـــهـــمــة وزارة

الصحة. 
{ غالـبا مـا نسمع او نـطلع على مـظاهر
ـؤســســة الـصــحــيـة كم في فــسـاد فـي ا

والــــــشــــــؤون
ـواد االجـتــمـاعــيـة بـتــوفـيــر هـذه ا

تعففة . للعوائل ا
7- تنظـيم العمل االعالمي وارشاد
احلمالت االعالمية الـصحية ضمن
الـــقــنـــوات الــفـــضــائــيـــة ووســائل

التواصل االجتماعي.
8- مــراقـبــة االســعــار في الــقــطـاع
اخلاص (الكـمامات ومواد الـتعقيم
ــســتـلــزمــات االخـرى, واالدويـة وا
بالتعاون مع االمن الوطني ووزارة

الداخلية ونقشابة الصيادلة).
9- رفع مـــفــــهـــوم االمن الـــصـــحي
وااللـتـزام بـالـتـعــلـيـمـات الـصـحـيـة
وانفاذها من قبل وزارة الداخلية .
10- دعم ودعم ودعم الكوادر

الـصـحـيـة والـتـمـريـضـيـة واالدارية
والـطبـية دعـما مـعنـويا ومـاديا من
خالل توفير عدد السالمة والوقاية
الــــصـــــحـــــيــــة و الـــــدعـم االعالمي
واجملتـمعي وحتـديد يـوم مع من

كل اسبوع لالحتفاء بالكوادر.
{ بــأي مـفــصل يــجب ان نـبــدأ عــمـلــيـة
اصالح الــــواقع الــــصـــحـي? هل مـــازال

هناك أمل في االصالح?
- نـعم مــازال هـنـاك امل واالصالح
يــبــدأ من اكــمــال الـتــصــويت عــلى
قـانــون الـضــمــان الـصــحي والـذي
اليـة التي يتحـملها يكفل االعـباء ا
ـؤسـسـات ـواطن عـنـد مـراجـعـة ا ا
الصحية الـعامة واخلاصة وحسب
ادة (30) من الـدسـتـور . يـضـمن ا
هــذا الــقــانــون اشــراكــا حــقــيــقــيــا
لــــلــــقــــطــــاع اخلــــاص في تــــقــــد

اخلدمات الصحية.
اجلانب االخـر هو اصالح وتـطوير
وحتـــــديث الـــــتــــعـــــلـــــيم الـــــطــــبي
والـتــمــريض الــصـحي فـي كـلــيـات

ومعاهد وزارة التعليم العالي.

{ يــــــــشـــــــكـــــــو
ـــــواطــــنـــــــــون ا
تــــــــــــــــــــــــــــراجــع
اخالقـيـات مـهـنـة
الـطب في العراق
الى مـــاذا تـــعـــزو
الـــــــســــــبـب? واين
اخلـلل أفي الـبـيـئة
ــــؤســـــســـــيــــة ام ا
االجـــتـــمـــاعـــيـــة ام

الشخصية ?
- بداية يجب ان
نـــــــثـــــــمن عـــــــمل
الكـات الـطـبـيـة ا
ونقدم لـهم الشكر
والــعـــرفـــان عـــلى
اجلــــــــــــــــهـــــــــــــــود
الــكـبــــــــيــرة الـتي
يــقــدمـــــونــهـا االن
وان تـــــــــــــــــــــراجــع
ــهــنـة اخالقــيــات ا
لدى البعض ظاهرة
يــــــجـب الــــــوقـــــوف
عــــــنــــــدهــــــا وعـــــدم

تعمـــــــيمها.
ان الـطــبـيب هـو فـرد
مـن افـــراد اجملــــتـــمع
ويـتــأثــر بــالــظــواهــر الــســلــوكــيـة
اجملتمـعية ويـــــــقـوم عدد قليل من
االطــــبــــاء بـــاالســــاءة الى قــــواعـــد
ــهـني الـطــبي والـوقـوع الـسـلـوك ا
بـــاالخـــطـــاء الــــطــــــــــبـــيـــة وهـــذه
الظـاهرة يجب الـــــــــوقوف عـندها
مـن خـالل تــــــــشـــــــــريـع قــــــــانـــــــون
ـســــــــــؤولـيــة الـطــبـيــة وحـقـوق ا
ــــريـض وحتـــديــــد وبــــشــــــــــــكل ا
ــهــنـة ــارســة ا قــانــوني قــواعــد 
الــطــبــيــة في الــقــطــاعــ اخلــاص
والعام اضافة الى حتديث وتطوير
ـهــني في كــلـيـات مـادة الــسـلــوك ا
ــــواد الــــطب واعــــتـــــبــــارهــــا من ا

االساسية.
ـان مـنـقـسـم بـشـأن مـا يــــطـرح { الـبــر
ازاء الـــواقـع الـــصـــحـي فـــهــــل االمـــور
الـعــلـــــمـيــة واالنــسـانــيــة تـخـــــضع الى
ــــســـاومــــات وتـــبـــادل الـــتــــجـــاذبـــات وا

صـــالح ? ا
ان - نـعم ولالسـف الـشـديـد فـالـبـر
العراقي منقسم انقسامات متعددة
ســيـاســيـة ومــصــاحلـيــة وحـزبــيـة
وبــعض االحـيـان شــخـصـيـة وهـذه
االنــقــســامـات تــؤدي الـى تـعــطــيل
تـشــريع الــقــوانـ واعــطي هــنـــــا

مثال.
بـقي قــانــون وزارة الـصــحــة لـست
ســـــنـــــوات في اجملـــــلـس (دورتــــ
) الثـانـية والـثالـثة انـتخـابـيـــــــتـ
ولم يصوت عليه لسبب واحد وهو
تـــوصــيـف الــدرجــــــــــات الــعـــلــيــا
ـدراء ــسـتـشـارون و ا (الـوكالء  وا
الــــعــــامـــــون) وحــــيث ان مـــــعــــظم
ـــوجــوديـن الــتـــابـــعــ الـى كــتل ا
سـيـاسـيـة التـنـــــــــطـبق عـلــــــــيهم
مـــواد الـــقـــــــــــــانـــون وخلــــشـــيـــة
االحـــــزاب مـن خــــــــــــســـــارة هــــذه
ــواقع لم يــصــوت عــلى الــقــنــون ا
ومـن ثم  ســـــحــــــــــــبـه من قـــــبل

الوزارة.
انـا اعـتـقـد ان الـتـضـامن هـو حـجر
األســاس بـالــقــضــاء عــلى كــورونـا
ويــــــــــجـب ان يــــــــــؤدي االعالم دور
احملـــــرك االســـــاسي مـن خالل حث
ـــــواطـــــنــــــ عـــــلى االلـــــتـــــــــزام ا
بـالتـعلـيـمات الـصحـية واحــــــترام
ـؤسـسات الـصحـية الـعامـل في ا
فـانـهـم خط الـدفـاع االول وبـدونـهم

تنهار الدولة. 
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قال تعالى :

أوى )  ( وأمّا من نهى النفس عن الهوى فانّ اجلنة هي ا
النازعات / 41 - 40

عـركة الضاربـة ب االنسان ونـفسه األمارّة بالـسوء ذات فصول تـشتد وتخف ا
ـقـدار مـا يـجـري مِنْ مـراقـبةٍ ـا يـتـسم من الـورع والـتـقـوى من جـانب  و طـبـقـاً 

ومحاسبة لذاته من جانب آخر .
عـاصي  ال يـقف وال أال تـرى أنّ من مـات قـلـبه نـتـيـجـة االصـرار عـلى اجـتـراح ا

للحظه واحدة عند مراجعة نفسه وما صدر منها ..
انَّ القضـية مـحسـوبة عـنده  فـقد ركـبه الشـيطـان واستـحوذ عـليه  وأنـساه ذِكْرَ

الله العظيم .
وهذا بـخِالف األبرار الصاحلـ الذين يزنون خطـواتهم وال يُلقـونَ بِحِبال هواهم

على الغارب .
يقول أحدهم :

ال لن أطيع هوى نفسي ولستُ فتىً 
يعصي اإللهَ ومقتُ الشر مِنْ شِيَمي 

وال أبيحُ لنفسي أيَّ معصيةٍ 
اذْ كلُّ معصيةٍ تُفْضِي الى النَدَمِ 

وكفى بالندم توبةً - كما جاء في اخلبر - 
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ان هوى النفس عدو خطير ..
شتهات النفسية ال حدود لها .. وانّ ا

هالك  زالق وا ومتى ما أطلق لها العنان قادت الى ا
يقول الشاعر :

كيف احتراسي مِنْ عدّوى اذا 
كانَ عدوي ب أضالعي ?

ان هوى النفس عدو جاثم في أعماقها .
?

وجميل قول الشاعر 
النفس راغبة اذا رَغَّبْتَها 
واذا تُردُّ فَعَنْ قليلٍ تَقْنَعُ 

البُدَّ من تـرويض النـفس لـكبح جـماحـها وردعـها عـن االنحـدار الى هاويـة التـمرد
ــوازين الــديــنــيــة واألخالقــيـة والــتــبــذل واالنـفـالت بـعــيــداً عن كل الــضــوابط وا

واالجتماعية .
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هـوى الـنـفس  –ومن أجل الـوصـول الى مـواقع ومـنـاصب سـلـطـويـة ال يـكـترث ال
بِوِزْرِ االنتماء في أحضان أعداء االمه 

بتغى ..!! وال يكفُّ عن استخدام كل الوسائل الالمشروعة للوصول الى ا
-5-

وما اجمل قول القائل :
اذا ما دَعَتْكَ النفسُ يوماً حلاجةٍ 

وكان عليها للخالفِ طريقُ 
فخالف هواها ما استطعت فانّما 

هواها عدو واخلالفُ صديقُ
والشك انّ مخالفة هوى النفس عملية صعبة للغاية ...

انها تمثّل السباحة ضد التيار ولكنها ضرورية الجتياز االختبار اإللهي.
-6-

يرفض بعض العلماء الرباني أنْ يُقبّل الناسُ يَدَه ..!!
انه يخشى ان تتضخم في ذاته عوامل الغرور والفوقية ....

وقـد رأيتُ صـورة احـدى مـراجع الـدين وهـو يـهـوي لـتـقـبـيل يـد طـالب عـلـم قـصد
احلـوزة الـعـلـمـيـة لـلــدراسـة من أقـاصي األرض  في مـنـحى واضح الـداللـة عـلى
عمق تـشجيعه لـطلب العلـم مقدمةً لـلعمل االنسـاني النافع وال خـير في علم بقي

مكتوماً عن الناس .
وال خير في من ادّعى العلم وعمل من أجلِ نَفْسه بعيداً عن خدمة الناس .

ومـا احلـمالت التـسـقيـطـية الـتي يـشـنهـا هـذا الفـريق او ذاك عـلى مُـنافِـسِـيهم مِنَ
السياسي االّ احدى الصور عن عمق تغلغل الهوى في النفوس .

انّ هـوى الـنـفس يـدعـوك أن ال تــبـالى بـانـتـهـاك أيـةِ حـرمـة من احلـرمـات من اجل
نشود وهو احلصول على أكبر قطعة من الكيكة..!! الوصول الى الهدف ا

وما أجمل قول القائل :
يا باعةَ الدينِ واإلنصافِ هل لكُمُ 

مِنْ عَوْدةٍ لرحابِ احلق والدينِ 
قالوا : وايُّ اعوجاجٍ في طريقتنا 

وازينِ  فقلتُ : داؤكُمُ فقدُ ا
هــوى الــنــفس يــجــعــلك تُــقــدّم نَـفْــسكَ  –وانت الــعــارف
ـهـنـيـ واهل اخلـبرة وتـركل بِـخـوائـهـا  –عـلى أبـرع ا
ـوازين والضوابط لتـزيحه عن طريقك بقـدميك القيم وا
وليـخـلو لك اجلـو بـعيـداً عـنه وبهـذا يـتم تدمـيـر البالد

وتدوير عجلة الفساد واالضرار بالعباد .

نتحر كافر? سُئل العقاد ..هل ا
فأجـاب : ماذا تُسمي رجـالً شرب أربع كـأساً من اخلمر وفي الـكأس احلادية

واآلربع قال قبل أن يشربه ... بـــسم الله الرحمن الرحيم !
رة ا كانت احلروب واالوبئة .. تعيد تشكيل اجملتمعات .لكن هذه ا .. لطا

مُجتمعاتنا تنتحر !!
ان والكفر .. ب الوهم واحلقيقة .. ب اب وب .. ب اال نحن نـعيش حالة ا

ة والقانون .. الداء والدواء .. ب الصدق و االكاذيب ..ب اجلر
بأدوار مُختلفة ماب مُنقذ و ضحية و مُتفرج ..

.والسؤال هل سيكون االنسان أكثر انسانية أم أكثر وحشية وفردانية .. ..
ان كـذبـة ماحـدث في الـص سـيـبقى في الـصـ أصابـنـا في مقـتل . فـلقـد كان
الـتـعـاطي مع ظـهـور أول أصـابه تـعـاطـيـاً غـبـيـاً ..وهـذا بسـبـب التـضـلـيل الـدولي

واحلكومي !
وأن كل مُشكك في هذا الواقع عليه أن يعي .. إننا في مأزق كبير ..

ألن تداعيات الوباء أشد وأمر !!
وت و اجملهول حاضراً معـنا في كل صورة .. من منا لم يعلن موته ا كان ا لطـا
ـشي في جنـازته  وحفـر حفـرته بنـفسه ودخل ـوت .. من مـنا من لم  قبل أن 

فيها ..
ان االحسـاس بالفـجيـعة هو من يُـعلـمنا هـذا وكلـما ازداد هذا االحـساس عـرفنا

ان اخلطر الذي النراه يرانا !!
اجملتمعات تنتحر ... .فالشىء يُفسد اجملتمعات كالتضليل والكذب واخلداع

والشىء يُفسد األنسان كاخلوف والترويع ..
عقـود من اخلداع و الـتضـليل والـوعود الـكاذبـة .. تمويـه كبيـر و بتـواطىء غريب
ــواجــهــات ..دهـــر من الــضــيـــاع والــهــزائم ألخــفــاء احلــقـــائق و الــهــروب مـن ا
تـراكمـة...مع اعالم فقـد مصـداقيـته و اخالقـياته ..جـعلت األنـسان مـنا يُـشكك ا
في كل شـىء ..فاخلـوف صـنـاعـة احلـكـومات الـفـاسـدة والـتـضـلـيل فن من فـنون
نـظمـات الدوليـة التي جـعلت االنـسان يُـصغي لالكـاذيب ويُصـدق الشـائعات .. ا
ويتعـايش معهاأيـضاًاخلوف يعـلمه التمسك بـالوهم ..والرعب يعـلمه تصديق هذا

الوهم و التعاطي معه على انه حقيقة ..
انه كاحلب األعـمى ..فالعاشق اليسـمع اال مايطربه واليرى إال مـا يبدو له جميالً

وكل شىء دونه قُبحلكنه في احلقيقة يعيــش غفلته وعمى بصيرته !.
ـقـابر .. ولم نـهـتدي لـهـذا لم جند االبـواب الـسـرية لـلـحيـاة بل وجـدنـا سراديب ا
للمـمرات اخلـفيـة لالمل واالنسـانيـة بل متـاهات الـعوز والـفقـر وبراكـ الكـراهية

نا الذي نعيش فيه بال فضيلة . التي طمرتنا جميعاً ..جميعنا يعلم أن عا
بعـد عقود من الصـراعات والنزاعـات والعنف  حـفالت القتل اجلمـاعي وانتهاك
حقـوق االنسان و القـتل  االغتـــــصـاب كلــــهـا موجودة قبل الـوباء أما مـافعلته

اجلائحة إنها جعلتــــنا في مواجهة حقـــيقية مع كل هذا ..
ُنتحر أيضاً بازدياد وكما أن الوباء ينتشر ويتطور بنسخ جديدة تطور اجملتمع ا
االنتـحـار واالعتـداءات تـلك التي ـة واالنـتهـاكـات بصـورة مـرعبـة  مـعـدالت اجلر

غيرت االنسان نفسه .. فتجده اليوم اذا رميته بحجر يرميك بالرصاص !!
كل مانتعايش معه يجعلنا نتقوقع على ذاتنا .. 

سك احلياة من طرفها اآلخر .. لعلنا نتعلم كيف 
ومع هذا جتـد البـعض مُصـرين علـى كسـر القوانـ و جتاهل

التعليمات .. والتشكيك .. 
مُـصـرين عـلـى نـطق الـشـهـادتـ قـبل االنـتـحـار .. أقول

لهذا البعض ..
- هل ترى نفسك ميتاً ?

- يُجيب .. ال ..
- اذن دعني اخبرك بهذا !

 ÍbO³F « ÊU1«

بغداد

  W¾ÐË_«  U¼U²

صالح
احلسناوي

اضي وتعرفت على ادائه تابعت مسيرة الطبيب البـارز صالح احلسناوي منذ عقد التسـعينات من القرن ا
ستشـفى احلسيني بـكربالء وكان قد تـخرج من طب بغداد هني وصفـائه االنساني من خالل عمـله في ا ا

دة خمس سنوات الداء اخلدمة االلزامية.  عام 1984 وزاول التدرج الطبي وانخرط في اجليش 
وانقطـعت عن حتوالته فـي االختصـاص الطـبي والعالقـات اجملتـمعيـة حتى زرته في مـكتـبه بوزارة الـصحة

لرؤيته يتبوأ ارفع منصب في قيادة (اجليش االبيض) كما يسمى اليوم. 
غدورين كان العراق مازال يواجه ضربـات االرهاب العنيفـة وتستقبل مستـشفياته جثث مجـهولي الهوية وا
ثخـنة باجلراح واآلالم فـيما تمـضي عملـيته السيـاسية العـليلـة على وقع تفاقـمات كبرى ويعالج االجسـاد ا

ناصب.  غا وا ال العام والصراعات الداخلية على ا بينها استشراء الفساد وهدر ا
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بغداد
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ال مصطفى البارزاني ا

غالف الكتاب

قـناعـتك مـسـاحـة هـذا الـفـساد? وفي اي
مفصل يزدهر?

- الــفــسـاد في وزارة الــصـحــة هـو
ـسـتـشري جـزء من نـظـام الـفسـاد ا
في مـــخـــتـــلف قـــطـــاعـــات الـــدولــة
والــقـــطــاع اخلـــاص حــيـث اصــبح
الفـساد مـنظومـة متـكاملـة اكبر من
الـدولـة تــقـوده مـافــيـات لـهـا اذرع
ســيـــاســيــة واعالمــيــة ومــســلــحــة
ويـتـركـز الـفـسـاد في قـطـاع االدوية
ـســتــلـزمــات الـطــبــيـة من خالل وا

مــــــحــــــابـــــاة
شــــــــركــــــــات
ومـــــــكــــــــاتب
علمية معينة
وفـــــــــقــــــــدان
االولـــــويــــات
فـي بـــــــــعض
االحــــــــيـــــــان
كـــأســتـــيــراد
ـــواد غـــيـــر ا
االســــاســـيـــة
وتــــــــــــــــــــــرك
االســــاســـيـــة

وبالرغم من هذا فأنني استطيع ان
اؤكد بان مأمونية الدواء مضمونة

في وزارة الصحة. 
وهـنـاك فـسـاد في الـنـظـام الـرقـابي
طاعم وصالونات احلالقة كرقابة ا
ـــــصــــالح االخــــرى حـــــيث يــــتم وا
الــتـغـاضي عن الــشـروط الـصـحـيـة
مـقـابل مبـالغ مـاليـة وامـتد الـفـساد
الى الـقطـاع اخلاص حـيث الحظـنا
ـضـاربـات الالمـعـقـولـة واالرتـفاع ا
ـسـبـوق بـاسـعـار الـكـمـامات غـيـر ا
والــكــحـــول وقــنــاني االوكــســجــ

وبعض االدوية وغياب تام للرقابة.
{ تـتـهـم وزارة الـصـحـة بالـتـقـصـيـر في
مـعـاجلـة ازمـة كـورونـا. هل هـذا االتـهـام
صــحــيح? وكم تــبــلغ نــســبــة الــعــجـز او

التقصير?
- ان ازمــة الـكــورونـا (كــوفـيـد 19)
ـيـة كمـا ذكـرت سـابـقا هي ازمـة عـا
انــهـارت امــامـهــا انــظـمــة صـحــيـة
ــكـن اتـــهــام وزارة رصـــيـــنـــة وال 
الـصـحـة بـالـتـقـصـيـر السـبـاب عدة
الكــات اولــهــا تــفـــاني واخالص ا
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(عبدالرحمن عارف) عام 1966..
وقــد زار الـــرئـــيس عـــارف في تـــلك
الفترة  مال مصـطفى البرزاني قائد
احلــــركــــة الــــكــــورديــــة آنــــذاك و
الـتــوصل الـى بـعـض الـتــفــاهــمـات
اسفر عن اصدار بيان 29 حزيران
1966 الــــذي اصــــدره (الــــدكــــتـــور
عبدالرحـمن البزاز ) رئيس الوزراء

في عــهـدي الـشـقـيـقـ عـبـد الـسالم
عـارف وعبـدالـرحـمن عـارف وعرف
ذلك الـبـيـان بـ ( بـيـان الـبـزاز). وقـد
اسـفـر عن وقف اطالق الـنـار  عـلى
امل الــبــدء بــخــطـوات اخــرى عــلى
طـــــريـق الــــسـالم في كـــــردســـــتــــان
الـعـراق..اال ان احملـاولـة االنـقالبـية
الــفـاشــلــة لــعــارف عــبـدالــرزاق في
اي بعد 30حزيران من نفس الـعام 
يـوم من صـدور بيـان الـبـزاز وكذلك
الــضـــغــوطــات الــتي تـــلــتــهــا عــلى
ـــرحـــوم عـــبـــد الـــرحـــمـن الـــبــزاز ا
كرئيـس للوزراء يـبحث عن السالم
والـوئــام في الـبـلـد اضـطـر االخـيـر
الى االســتـقـالـة ولم يــحـقق الـبـيـان
مـاكــان يـهــدف ويـرنــو الـيه الــبـزاز

وقـيــادة احلـركـة الـكـورديـة.  الـيـوم
في الوقت الذي نستذكر ذلك البيان
ــهـم عــلى طــريق حل الــتــاريــخي ا
الـقــضـيــة الـكــورديـة حال ســلـمــيـا
ونحـن نشـهد جـهود الـتفـاوض ب
اربـــيل وبــغــداد مـن اجل الــوصــول
الى اتـفاق بـشـأن القـضايـا الـعالـقة
بـــيـــنــهـــمــا  نـــســـتــــــــلـــهم الــروح
الـوطنـية والـعقـليـة الكـبيـرة والفذة
لـذلك الـرجـل احلـقـوقي الـعـظـيم من
رحوم عـبدالرحمن رجاالت البـلد ا
الـــــــبـــــــزاز  و نــــــــأمل ان حتــــــــقق
فاوضات جناحا باهرا  وتتوصل ا
الى انــهـاء اخلالفــات الـقـائــمـة بـ
بـغداد واربـيل وفق بـنود الـدسـتور

عبد الرحمن البزازالعراقي.
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السليمانية

ـاضي الـذكـرى مـرت يـوم االثــنـ ا
الـرابـعـة واخلـمـسـ لـصـدور بـيان
الــتـاسع والــعـشـريـن من حـزيـران 
ـــعــــروف ب (بـــيـــان الــــبـــزاز) في ا

ادبيات احلركة الكردية.
ـذكور بـعـد سـلـسـلة صـدر الـبـيـان ا
ـفـاوضـات بـ قـيـادة احلـركـة من ا
الكوردية والـدولة العراقـية برئاسة
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شـامـلـة تـضـمـنت سـبـعـة مـحـاور مـهـمة
تـهدف الى تعظيم مـوارد الدولة وتقليل
الـنــفـقـات الـتـشـغـيـلـيـة ووضع احلـلـول
ـناسبـة للنـهوض بالـواقع االقتصادي ا
الــعــراقـي الــذي يــعــتــمــد حــالــيــا عــلى
ايـــرادات الــنــفط الـــغــيــر مـــســتــقــرة اذ
تـــتــعـــرض بــ احلــ واخـــر لالزمــات
ـــفـــاجيء الـــنـــاجته عـن االنـــخــفـــاض ا
لالسعار وكان اخرها التدني الكبير في
اســـعـــار الـــنـــفط الـــنـــاجتــة عـن االزمــة
ر بها العالم الـوبائية  "كورونا" الـتي 
حــالـيــا  ان تـدني اســعـار الـنــفط الـذي
شـــهـــده الــعـــالم في مـــطـــلع عــام 2020
تـسبـبت في انـتكـاسة قـوية القـتصادات
عتمدة على النفط ويعد العراق الدول ا
احـــد الــدول الـــتي شــهـــد اقــتـــصــادهــا
االنـتكاسـة االقوى  وذلك العتمـاده  كليا

على ايرادات النفط.
لـقـد تـنـاول احملـور اخلـامس من الـورقة
االصـالحــيــة الــواقع احلــالي لــلــقــطــاع
الــزراعي الـعـراقي حـيث  عـرض  اهم
ـشـاكل التي يـعاني مـنـها هـذا القـطاع ا

والــسـكن واالمن واالسـتــقـرار والـعـدل
ـساواة . ان غـياب وتـكـافؤ الـفرص وا
ركـائز احلكم الرشيـد وعدم االستجابة
ـــواطــنـــ وعــدم الـى احــتـــيــاجـــات ا
بدأ سيادة الـقانون كان لها االلـتزام 
ـبـاشـر في زعـزعـة وفـقـدان ثـقة االثـر ا
ـــواطن في مــعـــظم االجــراءات الــتي ا

اتخذتها احلكومات السابقة.  
وانـطالقـاً مـن هـذا الـواقع فـقـد ظـهرت
ـطـالبـات الـشـعبـيـة في شهـر تـشرين ا
االول مـن عـام 2019 بــضــرورة اجــراء
تــغــيـيــرات جــوهــريـة ومــراجــعـة اداء
احلــكـومـة وتـطـويــره ومـعـاجلـة اوجه
اخلــلل الـظـاهـرة في كــافـة الـقـطـاعـات
االقـتصادية و ضرورة ابـتكار اساليب
ــشــاركــة الــقــطــاع  اخلــاص جــديـــدة 
ودعـمه وتـوفـيـر وسـائل وسـبـل فـعـالة

. واطن للتواصل مع ا
وبــعـد تــفـاقـم االزمـة االقــتـصــاديـة في
الـعـراق نـتيـجـة لالنخـفـاض احلاد في
ـعــهـد الــعـراقي اســعـار الــنـفط ,قــدم ا
لـالصالح االقتـصـادي ورقـة اصالحـية

شـهـد الـواقع  الـعـراقي مـنـذ عام  2003
تـغـيـيـرات كـبـيرة واهـمـهـا حتـول نـظام
احلــكم من نـظــام ديـكـتـاتــوري شـمـولي
ـقراطي   ,وعـلى الرغم من الـى نظام د
مــــرور اكـــثـــر من 17 عــــامـــا عـــلى هـــذا
الــتـغـيـبـر اال ان احلـكــومـات  الـعـراقـيـة
ــتـعــاقــبـة مــازالت  تــواجه انـتــقـادات ا
مــتــزايــدة حــول كــفـاءتــهــا ونــزاهــتــهـا
وقــدرتـهـا عـلى ادارة شـؤون الـبالد  اذ
ــواطن يـــشـــكــو  مـن  نــقص مـــايـــزال ا
وتـدن  في مـستـوى اخلدمـات  وتـعقـيد
ــــؤســــســـات االجــــراءات في مــــعــــظم ا
احلــكــومـيــة وتــفـشي الــفــسـاد االداري
سـاءلة ـالي  وضـعف في اجـراءات ا وا
بدأ سيادة والشفافية  وعدم االلتزام 
الـقانـون وعدم التـمكن من فـصل العمل
ـؤسـسي والذي الـسـيـاسي عن العـمل ا
ادى الـى تــــدني كـــــفــــاءة وفــــاعـــــلــــيــــة
ؤلم والتراجع ا ـؤسسات احلـكوميـة  ا
فـي دور القـطاع اخلـاص -   االمر الذي
ـواطن من احلـصول نـتج عـنه حـرمان ا
عــلى حــقــوقه فـي الــتــعــلـيـم والــصــحـة

الـى سـلـطــة احلـكـومــة االحتـاديـة  ادت
الـى اغـــــــراق الـــــــســـــــوق الـــــــعـــــــراقي
بـاحملـاصـيل الـزراعـيـة الـواردة من دول
اجلـوار والـتي تـسـبـبت في االنـخـفاض
ـــنـــتـج الـــزراعي احلــــاد في اســـعــــار ا
الـــعــراقي حــيث وصـــلت االســعــار الى
درجــة لم يــتــمــكن الـفـالح الـعــراقي من
تــغـطــيــة تـكــالـيف االنــتـاج االمــر الـذي
تــســبب في خــســارة مــعــظم الــفالحـ
نـتـجات في وعـزوفـهم عن زراعـة تلـك ا

واسم الالحقة. ا
ان الــقـرارات احلــكـومــيـة اخلــاصـة في
ـنــتج تـكــون فـاعــلـة مــتى مـا حــمـايــة ا
اعــتــمــدت احلــكـومــة االحتــاديــة مــبـدأ
ســيـادة  الــقـانـون والــعـمل عــلى ضـبط
كـامل احلدود واحـكام السـيطرة الـتامة
ــــنـــافــــذ احلــــدوديـــة عــــلى جــــمــــيع  ا
ـوجودة نـافذ احلـدودية ا وبـضمـنهـا ا
فـي اقـلــيم كــردســتـان وكــذلك االلــتـزام
ـتـعـلـقـة الـتــام بـالـقـوانـ والـقـرارات ا
ــنــتج واعــتــمــاد اجـراءات بــحــمــايــة ا
ــنــافـذ كــمــركــيــة مــوحــدة في جــمــيع ا
احلـــدوديـــة وتـــطـــبــيـق قـــرار مــجـــلس
الـــوزراء رقم 13 لـــســـنـــة 2019 والـــذي
تــضـمـن تـوحــيـد الــتــعـرفه الــكــمـركــيـة
واخـــضــاع مــنـــافــذ االقــلـــيم لــســـلــطــة
احلـــكــومــة االحتـــاديــة والـــزام جــمــيع
ـــــنـــــافـــــذ احلـــــدوديـــــة في االقـــــلـــــيم ا
ــنـتــظـمــة بـأقــلـيم واحملــافـظــات غـيــر ا
ـنتج الـوطني بـتـنفـيذ قـرارات حـمايـة ا
الـــصـــادرة مـن احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
وحـــكـــومــة اقـــلـــيم كـــردســتـــان وعـــنــد
الـتعـارض يفـرض الرسم االعـلى وكذلك
تـطبيق الروزنامـة الزراعية  مع مراعاة
مــصــالـح جــمــيع احملــافــظــات واقــلــيم
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ــعــهـد الــعـراقي كــردســتـان.لــقـد ادرك ا
لالصـالح االقـتـصــادي اهـمــيـة حــمـايـة
ـــــنـــــتج احملـــــلـي وان اي حـــــديث عن ا
ـنـتج احملــلي يـعـد ضـربـا من حــمـايـة ا
اخلـيال دون احكام السيطرة على كامل
نافذ احلـدودية لذلك تضمن احلـدود وا
احملـور االول عدداً من التـوصيات التي
اذا تــبــنـتــهــا احلـكــومــة سـنــتــمـكن من
فــرض الـســيـطــرة الـتـامــة عـلى جــمـيع
نافذ احلدودية ال سيما تلك التوصية ا
ـبا بـشـرة فورا بـاتمـتة ـتـعلـقة في ا   ا
االجــراءات اجلـــمــركــيــة وبــنــاء نــافــذة
الـتبـادل التـجاري الـتي من خاللهـا يتم
ـنافذ ربط جـميع الـدوائر الـعامـلة في ا
ـنظـومة الكـترونـية تـتمكن احلـدودية 
وظف ـبـاشـر بـ ا من مـنع الـتـعـامل ا
(مـقـدم اخلـدمـة ) وبـ الـتـاجـراو وكيل
االخــراج الــكــمـركـي (مـتــلــقي اخلــدمـة)
االمـر الذي سيسـاعد كثيـرا من عمليات
الــتـهـريب والــتـهـرب الـكــمـركي    كـمـا
اوصـت الـــورقــــة في مــــحــــورهـــا االول
راكـز اجلـمركـية بـضـرورة اعادة فـتح ا
نع مرور بـ احملافـظات وبـ االقلـيم 
ـعـابـر الـغـيـر الـبــضـائع  الـقـادمـة من ا
رسـميـة في االقلـيم ومعـاملـتهـا معـاملة
ـــهــربـــة وكــذلك  ضـــمــان الـــبــضـــائع ا
ـوحـدة تـطــبـيق االجـراءات لـكـمـركـيـة ا
نافذ جلـميغ البـضائع  التي تـمر عبـر ا
احلـدودية الرسـمية  عـلى ان تبقى هذه
ـراكز اجلمركـية عاملـة وحل موافقة ا
االقــلـيم عـلـى تـطـبــيق جـمـيـع الـفـقـرات
الـتي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم
13 لسنة 2019. ولغرض توفير الدعم
احلــكــومـي لــلــمــنــتج الــزراعي احملــلي
تـــضــمــنـت الــورقــة تـــوصــيــات تـــفــيــد

بضرورة فرض ضرائب على احملاصيل
ـسـتـوردة ومنـتـجاتـهـا على الـزراعـية ا
ان حتـسب الـضريـبة عـلى اسـاس كلـفة
االنـتـاج احملـلي داخل الـعراق لـتـحـقيق
تـنـافسـية لـدى القـطاع الـزراعي احمللي
وال بـد من االشـارة الى ان كلف االنـتاج
فـي بـلـدنــا اعـلـى من كـلف االنــتـاج  في
دول اجلـــــوار وذلـك لـــــضـــــعـف الـــــدعم
احلـــكــومي لـــلــمـــزارعــ خــاصـــة تــلك
ـتعـلـقة بـالوقـود والطـاقة الـكهـربائـية ا
بـاالضافة الى دعم الصادرات في بلدان
ا يخلق حـالة عدم التكافؤ في ـنشأ  ا
ــنــافــسـة الــســعــريــة بـ الــبــضــاعـة ا
ــنــتـــجــة مــحــلــيــا وبـــ نــظــيــرتــهــا ا
ــشـكــلـة ــعــاجلـة هــذه ا ــســتـوردة و ا
ركـزت الورقة على ضرورة توفير الدعم
ـــســـتـــثــمـــرين الـــكـــامل لـــلــفـالحــ وا
الــداعــمـ لــلـقــطـاع الــزراعي من خالل
شتقات النفـطية بكميات كافية تـوفير ا
وبـــاســـعــار مـــدعـــومـــة وكــذلـك خــفض
الـتــعـرفه الـكـهـربـائـيــة لـلـمـسـاهـمـة في
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كــمـا اوصت الــورقـة بــضـرورة تــوجـيه
االســتـثـمــار لـتــبـني انــشـاء مـجــمـعـات
زراعــيـة صـنــاعـيــة ومـحـطــات لـتــربـيـة
االبــقــار وتـصــنـيـع الـلــحــوم وصـنــاعـة
االلـبــان ومـنـتـجـاتـهـا وانـشـاء مـصـانع
االعـالف  احلديـثـة وكـذلك دعـم الـقـطاع
اخلــاص لالســتــثــمـار في الــصــنــاعـات
ـنـتـجات الـغـذائـيـة الـتي تـعتـمـد عـلى ا
الـزراعية (الصـناعات التحـويلية ) مثل
مـعـجـون الـطـمـاطـة وعـصـيـر الـطـمـاطة
والــدبس ....الخ وكـذلـك الـتـاكــيـد عـلى
ضـرورة تـقد الـدعم الـكبـيـر للـفالح

ــزارعــ فـيــمــا يــتـعــلق بــتــزويـدهم وا
ـــرشــات بـــالـــبـــيـــوت الــزجـــاجـــيـــة و ا
بيدات ومـضخات الـسقي واالسمـدة وا
وغـيرها بـأسعار مدعـومة قابـلة لالعفاء
عـنــد حتـقـيق انـتـاج وفـيـر و كـذلك عـنـد
الــتــصـديــر وتــشــجـيع االســتــثــمـار في
الـصـنـاعـات الـسـانـدة لـلـقـطاع الـزراعي
بيدات ومنظومات الري احلديثة مـثل ا
ــكـنـنـة الــزراعـيـة.كـمــا اكـدت الـورقـة وا
ضــرورة تــقــد الــدعم الــكــامـل القــامـة
ـــنــاطق مـــنــاطق زراعـــيــة عـــلى غــرار ا
الـصناعية كون مقومـات إقامتها متاحة
ــســاحــات الــواســعـة مـن خالل تــوفـر ا
يـاه اجلوفية . وااخيرا ـياه ومنها ا وا
نــود ان نـؤكــد ان تـطـبــيق الـتــوصـيـات
ــعــهــد الـعــراقي الــتي تــقـــــــــدم بــهــا ا
لـالصالح االقــتـــصــادي ســـتــســـاهم في
تــعـظــيم االيـرادات وتــرشـيــد الـنــفـقـات
ـالـيـة الــــــــتي وتـخـفـيف حـدة االزمـة ا
يـعاني منها العراق وستجنب احلكومة
ــتــمـــثــلــة من الـــلــجـــوء الى احلــلـــول ا
تقاعدين وظـف وا بـتخفيض رواتب ا
 كـما انها ستساهم في خلق فرص عمل
قـــادرة عــــلى ان تـــســـتــــوعب جـــزءاً من
تـــــــمثـله بوجود ـقـــــــنعـة ا الـبطـالة ا
ــــــــــوارد الــــبــــشـــريــــة في االالف مـن ا
ـؤســـــــسـات احلكـوميـة الفـائضة عن ا
احلــاجـة فـضال عن انـهــا سـتـسـاهم في
تـــوظــيـف اعــــــــــداد غـــيــر قـــلــيـــلــة من
الــعـــاطـــــــــلــ عن الــعـــمل كــمــا انــهــا
سـتساهم في توفـــــــير الـعملة الصعبة
ـنتـجات الـتي تـخصص السـتــــــــيراد ا

الزراعية. 
ـعـهـد العـراقي لالصالح { خـبـيـر في ا

االقتصادي

ـتمـثلـة في ضعـف اجراءات احلـماية وا
لـلـمـنـتج الـزراعي احملـلي وكـذلك ضعف
ـنــتــجـات الــرقــابـة والــســيـطــرة عــلى ا
ـســتــوردة  وارتــفــاع كـلف الــزراعــيــة ا
انــتــاج احملــاصــيل الــزراعــيــة وضــعف
قـدم الى هذا الـقطاع الـدعم احلكـومي ا
وبـيـان اهم الـقرارات الـواجب اتـخـاذها
من قـــبل احلــكــومــة لــلــنــهــوض بــواقع
الـقطاع الـزراعي والكفـيلة بـخلق تـنمية
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ولــــــعل مـن اهم الــــــقـــــرارات الــــــواجب
اتـخـاذهـا من احلكـومـة ومـتابـعـة حسن
تـعلقة في تـطبيـقها هي تلك الـقرارات ا
تـوفــيـر احلـمـايـة الــكـامـلـة لـلــمـنـتـجـات
احملــــلــــيـــة حــــيـث ســـبـق وان اصـــدرت
احلـكومة العراقيـة  العديد من القرارات
نتج الـعراقي سواء اخلـاصة بـحمايـة ا
ــنــتج زراعي ام صــنـاعـي وكـذلك كــان ا
ــنـتــجـات تــنــظـيم عــمــلـيــة اســتـيــراد ا
الــزراعـيـة  من خالل اصـدار الـروزنـامـة
الـزراعـيـة الـتي تـتضـمن تـوقـيـتـات منع
نتج ا ينسجم مع وفرة ا االسـتيراد و
احملـلي من احملـاصـيل الـزراعـية  ,اال ان
جـــمـــيع االجـــراءات الـــتـي اتـــخـــذتـــهــا
احلــكـــومــة  لم تــتــمــكـن من مــنع تــدفق
ـسـتـوردة خالفا احملـاصـيل الـزراعـيـة ا
لـلـروزنـامـة الـزراعـيـة  والـتي تـمـر عـبـر
ـعــابـر احلـدوديـة الــرسـمـيـة ــنـافـذ وا ا
ـنـافـذ والــغـيـر رسـمــيـة وخـاصـة تــلك ا
وجودة في اقـليم كردستان . ـعابر ا وا
ان عــدم تـمـكن احلـكـومـة االحتـاديـة من
احـكـام الـسـيـطـرة الـتـامـة عـلى احلـدود
ــنـافـذ احلــدوديـة وكـذلك عــدم تـمـكن وا
احلــكـومـة  من اخـضـاع مــنـافـذ االقـلـيم

الـفـلـسـفـة الـتـاويـة وصـنـوهـا الـفـلـسـفة
الـصـوفـيـة : وحـدة الـوجـود واحلـضـور
ــثـقـفـ والــغـيـاب . أمـا فــيـمـا يـخص ا
والــسـيـاسـيــ والـبـاحـثــ الـعـراقـيـ
حتـديداً والـذين أسهمـوا في تعـزيز تلك
الـعالقة  فيشير إلى الـقيادي الشيوعي
الـعـراقي عامـر عبـد الله ( ت 2000© في
زيـارته للصّ حيث التقى زعيمها ماو
تـــسي تـــونغ " وقـــد تـــأثـــر آنـــذاك أشــدّ
عـاصرة الـتأثـيـر بالـتجـربة الـصيـنيـة ا
ة "  والـشيخ مـحمد وبـفلـسفتـها الـقد
صــاحب حـــسن الــصــوري ( ت  1998) 
جـريدة احلضارة الذي عاش في الصّ
ودرَّس الـلغة العـربية في بكـ ستينات
ــاضي  والــشـاعــر الــيــسـاري الــقــرن ا
كـاظم السماوي ( ت 2010©  الذي عاش
اضي وجزء أيـضاً في ستينـات القرن ا
من سـبعـينـاته في بـك وتـأثر بـاحلياة
والــفــلــســفــات الــصــيــنــيــة  والســيــمـا
الـكونـفوشـيوسـية والـتاويـة  والباحث
الـــتـــراثي هـــادي الـــعـــلـــوي الـــذي كــان
أكــثــرهم تــأثـراً بــالــفـلــســفـة الــتــاويـة 
واعــتـــبــر نــفــسه ســـلــيل احلــضــارتــ

الـــعــربــيــة  –اإلسـالمــيــة والـــتــاويــة –
الـصّــيـنـيـة  والـفـنــان الـتـشـكـيـلي رافع
الـــــنـــــاصـــــري ( ت 2013© الـــــذي دَرَس
ــركـزيـة في ـيـة ا الــغـرافـيك فـي األكـاد
بــكــ  واقــام أول مـعــارضه فـي هـونغ
كــونـغ في الــعـام 1963 وأصــدر كــتــابـاً
بـعـنـوان " رحلـتي إلى الـصـ "  فضالً
عـروفة لـلشيخ عن الـتجـربة الصـينـية ا
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 دأب مـدرســو الـفـلـسـفـة  والسـيـمـا في
الـعالم العربي عـلى تلق طـلبتهم  بأن
بـداية التفكـير الفلسـفي التأملي  كانت
في مــلـطـيـة عـلى يــد طـالـيس في الـقـرن
ـــــيـالد  وهــــو أول الـــــســـــادس قـــــبل ا
الـفـالسـفـة الـطـبـيـعـيـون األوائل  الـذي
ــاء هــو أصل كل شيء حي قــال بـــأن ا
ادة تـبـعه انـكـسـيمـنـدريس الـذي قـال 
أولـى أسماها األبيرون  أو الالمتناهي
 ثم أنـكـسـيـمـانس الـذي قـال بـالـهواء 
وهـرقـلـيـطس الـذي أعـاد االشـيـاء كـلـهـا
إلـى الـنــار . وتــكــاد أغــلب كــتب تــاريخ
الــفــلــســفــة ومــنــاهــجــهــا الــتي تــدرس
لــطــلــبــتــهــا في اجلــامــعــات ولــطــلــبـة
الـثانـوية في عـدد من البلـدان العـربية 
أن ال تــتـرك شـيــئـاً في ذلك الــتـاريخ من

الـعلوي  معلالً األمـر بأنه : " قد يعود
ــسـافــة الــشــاســعـة ـاضـي إلى ا فـي ا
والــطـرق الـوعـرة  إضــافـة إلى غـيـاب
ُــتـــرجِم " الــذي الـــطــرف الــوســـيط " ا
يـعـرف اللـغـت الـعـربيـة والـصيـنـية 
ـتـرجـمـون " الـسـريان " وهـو مـا كـان ا
يـفعـلونه بـخصوص الـتراث الـيوناني
والــفــارسي الــذي نــقــلــوه إلـى الــلــغـة
ـؤرخ فلسفة مثل الـعربية "  وإن كان 
د. عـبد الرحمن مرحبا  صاحب كتاب
" من الـفلـسفة الـيونـانية إلـى الفلـسفة
اإلسـالمـــــيـــــة " رأي أقـــــدم من ذلك وال
يــتـــفق مــعه  إذ يــرى : " ان احلــكــمــة
الــــصــــيـــنــــيــــة رغم مــــا قـــامـت به من
مـحـاوالت صادقـة للـتـجديـد واالنفـتاح
عـلـى الـثـقـافـات األخـرى  فـقـد ظـلت –
شـأنـها في ذلك شـأن احلـكمـة الـهنـدية
عقولية نطق والدقة وا  –بـعيدة عن ا
 وبــالـتــالي لم تـســتـطع أن تــنـفـذ إلى
ي لــتـقـدم له شـيـئـاً تــراث الـفـكـر الـعـا
ايـــجـــابـــيـــاً بــنّـــاءً وتـــســـهم في رقـــيه
وتـطـوره "  ويُـعـد بـقـاء هـذه احلـكـمـة
ومـياء محنطة في حـتى اآلن " كبقاء ا

ظلمات القبور ! " .  
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وفي مـداخـلـته تـلك يسـتـشـهد شـعـبان
ـثقـفـ والـباحـثـ الـعرب بـعـدد من ا
الـــذيـن أعـــادوا الـــتـــواصـل الـــفـــكـــري
والـــثـــقـــافي مـع الـــصـــ  وحـــاولــوا
تـسليط الضوء على الـعالقات العربية
 –الـصـيـنيـة  ومـنـهم الدكـتـور فـيصل
الـسّامر في كتابه " االصول التاريخية
لــلــحــضـارة الــعــربــيــة اإلسالمــيـة في
ـــعـــ الـــشــــرق األقـــصى "  وعـــبـــد ا

ــلـوحي الــذي قـام بـتــرجـمــة كـتـاب " ا
ـعـاصـر "  تــاريخ الـشـعــر الـصـيــني ا
وفـؤاد مـحمـد شـبل في كـتابه " حـكـمة
ـعالم الـفكر الـص : دراسـة حتلـيلـية 
الـصيني منذ أقـدم العصور "  وهادي
الــعـلــوي الـذي تــرجم " كـتــاب الـتـاو "
وصـــدرت طـــبــعـــته األولـى في الـــعــام
1980 فـــــضـالً عن اجنـــــازه كـــــتــــاب "
ُـستطّرف الـصّيني " في العام 1992 ا
كـذلك البد من االشارة إلى الورقة التي
ـؤتــمـر قــدمــهـا شــعـبــان نــفـسه إلـى ا
الــرابع لــلـحــوار الــعـربي  –الــصّــيـني
عـهد الصيـني للدراسات الـذي نظمه ا
الـــدولـــيــــة في بـــكـــ خالل أيـــلـــول /
ســبــتــمــبــر 2010 وكـــانت بــعــنــوان "

أعرف أن في قدرة العصفور أن يطير
والسمكُ أن يسبح
والوحشُ أن يعدو

فالعصفورُ تُعَدُ له النِبال
والوحشُ تُهيأ له الشِباك
والسمكُ يُصنع له الشِصّ

ـتـواري خَلف الـسِـحاب .. لـكن الـتـن ا
وتدفعهُ الرياحُ صوب السماء

أبعدُ عن مداركي
ولعلَ الو تزو تِن !

 مـنذ مـا يقرب من الـثالث عـاماً  أعلن
هـادي العلوي  وهو يعد العدة إلصدار
ــســـتــطــرف الــصـــيــني " عن كـــتــابه " ا
سلم إلى اسـتغرابه من عدم التـفات ا
مـذهب كـونـفـوشـيـوس  مـشـيـراً إلى أن
سلمـ عرباً وتركاً وفرساً الـعديد من ا
انـــدمـــجـــوا في اجملـــتـــمع الـــصــيـــني 
وعــــــرفـــــوا من خـالل عالقــــــة مـــــديـــــدة
ومـتواصلـة ألكثر من ستـة قرون  فنون
الـص وصـناعـاته  ولم يتـوغلـوا أبعد
لـيعرفوا فـلسفتهـا كما فعلـوا مع فلسفة
االغــريق : " ودخـلــوا في خـدمــة الـدولـة
في وقـت مبـكر مـن تدفـقهـم على الـص
فـي العـصـر العـبـاسي األول  وشـاركوا
في االمــتــحـانــات االمــبـراطــوريــة الـتي
تــسـبق الـدخــول في اخلـدمـة  وتـوظف
الــكـثــيـر مـنــهم بـعــد جنـاحــهم في هـذه
االمـــــتـــــحـــــانـــــات  وكـــــان مـــــوضــــوع
ــــقــــام األول هـــو االمــــتــــحـــانــــات في ا
ـأثـورات الـكـونـفـوشـيـة " . وقـد حـاول ا
الـعـلوي تـفسـير هـذا الوضع الـغريب –
بــحــسب تــعــبــيـره  –مــشــيـراً إلى  " ان
الــفـكــر االسالمي يــتـحــدث عن فــلـســفـة
االغـريق وحكـمة الـهنـد وصنـعة الـص
وسـيـاسـيـات فـارس  ولم يـرد عـلى بال
مــثـقف مـسـلم أن يـســأل عـمـا قـد يـكـون
وراء فــنــون الــصــ وصــنــاعــاتـهــا من
مــعــرفــة عــقــلــيــة " . وبــقي اســتــغــراب
الـعلـوي حول هـذا األمر قـابالً للـتفـسير
والـتأويل إلى يـومنا هـذا  وقد أعاد  د.
عــبـد احلــسـ شـعــبـان  في مــداخـلـته
ضـمن مـنـاقـشـات النـدوة الـفـكـريـة التي
نـظمـها مـركز دراسـات الوحـدة العـربية
بـــالــتـــعـــاون مع جـــامــعـــة شـــنــغـــهــاي
لـلـدراسـات الـدوليـة وعـقـدت في بـيروت
ـشـاركة خـالل شبـاط / فـبـراير 2017 
نـخبـة من البـاحث الـصيـنيـ والعرب
ـتـخـصـصـ في الـشؤون والـغـربـيـ ا
الــصـــيــنــيــة  إلـى االذهــان اســتــغــراب

تـسو  لكن الـتقاليـد الصينـية تريده أن
يـكون مـعاصـراً لكـونفـوشيـوس  وأكبر
مـــنه ســنــاً ( الحظ كـــيف يــصــبح األول
لـلـثـاني مـثـل سقـراط ألفـالطـون الحـقاً )
ويــنــقل لــنــا صــاحب حــكــمــة الــصـ 
حـكاية زيـارة كونفوشـيوس لالو تسو 
هم الذي واحلوار الروحاني الصوفي ا
جــرى بـيــنـهــمـا : ذهب كــونـفــوشـيـوس
لـــزيــارة الو تــســو فـــوجــده جــامــداً بال
حــراك  وفي حـالـة انـخـطـاف بـالـروح 
واسـتــولت عـلـيه الـغـيــبـة  بـيـنـمـا كـان
يـجـفف شـعـره بـعد الـوضـوء  .  انـتـظر
بـاحترام حتى يـعود إلى نفسه  ثم قال

له :
لـــقــــد تـــركتُ األشـــيـــاء والـــنـــاس  -

واختليتُ في عزلة األنا !
مـــــــــاذا يـــــــــعــــــــــني ذلـك ? ســــــــــأله -

كونفوشيوس
لـم أعـد بــعــد تــمــامـاً إلـى حـالــتي . -
فـروحي ماتزال متعبة وال تستطيع بعد
شدود ال الـتفـكيـر كمـا ينـبغي  وفـمي ا
يــسـتـطـيع الـنـطـق بـسـهـولـة  ومع ذلك
ســـــأحـــــاول ارضـــــاءك .ثـم يـــــشـــــرح له
مـــفــهـــومي الـ ( ين  ( Yin) و (الـــيــانغ
Yang) بــــقــــولـه : ان ذروة الـ (ين) هي
الـسلـبية الـهادئـة  وذروة الـ (يانغ) هو
الــنـشـاط اخلــصب . إن سـلــبـيـة األرض
تـعرض نفسهـا إلى السماء  وإن نشاط
ـارس على األرض : من هذين الـسماء 
الــشــيــئــ ولــدت جــمــيع الــكــائــنــات .
واحلـــقــيـــقــة أن الـ ( يـن ) و الـ( يــانغ )
ــثالن في الـفـكـر الــصـيـني الـوحـدة ال
ــثل الــعــنــصـر الــثــنــائــيــة فــالــيــانغ 
االيـجابي الـفعـال القـادر علـى انتاج أي
شـيء  وهـــو يــــرمــــز الى الــــعــــنــــصـــر
تمثل في تحـرك ا الـسماوي الـذكوري ا
الـشـمس والـضـوء واحلـرارة واحلـياة 
ـنـفـعل ـثل الـعــنـصـر ا امــا الـ فـهـو 
الــســـاكن والــســلــبـي واألنــثــوي الــلــ
ويـتـمـثل في الـقـمـر والـظـلـمـة والـبرودة
ـــوت  وفي الــيـــانغ والــ يـــتــوافــر وا
الــتـنـاسـق واالنـسـجــام في كل الـوجـود
ـوجـودات . " حـكمـة الـصـ  ه .فان وا
ــشــنـوق  دار بــراج  تــرجــمـة مــوفق ا
األهـالي  دمـشق " . " الـفـلـسـفـة والـفـكر
ة  د . عمر الـسياسي في الصـ القد
ــؤســســـة اجلــامــعــيــة  عــبـــد احلي  ا
لـبيروت " . ان فكرة األضداد والتناقض
بـ الـ " ين " و الـ "يانغ " تـذكرنـا أيضاً
بـــفــيـــلـــســوف الـــصــيـــرورة االغـــريــقي
عـنى نفسه هـيراقـليطـس  الذي قال بـا
تــقـريــبـاً : " كل شيء يــنـسـاب وال شيء
يـسكن  كل شيء يـتغـير وال شيء يدوم
إنك ال تـسـتـطـيع الـنـزول عـلـى الـثـبـات 
مــرتـ إلـى الـنــهـر نــفــسه  ألن مـيــاهـاً
جـديدة تنسـاب فيه باستـمرار  االشياء
الـبـاردة تـصيـر حـارة  واحلارة تـصـير
بــــاردة  ويـــــجف الــــرطـب  ويــــصــــبح
اجلـاف رطبـاً . إن االشيـاء جتد راحـتها
في الــتــغـيّــر " . " الـنــشـار  أبــو ريـان 
عارف  الـراجحي  هيراقليطس  دار ا
الـقـاهـرة " . ويُـنـظـر إلى هـذا لـلـقـاء ب

دون ذكـر مـوجـز أو مـفصل  بـاسـتـثـناء
الـفـلـسـفـة الـصـيـنـيـة الـتي يـتـم اإلشارة
الـيـها أحـيـاناً بـإيجـاز قـصيـر وبـكونـها
تـمثل حكمة ال فلـسفة  ضمن احلضارة
ـــة  وهـي احــدى الـــصـــيـــنـــيـــة الـــقــد
احلــضــارات االنــســانــيــة الــكــبــرى إلى
جـــــانب احلـــــضـــــارات االغـــــريـــــقـــــيــــة
والـفـرعونـيـة وحضـارة وادي الـرافدين
ـنــاهج والــكـتب وعــادة مــا تـبــدأ تـلـك ا
ـقررة في تـاريخ الـفلـسـفة  ـنـهجـيـة ا ا
بـالفلـسفة اليـونانيـة  وفق يق ثابت 
بـأنهـا تمـثل البـداية احلـقيـقيـة للـتفـكير
الــــفــــلـــــســــفي  وتــــطــــوره الـالحق في
ــثــلــة في الــفـــيــثــاغــوريــة واإليــلـــيــة 
أكـسانوفان وبارمـنيدس وزينون اإليلي
ـتـأخرون ومـلـيسـوس  والـطـبيـعـيون ا
ــوقــريــطس أمــثــال أنــبــادوقــلــيس ود
ثلة وأنـكساغورس  والسوفسـطائية 
بـأشـهر الـسـوفسـطائـيـ بروتـاغوراس
وغـــورغــــيـــاس  وصـــوالً إلى ســـقـــراط
وأفـالطــــون وأرســـــطــــوطـــــالـــــيس  ثم
األبـــيــقــوريـــة والــرواقــيـــة والــشــكــاك 
وانـتهـاءً باألفالطـونيـة احملدثـة متـمثـلة
بـــفــيـــلـــون االســكـــنـــدري وأفــلـــوطــ 
والـفـلسـفة الـهـلنـستـيـة التي نـتجت عن
تـالقح الــعـــقل الــيـــونــاني الـــغــربي مع

الروح الصوفية الشرقية .
 واحلـــقــيـــقـــة أن نــظـــرة مـــوضــوعـــيــة
مـتفحصة للفكـر الصيني  بغض النظر
ــثل نــظـامــاً فـلــسـفــيـاً فــيـمــا إذا كـان 
ـثل منـظومـة أخالقية مـجرداً  أو أنه 
وروحـيـة فحـسب  ترجـح وجهـة النـظر
الـتي تقول أن هناك أسباباً ال عالقة لها
بــعــمق هــذا الـفــكـر  –قــد يــكـون غــيـاب
الــتـرجــمـة  –فـي مـقـدمــتـهــا  هي الـتي
ــؤرخي الــفــلــســفــة  وعــمــوم دفــعـت 
سـلـم  لـتـجاهل الـفالسـفة الـعـرب وا
الــفــلــســفــة الــصــيــنــيــة  واعــطــاء جل
اهـتمامهم لـلفلسفـة اليونانيـة والغربية
عــمــومــاً   مع أن كالً من الــفــلـســفــتـ
الـيونانـية والصـينيـة  بدأتا  –بـحسب
بـعض اآلراء - في حقبة زمنـية متقاربة
يالد نـوعاً ما هي القـرن السادس قبل ا
 وعـاش في الـسـنـوات ذاتـهـا تـقـريـبـاً 
كالً مـن الفـيلـسوف الـطبـيعي طـاليس (
أول مـن تفلسف ) في مـلطية  والو تزو
أو الو تــــــــســــــــو وتــــــــشـــــــــوانغ تــــــــزو
وكـــونــفـــوشــيـــوس في الـــصــ بل أن
الــكــثــيـــر من الــصــفــات اجلــســمــانــيــة
الــظــاهــرة جتــمع بـ كــونــفــوشــيـوس
وسـقـراط الـذي جـاء بـعـده  وكان األول
ــنـمـقـة  مــثـلـمـا ازدرى يــزدري الـلـغـة ا
سـقراط السـوفسطـائي  غـير أن األمر
يـبدو مـعكوسـاً في مسـألة الصـفات ب
ســقـراط وأفالطـون إذ أن الو تـسـو هـو
ـــثل ســـقـــراط في الـــفـــلـــســـفــة الـــذي 
الــصـيــنـيــة   فـضـالً عن كـونه طــالـيس
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وفي كـتـابـه " حـكـمة الـصـ " يـلـمح ه .
فـان بـراج إلى أن الصـيـنيـ يـختـلـفون
فـي حتديـد الـعـصـر الـذي عـاش فـيه الو
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ـفكـرين  على أنه لـقاء ب الـتاوية أو ا
الــطـاويــة والــكـونــفـوشــيــوسـيــة  وقـد
حتـولـتا الحـقـاً من فلـسـفتـ إلى ديـن
يـتـبــعـهـمـا أغـلب الـصـيـنـيـ  السـيـمـا
الـكونفوشيوسيـة التي اعتمدت طقوساً
ـارسـات وسـلـوكـيـات ديـنـيـة بحت  و
فــضالً عن الــبـوذيــة وبــعض الـديــانـات
األقـــلــيـــة األخــرى مـــثل الــهـــنــدوســـيــة

سيحية واإلسالمية .  وا
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ويــنـقل د . عـمـر عــبـد احلي في كـتـابه "
الـفـلسـفة والـفـكر الـسـياسي في الـص
ــصــادر الـــتــاريــخــيــة ــة " عن ا الــقـــد
الـصـينـية  بـأن اسم فـيلـسـوف التـاوية
كــان " تـان " واسم عـائـلـته " لي " إال أنه
اشـتهـر بلـقبه الو تـسو  ولم يـعرف قط
باسمه احلقيقي  وتعني كلمة الو تسو
ـعــلم الـقـد  أو بــالـلـغــة الـصــيـنـيــة ا
ــعـلم كــبـيـر الــسن . ويـشــكك الـبـعض ا
بـوجـود شخـصيـته الـتاريـخيـة  مـثلـما
يــشـكك بــعـضــهم بــوجـود الــشـخــصـيـة
الـتـاريخـية لـسـقراط الـيـونان . ويـحكي
مـؤرخ الـتاريخ الـصيـني زومان تـش 
ـلقب بأبي التاريخ الصيني  كما ورد ا
فـي قـصـة احلـضــارة لـديـورانت   بـأن
كـونـفوشـيوس ذهب  وهـو في الرابـعة
والــثالثــ مـن عـمــره  إلـى ( لـوبــانغ )
لــلــقــاء الو تــزو الــذي كــان عــلـى فـراش
ـوت  بـغـيـة االطالع مـنه عـمـا حتـويه ا
ـلكـيـة حـول الـشـعـائر ـكـتـبـة ا خـزائن ا
والـطـقـوس  فأجـابه الو تـزو قائالً : إن
مـا تـتـحدث عـنه يـتـعـلق بكـلـمـات أناس
مـاتوا ولم يبق مـنهم سوى عـظام نخرة
. تـخـلص من عـجـرفـتك ومن جـسارتك 
وابــتـعـد عن الـطــمـوح واالدعـاء  فـهـذه
الـصفات حتـيق بشخـصك أبلغ األضرار
 وهـذا كل ما لديَّ . وقال كونفوشيوس
فـيـمـا بـعـد  مـعـلـقـاً عـلى قـول الو تزو :
أعـرف أن في قدرة العـصفور أن يـطير 
والـسمك أن يـسبح  والـوحش أن يعدو
: فـالـعصـفور تُـعَد له الِـنبـال  والوحش
تُــهـيـأ له الــشِـبـاك  والـســمك يُـصـنع له
ــتــواري خـلف الــشِصّ  لــكن الــتــنـ ا
الـسِحاب وتدفعه الـرياح صوب السماء
 أبـــعــد عـن مــداركي ... ولـــعل الو تــزو
تـن ! . وبذلك يكون كونفوشيوس أول
من شـبـه الو تـزو بـالـتـنـ  وكـثـيـرًا ما
يُـصـور الو تـزو بـالـتـنـ رمـزاً لـلوعي 
كـمـا يُصـور عادة راكـبـاً على جـاموس 
رمـزاً لالجـتـرار الـهاد لـلـواقع .لـكن ما
نهج الـذي يعنيه التاو أو الطاو ? هو ا
أو الـطـريق أو الـكـلـمـة  وهـو الـتـعـبـيـر
الـذي يقصد به التـناغم والتناسق الذي
يــتــبــعـه الــوجــود في تــرتــيب عــمــلــيــة
الـوحـدة بـ جـمـيع عـنـاصـره لـتـحقـيق
ذاته الـفـعـلـيـة واحلـقـيـقـيـة  وقـد سـعى
بـعض الباحثـ إلى اجلمع ب معنى "
الـكـلمـة " ومـعنى " الـطـريق " مسـتـندين
إلى الـتـصور اإلغـريـقي للـفظ " لـوغوس
Logos وهـي الـكــلــمــة  أو الــعـقل  أو
ـرئي والـعـالم الـوســيط بـ الـله غـيـر ا
ـــفــهــوم الـــديــني ـــرئي . كــذلـك فــإن ا ا

لـلـوغوس يـجـد تعـبـيره الـنـموذجي في
مـسـتـهل اجنـيل القـديس يـوحـنا : " في
الـبدء كان الـكلمة والـكلمة كـان عند الله
وكـان الـكـلـمـة الـله . هـذا كـان في الـبدء
عـنـد الله " ويـشيـر براجن إلى أن الـطاو
هـو أعمق وأوسـع الرمـوز التي اعـدتها
الــثــقـافــة الـصــيــنـيــة  وقــد شـهــد هـذا
ـفـهوم تـطـوراً طـويالً قبل أن يـكـتسب ا
احملــتـوى الـصـوفي . ويــشـرح الـبـاحث
الــصـيـني الـفـرنـسـي هـنـري مـاسـبـيـرو
الــتـاو بــقـولـه : " ان الـعــلم احلـقــيـقي 
بـالـنـسبـة لـلـحكـيم  لـيس عـلم األشـياء
ــطـــلق الــتي احملـــســوســـة  إنه عــلـم ا
تـسـمـيه الـطـاويـة بـالـطـاو "  لكـن كيف
ــكن اكـتــسـاب الــطـريق الــذي يـوصل
إلـى الطاو ? يواصل ماسبيرو : " إنه ال
يـــكــتـــسب بــالـــدراســة .. أولـــئك الــذين
يـريدون احلـصول عـلى الطـاو يبـحثون
عن ماال تعطيه الدراسة  وأولئك الذين
يـــريــدون احلــصـــول عــلــيه بـــاجلــهــد 
يــبـحـثـون عـمـا مــا ال يـعـطـيه اجلـهـد ..
والتجربة وحدها تسمح ببلوغ الطاو 
ــراحل الــتي وصـفــهـا عــبـر مــخــتـلف ا
ـتـصـوفـون في كـافـة األزمـنـة وجـمـيع ا
الـبلدان : انفـصال  زهد  وَجد  –الذي
هــو تــارة رعــدة وتــارة حــالــة رؤيـة - .
وفـي الـنـهــايـة : االحتـاد الــذي يـشـكل "
الــســر اخلـــفي الــعــظــيم " وال يــحــتــاج
ــطــلع اطالعـاً الــبــاحث  أو الــقـاريء ا
بـسيطاً عـلى التصوف اإلسالمي  مدى
الـتـشـابه  بل والـتـطـابق أحـيـانـاً  ب
أحــوال ومـقـامــات هـذا الــتـصـوف  مع
مــراحل الـتــصـوف الــطـاوي . ويــنُـسب
ــعـلـمــ كـتـاب " إلى الو تــسـو مــعـلم ا
ـــكن ايـــجـــاز طـــاوتـي كـــيـــنغ " الـــذي 
حـكمته كاملة في هذه احلكمة : " أولئك
الــذين يــتــكـلــمــون ال يـعــرفــون . أولـئك
الـذين يعرفـون ال يتكـلمون " فـيما كانت
احلـكـمة كـمـا يراهـا كـونفـوشـيوس هي
مــعـرفــة الـنـاس  والــفـضـيــلـة هي حب
الــــنــــاس . " الــــفــــكــــر الـــــصــــيــــني من
ه . ج كـنفوشيوس إلى ماو تسي تونغ 
. كـريل  تـرجـمـة عـبـد احلـمـيـد سـلـيم 
صرية العامة للتأليف والنشر الـهيئة ا
فكـر الثاني لـلتاويـة تشوانغ " . وكـان ا
تــســو يــردد بــاسـتــمــرار :  " ان الــطـاو
بدأ  يـسبق جـميع الـتنـاقضـات  انه ا
واألصـل األول والـكل  واحملـرك األول 
والـكـمـون  وجوهـر الـكـمـون  خلق كل
شـيء " ويصف هـادي العـلوي " الـتاو "
سلم  بالبسيط وفق لـغة الفالسفة ا
الـذي هو مبدأ كل األشياء . " وهو بهذا
ــكن ان يــكــون مــقـابالً لـ : الــتــحــديـد 
الــبـاري  الــعـقل األول  احملـرك األول .
مـع فـارق اسـاسـي هـو ان الــفـيــلـسـوف
يل إلى حتميل مطلقه بعداً الـتاوي ال 
روحــانــيــاً واضـحــاً وحــاســمـاً  ألنه ال
يــتـعـامل مع االلــوهـيـة .. كـمــا يـتـحـدث
الـــتـــاوي هـــواي نـــان عن اســـتـــجـــابــة
االشـيـاء تـلـقـائـيـا لـلـتـاو  فـهي تـذكـرنا
ـحرك ارسـطو األول الـذي ال يتـحرك 
ــا تــتــوجه الــيه األشـيــاء بــحــاسـة وإ

الــعــشق الـتي فـي داخـلــهـا " . " الــتـاو 
ة نـصوص من الفـلسفة الـصينيـة القد
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فـي مــســتــطــرفه الــصــيــني  وقــبل ذلك
مـقدمـته العمـيقـة التي قدم بـها تـرجمته
لـكتـاب التاو  –وهـي أول ترجـمة عـربية
لـلـكـتـاب -  يـفجـر الـعـلـوي مـفـاجأة من
الـعــيـار الـثـقـيل في إعـادة كـتـابـة تـاريخ
بــدء الـتــفـكـيــر الـفــلـسـفـي  ويـدعـو إلى
تــعـديل هـذه الـبـدايــة " لـوال أنـنـا النـزال
مُــسـتَــعـبــدين لـلــغـرب " ! .  كــيف ? ومـا
قـريـنـته لـدعم هـذه الـدعـوة ? . إنه يـعـيد
فـرضـيـة الـعـنـاصر األربـعـة اإلغـريـقـية :
ــاء إلى الـــتــراب  الـــنـــار  الــهـــواء  ا
فـرضية صـينيـة أسبق منـها  تعود إلى
ــيالد  هي فــرضــيــة األلـف األول قــبل ا
الــعـــنــاصــر اخلـــمــســة الــتـي قــال بــهــا
الـصـيـني " شي بـو " الذي اكـتـشف هذه
الـعناصـر قبل ال وتسه  –كـونفـوشيوس
بثالث قرون  وقبل طاليس بقرن  أي
أنه يـعيد بداية التفـكير الفلسفي إلى ما
ـيالد  كـمـا قــبل الـقـرن الـسـادس قــبل ا
هـو مــتـعـارف عـلـيه عـنـد أغـلب مـؤرخي
الــفــلـــســفــة  ويــحل " شي بــو " مــحل "
ا يسلب طـاليس "  وال يكتفي بذلك  إ
هـذه الـبـدايـة الـتـاريـخـيـة لـلـفـلـسـفـة من
االغـريق لـيـمـنـحـهـا إلـى الـصـيـنـي !  .
غـير أنه مـا يلـبث أن يجـد حالً منـصفاً 
بــ حـفـريـاته الــتـاريـخـيـة الــصـيـنـيـة 
ا  ومـا هو معروف ورغـبته العلـمية ر
ومـتداول في الـتاريخ الفـلسفي  فـيقول
: " لـلـفلـسفـة بدايـتـان  في ملـطيـا حيث
ـولــود عـام 650 ق . م  كــان طــالـيـس ا
وفي لـيشـيانـغ من اعمـال جنـوب الص
حـيـث ولد الوتـان فـي حدود  600 ق . م
عروف في تاريخ الفلسفة والوتـان هو ا
الـصـيـنيـة بـلقـبه الوتـزو  وهـو مؤسس
الــتـاويــة فــلـســفـة الــصــ الـعــظـمى " .
ويـلقي الـلوم على " اسـاتذتنـا في القارة
الــبــيــضــاء " في انــنــا لم نــعــرف سـوى
طــــالـــيس الــــقـــادم من الــــغـــرب  مع أن
لــلـفــلـســفـة ثــمـة بــدايـة اخــرى تـعــاصـر
ــعــروفــة لــديــنــا : " دون أن بــدايــتــهــا ا
تــداخل احــدنــا ريــبــة فـي أمــانــة هـؤالء
الـنـقلـة الذين اخـذنـا منـهم وعي الذات 
ووعـي الــــــتـــــــاريخ .. فـــــــضالً عـن وعي
الــــســـوق " ! وهـــو يــــقـــصــــد أن أولـــئك
األسـاتـذة " قد اسـتمـرأوا الـتصـدير مـنذ
ـنتـجـاتهم  أن وجـدوا اسـواقنـا نـافقـة 
ـنافـسة احلـرة التي لـيس عـلى اساس ا
اتـــخــذهــا ابـــاؤهم االقــربـــون  بل عــلى
ــتـاجـرة " . الـصـ ســبـيل االحـتـكـار وا
تفرض ظلها على العالم  شئنا أم أبينا
 وال بـــد من الـــتــعـــامل مع هـــذه الــبالد
الـــلـــغـــز  وإعـــادة قـــراءة تـــواريـــخـــهــا
وفــلــسـفــاتـهــا وديــانـاتــهــا وأفـكــارهـا 
الســيـمـا حــ تـتـحــول الـفـلــسـفـات إلى
أديـان  مثل التـاوية والكـونفوشـيوسية
... وإذا حَـضـرَ النـبي في الشـرق .. بَطَلَ

الفيلسوف ! .
هكذا حتدث هادي العلوي
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مـجـتـمع مع التـزامه بـتـطبـيق الـقـوان
ــــــواطن والــــــضـــــوابـط لـــــيـس بـــــ ا
ــا بـ ومــؤســســات الــدولــة فــقـط وا
ـواطن انفسهم اذ تـعد رفعة وكفاءة ا
الــقـوانـ بــااللـتـزام بــهـا وهـذا من اهم
األدوات الــتي تــعـبــر عن تــطـور وتــقـدم
اجملـتـمع وصـقـل الـشـخـصـيـة الـوطـنـية
ـواطن وتنظيم واحلـفاظ على الوطن وا

الـعالقة بينهما وب مؤسسات الدولة
وكـذلك بـ مـنـتـسـبي الـدولـة بـعـضـهم
بـبعض . فالـقانون هـو حالة من حاالت
الــتــوافـق الــتي يــتم الــوصــول الــيــهــا
ــواطــنـ في مــجـال لــتـنــظــيم عالقـة ا
مـعـ من مـجـاالت حيـاتـهم وعالقـاتهم
بـبعضـهم وبالوطن في جـميع اجملاالت
. لــذا اصــبح الــقــيــاس لــتــطــور الـدول

واسـتقـرارها ورضـا موطـنيـها يأتي من
خالل احـترامهم وتـقيدهم الى حـد كبير
بـــالــقــوانــ وحـــجم حــالـــة الــتــراضي
ــانـهم والــتـوافـق بـ مــواطـنــيــهـا وا
وقـناعتهم بعدالة تطبيقها على اجلميع
وبـــدون تــمــيـــز وهــذا يــنـــبــغي عــرض

األسئلة االتية :-
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1- مـا مدى احترامنـا لقوانينـا وتقيدنا
بها ?

2- هـل الـقــوانـ الــنـافــذة تــتـوافق مع
احلـــالــة الــعـــراقــيــة احلـــالــيـــة وتــلــبي

طموحات الفرد العراقي وتعبر عنهم?
ــــســــؤولــــون قــــد الــــتــــزمــــوا 3- هـل ا
بـالـقـوانـ والضـوابط احلـالـيـة قبل ان

واطن األلتزام بها ? يطلبوا من ا
4 - مــــا الـــفـــجـــوة بــــ خط االلـــتـــزام
بـالقوان والضوابط وب خط احليود

عنها وعدم التقيد بها ?
ان عـدم التـزامنـا بتطـبيق الـقوان في
كـــثـــيـــر مـن احلـــيـــان  ســـيـــشـــيـــر الى
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الكوفة

احــســاسـنــا بــان االلــتـزام بــالــضـوابط
والـقوان قـد ال يوصلـنا الى حقـوقنا 
لـذا اول ما يفـكر به كل مـنا عنـدما يريد
اجنـاز مـعـامـلـة مـا  او لـلـحـصول عـلى
حـق من حــــقـــــوقه  هــــو الــــبـــــحث عن
الــواسـطه الــتي تــمـكــنه من مـســاعـدته
الجنــاز مـعـامـلـته او لــيـحـصل له عـلى
ـعـنــيـة رسـمـيـا وفي حــقه من اجلـهه ا
كـثـيـر من األحـيـان يـتم الـتوسـط ليس
ـا لالعــتـداء لــلــحـصــول عـلى حـق وا
عــلـى حــقــوق االخــرين وهــذه احلــالــة
الـتي تـسـبب انـهـيار الـقـيم االنـسـانـية
وتـــــســـــبب االمـــــراض الـــــنــــفـــــســـــيــــة
واالجـتماعية. ان تـفشي (الواسطه) هو
الـعــدو الـرئـيـسي لـدولـة الـقـانـون الـتي
يـكـثر احلـديث عـنهـا ونـحلـم بالـوصول
الــيــهــا ومــا يــؤسف له الــيــوم هــو مـا
يـحدث في مـجتمـعنا حـالياً من انـتشار
وتـفشي الـواسطه واحملـسوبيـة وغياب
ـسـؤولـ وعـدم احملـاسـبـة ومـزاجـيـة ا
اكــتـراثــهم في االعــتـداء عــلى الـقــانـون
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والـــضــوابط وارغـــام مــدراء الــدوائــر
ومـوظفيـها على خرق الـقوان ارضاءً
ن ــــصــــاحلــــهم الــــشــــخـــصــــيــــة او 
يــتـوســطــون لـهم. واالدلــة والـبــراهـ
عــلى ذلك كــثــيــرة مـنــهــا عــلى ســبـيل
ــثــال ال احلـــصــر. الــتــعــيــيــنــات في ا
مـخـتلف دوائـر الدولـة الـتي ينـبغي ان
ـنافسة الـشريفة تـخضع الى معـايير ا
ـهنـيـة واألختـبارات حـسب الـكفـاءة وا
ـقــابالت الـشـخـصـيـة الـتي يـخـضع وا
ــتــقــدم لــلــوظــيــفــة بــاالضــافـة لــهــا ا
لـلــشـروط الـتي يـتم االعالن عـنـهـا قـبل
الــتــعــيــ والــتي تــعــتــبـر هـي احملـدد
االسـاسي لـلتـوظـيف وليس الـواسطه
ن ال يــــســـتــــحق في وإعــــطـــاء احلـق 
تـرجـيح الـقرابـة والـعالقـة الـشخـصـية
ــؤهالت ــهـــنــيـــة وا عـــلى الـــكــفـــاءة ا
الــعـلـمــيـة. ومـا يـؤسـف له ايـضـا هـذه
نحـرفة (الواسـطة) حتولت الـوسيلـة ا
ــكن في الـى ضـرورة حــيــاتــيــة اذ ال
احــيـان كــثـيـرة ان يــنـجــز اي عـمل في

الـدوائـر الـرسـمـة واحلـكـومـيـة من دون
الـلجؤ اليـها اذ لم يعد مـعيباً حتى في
بل حـتى ـ ـثـقـفـ واالكـاد اوسـاط ا
ـسـؤولـ الـذين عـاشـوا في دول بــ ا
ـقراطـية عـاليـة الثـقافة  مـتقـدمة  ود
لـعـشرات الـسنـ . ويـجب ان نشـير ان
الـواسـطة  في بـعض االحـيان  لـيست
بــالـضـرورة ســلـبـيــة وال يـعـني الــلـجـؤ
الـيهـا ان الشـخص ال يسـتحـق التـعي
مـــثال بل عــلـى الــعــكس فـــفي احــيــان
ـرء الـذي اســتـعـان كــثـيـرة قــد يـكــون ا
بــوسـيط مــا يـســتـحق هــذا األمـر الـذي
تــوسط له في الــتــعـيــ الثـبــات قـدرته
وكــفــائــته وحــقه امــام صــاحب الــقـرار
الــذي يــعـــتــبــر فــاســداً في حــالــة عــدم
اتــخـاذه االجـراءات الالزمـة  وقـبـوله 
ــعــايــيـر اعــتــمــاداً عــلى الــضــوابط وا
والقوان في عملية التعي او اي امر
ــفــاضــلـة بــ مــجــمــوعـة من يــخص ا
. ومن هــذا يــجب الــتـفــريق ــواطــنــ ا
ـسـاعـدة والـتـمـيـيـز بـ الـواسـطه او ا

األنــسـانـيــة لـشـخص مــحـتـاج لــلـعـمل
بـعـيـداً عن احملسـوبـية واحملـابـاة على
اسـاس الــقـرابـة او الـصـداقـة فـالـفـرق

 . عني شاسع ب ا
ان الـتـوسط لـلـتـجـاوز عـلى الـضـوابط
والـقـوانـ قـد تـهـضم حـقـوق االخرين

 . وتسبب لهم ظلماً
لـقـد تفـشت ظاهـرة الـواسطـة في كثـير
ــؤســـســات مـن األمــاكن والـــدوائـــر وا
ولـيس لـعـمـلـيـة الـتـعـيـ او احلـصول
عــــــلـى عــــــمل فـــــــقط ولــــــكـن لــــــوحظ
انــــــــسرابها الى مفـاصل اكثر حيوية
مـثل احلـصـول عـلى مـقـاعـد الـدراسات
الـــعــلــيـــا او في تــمـــشــيـــة مــعــامالت
الـــتـــرقــيـــات الـــعـــلــمـــيـــة لـــتــدريـــسي
اجلــامــعــات او في حــصــول الـبــعض
ناصب نح الدراسيـة او منح ا عـلى ا
ن االداريـة الشخاص غيـر كفوئ او 
كـان لـديه تـأريـخ فاسـد او مـتـورط في
عــمــلــيــة رشـوة او اخــتالس او ســرقه

علمية او للحص.

ــتــقــدمــة هــو ان احــد مـــيــزات الــدول ا
الـتــزامـهـا والـزام مـواطـنــيـهـا بـقـوانـ
وضـــوابط وتـــعــلـــيــمـــات شــرعت خالل
تــأسـيس دولـهم ويــتم مـراجـعــتـهـا بـ
حـ وآخـر اعـتـمـاداً عـلى مـايـحـدث من
تـطورات علـمية او تـقنيـة او اجتمـاعية
او اقـتصادية وقد أثـبتت الدراسات بأن
هــنــاك عالقــة طــرديــة بــ رفــاهــيــة كل

ÎôU¦  WDÝ«u « 
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وهذا يعني إن العـالم سيفقد سيره
صوب النور. 

ـــثل ـــاء كــان  في دالـــة عـــلى أن ا
احلـيـاة في كل عـناصـرهـا  بـالرغم
أن الــكـثـيـر من االوبــئـة الـتي كـانت
ـاء  فيـما تـصـيبـهم وسيـطـها هـو ا
هـذه اجلـائـحـة وسـيطـهـا اخملـالـطة
ورذاذ الـــــــكـالم  وعـــــــلـــــــيـه فـــــــإن
الــفـايــروس الـراغب في إلــغـاء هـذا
ـا ــتــمــيــز من الــعــالـم إ الــشــكل ا
ــــة حـــرب وإبـــادة يـــقــــتـــرف جـــر
جمـاعيـة ضد مـوجودات هذا األرث
الــطـــبــيــعي األول الـــذي رسم عــلى
ـسـاحـة األرض بـدايـات الـتـفـكـيـر 
الــود مع الــسـمــاء ومع الــقــصــيـدة

ومع الوردة.

مـثال ان الــرئـيس االمـريـكي تـرامب
يــخـتض فـزع كل لـيـلـة في مـؤتـمـره
الصحفي ويحـمل الص مسؤولية
ـــلـــيــارات كل هـــذا ويـــطـــالـــبـــهم 
الـــدورات تـــعـــويـــضــا عـن اخلــوف
والـقـلق والكـسـاد التـي حمـلـته تلك

اجلائحة.
q ô« W UŠ

وأخــيـرا عـنـد حـافـة األمل واحلـيـاة
اتذكـر االن مقـاربات الـوباء اجلـديد
ــكـان مع والـعــطش الــقـد لــهـذا ا
قـول بــوذا في واحــد من تـعــالــيـمه
الــتي وجـدتـهـا مـدونـة عـلى جـدران
مـعـبـد بـوذي في مديـنـة حـيـدر آباد
الـهنـدية : إن الروح الـعطـشى تـفقد
الـقــدرة عـلى تـذكــر مـوجـة الــنـهـر 

ان الذي يسكنهم بأن الغريب واال
االمـر قد ال يـعنـيهم وأنـهم يذهـبون
في اخــيـــلــة اخلـالص من اي وبــاء
الى االلــهــة اجملـنــحــة الـتي تــطــيـر
بــرحـمــتــهـا فــوق ســمـاوات الــقـرى
ويـقـودهـا انـو اله الــسـمـاء ويـكـون
ــيــنه عـــشــتــار الــهــة احلب عــلـى 
وســــ اله الــــقـــمـــر  وحتـت تـــطل
اجـــــفــــــان الـــــصــــــيـــــاديـن ورعـــــاة
اجلـوامـيس وبـائـعات الـقـيـمـر على
مـوكب االلـهـة وهـو يرسل مـن العال
اشارات اطمئـنان الى هؤالء الناس
 فــيـــشــعــلـــون شــمــوع فـــرح عــبــر
امـنـيـات زكـريــا الـنـبي او يـرفـعـون
عـلى سـقـوف بـيـوتـهم الـعـائـمـة في
اء راية العـباس  وهم ال يعرفون ا

ـعـدان من هـذا الالقـطـة وانـدهش ا
الزائـر الغـريب الذي تـسكـنه دهشة
الـلـون وجــمـال مـذيـعــات الـقـنـوات
االخبارية  وبعضهم تذكر مع قناة
روتـانا الـتي تبث حـفـلتـ كل ليـلة
لـسـيــدة الـغـنـاء الـعــربي ام كـلـثـوم
ــعــلــمــون في مــدارس كــيف كــان ا
القرى يـنتظرون صـوت السيدة كل
ليـلة ويعمـرون كؤوس ثمـالتهم من
ــــتـــعـــهـــد عــــرق يـــشـــتــــرونه من ا
ـوظـف في ـسـيـحي في نـوادي ا ا
دن احلضرية القريبة من االهوار ا
واغــلب هـذا الــعـرق هــو من الـنـوع
سـتكي ويـأتي مصـنوعـا من قرى ا
وصل في تلكيف وبعشيقة شمال ا
والــقــوش والــتي نــالــهــا قـبـل هـذا
الـوباء وبـاء اشد قـسوة وهـو وباء
ـتـخـلـفـة داعـش االرهـابي وقـيـمـة ا

ظلمة والقاسية. وا
ــدني والى ومــنــذ زيــارة احلــاكم ا
الــفــزع من اجلــائــحـة يــعــيش اهل
االهــوار بـثـبــات احلـلم االزلي وهم
ـــارســـون ذات الـــطـــقــوس الـــتي
ــارســونــهــا مــنــذ عــهــود كــانــوا 
سالالت اور والى الــيـوم ولم تـؤثـر
عــلـيــهم كـثــيـرا مــغـريــات شـاشـات
ـسلـسالت التركـية التي التـلفاز وا
لم تـتـرك لـها اثـرا يـذكـر في حتويل
ثـقــافــتـهـم الـبــدائــيـة الـى مـنــطــقـة

اخرى.
واآلن هــذا زمن اجلــائـحــة يــجــتـاز
حـيرة الـبشـر واخملـتبـرات العـلمـية
ويـــضع الـــرؤى الـــبـــشـــريـــة عـــنــد
التصريحات التي تتأمل خيرا عبر
مواعيد فضفاضة الكتشاف العالج
ـا وحــدهم مــعـدان والـلــقــاح  ور
االهــوار من يـحــاولــون في قــنــاعـة

البلطيق وسيبيريا وكندا والسويد
ونــســـيــان مــا يــحــسـه غــيــرهم من
االطيـاف اجملتـمعـية في خـطر وباء
الكـورونا  وهم يـلوذون بـنظـراتهم
واغانـيهم وتنـانير مخـابزهم الذين
يــصــنــعـــون خــبــزه من دقــيق االرز
ولــيـس احلــنــطــة  وهــو الــوحــيــد
الذين يعتـقدون انه يقيهم من وجع

االوبئة بدال من أي عقار اخر.
ولـهـذا يــشـعـرني في قــنـاعـة هـؤالء
الــنـاس ان مـوت االوبـئــة قـد يـكـون
تـحضرة دن ا لزامـا على طقـوس ا
 فـيـمـا يـبتـعـد بـهـاجس واحـساس
غــريب عن قــرى ال تــعـرف فـي طـبخ
موائدها بطباخات الغاز والكهرباء
بل تلجأ الى اشعـال القصب ليكون
حـطـبا تـطـبـخ به حـسـائـها واغـلـبه
الـــرز والــــلـــ اخلـــاثــــر والـــســـمك

شوي. ا
مع الـــكـــورونـــا واحـــزانـــهـــا الـــتي
جتـــتـــاح الـــعـــالم  اصـــبح ســـكــان
ـعـدان يـدركـون شـيـئا االهـوار من ا
فـشـيــئـا مـا يـحـدث حــولـهم بـفـضل
ـة الـتي اتـت الـيـهم مـحـمـولة الـعـو
شاحيف ومع اول زيارة بواسطة ا
لقـرى االهوار الـتي قام بـها احلاكم
دني بـول برميل بـعد التـغيير في ا
. 2003حــــــيث ســــــأل إن كــــــانـــــوا
يــسـتـخـدمـون اجـهـزة الـسـاتاليت 
فــأخــبــروه انــهم الى االن لم تــدخل
بــيــوتــهم اجــهــزة الــراديــو فــكــيف
تـدخل اجـهـزة الـصـحـون الالقـطة 
ــبـنــيـة من وان ســقـوف بــيـوتــهم ا
الـقـصب قـد ال تـتـحـمـلـهـا لـثـقـلـهـا 
ـر وقال : باسـتطـاعتهم ابتـسم بر

نصبها امام بيوتهم .
ورويـدا رويـدا انـتـشـرت الـصـحـون

ومـــحــنـــة االهــوار مع الـــتــجـــفــيف
تــتــشـابـه تـمــامــا مع مــحـنــتــنـا من
الــوبــاء الـذي يــرى الــبـعض انه إن
تــفــشـى بــ تــلك الــقــرى الــنــائــيـة
والـهـادئـة سـيـكــون اكـثـر ظـلـمـا من
لــســـعــات الـــبــعـــوض الــتـي كــانت
تـنـتــشـر في صـيف الــقـرى وتـنـشـر

الريا. بينهم امراض ا
ÊUJ*« a¹—«uð

صورة االوبئة الـتي سكنت تواريخ
الريــا ـــكــان مـــثل الــكـــولــيـــرا وا ا
وانــواع مـخـتـلــفـة من احلـمى الـتي
ـلـوثـة كـون مـيـاه ــيـاه ا حتـمـلـهـا ا
ـرور الـزمن الى االهــوار تـتـحــول 
سـاحـة لـعدم مسـتـنـقعـات كـبـيـرة ا
ـجـاري االنـهـر كـونـها ارتـبـاطـهـا 
مـــنـــخـــفـــضــة عـن ضـــفــتـي دجـــلــة

والفرات.
وسط غـموض تـلك احملـنة الـكونـية
الـــتي بــــدأت في مـــديــــنـــة ووهـــان
الـصـيـنـيـة وانـتـهت بـآخـر قـرية في
غابـات زمبابوي األفـريقيـة  تعيش
قـــــرى االهـــــوار حـــــالــــة الـــــتـــــرقب
وااللـــتـــجـــاء الى طـــقـــوس الــغـــيب
وطلب الرحمـة من اضرحة االولياء
ية  وحتاول مـنظـمة الـصحـة العـا
دمـر لتلـك اجلائحة ان تبـعد االثر ا
على حـياة هـؤالء النـاس  ومثل ما
كـان كـهـنـة سومـر يـفـعـلـوه في طرد
الـنـحس واالوبـئة وجـيـوش الـغزاة
الـقــادمـة مـن جـهــة فـارس وجــهـات
جبلية اخرى  يحاول هؤالء البشر
الـتـسـتر بـقـدريـة احلال واالنـشـغال
بــحــيـــاتــهم الــيــومـــيــة في تــربــيــة
اجلـــــامــــوس وصـــــيــــد االســـــمــــاك
ــــشـــاتي الــــطـــيـــور واالعــــتـــنـــاء 
ــــهــــاجـــرة والــــقــــادمـــة مـن مـــدن ا

لــــسالالتـــهـم  كـــانــــوا يـــرســــلـــون
ا وصل اساطـيلهم الـتجـارية  ور
مـنــهـا الى األرض اإلسـكــنـدنــافـيـة.
فـصـنع ســفـيـنـة مـن قـصب الـبـردي
أل مــــيــــاه االهـــوار ومــــنه الــــذي 
يصـنعـون بيوتـهم  وابحـر بها من
مــديــنــة الــقــرنـة الـى اوربــا  لـكــنه
احرقـها أمـام سواحل عُـمان بـسبب
رؤيـا غـامـضة فـسـرهـا هـو على انه
تــضــايق مـن الــبــارجــات والــســفن
الـــعــمالقـــة ونــاقـالت الــنـــفط الــتي
جتوب مـياه اخللـيج العـربي وبحر
الـــعــــرب وتـــلـــوث مـــيـــاه الـــبـــحـــر

واخلليج.
حتـــمل االهــوار الـــيـــوم هــذا االرث
وتـعود الى يـقظـة حلم سـكنـها مـنذ
ــــعــــدان في ان اصــــبح اهــــلــــهــــا ا
هـــوامش احلـــيــــاة ونـــالـــهـــمـــا من
اضـطـهاد ازمـنة الـقـمع الـكثـير و
جتــفــيف االهــوار لــيــعـيـش  هـؤالء
ـدثـريـن بـحـنــ أسـاطـيـر الـبــشـر ا

وصدى اغاني الصيادين .
امنيـات العودة الى ديـارهم بعد ان
اجبـرتهم مـدافع احلروب وجتـفيف
يـاه  ولم يتحقق ذلك ارضهم من ا

إال بعد .2003

حــــــتـى في فـــــــوضى اخلـــــــوف من
جـغـرافـيـة وبـاء الـكـورونـا  تـرتدي
اهــوار اجلـــنــوب الــعـــراقي اثــواب
كـان الذي يحتوي أشياء اساطير ا
حـــســـيـــة وروحـــيـــة واســـطـــوريـــة
وتاريـخيـة ودينيـة تمـتد منـذ أزمنة
مـا يــعـتــقـد انه الــهـبـوط االول آلدم
وبعـله حـواء حتت ظل شجـرة سدر
عــــــلـى ضـــــــفــــــاف تـالقي انـــــــهــــــر
ميزوبـوتاميا ( دجـلة والفرات ) في
مـديـنـة الـقـرنـة الـتي تـكـاد تـتـوسط
ــســافــة بــ مــديــنــتي الــبــصــرة ا
. وايــضـا والــعَّــمــارة الــعــراقــيــتــ
يــســـكن االعـــتــقـــاد عـــلــمـــاء االثــار
ــكـان واالنــثــروبـولــوجــيــا من أن ا
الذي شهد الطوفان االول هو ايضا
ـكــان الـذي حتــركت مـنـه سـفــيـنـة ا
نـوح وانـتـهت الى امـكـنـة مـتـخـيـلة
كـثيـرة ومنـهـا جبل ارارات في بالد
االنـاضـول وسـاحل طنـجـة وامـكـنة
اخـــرى  وهـــو مـــا جـــاء ألجـــله في
سـبـعـينـات الـقـرن العـشـرين الـعالم
الـنــرويـجـي هـايــردال الـذي يــحـمل
ان بـأن الـسومـري االعـتقـاد واأل
سكان االهـوار القدامى حـيث اليوم
يــوجـــد الـــكـــثـــيـــر من اطـالل االثــر
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مشحوف يعوم في مياه اهوار جنوب العراق
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اعــــلـن نــــادي الــــزوراء
الـــريــــاضي تـــعـــاقـــده
بــــــشـــــكـل رســـــمـي مع
الـالعـب عالء عــــــــبـــــــد
الـزهــرة لــتـمــثــيل كـرة
ـوسم الـنــوارس في ا

قبل. ا
وذكـر الـنـادي في
بـيـان مـقـتضب
ان نــــــــــــــادي
الــــــــزوراء
يـــــعـــــلن
تعـاقده
مـــــــــــــع
العــــــــب
نتخب ا
الـوطـني
عالء عـبـد
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وظف اليوم. من تدبير رواتب ا
hOš«d² « WKJA

كمـا تظـهر مشـكلـة التـراخيص امام
األنــديــة الـــتي قــد التــســـتــطــيع من
تـــامـــ االلـــتـــزامـــات والـــضـــوابط

طلـوبة  التي قـد تعوق البل حترم ا
شـاركة في  دوري إبطال فرق من  ا
أسيا كما أعلنت اللجنة في االحتاد
ــرة  االخــيــرة لـكـن  قـد األســيــوي ا
يــدفع الــوضع الـذي تــمـر به بــلـدان
الــعـــالم من مــشـــاكل صــحـــيــة  الى
تأجيل ذلك  والن األمور تبقى عالقة
عــلى الــوضع الـعــام الـذي قــد يـدفع
الى تأجيل إقامة البطوالت اخملتلفة
ــرحـلــة  اذا مــا اسـتــمـرر فـي هـذه ا
انـتـشـار وبـاء كـورونـا بشـكل واسع
وتـــــصـــــاعـــــدا عـــــداد اإلصـــــابـــــات

والوفيات.
 «b UF² « ÊöŽ≈ 

ولالن أغـلـبـيـة األنـدية  لـم تعـلن عن
أي تعـاقدت الـتي حتتـاج الى إنفاق
أمـوال كبـيـرة  وهي أساسـا مـفلـسة
اذا لـم تـــــكـن اإلدارات  مـــــديــــــونـــــة
ومتـوقع ان التكون هـنالك  صـفقات
مـالـيـة كـبـيـرة  وان وجـدت سـتـكون
محـدودة  البل عاجـزة امام دفع اقل
ـبالغ  وتـسـعى  للـبقـاء عـلى نفس ا
ن مثلوا فرقها في الفترة العبيها 
األخــيــرة وحــتى االن  بــاســتــثــنــاء
فــريـقــا الــشـرطــة والــزوراء فـبــقــيـة
الـفـرقـر لم تـبدي اهـتـمـامـا في االمر
وسم القـادم يعد ولو احلديـث عن ا
تأزم مبـكر إمام  الـوضع الصـحي ا
في البـلد  ودعوة اجلـهات الصـحية
الى فـرض حـظـر شامل شـديـد لـفـتة
طـويـلـة قـد تصل الـى شهـر امال في
تدارك  اإلصابات بـكورونا  وهو ما

اخلالفــات مع إدارة مـطــار الـنـجف
اجلـهـة الراعـيـة للـنـادي   وقـبلـهـما
تــأثـرا فــريــقـا الــبــحـري الــبــصـري
واحلــســ الــلــذين هــبــطــا ســويـة
للـدرجة االولى  كـونهـما لم يـتمـكنا

مـن  دعـم خـــــطــــــوط الــــــلـــــعـب  بل
االعتـماد عـلى العبـ شبـاب انهوا
ــوسم وكـيف حتــدثت في وقــتـهـا ا
إدارتا الـنـادي عن مـعانـاتهـما في
ــــشـــاركــــة الــــتي اتت بــــاالجتـــاه ا
ـقـعــديـهـمـا ـعـاكس وقـداليــعـودا  ا
بــعـد.فـي وقت فـضــلت فـرق الــكـرخ
والـســمـاوة والـديـوانـيـة  والـقـاسم
ـشــاركـة في الـدوري وزاخــو عـدم ا
ـاضي  ولـو الـثـانـي خالل شـبـاط ا
ـشاركة أنهـا سوغت ذلك لطـوعية ا
 واللـغاء الـنـزول. باخـتـصار شـديد
انـهـا  أزمة قـائـمـة من فتـرة طـويـلة
مـتوقع ان تـتـفاقم ألبل وقـدتـعصف
شـاركـة بعض الـفرق الـتي تظـهر
عـاجزة  وهـو مـا يـفتح الـبـاب امام
هـاجرتـها بـحثا أفضـل عنـاصرهـا 

عن الشهرة واألموال.
…dO³J « …u−H « 

ـواسم ظهرت الـفجوة ففي بعض ا
كبـيرة بـ األندية كـون منـها كانت
تـتـمـتع بـبـحـبـوحـة مـالـيـة  وراحت
تـتـعـاقـد وتـبـرم الـعـقود  والـرواتب
دربـ حتى لم العـاليـة لالعبـ وا
تـفكـر في كيـفـية اسـتثـمارهـا  لدعم
وجـــود األمـــوال قـــبل ان تـــتـــراجع
ــشــكــلـة االمــور   وتــكــبـر مــعــهــا ا
ـرة ومــعـهـا مـخــاوف الـفـرق هـذه ا
والتوقعات ان  اجلـهات الراعية قد
التتمكن من صرف أي مـبالغ للفرق
كـمـا كــان يـحـصل ذلك   وقـد تـكـون
غير مـعنـية بذلك وهي الـتي تعاني
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ــالـيــة الـتي يــتـعــرض لـهـا األزمـة ا
الـبـلــد أالن مـؤكـد انــهـا تــثـيـر  البل
ـشـاركـة تـزيــدمن  مـخـاوف الـفـرق ا
ـــمــتــاز  اخلــاويــة بــدوري الــكــرة ا

مــيــزانــيــاتـــهــا أســاســا    من وقت
ليس بـالقـريب وبالـكاد اغـلب الفرق
تـتــمـكن  من اكــمـال الـدوري قـبل ان
تـظــهــر األزمـة كــبـيــرة ومــؤثـرة في
ــوسم األخــيــر  ومــؤكـد ان بــدايــة ا
ديون عالقة بـذمة  الفرق  تخص ما
تــــبـــقـى من رواتب وعــــقـــود  كــــمـــا
حتــــمـــلـت بــــعض اإلدارات ديــــونـــا
بذمـتها ومـشاكل كـثيـرة حيث فريق
الــــطـالب وكـــيـف تــــمت مــــعــــاجلـــة
مـسـتـحقـات الالعـبـ بـفـضل تدخل
وزيــر الـشــبــاب الــســابق الــدكــتـور
ـــشـــاركــة احـــمـــد ريـــاض لـــتـــأتي ا
مـتأخـرة  وبعـد مـرور  ثالث جوالت
ـــوسم   واحلـــال عـــلـى افـــتـــتــــاح ا
لــلـــزوراء وكـــيف كــانـت مــشـــاركــته
بـبـطـولـة  مـلـحق االحتـاد األسـيـوي
الـتي كـاد ان ينـسـحب مـنـها بـعـدما
فــــشال جــــهــــود اإلدارة في تــــامـــ
مــعــســكــر لـــلــفــريق بــســبب تــوقف
ــشــاركــة الــدوري قــبل ان تــفــســد ا
اخملــــيـــبـــة  واحلــــال لـــفـــريـق نـــفط
اجلــنــوب الــذي  شـارك فـي الـدوري
الـثـاني في الـلـحـظـات األخـيـرة  من
دون فــتـــرة إعــداد كــافــيـــة  بــســبب
رفض الالعب لـلوحدات التـدريبية
ــشــاكل الــتي واحلـال لــلــنــجف  وا
درب حسن احمد استمرت ما ب ا
الـــذي انــتـــقـــد ادارة الــنـــادي عـــبــر
ــشــكــلــة وســائل اإلعالم وطـــبــعــا ا
شاركات الية في النـجف  حتديا  ا
ــــواسم طـــويــــلـــة  بـــعـــد الـــفـــريق 
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سـتجد اصـيب رئيس الـهيـئة الـتطـبيـعيـة في االتخـاد العـراقي اكرة الـقدم ايـاد بنـيان بـفيـروس كورونـا ا
"كوفيد 19.

وقـال مـصدر فـي الهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة ان رئيس الـهـيـئة الـتـطبـيـعـية الحتـاد الـكـرة اياد بـنـيـان ظهـرت عـليه
االعراض السريرية لفيروس كورونا.

واوضح ان بـنيـان اجـرى الـفـحوص الـطـبـيـة يوم امس وظـهـرت الـنـتائج الـيـوم" مـبـينـاً ان الـنـتـائج كانت
ايجابية واكدت اصابة بنيان بالفيروس.

ـنـزل حالـيـاً بـتـوجـيهـات من الـطـبـيب مـشـيراً الى ان واضاف ان بـنـيـان يـخـضع للـحـجـر الـصـحي في ا
االصابة في مراحلها االولية.
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ـوسم الـزهــرة لـتــعـزيــز صـفــوفه ا
قبل. عـبد الزهـرة سبق وان لعب ا
للزوراء في بداية مـسيرته الكروية
وغــادر الــفــريـق عـام 2006 لــيــبـدأ
مـشـواره االحـتـرافي قـبل ان يـعـود
وسمي ثله  لصفوف النوارس و

2016 /2015 و 2017 /2016.
بــعــدهــا انــتــقل عــبــد الــزهــرة الى
الـــشــــرطـــة لـــيـــعـــود الـــيـــوم الـــو

. النوارس مجدداً
ــنــتــقل ومن جــهــة اخــرى اعــرب ا
دافع رضا حديثـاً لفريق احلـدود ا
نـصر الـله عن سـعادته بـاالنضـمام
لــكــتــيــبــة الــفــرســان والــدفــاع عن

قبل . وسم ا الوانه في ا
وذكـر نـصـر الله : مـتـفـائل بـقدرتي
الى جــــانب زمالئـي عـــلـى تـــقـــد

ــيــز مع فــريق احلــدود  مــوسم 
والذي يتـطور ادائه من موسم الى
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لـم أتـوقّع يـومـاً أن تُـعـامل ريـاضــتـنـا مـثل سـلـعـة قـابـلــة لـلـبـيع والـشـراء من قـبل
نـافع الـشخـصـيـة مثـلـما يـجـري احلديث الـيـوم عن صرح الـطـارئ اصـحـاب ا
ـاضي ونـتـألّم عـندمـا نـشـاهـده بـهذه كـبـير  إنـشـاؤه في خـمـسـيـنيـات الـقـرن ا
الـصـورة الـبـائسـة يـعـلـوه الـغـبـار أنه الـنـادي األثـري "األعـظـمـيـة" هـذا الـصرح
الكبـير الـذي خرّج أجـياالً تـلو األجيـال خملتـلف فئـات األلعاب الـرياضـية وكـوكبة
من الـريـاضـيـ األبـطـال الـذين سـطّـروا أسـمـائـهم في هـذا الـنـادي بـحـروف من

ذهب.
سـاحته الـواسعة الـواقع في مـدينة  ما يـزال موقع نـادي األعظـميـة اجلغـرافي 
األعظمـية مركزاً للريـاضة بل هو بيتاً جامـعاً لكل الرياضات ... تـفاجأت حينها
عـنـد دخولي انـتـخـابات الـهـيئـة اإلداريـة وانضـمـامي إلى هـذا النـادي الـذي كنت
غـلـقـة منـذ الـصـغـر أو مارّاً في شـارعه الـرئـيـسي وانا ارى اتـواجـد في قـاعتـه ا
عمارية يتحوّل ب لـيلة وضحاها إلى متجر او مطعم أو حتفـة من حتف بغداد ا

نتفع ! شيء اَخر حسب أهواء ا
كل هـذا يـتـحـمّله الـقـائـمـون عـلى الـنـادي دون رقابـة او تـخـطـيط وهـنـا ال اقـصد
االستـهانـة او احلديث عن شـخوص ألقلل من قـيمـتهم او شـأنهم بل عن ضعف

هم في أي مؤسسة رياضية او غيرها. منظومة العمل اإلدارية وهو العامل ا
تــركت الــعــمل في نــادي األعــظــمــيــة بــتــاريخ 2018/2/28 ولم أحــضــر ســوى
اجتـماعـ األول كان يـخص انتـخابـات إدراته والثـاني شكّل صـدمة كـبيرة لي
ـزايدة على االستثمـار ! لم ادخله نهائيـاً ولم أحضر أي اجتماع ولم أوقّع وهو ا
على أي مـحضـر أو وثيـقـة أو عقـد ... ولم أتسـلّم أيـة مهـام أو جلنـة وغيـرها من
األمـور اإلداريـة ... والـسـبب هـو عـدم قنـاعـتي بـالـقـرارات الـتي تـتـخـذهـا الـهـيـئة
اإلداريـة ومن ضـمن تـلك الـقـرارات التي رفـضـتـهـا هي االستـثـمـار حتت مـسمّى
إنشـاء مشروع كلـية التربـية البدنـية وعلـوم الرياضة عـلى ارض النادي دون علم
الـوزارة او اشـعـارهـا في ذلك األمــر وهـذا بـحـد ذاته مـخـالـفـة إداريـة وقـانـونـيـة
يُـحـاسب عـلـيــهـا الـقـانـون وغـيــرهـا من األمـور حـيث اصــبح هـذا الـنـادي اشـبه
ـقـهى والـسـبب ال اريـد إعـادة مـا اسـلـفت كل مـا اردت ان افـعـلـه عـنـد فوزي بـا
كعـضو هيـئة ادارية في هـذا النادي هـو االرتقـاء به واحملافظـة عليه وعـلى شبابه

والعبيه.
فـاجأة ... هناك عامل إعاقة من قبل اجلميع وخاصة من رئيس الهيئة االدارية ا
ناسبة ألثبـات جدارتي وإمكانيـاتي في العمل الرياضي بعـدم اعطائي الفرصـة ا
ـبـيـة الـوطـنـية الـتـي اكـتسـبـتـهـا عـنـدمـا كـنت اعـمـل في مـكـتب إدارة الـلـجـنـة األو
الـعـراقــيـة وتـتــلـمــذتُ عـلى أيــدي اسـاتـذة من ذوي اخلــبـرة والــدرايـة في شـؤون

اإلدارة الرياضية.
ـسـؤول ذلك األمـر دعـاني الى االنـسـحـاب بـألم وتـوجّـهت لـلـطـرق عـلى أبـواب ا
ا يـجـري خـلف كـوالـيس نـادي األعـظمـيـة حـيث نـاشـدت اصـحاب ومـفـاحتـتهـم 
الضـمائر وما زلت أبحث عن وسيلة إلنـقاذه لكن لألسف الشديد ال من مستمع

وال من مجيب !
ـعـالـي وزيـر الـشـبـاب والــريـاضـة الـكـابـ عــدنـان درجـال انـاشـدكم لـذا اكـتب 
بالـتدخل الفـوري في سبيل انـقاذ هـذا الصرح الـكبيـر من شبـهات الفـساد التي
ـؤثرة في تـدمير حتيط بـالنادي لـيشـكّل جلنـة متابـعة تـكشف عن الـقوة اخلفـية ا
ـــال تــاركـــ في ذلك دور الــريـــاضــة في الــنـــادي من اجل الـــتــجـــارة وكــسب ا
نـاطق اجملاورة احـتـضان مـواهب الـشبـاب في منـطـقة األعـظمـيـة أو غيـرهـا من ا

لهذا النادي.
أعـلم يـا مـعـالي الوزيـر إذا شـاء الـله ولـطف بـحـالـنا في سـبـيل أن يـخـلـصـنا من
فايروس كورونا اللع أن هناك فيروساً أخطر من كورونا ما زال يواصل زحفه
ـرافق الـريـاضـة أنه فيـروس مـتالزمـة الـريـاضـة الذي فـي األنديـة واالحتـادات وا
مازال مـحاصراً لرئات النـجوم وأهل اخلبرة من قبل الطـارئ اصحاب التجارة
نـافع ! لذا يـجب استـئـصاله بـالكـامل للـتـخلّص من هـذه الرؤوس فـالريـاضة وا

هواية ال جتارة.
ـشـاكل وأخـيـراً شـكـراً جـزيـالً لـتـفـهـكم مـضـمـون زاويــتي عـــــــــلى الـرغم من ا
الشـخصية التي تعرّضـــت لهـا في هذا النادي فأنا دائماً
ما كـنت أسـتمــــــــتع بـالعــــــمل الـرياضي وأنـا أقدّر
وقتـي وجهـدي في خـدــمة هـذا الـصـرح الـــــــكـبـير
كــمـا أتــمــنى لــكم الــتــوفــيق وأتــــــــــطـلـع إلى رؤيـة
ـــســـــــــتـــقــبل الـــنــادي يـــزدهــر بـــشــكـل الئق في ا

القريب.

يـشــغل تــفــكـيــر الـفــرق إضــافـة الى
ـكن ألغلب ـاليـة  التي ال شـكـلة ا ا
الـفـرق بل الــنـسـبــة الـعـالــيـة  حـتى
التوجه  نحو هذا األمور الذي شكل
ـواسم الـيـوم حتـديـا مـخـتـلـفـا عن ا
الــــســـابـــقـــة ومن
ــــــــــتــــــــــوقع ان ا
التــتــمــكن بــعض
األنــــــــــديــــــــــة من
الـتـعاقـد  نـهـائـيا
وتـــــــــكـــــــــتــــــــــفي
ـا ـشــاركــة   بــا
مـــــــــوجـــــــــود من

الالعب .
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ويظهر االستثناء
هــــــــنـــــــا حــــــــيث
الشرطة  والرغبة
في إجراء التـغير
بـــــعـــــدمــــا فـــــتح
درب غني شهد ا
الـــبـــاب امـــام من
يــــــــــــــــــــرغــب مـن
الــالعــــــــــــبــــــــــــ
ـــغـــادرة ضـــمن ا
اعــتـمـاد بــرنـامج
عــمل يــســتــهـدف
اســتـقــطــاب عـدد
واهب لدعم من ا
صـــفـــوف الــــفـــريق
باالتفاق مع اإلدارة ويبدو  العمل
بــبــرنــامـج الــشــهــد عــنــدمــا انــتــقل
ضـرغام وعالء عـبـد الزهـرة لـلزوراء
إضــافــة الى ولــيــد ســالم لــلــطــلــبــة
وســتـشـهـد األيـام  الــقـادمـة انـتـداب
العب واعـدين  مع البقـاء لبعض
العــــبي اخلــــبــــرة حــــيث تــــاتي
ــدرب  لــدعـم خــطـوط افــكــار ا
الــلــعب  بــالــوجــوه الــشــابــة
واخلـــبـــرة  وبـــإمـــكــان ادارة
النـادي ان تنـفذ بـرنامج عمل
ــــــــــــــدرب  بـــــــــــــــفــــــــــــــضـل ا
الـية العالية التي امكاناتهاا
تعد األفضل بـ عموم االندية

احملــــلـــيــــة  والن شـــهــــد اخـــتص
بــــالـــــعـــــمل مـع العـــــبــــ واعـــــدين
الــســنــوات األخـــيــرة  عــبــر تــدريب
ـبي  ما يـجعـله مؤثرا نـتخب االو ا
في إقـنـاعـهم لـلـعب لـفـريـق الـشـرطة
من اجل  حتقيق فريق متكامل يليق
بـسـعـة الـشـرطـة  لـلـدفـاع عن الـلـقب
ـــشـــاركـــات احملـــلـي إضـــافـــة الـى ا
اخلـارجـيـة والن قـدرات النـادي  هي
من  تــســاعــد عــلى حتــقــيق ذلك مــا
جــعل مـن شـهــد احلــديث بــثــقـة عن
شروع الـتغـير  البل ثورة البـدء 
التغير كما اطلق على ذلك وتأتي
هـذه الــفـكــرة بــعـد فــتـرة الــعـمل
القـصيـرة مع الفـريق التـي يبدو
لم تـولـد قـنـاعـات لـلـمـدرب الذي
يريد عملية بـناء الفريق بنفسه
 والنه بـــات صــــاحب جتـــربـــة

الـزهـرة من الشـرطـة وزاهـر مـيداني
من اجلوية وجتديد تعاقد  الالعب
الـنـجم حـسـ عـلي  واحـمـد فـاضل
ضمن اخـر قائـمة  مـثلت الـفريق في
ـــســابــقـــات احملــلــيــة والـــعــربــيــة ا
واألسـيــويــة ضــمن مــشـروع تــغــيـر
ا يلبي طموحات خطوط اللعب  و
جمهوره الـكبير في ان يـعود لدائرة
ـنــافـســات والـصــراع عـلى ألــقـاب ا
الــــداخـل  وفي ان يـــــكــــون مــــؤثــــرا
خـارجــيـا ولــيس مـخــيـبــا كـمــا كـان
لك محمد احلال عليه في بطـولتي ا
ـلـحق األسيـوي ويـبدو الـسادس وا
ان  بـاسم قـاسم الـذي  زادت خـبرته
التدريبية  عبر االعتماد على تطوير
نــفـسه والنه يــقـود احــد اهم الـفـرق
احملـليـة ويدرك انه  امـام حتـد كبـير
لذلك جاء مشروع تطوير الفريق في
الـبــقــاء عـلى بــعض األســمــاء الـتي
مـثــلــته مــؤخــرا ودعــمـهــا من خالل
قبلة االنتدابـات  للتصـدي للمهـام ا
ــشــاركــات الـتي بــثـقــة  وحتــقــيق ا
يــتـطــلـع الـيــهــا بــاسم قــاسم من
خالل تـكـوين فـريق يـسـتحق ان
يحمل اسم الزوراء والدفاع عن
ألقابه وألنه يسعى الى  تعزيز
سابقة اجنازاته في النادي وا
بــــعـــدمـــا كــــان قـــد حــــصل مع
الــفـريق عــلى لــقب الـدوري  في
اخر مهمة له مع النوارس التي
يـعـودلـهـا بـطـمـوحـات اكـبـر
حلــصـد األلــقـاب عــبـر
الـــــتــــــغـــــيـــــر في
خــــــــــــطـــــــــــوط
الـــــفـــــريق وان
جهز كما يجب
 وان يــــظـــــهــــر
الــفـريق الــقـوي
الــــقـــــادر  عـــــلى
اخلــــــــــــــــروج مـن
اللحـظات الصـعبة
والن جمهور الفريق
يريد ان يشـهد تطورا
فـي عـــمل الــــفـــريق من
حـيث انـتـداب الالعـب
الـــذيـن  يـــســـتـــحـــقـــون
ارتـــداء ثـــيـــاب األبـــيض
عبـر الطريـقة الـتي يعمل
فـيـهـا الفـريق حتـت نفس
اجلــهــاز الـفــني في وضع
يـبـدو مخـتـلف تـمامـا عـما
ــــوسم كـــــان عــــلـــــيه فـي ا
األخــيــر والن قــاسم  يــدرك
ـسـؤولـيـة ـهـمـة وا حـجم ا
حتت رغـبــة جـمـهـور كـبـيـر
ا هـو من يحـدد مصـيره ر
الـــــذي يــــبــــقـى مــــرهــــونــــا
بتـحقـيق  األلقـاب التي هي
مـن تــوطــد الــعالقــة مــعــهم
ومـن تـــــمــــــنــــــحه االمـل في
االسـتــمـرار مع احــد أفـضل

الفرق احمللية.

عبد الغني
شهد
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واصـلت أنـديــة دوري جنـوم قـطــر إجـــــــراءات اخلـروج
ـقـر إقـامــتـهـا بـعـد انـتـــــــهـاء من احلــــــجــر الـصـحي 
عــمـلــيــة الــفـحص الــثــاني اخلــاص بــفـيــروس كــورونـا
ـســــــــابـقـة الـشـــــــــهر تـمـهـيـدا لـعـودة مـنـافـســــــــات ا

قبل. ا
ـؤســســة دوري جنـوم قــطـر  أن ـوقع الــرســمي  وذكــر ا
أنـديـة الغـرافـة والسـد والـوكرة وقـطـــر واخلور والـريان
قـررت مــغــادرة مـقــر اإلقــامــة واالنـتــظــام في احلــــــــجـر

نزلي. ا
ووقــعت األنـــديــة تــعـــهــدات خــاصـــة بــااللــتـــزام بــكــافــة
ـنصـوص علـيـها في الـبروتـوكول اإلجـراءات الـوقائـية ا
ـعـتمـد من قبل هـذه األنـدية والالعـب واألطـقم الـفنـية ا

واإلدارية.
وجتـدر اإلشارة إلى أن عمـليـة الفـحص ستسـتمـر بشكل
ـرتــ في األســبـوع بــالـتــعـاون مع وزارة دوري وذلك 

الصحة العامة ومستشفى اسبيتار.
وفي حـال تـخلف أو عـدم الـتزام أي من مـنـتسـبي الـفرق
عن إجـراء هـذه الـفـحـوصـات أو ظـهـور نـتـائج إيـجـابـية
سـيعـتبـر الشـخص غيـر مؤهل لـلمـشاركـة في التـدريبات

باريات. وا

وخبرة مؤثرت وطور نفسه كثيرا
ـرة من قـيـادة والنه يـســعى  هـذه ا
بــــطـل الــــدوري نـــــحـــــو حتــــقـــــيق
طموحات جـمهوره الكـبير  وبا من
خـالل أمـــكــــانـــيه  بــــنـــاء الــــفـــريق
ــنــافــســة عــلى وحتــسـ االداء وا
األلــقــاب احملـلــيــة  والن اجلـمــهـور
ذكـور قادر على ـدرب ا يشـعربان ا
قـيــادة وتـطـويـر الـفـريق في مـهـمـة
لـيسـت بالـسـهلـة مع كل مـا يـخطط
ــدرب واإلدارة  لــدعـم مــشـروع له ا
ــطــالب بــنــاء كـــتــيــبــة الــشــرطــة ا

بالدفاع عن اللقب.
rÝU  rÝUÐ 

وعـلى اجلـانب األخـر ظـهـر الزوراء
تـوقع  ليـسبق الكل في على غـير ا
الــتــعــاقــدات اجلـديــدة ويــبــدو انه
الزمة حتى الية  ا جتاوز احملنة ا
إلـــغـــاء الــدوري بـــعـــدمـــا جنح في
التعاقد مع  مجموعة  العب حيث

ضـرغـام إسـمـاعـيل من
الـشـرطـة وعـمـار
عـبـد احلـس
مـن الــــــنــــــفط
ومــــــحــــــمـــــد
صــــــــالـح من
الـــــــــــــــوسـط
وعالء عـــبـــد
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بغداد- الزمان
كــشف مــصـدر رســمي في االحتـاد
الــعـــربي لــكـــرة الــقــدم أن اإلدارة
الـــتــنــفـــيــذيـــة في االحتــاد يــدرس
خـيــارات عـدة من أجل اســتـكــمـال
مـنـافــسـات نـصف نـهــائي بـطـولـة
كــأس مــحـــمــد الــســادس لألنــديــة
الــعـربــيـة والــتي تـوقــفت بــسـبب

جائحة فايروس كورونا.
ـــصــدر فـي تــصـــريـــحــات وذكـــر ا
صـحــفـيــة  أن الـبــطـولـة لـن تـلـغى
إطالقًـــا ولــــكن هـــنــــاك خـــيـــارات
نـاقشـتها سـتطـرح على الـطاولـة 
يــأتي أهـمــهـا تــنـظــيم مـواجــهـتي
نـصف النـهائي والـنهـائي مجـمّعة
ـغــرب عــلى أن يــلــعب إيـاب في ا
نـصف الـنـهـائـي ب اإلسـمـاعـيـلي
ـغربي كـما هو صـري والرجاء ا ا
ــغـــرب واعــتـــمــاد مـــقــرر لـه في ا
نـتيـجه الـذهاب الـتي انـتهت بـفوز

اإلسماعيلي بـهدف نظيف على أن
يلـغى الذهـاب واإلياب الـتي جتمع
الــنــاديــ الــسـعــوديــ الــشــبـاب
واالحتــــاد وتـــــكــــون مـن مــــبــــاراة

واحدة.
ـصـدر أن فــكـرة اإللـغـاء وأضــاف ا
لن تـنــاقش ولن تـطــرح نـافــيًـا في
الـوقت ذاته أن يــتم تـغــيـيــر مـكـان
ـصـدر حـديثه الـنـهـائي. واخـتـتم ا
بـــأن هـــنــاك تـــدارس بـــ االحتــاد
ـغربي من أجل الـعربي واالحتـاد ا
إيـــجــاد حــلــول لــلـــعــودة وبــشــكل

سريع.
يــذكــر ان  االحتــاد الــعــربي لــكــرة
القـدماعـلن في وقت سابق  تـأجيل
مـنافـسـات دور نصف الـنـهائي من
بـــطــولــة كــأس مـــحــمــد الــســادس
لألنـديـة الـعـربـيـة بـسـبب اجراءات
محاربة فايروس كورونا نظراً إلى
ــتـعــلــقـة ــســتـجــدات الــراهـنــة ا ا
ي (فـيروس كورونا) بالوبـاء العا

اخـر عـطـفـاً عـلى الـنـتـائج اجلـيـدة
ـواسم ـتـحــقـقـة خـصــوصـاً في ا ا
االخـــيـــرة  والـــتي حتـــسب إلدارة
تـصدين ـدربي الفـريق ا النـادي و
ـــســـؤولـــيـــة قــــيـــادته بـــإخـــتالف
اسمائهم وكذلك جلميع الالعب .
وتــابع : انــتــابــني ارتــيــاح كــبــيـر
ـدرب مـظـفـر جـبـار عـلى لـتـواجـد ا
ا رأس الـهـرم التـدريـبي للـفـريق  
يـــحــمــلـه من فــكـــر عــالٍ واســلــوب
تـدريبي مـتطـور  وخبـرة متـراكمة

محلياً وخارجياً .
وبــ : انـتـهى ارتــبـاطي مع فـريق
الـطـلبـة بـشـكل تلـقـائي كون الـعـقد
الذي يـربطني مـعهم انـقضت مدته
الـقانـونيـة قبل عـدة ايام  واتـمنى
الـتـوفيـق لـفـريق الـطـلـبة وجلـمـيع
الـفــرق الـتي مــثـلــتـهــا في الـدوري

متاز . ا

وحــرصــاً من االحتـاد
العـربي لكـرة القدم
عـــــلـى أهــــمـــــيــــة
االحـــــتـــــرازات
الــــوقـــائــــيـــة
القـائـمة في
مــــخـــتـــلف
الــــــــــدول
وحـفـاظاً
عـــــــــــــلـى
سـالمــــــة
اجلــمــيع
و تـــقـــرر
تــــأجـــيل
مبـاريات
دور

نــــــــــصف
الـــنــهــائي
الـــقــــادمـــة
من مسابقة
كأس مـحمد
الــــــســـــادس
لـألنـــــــــديــــــــة

األبـــــــطــــــال حــــــتى
إشـــعــــار آخـــر وكـــان من
ــــــقــــــرر أن يــــــلـــــــتــــــقي ا
اإلسماعيلي نـظيره الرجاء
الــــبـــيــــضـــاوي فـي نـــصف
نـهــائي الـبـطــولـة الـعــربـيـة
ـــغــرب قــبـل أن يُــعــلن بــا
الـرجــاء تـعــلـيق نــشـاطه
وتـسـريح الالعـبـ ألجل
غـيــر مـســمى فــيـمــا كـان
سـيـلـتـقي فـريق الـشـباب
اإلمـاراتـي نـظـيـره احتـاد
جــــدة الـــــســــعــــودي في
نــصف نـهــائي الـبــطـولـة
الـعــربـيــة قـبل أن تُــعـلن
السعـودية تعلـيق انشطة
كــــرة الـــقـــدم ألجـل غـــيـــر

مسمى.
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ــصـــنف أول نــوفــاك الــصـــربي ا
ديــوكـــوفــيــتـش مــؤخــرا في دول
البلقان وشهـدت تسجيل إصابة
أربــعـة العــبـ بـ"كــوفـيـد-19 هم
ديـوكـوفـيـتـش ومواطـنـه فـيـكـتور
تـرويـتسـكي والـبلـغـاري غريـغور
ــيــتــروف والــكــرواتي بــورنــا د

تشوريتش.
وعــلى رغـم ان نــتــيــجــة فــحــصه
كــانت ســلـبــيــة تــعـهــد زفــيـريف
االلتـزام بـعزل مـنزلي ذاتي لـكنه
ظهر في شـريط مصور  تداوله
بــــــشــــــكـل واسع عــــــلـى مــــــواقع

الـــــــتــــــــواصـل ويـــــــرجـح انه 
تــصـــويــره خالل عــطــلــة نــهــايــة

األســبــوع يــظــهــر احــتــفــاله في
مـلــهى في مـكـان لم يـحـدد.ووجـد
اني نفسه مـحط انتقادات من األ
مستخدم على مواقع التواصل
االجـتمـاعي انـضم إليـهم صـباح
ـــــضـــــرب الــــــيـــــوم العب كــــــرة ا
ــثـيــر لــلــجــدل نـيك األســتــرالي ا
كـــيـــريـــوس الـــذي كـــان مـن أشــد
مــنــتــقـدي إقــامــة "أدريــا" في ظل
أزمــة "كــوفــيــد-19 الســيــمـا وان
الــــدورة شـــهــــدت حـــضـــور آالف
ـشـجـعـ ولم يــحـتـرم خاللـهـا ا
الـالعـــبـــون قــــواعـــد الـــتــــبـــاعـــد

االجتماعي.
ونــشــر األســتـرالي فــيــديــو عــبـر

حـسـابه عـلى موقع "تـويـتـر" قال
فــيه "اسـتــيـقـظـت من الـنـوم ألرى
ـثـيـرة لـلـجدل ـزيـد من األمـور ا ا

التي حتصل في العالم".
وتـوجه لـزفـيـريف بـالـسـؤال "الى
ـــكــــــــــــنك ان تــــكـــون أي حــــد 
أنــــانــــيــــا? (...) اذا كــــانت لــــديك
اجلـرأة لــتـنـشـر تــغـريـدة كــتـبـهـا
فـريـقك بـالـنـيـابـة عـنك تـــــــــقول
فـيــــــــهـا إنك سـتعـزل نـفسك 14
يـومـا وتـعـــــــــتـذر من اجلـمـهـور
لـوضعــــــه في خـطـر صحي أقل
ـــــــمـكن ان تـكون لـديك اجلرأة ا
ـــــــــنــزل) لـ14 لــتــبــقـى داخل (ا

يوما".

اني سيـدني (أ ف ب) - وجد األ
ألـكـسنـدر زفـيـريف نفـسه اإلثـن
محط انتقادات بعد تداول شريط
له وهــو يـحــتــفل في مــكــان عـام
عـلى رغـم تـعــهـده الــتـزام الــعـزل
ـنــزلي إثــر مــشـاركــته في دورة ا
كرة مضرب سجلت على هامشها
إصـــابـــات بـــفــــيـــروس كـــورونـــا

ستجد. ا
ـصـنف وكـان زفــيـريف ا
يا من سابعا عا
ــشــاركــ في ا
دورة "أدريــــــــــا
تــــــور" الــــــتي
نـــــظـــــمـــــهـــــا

رضا نصر الله

غرب جانب من بطولة كأس محمد السادس في ا
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الـثمانـينيات عـندما كـنت اطلع على مواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي عــلى صــورة لألخ
والـطـالب احلبـيب فائـز جواد عـندمـا كنت
مـديراً إلذاعة بغـداد وكيف كان العـمل فيها
آنــذاك ومن هـم الـذيـن رافـقــوني في إدارة
اإلذاعـة سواء كانـوا رؤساء أقسـام كالرائد
لــيـث عــبــد الــلـــطــيف وطــالـب الــســعــد أو
مــخـــرجــ أو مــذيــعــ ومـــقــدمي بــرامج
ومعدين ومحررين والذين كانوا في بداية
شــبـابـهم وعـمــلـوا وأخـلـصــوا واجـتـهـدوا
وفي مـقدمـتهـم فائز جـواد وضرغـام فاضل
ومــقـداد عـبـدالـرضـا ونــاظم فـالح ومـحـمـد
ـسعـودي وجنـان عبـداجمليـد وعالء مكي ا
وهـنـاك من اخملرجـات اللـواتي بذلن جـهداً
في الــعـمـل مـنــهم مـنى الــبـصــري وخـوله
ذيعات سـهام محـمود وسعاد رجب ومـن ا
ــدرس وهـــدى رمــضــان أمــا عـــزت وأمل ا
علم ذيعـون اذكر منهم األسـتاذ ا األخـوة ا
حــسـ حـافظ وخــالـد الـعـيــداني وبـهـجت
عـبد الواحد جنم عبـد الله  جنان فتوحي
 كـانت اإلذاعـة عـبـارة عن عـائـلـة واحدة ال
ــتـاز بــعـمــله وجـهـده يــفـرقــهـا إال الـذي 
شـكرا جلريـدة ( الزمان )  الـتي تطرق باب
ـاضـي اجلـمــيل وتــسـتــذكـر ذكــريــات من ا
ـنــاســبــة مـيالد اذاعــتــنــا الـرابع الــيــوم 
الـذي نـتـمنى من كـل العـامـل والـثـمـان 
احلــفــاظ عـلى اسم اذاعــتــنـا االم من خالل
ــــهـــنــــيــــة وصـــدق الــــعــــمل 

ستمع ). واحترام ا
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الـتدريـسـية الـعـراقيـة  حـاضرت في ورشـة عـمل اقامـتـها
ـستـمـر وخدمـة اجملـتمع اضي  شـعـبة الـتـعلـيم ا االحـد ا
في كـــلـــيــة بـــغـــداد لـــلـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديـــة اجلـــامـــعــة

بعنوان(التفكير والتخطيط االستراتيجي).
 ÍœuF « œU¹“

الشـاعر االردني صـدر له حديثـا ضمن مـنشورات وزارة
الـثقـافـة االردنـية ديـوانه اخلـامس بـعنـوان (كـلمـا اتـسعت

تضيق).
 …dL{ „“U½
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ـمــثـلــة الـســوريـة حـصــدت جـائــزة أفـضل دور نــسـائي ا
لــعــام 2020عن دورهــا في فـــيــلم (نــخـب ثــاني) ضــمن
ـهرجـان الـدولي اإلفـتـراضي لـلـفيـلم الـقـصـير فعـالـيـات ا

والذي أقيم في اجلزائر .

 U¹d – bÒ & œ«ÒbŠ  UŠu
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عاتـقهـا التـواصل مع الفـنانـ واجلمـهور
ــتـــذوق خالل فـــتـــرة احلــجـــر الـــصــحي ا
جلائـحة فايـروس كورونـا الوبـائي وكانت
نـتــاجــات الــفــنـان مــرتــضى حــداد تــقـد
اعــمـال فــنــيــة حتــاكي مــرحـلــة الــتــصـدي
للـجائـحـة تضـمنت 15 عمالً نـحـتيـاً حمل
تــفــاصــيل اثــار هــذا الــوبـاء عــلـى صــحـة

االنسان وحياته العامة).

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠œ«bGÐ

اطــلـقـت دائــرة الـفــنــون الــعــامــة االثــنـ
ـاضـي مـعــرضــهــا االلـكــتــروني الــثـالث ا
والـثالثـ لــلـنـحـات مــرتـضى حـداد عـلى
موقعها دائرة الفـنون العامة ضمن بوابة
الفنون االلـكترونية حتـت عنوان (ذكريات
ـديـر الـعام في زمن اجلـائحـة). وأوضح ا
للدائرة علي عويد إن (الدائرة اخذت على

UN² ËU×  sŽ ÀÒb×²ð ÍdOÐ
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تـلقت الـفـنـانـة الرائـدة فـوزيـة حسن
تـهــاني االوسـاط الـفـنـيـة لــتـمـاثـلـهـا
لـــلـــشــــفـــاء من فــــايـــروس كـــورونـــا
ومــغــادرتــهـا مــســتــشـفـى الـنــعــمـان
نـزل متـمن لتـستـكمل الـعالج في ا
لـهـا دوام الـعـافـيـة.وكتـب الـفنـان طه
خليل في (فيـسبوك) انه اتصل بـ(ام
رض سنان) وانـها (انتـصرت على ا

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - لــلــمــرة األولى
ــيــة كــايــتـي بــيـري عن ــغــنــيــة الــعــا كــشــفت ا
مـحـاولـتـها اإلنـتـحـار في الـعام 2017 لسـبـب

األول يــتـعـلـق بـحـيــاتـهـا الـشــخـصـيــة والـثـاني
هـنية حـيث انفـصلت فـي ذلك العام بـحيـاتهـا ا
ـي أورالندو مـثـل العـا عن خـطـيـبـها احلـالـي ا
بـلـوم وعــدم اسـتــطـاعــة ألـبــومـهــا (وتـنس) من

ية. نافسة في لوائح الغناء العا ا
ـسـار عـنـدما وقالـت)  كانـت مهـنـتي عـلى هـذا ا
كانت ترتـفع وترتفع ثم ترتـفع ثم حصل أصغر
حتـول لـم يـكـن بـتــلك الــضــخــامــة من مــنــظـور
خـارجي ولـكن بـالـنسـبـة لي كـان كالـزلـزال. لـقد
. أعطـيت الـكـثيـر وكـسـرني حـرفيًـا إلى نـصـف
لقد انفـصلت عن حبيـبي الذي أصبح اآلن والد

نتظر). طفلي ا
واسـتــطـردت بــيـري قـائــلـة(ثم شـعــرت بـاإلثـارة
حيال التحـليق عالياً من الـرقم القياسي التالي.

لكنني لم أستطع حتقيق ذلك ولذا حتطمت).
ـانهـا سـاعـدها عـلى الـشـفاء مع وكـشـفت أن (إ

مرور الوقت).
ـهم جدًا أن وقـالت في مُـقابـلـة إذاعـية(كـان من ا

أحتــطـم حــتـى أجــد الـــنــواقص
لدي بـطريقـة مختـلفة تـمامًا.
وأن أكـون أكـثـر بُـعـدًا من
مـــــــجــــــرد أن أعـــــــيش
حـــيـــاتـي كـــنـــجـــمــة
الـبــوب الـعـطـشى

طــــوال الـــوقت.
االمـتـنـان هـو
عـــــــــــــــــــلـى
األرجـــــــــح
الــــــــشيء
الــــــــــذي
أنـــــقـــــذ
حـياتي
ألنـــــــــني
إذا لــــــــــــم

أجـــــــــده لـــــــــكــــــــــنت
ـا انتـحرت سأتـخـبط في حزني ور

تنـة. إذا كان األمر لكـنني وجدت طـرقًا ألكـون 
تنة أنا صعبًا حقًا فإنني أجتول وأقول: أنا 

تنة; على الرغم من أنني في مزاج سيء).

انتـظامك في الدوام حـسن من صورتك أمام رؤسائك
فى العمل.

qL(«

ــنـحك مـجـاال لـتـصـحـيح الـتــخـطـيط وتـنـظـيم أالمـور 
ؤجلة. األوضاع وحتقق األحالم ا

Ê«eO*«

شـاعر عـند الـتعامـل مع الشريك جتـنب البـخل فى ا
رقم احلظ .9
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 تتلـقى الدعم الكـبير من قـبل رؤسائك فى العمل.رقم
احلظ.2

»dIF «

حـافظ على اسـتـقرار عالقـتك بـالشـريك حـتى يشـعر
باهتمامك.رقم احلظ.8
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لــقــد تــهــاونت كــثــيــرا في حـق احلـبــيـب وهــذا يــهـدد
حياتكماالشخصية.

”uI «

ــارســة تــمـــارين الــريــاضـــيــة بــشــكل حــافظ عــلـى 
يوم السعد االربعاء. يومي

ÊUÞd «

ا مضى حـتى يكون القادم افضل.رقم عليك االنـتباه 
احلظ.4
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 حـدوث تغيـرات إيجابـية فى حيـاتك الصـحية نـتيجة
حفاظك على صحتك .

bÝô«

ـنـاقـشات  ال تـتـردد بـإظـهـار حبـك للـشـريك وجتـنب ا
شاكل. بينكما حتى ال تنزايد ا

Ë«b «

ـيـزيـحـسن من صـحـتـك.يوم اتـبـاعك لـنـظـام غـذائى 
السعد الثالثاء.
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حـيـاتك الـصـحــيـة هي أهم مـا تـمـلك فـحـاول احلـفـاظ
عليها .رقم احلظ.5

 u(«
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ـــبــــيـــنـــة في اشــــطب االرقـــام ا
الـــشــــبـــكـــة  لــــتـــجــــد مع احلل
الــصــحــيـح عــلى ارقــام تــشــكل

طلوب: الرقم السري ا
-61204-14495

-8584-1496-992005

-682-5069-650094

-6910-1509-8461

-9261-1621-110

-165-282-39-590094

-61850-900842-669

-600592-280-19029

-1124-56301-34021

-63028-829005-2058

20651-8951

ـاضي في واليـة ــوت االثـنـ ا االديـب الـفـلـسـطــيـني غـيـبه ا
نـورث كـارواليـنا االمـريـكـية عن عـمـر جتاوز 80 عـامـا بـعد
رض مخـلفا أعمـاال أدبية في الـقصة الـقصيرة معانـاة مع ا
والـروايــة والـنـقـد والــكـتـابـة لـألطـفـال والـتــرجـمـة وثق من

خاللها لكثير من األحداث التي جرت بالعالم العربي.

الشاعـر الغنـائي العراقي تلـقى امنيـات االوساط الثـقافية
والـفنـية بـالـشفـاء العـاجل بـعد اصـابتـه بفـايروس كـورونا

الذي ارقده فراش العافية.

ـانـيــة بـرلـ ـقـيم في الــعـاصـمــة األ الـشـاعــر الـعـراقـي ا
صــدرت لـه عن الـــدار األهــلـــيـــة لــلـــنـــشـــر والــتـــوزيع في
الـعـاصـمـة األردنــيـة عـمّـان اجملـمــوعـة الـشـعـريــة الـثـالـثـة

تأخر يغمرني). بعنوان (الفرح ا

ــمـثـل الـســوري انــتــهى مــؤخــرا من تــصــويـر دوره في ا
مـســلـسل (من اآلخـر) وتــتـمـحـور حــول خـيـانــته لـلـزوجـة
ودخـــوله بــصـــراع نــفـــسي ضــاغـط ألنه يُــقـــدس احلــيــاة
العائـلية والزوجية فيـعيش ذلك الصراع ب حبه لزوجته

من ناحية ولعشيقته من ناحية أخرى.

—«b dOÐ —u½«

رئــيس حــزب الــعــدالـة الــتــركــمـاني
الـعـراقي نـعـته االوسـاط السـيـاسـية
واحلـزبــيـة سـائــلـ الـلـه تـعـالى ان

يسكنه فسيح جناته.

كاتي بيري

انـــتــخــابـي في تــولـــســا في واليــة
ـاضي.كـمـا أوكالهـومـا األسـبـوع ا

اســتـخــدمت نـفس األغــنـيـة
في احلــمــلــة االنــتــخــابــيــة

لترامب عام 2016.
وأضــــاف بــــيــــان الـــفــــريق
الـــــقـــــانـــــوني لـ(رولـــــيـــــنغ
ــــزيـــــد من ســــتـــــونـــــز): (ا
ـــنع الـــرئــيس اخلــطـــوات 
ترامـب من االستـخدام غـير
واد فـرقة رولينغ رخص  ا
ستونـز في الفعـاليات التي
تنظـمها حـملته االنتـخابية
ـستـقـبل كان ضـروريا في ا
بــعـد أن جتــاهــلت حــمــلـته
الـتنـبيهـات التـي تسـتهدف

وقف هذا االستخدام).
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هـــددت فــرقـــة (رولــيـــنغ ســـتــونــز)
البريـطانيـة باتخـاذ إجراء قانوني
ضــد الـــرئــيس األمــريـــكي دونــالــد
تـرامب إذا اســتـمــر في اسـتــخـدام
أغــــنـــيــــاتـــهــــا في الـــفــــعـــالــــيـــات

االنتخابية.و
أوضح بـــيـــان صــادر عـن الــفـــريق
الــقــانــوني اخلــاص بــالــفــرقــة أنه
(يــعــمـل حــالــيـــا بــالــتــنـــســيق مع
مـــؤســـســة بـي إم آي األمــريـــكـــيــة
ــلــكـيــة لـوقف ــعــنـيــة بـحــقـوق ا ا
ــــرخص به االســـتــــخـــدام غــــيـــر ا

ألغاني رولينغ ستونز).
واسـتـخـدمت حـمـلـة تـرامب أغـنـية
أنـت ال تـسـتـطـيع دائـمـا احلـصـول
عـلى مـا تــريـد لـلـفــرقـة في مـؤتـمـر

اســتــخــدام أغــنــيــات الــفــرقـة دون
احلصول على تصريح بذلك سوف

كما أخطـرت (بي إم آي) نيابة عن
رولـينغ سـتـونز حـمـلة تـرامب بأن

يــكــون خــرقــا التــفــاقــيــة احلــقـوق
ـواد وهـو مـا قد اخلـاصـة بـهـذه ا
يـــســوغ اتـــخـــاذ إجــراء
قـــــــانــــــــــونـي في هــــــذا

الشأن.
وفـي وقـت ســـــــــابـق من
الشهر اجلاري أصدرت
أســـرة جنـم الـــروك تــوم
بتي خـطابا مـوجها إلى
حـمـلـة تـرامب يـخـطـرهـا
بـــــــــــــــضــــــــــــــرورة وقـف
االســــــتـــــخــــــدام غـــــيـــــر
ــرخص بـه ألغـنــيــة لن ا
ــــؤتــــمـــر أتــــراجع فـي ا
االنـتـخـابي الـذي انـعـقد
في تـولسـا.وقـالت أسرة
ـــــطــــــرب األمـــــريــــــكي ا

الـــراحل في بـــيـــان نـــشــرتـه عــلى
حـــســابـه عــلى مـــوقع تـــويــتــر إن
(بـــيـــتي لم يـــكـن أبـــدا لـــيـــريــد أن
تسـتخـدم إحدى أغنـياته في حـملة

تروج للكراهية).
وتـــوفي بـــيــتي في 2017 بـــســبب
جـــرعــــــة زائـــدة من اخملـــدر بـــعــد
تـناوله عـقـارا مسـكـنا لـآلالم وكان
في ذلـك الــــوقـت في الـــــســـــادســــة

والست من عمره.
قرر أن تستمر حملة ترامب ومن ا
ــقـبــلـة وسط عـلى مــدار األشــهـر ا
اســــتـــعـــدادات من قــــبل الـــرئـــيس
ـواجــهـة مــنـافــسه جـو األمـريــكي 
قراطي بايدن مرشح احلزب الد
ـقررة في في انتـخابـات الرئـاسة ا

قبل. تشرين الثاني ا
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االول من تـستـعيد االسـرة االذاعيـة اليوم 
تــــمـــوز ذكــــرى تـــأســـيـس اول اذاعـــة في
الــشـرق االوسط  وثـاني اذاعـة في الـوطن
الـعـربي بـعـد راديـو الـقـاهـرة االذاعـة االم
اذاعـة بغداد التي عقدت صداقات حميمية
مع مــســتــمـعــيــهـا فـي كل مـكــان من خالل
بـرامجها ومـساهماتهـا االذاعية التي بقي
سـتمـع الـقسـم االكبـر عالـقا في ذاكـرة ا

الى يومنا هذا . 
واطـلق عـلى اذاعـة بـغداد (االم) بـوصـفـها
ثــــانـي اذاعــــة في الــــشــــرق االوسط   الى
ـستمعـ لتحقق فـي مدة زمنيـة قياسية ا
ذيـع شـهرة واسـعة ولـتسـتقـطب كبـار ا
طـرب والفـنان ـذيعـات والفنـي وا وا
الـذين اسهـموا جـميـعا بتـقد فـعالـياتهم
وعـلى الـهواء مـباشـرة لـعدم تـوفر اجـهزة
الـتسجيل انذاك  ولم تتوقف اذاعة بغداد
ـا توقفت عـن البث ومنذ العام 1936 ور
عـن الـبـث اليــام بـعــد االحــتالل االمــريــكي
لـــلــعــراق عــام 2003 وســـرعــان مــاعــادت
موجة اذاعة بغداد لالنطالق ومعها ولدت
عـشــرات االذاعـات الـتي اسـتـقـبـلت كـوادر
اذاعـية غالـبيتهم تـخرجوا من االذاعة االم
بــغـداد . يـقــيـنـا وعــنـدمــا نـحـاول تــقـلـيب
اوراق اذاعــة بــغـداد فال بــد لــنـا ان نــذكـر
اسـمـاء روادهـا ومـبـدعـيـهـا الـذين رافـقـوا
االذاعــة مـنــذ الـتــاسـيس الـى يـومــنـا هـذا
وكــانـت االذاعــة الــتي حتــتــضن عــشــرات
ـثـقـفـ واالعالمـيـ اسـمــاء الـفـنـانـ وا
هنية يـتواصلون في اقسامهـا ويقودهم 
وجــديـة مـديــر اذاعـة بـغـداد جــواد الـعـلي
نجزات الـذي يسجل في سـجله الزاخر بـا
ويـحـقق رقمـا قيـاسيـا كاطـول مديـر اذاعة

تواصل مع االذاعة بكل مهنية . 
(الـــزمــان ) ومــنــذ الــعــام 2003 ومــازالت
تـتــواصل مع االسـرة االذاعـيـة وتـسـتـذكـر
مـعـهم عـيـد تـاسيـس االذاعة االم من خالل
تــضــيــيــفــهـا رواد االذاعــة والــتــلــفــزيـون
ومـنـتـسـبيـهـا فـضال عن تـسـلـيط االضواء
بـتـحـقـيق صـحـفي تـسـتـعـرض فيـه تاريخ

اذاعة بغداد ومنذ تاسيسها
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ـــذيــعـــ الـــرائــد خـــالــد ×رئـــيس قـــسم ا
ــذيــعـ الــعــيـدانـي الـذي يــتــراس قـسم ا

حـالـيـا في اذاعـة بـغـداد يـقـول عن االذاعة
االم وبـدايــاته ( اذاعـة جـمـهـوريـة الـعـراق
هي اذاعـة عريقة ببرامـجها بكوادرها بكل
شـئ فــهي تـــاســست عــام 1936 في االول

من تموز .
عـملت عنـد تاسيـسها بتـقنيـات متواضعه
ــدة   4ســـاعــات جـــدا وكــان الــبـث حــيــا 
لـيـكون 24 سـاعة االن كـانت تابـعة لـقسم
الـبـريـد والـبرق لـذلك سـمـيت بـدار االذاعة
الالسـلكـية من بـغداد ثم تـطورت مـنتصف
االربــعــيـــنــات اصــبــحت هــنــا بــغــداد دار
االذاعـــة الــســـلـــكــيـــة والالســـلــكـــيــة وفي
اخلـمسينات سميت هنا بغداد دار االذاعة
الـعـراقـيـة بـعـد ثورة 1985 سـمـيـت اذاعة
اجلــمــهــوريـة الــعــراقــيـة من بــغــداد بــعـد
الـتــسـعـيـنـات اصـبـحت اذاعـة جـمـهـوريـة
الـعـراق من بغـداد  في كل هـذه السـنوات
تـدربت وترعـرعت فيـها كـوادر يفـتخـر بها
فـي الــعـــراق والـــوطن الـــعــربـي وخــرجت
ــــعــــهــــد االذاعي الــــعــــديــــد عـن طــــريق ا
والـتلفزيوني الذي تاســس في عام 1971
ـالكات االذاعـية وتـخـرج فيه الـعـديد من ا
الــعـامـلــة أنـذاك في جــمـيع بــلـدان الـوطن
الـــعــــربي ولـــهـــذا صــــارت مـــدرســـة بـــكل

مفاصلها ). 
ـكتبة همـة قسم ا ومن االقـسام االذاعيـة ا
والـتنسـيق الذي برزت فـيها اسـماء رائعة
مــــنــــهــــا االذاعي مــــوفق فــــاضل وعالوي

نسقة نـاهدة محمد هوبي التي سـلمان وا
قـالـت لـ ( الـزمـان ) عن ذكـريـاتـهـا  (عـمـلت
كتبة في االذاعة ومنذ مطلع السبعينات 
الـفديـو تيب ثم اذاعـة بغـداد بصـفة رئيس
مــكـتـبــتـهـا والــتـنـســيق االذاعي بـاعــتـبـار
ـكـتبـات وبدون ادنى تـخـصصي كـان هو ا
ـكتبة هي العمود الفقري لالذاعة شك ان ا
ــواد  وتـــزود الـــبث واالقـــســـام كــافـــة بـــا
وسـيقـية والـلقـاءات مع قسم الـغنـائيـة وا
الـتـنسـيق  وتـعـد مكـتـبة اذاعـة بـغداد من
ـكتـبات االذاعـية في الـوطن العربي اكـبر ا
وحتـــتــوي عــلى اغــان واشـــرطــة مــســجل
لوك عـليـها خطـابات وكلـمات الرؤسـاء وا
الــــذين حــــكــــمـــوا الــــعــــراق اضـــافــــة الى
ــكـــتــبــة تـــســجــيـالت نــادرة وتــعـــرضت ا
واالذاعـة الى السـرقة والـنهب واحلرق في

العام 2003).
ـكـتـبـة مـوفق فـاضل ويـقـول رئـيس قـسم ا
ـكتبـة وتراسي لقـسمها (خالل عـملي في ا
ـاضي عــمـلت مع في ثــمـانــيـنــات الـقــرن ا
عـــنــاصـــر مــهـــمــة  مـــثل بــازار الـــعــزاوي
ـرحوم فؤاد وعبد الرحيم زبار وعالوي وا
ـة عبـد الله سـلـمان ويـحيـى خضـير وكـر
وسـاهـرة سـلمـان والـعـديد من اخـتـصاص

كتبة وكنا اسرة واحدة ) . ا
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ـــذيـــعــة الـــرائــدة كـالدس يــوسف وروت ا
ـكن نـسيـانه مـوقـفـا طـريـفـا تـقـول عـنه ال

احلـاضرين بـاالستديـو وغضب الـصحاف
قـبل ان يـقطع الـبث لـيتـم قراءة اخلـبر من
كن جـديد ) وتـقول كالدس (انهـا نكـتة ال
ان نــنــســـاهــا وبــقــيت عــالــقــة رغم مــرور

السنوات) .
وشـخصيـا بعد ان قضـيت اكثر من نصف
عـمري ب اروقة االذاعة الـتي تعني بيتي
 اهــلي  احـبــابي  مـسـتــقـبــلي  حـيـاتي
وكـل شئ نــعم هــكــذا كــانت اذاعــة بــغـداد
وســتــبــقى الــبــيت الــكــبــيــر لي وبــعـد ان

قــضـيت اكـثـر من  30عــامـا اتـنـقل
بـ غـرفهـا واستـديـوهاتـها
ــراتــهـا وحــديــقـتــهـا و
وشـارعـها الـرئيس في
الـــصـــاحلـــيـــة الزالت

هي بيتي االول .
ويـــــــقـــــــول االذاعي
اخملـــــضــــرم جــــواد
الـــعـــلي الـــذي كــان
يـشغل منصب مدير
اذاعـة بغداد في قمة
عــطـائــهـا وتـالــقـهـا
واكـب االذاعـــــــيـــــــ

الـرواد فـي اطـول مدة
الدارة اذاعــــة بــــغـــداد
بـنـجاح ومـهنـية ( انـها
ذكـريات إذاعيـة فقد عاد
بـي الـزمن الى فــتـرة عــقـد
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ــطـربـة الــلـبـنــانـيـة إلــيـسـا عـن مـوعـد طـرح كـشـفت ا
ألبـومهـا اجلديـد إذ نشرت عـبر صـفحـتهـا اخلاصة
عــلى أحـد مـواقع الـتـواصـل اإلجـتـمـاعي صـورة لـهـا
ظـهـرت فــيـهـا بـرفـقــة أعـضـاء من فـريـق عـمـلـهـا وهم
يضـعون اللـمسات األخـيرة على األلـبوم قبل تـسليمه
لشـركة اإلنتاج روتانا.وعلّـقت بالقول( في مقر شركة
روتانـا لوضع اللمـسات األخيرة عـلى خطة التواصل
اخلاصـة بألـبـومي اجلديـد األلبـوم سيـطرح في عـيد
صرية مي مثلة ا قبل). الى ذلك تؤدي ا األضـحى ا
عمـر شخصـية مـطربة فـي مسلـسلـها اجلديـد (لؤلؤ)
ـطلـقة في والـذي تخـوض من خالله أولى بطـوالتـها ا
الدرامـا التـلفـزيونيـة ولهـذا فهي تـخضع الـعديد من
الــبــروفــات عــلى االســتــعــراضــات وأغــاني الــعــمل.
مسـلـسل (لـؤلؤ) تـألـيف زيـنب عـزيز وإخـراج مـحـمد
عـبــد الـسالم ويـنـتـمـي لـنـوعـيـة أعـمـال الـ 45 حـلـقـة
ـوسم الــشـتــوي أي قـبل ومــقـرر عــرضه في بـدايــة ا
نهـاية العام اجلاري و ترشيح الـعديد من الفنان
لـلــمـشـاركـة في بـطـولـتـه وعـلى رأسـهم أحـمـد زاهـر
إدوارد جنالء بــدر نــرمــ الـفــقي وأحــمــد مــجـدي
وكلـهم أبـدو موافـقة وفي إنـتهـاء إبـرام العـقود مـعهم

بشكل رسمي هذا األسبوع. احسان دعدوش

بـارادتـها ودعـاء مـحـبـيـها). الى ذلك
كــشف الــفـنــان الـكــومــيـدي احــسـان
دعـــــدوش االثـــــنـــــ عن اصـــــابـــــته
بـفـايروس كـورونـا مـعـلنـا اخـتـياره
نزل وحجر نفسه وتلقي البقاء في ا
الــعالج فـــيه بــاشــرف طــبي.وتــلــقى
دعـــدوش امـــنــيـــات الـــوسط الـــفــني
وعــشـاق فــنه الــكـومــيـدي بــالـشــفـاء

العاجل.

(اتـذكر ان الـسيـد محمـد سعـيد الـصحاف
الـذي كـان وزيـرا لـلثـقـافـة في زمن الـنـظام
ـديـر ـهـام ا الـســابق كـان يـقـوم احـيـانـا 
ا كانت احلرب العـراقية االيرانية الـعام و
قـائـمـة اتـصـلـوا به هـاتـفـيـا لـيـدون  خـبرا
مــهـمـا عن احلـرب ونــتـيـجـة االســتـعـجـال
تـنـاول الـصـحاف ورقـة كـانت عـلى مـكـتبه
هم وارسله فـقلبـها وكتب سـريعا اخلـبر ا
سـريـعـا الى االسـتـديـو لـيـتم قـراءة اخلـبر
فـــدخــلت الـــورقــة الـى االســتـــديــو وكــان
ـرحـوم رشـدي عـبـد الـصـاحب خـفـرا في ا
تـلك الفترة فـتناول الورقة والهـمية اخلبر
كـان الصحاف في االستديـو ليتابع اخلبر
وبـدا رشدي يقرا اخلبـر واذا باخلبر يب
قـائمة باسعار الفواكه واخلضر حيث كان
في الـسابق يـكتبون قـوائم االسعـار لتقدم
واجـيز والن استـعجال الـصحاف ضـمن ا
هم على ظـهر قائمة االسعار كـتب اخلبر ا
لم يـنـتـبه رشـدي فـبـدأ يـقـرأ اخلـبـر بـقوله
(جـاءنا مايـلي : اسعار الـفواكه واخلضر)
فــانــتــبه الــصــحــاف الــذي كــان في غــرفـة
اخملــرج وبـدا يـعــطي اشـارة لــرشـدي بـان
يــلــقب الــصــفــحــة لــكن رشــدي افــتــهم ان
االشــارة تـعـني اعـادة اخلــبـر بـشـكل قـوي
فـقـال رشدي بـحـماس (اكـرر الـيكم اسـعار
الـفواكه واخلضـر سعر الـبامية  60 فـلسا
 الـطـمـاطـة 35 فـلـسـا وبـقي رشـدي يـذيع
اســعــار الــفــواكه واخلــضــر وسط دهــشـة
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ســـــبـالش مـــــاونـــــ لـــــعـــــبــــة
كالســــيـــكـــيـــة مــــحـــبـــوبـــة في
مــــتـــنـــزهـــات ديــــزني النـــد في
كــالــيــفـــورنــيــا ووالت ديــزني
وورلـد فـي فـلــوريــدا وطـوكــيـو

ديـــزنـي النــد لـــكن تـــاريـــخـــهــا
ـجـازات وقـصــتـهــا مـشــبـعــة 
طية للغاية عنصرية جدلية و
من فيـلم سوجن أوف ذا ساوث

لعام 1946.
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{ بـــــاريس-(أ ف ب)  –حـــــكم
عـلى رئـيس الـوزراء الـفـرنـسي
األسبق فرنسوا فيون بالسجن
 5ســنـــوات بــيــنـــهــا ثالث مع
وقف الـتــنـفـيــذ بـعـد اعــتـبـاره
مذنبـاً في قضية إسـناد وظيفة
وهــمــيــة لـزوجــتـه الـتـي هـزت
حـمـلته لالنـتـخابـات الـرئاسـية

لعام 2017.
وأقـرنت احملكـمـة اجلنـائـية في
بـاريس هـذه الـعـقـوبـة بـغـرامـة
قــــيــــمــــتــــهــــا  375ألف يــــورو
ـدة عـشر وعـقـوبـة عـدم أهلـيـة 
ســنــوات. وحــكـم عــلى زوجــته

بــيــنــيــلـوب الــتـي اعــتــبــرتــهـا
احملـكـمـة اجلـنـائـيـة مـذنـبـة في
الـــقـــضـــيـــة بــــالـــســـجن ثالث
سـنـوات مع وقف الـتـنـفـيذ مع
غرامة  375ألف يورو وعـقوبة

 . عدم أهلية لعام
كذلك حكم على الزوج فيون
وشـــريــكـــهـــمـــا مـــارك جـــولــو
ــســاعــد الـســابق لــفــرنــسـوا ا
فــيــون في دائــرة ســارت بـدفع
أكثر من ملـيون يورو للـجمعية

الوطنية. 
وأكـــــد الـــــزوجــــــان أنـــــهـــــمـــــا

سيستأنفان هذا احلكم.

األم يوان يوان
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عـنـدمـا فــرض الـفـيـروس سـطــوته عـلى الـعـالم وزادت
ـتـنـاقـضـة ـيـة بـتـصـريــحـاتـهـا ا مـنـظـمـة الـصـحــة الـعـا
نفـصلة عن تـصريحات الـدول الكبـرى حول كورونا وا
ولقاحه كل شيء تغيّر في سياقات احلياة في أقل من
ستة أشـهر . موسم احلج الـعظيم الذي يـحضره ثالثة
ا أربـعة سـيكـون خالـيا إال من نـفر قـليل ال ماليـ ور
ـسـاجـد أفرغت من يـكـادون يـرون بـالعـ اجملـرّدة . وا
صل ويحث اخلـطباء والدعاة لـيل نهار الناس على ا
الـــصالة فـي الـــبــــيـــوت  واذا حـــدث وأن صــــلـــوا في
ساجـد فإنّ االمام اول مـا يحث علـيه هو التـباعد ب ا
وأن ال يــكـون الـكـتف الى الـكــتف كـالـبـنـيـان ـصـلـ  ا

رصوص كما كان يقول قبل ستة أشهر .  ا
ــدن اكـتــشـفــنـا مــسـاجــد أكـثــر من عـدد وفي بــعض ا
ـشـافـي وبـيـوت الـعــجـزة . لـكن ـطــاعم  وا ـدارس وا ا
احلال االستثنائي لم يتم التعامل معه بشكل استثنائي

دائماً .
ا في  في الهند هناك اكبر مركز ديني في بالدهم ور
عـاجلة مرضى الـعالم قـاموا بتـحويـله الى مسـتشـفى 
ـسـتـجد بـسـعـة عـشـرة آالف سـرير. فيـروس كـورونـا ا
مـاذا لـو حــولـنـا بـعض مــسـاجـدنـا الــفـارغـة الـيـوم الى
مـستشـفيـات مؤقتـة أو دائمـة ولنـقل بنسـبة مـسجد من
ـان كل عــشــرين مــســجــداً هل ســيــؤثــر ذلك عــلـى ا
الـنـاس وهـدايـتـهم أم انه سـيـزيـد من الـتـحـام االنـسـان
بـالـدين عنـد رؤيـته الدوائـر الديـنـية تـقدم مـنـافع دنيـوية
مـهـمـة لـلـنـاس. ألـيس فـي هذا أجـر وثـواب وتـقّـرب الى

الله ونحن في هذا الضيق ?
ـسـاجـد كـونـهـا لـهـا بـدائل في لـيس األمـر يـقف عـنـد ا
الـصالة بالـبـيوت  ولـكن هنـاك مـقار نـقابـات  وأحزاب
واحتــادات ال نـــفع مــنـــهــا ســـوى االســتــهالك االداري

والبيرو قراطية والتعالي على الناس .
سـتشفيات  االصل هو أن يكون هـناك عدد كاف من ا
راكز الصحية والصيدليات ومذاخر االدوية  ولكن وا
مـا الـعـمل إذا تـفـاجـأ اجملـتـمع بـأنّ الـصـحـة كـانت في
ـم االهتـمامـات احلـكومـية عـلى مـدى السـنوات آخـر سلّ
اضـية وسط سكـوت من الطبـقة السـياسية العِـجاف ا

التي تتلقى العالج وأُسرها في اخلارج .
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ا صنعه يعجبني الليلةَ أن أسدَّ بعضَ فتوق الوجع  وأنصتُ 
أبـو خالـد عـبـد الرزاق عـبـد الـواحد الـذي كـلـما وقـعت عـيـناي
ـعاته الـكـثيـرات  قلـت والله هـذه تـكفـيه فوزاً على واحـدة من 

عظيماً :
َجدِ واحلَسَبِ هوَ العراقُ سَليلُ ا
هوَ الذي كلُّ مَن فيهِ حَفيدُ نَبي 
كأنَّما كبرياءُ األرض ِأجمَعِها

تُنْمَى إليهِ فَما فيها سِواهُ أبي 
هوَ العراقُ فَقُلْ لِلدائراتِ قِفي

شاخَ الزَّمانُ جَميعا ًوالعراقُ صَبي
تلك هي البالد التي جنتْ عليـنا يا صاحبي ونحن األغضاض
الـذين مـا جنـوا عـلى أحـد  فـكيف لـعـكـازك أن يـصيـر عـيـناً 
وأنّى لـعـصاك الـتي مـا عادت حتـمل طـولك وقوس ظـهرك  أن

تنقلب حية تسعى فتسعى خلفها إبل وضاريات ?
كـلــمـا اتــسـعت الــشـاشــةُ تـغــبّــشت الـرؤيــة وتـبــلـبــلت الـفــكـرة
نـتهى وضـاع اخليط الذي وتـسخمـت اللوحـة  فتـاهت نقطـة ا

لم يكن يجري الى طير أو بعير !!
اجدي أم العصا ع األعمى . هل قـالها أدونيس أم خزعل ا
عري  أم أنا وقد جئتُ بها منحوتةً مدوزنةً نائحةً أبو العالء ا

على وزن اخلديعة ?!
يا الـله أغثني فإن وجـدتكم على ديـني وديدني فيا الـله أغثنا 

بجالت . ونحن على مبعدة شهقة كتاب من أعتابك ا
ـا أخوض مـعكم أعرفُ أنـني الـليـلـةَ القـائـمة عـلى وشـلهـا  إ

بعثرة الصعبة   لعبة احلكاية ا
فال هي تـنـتهي بـلسـعة دهـشـة  وال أنت تغصُّ بـغرغـرة ذكرى

!!
كأنَّ بك رغبة عظيمة ألن تقول :

بيَ حــزن لـو نــزلَ فــوق رأس جــبلٍ  لـداخَ
وناخَ وصار رماداً بعد ع !!

هل انتهت القصة اآلن ?
أظنها كذلك !!

{ نـيــويـورك-(أ ف ب)  –جتـري
مـــجــمــوعـــة بــويــنـغ أول طــلــعــة
جتريـبيـة لـطائـرتهـا طراز 737-
مــاكس اعـتــبــارا من االثــنـ في
خطـوة بالـغة األهـميـة الستـمرار
هـذه الــطـائــرة الـتي لم تــقم بـأي

رحلة منذ  14شهرا. 
وقـــــــال مـــصــدران قـــريــبــان من
ــــلف لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس ا
اجلـمـعة إن الـطـلـعـة التـجـريـبـية

كن أن حتـصل مطـلع األسبوع
قبل. ا

ولـم تــــؤكــــد بــــويــــنغ وال اإلدارة
عـلومة لدى الفدرالـية للطـيران ا

االتصال بهما األحد. 
والـطـائـرة مـتـوقـفـة عن الـطـيران
عــلى مــســتـوى الــعــالم مــنـذ 13
آذار/مـــارس 2019 في أعــــقـــاب
حتـطم طــائـرة تـابـعــة لـلـخـطـوط
اإلثيوبية ما أدى إلى مقتل 157

. لـكن أعـطـاال فـنـية عن احلـادثـ
رصــدت الحـقــا بـيــنـهــا عـطل في
أسالك الــكــهـربــاء خالل عــمـلــيـة
إدخال تعديالت عـلى الطائرة ما

أبطأ السماح بعودتها. 
وتــنــتـظــر بــويـنـغ مـنــذ أســابـيع
الـضـوء األخـضــر من الـسـلـطـات
إلجراء طـلـعات جتـريبـيـة لتـثبت
أن الـــتــــعـــديالت تـــوفـــر أقـــصى

درجات السالمة.

مـنع هـذه الـطـائـرة من الـتـحلـيق
لفترة غير محددة. 

ومـنــذ أشـهـر تــسـعى مــجـمـوعـة
الــطـيــران األمـيــركـيــة الـعــمالقـة
إلعـادة هـذه الـطـائرة الـتي كـانت
مـبـيـعـاتهـا تـمـثل جـزءا رئـيـسـيا
لــلـــعـــائـــدات قـــبل وقـــفــهـــا إلى

اخلدمة.
ناورة ونظام تعزيـز خصائص ا
في هذه الـطائرة مـسؤول جـزئيا

شـخــصـا. وجـاءت الـكــارثـة بـعـد
بـضـعـة أشـهـر من حتـطم طـائـرة
ماكس تـابـعة خلـطوط اليـون إير

ومقتل 189 شخصا. 
ـــقــــلـــقـــة بـــ وأوجه الـــشــــبه ا
الكارثتـ اللت وقـعت كل منها
بــعـــيــد اإلقالع إلـى جــانب عــدم
قـدرة الــطـيــارين عـلى اســتـعـادة
الـسـيـطـرة عـلى الـطـائـرة دفـعت
ـيـة إلى سـلـطـات الــطـيـران الـعـا
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جـموعة صور حديثة فاجأت اإلعالمية الـلبنانية ريـا أبي راشد جمهورها 
المح مختلفة كثيرا. لها ظهرت فيها 

نظـر اجلديد  وعـبر جـمهور اإلعالمـية الـلبنـانية عـن اندهاشه الـشديـد من ا
لـها وكـانت عـمـلـيـات الـتـجمـيل حـاضـرة في تـعـلـيـقات جـمـهـور ريـا بـعـدما
تـغـيـرت مالمـحـهـا ومنـهـا كـانت تـعـليـقـات هـجـوم علـيـهـا. غـيـر ان االخرين

استحسنوا شكلها اجلديد فيما حن االخرون لشكل القد الطفولي .
ريـا ردت عـلى هـذه االنــتـقـادات بـنـشــرهـا صـورة أخـرى ظـهــرت فـيه بـنـفس
مالمحهـا دون أي تغيير لـتكشف بذلك أن مكـياجها في الصـور السابقة هو

السبب في تغيرر مالمحها وليست عمليات التجميل.
وكانت اإلعالميـة اللبنـانية ريا أبي راشـد قد احتفـلت مؤخرا بعودة
بـرنـاجـهـا الـشـهـير Scoop الـذي حتـاور خالله مـشـاهـيـر وجنوم

العالم.
اإلعالمـية الـلبـنانـية احـتفـلت بطـريـقة مـختـلفـة برفـقة ابـنتـها
الوحيدة والتي طلبت منـها ارتداء فستان سهرة والرقص

سويا فوق السرير.
ريـا نـفـذت مـا طــلـبـته ابـنـتـهـا وشـاركت جـمـهـورهـا
قـطع فيـديو خالل رقـصهـما سـويا وذلك على

حسابها اخلاص على موقع (انستجرام). 
ـقــطع بـتـعـلـيق قـالت اإلعالمـيـة أرفـقت ا
فيه: (لوال كمـان عبالهـا حتتفل بعودة
ســــكــــووپ عـــالــــهـــوا قــــومــــتـــني
ولبستـني هالفستـان بالتحديد
وجــــبـــرتـــني نــــصـــوّر نـــفس
الــــفــــيـــــديــــو بس مــــعــــا).
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{ لـنـدن-(أ ف ب)  –أجّل حـفل
تـــــــــــوزيـع جـــــوائــــــز (بـــــريت
ــــوســــيــــقى الــــبــــوب أواردز) 
ـقـبل من الـبـريـطـانـيــة لـلـعـام ا
شـــبــــاط/فــــبــــــــــــرايـــر حــــتى
أيــار/مـايــو بــسـبب تــداعــيـات
ستجد فايــــــــــروس كورونـا ا
ـــنـــظـــمـــون وفـق مـــا أعـــــــلن ا

. االثن
وقــال جـيف تــايــلــور الــرئـيس
الـتـنـفـيـذي لـهـيـئـة (بي بي آي)
و(بـــريـت أواردز) إن احلـــفـــلـــة
الــسـنـويـة الـتي تـقـام عـادة في
شـبـاط/فبـرايـر سـتـقام في 11

أيـــــار/مــــــايــــــو بـــــدال مـن ذلك.
وأضاف (نـريد أن نـتأكد من أن
الــعـرض سـيـكـون مـتـمـيـزا (…)
وجنـعـلـهـا أكـبـر لـيـلـة في عـالم

وسيقى). ا
وتــابع (نــعــتــقــد أن الــطــريــقـة
األفـــــــضل لتحـقيق هدفنا هي
أن نــــؤجل احلـــــفـــلـــة أشـــهـــرا

قليلة).
وقد اتـخذ الـقرار بـعد الـتشاور
وسيـقى واجلهات مع صنـاع ا
الراعيـة مع مراعاة “اعتبارات
السالمة والـلوجسـتيات ”التي

يفرضها الوباء.

بــالــلــون الـفــضي لــســيـارتـه الـتي
تـــكـــنّى (الـــســـهم الـــفـــضي). لـــكن
مـرسـيـدس الذي يـضم في صـفوفه
الــــســـائـق األســـود الــــوحــــيـــد في
الـبــطـولـة بـطل الـعـالم ست مـرات
الــبــريـطــاني لــويس هــامـيــلــتـون
والفنلندي فالتيري بوتاس اختار
اعـــتــمـــاد تــغـــيــيـــر جــذري دعـــمــا
حلـركات منـاهضة الـعنصـرية ضد
الـسود السيما (حياة السود تهم)
(بـالك اليـفـز مـاتـر) الـتي اكـتـسـبت
زخـمـا مـتـزايدا مـؤخـرا بـعـد مـقتل
ــواطن األمـيــركي األسـود جـورج ا

فلويد.
وأورد مــرســيــدس في بــيــان عــبـر
مـوقـعه االلـكـتروني “عـنـدمـا تـعود
الـفورموال واحد الى السباقات في
نــــهــــايــــة األســــبــــوع احلــــالي في
الــنــمــســا ســيــكــون ذلك في عــالم

تـغـيـر بشـكل عـمـيق منـذ اجـتـمعت
الـفـرق لـلمـرة األخـيرة في مـلـبورن
مـــطـــلع آذار/مــارس ?”فـي إشــارة
ـقـرر الـى الـسـبـاق الــذي كـان من ا
ان يـــــطـــــلق بـــــطـــــولــــة 2020 من
أســتــرالــيـــا قــبل إلــغــائه بــســبب

ستجد. فيروس كورونا ا
وسـتــنـطـلق الـبـطـولـة اعـتـبـارا من
نــهـايـة األسـبـوع احلــالي بـجـائـزة
النمسا الكبرى على حلبة ريد بول

في سبيلبرغ.
ورأى الـــفـــريق ان الـــتـــحـــرك ضــد
كــوفـيـد-19 أظــهـر أفــضل مـا لـدى
الـفـورمـوال واحـد لـتُـقدم لـكن خالل
ــاضـــيــة األســـابـــيع اخلــمـــســـة ا
ســلـطت حــركـة (بالك اليـفــز مـاتـر)
الــضــوء عــلى مـدى حــاجــتــنـا الى
إجـــراءات جـــديـــدة وخــطـــوات في
مـكـافـحـة الـعـنـصـريـة وكل أشـكـال

الــتـمــيـيــز. كــفـريق اســتـفــدنـا من
ـــــاضـــــيـــــة من أجل األســـــابـــــيع ا
االنـصـات الى وجـهـة نظـر أفـرادنا
(خـصــوصـا هـامـيـلـتـون الـذي رفع
الـــصـــوت عـــالــيـــا ضـــد مـــظـــاهــر
الــعــنـصــريـة الســيــمـا في ريــاضـة
الـسـرعة) لـنتـعـلم ونفـكر بـفـريقـنا
كــمـــا هــو عــلــيـه وكــمــا نــريــده ان
يـكون .”وتـابع (في 2020 اخـتـرنا
ان نـخوض السـباقات بـلون أسود
كـالــتـزام مـنـا بـتـعـزيـز الـتـنـوع في
فــريــقــنــا وكــتــعــبــيــر صــريح عن
وقـــوفــنــا ضـــد الــعــنـــصــريــة وكل
أشـكــال الـتـمـيـيـز) مـشـيـرا الى ان
شـعـار (إنـهـاء الـعـنـصـريـة سيـرفع
أيــضـا عــلى سـيـارتـي هـامـيــلـتـون
وبـــوتـــاس). وأقـــر الـــفــريـق الــذي
يــهـيـمن عـلى بـطــولـتي الـسـائـقـ

والــصـــانــعــ مــنــذ الــعــام 2014

بــحـاجـته أيـضــا الى الـتـنـوع لـدى
أفــراده بـعــدمــا تـبــ له ان ثالثـة
ــئــة فـقـط مـنــهم يــنــتــمـون الى بــا
مــجـمــوعـات اثـنــيـة أقــلـويـة و12
ـئـة فـقط من مــوظـفـيـنـا هن من بــا
الــنــســاء. وشــدد الــفــريق عــلى ان
(ضـعف التنـوع يظهـر اننا نـحتاج
الـى مـــقــــاربــــات جــــديــــدة جلـــذب
ــواهب فـي الــعـديــد مـن مـنــاحي ا
اجملـتـمع الـتي ال نـصـلـهـا بـالـشكل
الالزم حــالــيـا. نــعـرف ان فــريـقــنـا
سـيـكون أقـوى اذا تمـكنـا من جذب
ـكـنـة مــواهب من أوسع قـاعــدة 
ونـحن مـلتـزمـون بتـحـقيق ذلك من
خـالل الــتـحــرك اإليــجــابـي). وأكـد
الـفـريق الـذي يتـخـذ من بـريطـانـيا
مـــقــرا انه ســيـــعــلن قــبـل نــهــايــة
ــوسم إجـراءات عــمـلــيـة في هـذا ا

اجملال.

وقال مديره النمسوي توتو وولف
(ال مـكان لـلعـنصـرية والـتمـييز في
مــجـتــمـعـنــا في ريـاضــتـنـا أو في
ـان اجلـذري فـريـقـنـا: هـذا هـو اال

رسيدس).
واتــخــذ هــامــيــلــتــون في الــفــتــرة
ـاضيـة سلـسلة مـواقف منـاهضة ا
ــبـادر الى لــلــعـنــصــريـة اذ كــان ا
انــتـقـاد غـيـاب الــسـائـقـ عن دعم
الــتـــظــاهــرات الــتي انـــطــلــقت في
ية عدة تحدة ومدن عا الـواليات ا
إثـر مقتل فلويـد خالل توقيفه على
يــــد شـــرطي أبــــيض في مــــديـــنـــة
مــيـنـيـابـولــيس أواخـر أيـار/مـايـو
ــــاضي. وشــــارك بــــطل الــــعــــالم ا
بـدوره في تظاهـرة ضد العـنصرية
فـي لنـدن وأعلن عـزمه على إطالق
جلـــنــة حتـــفّـــز عــلى الـــتـــنــوع في

رياضة الفئة األولى.

{ نــيــقــوســيـا- (أ ف ب)  –كــشف
فـــريق مـــرســـيـــدس بـــطل الـــعـــالم
لــلـفــورمـوال واحــد انه ســيـخـوض
بــطــولـة  2020الــتي تــنـطــلق هـذا
األسـبـوع بـعد تـأخـر أشهـر بـسبب

ـــســــتـــجـــد فــــيـــروس كـــورونــــا ا
بـسـيارتـ مـطلـيـت بـاألسود في
ـنـاهِـضـة رســالـة دعم لـلـحـركــات ا

للعنصرية.
وعُــرف الــفــريق عــلى مــدى عــقـود

{ تــايــبــيه- بــكــ -(أ ف ب) –
أعلـنت حديـقة حـيوانـات تايـبيه
االثن أن باندا عمالقـة منحتها
الـصــ لـتـايــوان وضـعت شـبال

ثانيا بعد تلقيحها اصطناعيا.
وكـانت (يـوان يـوان) وشـريـكـهـا
(تـــوان تـــوان) من أبـــرز عـــوامل
اجلذب في الـبالد مـنـذ وصولـها
مـن الـــصــــ فـي الــــعـــام 2008
ـــا كـــان آنـــذاك عـالقــات كـــرمـــز 

جـــــــــيــــــــــدة بـــــــــ
. وقــالت اجلــانــبـ
حديـقة احلـيوانات
إن الـشــبل الـذي لم
يــطــلـق عــلــيه اسم
بــــعــــد ويـــزن 186
غـرامــا ولــد األحـد
بــــــعـــــد مـــــخـــــاض
اســــتــــمــــر خــــمس

ساعات.
وأضـافت في بـيـان
(كـــنــا نـــأمل في أن
تـــــتــــمـــــكن األم من
رعايـة الـشـبل. لكن
يــــــوان يـــــوان قـــــد
تـكـون مـتـعـبـة جدا
من عملية الوالدة…
لـــذلك قـــررنـــا أخــذ
الــشـبـل) لـيــطــعـمه
مــقــدمــو الــرعــايـة.

وأوضــحت أن الـــشــبل في حــال
مـــســتــقــرة بــعـــد مــعــاجلــته من

إصابة طفيفة في ظهره.
وفي العام 2013 وضعت (يوان
يـوان) أنـثى شـبـل أطـلق عـلـيـهـا
(يـــــوان زاي) وهـي أول بـــــانــــدا
عمالقـة تولـد في تايـوان. وعادة
ما تـعير بـك حـيوانات الـباندا
فقط ويـجب إرسـال أي دب يـولد

. في اخلارج إلى الص

لــــكن في خــــروج نــــادر عن هـــذا
الــبــروتــوكــول ســمح لــتــايــوان
بـاالحتـفـاظ بـ(يـوان زاي) إذ كان
ــســؤولـ والــداهــا هـبــة وفــقـا 

تايبيه.
ولم يـتـبق في الـبـريـة إال حـوالى
1600 بــــانـــــدا وهي مــــوجــــودة
بـــشــكل رئـــيــسـي في مــقـــاطــعــة
سـيـتــشـوان مع حـوالى 300 في

األسر حول العالم.

{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت -
- قـــالـت شـــركـــة والـت ديـــزني
الهي إنــهــا ســتــجـدد لــعــبــة ا
) لـتـصبح عن (سـبالش ماونـ
تيـانا أول أميـرة ببشـرة داكنة
بــ أمــيــرات شــركــة الـتــرفــيه
تـحركة وجنمـة فيـلم الرسـوم ا
(األمـــــيــــــرة والـــــضـــــفـــــدع)(ذا
بـرينـسـيس آند ذا فـروج) الذي

صدر في عام 2009.
جـــــــاء اإلعالن بـــعـــد انـــتـــقــاد
لــلـــفـــكـــرة احلـــالــيـــة لـــلـــعـــبــة
ـســتـنــدة إلى فـيــلم (أغــنـيـة وا
اجلــــــنــــــوب) (ســـــوجن أوف ذا

ساوث) لعام 1946.
 وهــنـاك عـريـضـة حـديـثـة عـلى
اإلنترنت تتهم الفيلم بالترويج

طية. ألفكار عنصرية 
وقــالـــــت ديــزنـي في مــنــشــور
إنـهـا (ســتـجـري إعــادة تـصـور
كـامـلة قـريـبـا لسـبالش مـاون
بـــقــصــــــة مــحــورهـــا األمــيــرة

تيانا).
وأضـافت الشـركة (تـيانـا امرأة
عـــصــريـــة وشــجـــاعــة وقـــويــة

تسعى وراء أحالمهـا وال يحيد
نظـرها أبـدا عمـا هو مـهم حقا.
إنــهـــا قــصــة رائــعــة تــتــضــمن

شخصية رئيسية قوي)..
وتــعـيـد شـركــات في هـولـيـوود

مـن بــــيـــــنــــهــــا
ديــزنـي الــنــظـر
في أعـــمـــال من
ــــــــــاضـي فـي ا
ضــــــوء جتـــــدد
مـــــطـــــالـــــبـــــات
بـــــالــــــعـــــدالـــــة
الـــعـــرقـــيـــة في
أعــــقــــاب وفـــاة
األمـــــــــريــــــــــكي
األســود جـورج
فـــلــــويـــد خالل
دينة اعتقـاله 

منيابوليس.
وتـــــــــــــقـــــــــــــول
الـــــعــــريـــــضــــة
ــــنـــــــــشـــورة ا
عـــــــلـى مـــــــوقع
(تـــــــشــــــيـــــــنج.
أورج) إن
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