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طبعة العراق 
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الكات الطبـية في العراق تـواجههـا ا
عـلى عـكس مـا يحـدث في دول الـعالم
االخــــرى الــــتـي دأبت عــــلى تــــقــــد
مـخـتـلف احلـوافـز للـمالكـات الـطـبـية
والـــصـــحـــيـــة من اجل دعـــمـــهم وهم
يـواجهون فـايروس كورونـا بوصفهم
حـــائـط الـــصـــد االول الـــذي البـــد من
صاب بالفايروس) عاجلة ا توفره 
مـشـددا عـلى ان (الـنـقـابـة تـمـتـنع عن
اعـالن اضـــــراب عــــــام عـن الـــــعــــــمل
احـــتـــجــاجـــا عـــلى تـــأخـــر الــرواتب
ــنــطـقــيـة والــقــرارات االخـرى غــيـر ا
ـتـعـلقـة بـادارة االزمى الصـحـية في ا
الــبــلــد انــطالقــا من ادراكــهــا لــلـدور
الكـات الــكــبـيــر الـذي تــضــطـلـع به ا
الـطبية في مـواجهة اجلائـحة وتقد
انها مـختلف اخلـدمات للمـرضى وا
هـنـة الـتي حتتم ـطـلق بـانسـانـيـة ا ا
ن يحتاج عـلى الطبيب تقـد العون 
الــيـه). وكــانت نــقــابــة االطــبــاء فــرع
بـــغــداد قـــد اســتــنـــكــرت فـي رســالــة
مــوجـهـة الى رئــيس مـجـلس الـوزراء
الية  تـأخر صرف الرواتب. ووزيـر ا
وقــالت في رســالـتــهـا الــتي تـلــقـتــهـا

اعـطـاءهم مـسـتـحـقـاتـهم وهي لـيـست
ـــا حــــقـــوق مــــنـــة وال مــــكـــرمــــة وا
اكــتـســبـوهـا بــجـهــودهم)  مـضــيـفـة
(ونـــحن ال نـــقـــبل مـــصـــادرة جـــهــود
زمـالئـــنـــا واخـــوتـــنــــا وهم في وسط
مـنـازلـتـهم الـكبـرى الـتي يـذودون بـها
عن صــحــة ابـنــاء بـلــدنــا فـقــد حتـمل
زمالؤنـا الـكـثـير وصـبـروا عـلى نقص
ـسـتـلـزمـات وحتـمل اعـباء االدويـة وا
الــــفـــشـل احلـــكـــومـي في ادارة ازمـــة
كـورونا فصبـرنا وفي الع قذى وفي
احلــلق شـجـا اكــرامـا ألبـنـاء شــعـبـنـا
والـتزاما منا بالقسم ووعدنا لهم اننا
. سـنـبـقى نـرعـاهم آلخـر نـفس فـيـنا) 
ـنح واخــتـتــمت الـنــقـابــة الـرسـالــة 
اجلـهات التنفيذية مهلة اسبوع واحد
مـهددة (نـنتـظر مـنكم وانـتم على سدة
احلــكم وخالل االســبــوع الـقــادم فـقط
انــهــاء مــلف الــرواتـب وتــســلــيــمــهـا
واال ــسـتـحــقـيـهــا قـبل فـوات االوان 
ســيــكــون لــنـا كـالم اخـر). مـن جـهــته
طـالب عـضـو جلنـة الـصحـة الـنيـابـية
ــــوســـوي  وزارة عــــبــــد احلـــســــ ا
الـصــحـة بـرفع الـغـمـوض عن طـريـقـة

ـاضي انه (لـغاية (الـزمان) االسـبوع ا
الـيــوم مـضى عـلى مالكـاتـنـا الـطـبـيـة
والـتـمـريـضـيـة والصـحـيـة واخلـدمـية
اكـــثــر من خـــمــســـة واربــعـــ يــومــا
ــــيــــدان وفي ردهــــات والزالــــوا فـي ا
مــؤسـسـاتـنـا الــصـحـيـة وهم من دون
رواتـب والكل يعرف ان هؤالء االبطال
لـديــهم عـوائل والـتـزامـات تـسـتـوجب
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الــسـيـاسـيـة واإلقـتــصـاديـة واألمـنـيـة
واإلجــتـــمــاعــيــة لــقــرار دول االحتــاد
األوربـي إدراج الـعـراق ضــمن قــائـمـة
الــدول الـتـي تـعــاني اخملـاطــر وغـسل
األموال وتمويل اإلرهاب. واضاف في
تـعـليق تـلـقته (الـزمـان) امس ان (هذا
الـــقـــرار يــحـــرم ايـــضـــا الــعـــراق من
تــســـهــيالت كــبــيـــرة عــلى مــســتــوى
ـالية وحـركة األموال منه الـتعامالت ا
وإلــيه مـثل اإلسـتـثـمـارات والـقـروض
ـالـيـة ومـساعـدات إسـتـكـمال ـنح ا وا
ــنـــكــوبــة ــنــاطـق ا إعـــادة إعــمـــار  ا
بــاإلرهــاب والــنــهــوض بــالــتــنــمــيـة)
مـســتـدركـا بـالـقـول (أمـامي مـؤشـرات
عـراقية إيجابية األول قانوني كتلبية
ـتطلـبات والثاني مـؤسسي والثالث ا
األول تــشـريع تــقــيــيـمـي دولي أوربي
مـجلس النواب قـانون مكافـحة غسيل
األمــوال قـبل سـنــوات وهـذا الـقـانـون
أطـار آللـيـات مـكافـحـة غـسـيل األموال
والـــــثـــــاني وجـــــود دائـــــرة عـــــامــــة
ـكـافحـة غسـيل األموال مـتـخصـصة 
ــركـزي والــثـالث تــقـيـيم في الــبـنك ا

ـركزي كـأفضل رئيس مـحافظ الـبنك ا
بـنك مـركـزي من قـبل اإلحتـاد األوربي
ومـنظمـات دولية مـالية وهـناك مؤشر
ســــلــــبي  إعــــتــــمـــاده مـن اإلحتـــاد
وهـو إعـتـمـاد الـتـصـريـحـات األوربي 
اإلعالمـية لـعدد من الـنواب العـراقي

ركزي). جتاه البنك ا
 وتــابع مــوسى (يــبـدو أن الــعـراق لم
يــسـتـثـمـر الـزمن مـنـذ  4سـنـوات  اذ
كـانت هنالك فرص كـبيرة أمام العراق
 لـلقيام بتحـليل البيئة من خالل فريق
وطـني متـعدد األطـراف لوضع جداول
كافحة لالزمـة وتبني سياسة وطـنية 
غـسيل األمـوال والسيـطرة عـلى حركة
األمــوال ومالحــقـة تــمــويل اإلرهـاب)
مـشيرا الى انه  (يـدرج ضمن السيادة
الـــوطــنـــيــة والـــواليــة الـــدســتـــوريــة
والـقـانـونـيـة مـسألـة تـفـسـيـر اإلرهاب
واجلــهـات اإلرهـابـيـة حـسب كل دولـة
ونـظامها الداخـلي اذ ال يوجد تعريف
مـوحد لإلرهـاب واجلهات اإلرهـابية).
وتــقــدم مــوسى بــبـعـض الـرؤى ألجل
إحــتــواء هــذا الــقــرار اخلــطــيـر عــلى

الــعـراق وهـو الــبـلــد األكـثـر تــعـرضـا
لـإلرهاب وتـفجـيراته ودعـا الى اجراء
(حتـلـيل لـلـبـيئـة واإلبـتـعـاد عن الكالم
الــعـاطــفي لـلــدفـاع عن الــعـراق وهـذا
لنـلـجأ الى ن يـدافع عن بـلـده  شـرف 
لــغــة الــعــمل والــتـطــبــيق)  مــطــلــقـا
تـسـاؤالت مـهـمـة  مـفـاده (هل الـعـراق
يــعــتــمــد عــلى فــريق وطــني مــتــعـدد
ـكـافـحـة غـسيـل األموال?هل األطـراف 
مــؤسـســات الــفـريق الــوطــني لـديــهـا
ـعـلـومـات وما مـؤشـر قـيـاس وجمع ا
هــو وكـيف?هل هـنـالك دعـاوى غـسـيل
األمـــوال لـــدى احملـــاكـم الـــعـــراقـــيــة
احملــســومـة مــنــهـا وقــيــد الـتــحــقـيق
والـتقاضي وإعالن األحـكام الباتة?هل
تـــولى مــكــتب اإلدعـــاء الــعــام اقــامــة
دعــاوى وقـدم لــوائح إتــهـام وقــبـلــهـا
ؤسسات الـتحري? هل تتشـارك هذه ا
مـعلـوماتـها مع أجـهزة إنـفاذ الـقانون
ـؤسـسات األخـرى ذات الـعالقة في وا
الـــفــريق الـــوطــني?مـــا دور اجلــهــات
ـاليـة والرقـابة اإلسـتبـاقية الـرقابـية ا
الحقة?هل لدى العراق فـي الكشف وا

جـهـاز إلنفـاذ الـقانـون مهـامه مالحـقة
غـسيل األموال وتمويل اإلرهاب وهل
ؤسسات تـشارك معلـوماته مع بقـية ا
ذات الــعالقـة ?هل لـدى الـعـراق جـهـاز
ــراقــبــة ورصـد إســتــخــبـارات مــالي 
حــــركــــة األمــــوال من الــــبــــدايــــة الى
الـنـهــايـة? هل لـديـنـا تـقـيـيم لـشـركـات
ـنـفـعة أي قـطـاع األعـمـال وأصحـاب ا
الـشركـاء وإرتباطـاتها وتـبعيـتها? هل
ــصــارف الــعــراقــيــة حتت الــرقــابـة ا
والـــرصــد ولـــهــا مــقـــرات مــعـــلــومــة
صارف? هل وخـارطة بالـفروع لهـذه ا
ـؤسسات العراقـية والفريق الوطني ا
ـعـلومـات وتـقـوم بإبالغ تـفـصح عن ا
اجلــمـهـور بــشـكل دوري? هل لــلـدولـة
ـنـافـذ الـبـريـة سـيــطـرة كـامـلـة عـلـى ا
والـــبــحــريــة واجلـــويــة? هل تــشــارك
ــدني في هـذا مــؤســسـات اجملــتــمع ا
نــقـابــة احملــامـ كــنــمـوذج الــفــريق 
ـتخـصـص ? ـنـظـمات واألفـرات ا وا
هل يــعــتــمــد الـعــراق عــلى الــتــعـاون
الـدولي كـجهـة دعم وتـبادل مـعلـومات
وبـنـاء سـيـاسـات وطـنـيـة عـامـة بـهـذا

اخلـــصــوص? والــســـؤال األخــيــر هل
يـعـتـمد الـعـراق عـلى سـياسـة وطـنـية
عــامــة قــطــاعــيــة لــتــعــزيــز الــنــزاهـة
ومـكـافـحـة الـفـسـاد مـتـسـلـحـة بـإرادة
ســيـــاســيــة)? وفي ســيــاق آخــر حــذر
صــنـدوق الـنـقـد الـدولي من أن مـعـدل
إفـالس الــــشـــــركــــات الـــــصــــغـــــيــــرة
ـتـوسطـة قد يـتضـاعف ثالث مرات وا
هـــذا الـــعـــام في حـــال غـــيــاب الـــدعم
ـا يـهـدد بـوقف احلــكـومي الـكـافـي 
االنـتـعـاش االقـتـصـادي ويـسـبب عـدم
ـالي.وقـال في تـقـريـر إن االســتـقـرار ا
وظـف في  17 دولـة يـشـير حتـلـيل ا
إلـى أن حــاالت إفالس الــشـــركــات قــد
تـــرتــفع إلى  12 من  4  قـــبل تــفــشي
الــوبـاء.واضـاف قــد (تـرتــفع مـعـدالت
اإلفـالس في قطاع اخلـدمات في الـبلد
العادي بأكثر من  20 نقطة مئوية في
اخلـدمـات اإلدارية والـفـنون والـتـرفيه
واالســتـجـمـام والـتـعــلـيم) مـبـيـنـا ان
(األنــشــطـة األســاســيـة مــثل الــزراعـة
ـيـاه والنـفـايات قـد ال تـشهـد سوى وا

واً طفيفاً في معدالت اإلفالس).
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قابر معزولة. دفن ضحايا كورونا 
ــوســوي في بــيـــان تــلــقــته  وقـــال  ا
(الـزمان) امس (نـطالب وزارة الـصحة
بِـــرَفـع الــغـــمـــوض وتـــوجـــيـه دوائــر
الـــصـــحـــة كـــافـــة بـــعـــدم وجــودِ داعٍ
الشــتـراط دفن ضـحـايـا وبـاء كـورونـا
ـقـابر مـعـزولة وبـالـطريـقـة الغـريـبة
واخملــيــفــة الـتي يــتم اعــتــمــادهـا في
عـملية الـدفن بعيداً عن اي حـقيقة عل
الى ان (رأي مـنظـمة الـصحـة الدولـية
ــؤســســات الــعــلـمــيــة الــرصــيــنـة وا
كـجـامعـة هوبـكنـز وجـامعـة اكسـفورد
يــشـتـرط فـقط ان يــتـولى الـدفن فـريق
مــخــتـص ومــتــدرب في الــتــعــامل مع
الـوباء ومن دون اشتراطات العزل في
مــكـان الـدفن او عـمق احلـفـر والى مـا
غـير ذلك). وتـابع (مع ان هـنالك كـتابا
صــدر من الـوزارة قــبل اشـهــر يـعـطي
ألهـالي الـضحـايا احلـريـة في اختـيار
مـكـان الـدفن اال ان بـعـض احملـافـظات
كـمحافظة النجف لم تتعامل وفق هذا
الـتـوجـيه).ونـعى رئـيس خـلـيـة االزمة
الـنيابـية النائب األول لـرئيس مجلس
النواب حسن كر الكعبي رحيل عدد
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لندن

ة من وسائل احلروب ب الدول وب األفراد وب اإلشاعـةُ وسيلة قد
اجلمـاعات  السياسية واالقـتصادية .. وعلى الرغم من أنّ اإلشاعة في
اللغـة كلمة محايدة بوصفها عـمالً لترويج النبأ وإيصاله الى أبعد مدى
ـعـلـومةَ  اال أنـهـا ذهـبتْ حـصريـا كـونَـهـا  اخلـبـر غـير الـصـحـيح أو ا
ـهـوّلـة  بل حتــولتْ اإلشـاعـة ذاتُـهـا الـى مـصـطـلح يُـدْرَسْ الـصـغـيــرة ا
ـعــاهـد واجلــامـعـات بــعـد أنْ تــشـعّــبت وظـائــفُـهـا ويُــدرّسُ في كـبــرى ا
ومـواصـفاتُـها   فـتجـد اإلشـاعة الـبيـضاء واإلشـاعـة السـريعـة العـابرة
والــهــجــوم بــاإلشــاعــة  واإلشــاعـة جلـسّ الـنــبْـض في عــالم الــتــجـارة
والريـاضة والسيـاحة والسيـاسة وتسمى بـاإلشاعة اإلستـطالعية التي
يتم اتـخاذُ القرارات بنـاءً على تأثيـرِها وردود الفعل بإزاءِ مـايردُ فيها 
وإشــاعــة الــتــحــريض الــتي تــعــدّ من أخــطــرِ اإلشــاعــات السـيــمــا في
نفلتة أمنياً  وإشاعات التسقيط واحلطّ من شأن اخلصم اجملتـمعات ا
أو بـتـضخـيم أخـبار شـخـصـية صـغـيـرة و توظـيـفهـا في غـيـرِ سيـاقـها 
ا طرائف تـقللُ من قـيمة الـفرد في اجملـتمع  وهو افتـراض أخبـار ور
ـنافسـات العامـة السيمـا السيـاسية من نوع اإلشـاعات الوضـيعة في ا
ـتـكـررة حـ يُـضـطـرُ مـطـلـقو هـذا الـنـوع من ـفـارقـات ا مـنـهـا  ومن ا
اإلشاعـات الفـتّاكـة أنفـسُهم الى الـتوافق واجلـلوس مع خـصومـهم عند
عادالت والظروف فيكونوا أكـثر الناس إحراجاً وأضعفهم حُجّة تغَـيّر ا
 ألنّ الـتـنـافسَ  في شـؤون البالد والـعـبـاد يتـطـلب مـستـوىً رفـيـعاً من
ا يحطّ من قَدْرِهم. لكنّ ا يخدم الناس ال  التوازن واحلكمة والتنابز 
ـسـتـخـدمـة لالمل كلّ هـذه األنــواع وغـيـرهـا من اإلشـاعـات اجلـاهــزة ا
واحتـواء الغضب  أو الرعب والتخويف للـتغطية على حادث أو إجراء
سـائـد  كلُّ هـذه في جـهـة  واالشـاعـة بـالـوفـاة شيء آخـر  فـاالشـاعة
بالـوفاة آخر الـسبل اخلاسـرة بعـد جتريب جمـيع األسلحـة واإلشاعات
ـوت الـذي هـو حقٌّ وفــنـاءُ حـتـمي األخــرى مع اخلـصم  فـلم يــبق اال ا
لـلـجـميع مـتى مـاحـانت ساعـتُه  لـكـنّه يدلّ داللـةُ نـفـسيـة بـارزةً على أنّ
مطـلقي إشاعةِ الوفاة قد اختنـقوا بقوةِ خصمهم  وخسروا كلّ جوالت
عـلنةِ مـعه  بل وأُحبِطتْ جـميعُ األنواع األخرى من بـطّنةَ وا واجـهة ا ا

اإلشاعاتِ للنَيْلِ منْه. 
ـا أطـلتُ قـلـيالً في مـقدمـتي الـتي البـد مـنـها هـذه  فـقـد كُـتِـبَتْ فعالً ر
سـتوى الفزع الذي أصابـني وأنا أسمع نبأ رحيل األديب واإلعالمي
والـسـياسي الـعـراقي الـكبـيـر سعـد الـبـزاز  ولكـوني بـعيـداً عن الـبزاز
والعالقة مـباشرة لي به اآلن وأكتب في غيرِ مـنبره أحتدثُ بحريةٍ تامه
وأنـا أعـرفه منـذ فـتـرة طويـلـة  وإنْ كـانت صـداقتُـنـا الـطفـيـفـة منـقـطـعةَ
الوصل  أحـفظ له أنّه من قالئل العـراقيـ العنـصرين للـعراق  اليرى
العـالم بثقافته وأدبه وحضاراته وشعـوبه األ عبر نافذة العراق  داعماً
ـاليـة الـتي ليس من ا يـتيـسـر له من الوفـرة ا ألدبائه وفـنانـيه وشـعبـه 
السـهل الوصـول الـيهـا الجناز مـشروع ثـقافي وطـني في عـالم ملـتبس
مـتـغيّـر  يـصعب عـلى أعـظم البـرامج أنْ تـتمـاسك وتـكون حـيـادية عـند
اخلوض فـيه. سعد الـبزاز مـدللّ السلـطة الـسابقـة الذي انـتفضَ علـيها
وحـاربـهــا وهي في قـوّتــهـا  حـافـظ عـلى أنْ يـكــونَ مـثــقـفـاً بــعـيـداً عن
ـعـارضــة الـعـراقـيـة  وقـد خَـرجتُ االبـتالع الـسـيــاسي الـشـائع أيـام ا
شـخـصـياً بـانـطـبـاع من جلـسـة  ضـمتـنـا صـيف عام   1992االسـتاذ
ارشد تـوفيـق والشـاعر الـراحل زهـير الـدجـيلي واالسـتـاذ سعـد وأنا 
حتدّثَ فـيها عن مشروع الزمان وأفـكار شتى التنقطع كالـتي يتميز بها
البزاز  إنّ هذا الرجل مؤسسة ثقافية وسياسية لوحده  وأنّ مشروع
ــشــاريع  حــتى حــ  أدرَجَتْ الــعــراق في رأسه أكــبــر من جـــمــيع ا
ـشـاركـة في مـؤتـمـر لـنـدن اسم الـبـزاز ـعـارضـة الـعـراقـيـة  ا أحـزابُ ا
فترضة بـعد سقوط النظام ضمن التـشكيلة األولى للـحكومة العراقـية ا
تابعة والـتنسيق كـانَ اسمُه نشازاً فيـها فالبزاز أو ماسمـيت بلجنـة ا
دني .. كيف يـعمل على اليعـمل الّا لتـحقـيق فكرةٍ واحـدة هي العـراق ا
ذلك ? الى أين يـتجـه والى أي حدود تـعـدّد وسـائلُه ? مـاهي الـتـوازنات
ـشـروع?  هـذا األمر الـتي لـعِبَ عـلـيهـا? واجلـهـات التـي وظّفـهـا لـهذا ا
يخـصّه بل هو الذي فتَحَ شهية اإلشاعات اخملـتلفة على مصاريعها في
تقـيـيـمـات مـتـنـاقـضـة لـهـذه الشـخـصـيـة الـفـريـدة . لـكـنّـها  فـي الغـالب
إشـاعـات تـخـمـدهــا احلـقـائق فـلـكل إشــاعـة دواؤهـا عـنـد سـعـد الـذي
ـتغـيراتِ كنُ قـياسُـه على وفقِ رأيٍ ضـيق أو تهـمةٍ عـابرة . بل إن ا ال
السـريعةً اخملتلـفة في العراق بعـد احلرب واسقاط النظـام الذي يحكمه
جعـلتْ من الطبـقة الـسياسـية هي الـتي تُنـافقُه  وتتـقرب الـيه بشروطه
وتنـافقُ مـؤسسـتَه النـاجـحة جـداً  وإعالمَه الـذي أصبَحَ إعالمَ الـعراق
الذي تـراه كـلَه على شـاشـة قنـاته أو صـفـحات جـريـدته  ينـتـقدونه في
العَـلنْ ويحـابونَه في الـسر  يـقاطـعونَه في الـسرّ ويـستـجيـبون لـنداءاته
اإلعالميـة في العلَنْ  بحيثُ لم يبق  خطاب لقومية  أو دين أومذهب أو
حزب أو جـماعة أو شريحة اجتماعية أو شخصية سياسية أو دينية أو
رأي ورأي مضـاد على اإلطالق االّ  وظهـر على  شاشـة قناة  الـشرقية
أو صفـحات الـزمان ! لـتمـر علـيه أجـيالُ الـسيـاسيـ الذين هـرِموا أو
فـيصبح احلَـكيمَ والراعي  الذين نـبَتوا في الـوسط السيـاسي اجلديد 
العـصيَّ عـلى اإلبتالع مـن جهـة أو دولة أو انـتـماء غـيـر العـراق وعـليه
بعـد ذلك ذابتْ األسلـحةُ  الـتي استـهدفت سـعد الـبزاز كـلُهـا  وخابتْ
جمـيع اإلشاعات بـأغراضـها اخملـتلـفة لتـنتـهي الى اإلشاعـة الرخـيصة
وته  وهي ما نسميه هنا  إشاعة التمني من قبل اخلاسرين األخيـرة 
 اخلـاسـريـن الـذين اليـرون بـأنّ هــنـاك أشـخـاصـاً حــيـاتُـهم هي نـبض
للـبالد واحلـوار احلـر احلقـيـقي من اجل الـوطن والـناس  حـيـاة سـعد
ضي البـزاز بعد كل ذلك مثمرة البدّ أنْ يجيدَ العراقيون قِطافَها بدلَ ا
الى حروبٍ صـغيرةٍ عـمياء يسـتخدم فـيها مـحاربون هَـزْلى  قضاءَ الله
ـديدَ ألبي الـطيب وقدرَه رغـبةً مـريـضةً في إزاحـة خصـومهم.. الـعـمرَ ا
ِ الـعـراق وأوحــالِه الـتي الـعــراقي  وهـو يــقـودُ مـركــبَه الالمع في طــ
عاييرَ راساً على عَقِب  ليَصْدُقَ فيها قولُ اجلواهري العَظيم  : قلبتْ ا

تَطاوَلَ القاعُ حتىّ استَقْعَرَتْ قِمَمُ 
واسْتأسَدَ الغَيُّ حتى استُنْوِقَ الرَشَد.

{ نقالً عن الزميلة (الدستور)
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كــشف الـنـائب عن كــتـلـة  الـصـادقـون
ثـامر ذيـبان عن وجـود توجه حـقيقي
ـــالــيــة لــتــوزيع رواتب لــدى وزارة ا
ــتــقــاعــدين قــبل عــيــد ــوظــفـــ وا ا
االضـحى. ونـقل بـيان تـلقـته (الـزمان)
امـس عن ذيـبـان قـوله انه (بـعـد اقـرار
قـانـون االقـتراض الـداخـلي اصـبحت
هـناك سـيولـة مالـية جـيدة لـدى البنك
ـــصــارف وكـــذلك وزارة ـــركـــزي وا ا
ـالـية ولـهذا هـناك نـيـة حقـيقـية في ا
ـتـقـاعدين ـوظـفـ وا تـوزيع رواتب ا
ايـضـا قـبل عـيـد االضـحى) مـؤكدا ان
ــخــتـلف ــوظــفـ  (جــمــيع رواتب ا
الـــوزارات ســـوف تـــصـــرف  دون اي
اضي تـأخير كـما حصل في الـشهر ا
عـندمـا  تأخر صـرف الرواتب). وشدد
ذيــبــان عــلى الــقــول ان (كل الــرواتب
ســتـطـلق مــعـاً). من جـهــته قـال وزيـر
ئة  من ـالية علي عالوي ان ( 20 با ا
مـوازنة الرواتب تصرف على موظف
ال يــداومـون او يــتـقــاضـون اكــثـر من

وظف راتب  ) مشيرا الى ان (عدد ا
الـفضائـي يقدر بـ 250 الف شخص
ــوظـفـ ودوائــر الـدولـة مــتـخــمـة بـا
بــدون تـقــد أي خـدمــات). ونـقل عن
عـالوي قـــــوله فـي تـــــصـــــريح ان ( 6
مـالي شـخص يتـقـاضون رواتب من
احلـكـومـة) مـنوهـا الى ان (احلـكـومة
ـصدر الرئـيس للـتوظيف). لن تـكون ا
وبـشـأن الـتـعـاون مع الـسـعـوديـة قـال
عالوي (لـديـنـا تـعـاون مع الـسـعـودية
عـــلى مــســتـــوى الــكــهـــربــاء والــغــاز
والــطـاقـة الـبــديـلـة ) مـضــيـفـا (نـحن
ـــنــــتـــجـــات نــــحـــتــــاج إلى وجــــود ا
الــسـعـوديــة بـشـكل اكــبـر في الـعـراق
ونـــحن  نـــريـــد تــوازنـــا في الـــســوق
ـــنـــتـــجـــات الـــعــــراقـــيـــة بـــوجــــود ا
الـسـعوديـة). وكشف عن (تـفـعيل بـناء
ـبلغ ـديـنـة الريـاضـيـة الـسعـوديـة  ا
مــلــيـار دوالر فـي الـعــراق) مــؤكـدا ان
(الــسـعــوديـة تـبــرعت بـإعــادة تـأهـيل
مـنفذ عرعر من جـهة العراق).من جهة
اخـرى حذر اخلبير االقـتصادي سعيد
يــــاســـ مــــوسى من الــــتـــداعــــيـــات
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اعـــلن نــقــيـب األطــبــاء عـــبــد األمــيــر
ـتـأخـرة الــشـمـري صـرف الــرواتب ا
لـقسم من موظفي الـصحة  مؤكدا ان
ـهــنــة حتـول دون اعالن انــســانـيــة ا
الـنـقـابـة اضـرابـا عـامـا بـسـبب تـأخر
الكــات الــطـــبــيــة  في وقت رواتـب ا
سـلـجت وزارة الصـحة والـبيـئة امس
اصــابـات جـديـدة بـفـايـروس كـورونـا
بـلـغت 2310 حـاالت. وقـال الـشـمـري
ـعنـية لـ(الـزمـان) امس ان (اجلهـات ا
صــــرفـت رواتب قــــسم من مــــوظــــفي
ـؤسـسـات الـصـحـيـة فـيـمـا ال تـزال ا
ـالكـات الــطــبــيــة بــدون رواتب رغم ا
ـطـالبـات العـديدة الـتي تـقدمت بـها ا

اضـيـة) مـشـيرا الـنـقـابـة في االيـام ا
ـالكات الطبيـة تبذل جهودا الى ان (ا
جـبـارة في مواجـهة فـايروس كـورونا
وعــلــيــنــا ان نــكــافــئــهم ال ان نــؤخـر
رواتـبـهم). وتـابـع (هم مـوظـفـون لدى
الـدولـة وبـحاجـة مـاسـة الى رواتـبهم
( الــتي تـأخــرت ألكـثـر من اســبـوعـ
عــازيـا تـأخــيـر الـرواتب الـى سـبـبـ
مـــالي واداري . واوضح ان (الــســبب
ـالي يـتمـثل في عدم تـوفر الـسيـولة ا
الـنقـدية امـا السـبب االداري فيـتعلق
بـنـقل الـصالحـيـات من الـوزارات الى
احلـكـومـات احملـليـة في احملـافـظات 
مـا ادى الى تـأخر صـرف الرواتب في
احملــــافــــظــــات).وابــــدى الــــشــــمـــري
ـــعــانـــاة الــتي اســـتــغـــرابه جــراء (ا

مـن شهداء اجليش االبيض. وبحسب
ـكتـبه فقـد عزى الـكعـبي  بوفاة بـيان 
مـعـاون مـديـر صـحـة الـنـجف األشرف
الـدكـتـور حـسن احلـاتـمي  والـطـبيب
االسـتــشـاري في مـسـتـشـفى االمـامـ
الـكـاظـم الـدكـتـور شعالن الـعـبودي
بــعـد أصـابـتـهـمــا بـفـايـروس كـورونـا
.ودعــا الــكــعـبـي (الـســلــطــات الـثالث
ـؤســسـات احلـكــومـيـة والــوزارات وا
وجـــمــيـع وســائـل االعالم لــتـــكـــثــيف
الكـات الـطبـية عـمـليـات دعم جـهود ا
والــصـحـيـة والــتـمـريـضــيـة ومـنع كل
مــحــاوالت اســتــهــدافــهم والــتــجــاوز
عـليـهم ) مطالـبا بـ(إيالء اسـر شهداء
الـكـوادر الصـحيـة ما يـسـتحـقونه من
رعـايـة واهـتـمـام) مـجـددا تـأكـيـده أن
(مــــجــــلس الــــنـــواب بــــصــــدد اقـــرار
تــشـريـعــات تـكــفل امـتـيــازات خـاصـة
لــشـــهــداء اجلــيش األبــيض تــقــديــرا
لــتــضــحـيــاتــهم الــشــجــاعــة في هـذه
ــعـركـة). من جـهــتـهـا سـجـلت وزارة ا
الـصـحـة والبـيـئة 2036 حـالـة شـفاء
من كورونا مقابل 2310 حالة اصابة

والوفيات  90 حالة.

عبد االمير الشمري
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أبـلغ وزيـر اخلـارجـيـة اإليـراني مـحـمد
جـواد ظريف رئيس الوزراء  مصطفى
الــكـاظـمي خالل لــقـائـهــمـا في بـغـداد
امـس ان بالده تــــتــــرقـب عــــلى أعــــلى
ـسـتـويات زيـارته الى طـهـران  لـبدء ا
مـــرحــلـــة جــديــدة مـن الــتـــعــاون بــ
الـبـلـدين كـاشـفـا عن الـسـعي لـتـفـعيل
.. واجرى اتـفاقيات كـثيرة ب الـطرف
الـكـاظـمي مـبـاحـثـات مع الـوفـد الـزائر
بـشـأن الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـقـضـايا
ـشـتــرك في مـخــتـلف ذات االهــتـمــام ا
اجملـــاالت. وبـــحـــسب بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس فقد اكد ظريف للكاظمي
سـتـويات (اهـتـمـام إيران عـلى أعـلى ا
ــرتــقــبــة الـى إيــران لــبـدء بــزيــارته ا
مـــرحــلـــة جــديــدة مـن الــتـــعــاون بــ
الـبلـدين) مشـيرا الى أن (إيـران تتـطلع
الى مــرحــلــة جــديــدة وإيــجــابــيــة من
الـــعـالقـــات مع الــــعـــراق  والـــتـــوجه
لـتـفـعـيل االتـفـاقـيـات بـ الـبـلـدين في
مـــخـــتــلف الـــقـــطــاعـــات).بـــدوره اكــد
الـكـاظـمي (أهـمـيـة العالقـات الـثـنـائـية
بـــ الـــعـــراق وإيـــران وتـــطـــويـــرهــا
ا وتـنـمـيـتهـا في مـخـتـلف اجملـاالت 
يــخـدم مـصـالح الـشــعـبـ  فـضالً عن
ـــشـــتـــرك مـن أجل دعم أمن الـــعــــمل ا
ــنـطـقــة واسـتـقــرارهـا) مـضــيـفـا ان ا
(الـــعـــراق يـــســـعى الى تـــأكـــيــد دوره
ـتوازن واإليجابي في صناعة السالم ا
ــا يـنــعـكس ــنـطــقـة  والــتـقــدم في ا
ـزيد من إيـجـابـاً عـلى كل شـعـوبـهـا بـا
االســـتـــقـــرار والـــرفـــاه والـــتـــنـــمـــيـــة
ــســتـــدامــة). كــمــا اســتــقــبل رئــيس ا
اجلـمهوريـة برهم صالح  امس ظريف
  فـي قصر الـسالم ببـغداد وبـحث معه
ــسـتــجـدات الــســيـاســيــة عـلى آخــر ا
الـصـعـيـدين اإلقـلـيـمي والدولـي وسبل
تـعزيز فرص السالم واالستقرار. ونقل
بـيـان رئاسي تـلـقته (الـزمان) امس عن

رئـيس مجلس النواب ورئيس احملكمة
االحتـــاديــة ورئـــيس هـــيــئـــة احلــشــد
الــشـعـبي ورئـيس مــنـظـمـة بـدر هـادي
الــعــامــري. وفي الــســيـاق ذاتـه كـشف
الــســفـيــر اإليــراني لـدى بــغــداد إيـرج
مــســجــدي عن ارســال بالده  طــنـا من
ــعــدات الــطــبــيــة الى ــســاعــدات وا ا
كـافحة فايـروس كورونا.وقال الـعراق 
مسجدي في تصريح صحفي من مطار
بـــغــداد خـالل اســتـــقــبـــال ظــريف إن
(ايـــران ارســـلـت مع ظـــريف طـــنًـــا من
ــسـاعـدات الـطـبـيــة و الـصـحـيـة الى ا
ـواجـهة كـورونـا) مـعـربا عن الـعـراق 
امـله في ان (يـنـجح الـعالم بـسـرعة في
الــتــخـــلص من هــذه اجلــائــحــة الــتي
تـضرب جمـيع شعوب العـالم ) مشيرا
الـى ان (هنـاك تعـاونا جـيدا ب وزارة
الـصحـة االيرانيـة ونظـيرتهـا العـراقية
في مـجـال مـكـافحـة كـورونـا وكذلك في
اجملـاالت الـطبـية والـصـحيـة االخرى).
ـرافق له مـوقع وزار ظــريف والـوفـد ا
اسـتـهـداف قـائد فـيـلق الـقـدس الـفريق
قـاسم سـليـماني ونـائب رئيس احلـشد
ـهندس ورفاقهما الـشعبي ابو مهدي ا
قـرب مطار بغداد الدولي.  وكان ظريف
قــد اكــد قــبـــيل قــدومه الى بــغــداد انه
ـسـؤولـيـ الـعـراقـيـ سـيــبـحث مع ا
ــهـنـدس مــلف اغـتــيـال ســلـيــمـاني وا

ورفاقهما. 
وكـشف نـائب رئـيس الـوزراء لـلـشؤون
ـالـيـة عـلي عـبـد االقـتـصـاديـة وزيـر ا
األمــيـر عـالوي ان الـكــاظـمي  ســيـزور
ــمـلـكـة الــعـربـيــة الـسـعــوديـة الـيـوم ا
االثــنـ لـتـوقــيع اتـفـاقـيــات وصـفـهـا
ــهــمـة بــ الــبـلــدين. جــاء ذلك في بــا
تـصـريـحـات مـتـلـفـزة أدلى بـها عالوي
ــنــافـذ قــال فــيــهــا (سـيــتم افــتــتــاح ا
احلــدوديـة بــ الـعــراق والـســعـوديـة
قـريــبـا لـلـتـبـادل الــتـجـاري مـبـيـنـا أن
فـرصا كبيرة الستثمار القطاع اخلاص

السعودي في العراق). 
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تـوقعت هيـئة األنواء اجلـوية والرصد
الــزلــزالي الـتــابــعـة لــوزارة الــنـقل ان
يـكــون طـقس الـيـوم االثـنـ مـشـمـسـا
ـنــطـقــتـ الــوسـطى حــارا جـدا فـي ا
واجلــنــوبـيــة وحــارا في الــشـمــالــيـة.
وبـحـسب تقـريـر للـهـيئـة اطلـعت عـليه
(الـــزمـــان) امس فـــقــد بـــلـــغت درجــة
احلــرارة الــقـصــوى في الــبــصـرة 51
مــــئـــويــــة وفي كـل من الــــنـــاصــــريـــة
والـعـمارة والـسـماوة  50 وفـي بـغداد
 49 امــا في الــشــمــالــيــة فـبــلــغت في
دهـوك والـسلـيـمانـية  41 واربـيل 42.
وتـوقع التـقريـر عدم حـصول تـغير في
رتفعة اليوم االثن درجات احلرارة ا
. وبـذلك جتاوزت احلرارة فـي البصرة
ــيــا قـال نــصف درجــة الــغــلـيــان. عــا
مـسـؤولـون حـكـومـيـون امس إن نـحـو
أربـعـة ماليـ شـخص في واليـة أسام
بـشـمال شـرق الـهنـد ونـيبـال اجملاورة
نـزحوا عن ديارهم بـسبب الفـيضانات

ــوســمــيــة الــنـــاجــمــة عن األمــطـــار ا
ـا أدى إلى فـقـد الـعـشـرات الـغـزيـرة 
وارتـفاع عدد القـتلى إلى ما ال يقل عن
سؤولون إن فيضان نهر 189. وقـال ا
بـراهمـابوتـرا الذي يـجري عـبر الـتبت
فـي الـصـ والـهـنـد وبـنـغالدش أضـر
بــاحملــاصـيل وتــسـبـب في انـهــيـارات
طـينيـة وشرد مالي األشـخاص.وذكر
مـسؤول حكـومي بوالية أسام الـهندية
أن (أكثر من 2. 75 مـليون شخص في
الــواليــة نـــزحــوا عن ديــارهم بــســبب
ثالث مــوجـات من الــفـيــضـانــات مـنـذ
أواخـر أيار أودت بـحياة  79 شـخصا
بـعـد أن  اإلبالغ عن وفـاة شـخـص
آخـــرين أثـــنــاء الـــلــيل).  وقـــال وزيــر
ـائـيـة في واليـة أسـام كـشاب ـوارد ا ا
ماهانتا في تصريح ان(حالة الفيضان
ال تــزال حــرجـة حــيث تـفــيض مــعـظم
األنــهــار بـشــكل خــطــيـر فــوق مــؤشـر
اخلــطـر).وتــواجه واليـة أســام حتـديـا
مــــزدوجـــا يـــتــــمـــثـل في مـــكــــافـــحـــة

الفيضانات ووباء فايروس كورونا.
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يـنـتظم حـمـلة الـشـهادات الـعـليـا في اعـتصـام مـفتـوح امام مـبـنى وزارة التـعـليم
ثلة حملة الشهادات العالي في بغـداد اليوم االثن مطالب بتعيينهم. وقالت 
الــعـلــيـا رواء حـمــدي اجلـاف في بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس (نــنـاشـد اإلعالم
سؤولـ  ونناشد كـل غيور عراقـي نحن لفـيف من  حملـة الشهادات ونناشـد ا
) مضـيفـة (نطـالبكـم بأن تسـاندوا قـضيـتنا وان العـليـا فقدنـا حقـنا في الـتعـي
فتوح هـمشة  وذلك بالـتغطـية االعالميـة لالعتصـام ا تـقفوا مع هـذه الشريـحة ا
ـقرر الـيوم االثـنـ ) مشـيرة الى (مـوقع االعتـصام حلمـلـة الشـهادات الـعلـيا ا
سـيكـون بالـقرب من وزارة الـتـعلـيم العـالي في احلديـقـة التي تـقع على الـشارع
الـعـام) .وفي الـسيـاق نـفـسه تـعهـد مـحـافظ ذي قار نـاظم الـوائـلي لـلمـتـظـاهرين
تـحـزب ـديـرين ا خالل لقـائه بـهم أمـام ديوان احملـافـظة امس بـتـغيـيـر جـميع ا
تـظـاهـرين السـلـمـي والـفـاسـدين. وقال مـصـدر ان (الـوائـلي وجه باسـتـقـبـال ا
تظـاهرين ووعـدهم بتغـيير شـروعة) مؤكـدا أنه (التـقى ا ـطالـبهم ا واالسـتماع 
ـتظاهرين تحـزب والفاسـدين ومنع اي صِدام او إحـتكاك مع ا ـدراء ا جميع ا
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صـالح تـأكـيـده (ضـرورة تـوسـيع آفاق
الــتــعـاون الــثــنـائي بــ الــبـلــدين في
اجملــاالت كـافـة) مــشـدداً عـلى (حـرص
الـعـراق ليـكون عـامل استـقرار ومـركزاً
نطقة شتركة لدول ا صالح ا لـتالقي ا
ـا يـرسخ الـسـلم واألمن اإلقـلـيمي) و
ـنطـقة بـحاجـة لبـناء مـشـيرا الى أن (ا
عالقــات مــتـوازنــة وتـفــاهم وتـنــسـيق
مـشـترك ورؤيـة واضـحة لـلـوصول إلى
حـلـول جذريـة لألزمـات والتـوترات من
خـالل االعـتــمــاد عـلـى احلـوار الــبــنّـاء
والــــصــــريح بــــ جــــمــــيـع األطـــراف
الـدولية).وتـابع  رئيس اجلـمهورية أن
(الـعـراق يولي أهـميـة حلمـاية سـيادته
وأمـــنـه واســتـــقـــراره ويـــتـــعـــاون مع
احلـلفـاء واألصدقـاء في إطـار االحترام
ــتـبــادل وعـدم الــتـدخل فـي الـشـؤون ا
الــــداخـــلــــيــــة) مـــشــــيــــداً بـ(مـــواقف
اجلـمهورية اإلسالمية ودعـمها للعراق
الســيـمــا في مـجــال مـحــاربـة اإلرهـاب

ومــواجـهـة عــصـابـات داعش).الى ذلك
اكـد وزير اخلارجـية فؤاد حـس رغبة
الـعراق بأن تـكون عالقاته مـتوازنة مع
ـــنـــطــقـــة عن دول اجلـــوار وابـــعـــاد ا
الــتـوتــرات.وقـال في مــؤتـمـر صــحـفي
مـشـتـرك مع ظـريـف (بحـثـنـا الـعـالقات
الـثـنائـيـة والتـبـادل التـجـاري) كاشـفا
عن أن (الـكاظمي سيـزور ايران قريبا).
نطـقة والعراق وأضـاف (يجب ابعـاد ا
من الـــتـــوتــرات الـــدولـــيــة وحـــمـــايــة
الــسـيــادة) مــؤكـدا أن (الــعـراق يــريـد
عـالقات متوازنة مع دول اجلوار) . من
جـهـته اكـد ظـريف عـمـق العـالقـات ب
ؤتمر إن بـغداد وطهران . وقال خالل ا
(الــعـالقــات الــعــراقــيــة االيــرانــيــة لن
تـتزعـزع ونحن نـرحب بالـدور العراقي
نـطقـة) مضـيفـا (لديـنا االيـجابـي في ا
عالقـات جيدة مع العراق على مستوى
الـطـاقـة وسـتسـتـمـر وهـناك اتـفـاقـيات
كـثـيــرة مع الـعـراق سـيـتم تـفـعـيـلـهـا).

وأكد رئيس تيار احلكمة الوطني عمار
احلـكيم لـظريـف خالل لقـائهـما (وجود
مـــســـعى ســـيـــاسي الخـــراج الـــقــوات
األجــنــبـيــة من الــعـراق عــبــر احلـوار)
مــشـيـرا الى ان (الــعـراق قـادر عـلى ان
يـلـعب دورا في تـقريب وجـهـات النـظر
اقـــلــيــمــيـــا) .وبــحث رئــيـس مــجــلس
الـقـضـاء االعـلى الـدكـتـور فـائـق زيدان
مع ظريف خالل استقباله له في مكتبه
(تـعزيـز التـعاون الـقضـائي والقـانوني
ـشتـركة)  بـ الـبلـدين في القـضـايا ا
بـحــسب بـيـان جملـلس الـقـضـاء تـلـقـته
(الـــزمــان).ووصـل ظــريف الـى بــغــداد
صـباح امس في زيـارة رسمـية على ان
يـتوجه عصرا  إلى أربـيل ليجتمع مع
ـسـؤولـ في إقـلـيم كـردسـتان وذلك ا
بـــنــاءً عـــلى دعـــوةٍ من رئـــيس إقـــلــيم
كــردســتــان نــيــجــيــرفــان الـبــارزاني .
ويـتضمن برنامج الـزيارة الذي اطلعت
عـليه (الزمـان) ايضا اجـراء لقاءات مع



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

ــواد الـــقــانـــونــيــة وتــوقـــيــفـــهم وفق ا
اخملتصة).

وأعــــربت دولــــة قــــطــــر عـن إدانــــتــــهـــا
لـلـتــفـجـيـرين الـذيـن وقـعـا في الـبـصـرة
وصالح الـدين  مـؤكدة رفـضـها الـعنف
واإلرهــــاب.وقـــالـت وزارة اخلـــارجــــيـــة
الـقطرية في بيـان ( تعرب دولة قطر عن
إدانــتــهـــا واســتــنـــكــارهــا الـــشــديــدين
لـلتفـجيـرين اللذين وقـعا في محـافظتي
الـــبـــصــرة وصـالح الــديـن في الـــعــراق

وأديــــا إلى ســـقــــوط قــــتـــلـى وجـــرحى)
مــجـددة (مــوقف دولـة قــطـر الــثـابت من
رفض الــعـــنف واإلرهــاب مــهــمــا كــانت
الـدوافع واألسبـاب) معـبرة عن (تـعازي
دولـة قــطـر لـذوي الـضـحــايـا وحلـكـومـة
وشـعب الــعـراق وتـمـنـيـاتــهـا لـلـجـرحى

بالشفاء العاجل). 
وانـفجـرت عبـوتان نـاسفـتان مـساء اول
امس اجلـــمــعـــة في الــبـــصــرة وصالح
الــديـن واســفــرتـــا عن ســقـــوط شــهــداء

قــيــد االنــتــظــار أمـا مــا  تــنــاقــله من
مـعــلـومــات بـخــصـوصــهـا فـهـي بـهـدف
تـضــلـيـل الـرأي الـعــام عـبــر مـعــلـومـات
ـتـهم مـغـلـوطـة والـسـبب يـكـمن في أن ا
تـابع جلـهـة سـيـاسـيـة لـديـهـا مـا يـعرف
بــاجلـيـوش االلــكـتــرونـيــة الـتي حتـاول
بــدورهـا خـلط االوراق لــتـضــلـيل الـرأي

العام حول تلك القضية).
وأفـادت مـديريـة مـكافـحـة اجرام بـغداد
ـتـهـم بـإلـقـاء الـقـبض عـلى عـدد مـن ا
بـقــضـايـا جـنــائـيـة في عــدد من مـنـاطق

العاصمة. 
ــديـــريــة في بـــيــان أمس  أن وذكـــرت ا
(مـفـارز مـديـريـة مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد
الـتـابـعـة الى وكالـة شـؤون الـشـرطة في
وزارة الــداخـــلــيــة تـــمــكــنـت من الــقــاء
ــتـهـمـ حـيث الـقــبض عـلى عـدد من ا
الــقت مــفــارز مـــكــتب مــكــافــحــة اجــرام
ـعـامل الــقـبض عـلى مـتـهم حـسـيــنـيـة ا
ة ادة 406 ق.ع عن جر مـطلوب وفق ا
الـقـتل العـمـد). وأضاف الـبـيان  (والـقت
مـفارز مكتب مكـافحة اجرام حي العامل
ادة 444 ق.ع الـقبض عـلى متـهم وفق ا
وذلك لـقيامه بسرقة مـبلغ مليوني دينار
عـراقي وقـد اعـتـرف من خالل الـتـحـقيق
وتـدوين اقواله عـلى عدة سـرقات اخرى
قـام بتنفـيذها). وتابع  (أن مـفارز مكتب
مـكافحـة اجرام احملموديـة القت القبض
عــلى مــتــهــمــة ضــبط بــحــوزتــهــا مـادة
كـرسـتـال اخملدرة مـع انبـوبه لـلـتـعاطي
ادة و اتـخاذ االجراءآت بحقها وفق ا
28 مـخدرات) مؤكداً (اتـخاذ االجراءات
ـــتــهــمــ الــقــانـــونــيــة بــحـق جــمــيع ا

œ«bGÐ jÝË  ö−F « s  œbŽË ¡UÐdN  …b u0 o¹dŠ Ÿôb½≈

d¹bB²K  UNI¹dÞ w  qO U×  WŁöŁ ∫włUH)«

وجـرحى.وفي شـأن مـتصل تـمـكـنت قوة
عـســكـريـة بـعـمــلـيـة نـوعــيـة نـفـذت وفق
مــعــلــومــات اســتـــخــبــاريــة دقــيــقــة من
الـوصـول الى وكـر يضـم مخـبـأ لالعـتدة
ــتــفــجــرات في اطــراف واالســلــحــة  وا
ـحافـظة قـريـة البـدعـة جنـوبي كـنعـان 
ديـالى وضبطت بـداخله اعتـدة واسلحة
مـختـلـفة وقـامت بـتفـجيـرهـا.وبنـاءً على
مـعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة
اخــرى  من الـوصــول الى  مـخــبـأ يـضم
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ـولـدة كـهـربـاء وعـدد من إنـدلع حـريق 
الـعـجالت قـرب مـسـتـشـفى الـعـلـويـة في
الـكـرادة بــبـغـداد.وقـال شـهـود عـيـان إن
(حـريـقا انـدلع في مـولدة كـهـرباء واربع
عــجالت قـرب مــسـتــشـفى الــعـلــويـة في
مـنـطـقـة الـكـرادة) وأضـاف أن (شـخـصـا
اصــيب بـحــروق طـفـيــفـة و نــقـله الى
ـسـتــشـفى) مـؤكـدين أن (فـرق الـدفـاع ا
دني وصلـت الى مكان احلادث ـدني ا ا
وبـدأت عملـية مكـافحة الـنيران). وكانت
بـغداد قد شهدت اول امس حريقا كبيرا
في مـستودع لالخشاب في منطقة جرف
دني الـنـداف. وقـال مـديـر عـام الـدفـاع ا
ان الــســبب هـو اخلــزن في امــاكن غــيـر
مـؤمـنة وضـمن رقعـة جتـاوز. كمـا اندلع
ـــنــــصـــور ـــول جــــواهـــر بــــا حـــريـق 
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وأصـدرت مــحـكــمـة اسـتــئـنـاف نــيـنـوى
االحتــاديــة تـوضــيــحــا بـشــأن قــضــيـة
ـوصل اغــتـصــاب الـفــتـاة الــقــاصـر بــا
ـتهم مـا يـزال مـوقوفـاً قـيد مـؤكـدة أن (ا
الــتـحـقــيق ولم تـتم تــبـرئــة كـمـا روجت
بــعض الـتــقـاريـر). وقــالت احملـكــمـة في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس (تــداولت
بـعـض مـنـصـات الـتــواصل االجـتـمـاعي
وخـصـوصـا مــنـصـة تـويـتـر مـنـشـورات
وفـيديوهات تتـضمن معلومـات مغلوطة
عن قـضـيـة مـا تـزال قـيـد الـنـظر مـن قبل
مـحكمة شـعبة مكـافحة اخلطف الـتابعة
لــرئـاســة مـحــكــمـة اســتـئــنــاف نـيــنـوى
االحتــاديـة حـيث أن الــقـضـيــة مـا تـزال
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يـاه واألهوار في مـجلس الـنواب عن ثالثـة ملـفات سـتسهم كشـفت جلنـة الزراعـة وا
نـتج احمللي. وقـال رئيس الـلجـنة الـنائب سالم الـشمري فـي تصريح امس في دعم ا
ـنـتج احملـلي إن (هـنـاك قـوانـ وقـرارات عـدة صـدرت من مـجـلس الـنـواب حلـمـاية ا

وستنفذ في القريب العاجل على أرض الواقع).
ولـفت الشمـري إلى أن (احلكومـة عازمة
عــــــلـى مــــــسـك احلــــــدود فـي جــــــمـــــــيع
ـــنع احملـــافـــظـــات وهـــنـــالك ضـــوابط 
الـتــهـريب ومـنع دخــول الـبـضــائع غـيـر
ـنـتج احمللي الـرسـمـية وذلك حلـمـايـة ا
والــــثــــروة احلــــيـــــوانــــيــــة والــــفــــواكه
واخلــضــروات). وأضــاف أن( الــلــجــنــة
اقـتـرحـت عـلى رئـيس الـوزراء أن تـكـون
الـصــنــاعـات الــتـحــويــلـيــة من أولــيـات
ـان واحلـكـومـة لـلـمضـي في حـلـقة الـبـر
كـاملـة من اإلنتاجـية الـتحـويلـية). وكان
رئـيس الــوزراء مـصـطـفى الــكـاظـمي قـد
شـدد عـلى اتـخـاذ اإلجراءات الـقـانـونـية
الية في منفذ صفوان ـنع التجاوزات ا
احلــــدودي مـع الـــكــــويت فــــيـــمــــا وجه
ـوانئ بـحــمـايـة احلــرم الـكـمــركي في ا
وأمـر بتغييـر أربعة مديـرين ومعاونيهم

في ميناء أم قصر. 
واعـــلـن وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلـفاجي عن اجناز االجراءات بتصدير
ثالثـــة مــــحـــاصــــيل إلى دول اخلــــلـــيج
كـمـرحلـة أولى واكـد أن هذه احملـاصيل
نتجات الزراعية.وقال من الفائض في ا
اخلــــــفــــــاجـي في تــــــصــــــريـح امس ان
(الـــوزارة اجنــــزت جــــمـــيـع االجـــراءات
اخلــاصــة بـتــصــديــر ثـالثـة مــحــاصــيل
زراعــيـــة هي الــطـــمـــاطم والــبـــاذجنــان
والـبطاطا بكمية  250طـنا لكل محصول
ـنــتـجـات الــزراعـيـة زراعي من فــائض ا
كـمــرحــلـة أولى لــدول اخلـلــيج الــعـربي
ــتــحــدة حـــالــيــا اإلمــارات الــعــربــيــة ا
ـملـكة الـعـربيـة السـعوديـة). وأضاف وا
اخلـفـاجـي أنه (سـتـتم مـتــابـعـة الـسـوق
ـتـوفـرة احملـلـيـة من نـاحـيـة الـكـمـيـات ا
ـا يـضـمن واسـعـار الــسـلع الـزراعـيــة 
ــنـــتــجـــات الــزراعـــيــة ســـحب فـــائض ا
لـلـتـصـديـر) مـبـيـنـاً أنه ( مـنح شـركـة
واحـة الصحـراء العربـية اجازة تـصدير
لـلمـنتجـات الزراعـية اعاله وسـيتم منح

الـصمامات والعدادات ومـنظومة ألطفاء
احلـرائـق وهـو من مــشـاريع الــتـشــغـيل
ـشترك). وتابع الشـبلي مشروع مدخل ا
وطــريق مــيـــنــائي ام قــصـــر الــشــمــالي
واجلـنوبي وآلية العمل في شركة نافذ 
ـوانئ فـرحان بـرفـقـة مديـر عـام شـركـة ا
مـحـيـسن الـفـرطـوسي وبـحـضـور مـديـر
ــيــنــاء الــشــمــالي وجلــنــة االشــراف  ا
وأطــلع ســيــادته عـــلى مــراحل تــنــفــيــذ
ــــشـــروع وســــيـــر الــــعـــمل فــــيه واهم ا
ـعوقات الـتي تعـترض تنـفيذه  ووجه ا
ـنــاسـبـة الـشــبـلي  بــأيـجــاد احلـلــول ا
والــسـريــعــة والــتي تــوافـق الــتـطــبــيق

الـواقــعي  والــفــعـلي لــلــعـمـل  ألهـمــيـة
ـشروع فـي استـيـعاب االعـداد الـهائـلة ا
لـلشـاحـنات وتـسهـيل حـركتـهـا للـدخول
ينائ وعدم تكديسها  واخلـروج من ا
تخصصة  وتـفقد الوزير  شركة نـافذ ا
بـتـنـظيم دخـول وخـروج الـشـاحـنات من
ـينـاء ومتـابـعتـها  والـية الـعمل والى ا
فـيـهـا  مـوجـهـاً  بـضـرورة العـمل عـلى
ـا يـتـنـاسب تـقـد افـضل اخلـدمـات  
واحلــجم الــكـبــيــر لــلــعــمل   واجلــديـر
بـالـذكـر  ان مـوانئ الـعـراق قـد وضـعت
خـــطـــة عــــمل لـــتـــنـــظــــيم آلـــيـــة دخـــول
ـيـنـاء بـالـتـعاون الـشـاحـنـات من والى ا

وحـالـيـاً جتـري أعـمـال مع شـركـة نــافـذ 
ــيـنـائـ ــؤديـة الى ا تـوسـعــة الـطـرق ا

ـسـافة 1150 لـيـكـون بـعرض  70مـتـرا و
ــسـافـة 2700 مــتـرا وبــعـرض  40مــتـرا 
مــتـــرا  بــدل مـــاكــان بـــعــرض  15مـــتــرا

لتسهيل عملية الدخول واخلروج.
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عن تسييـر رحلت واعـلنت وزارة النـقل
اسـتـثـنـائـيــتـ مـبـاشـرتـ الى قـطـاعي
بيروت والقاهرة نفذتها طائرات الشركة
العامة للخطوط اجلوية العراقية . وب
ـنعم في مـدير عـام الـشركـة منـاف عـبد ا
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (الـرحلت

اجـازات أخرى للشـركة نفسـها وشركات
تـسويق زراعـي أخرى تـرغب بالـتصـدير

للخارج).
وتفقد وزير النقل ناصر حس الشبلي
مـيـناء ام قـصـر اجلنـوبي   وأطـلع على
يناء مـشروع توليـد الطاقـة الكهـربائيـة 
ام قـصــر والــنـاحــيـة  وتــابع عــمـلــيـات
ــواد الـغــذائـيــة وسـيـر شـحن وتــفـريغ ا
ـوانئ الـعـمل بـرفــقـة مـديـر عـام شـركـة ا
ــهـنــدس فــرحـان مــحــيـسن الـعــراقــيـة ا
يناء الكاب مازن الـفرطوسي  ومدير ا
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وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
ـيـناء (خالل جـولـته التـفـقديـة ألرصـفة ا
وكـذلك مـشـروع كـهـربـاء مـيـنـاء ام قـصر
ــهـنـدسـة ـشـروع ا اسـتـعــرضت مـديــر ا
مـنـال ذبــيح  شـرحـاً مــفـصالً خلـطـوات
ـــقــايــيس ــشــروع وفق ا عــمل أجنـــاز ا
ـعـايـيـر الـدولــيـة وطـاقـته اإلنـتـاجـيـة وا
ـشروع جتهيز الـعالية  حـيث يتضمن ا
ونـصب وتـشــغـيل مـحـطـة تــولـيـد طـاقـة
كـهربائية بـقدرة أجمالية  8?67مـيكاواط
ـيناء ام  لـتغـطية االحـمال الـكهـربائـية 
قـصــر الـشــمـالي واجلــنـوبي احلــالـيـة 
وتـغطـية تـوسعـات األحمـال الكـهربـائية
ـستقبلـية لألرصفة البـحرية اجلديدة  ا
وسـيـكون جتـهـيـز الـطاقـة احلـرجـة على
مـرحلـت االولى  30 مـيـكاواط والـثانـية

 40 ميكا واط). 
واضــاف انه (في نــهـايــة اجلــولــة اثـنى
يناء الـشبلي عـلى جهود الـعاملـ في ا
ـواصلـة اسـتمـراريـة العـمل فـيه لتـقد
اخلـدمـات اخملـتـلـفـة   يـذكـر أن مـشروع
كـهـربــاء أم قـصـر يـتـضــمن مـشـروعـ 
مـشروع وحدات تـوليـد تعمل عـلى الغاز
اجلـاف مع كـافة احملـطـات الـتحـويـلـية 
شروع اآلخر هو انبوب الغاز اجلاف وا
الـصديق للبـيئة بطول   16كـيلومترا مع

خـــصــــصت لــــنـــقل  315مــــســـافــــرا من
احلـاصـلـ عـلى االقـامـة من الـسـلـطـات
صرية وبواقع  158مـسافر الـلبنانيـة وا
لــقـطــاع بـيـروت و 158مــسـافـرا لــقـطـاع
الـقاهـرة. وتابع ان (الشـركة حترص في
تــنـفــيــذ هــذا الــنـوع مـن الـرحـالت عـلى
ــوافـقــات الــرسـمــيـة من اسـتــحــصـال ا
اجلـهات الـعلـيا قـبل تسـيرهـا فضالً عن
االلــتــزام بـــتــوصــيـــات وزارة الــصــحــة
وتـعليمات البلـدان التي يقصدها الناقل
كافحة جائحة كورونا وكذلك ـتعلقة  ا
تـعــفـيــر الـطــائـرات قــبل وبــعـد تــنـفــيـذ

الرحالت).

ـتـفـجـرات في جـزيـرة كـدسـا لـلـعـتـاد وا
ــحــافــظــة صالح الــدين مــكــيــشــيــفــة 
وضــبـــطت بـــداخــله اعـــتــدة واســـلــحــة
مـختلفة وتكفلت مفارز هندسية بتفجير
ـــواد مــوقـــعــيـــا دون حــدوث اضــرار. ا
واعـلنت هيـئة احلشـد الشعـبي في بيان
االطاحة بداعشي بارز في كركوك عندما
تـمـكــنت (قـوة من اسـتـخـبـارات احلـشـد
الـــشـــعـــبـي قـــيـــادة مـــحــــور الـــشـــمـــال
وبــالـتـنــسـيـق مع اسـتــخـبــارات الـطـوز
واســـتـــخـــبـــارات لـــواء 61 -  الـــفـــرقـــة
اخلـاصة - من القاء القبض على عنصر
بــارز بـتـنـظــيم داعش اإلرهـابي في حي

حافظة كركوك).  احلرية 
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من جــهــة اخـرى بــاشــرت جنـدة بــغـداد
حــمـلــة لـلــحـد مـن ظـاهــرة الـتــسـول في
جـمـيع تــقـاطـعـات وسـاحـات الـعـاصـمـة
بـحـسب تـوجيـهـات  الـلواء عـبـد الـكر
اسـمــاعـيل كــمـا اغـلــقت قـوة امــنـيـة من
عــمــلــيــات بــغــداد قــاعـة رولــيـت فــنـدق
الــبـــجــعــة فـي ســاحــة االنـــدلس وتــمت
احــالــتـــهم  الى الـــقــضــاء خملــالـــفــتــهم
تعليمات خلية االزمة بخصوص احلظر
الــصــحي . وتــداولت مــواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي مقـطع فـيـديـو يظـهـر نـزاعا
بـ عشـيرتي الـبيـاتيـ واجلغـايفة في
مــحـافــظــة االنـبــار. وقــال نـاشــطـون ان
(عـشـيرة اجلـغـايفـة اسـتولت عـلى مـقار
امـنيه ووضـعت سيـارات وسالح الدولة
في يـدهـا ورفعت بـيرق اجلـغايـفة وسط
ـديــنـة مـتـحــديـة احلـكـومــة والـقـانـون ا
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قال أطلب منك أوال أن تـتعوذ من الشيطان الرجيم ذلك أنني قبل أن تـبدأ بقراءة ا
سـأتـناول مـوضوع عـلمي يـتعـلق بـاجلنّ والشـياطـ في مقـالي هذا والـسـبب انني
عـانـيت كـثـيـرا حـيـنـمـا بـقـيت لـوحـدي في الـبـيت نـاهـيك عـمـا عـلق في اذهـاني من
حـكـايـاتـهم الـتي سـمعـتـهـا في طـفـولتي !! ولـذا قررت أن أقف عـلى حـقـيـقـتهم من

خالل مراجعة مصادر موثوقة.
وقد صُـدمت من احلـقائـق التي كـنت اجـهلـها فقـد تـب أنّ اجلن عـالم قائم مـثلـنا
وهم يـنـقـسـمــون الى شـعـوب وقـبـائل واحـزاب مــخـتـلـفـة ومـتـنــاحـرة عـلى الـسـلـطـة
واألمــوال والـوزارات الـسـيـاديــة وأبـار الـنـفط وأنّ مــنـهم الـصـالح وهـم قـلـة وفـيـهم

اللصوص والفُجار والفاسدين وهم االغلبية!!.
وعـرفت عـنهم مع احـتـرامي الشـديـد لهم ولـزوجاتـهم ولـضحـاياهم أنـهم يـعشـقون
بتذل ويفضلون التواجد في اجنة والرقص ا االجساد اجلميلة الغضة و االغاني ا
الهي الـليـليـة التي تـعج ببـنات الـليل وبـائعـات الهـوى ويشـجعـون إشاعـة الرذيـلة ا
والــفـاحـشـة بـ بــني الـبـشـر وهم يــتـنـقــلـون بـســرعـة فــائـقـة ويــغـيـرون أشــكـالـهم

صلحة!!.  ووجوههم ووالءاتهم كلمح البصر وحسب ا
عـلـيك أن تعـرف حيـنمـا تـتوجه لـفراشك أنّ هـناك جـني مـخصص لك وحـدك اسمه
اجلـاثـوم يرقـد خـلـف رأسك ومـا إن تـخـلد لـلـنـوم حـتى يـجـثم عـلـى صدرك ويـقـطع
أنفـاسك وبهذا فـهو ينـافس زوجتك أيُهم يـخنقك اوال!! وحـينمـا تنام يـنزعج اجلني
قرينك فهو ال يعرف النوم وال تسـتغرب إن أيقظك لتسهر معه وقد تكون محظوظا
ويقع فـي غرامك ويأتيك بهيأة من حتب حتى يُسعدك ولـكن يا ويل ويلك إن أًحبتك
جنيـة قبـيحة وأدخـلتك في حـساباتـها وأنت مـشغول عـنها وسـوف تكون مـحظوظا
ـانيات الـروسيات لـتُنسـيك ما تـكابده في فعال لو عـشقتـك جنيـة جميـلة تشـبه البر
تخم بنساء االنس وعلـيك احلذر من الضحك بـعد منتـصف الليل بصوت واقـعك ا
عـال آلن هـناك شـيـطانـا متـخصـصـا اسمه ( زُرك ) يـحمل شـهـادة البـورد وظيـفته
االنــتـقـام مـنك وحتـويل حــيـاتك الى جـحـيم ال لـذنب سـوى أنّ هــذا اجلـني يـعـشق
الـكأبة ويكره الضحك!! وعلـيك أن ال تبكِ وأنت في مكان مـعزول لوحدك ألن هناك
جنـيـا مـتـفرغـا لـضـمك بـأحضـانه ولـهـذا عـلـيك دائمـا وضع الـعـطـور علـى مالبسك
دائمـا ألنه يـحب الـرائحـة الـطيـبة !! وعلـيك أن تـعـرف أنك لو سـمـعت نـباحـا فـهذا
دلـيل مـؤكد عـلى وجـود اجلن أمامك ولـذا يـتوجـب علـيك تـوقع لقـائـهم بسـبب كـثرة
ـوتك بل ـوت  الـنـابـحـ حـولك هـذه االيـام وعــلـيك أن تـعــلم أنّ اجلن قـريــنك ال 

ن عرفتهم من االنس في حياتك. يجلس عند قبرك وبهذا يكون أوفى من كثير 
وبعـد كم التجارب الكبـير في حياتي فقـد استنتجت أمرين االول: أُجـزم أنّ إبليس
وأوالده ساروخ ودنهش ومشـفق وابنته نائـلة قد دخلـوا دورات تقوية لـتعلم فنون
ن عرفـناهم فـي حياتـنا من ـؤامرات عـلى يد بـعض  الـشعـوذة والشـر والنـفاق وا
!! واالمـر الـثاني الـذي لم يـنتـبه له الـكـثيـرون أن ابـليس وهـو ابـليس كـبـير اآلدمـي
الشياط وملكهم وألعنهم ومع أنه مطرود من رحمة الله لكنه أعطانا درسا بليغا
حـيـنـمـا أراد القـسم فـقـد أقـسم بـرب الـعـزة كـمـا جـاء في الـقرآن
َ) (82 سورة ص) بينما هناك (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِ
ن يـحـلف بـحيـاة رئـيس حزبه أو ولي الـكـثـير من الـبـشر 
نـعمته ومنـهم من يحلف بـرغباته وشهـواته وأصنامه التي
ال تـضـر وال تـنفع فيـالـهـا من مـفارقـة ان يـفـشل االنـسان

لعون !!.  فيما جنح فيه ابليس ا

يــتـمــثل الــنـظــام االقــتــصـادي بــاألسس واآللــيـات والــقــوانـ اخلــاصــة بـالــنــشـاط
االقــتـصــادي أمـا االقــتـصـاد فــهـو الــنـشـاط الــذي يـعــني بـإنــتـاج وتــوزيع وتـبـادل
ـقـالـة الـسـابـقـة الـتي جـاءت حتت واسـتـهالك الـسـلع واخلـدمـات في الـبالد. وفِي ا
عـنـوان ( الــنـظـام االقـتــصـادي الـنـاجـح هـو الـذي يـســتـجـيب خلـصــائص اجملـتـمع
وحاجـاته ) خلصت الـى ان النظـام االقتـصادي في الـعراق الذي عـنوانه مـنذ عام
2003 (نظام الـسوق احلـر) والذي لم ينص عـليه دسـتور البالد بـهذه الـتسمـية قد
اوصل اقتصـاد البالد الى حافات االنـهيار السباب عـديدة في مقدمتـها غربة هذا
النـظام عن خصائص اجملتمع العراقي وضعـفه في تلبية حاجاته اي بعد 17 سنة
والتي تعـني ( أمد طويل ) في مسألة بناء الدول واكـيد الذي يتحمل مسؤولية ذلك
ـاضيـة. والذي يـقرأ هو االحـتالل االمـريكي الـبريـطـاني ثم حكـومات ال 17 سـنة ا
تاريخ ( نـظام السوق احلر ) في الـعالم الراسمالي احلـالي يالحظ ان هذا النظام
لم يكن قـبل عدة قـرون وحتى عدة عـقود كـصورته احلـاليـة بل حصـلت له تغـييرات
وتــعـديالت كـبــيـرة حـتى أصـبـح نـاجـحـا في جتــاوز ازمـاته ومـشــكالته وتـمـكن من
ـاءه االقـتــصـادي ورفـاهــيـته االجــتـمـاعــيـة وتـمــكن من ازاحـة االنــظـمـة حتـقـيـق ا
ـنــافـسـة له كــاالنـظــمـة الـشــيـوعــيـة واالشـتــراكـيـة. وذلـك يـعـود الى االقــتـصـاديــة ا
الـتعـديالت الـتي حـصلت في نـظـريـته وجتاربه الـتـطـبيـقـية وبـذلك شـكـلت إصالحًا
للنـظام االقتصادي الرأسـمالي.. فقد تعـرض هذا النظام الى عدة تـطورات لم يتنبأ
بــهـا مــؤسس الـشــيـوعــيـة ( كــارل مـاركـس) وآخـرين من بــعـده وهي : أوال تــطـور
ـهـنيـة الـذي اسهم في مـوازنـة السـلـطة بـ اربـاب العـمل والـعمـال وهو الـنقـابات ا
ـطـلـقة لـلـرأسـمـالـيـ ثـانـيًـا ظـهـور الـدولـة الـراعـيـة أو دولة جـواب عـلى الـسـلـطـة ا
انيـا في عهـد بسـمارك الـتي نعـتها الـرفاهـية في ثمـانيـنات الـقرن الـتاسع عـشر بـا
(أجنلز) بـاالشتـراكيـة على الطـريقـة البروسـية ثـالثًـا احالل االداري محل صاحب
ال التقليدي في أواخر القرن التاسع عشر استنادا الى نظرية االقتصادي رأس ا
الـبريـطاني (الفـريد مـارشال) رابعًـا تدخل الـدولة اقتـصاديًا بـإستـخدام السـياسة
عاجلة أزمـة الكساد العظيم 1929- وجب نظرية ( كـينز )  اليـة بدءًا ببريطانـيا  ا
 1933الـتي عمـت العـالم الـرأسمـالي خـامـسًا تـدخل الـدولـة بإسـتـخـدام السـيـاسة
الــنـقـديــة لـتـحــقـيق االسـتــقـرار االقـتـصــادي وصـاحب هـذه الــنـظـريــة االقـتـصـادي
ـشكلة اضي ومـعاجلته  االمريكي ( مـل فريـدمان) في نهـاية خمسـينات الـقرن ا
جـديـدة ظهـرت في االقـتصـادات الرأسـمـاليـة وهي ( الـتضـخم الـركودي) سـادسا
تـغيـير حـجم وحـدات االنتـاج واتسـاع رقعـتهـا بـخاصـة من خالل الشـركات عـابرة
الـقـارات الـتي تــقـوم بـتـدويـل االسـتـثـمـارات واالنــتـاج سـابـعًــا اعـتـمـاد الــتـخـطـيط
وازنـة الـعامـة الـدولـة للـتـأثيـر في احلـياة االقـتـصاديـة ثـامنًـا تـنوع االقتـصـادي وا
االنشطـة االنتاجية فـي القطاعات الـعامة واخلاصة واخملـتلطة تـاسعًا اصبح هدف
و الـنظـام االقـتصـادي ليس فـقط حتـقيق الـتنـمـية االقـتصـاديـة من خالل معـدالت 
ـا حتـقـيق الـرفاهـيـة االجـتـمـاعـية.. وهـذا جتـسـد في الـعـديـد من جتارب عالـيـة وا
انيا التي جمعت ب الـتطور االقتصادي والتقدم االجتماعي الدول الرأسـمالية كأ
والسويـد التي جمعت في نظامها االقتصادي القـطاعات العامةواخلاصة واخملتلطة
ــاء االقـتــصـادي والــرفـاه االجــتـمــاعي وسـويــسـرا الــتي تـمــيـزت في حتـقــيق اال
بـاالستـقرار الـسيـاسي واالمني واالقـتصـادي وأصبـحت مالذًا آمنـا للـمسـتثـمرين
وغـيـرهـا من الدول االخـرى والـتي هي أيـضًا اسـتـفـادة من جتارب وخـبـرات الدول
الـشــيـوعـيــة واالشـتـراكــيـة في اجملـال االقــتـصـادي واالجــتـمـاعـي. وعـلى وفق هـذا
ــتـواصل تــخـلص الــنـظــام االقـتــصـادي الــرأسـمــالي من بـعض عــيـوبه االصالح ا
ومساؤه ولـذلك استمـر هذا النظـام وتأثرت به انـظمة اقـتصادية كـالص ومـاليزيا
وسـنغـافورة وكـوريا اجلـنـوبيـة تلك الـدول التي جـعـلت قاعـدة نظـامهـا االقتـصادي
سـتـدامة. و لـهذا فـاالصالح ليس عـيبًـا في الـنظـام االقتـصادي الـعراقي الـتنـميـة ا
اء االقتـصادي والعدالـة االجتماعـية. وهكذا ا عامل قـوة إذا ما كان يـقود لال وا
يالحظ ان حتـوالت عـديدة دخـلت عـلى عـلى الصـورة االصـليـة لـلنـظـام االقتـصادي
ـتمثـلة في ( االنـتعاش االقـتصادي الذي صـاحبة له ا الرأسمـالي لتطـويق ازماته ا
يـقـود لـلــتـضـخم ثم الـركـود االقـتـصـادي الـذي يـقـود الى الـكـسـاد) والـتي ضـعـفت
اضي ببـروز مشكلة كن ان يقال انهـا استبدلت ومـنذ ستينـات القرن ا حدتهـا و
ـتحـدة وبريـطانيـا ودول رأسمـالية جديدة هي ( الـتضـخم الركـودي) في الواليات ا
اخرى. حـتى اصبح يـقال ان نظـام السـوق احلر احلـالي جد مـختـلف عن الصورة
االصـلـيـة لـهـذا الـنـظـام. وهـذا يعـني ان نـظـام الـسـوق احلـر تـتـطـور أسـسه وآلـياته
ـشـكالت. وعـلى إسـتــجـابـة حلـاجـات اجملـتـمـع االقـتـصـاديـة ومـواجــهـة االزمـات وا
اسـاس مـاتـقـدم فإن اصالح الـنـظـام االقتـصـادي في الـعراق
ـسـتـدامـة بـخـاصـة في مـضـمـونـهـا الـذي يـحــقق الـتـنـمـيـة ا
كن ا  االقتـصادي واالجتماعي ليس شيئًا مستحيلًا وا
تلكه العراق من موارد وثروات غنية اذا ذلك بخـاصة ما 
مـا تــوفـرت االرادة الــوطـنــيـة احلــرة لـهــذا االصالح وهـذه

التنمية.
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ـعـوقـات الـتي تـعـيق عـمل شـركـاتهم وا
قترحة والنظر في شكاواهم واحللول ا
عـوقات وحسم الـشكاوى لـتذلـيل هذه ا
ــكــتب االعالمي والــطــلــبــــات . وأكـــد ا
لـــلــوزارة فـي بــيـــان ان (الــوزيـــر يــولي
واضـيع التي تـتعلق إهـتمـاماً بـالغاً بـا
ـا لـها ـوظـف  بـحـقوق ومـسـتـحقـات ا
وظف من تـأثير كبـير على معنـويات ا
و أدائـــهم في الــعـــمل  مــوضـــحــاً بــأن
هـناك متابـعة شخصـية من قبل سيادته
عـوقات الـتي تعاني ـشاكل وا جلـميع ا
مــنـهــا شـركــات الـوزارة ويـســعى جـاداً
إليـجـاد حــلـول جـذريـة وشـامـلـة لـهــا ).
ـكـتـب اإلعالمي دعـوة الـوزيـر ويــنـقـل ا
ثلي إلى (أعـضاء اللجنة التنسيقية و
ـنـتـسـبـ لـنـقل الـصـورة الـصـحـيـحة ا
واحلقيقية عن مشاكل شركاتهم وهموم
مـوظفيـها ومعـاناتهم ونـقل صوتهم من
أجل الــعـمـل عـلى حــلـهــا ومـعــاجلـتــهـا
لـلمـضي سويـة نحـو تطـوير عمل وأداء
الـوزارة وشــركـاتـهـا وإعــادة الـصـنـاعـة

العراقية إلى الصدارة من جديـد).

ـسـتـشـفـيـات بـغداد الـتـجـهـيـز الـيومي 
واحملـافـظـات بـسائل وغـاز األوكـسـج
ـواطـنـ الـطــبي إضـافـة الى جتــهـيـز ا

مــجـانـــاً . وقـال بــيـان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امس انـه (أجــرى الــوفــد الــزائــر زيــارة
مـيـدانيـة في مـصنع إنـتـاج األوكسـج
الــطـبـي وأبـدى إعــجـابـه بـاإلمــكـانــيـات
ـتـوفـرة وتقـديـره لـلـجهـود الـتي تـبذل ا
لـيالً ونهاراً من أجل تلـبية حاجة وزارة
ــواطــنــ من ســائل وغـاز الــصــحـة وا
األوكـــســـجـــ الــــطـــبي رغم الـــظـــروف
ر بـها الـبلــد ). ونـزوالً احلـرجة الـتي 
عـنـد رغــبـة ومـنـاشـدة عـدد من مـوظـفي
الــــوزارة أعـــلــــنـت وزارة الــــصـــنــــاعـــة
ـعـادن عن قرار وزيـرها مـنهـل عـزيـز وا
اخلـــبـــاز بــعـــقــد إجـــتــمـــاع مــوسع مع
ـثلي أعـضـاء اللـجنـة الـتنـسيـقـية من 
ـنتسب في جميع الـتشكيالت العامة ا
الــتـابـعــة لـلــوزارة في الـقـريـب الـعـاجل
ــدراء الــعــامــ وبــحــضـــور الــســادة ا
ـــعـــنـــيــة ـــســـؤولــ فـي الــدوائـــر ا وا
لإلســتـمــاع إلى طــلـبــاتـهم ومــشـاكــلـهم

صاب بـهذا الوبـاء). كـورونا وإنقـاذ ا
وأعـلـنــت الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعـات
الـــــفــــوالذيـــــة إحــــدى شـــــركــــات وزارة
ــعـادن عن زيـارة وفـد من الــصـنـاعـة وا
دائـرة األمـور الـفـنـيـة / قـسم الـعالجـية
في وزارة الـصـحة لـبـحث اُطـر التـعاون

شتـرك. ا
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وعـقـــد مـديـر عـام الـشـركـة عـالء نـاصـر
حــســيـن إجــتــمــاعــاً مـع الــوفــد الــزائـر
بــرئــاســة عـبـــد الــرحــيـم طـه حــمــودي
جـرى خالله إستعـراض أنشطـة الشركة
ومــصـانــعـهــا وخــطـوطــهـا اإلنــتـاجــيـة
وبـــاألخـص في مــــجـــال دعم الــــقـــطـــاع
الـصحي حيث  تعـريف الوفد بقدرات
وإمـكانـيات مصـنـع إنتـاج األوكـسجيـن
الــطــبـي من حــيث الـطــاقــة اإلنـتــاجــيـة
وسـعة اخلـزن والتأكـيد على اإلسـتمرار
بــتـســخــيـر وإســتــنـفــار كــافـة اجلــهـود
ؤسسات واإلمـكانيات من أجل إسـناد ا
الــــصــــحــــيــــة ودعم اجلــــيش األبــــيض
لـلقـضاء عـلى فيـروس كورونا من خالل

والـفـنـيـة في مـعـمل إنـتـاج األوكـسـج
الـطـبي الـتـابع لـلـشـركـة بـبـذل اجلـهـود
ـكـثفـة واإلسـتـثنـائـيـة لتـلـبـية طـلـبات ا
الـتــجـهــيـز الــيـومــيـة لـلــمـســتـشــفـيـات
احلــكـومــيـة واألهـلــيـة من غــاز وسـائل
األوكـسـج الـطبي وبـشـكل عاجل رغم
الـظـروف الـصـحـيـة الـراهـنـة واإلرتـفاع
الـكـبيـر بـدرجـات احلرارة  مـشـيراً إلى
أن الـكميات اجملهزة للفترة من 1 لغاية
13 تـمـوز  بـلغت 12562 أسـطـوانـة غاز
األوكــسـجــ الـطـبي و 69500 لــتـر من
سـائل األوكسـج الـطبي بـنقاوة 99.6

ــئـة بــضــمــنـهــا ثالثــة آالف لــتـر  بــا
جتــهـيــزهــا إلى مـســتـشــفـى احلــسـيـن
الـتعلـيمـي  في محـافظة ذي قـار) الفتاً
الى أن (الــعــمل مـســتــمـر لــيالً ونــهـاراً
ــــعـــدالت إنــــتــــاج فـــاقـت الـــطــــاقـــة و
الـتـصـمــيـمـيـة لـلـمـعـمل من أجل تـأمـ
واطن إسهاماً ستشفيات وا حـاجة ا
من الـــشــركــة فـي تــعـــزيــز إمــكـــانــيــات
ــؤسـســات الـصــحـيــة وتـقــد الـدعم ا
ــواجــهــة وبــاء واإلســنــاد الـالزم لــهــا 

غــــاز وســــائل األوكــــســــجـــ الــــتي 
جتــهــيــزهــا مـــنــذ مــطــلع شــهــر تــمــوز
اجلـــاري . وأكــد في تـصــريح لـلــمـكـتب
اإلعالمـي في الــوزارة تـلــقــته (الــزمـان)
امس (إســتــمـرار الــكــوادر الــهـنــدســيـة
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أعـــلـن مـــديـــر عـــام الــشـــركـــة الـــعـــامــة
لـلـصـناعـات الـكـهربـائـيـة وااللكـتـرونـية
عادن إحـدى شركات وزارة الصناعة وا
ســفـيــان فـــوزي اجلـبــوري عن كــمـيـات



ـهني بسعد البزاز نـقطة إنعطاف في حـياة أي إعالمي خصب اإلستقبال; اإلحتكاك ا
فـقد عـمـلت معه في جـريـدة "اجلمـهـورية" الـتي تـمفـصل تـاريخـهـا ب مـا قـبل وما بـعد
ـتدفق حيويـة الذي يبـعثه البـزاز في كل منتسب.. سعد الـبزاز من حيث زخم األداء ا
بـدءا بالتـحرير ولـيس إنتـهاءً بالـتصـميم واالدارة وسواهم.يـتواجـد في غرف التـحرير
رافـعـا الـكـلـفـة ضـمن احلـدود الـفـاعـلـة في احلث عـلى حـسـن إلـتـقـاط الـفـكـرة ومـوازنة
الـصـفـحـة واجلـرأة احملـسـوبة بـوعي تـأمـلي ثـم ينـزل الـى الطـابق االول حـيـث القـسم
الفني.. تصميما وتنفيذا.. مبديا مالحظات توجيهية تلج صميم التخصص كما لو كان

يا في كل واحد من مفاصل الصحافة. " قد إستوفى كورسا أكاد
الـكرم شـجـاعـة" وسـعـد ال يـفرط حلـظـة إال ويـبـهج مـحـتاجـا او... حـتى غـيـر احملـتاج
يـتـفـاءل بـبـعث الـسـرور في الـنـاس من حـوله بـسبـب ومن دون مـا سبـب حيـث ما حل

سعد ينشر اخلير واحملبة.
ـتوسطة.. حـينها  قـبلها عـرفه أهل الثورة "مـدينة الصـدر حاليـا" وأنا معهم طـالبا في ا
دينة بوقوفه كان سعد الـبزاز رجل تلفزيون يعـمل مقدما لبرنامج شكـل ظاهرة في ا
عـنـد بوابـة صـيـدلـيـة خـافرة فـي السـاعـة الـواحـدة لـيال رشـيق الـكالم.. بالغـة شـاعر
وهـدأة أمـير; جـذبـني الى أسـرار صنـعة االدب; ألقـرأ مـجمـوعـته "حكـايـة الولـد والـبنت

آخـر الــلـيل" فــأحتـول قـاصــا وصـحــفـيـا.. مــثـله تــمـامــا.تـابـعت
الــبـزاز.. قــاصـا وصــحـفــيـا ورئــيس حتـريــر عـمــلت في ظـله
مـحـررا ثـقـافـيـا وفـنـيـا; ألخـرج بـخالصـة واحـدة مـفـادها:
"ســعــد الــبـزاز حــضــارة إعالمــيـة" أرددهــا مــنــذ ربع قـرن
مـضى ومـا زال يــعـززهـا بـحـسـن إخـتـيـار الـقــائـمـ عـلى
جـريـدة "الـزمـان" وقـنـاة "الـشرقـيـة" ألن الـقـيـادة.. كـمـا قال

نابليون: "حسن توزيع االدوار".
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بغداد

حتت عـــنـــوان (أذربـــيـــجــان تـــشن
هجـوماً عـسكـرياً بـاجتاه الـشمالي
الــشـرقي حلــدود أرمـيــنــيـا) تــلـقت
(الـــزمــــان) االيـــضـــاح الـــتـــالي من
السفـير االرميـني ببغداد هـراتشيا
بـوالديـان تعـقـيبـاً عـلي ما نـشـرناه
بــعــنــوان  (مــجــلس األمن الــدولي
ومـــنـــظـــمـــة الــــتـــعـــاون االسالمي
يــدعـوان لــوقف اعــتــداء أرمـيــنــيـا
واحــتـرام سـيـادة أذربــيـجـان) يـوم

اضي. السبت ا
قال نقدم احلقيقة (من خالل هذا ا
 لــلـقــراء حـول األعــمـال الــعـدائــيـة
واالســـتــــفـــزازيـــة األخــــيـــرة عـــلى

احلدود األرمينية األذربيجانية).
الـعمـليـات العـسكـرية الـتي تشـنها
أذربـيـجان عـلى احلـدود الـشمـالـية
الشرقيـة ألرمينيا مـنذ الثاني عشر
من تموز (يـوليو) اجلـاري وتزامناً
مع الــــتــــطـــورات الــــســــيــــاســــيـــة
والــــعـــســــكـــريــــة في أذربــــيـــجـــان
وخاصة في الفترة االخيرة ليست
إال تـعبـيـر واضح علـى أن الهـجوم
الـعـســكـري الـذي بــدأ في الـتـاريخ
ـذكــور هـو اســتـهــداف عـســكـري ا

جائر وذات تخطيط مسبق .
لــيس خـــفــيــاً أن لــلــرئــيس األذري
تطـلعات إقـليـمية في أرمـينيـا كما
ــنـــطــقــة هـــو احلــال بــالـــنــســـبــة 
(زانــكــيــزور) في أرمــيــنــيــا حــيث
يـــزعم أنـــهــا " أرض أذريـــة تـــقــوم
عـليـها أرمـيـنيـا احلديـثة" كـما أنه
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في األشــــهــــر األخـــــيــــرة عــــاد إلى
اســـلــوبه الــعـــدائي في خـــطــابــاته
الـــعـــامــــة مـــؤكـــداً لـــشـــعـــبه بـــأن
أذربــيـــجــان قــادرة عـــلى حل نــزاع

كاراباخ بالوسائل العسكرية.
ــا لــفـــتت أرمــيــنــيــا انــتــبــاه لــطــا
اجملـــــتـــــمـع الـــــدولي إلـى دعـــــايــــة
ــعــاديــة لألرمن الــتي الــكــراهــيـة ا
تُــطــلق بــتــشــجــيع ودعـم الــقــيـادة
األذريـة. وان هذه الـكـراهيـة ما هي

اال محـاوالت من قبل
الــــــــســـــــــلــــــــطــــــــات
االذربــــيـــــجــــانـــــيــــة
لتـحـويل انتـباه راْى
العـالم اخلارجي عن
طــــبــــيـــــعــــة احلــــكم
الـــــديــــكـــــتـــــاتــــوري
والــــــــــــفــــــــــــســــــــــــاد
واالنــــــتــــــهــــــاكــــــات
الصريحة في حقوق
االنـــســــان والــــقـــمع
الــــواسع الــــنــــطـــاق
الــــتـي تـــمــــارســــهـــا
السلطات االذرية في
بالدهـا. لــقـد وصـلت
ــعـاديـة الــكـراهــيـة ا
لــــــــــألرمــــــــــن فــــــــــي
أذربـــــــيــــــجـــــــان إلى
مـــســـتـــوى شـــديـــدة
اخلـطــورة وتـسـتـغل
الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة
الــــــعــــــســـــــكــــــريــــــة

ألذربيـجان  هـذه الكـراهيـة الشعال
فتيل االشتباكات العسكرية ليسير
قـدمـاً نـحـو عـدوانٍ واسع الـنـطاق
سـواء على حـدود أرميـنيـا أو على
طـــول خط الـــتـــمـــاس. مـــنـــذ أيـــام
وأذربيجان تـشن عمليـات عسكرية
ـدنية ناطـق السكـنية ا وتقـصف ا
بــاجتــاه مــقــاطــعــة (طــافـوش) في
أرميـنيا وبـالتحـديد مديـنة (بيرد)
والقرى (أيكيـبار) و (موفسيس) و

(تشيناري) (فيـرين كارميراغبيور)
مستـخدمة قنابـل وصواريخ فتاكة
ــنــازل وقـــد تــســبـب في تــدمـــيــر ا
دنية.  السكنية والبنى التحتية ا
واجلـديــر بـالــذكـر أن االســتـهـداف
ـدنـية ـتـعـمد لـلـبـنـيـة الـتحـتـيـة ا ا
دني من قبل أذربيجان ليست وا
بــاجلــديــد فـمــنــذ ســنــوات ونـحن
نشهـد على هذا كـما كان في حرب
نــيـســان عـام 2016 عــنـدمــا جتـرأ
اجلــيش األذري بـارتــكـاب
انـــتـــهـــاكـــات جـــســـيـــمــة
لــــلــــقــــانــــون اإلنــــســــاني

الدولي. 
هـذه العـمـليـات لـيست اال
تـــــعـــــبــــيـــــر عن احلـــــقــــد
والكراهية والتعصب ضد
الــــــشــــــعـب األرمــــــني. إن
الـسـيـاسـة الـعـدائـيـة هـذه
تستحوذ تشجيعاً رسمياً
ـسـتـويـات في من أعـلـى ا
أذربـيـجان. لـذا من واجب
جملتـمع الدولي إدانـة هذا
الـــســلــوك األذري اخملــزي
قــطـعــيــاً وعـلى الــقــيـادة
العسكرية والسياسية في
أذربـــيــجـــان أن تـــتـــحــمل
ـســؤولـيـة كــامـلــةً بـهـذا ا
الـــــصــــــدد. إن الـــــقـــــوات
ـســلـحــة االذريـة تــنـشـر ا
ــدفــعـــيــة في الـــقــواعـــد ا
ــــســـــتــــوطــــنــــات وسط ا

وطـالـبت عـضـو مـجـلـس الـنواب
عن مــــحـــافــــظـــة ديــــالى هـــوازن
ــركــزيـة الــشـمــري  احلــكــومـة ا
ووزارة الـكــهــربـاء بــحــسم مـلف
رواتب مـوظفي الـعقـود واألجور

اليومية.
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وقـــالت الــشـــمـــــــــري فـي بــيــان
تــلـقــته الــ (الـزمـان)  إن (اآلالف
من مـــوظــفـي الــعـــقــود واألجــور
الــيــومـــيــة في وزارة الــكــهــربــاء
بــعــمـوم احملــافــظــات الـعــراقــيـة
بـــيــنـــهــا ديـــالى لم يـــتــســـلــمــوا
الـيـة منـذ أشـهر مـسـتحـقـاتـهم ا
طويـلة ويعـانون بـالوقت الراهن
من أوضاع مـأساويـة على الرغم
مـن ان أغـلـبــهم أصـحــاب عـوائل
ومـــســـتـــمـــرين بـــالـــدوام في ظل
الـــــوضــــــع احلـــــالي وتـــــفــــشي

فيروس كورونا) .
وأضافت  الشمري  أن (موظفي
العقود واألجور اليومية يبذلون
جــهـــودا كـــبــيـــرة في مـــســـانــدة

مـالكـات وزارة الــكـهــربــاء ضـمن
مـــفــــارز الـــصـــيــــانـــة واالنـــتـــاج
واجلـبــايـة ولـهم دورا كـبـيـرا في
زيــادة وتــعــظــيـم ايـرادات وزارة
الـكهـربـاء والبد من أن يـحـضون
بــالـــتــفـــاتــة حــقـــيــقــيـــة من قــبل

عنية) . اجلهات ا
وأكـــــدت الـــــشـــــمـــــري أنـه عـــــلى
احلـكــومـة ووزارة الــكـهــربـاء أن
ــالــيــة (تــؤمن مــســتــحــقــاتــهم ا
وتـــعـــمل عـــلى أيـــجــاد احلـــلــول
الالزمـــة حلــسم مـــلف رواتـــبــهم

كن). تأخرة بأسرع وقت  ا
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فـــيــمــا اعــلن رئـــيس اجلــمــعــيــة
النـموذجـية للـنحـال العـراقي
ـــيـــاحي لـ فـي ديـــالى عـــلــــوان ا
(الـــزمــان)  ان (انـــتــاج الـــعــسل
خالل الــنـــصف االول من الـــعــام
اجلـاري 2020 بــلــغت اكــثــر من
100 طـن في عـــــمـــــوم مــــنـــــاطق

ديالى) .
ــيـاحي  ان (االنــتـاج واضــاف ا

بــالــتـعــاون مع بــلــديـة الــقــضـاء
جـادة بـإزالـة جـمـيع الـتـجاوزات

مهما كانت العناوين) .
الى ذلك قــال مـديــر اعالم صـحـة
ديـــــــالـى فـــــــارس الـــــــعــــــزاوي لـ
ان (نسـبـة الـشـفاء من (الـزمـان) 
فـــيــروس كـــورونــا الــذي بـــلــغت
اجمالي االصابات 2486 اصابة
خالل االشــــــهــــــر االربــــــــــــــعـــــة
ــاضـــيــة مـــقــابل 1800 حـــالــة ا
شــــفــــاء %75 وهي االعـــــلى من
نـوعـهـا مـنـذ بـروز الـفـيروس في
ــــــــــــــاضــي) . واضـــــــــــــاف اذار ا
الــــعـــزاوي  ان (تــــمــــوز شــــهـــد
مـعـدالت عالـيـة لـلشـفـاء جتاوزت
حـاالت االصـابة الـيـوميـة مـؤكدا
بان الكوادر الصحية جنحت في
الـسيـطرة عـلى الـوباء لـكن االمر
زيد من اجلهود خاصة يحتاج ا
ــواطـنــ في الــوقـايـة من قـبل ا
والــتـبــاعـد االجـتــمـاعي واالبالغ
الــفــــــــــوري عـن االصــابـــات من
اجل احـــــــتــــــواءهــــــا وتــــــقــــــد

العالجات الضرورية ) .

ـاضي افـضل بـكـثـيـر من الـعـام ا
خـالل الـــفــتـــرة ذاتـــهـــا ألســـبــاب
مــــتـــعـــددة مـــنــــهـــا االحـــتـــبـــاس
احلــراري وحتـــسـن في اشـــجــار
الـغـابـات ومـنـهـا مـشـروع غـابات
كنعان البالغ مساحتها  اكثر من
ـزروع منـها عشـرة آالف دو وا

 .( ثال ث االف دو
ــــيـــاحي  ان  (مـــعـــدالت واكـــد ا
العـسل انخـفضت في ديـالى بعد
ــعــدالت كــبــيـرة احـداث 2014 
جدا نتـيجة تـداعيات تـلك الفترة
الـصـعـبـة وخـسـارة الـكـثـيـرة من
نـاحلهـم التي كانـــــــــت ربـ  ا
منـتـــــشـرة في منـاطق الـشـــمال

وصل ). وخاصـــة ا
واعلنت دائـرة صحة ديالى  عن
اكمـال نصب منـظومة الـتحسس
احلـراري فـي مـعـبـرين حـدوديـ
مع ايـران شـرق احملـافـظـة. وقـال
مـديــر اعالم صـحـة ديـالى فـارس
ان (فـريق الــعــزاوي لـ (الـزمــان) 
فــــنـي جنح مـن اكـــــمــــال نـــــصب

مـنــظـومــة مـتـطــورة لـلــتـحـسس
احلـــــراري الـــــقــــادرة عـن رصــــد
حـــاالت االشـــتـــبـــاه بـــاإلصـــابــة
بـــفـــيـــروس كــورونـــا عن طـــريق
الــــرصــــد احلـــــراري عن بــــعــــد)
ان .واضـــــــــــاف الـــــــــــعــــــــــزاوي 
ــنــظــومـة جــرى نــصــبــهـا في (ا
ــنــذريـة مــعــبــري مــنـــــــــدلي وا
احلــــدوديـــــــــــ بــــعـــد اصـــدار
االوامــر الــرســـمـــــــــيــة بــإعــادة
استـئـنـاف نـشـاطـهـمـا الـتـجاري
مـع ايــــران بــــعـــــد تــــوقف دام 4
اشــــهـــــر بــــســــــبب تــــداعــــيــــات

جائحـــــة كورونا) . 
ـنـظـومة واكـد الـعزاوي   ان  (ا
والــــتي تــــعـــد االكــــثـــر تــــطـــورا
ســيــكــون لــهــا اثــر ايــجــابي في
خلق الـطمـأنينـة في عدم انـتقال
االصــابـــات بــفــيـــروس كــورونــا
وايـــقــــاف حـــاالت االشــــتـــبـــاه 
خــاصــة وان هــنــاك فــريق طــبي
متكامل سيكون متواجد لفحص

احلاالت).
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الـسـكـنـيـة دون االكـتـراث بـأن هذا
ـدنـيـ الـعـمل يـعـرض ســكـانـهـا ا
لـلـخــطـر.  وهـذا الـتــكـتـيك اخملـزي
لـيس بـاجلـديـد فـقـد  تـطــــبـيـقه
خالل حــرب نـيــسـان 2016. وهـذا
يــثــبت أن الـــقــيــادة الــســـيــاســيــة
الــعــســكــريــة ألذربــيــجــان لــيــست
مهـتمة عـلى اإلطالق بأمن وسالمة
شـعبـها فال غـرابـة بانـها ال تـبالي
عن أمـن الــــــشــــــعـب األرمــــــنـي في
أرمــيـنــيـا وأرتــسـاخ. إن الــتـهــديـد
الذي وجـهـته وزارة الدفـاع األذرية
بــــإطـالق صــــواريخ الســــتــــهـــداف
محطة (ميدذامور) للطاقة النووية
فـي أرمـيـنـيـا لـيـست إال دلـيالً عـلى
مــدى الـيــأس الـذي يــلم بــالـقــيـادة
الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـيـــاســـيـــة في
أذربـــيــــجـــان. وفي نــــفس الـــوقت
ة الـتـهـديد بـحـد ذاته يـعتـبـر جـر
ضد اإلنـسانية. إن الـعملـيات التي
تــــهــــدد بـــــهــــا وزارة الــــدفــــاع في
أذربـيجـان تشـكل انـتهـاكاً صـارخاً
لـلـقـانـون اإلنـسـاني الـدولي بـشكل
عـــام وال ســـيـــمـــا الـــبـــروتـــوكــول
اإلضـافي األول التــفـاقــيـة جــنـيف.
مـثل هــذه الـتــهـديــدات هي صـورة
واضـــحــــة لـــلـــدولــــة اإلرهـــابـــيـــة
وتـــــصــــــريـح جــــــلي عـن نــــــوايـــــا
أذربـــيـــجــان اإلجـــرامـــيـــة إلى حــد
اإلبادة اجلمـاعية. عالوة على ذلك
تــصــريــحـات مـن هــذا الـقــبــيل من
جـــانب الــقــيــادة األذريـــة تــعــتــبــر
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كـــشف مـــحــــافظ ديـــالـى مـــثـــنى
الـتـمـيـمي  عن ضـبط مـسّاح في
دائـــرة الـــتـــســــجـــيل الـــعـــقـــاري
بـاحملافـظـة يتالعب في األراضي
احلــكـومــيــة من خالل مــســاعـدة
ــتـنـفـذين لالسـتـيالء عـلى أحـد ا
ارض مــــــهـــــمـــــة وسـط قـــــضـــــاء

بعقوبة.
وقـال الـتمـيـمي لـ (الـزمان) امس
إنه   (ضـــــبط مـــــســـــاحـــــة من
وقع األرض تابعـة للدولـة تقع 
بــالغ األهـمـيـة عـلى ضـفـاف نـهـر

ديــالى وسط قــضـاء بـعــقـوبـة 
االسـتيالء عـليـهـا من قبل مـتنـفذ
ـسـاعـدة مـسـاح في الـتـسـجيل
الـــعـــــــــقـــاري يـــبـــدو انه تــورط
بــقـــيــادة مــافـــيــا مــخـــتــصــة في
الــــتالعب فـي ســـجالت االراضي

احلكومية).
وحـذر الـتمـيـمي ابـناء احملـافـظة
مـن (شـراء او تــأجــيــر ايـة ارض
ـتجـاوزين) الفـتا حـكـوميـة من ا
الى أن  (احلــــكـــومــــة احملـــلــــيـــة
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تــــرجع أصــــول حتـــديــــد احلـــدود
الـــســيــاســيـــة إلى تــطــور األقــوام
الـبـشـريـة وقيـام أولى اجملـتـمـعات
ـتـحـضـرة وبـدايـة تـكوين ـدن ا وا
احلـــضـــارات واإلمــبـــراطـــوريــات
وبــــــــدأت هـــــــــذه احلــــــــضــــــــارات
ناطق واإلمبـراطوريـات بتـحديـد ا
الـتـي حتت سـيـطـرتـهـا وتـخـومـها
لـتعـزل ما بـينـها وبـ اجملتـمعات
األخـرى واحلــدود نـوعـان أولـهـمـا
احلدود الـسياسـية وتسـمى أيضا
احلـــدود االصـــطـــنـــاعـــيــة وتـــضم
احلــــدود الــــفــــلــــكــــيــــة واحلــــدود
الـهــنـدســيـة  وثـانــيـهــمـا احلـدود
الطـبيعـية منـها اجلبـال أو األنهار
.وتطورت هـذه احلدود حتى بدأت
الـــدول بــــتـــدويـن وحتـــديــــد هـــذه
احلــدود من خالل عــقـد اتـفــاقـيـات
ومعـاهدات منـظمة لـهذه احلدود 

ـعـاهــدات الـثـنــائـيـة بـ ومـنــهـا ا
دولت أو مـتعددة األطـراف ومنها
مـعــاهـدة لـوزان عـام 1923 والـتي
رســـمـت مـــعـــالـم الـــشـــرق األوسط

احلالي.
تعد احلدود السياسية من صنيعة
الــبـشــريــة وان األشــكـال احلــالــيـة
للدول قد حددت بـناءً على اتفاقات
ــصـلــحـة ومــعــاهـدات نــظـمــتــهـا ا
الــدولـيــة  وتـطــورت اجملــتـمــعـات
والــدول حــتـى بـاتـت هــذه احلـدود
ــوجـودة عــلى اخلـرائط تــخـتـلف ا

عن وضعها على أرض الواقع .
إن مــــنع اســــتــــخـــدام الــــقــــوة في
الـعـالقـات الـدولـيـة أدى إلى تـطـور
ــفــهــوم الــفــكـري لــقــدســيــة هـذه ا
احلدود وحتول االعتـقاد والشعور
بـــاإلنــتـــمـــاء الى هـــذه احلــدود أو
الدول من إنتمـاء قومي إلى إنتماء

ــصـــلـــحــة اقـــتـــصــادي تـــنـــظــمـه ا
اإلقـتصـادية الـعلـيا لـلدول وهـذا ما
تـوصـلت إلـيه الـدول األوروبـيـة من
خالل اتـــفـــاقــيـــة رومـــا عــام 1957
والــتي دخـلـت حـيــز الـتــنــفـيــذ عـام
1958 والـــتي عــــرفت ب (الـــســـوق
شتـركة) وتطور العمل األوروبية ا
ـــشــــتـــرك حـــتـى قـــيـــام األوروبي ا
اإلحتــــاد األوروبـي بــــعـــد تــــوقــــيع
غــالـــبــيـــة الــدول األوروبـــيـــة عــلى
مـعــاهـدة مــاسـتـريــخت عـام 1992
لـتـنـقـل الصـالحـيـات من الـسـلـطات
ـــوقــعـــة الى الـــوطـــنــيـــة لـــلـــدول ا
الـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة األوروبـــيــة

شتركة . ا
ـصـلـحة االقـتـصـاديـة قد إن فـكـرة ا
طغت عـلى فكرة الـقوميـة أو سيادة
الـــدول وبـــاتت الـــدول تـــنــظـــر الى
حـدود إمـكـانـيـاتـهـا االقـتـصـاديـة ال
الى حدودها الـسياسـية الصـناعية
 وبرز هذا التحول من خالل تطور
شكل ونوع النزاعات ب الدول إذ
أخــــــــــذت مــــــــــنــــــــــحـى احلـــــــــروب
ـباشـرة وبروز االقـتصــــادية غـير ا
ظـــــــاهـــــرة احلــــرب بـــــالــــوكـــــالــــة
واالسـتـعانـة بـقـــوات غـيـر نظـامـية
ومــلــيـــشــيــات وقـــــوات أجـــنــبــيــة
ـوارد والـثـروات لـلـسـيـطــرة عـلى ا
الـطـبــيـعـيــة في الـدول األخـرى  إذ
أضـــحت الــــدول تـــدعم مــــجـــامـــيع
مـــســـلــحـــة في أراضـي دول أخــرى

بـغـيــة احلـصـول عــلى مـوطئ قـدم
لها في تلك الدول .

مـن خالل الـــــــنــــــظــــــر الـى شــــــكل
ـسـلـحــة حـول الـعـالم الـنـزاعــات ا
ــنـاطق جنـدهــا تـدور في مــحـور ا
اإلستراتيجـية والتي حتتوي على
ثــروات طــبـيــعــيــة هـائــلــة حتـاول
ـصــلـحــة الــسـيــطـرة الــدول ذات ا
عـلـيهـا ومنـهـا التـدخل الـتركي في
لـيبـيا وسوريـا وتدخـل السـعودية
فـي الـيــمن والــتـدخـل الـروسي في
أوكـرانــيـا والـتـداخالت احلـدوديـة
بـــ الــصــ والـــهــنـــد فــضال عن
الــــتـــدخل الــــعـــســـكــــري الـــتـــركي
ــكــافــحــة واإليــراني فـي الــعــراق 
أعـمال حـزب الـعمـال الـكردسـتاني
وأمـثــلـة قــد تــكـون مــقـبــلــة مـنــهـا
ــصـري في الــتـدخل الــعــسـكــري ا
لـيـبــيـا حتت ذريـعــة حـمـايـة األمن
ــصـري  إن اغــلب هـذه الــقـومي ا
الـــتــدخـالت هي تــدخـالت أمــنـــيــة
ضـمون  ولو الشـكل إقتـصاديـة ا
نـظــرنـا إلـيــهـا جنـدهــا لم تـتـوقف
لـغـايـة حتـقيـق الـهـدف الـعـسـكري
ـنـشود بل امـتـدت إلى السـيـطرة ا
على مناطق الـثروات وباشرت في
وارد واستثمارها استغالل هذه ا
وأيــــضــــا الـــتــــعــــامل مع اإلدارات
ناطق ـوجودة في تـلك ا احمللـية ا
ودعمـها بوجه الـسلـطات الوطـنية
الـشـرعـيـة لـتـقـويض نـفـوذهـا على

ــنــاطق. أن الــوضع احلــالي هــذه ا
ـحوا لـلـنزاعـات الدولـيـة القـائـمة 
من الذاكرة فكرة احلدود السياسية
الــثـــابـــتــة ويـــدعم نـــظـــرة احلــدود
ــتــغـيــرة غــيـر مــحـددة الــهالمــيـة ا
ا يعني ان العقد عالم والشكل  ا
الــقـادم ســنـشــهـد حتــول كـبــيـر في
مـفـهوم الـدول وحـدودهـا وستـظـهر
احلـدود الـهالمـية الـواقـعـيـة والتي
ــــنـــــاطق اخلـــــاضــــعــــة تــــشــــمـل ا
لـــســــيـــطـــرتـــهـــا خـــارج حـــدودهـــا
ـا حدودهـا سـتمـتد الـسيـاسـية وإ
الى منـاطق نـفوذهـا في دول أخرى
سـتـعـلن عن ضـمـهـا لـهـا وسـتـكـون
ـناطق مـعرضـة لالحتالل من هذه ا
ـــا قــــبل عــــدة دول في آن واحــــد 
يــحــتـم عــلــيـهــا ان تــكــون هـالمــيـة

احلدود.
oÞUM  r{

ان مـــطـــالــبـــة بـــعض الـــدول بــضم
منـاطق في دول أخرى حتت ذريـعة
إحـياء احلـقوق الـتاريـخيـة وحتول
ـــســتــقــرة الى دول بــعض الــدول ا
ذات حـدود هالميـة هو سـمـة العـقد
القـادم في العالقـات الدولـية والتي
سـتــفـرض مـن قـبل الــدول الـكــبـرى
عـلى الـدول الـصـغــرى والـضـعـيـفـة
وسـتـكـون الـسـمـة هـو عـدم انـتـظام
شــكل احلــدود وتــغــيــيــرهـا الــدائم
ستمر بسبب ضم وفقـد األراضي ا
ــســلــحــة نــتــيــجـــة لــلــصــراعــات ا

الــداخــلــيــة والـتــدخل الــعــســكـري
األجنبي في تلك الدول ودعم طرف

على حساب طرف أخر.
ـا يـتعـلق بـاحلـالة الـعـراقـية إمـا 
فإن استمرار الـتوترات والنزاعات
الداخلية قد يـؤثر سلباً على وضع
ـستـوى الدولي إذا الـعراق عـلى ا
ما إستمرت هذه النزاعات ستشكل
دى خـطر عـلى وضع الـعـراق في ا
ــــــا يــعـني أن الــعـراق الـبــعـيــد 
ســـيـــكـــون هـــدف لـــلـــدول األخــرى
العتباره مـنطقة نـفـــــوذ اقتصادي
إستراتيجي وبـالــتالي سيـــــــكون
ورقــة تـفـاوض بـ الـدول الـكـبـرى
ولــيس كــدولــة ذات تــأثــيــر يــذكـر
وللعراق فرصـــــة كبـــــــيرة ليكون
نطقة من خالل ذو نفوذ قوي في ا
عـقـد اتـفاقـات اقـتـصاديـة مـتـوازنة
ـنـطـقـة لـتـوسـيع مـنـافذه مع دول ا
الـتـجاريـة فـضالً عن ربط شـبـكات
أنابيب تصديرية جديدة مع الدول
الــشـاطــئـيـة لــتـعــزيـز تــواجه عـلى
الــبــحــار الــدولــيــة واعــتــــــبــارهــا
مــنــاطق نــفــوذ جـديــدة تــوسع من
حــــدود الــــعــــراق االقــــتــــصــــاديـــة
(االفتـراضيـة) ويتـطلب ذلك وضع
إسـتــراتـيـجـيــة وطـنـيـة صــحـيـحـة
تـــشــرف عـــلى تـــطـــبــيـــقـــهــا إدارة

سياسية ناجحة.

{ بـاحـــــث في الشؤون الدولية

تـعـلـيقـاً عـلـى مـا نشـر فـي جـريدة
الزمان بالعدد 6708 بتاريخ /13
7/2020 بعـنوان (جـدية الـشكوى
ــهــنــدس) لــلــســيـد فـي اغـتــيــال ا
ــــركـــز شــــامل بــــردان.. يـــوضح ا
االعالمي جملــلس الـقـضـاء األعـلى
أن اجـراءات الـتـحـقـيق في حـادث
ـطـار تـمت مـنـذ الـلـحـظـة األولى ا
لـوقـوع احلـادث وتـعـامل الـقـضاء
الــــــعـــــراقي مـع تـــــلـك احلـــــادثـــــة
ــة جــنــائــــيـة بــإعــتــبــارهــا جــر
حـــصــــلت عــــلى أرض عــــراقــــيـــة
وقـــــسم من اجملـنـى عـلـيهـم فـيـها

. من العراقي
حــــيـث  اإلجــــراء وفق قــــواعــــد

ـنـصـوص علـيـهـا في الـتـحـقيـق ا
قانون أصول احملاكمات اجلزائية
الـعــراقي حـيث  اجـراء الـكـشف
ـــرتــــسم عـــلـى مـــحل احلـــادث وا
ـــدعــ ودونت أقــوال قـــسم من ا
ــــمــــثل بــــاحلق الــــشــــخــــصي وا
الـقـانـوني عن ســفـارة جـمـهـوريـة
إيـــــران االسالمـــــيــــة عـن اجملــــني

 . عليهم من االيراني
ومـــخـــاطـــبـــة وزارة اخلـــارجـــيـــة
الـعـراقيـة وأمـانة مـجـلس الوزراء
بخصوص تـفاصيل أخرى تخص
احلـادث وإن اجـراءات الـتـحـقيق
مــنـذ زمن احلـادث مــسـتـمـرة وفق

القانون العراقي.
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شـؤوم وأطاحـوا بالرئـيس الراحـل عبد ذ الـعفـالقـة انقالبـهم ا في 17 تـموز 1968 نـفّ
ـهـمــات اخلـطـيـرة الـرحـمن مــحـمـد عــارف بـعـد أنْ خـانـه مَنْ اعـتـمــدهم وأوكل الـيــهم ا
ـان الكـاذبة حـ سألـهم عمـا تنـاهى الى سمـعه من أخبـار حذّرته مـنهم وخدعـوه باأل
فانخدع وأبـقاهم  فكانت الـكارثة التي أدخلت الـعراق في أتون نظام اسـتبدادي قمّعي
ا يعـتبر العراق كله - شعبا وأرضا وثروة – ال يعير أيـةَ أهميّةٍ لالنسان العراقي  وا
من أشيـاء (الـقائـد الضـرورة) الـذي لم يسـلم من ظـلمه أحـد  حتى أبـرز الـقيـادي في
قـابر اجلـماعـية االّ واحدة ـظالم الـتي لم تكـن ا حـزبه  فضالً عن مـسلـسل اجلرائم وا

منها  والتي لم تكتشف كلها حتى اآلن..!!
-2-

اضي فقال: سألني احد كبار الصحافي البريطاني في تسعينيات القرن ا
ـقـرّبـ لـلـنـظام لِـمَ ال تتـعـاونـون مع (ابـراهـيم الـداود)- وهـو يـومـذاك أحـد الـعـراقـيـ ا

السعودي - ?
فقلت له :

الفالسفة يقولون :
" حُكمُ األمثال في ما يجوز وما ال يجوز واحد "

فمن الذي يضمن لنا عدم خيانته اذا  االنفتاح عليه كما خان وَليَّ نِعْمتِه سابقاً ?
فلم يَنْبِسْ بعدها بِبنتِ شَفةٍ ...

-3-
من أكـبر األخطـاء واخلطايـا التي يـتحمـلها " الـبكر" انه ارتـضى ان يكون اجلـسر الذي
ـقبور " لـيصل الى السـيطرة الـتامـة على معـاقد األمور لـيحكم يعـبر علـيه " الدكتـاتور ا
ا شاء هواه بعيداُ عن كل الضوابط والقيم الدينية واالخالقية واحلضارية واالنسانية

والسياسية ..
ـراجع والـعلـمـاء وخـيرة احلـرائـر واألحرار مـن الوطـنـي وامـتـدت يده الغـتـيـال كبـار ا
ر احلروب الـطائشـة ضد اجليران واألشـقاء حتى ليـصعب إحصاء من العراقيـ وسعّ

أودى منهم ..
وهكذا فقـد العراق قوافل طويـلة من أعزّ شبابه ورجاله وال حـول وال قوة االّ بالله العلي

العظيم .
-4-

ؤسسات في سلّط زبانيِـتَهْ على رقاب العراقي يعيثون فساداً في االرض  وأفسدوا ا
ؤسسـة العسـكرية الـتي اخضع فيـها كبـار الضبـاط الى صبيان الدولـة كلهـا ابتداءً بـا
سؤول الطالبي احلـزبي فيها يهزء ؤسسات التـعليمية الـتي أصبح ا احلزب وانتهـاء با

باساتذته ويهددهم بأبشع الوان التهديد .!!
-5-

ان اجلـو الـبـولـيـسي اخلـانق مـنع الـكـثـيـر من اآلبـاء من أنْ عـلى الـسـلـطـة الى االجـهزة
القمعية ذات االبتكارات الرهيبة في التعذيب والقتل .

وما (الثاليوم) واالذابة بأحواض (التيزاب) االّ بعض صورها ...
-6-

واذا كانت مـجامـيع شبـابيـة كبـيرة  –وبـحكم السِّن  –لم تَعِشْ تـلك السـنوات الـعجاف
من أيـام حكم الـدكتاتـور  فانـنا مع تـسلـيط األضواء عـلى ما غـصّتْ به تلك احلـقبة من
ـوازين  لــئال يـنــخـدعــوا بـأيــتـام جـرائم ومــظـالم وانــتـهــاكـات صــريـحــة لـكـل الـقــيم وا

الدكتاتورية البائدة وحنينهم الى تلك األيام السود .
-7-

ـسعـور وكم مِنْ امـرأة انـتزعـها لم تـسلم حـتى " األعـراض " مِنْ نزوات ابن الـطـاغيـة ا
اجلالوزة من يد زوجها بأمر منه ..

ا يقرح القلوب ويبكي العيون ... وهذا السجل اخملزي مليء 
-8-

وازنة العامة للدولة كانت من االسرار التي ينفرد بها احلاكم بأمره  ان ا
ومن الذي يجرؤ على ذِكْرِها ..?

هازل في دولة يقف على رأسها حاكم ال زيد من ا وهذا وحده يـغني عن استعراض ا
نافسة ... يرى اال نفسه ويسارع الى تصفية من يشم منه رائحة ا

-9-
الحظ : ومن ا

ـقبور كان يعـمد الى تشيـيد القصور الـفخمة ويبـالغ كثيراً بـكل ما يتعلق انّ الـطاغية ا
بها من مواد الـبناء واألثاث في وقت كانت العائلة الـعراقية تعاني أشدّ الوان احلرمان
ـواطن والفـاقة  في دلـيل قطـعي الداللـة على غـلظـته وقسـوته وقلـة اكتـراثه وعنـايتـه با

العراقي .
انهم يحب نفسه ويكره غيره ..!!

والسؤال اآلن :
قبور ? ثالب مناقب للطاغية ا كيف تكون هذه ا
-10-

ركزي من قلبه ولن جتدي نفعا األماديح التي ان احلقد والضغائن يحتالن موقعهما ا
خَـلَــعتْ عــلـيه من األوصــاف والــسـمــات مــاال يـســوغ أنْ تـخــلع عــلى أحــد  بل سـاقت
صـاحبها الى بـطون الثرى وبـفظاعة ويـكفينـا هنا استذكـار ما قاله شفـيق الكمالي في

القائد الضرورة :

تبارك وَجْهُكَ الوّضاء فينا 
كوجهِ اللهِ ينضحُ باجلالل 

-11-
أرأيتَ حـاكـماً يـضرب شـعبه بـاألسلـحة الـكيـمـياويـة فيـقتل األطـفال والـنسـاء فضال عن

الرجال األبرياء ?
ذابح ?  قبور في حلبجة الشهيدة وكيف تنسى اجملازر وا هذا ما صنعه الدكتاتور ا

-12-
انّ احلنـ الى تلك األيـام السـود ال يعـني اال اجلنـون والعداء
كثّف لـلعراق وأهـله واجلحود الـتام والتـنكر الـشديد لكل ا

وازين السماوية واألرضية : القيم وا
ولن يفلح اجملان وباعة الضمائر أبدا .

انهم اخلـائبون اخلاسرون احملشـورون مع الظا في قعر
جهنم خالدين فيها .

ـال. ومعروف انـهما اصـبح اسمه مـتداوال في اسواق الـصحافـة والسيـاسة واسواق ا
في العراق سوقـان مختلفان..ولم يلتقيا اال عند.جبران ملكون  صاحب جريدة االخبار
ولفـترة عـابرة. مـشعـان يعـرف نبـض السـوق ونبض الـكالم وهو مـتكـلم اليشق له غـبار

وهو تاجر التكسد جتارته السيما في العقار.
قومي عربي لم يتنازل عن قيمه القبلية.

وقبلي لم يتنازل عن قوميته العربية.
كالمه عراك.وال اعرف كيف يتغزل ..اظنه يتعارك في الغزل.

ومـاذا بـعـد  يـادعـد.. ولــلـمـرة الـثـانـيــة اسـجل خالل اسـبـوع انـطــبـاعـاتي عن مـشـعـان
اجلـبـوري .فـان احـب هـذا الـرجل ومـعـجب بـطـريـقـته في تـشـكـيل
حياته.كدحـا ونضاال وثراء. انها قـصة سينمائيـة تختلط فيها
الدراما مـع الدراما.والنجاح مع النجاح. وكأنه معادلة ذات
ابـعـاد رياضـيـة انداحت مع شـقـيقـتـها االجـتمـاعـية لـتـنجـبا
جتربة قلـما جتد. نظيرها في العراق. والـفضل لديناميكيته
ـته الـتي ال تـعرف الـكـلل.فـحـصلت تـراكـمـية الـنـجاح وعز

توالد من جناح اصغر. ا

ــثــابــة تــهـديــد جلــمــيع شــعـوب
ـــا في ذلك الـــشـــعب ــنـــطـــقـــة  ا
األذري. إن الــتــهــديــدات الــنــوويـة
التـي تتفـوه بهـا أذربيـجان تـشهد
ــطــلق عــلى الـــنــقص واالفــتــقــار ا
ـسؤولـيـة لهـذا الـبلـد الذي حلس ا
هـو عـضو من فـسـيـفسـاء اجملـتمع
الـدولي. و بـالنـسـبة لـلـتصـريـحات
الـتـي ادلت بـهـا تـركـيـا فهـي بـنـظر
أرمـينـيـا تـشـجـيع مـبـاشـر لـسـلوك
أذربيـجان وهذا أمـر غيـر مسؤول
وغير مقبول على اإلطالق وخاصة
ـتــوتـر.وأمـا فـي الـوضع احلــالي ا
فيما يتعلق بـالتصريحات األخيرة
لــلــقــيــادة األذريــة بــشــأن عــمــلــيـة
الــــــــــسـالم فــــــــــمـن اجلــــــــــديــــــــــر
بـالـذكـراالشـارة عـلى ان أذربـيـجان
تـــــفــــاوضـت مع كل مـن ارتــــســــاخ
(نـاغــورنـو كـارابــاخ) وجـمــهـوريـة
أرمـيـنيـا ثم رفـضت الـتـفاوض مع
ارتساخ. اما إذا رفـضت أذربيجان
التفـاوض مع أرمينـيا  اآلن فليس
من الــــــــــواضـح مـع اي جـــــــــهـــــــــة
سـتـتـفـاوض بشـأن نـزاع نـاغـورنو
كـــارابــاخ. ولــيس من الــواضح اذا
كـــــانـت اذربـــــيـــــجـــــان تـــــرغـب في
اسـتـئـنـاف احملـادثـات مع ارتـساخ
أم ال. وقـــد تـــمت اســـتـــعـــادة وقف
إطالق الـنار الـنـسبي عـلى احلدود
األرمـيـنـيـة األذربـيـجـانـيـة مـنذ 16
يــولــيــو.  ونــأمل أن يــتم احلــفــاظ

عليه). 
                     

 هراتشيا بوالديان

مثنى التميميفارس العزاويهوازن الشمري 
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يــتــألق الــدكـــتــور أحــمــد عــبــد
اجملـيد في تـوالـيفه الـتـحريـرية
وكـتـبـه الـتـاريـخـيـة الـصـحـفـيـة
اعـالمــيــاً ويــتــعــمق تــاربــخــيــاً
ويــتــأنـق روائــيــاً اذ ان كـــتــابه
االهــــوال واالحــــوال الــــصــــادر
بـــبـــغـــداد ســـنــة  2019 مـــزيج
وخلـيط من التاريخ والـصحافة
واالدب وقـل من يــســتــوي عــلى
ـعـرفه كـتــابـة تـشـرق في عـالم ا
لـلـثالث العـظام االدب والـتاريخ
ــكن ان واالعالم  فـــكـــتــابـه ال 
يحسب في عالم الصحافة ففيه

تابـعة حياة االدب القـصصي 
جنـــوم كـــتـــابه من الـــوالدة الى
يوم اللقاء وهو بذلك يرتقي من
وضيع مـرتبـة الراوي الى رفيع
كـ فـترى في درجـة الـروائي ا
كـل مــقـــابــلـــة لــشـــخــصـــيــة من
شـخـصــيـات الـكــتـاب االسـلـوب
االدبي الرفـيع بـأنتـقـاء االسئـلة
وفي تسـلـسلـهـا وفي سبـر غور
الـشخـصـيـات وكأنه راو لـقـصة
تعه للشخـصية التي يقابلها
يـعلو بـها عـلى كثيـر من ادعياء
االدب والــقـصـة والــروايه وهـو
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بغداد

ـظفر تـحدة محـمود ا قـيم في الواليـات ا ي ا عرفـي .. خطوة نـحو األمـام ) لالكاد عن مؤسـسة شمس لـلنـشر واإلعالم بالـقاهـرة ; صدر كـتاب ( بنـاء اجملتـمع ا
شاريع التكنـولوجية وتطويـر األعمال. و يقع الكتاب في  192صفحة من القطع الكبير  تخصص في البحوث الـعلمية التـطبيقية  وإقامـة ا هندس االستشـاري ا ا
ـيًا في والدة ُـعـتمـد عا وطِن ا ـدن العـلمـيـة والتـكنـولوجـيا واألعـمـال وتأسـيس ا ـعرفـة وإقـامة ا ـبـني على ا ويتـضمـن اخلطـوة األولى نحـو البـدء بـبنـاء االقتـصاد ا
نافس اقتـصاديًا ب بـلدان العالم تقـدم وا ـعاصرة واستـنباط احللـول للمشـاكل اجملتمعـية  وتعظـيم االقتصاد الـوطني  وجعل الدولـة في الوضع ا شاريع التـنموية ا ا
وحتقيق الـنهوض االقـتصادي واالزدهـار اجملتمـعي. يتألف الـكتاب من أربـعة فصـول : الفصـول الثالثة األولى كُـتبِت بأسـلوب قصـصي وروائي يحاكي الـقار في سرده
ؤلف  هـني من مـشوار ترحـال ا هـجر وسـعيه الـدؤوب لتـجاوزهـا. والفصـل الرابع تـضَّمن حـصيـلة األداء ا ؤلف بـدول ا ـعوقـات التي واجـهت ا لألحداث والـتحـديات وا
راكز ية االبـتكارات وتـعلـيم العلـوم األساسيـة  وا ـشروع التـنموي االسـتراتـيجي الشـامل مُدن العـلوم والـتكنـولوجيـا واألعمال  ومـشروع أكـاد والتي تؤسس إلنـشاء ا
َّ وضعه بـدراسة اسـتشاريـة بحثـية تطـبيـقية  تـشمل اجلوانب ـشروع الشـامل حقيـقة شـاخصة عـلى أرض الواقع  ؤهلـة. وجلعل ا عرفـية - الـرافد للـمدن العـلميـة بالـعمالـة ا ا
العلـمية والـتكنـولوجيـة والهنـدسية  يـشار إليـها في البـحث بـ(دراسة األسـاس).وباإلضافـة إلى دراسة األساس لـلمشـروع االستراتـيجي ; يتـضمن الكـتاب رسم خارطـة الطريق

شروع االستراتيجي الشامل  باإلضافة إلى خمس مهام هندسية تنفيذية. وحتديد خط الشروع بتنفيذ ا

رسالة القاهرة
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من وجه آخـر تراه في مـقابالته
ؤرخ احلـصيف الـذي يريد ان ا
يـنقل للـقاريء تاريخ من يـقابله
والتـاريخ الـذي ينـقـله يفـوق ما
ـؤرخـ ألنه يـنـقـله كـثــيـر من ا
مـــســـتـــوي عــلـى اظــهـــار اوجه
وحوادث ووقائع لـشخصية من
يـقــابـله بــحـيث يــظـهــر مـا كـان
خفياً مـنها وما كان سراً وبذلك
فـــأنه يـــبــز  وكـــأنه من عـــلــمــاء
زيد عن رجال التاريخ باظهار ا
ا الشـخـصـيـة التـي يقـابـلـهـا 
ــنح قــاريء الــكــتــاب اضــافـة
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ــأمــون لـلــتــرجــمـة صــدر عن دار ا
والنـشـر / إحـدى تـشـكيالت وزارة
الـثقافـة و السـياحة و اآلثـار العدد
الـفـصـلي الـثـاني لـسـنـة  2020من
مجلـة كلـكامش بالـلغـة االنكلـيزية.
وتـضــمن الـعــدد اجلـديــد الـصـادر
إلـكـتـرونـيـاً بـسـبب الـظـروف الـتي
فـــرضــــتـــهـــا جــــائـــحــــة كـــورونـــا
مـوضـوعـات مـتـنـوعـة في مـجـاالت
ـيـثــولـوجـيـا و الـفن الــتـشـكـيـلي ا
والــســـيــرة الــذاتــيـــة و الــبــحــوث
والـدراسـات اخلــاصـة بـالــتـرجـمـة
والـلغـة والـنـقد و الـشـعر والـقـصة
الـقـصيـرة مع عـروض بأهم الـكتب
في الــسـاحـة الـثــقـافـيـة الــعـراقـيـة
فـــــــــضـالً عـن اهم االخـــــــــبـــــــــار و
الـــنــشــاطــات في وزارة الــثــقــافــة.
ـقـال افــتـتـاحي واسـتُـهل الــعـدد 

بـــقــــلم رئـــيس
التحـرير سناء
ــــشــــهــــداني ا
حتت عــنـوان (
كـــــــــورونــــــــا :
حتول شامل أم
ازمــة قــصــيــرة
االمـد?) تـنـاولت
فـيـه الـتــحـوالت
الــــســـيــــاســـيـــة
واالقـــتــصـــاديــة
واالجـــتــمــاعــيــة
وحـتى الـنفـسـية
الــــــــتـي ســـــــوف
يـشـهـدهـا الـعـالم
برمته فـي مرحلة

مــا بـــعـــد كــورونـــا.  وفي مـــجــال
يـثولوجيـا / يستعـرض الدكتور ا
جـاسم مــحـمـد صــالح إشـكــالـيـات
الـنـصوص الـسـرديـة عـبـر دراسته
لـــشــخـــصـــيــة كـــلــكـــامش وارادته
القوية  خالل رحلـته الوعرة بحثاً
ـــعـــنى واخلـــلــود فـــضالً عن عن ا
ـــــعــــرفـي لإلنـــــســــان و الــــوعـي ا
ـــــومـــــتـه في ظـل الـــــظـــــواهــــر د
الـطــبـيـعــيـة الــقـاســيـة وقـد نــقـلت
النص الى اللغة االنكليزية نسرين
كــاظم مــراد. امــا في مــحــور الــفن
الـتـشـكيـلي  فـقـد ألـقت لـيـلى مراد
سـرحــان الـضـوء عـلى شـخـصـيـ
فنـيت يُـشار الـيهـما بالـبنـان هما
الفـنانـان الـتشـكيـليـان عبـد الرزاق
بـارك مـستـعـرضة ولى وخـالـد ا ا
اهم اعـمـالــهـمـا الـفــنـيـة فـضالً عن
هنية وقد نقل سيرتهما الذاتية وا
ـــقــــالــــ الى ا
الـــــــــلــــــــــغـــــــــة
االنـــكـــلـــيـــزيــة
الدكتور ياس
اجلـبـوري كـمـا
كـــتــــبـت نـــدى
مــهـــدي شــكــر
دراسـة نـقـديـة
عن االعــــمـــال
الفـنية لـلفنان
الــــــــعــــــــراقي
ــــــغـــــتـــــرب ا
هـاشم حـنون
ومقـاالً نقـدياً
اخـر بـقلـمـها
أيــــــضـــــاً عن

غالف الرواية 

جــــــــــــديـــــــــــدة
ـعـلـومـات عن
كل شـخــصـيـة
واحــمـــد عــبــد
اجملــــــــيـــــــــد لم
يــتــوقـف عــنــد
صــفـة الـروائي
ا وءرخ وا وا
اضـــــاف لـــــهــــا
صـفة  االعالمي
الــــــــــــــالمــــــــــــــع
والـــــصـــــحـــــفي
ــــبــــدع  الـــذي ا
كان في مقابالته
ــــا يــــذكــــرنــــا
بهـدهـد سلـيـمان
الــــــــــــذي قـــــــــــال
ــا لم (أحــطـت  

حتط به وجــئـتك من سـبـأ بـنـبـأ
يــقــ ). فـقــد جــاء احــمــد عــبـد
اجمليـد بـالنـبأ الـيـق في كـتابه
واورد في كـتـابه اخلـبـر الـيـقـ
وبـذلك تعالى عـلى جهيـنة الذي
مدحته العـرب فقالوا فيه ( ومن
جـهـيـنـة فـخـذ اخلــبـر الـيـقـيـنـا)
فأخـباره في كتابه يـقينيه  وفي
كتـابه كـان كحـذام الـتي قيل في

قـولـهـا (اذا قـالت
حـذام فصـدقوها
فـــأن الـــقـــول مــا
قــــــالـت حـــــذام)
فــــــفـي كـــــتــــــابه
ومـــــــــقـــــــــابـالته
اخلــبــر الــيــقـ
عـن حــــــــــــوادث
ووقــــــــــــــــــــــائــع
وتــــــــــــــــــواريـخ
وافــــــــــــعـــــــــــال
لــلـشـخــصـيـات
الــتي قــابــلــهـا
ــا ال يــوجــد
في كـتـاب آخـر
وبــذلك صــدق
عــــلى كــــتــــاب
االهـــــــــــــــــــوال
واالحــوال لـصـديــقي واسـتـاذي
الـــدكــتــور احــمــد عــبــد اجملــيــد
احلــــكــــمــــة الـــــتي تــــقــــول : ان
صحـائف الكتب خـير من رقائق
الـذهب وصـدق من قـال في مـثل
سـنـه وعـمـره : مـن احملـبـرة الى
ـقبـرة وال اقـول الـرابـعه  التي ا
قـــالــهـــا... خــيـــر من جـــمع بــ
قـارورة حـبـر وقـارورة خمـر كي

ال يــــســـاء الـــظن بـــنـــا نـــحن
صـعـالـيك الـثـقـافـة وصـبـيان
ــــعـــرفـــة ويـــتـــامـى الـــعـــلم ا
والفـلسـفة  ومـرحى ومرحـبا
بـــكــتـــاب االهــوال واالحــوال
الـــــذي لم تـــــوقـــــفه االهــــوال
واالحـوال عن اثـبـات االقوال

واالفعال. 
وخــتـامـاً فـأن مـا اتـفق عـلـيه
الــقــول ان طـــالب الــصالة ال
ـنح من مـال الزكـاة وطالب
ـا قـيل ــنح مـنـهــا و الـعـلم 
لم? اجــابـــو ان ذلك كــالــفــرق
بــ من يــعـــمل لــنـــفــسه في
الصالة ومن يعمل لغيره في

العلم.
أبـارك لك صـديـقي واسـتاذي
فقد كنت عراقي القلب وطني
الــعــقل بــحــثت عن كـل خــيـر
لــلـــوطن ولـــلــمـــواطن يــا من
شــــربت من مــــاء الـــنــــهـــرين
واعــتــنــقت مــا اعــتــنــقه اهل
الـرافدين فـحسـبك انك واحد
من الــــــفــــــضـالء الــــــكــــــمالء
والــكــرمــاء االسـخــيــاء .فــقـد
ـؤرخ كــنت االديـب االروع وا

االجمع والصحفي االبدع.
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زدهـرة ببغداد عن دار الرواد ا
صـــدر فـي الـــســـابـع من تـــمـــوز
اجلـاري كتـاب مـسـرحي للـفـنان
االعالمي طه رشـيد : " مـسرح /
ـتفـرج!" من الـقطع احذر ايـهـا ا
ـتــوسط بـواقع  110صــفـحـة ا
وصـمم الــغالف الــفـنــان مـهـدي
صــالـح.  يــحـتــوي الــكــتــاب عل
نــصـ مـســرحـيـ مــشـاكـسـ

ـتفرج " و " وهـما " احذر ايـها ا
امــرأة في تـعــاونـيــة " كـتـبــهـمـا
الكاتب في منتـصف سبعينيات
ـسرح ـاضي لـصـالح ا الـقرن ا
الـــريــفي وتــركــهــمــا مع بــقــيــة
اوراقه الـشــخـصـيـة في الـوطن
بــعــد ان هـاجــر مـضــطــرا لـبالد
ـنـافي وبـقـيت "حتت الـتـراب" ا
حتى عـودته بعد اكـثر من ثالثة
عقود. كـما يحتـوي الكتاب على
مـقال نقـدي للدكـتور سعـد عزيز
عـــبــد الــصـــاحب وقــراءة جــادة
لالستاذ علي اليساري على هذا
ـنـجـز ودراسـة تــاريـخـيـة عن ا
ــســـرح الـــريـــفـي كـــتـــبـــهــا د. ا
صــبــحـي اخلــزعــلـي وشــهــادة
لـلـفـنـان الـراحل يـوسف الـعاني
كــتـبـهـا في سـبــعـيـنـيـات الـقـرن
ـــاضي.اجلـــديـــر بـــالـــذكــر  ان ا
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الـفـنـان الـتشـكـيـلي الـعـراقي مـاهر
السامرائي. و في باب سيرة ذاتية
 قـدم مـهـنـد عـبـد الـقـادر احلـيـاني
حملـات مـضـيـئـة من حـيـاة ايـقـونـة
الـريـاضـة الـعـراقـيـة الـراحل احـمد
ـــقـــال الى راضي وتــــولت نـــقـل ا
الـلـغة االنـكـليـزيـة رئـيس التـحـرير
ـــشــهــداني . وفي الــبــاب ســنــاء ا
نــفـسه كـتب الـصــحـفي اخملـضـرم
محسـن حس عن حيـاة الصحفي
الــعـراقـي الـراحل ابــراهــيم صـالح
ـرهقة في شُـكر ورحـلته الـطويـلة ا
قـال الى مـهـنـة الـصـحـافـة  نقـل ا
الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة عــمــر بــاسل
الـعــكـيــدي. وفي ســيـاق الــبـحـوث
والدراسـات التي تضـمنهـا العدد 
نقرأ دراسة علـمية  للدكتور رحيم
جلوب الـكعبي بعـنوان ( استخدام
تطـبيق غوغل لـلترجمـة في ترجمة
اجلُـــمل االنــكــلـــيــزيــة الـى الــلــغــة
الــعـربـيـة). وفي دراســة بـعـنـوان (
الــعــبـور بــ االجــنــاس االدبــيـة :
اإلجــتـــراح واإلصــطالح) تـــطــرقت
الـدكـتورة نـاديـة هـنـاوي الى تـقدم
الـــغــرب في مــجـــال الــنــقــد االدبي
تقدمة لالجناس االدبية. ونظرته ا
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واجـرت ندى مـهـدي شًـكـر لـقاءً مع
اخملــرج والـسـيـنــاريـست الـعـراقي
غترب جـعفر مراد حتدث فيه عن ا
جتــربــته االخــراجــيــة الــنــاجــحــة
وبـاالخص فــلــمه االخــيـر ( فــطـور
انـكــلـيـزي). ونــقـرأ قـصــة قـصـيـرة
بـــعـــنـــوان " خـــوافـــات " لـالديـــبــة
العراقـية البارزة انـعام كجه ججي
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اني تـستـعـد اسرة مـجـلة (الـبـر
الصـغيـر) إلصدار الـعدد الـثاني
ـان مـنـهــا والـتي أطـلــقـهـا الــبـر

الـعــربي لــلــطـفـل بـعــد انــطالقـة
أعمـاله وانعـقاد جـلسـاته لتـعبر
ـــان عن بـــأقـالم أطـــفــــال الـــبــــر
قضـاياهم وحتـتـضن إبداعـاتهم
األدبـية.ويـأتي الـعدد الـثاني في
ظل الـــنـــجـــاح الـــذي
ـطبـوعة في حـقـقته ا
إصـــــــــدارهــــــــا األول
وتـمـيـزهـا بـعـنـوانـها
اني الذي حـمل (البـر
الـصغيـر) ومحـتواها
ــتــفــرد كــونــهــا أول ا
مــــجـــــلـــــة عـــــربـــــيــــة
متخـصصة في اجملال
ــاني لـلــطـفل في الــبـر
الـــــــوطـن الـــــــعــــــــربي
ـنــطـقــة.وسـيــصـدر وا
الـــعـــدد الـــثــــاني قـــبل
انــــعــــقــــاد اجلــــلــــســـة
ـــان الـــرابــــعـــة لـــلـــبـــر
الـعـربـي لـلـطـفل والـذي
ــــــــــقــــــــــرر لـه فـي مـن ا
األســـبــــوع الـــثـــالث من
شهر تموز اجلاري على
أن يـــــــــفــــــــتـح أبــــــــواب

صـــفــحـــاته ألقالم ومـــشـــاركــات
ـــان الـــوطــنـــيــة أعــضـــاء الـــبــر
لألطـــفـــال في مـــخـــتــلـف الــدول
الـعـربـيـة وذلك بـعـد أن خـصص
ـشــاركـات أعـضـاء الــعـدد األول 
ـان العربي للـطفل أنفسهم. البر
وعــقــدت هــيــئـة حتــريــر مــجــلـة
ـاني الصـغيـر) اجتـماعـها (البـر
والـذي عقـد عن بـعـد باسـتـخدام
ـرئي تــكـنــولـوجـيــا الـتــواصل ا
وبحثت في مخـتلف موضوعات
اجملـــلــــة فـي عــــددهـــا الــــثــــاني
وطـرحــهـا لــلــعـديــد من قـضــايـا
األطفال ومسـاهمات األطفال من
ـانــات الــوطـنــيـة أعــضـاء الــبــر
للطـفولة من كافة الـدول العربية
ـا يـشـمل كــافـة أبـواب اجملـلـة
الـــثــابـــتـــة ويـــحـــقق أهـــدافـــهــا
.وترأس االجـتـماع األمـ الـعام
ـان الـعـربي لـلـطفـل رئيس لـلـبـر
ــشـرف الـعـام عـلى الـتـحـريـر وا
ن عــثــمــان الــبـاروت اجملــلــة أ
وحـضـره مـديـر الـتـحـريـر حـيدر
وقـيع الــله وفـريق الـتـحـريـر من
ان العربي للطفل. أعضاء البر

ان ×وكـانت األمانـة العامـة للـبر
ــاضي قــد اطــلــقت في شــبــاط ا
اني العدد األول من مجـلة (البر
وهي أول مجلة عربية الصغيـر)
اني متـخصصة في اجملـال البر
لــــلـــطــــفل في الــــوطن الــــعـــربي
ـنطـقة. وأوضح الـباروت أن وا
(اجملـــلــــة تــــوزع بــــشــــكل ورقي
ورقـمي لـكل مَن يـهـمـهم االطالع
عـلـيـهـا في الـوطن الـعـربي كـما
ستتم الحقاً تـرجمة اجمللة ليتم
االنـــتــقــال بــهـــا إلى مــســاحــات
أوسع حـول العـالم).ويقع الـعدد
في  60صــــفـــحـــة ويـــتـــضـــمن
ــهـــمــة: الـــعــديـــد من األبـــواب ا
األخـبــار احلـوارات الــتــعـريف
ـان الــعــربي وبــرامــجه بــالــبــر
وأهـــدافه ودوراته وأعـــضــائه
وجلــانـه إضـــافــة إلـى واجـــهــة
ـانات خـاصة بـاسـتعـراض الـبر
الـعربي للـطفل واالسـتطالعات
والـسـيـاحـة الـعـربـيـة ولـقاء مع
شـخصـيـات ملـهمـة إضـافة إلى
قـضـايا وهـمـوم الـطـفل الـعربي
والعلوم واالبتكارات احلديثة.
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عن دار كـيـوان لـلطـبـاعـة والـنـشر
والتوزيع في القـاهرة صدر كتاب
جديد للدكـتورة زينب عبد الكر
حــــمــــزة اخلــــفــــاجـي بــــعــــنـــوان
كفوف (الصورة الشعـرية لدى ا
في الــــعـــصـــر الــــعـــبـــاسي االول
ــــلــــمـــوس والــــثــــاني مــــا بـــ ا
ــســمــوع). وهـو واحملــســوس وا
عبارة عن دراسـة تهدف إلى بيان

ــكـــفــوفــ حـــيــاة الـــشــعـــراء ا
ومــحـــاوالتــهم إثـــبــات ذواتــهم
واعـــتــــمــــادهم عــــلى احلـــواس
األخــــرى ومــــدى ارتـــبــــاطــــهم
بــالــبــيــئــة والـثــقــة والــســلــطـة
والـتـراث  وأيـضـا يتـحـدث عن
دوافع تأصـيل الـصـورة الفـنـية
في أشـــــعــــارهـم وخــــصـــــائص
الـصــورة الــفــنـيــة وحتــلـيــلــهـا
فـــالــعـــدف مـن هـــذه الـــدراســة
إدراك الـدوافع والـبـراهـ التي
ســــيــــطــــرت عــــلـى الــــشــــعـــراء
ـــكـــفـــوفــ وكـــونت صـــورهم ا
الـشـعـريـة وجـعلـتـهـم يـنـظـمون
أشـعارا مـتـألـقة.وتـعـد الـدراسة
فــريــدة في بـــابــهــا. وقــالت دار
الـــنــشــر في رســـالــة شــكــر الى
ـــؤلـــفـــة ان الــــكـــتـــاب شـــارك ا
ــعـــرض الــقــاهــرة والــكــويت
الــدولـــيــ وحـــظي بــاهـــتــمــام
الــــبــــاحـــثــــ والــــدارســـ في
اجلــامــعـات الــعــربــيــة بـوصف
موضوعه جديدا لم يسلط عليه

الضوء من قبل. 
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حتـدثت فيـها عن شـقيـقات سبع
تعـانـي كل واحـدة مـنهـن صورة
مـن صـــور اخلــوف والـــفـــوبـــيــا
بسـبب ظـروف احلـيـاة القـاسـية
الـتي عـاشـهـا اجملـتـمع الـعـراقي
خـالل حـــرب الــــثــــمـــانــــيــــنـــات
ـدمـرة الـتي اكـلت والـعـاصــفـة ا
  نـقلت القصة الزرع و الضرع 
تـرجـمة الى الـلغـة االنـكـليـزيـة ا
رؤى طالل جـــمــــعـــة. وفي بـــاب
الــــشـــعـــر نــــظـــمت رؤى طالل 
قـصــيـدتـ بـالـلـغــة االنـكـلـيـزيـة
االولى بــــعــــنــــوان ( بـــرهــــة من
الــوقـت) والــثـــانـــيـــة بـــعـــنــوان
(هـــروب). كــمــا تــضـــمن الــعــدد
اخـبـاراً ونـشاطـات مـخـتـلـفة من
بــيـــنــهــا لـــقــاء وزيــر الـــثــقــافــة
والــســيــاحــة واالثــار  د. حـسن
نـــــاظم مـع وزيــــرة الــــثـــــقــــافــــة
ــعـرفي االمـاراتـيـة والــتـطـويـر ا
السـيدة نورا الـكعبي عـبر دائرة
تــلــفــزيـونــيــة مــغـلــقــة  لــبـحث
شتـركة ب ـشاريع الثـقافيـة ا ا
البـلدين  وتـهـنئـة وزير الـثقـافة
لــلـصـحــفـيـ الــعـراقـيــ بـيـوم
الـصــحـافـة الـعـراقـيـة فـضالً عن
ديرين تغطية الجتماع مجلس ا
ـــأمــون الــذي خــصص في دار ا
لـبـحث آلـيات تـرجـمـة الـعـناوين
ــــعـــــرفــــيــــة ذات الــــقـــــيــــمـــــة ا
والــتــســويــقـيــة الــعــالــيــة. وقـد
ـــديــــرين في اوصـى مـــجـــلـس ا
نهاية االجتـماع بـ(االنفتاح على
الــتـرجـمــة بـالـلــغـات الـشــرقـيـة

ودعم اللغات الوطنية).

»dŠ ‚—UÞ

بغداد

تـفرج" مـسرحـيـة " احذر ايـهـا ا
حتـــتـــوي عــلـى مــجـــمـــوعــة من
القصائد الغنائية اجلميلة كتب
كـلـمـاتـهـا في حـيـنـهـا الـشـاعـر
بدع كر الـعراقي اما الكتاب ا
ـؤلف ب " الـثـاني فـقـد اسـمـاه ا
ــشــهـد الــثـقــافي الـبــغـدادي " ا
وهـو محـاولة الرشفـة عدد كـبير
من الـــنـــشـــاطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة
والـفكريـة والسـياسيـة الكثر من
ســــبـع ســــنـــــوات في بـــــغــــداد
وبـاالخص في منـطقـتي الكرادة
ـتــنـبـي مـوزعــة عـلى وشــارع ا
خـمـسـ مـشـهـدا. ومـعـظم هـذه
الــتــغـطــيـات الــصـحــفــيـة لــتـلك
النـشاطات سـبق وان نشرت في
صــحف بـــغــداديــة مـــثل طــريق
ــــدى والـــدســـتـــور الـــشـــعب وا
والــزمــان والــصــبــاح. ويــشــيـر
ــقـدمـة الى ان هـذا ـؤلف في ا ا
ن ال يعـتقـد بان الكـتاب مـوجّه 
وت! وانها بغـداد عصية عـلى ا
مـا زالت مـتاللـئـة بـاالدب والـفن

والثقافة واالحتجاج!
كــتـب مـقــدمــة الــكــتــاب الــنــاقـد
حــــسب الــــلـه يــــحــــيى وصــــمم
الـــغـالف الـــفـــنــــان فالح حـــسن
اخلـطـاط ويقع ب  180صـفـحة

توسط. من القطع ا
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يكاد يـكون الشـعر فعالـية عقلـية في عصـرنا احلاضر لـكنها من
نـوع خـاص النـهـا حتــاول تـفـسـيــر الـعـالم واعـطــائه مـعـنى وقـد
جتـبـره علـى البـوح بـتـلك احلقـيـقـة الكـامـنة داخـل االنسـان يـقول
الشاعر الـصيني (لوتشي):) ?نحن الشعـراء نصارع الالوجود
وسيقى. نح وجوداً ونـقرع الصمت لـتجيبـنا ا لنجبـره على أن 
ـسـاحـات الـتي الحـد لـهـا في قـدم مـربع مـن الورق إنـنـا نـأسـر ا
ونـسـكب طوفـانـاً من الـقـلب الصـغـيـر في مسـاحـة بـوصة...) من
هنا حاول الـشاعر زعيم نصـار ان يجترح له صورة خـيالية غير
ـرأة مثال انـهـا تـعـانق الـواقع فـاجـتـرح صور جـمـالـيـة واقـعـيـة ا
الـتي تـمـثل اشـكــالـيـة فـكـريـة حتـرك الـذهن نــحـو الـلـذة الـعـقـلـيـة
الـروحيـة كمـا انهـا حترك الـنـفس ورغبـاتهـا نحـو اللـذة احلسـية
ــنـفــعـلــة جـعــلـتـه في رؤيـة ومــوقف في اجتـاه وهـذه االشــكـالــيـة ا
اجـتراح ثـورة منـقلـبة عـلى مـواد التـدميـر النـفسي والـروحي تلك
ر احملـيط بالشـاعر لذا جلأ الى واد ما انـفكت تشـكل الواقع ا ا
ـوسيقـية وكذا الـشاعر غـني واآللة ا رأة كمـا قلت وا مفـردات ا
تاحة الـتي بقيت تتـبادل االمكنة من الرسا وهي مواد اجلمـال ا
في ذهـنه وحتركـه نحـو بـلورة مـوقف جـمالي من احلـيـاة وكانت
ا نـنعت من لـغته سـهـلة ابـتعـدت كثـيـرا عن الغـموض والـتـقعـر 
خاللها كـتابات الـشاعر بالـقصدية والـوعي فالشـعر لديه لم يكن
ا ينـأى به نحو إشراطات الواقع والتاريخ عمال ذاتيا فحسب ا
ـؤتـمـرات االجتـمـاعيـة واإلنـسـانيـة... والـواقعـيـة عـمومـاً ولـهذا وا
ـتراكـمة فـي التـعامل مع ظـهرت جتـربـة الشـاعر نـصـار وخبـرته ا
ـوضـوعـة بـ حلـظـات االبـداع والـلـحــظـات الـتي تـلـيـهـا تـقـول ا
الـكـاتـبة زيـنب احملـمـود: (اإلبداع يـحـتـاج إلى انـتبـاه فـفي زحـمة
بـدع إلى خـلوة بـعـيدا عن الـعـمل قد تـعنّ الـفكـرة وقـد يحـتـاج ا
ـا يحـتاج الضـوضـاء وفِي كل حال يـحتـاج إلى قلمٍ وورقـةٍ ولر
إلى تـفـكـيـر مـقلـوب فـإذا كـنت سـارحًـا سـائحًـا فال تـنسَ تـقـيـيدَ
أفــكـــاركَ وإذا حــدَّقتَ فـي لــوحـــة أو اســتــمـــعت والــلـــيل ســاج
ـوسيـقى تعـشقُـها أو شـعـرٍ تنـفعل مـعه فدونْ أفـكارَك فـإن هذه
األفكـار ستكـون في حلظـة ما عـنوان مرحـلة من مـراحل حياتك)
قصود مـرحلة ابداعـية حتمل بصـمتها اخلـاصة وكان خطاب وا

الشاعر نصار هكذا:
(أيتها اجلوهرة
اعرفُ عذوبةَ فمكِ

حينما اكتبُكِ
يشربني البرق.

×
أعطيكِ دمي فقلبكِ يتوهجُ فيه

ودة) انت صداقة مضاءة با
يقول الـدكتور رحـيم الغربـاوي: (الشعـر هو ظمـأ واقع وأن قلب
ووجع جتربة في أحيان كثيرة ذلك ما يجعل والدة الشعر حتمية
لـدى الشـاعر كـما أنَّ كـلمـات النص هي كـثيـرا ما تـعبـر عمـا هو
مثال لـدواخله أي تعـبر عن أمانٍ مـفقود يـحاول الشـاعر امتالكه
من خالل بوحه للنص) فعـاش الشاعر نصار حلـظات رومانسية
ودة) فـكانت كلـماته هذه ابداعيـة بقوله: (انـت صداقة مضـاءة با
دلـيل أول على احلب واالهـتمـام ووسيـلة لـلتـعبـير عـمّا يـجول في
ـبعـثـر وكانت طـريـقة اظـهـرت كامن مـشـاعره الـصـادقة داخـله ا
ه فـصــدرت من قــلب مـحبٍ إلـى مـحــبـوبــته الـتـي يـرى فــيـهــا عـا
ودنيـاه..اذن عاش حلـظة االبـداع فكـانت اجلوهـرة امرأة وكانت
ـرأة هي الـقـصـيـدة وبـالـتـالي عـاش حـالـة الـتـحـوالت مـن حلـظة ا
االبـداع بواسـطـة الـلغـة الى الـقصـيـدة ومن ثم كـشف الواقع من
ـرأة اشكالـية انـفعاله لـيقـول: (رحلتي خالل هي اي احملبـوبة ا
ـوسـيقى من نـحـوكِ/هي انتِ.) وعـالج االمـر معـاجلـة جـمـاليـة بـا

قطعة) حيث يقول: غني بأوصاله ا خالل قصيدته (ا
(في رحلته األخيرة
مع مالئكة السفينة

الذين انقذهم:
وسيقاه من الزوابع
والعواصف والتيه)

وهنا استخدم ايحاء السفينة وتيه البحر حيث عمد الى اشارات
لـلـتـعـبـيـر عن عـواطـفه وأفـكـاره اجملـرّدة مـن خالل تـبـادل الـكـلـمة
ورمـزها كي يـعبـر عن حالـة التـيه الـتي يعـيشـها وخـضم الواقع
غـني وبهذا عالج تالطم كمـا في موج البـحر لوال معـزوفات ا ا
وسيقى رأة وا وضوعات معاجلات جمالية من خالل عنصر ا ا
ال بـدّ مـن اإلشـارة إلى أنَّ الـصـورة الـشـعـريّـة مُـرتـبِـطـة بـاخلـيـال
فهي وليدة خيـال الشاعر وأفكاره فـاتاح خياله له ان يدخل خلف
عـنى حمليـطه اخلارجـي ويشارك االشيـاء كي يسـتخـرج ابعـاد ا
ـتـلـقي وهــذا االمـر يـقـتـرن بــتـجـربـة وخـبــرة كـتـابـيـة فـكـرته مـع ا
مرتبطة بفعل الكتابة عنـد الشاعر نصار حيث (أينما يكون تقف
الــــوحـــوش/ أمــــام عـــزفه وتــــنـــحــــني/تــــهـــدأ الــــريـــاح/تــــتـــوقف
ـوســيــقى واوحى ان ) فــعــالج االمــر بــا األنــهـار/تــصــغي إلــيه
رأة ولكن ايّ امرأة? غـني مع ا احلياة عـبارة معزوفـة يتبـادلها ا
تـلك الـتي تـسـكن اعـمـاق الـشاعـر اي حـبـيـبـته امـا في قـصـيدته
ــتـرع بــاعــمـاق الــتـاريخ (شـاعــر من الرســا) فـجــعل الــشـاعــر ا
الـسـومري مـعـاجلـة جمـالـيـة اخرى لـيـكون الـشـاعـر بعـد حلـظاته
االبداعيـة الالوعية واعـيا يدرك مـكانته وسط هـذا الواقع ويدرك
/هذا الشاعر ماذا يفعل? يـقول نصار: (كم كان بـصيراً وغريبـاً
) لـذا يـكـون (داعي الـكـتـابـة يـلجُّ عـلى اإلنـسـان ـنـذور لـلـكـتـابـة ا
كـوخـز اإلبـر واليكـف عن الوخـز حـتى يـشـرع الـكـاتب في عـمله
ــلـؤه شــعـور وحــ يـنــتــهي من نــصـيــبه الــيـومي مـن الـكــتـابــة 
بالتسامي واالنشراح ألنه عبر عـن مكنونه أو نطق بهموم غيره
أو أحيا ماضيـاً جميالً واستشرف مـستقبالً واعداً ومنح األمل
لألجـيـال بــعـد الــعـمل فـمــا أجـمل هــذا الـفـعـل وأجـمل وخـزاته
وأجـمل آثـاره) وبـهـذا حـقق الـشاعـر زعـيم نـصـار حـالـة تـسامي
خـاصة به ولـكنـهـا تتـجذر بـايجـاد جـذور تالقي مع االخر يـقول
ــعـرفـة ـتــلك ثالث صــيغ لـلــوعي وهي: ا "كــانت": (ان االنــسـان 
والـرغـبـة والـشـعـور) لـتـحـقــيق الـغـايـة اجلـمـالـيـة من

االبداع..
ـ الـــشـــاعـــر زعــــيم نـــصـــار وقـــصـــائـــد 2019
غني بأوصاله )جوهرةُ الرحلة/ا

قطّعة/شاعر من الرسا). ا

غالف اجمللة
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إنّ صــراع الـــدولــة والـالدولــة بــدأ
مــنــذ ان شـهــد الـعــراق تــغـيــيـرات
وقـد جــوهـريــة في نــظــام احلـكم  ,
شــهـــدنــا اشــكــاالً مـــخــتــلــفــة ?من
ــظــاهـر احلـكــومــات تــمــظـهــرت 
كـونات ودولة عديدة ,منهـا دولة ا
االحـزاب وفي الغـالب كـانت ترتـكزُ
عــلى تـقــسـيــمـات فـئــويـة أدت الى
ضـــعـف في مــــنـــظــــومـــة الــــدولـــة
ـنـشـودة بـعـد الـتـغـيـيـر  وصوال ا
ــقــطـع الــزمــني ?الــذي الى هـــذا ا

سـيـكـون نقـطـة الـتحـول الـقادم في
حـسـم هـذا الـصـراع ; فـإمـا الـدولة
أو الالدولــة ,ومن هـــذه الـــنــقـــطــة
ســتــبـدأ مالمـح الـدولــة بـالــتــشـكّل

والنضوج. 
ـؤسـسـات ,هي الـقـاعـدة إنَّ دولـة ا
ـــشـــروع الـــتي انـــطـــلـق مـــنـــهـــا ا
وقد الـسـيـاسي لــشـهـيـد احملـراب ,
ـقوالت عديدةٍ خلّص هذه الرؤية 
ابـرزهـا ; رفض احلـاكم الـعـسـكري
والــــوصــــايـــة الــــدولــــيـــة ,ورفض

ضي استبدال ديكتاتور بآخر  ,وا
بـنيـة على ؤسـسات ?ا في دولـة ا
رأي الـشـعب. وأن هـذه الـدولـة هي
كن أن حتقـقَ شرطَ العدالةِ التي 
االجــتـــمـــاعـــيـــة وتـــنـــهي ظـــاهــرةَ
الـــتــقـــســـيــمـــات بـــكل اشـــكــالـــهــا
وتـبريـراتها .  بـيد انّ ذلـك الهدف,
لـم يــكن مــفــهــومــا من قــبل بــعض
ــا كـان مــصــنّــفـاً الــشــركـاء ,او ر
ضمن خـانة الـشعارات ,ولم يؤخذ
ــــنــــهج ,عــــبــــارةً عن به ,فــــكــــان ا
تأسيس سلطـات بعيدة عن مفهوم
الــدولــة. لــقــد اســـتــثــمــرت بــعض
واقعَ ألغـراضٍ ضيقةٍ احلكومـات ا
ـمــارسـات  ,والســيـمــا انّ بـعـض ا
الـتـي اتـبــعــتــهـا تــلك احلــكــومـات
والـوزارات كـانت ظـاهــريـاً تـسـعى
خلــدمـة الـشــعب غــيـر  انـهــا عـلى
ـدى الـبـعـيـد لم تـكن تـفـعل سوى ا
مــزيـد من االنــهـيــار لـلــدولـة  وقـد
تــكـلـمـنــا عن هـذه احلـقــيـقـة مـراراً

وبـوضــوح كـامل  ,والســيــمـا بــعـد
االسـتـقرار الـنـسـبي الـذي شـهـدته
الـساحـة العراقـية فـي العام 2010
والذي مـثّل فرصـةً حقيـقيـةً لفرض
ــواطــنــة. لـــكنّ الــضــجــيج دولــة ا
شاريع عروف كـان يغطي عـلى ا ا
الــكــبـرى ,وبــالــتــالي وقع مــا كــنّـا
نــــحــــذرُ مــــنـه بــــعــــد أقل من دورة

انتخابية . 
` UB  o¹dHð

ــقـام البـدّ من الــتـفـريق وفي هـذا ا
بـ مـصــطـلـحـ يــتـرددان بـشـكل
دائم في مـشـهـد الـيـوم : ( الـصالح
الــعـــام والـــرأي الـــعــام) فـــطـــيـــلــة
الــتـجــارب الـســابـقــة الـتي اشــرنـا
الــيـهــا كــان االول يـنــســجم مع مـا
ذهبنا إليه  وكـان الثاني يتماشى
مع تـوجـهـاتٍ تـعاكس اطـروحـاتـنا
لـــســـبب أو آلخــــر  وهـــو  مـــوقف
سرعان ما انقـلب على نفسه وبات
يـتـبـنّى مـواقـفـنـا تـلك  ولـكن بـعـد
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بغداد

فــوات األوان .إنَّ مـصـالح الـبـلـدان
بـحـاجـة إلى اســتـقـراءٍ مـوضـوعيٍ
وجرأةٍ ملموسةٍ في إبتكار احللول
. ونتيجةً إلدراك هذه احلقيقة ,فقد
طــرحـنــا مـبــكـراً مــفـهــوم ( الـدولـة
الــعــصــريــة الــعــادلــة ) في الــوقت
الــــذي كـــــانت االزمـــــاتُ تــــشـــــتــــدُّ
واخلـطابـات التـقـسيـميـة هي التي
ــشــهـــد . ويــقــوم هــذا تـــتــســيـــد ا
فهوم (الدولة العصرية العادلة ) ا
في فـكـرته األسـاسـيـة عـلى حتـقيق
ؤسسات ,مع األخذ مشروع دولة ا
ـستـجدات الـتي طرأت بـاالعتـبار ا
شهد العراقي برمته, وتطرأُ على ا
ـسـاواةِ ب ـا يـضـمـن حتقـيـق ا

اجلميع . 
سـاواة الذي يشكّلُ نواةَ إنَّ مبدأَ ا
مفـهومِ "الـدولة العـصرية الـعادلة",
سيحقق بالـضرورة سيادة الدولة,
ومن ثم فــإنه ســيـؤدي قــطــعـاً إلى
تــراجع  "الـالدولــة" وانــحــســارهــا

عــمـلـيـاً ونــظـريـاً  وهـنــا سـتـغـادر
شوّه" الذي البالد مرحلة "الوعي ا
ــشــاريع تـــرتــكــز عــلـــيه بــعض ?ا
االنــــتـــــخــــابــــيــــةِ الــــتـي جتــــدُ في
االنـقسـامـات الـطـائـفيـة والـقـومـيةِ
مـادَّتــهــا الــرئـيــســة كــمــا كـان ذلك
يـــــنـــــعـــــكـسُ بـــــشـــــكل واضـحٍ في
احلـمالتِ الـدعـائـيـة . وعـلى الـرغم
من ذهــاب بـعض اآلراء الـى غـيـاب
إمـــكـــانــيـــة قـــيـــام الــدولـــة في ظل
التـخنـدقـات الطـائـفيـة والـقومـية 
وحــيثُ تـتــأكــدُ هـذه احلــقـيــقـة مع
ارتــــفــــاع مــــنـــــاســــيب اخلــــطــــاب
الـتقـسـيـمي ووسـائل تـكـريـسه في
الــشــارع  إلّــا أنَّ إمــكــانــيــة قــيــام
الدولة تـشهدُ فـرصةً كبيـرةً ومهمةً
مع تراجع أسهم اخلطاب الطائفي
الــــــــضـــــــيـق ورفــــــــضه مـن قــــــــبل

اجلماهير. 
وخــصـــوصــاً عــنــد األخـــذ بــنــظــر
ـــقـــومــات الـــهـــائـــلــة االعـــتــبـــار ا

ــتــلــكــهـا واالســتــثــنــائـيــة الــتي 
ـــســـتـــوى الـــعـــراق ســـواء عـــلى ا
االقــــتــــصــــادي أم الــــســــكــــاني ام
اجلـغـرافي والبـعـد اجليـوسـياسي
بــشــكـل عــام . إنّ اســتــثـــمــار تــلك
ــا يــخــدم مــصــلــحــة ــقــومــات  ا
الـدولـة  سـيفـضي بـالـضرورة الى
صـعـود سـيـاسـيٍ اقـلـيـميٍ يـشـهـده
البلد  فالعراقُ هو الدولةُ الوحيدةُ
كن ان تنتهي فيها خالفاتُ التي 
ـنـطـقـة وصـراعـاتـهـا . وهذه دولِ ا
َ ـيزة الـفريـدة لن تتـحقق إلّـا ح ا
يـــقــررُ الـــعــراقــيـــونَ أنــفـــســهم أن

يتحولوا ببلدهم الى دولة . 
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ولـعل أبــرزَ حتـديـات قــيـام الـدولـة
تـــكــمنُ فـي الــتـــشــبث بـــالــنـــتــائج
الــسـريـعـة الـتي تالمس الـعـواطف
ولـكـنـهــا سـرعـان مـا تـقـوّض قـيـام
دولـة قـويـة ومـقـتـدرة  إذ تـبـقـيـها
ـصالح احلزبيـة والفئوية اسيرةَ ا

الــــتي تـــؤدي الـى نـــشـــوء دويالت
متـعددة الـوالءات واألهداف  وهو

ما نصطلح عليه بــ(الالدولة). 
ونـعـودُ لنـؤكدَ هـنـا بأنَّ عـليـنا اوال
ضــمـان احــتـكـار الــدولـة لــلـسالح,
وحتــوّلـهـا إلى سـقف يـضمُّ جـمـيع
الـقـوى والــفـعــالـيـات الــسـيــاسـيـة
واجملـتــمـعـيــة لـيــبـقى ايُّ اخـتالف
ضــــمن هـــذا الـــســــقف مـــشـــروعـــاً
ومـتـاحـاً  ومــا عـداهُ يـدخلُ ضـمنَ
تــوصـيف اخلــروج عن الــقــانـون 
وبــالـتــالي فــإنهُ يـســيــر في طـريق
تـقـويض الـدولة والـتـقـهقـر مـجدداً
الى الالدولـة . إنّ الـتـحـديـاتِ التي
نـعـيـشـهــا الـيـوم تـشـكّل مــنـعـطـفـاً
تـاريــخــيــاً وفــرصـةً كــبــيــرةً  ومـا
عــلــيــنــا ســوى أن نــخــتــار اجتــاه
ـقـابل (الـدولـة) ونصـرَّ عـلـيه  وبـا
نــرفضُ فـوضى (الالدولــة) ونـنـأى

عنها .
{ رئيس تيار احلكمة الوطني
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قـد نـفـهم الـتـباعـد  االجـتـمـاعي هو
ابتـعاد الـفرد جـسديـاً  عن االخرين
لـــكي ال حتـــصل عـــدوى كـــورونــا 
عنى اننا نتباعد ليس ألننا نكره
بــعــضــنـا بــعــضـاً او ألنــنــا نــحـمل
اجتـاهـات متـعـصبـة جتـاه بعـضـنا
ـا ألننـا نريـد ان نحمي االخر  وا
انـفـسنـا واالخـرون .  ولكن مـفـهوم
(الـتبـاعـد االجـتـمـاعي) فـي الـعـلوم
اإلنـسـانيـة  ابـعد من ذلك  ويـنـبغي
عــــلى  اجلــــهــــات  اخملــــتــــصـــة ان
ـــفـــهـــوم وتـــقــوم تـــتـــنـــاول هـــذا ا
ــفــهــوم (الــتــبــاعــد بــاســتــبــداله 
ــــســــافـــة اجلــــســــدي )او ( اخــــذ ا

االمنة) .
مفهوم  التباعد االجتماعي?

الـتـبــاعـد االجـتـمـاعـي هـو مـقـيـاس
االنفصال االجتـماعي ب اجملاميع
ـتـصورة او نـتـيـجـة لالخـتـالفـات ا
احلقيقية ب اجملاميع من الناس .
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ان مـــفـــهــوم الـــتــبـــاعــد الـــتــبـــاعــد
االجـتـماعي هـو مـقـياس االنـفـصال
االجـتـمـاعي بـ اجملـامـيع نـتـيـجـة
تصورة او احلقيقية لالختالفات ا
بـ اجملـامــيع من الـنــاس وتُـعـرف
بالـتـصـنـيـفات االجـتـمـاعـيـة.او هو
الــفــجـوة الــنــفـســيــة  بـ أعــضـاء
مجموعت متـعصبت .والتعصب
ـسـافـة ـكـن ان يـقـاس من خالل ا
االجـتـمـاعـيـة وبـعـبـارة  أخرى هي
ــســافـة الــتـي يــضــعــهــا أعــضـاء ا
مجـموعة مـتعصـبة باجتـاه أعضاء
ــســافــة مـن مــجــمــوعـــةأخــرى  وا
االجـتـمـاعيـة هي بُـعـد التـفـاعل ب
األعــضــاء من مــجــامـيـع مـخــتــلــفـة
تتدرج من احلميـمية الى االنفصال
الــكــامل (دون احــتــكــاك مــبــاشــر )

ــســافـةاالجــتــمــاعــيـة في وتــزداد ا
أوقات التغيير االجتماعي..

والـتــبـاعـد االجــتـمـاعي يــشـيـر الى
مـدى شعـور النـاس بااللـفة (الـقرب
واحلـمـيـمـيـة)او عـدم االلـفـة(الـبـعـد
واالخــــــتـالف) بـــــــيــــــنــــــهـم وبــــــ
األشـــخــاص الــذيـن يــنــتـــمــون الى
مــجـمــوعـات اجــتـمــاعـيــة وعـرقــيـة
ومـهـنـيـة وديــنـيـة مـخـتـلـفـة عـنـهم.
الـتبـاعـد ليس صـفـة ادراكيـة ثابـتة
ـكن لـلنـاس ان يـتـغـيروا للـقـبـول 
ويـغـيـروا احـسـاسـهم بـالـتـناغم او
الـتنـافر مع مجـموعـات معـينـة عبر
سـيــاقـات مــخـتــلـفــة.عـرف (روبـرت
بــارك) الــتــبــاعــداالجــتـمــاعي بــانه
محـاولة لـتقـليـص درجة او درجات
الـفــهم والـعـالقـة احلـمــيـمــيـة الـتي
تـــمـــيـــز الـــعالقـــات الــشـــخـــصـــيــة
واالجـتمـاعيـة بشـكل عام الى شيء

قاييس القابلة للقياس . مثل ا
ـسافة يصف الـتبـاعد االجتـماعي ا
بــ اجملـــمـــوعــات اخملـــتـــلـــفــة في
اجملتـمع  مثل الـطبقـة االجتمـاعية
أو الــعـرق / االثـنـيـة أو اجلـنـدر أو
اجلـنس. إنه مــقـيــاس الـتــبـاعـد أو
احلـمـيــمـيـة الـذي يـشــعـر به الـفـرد
أواجملموعـة جتاه فرد أو مـجموعة
أخــرى في شــبــكــة اجــتــمــاعــيـة أو
مـســتـوى الـثـقــة الـتي تـتــمـتع بـهـا
مـجـمــوعـة ألخـرى ومـدى الــتـشـابه
درك للمعتقدات.في علم االجتماع ا
ـسـافـة االجـتـمـاعـية او  تـشـتـمل ا

التباعد االجتماعي على:
ـسـافـة االجـتـمـاعـيـة الـوجـدانـية: ا
تـعـتـبـر الـعاطـفـيـة إحـدى اجلوانب
واســـعـــة االنـــتـــشـــار لـــلـــمـــســـافــة
ـــســافــة االجــتـــمــاعـــيــة. تـــرتــبط ا
سافة العاطفية  أي االجتماعية با

مــقـدار الــتـعــاطف الــذي يـشــعـر به
أعـضـاءاجملـمـوعـة جتـاه مـجـمـوعة
ـوري بـوغـاردوس  أخـرى. كــان إ
مبتكر مقياس بوغاردوس للمسافة
االجـتــمـاعـيـة  يــعـتـمــد في قـيـاسه
فـهـوم الذاتي الـعـاطفي عـلى هـذا ا
لــلـــمــســـافــة االجـــتــمـــاعــيــة:  ”في
سافةاالجتماعية  يكون دراسات ا
مـــركــز االهــتـــمــام عـــلى ردود فــعل
األشــــخــــاص جتـــــاه األشــــخــــاص
اآلخــرين و جتــاه مــجــمــوعــات من
ـسـافـةالـعـاطـفـيـة هي الـناس  .“وا
مــصــدر قــلق لــدى عــلــمــاء الـنــفس
واالجــتـمــاع النــهـا تــعـزز الــتـحــيـز

والكراهية وحتى العنف .
ــســافـة االجــتــمـاعــيـة لــقــد كـانت ا
ــتــعــاطــفـ مع الـعــاطــفــيــة لـدى ا
النـازي واليـهود االوربيـ مكونا
مهـما في االديولـوجيـة التي دعمت
ــســافـة (احملــرقــة) الــيـوم تــغــذي ا
االجـتمـاعـيـة الـعـاطفـيـة  الـكـراهـية
ذات الدوافع الـسيـاسيـة ب بعض
مــؤيــدي الـــرئــيس دونــالــد تــرامب
ويــبـــدو انـــهـــا اوجـــدت الـــظــروف
النـتــخـابه لـلــرئـاسـة  بــالـنـظـر الن
داعــمي تـرامب اكـثــرهم من الـنـاس
ــســـافــة االجــتـــمــاعــيــة الــبـــيض.ا
ـعـيـارية: أنـهـا فـئة مـعـيـارية هي ا
نــوع االخـتالف الـذي نـدركه بـيـنـنـا
كـاعـضـاء في مـجـمـوعـات وغـيـرهم
مـن غـــــيـــــر االعـــــضـــــاء فـي نـــــفس
ـــســـافـــة اجملـــمـــوعـــات. تـــشـــيـــر ا
عـايير ـعياريـة إلى ا االجتـماعـية ا
ــقـبـولـة عـلى نـطـاق واسع والـتي ا
يـتم التـعبـيـر عنـها بـوعي في كثـير
من األحيان حول من يجب اعتباره
“من الداخل ”ومن “من اخلارج /
األجـنبي .”وبـعبـارة أخـرى  حتدد
”نـحن” ـعـايـيـر الـفـروق بـ هــذه ا
ــســافـة و“هم .”لــذلك  تــخــتــلف ا
ـسـافة عـيـارية عن ا االجـتـماعـيـة ا
االجـتــمــاعــيـة الــعــاطــفـيــة  ألنــهـا
ـســافــة االجــتـمــاعــيـة تــصــور أن ا
يُنظر إليهـا على أنها جانب هيكلي
غــــيـــــر مــــوضـــــوعي لـــــلـــــعالقــــات
االجـــتـــمـــاعـــيــة . يـــعـــتب عـــلـــمــاء
سافة االجتماع ان هذا النوع من ا
االجـــتــمــاعـــيــة مـــهم النه ضــروري
الــتــعــرف عــلـى االخــتالف من اجل

رؤيـة وفــهم كـيف يـشـكل االخـتالف
جتــارب ومـســارات احلـيــاة الؤلـئك
الذين يخـتلفون عـنا . يعتـقد علماء
االجـتـماع ان االعـتـراف بـاالختالف
بـــهــذه الــطـــريــقــة يـــجب ان يــوجه
الـسـيـاسة االجـتـمـاعيـة بـحـيث يتم
ـواطـن وضـعـها خلـدمـة جـمـيـع ا
ولــيس فـــقط الؤلــئك الـــذين هم في

االغلبية.
سافة االجتماعية التفاعلية:  ا

هي طــريــقــة لــوصف مــدى تــفــاعل
مـجمـوعات مـخـتلـفة من الـناس مع
بـعـضـهم الـبــعض من حـيث تـواتـر
وكثافـة التفـاعل .  مدعيـة أنه كلما
زاد تـفــاعل أعـضــاء مـجـمــوعـتـ 

كلما  كان   أقرب اجتماعياً. 
ــنــاهج في ــفــهــوم ا يــشــبـه هــذا ا
نظرية الشبكات االجتماعية  حيث
يـتم اسـتـخـدام تـواتـر الـتـفـاعل ب
طرفـ كـمقـياس لـ “قوة ”الروابط

االجتماعية بينهما.
ـفاهيم مـكن النظـر إلى هذه ا من ا
اخملـــتـــلـــفــة عـــلى أنـــهــا “أبـــعــاد”
لــلـمــسـافــة االجــتـمــاعـيــة  الـتي ال
تــتـداخل بــالـضــرورة. قــد يـتــفـاعل
أعـضـاء مــجـمـوعـتــ مع بـعـضـهم
البعض بشكل متكرر  ولكن هذا ال
يــعـني دائــمـاً  ســيـشــعـرون بــأنـهم
“قريبون ”من بعضهم البعض أو
أنـهم يـعــتـبـرون بـعــضـهم الـبـعض
بـشـكل مـعيـاري كـأعـضـاء في نفس
اجملـمـوعـة. وبـعـبـارة أخـرى  قـد ال
عيارية ترتبط األبعاد التفـاعلية وا
والـعـاطـفـيةلـلـمـسـافـة االجـتـمـاعـية
ارتــــبـــاطًــــا خـــطــــيًـــا.أوضـح عـــالم
األنـثـروبـولـوجـيـا (إدوارد ت. هـول
ـسافـة االجتـماعـية قـد امتدت )أن ا
من خالل الـتقـدم التكـنولـوجي مثل
الــــهـــــاتف  وجـــــهـــــاز االتـــــصــــال
الالسـلـكـي  والتـلـفـزيـون  مـن ب
أمــور أخـــرى. جـــاء حتـــلــيـــلـــهــول
للـمـسافـة االجـتمـاعـيـة قبل تـطـوير
ـــســـافـــة ــــا وسع ا اإلنـــتـــرنت  

االجتماعية بشكل كبير.
WO H½ W U

ــــســــافــــة بــــ األشــــخـــاص او وا
ــسـافــة الــنــفــســيــة تـخــتــلف عن ا
ـسـافـة االجـتمـاعـيـة وهي (احلـيز ا
او اجملـــال الــنـــفــسي الـــذي يــدركه

الـفرد او يـضعه الـفرد لـنفسـه (كما
ـسافة قال (هل) .حـيث تمـثل هذه ا
قـيمـة خـاصة ألغـلب األشـخاص بل
يـنـتـابهم الـشـعـور بعـدم الـراحة او
الـغـضب او الــتـوتـر حــال الـتـعـدي
سـافـة .وكان ادورد هل عـلى هـذه ا
ـــســــافـــة او اول من قــــدم فـــكــــرة ا
سـاحـة الـنـفـسيـة او الـشـخـصـية ا
وهـو من انـشـأ مـفـهـوم الـقـريـبات 
وفي كـتــابه (الـبـعـد اخلـفي) وصف
ـوضــوعــيـة الــتي حتـيط االبـعــاد ا
ــســاحــات بــكل شــخص وايــضــا ا
ـــرء ان ــــاديــــة الــــتي يــــحــــاول ا ا
يضـعهـا بيـنه وب االخـرين حسب
الــفـــروق الــثـــقــافـــيــة.يـــصف (هل)
ـسـافة الـنفـسـية بـشـكل مخـتلف  ا
ـسافة النـفسية التي حيث يصف ا
ـكن للحـيوان أن يـبتـعد فـيها عن
مجمـوعته قبل أن يبـدأ في الشعور
ـكن رؤيـة هـذه الـظـاهرة بـالـقـلق. 
في األطــــفــــال الـــرضـع واالطــــفـــال
شي أو كـنهم ا الصـغار الـذين ال 

الـــزحـف بـــعــــيــــدًا عن آبــــائـــهم أو
األوصيـاء علـيهم قـبل أن يصـبحوا
كان قلـق ويعـودون بسرعـة إلى ا
سافة االجتـماعية لألطفال اآلمن. ا
ـسـافة صـغـيـرة جـدًا. قـد حتـصـل ا
االجــتـمـاعـيـة بـسـبب االخـتالف في
الــوضع االجـتـمــاعي واالقـتـصـادي
ــالي والـــتي تــشـــمل الــتـــعــلــيم وا
ـهــنــة ودخل الـشــخص ومــقـدار وا
حــصـــته في  اربــاح الـــشــركــات او
ؤسـسات الـعامل فيـها قـد توجد ا
مسـافات اجتـماعيـة اقتصـادية ب
األشـــخــاص الــذيـن يــنــتـــمــون الى
الــوضع االجـتـمــاعي واالقـتـصـادي
ــتـوسط  ــنــخــفض وا ــرتـفع وا ا
ـنــخـفــضـة ـرتــفـعــة وا والــفـئــات ا
الــــــدخـل  واألشــــــخــــــاص الــــــذين
يـعـمـلـون في مــهن مـرمـوقـة وكـذلك
ـنـخـفـضـة  واألغـنـيـاء الـوظـائف ا

واحملروم اقتصاديًا.
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ـــســؤولـــ احلــكـــومــيــ  وبــ ا

ـوظـف بـاخـتالف اسـتقـطـاعات وا
الــرواتب فــضالً عن عــدم انــصــاف
ســـلـم الـــرواتب بــــ الـــرئــــاســـات
ــهم الـتــبـاعـد الـثالث. وهــذا  هـو ا
االقـــتـــصـــادي الــذي يـــحـــصل بــ
احلــكــومــات  وشــعــوبــهــا عــنــدمـا
تـسـتـولي الـطـبقـات احلـاكـمـة  على
كافة الثروات وتترك شعوبها للفقر
واالمــراض واالوبـــئــة الـــنــفـــســيــة
واالجـتـمـاعـية واالقـتـصـاديـة واثار
االزمـــات   وعــنــدمـــا تــعـــيش تــلك
الـــطــبــقـــة في مــحـــمــيــات مـــتــرفــة
وشـعوبـها فـي عشـوائيـات منـتهـية
الـــصالحــيـــة هـــنــا تـــكــون الـــهــوة
والفـجـوة بـ اجملـمـوعـتـ كـبـيرة
تــخـلق حــقـد وضــغـيــنـة وفــروقـات
اجــــتـــمــــاعـــيــــة   تــــؤدي الى عـــدم
االنــصــيـاع لــتــوجــهـات احلــكــومـة
وتــــقــــلل مـن مـــشــــاعــــر االرتــــبـــاط
االقـتـصـاديـة ب الـفـرد واحلـكـومة
ومنها التهرب الضريبي والكمركي
واشـكـال االحـتـيــال عـلى الـقـوانـ

ــالــيــة واالقــتــصــاديــة والــرسـوم ا
االخـــرى ... وغـــيـــرهـــا قـــد تـــكـــون
مـــســتـــقـــبالً  مــدمـــرة لــلـــجــهـــتــ
واالمثلة في بـلداننا العـربية كثيرة
 ومـــنــهـــا مــا يــحـــصل  حلــد هــذه
الـلـحـظـة في الـعراق فـي ظل االزمة
ــالــيــة  واســتــمــرار تــفـشـي وبـاء ا
ــا يــســتــدعي الـى عــقـد كــورونــا 
اجـتمـاعي مـؤسسـاتي جـديد يـبنى
عــلى اسس بــنــاء عالقــة  رصــيــنـة
ــواطــنــ جــديـــدة بــ الــدولــة وا
ـنـافـع خـدمـات تـأمـيـنـيـة وتـؤطـر 
صـحية تـعلـيميـة اسكـانية وغـيرها
بــشـــكل تــنـــعــكـس اســتــقـــطــاعــات
الـــــرواتب الـى تــــقـــــد خـــــدمــــات
ملموسة وبعـكسه سيتولد متالزمة
الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي واالقـتـصادي
وهـو  آمـر  خـطـيـر يـنـذر بـتـقويض
اصالحـات هـيـكـلة بـنـاء مـؤسـسات
الــدولـــة  وتــهـــديــد اســـتــمـــرار يــة

الدولة.
{ باحث مالي واقتصادي
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ـنـتــخب الـوطـني األسـبق صـالح الـدين سـيـامـنـد انــتـصـاره عـلى فـيـروس اعـلن العب ا
اضية كانت صـعبة للغايـة بالنسبة ستجد كوفيد 19 وقال سيامند إن األيـام ا كورونا ا
ـدة 14 يـومــاً تـقـريــبـاً. وأضــاف بـعــد االلـتـزام لي كـوني خــضـعت لــلـحــجـر الــصـحي 
باإلجراءات الوقائية واحلجر الصحي وكذلك بتعليمات الطبيب الذي اشرف على حالتي
تـمـاثـلت لـلـشـفـاء الـتـام من الـفـيـروس و الـتـأكـد من خالل الـفـحـوصـات الـطـبـيـة الـيـوم
السـبت. يـذكـر ان سيـامـنـد لعب في صـفـوف اسـود الرافـدين في كـأس الـعالـم للـشـباب
ـنــتـخب الــوطـني األول. العب اربـيـل يـتـشــافى من اصـابـة عـــام  2001 وبـعـدهــا مـثل ا

كورونا.
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ـــدرب األســبق لـــلـــمــنـــتــخب اكــد ا
الوطـني العراق لـكرة القـدم عدنان
ـــدرب االرجــــنـــتـــيـــني حـــمـــد ان ا
مارسيلو بـيلسا شخص رائع وذو

عـقــلـيــة وفـكــر عـالِ في كــرة الـقـدم.
وجنح بـــيــلـــســـا في قـــيــادة لـــيــدز
ـيـرليج يـونـايتـد لـلتـأهل الى الـبر
. وقال حمد عبر بعد غياب  16عاماً
مــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعي إن

ـدرب االرجـنـتـيـنـي بـلـيـسـا يـقـود ا
نـادي لــيـدز يــونـايــتـد الــعـريق الى
دوري الــدرجــة االولى في انــكـلــتـرا
بـعد 16 عـام من مـغـادرته. وأضاف
ــبـيــاد أثــيـنــا كـان الــتــقـيــته في او

بنى العراق واالرجنت في نفس ا
بـية وقاد االرجنت في القرية األو
لـلــمـدالـيــة الـذهـبــيـة شـخص رائع
وبسـيط وذو عقـليـة وفكـر عالي في
كـــرة الـــقــــدم. ومن جـــانــــبه كـــشف
احلــارس اجلــديــد لــنــادي الــزوراء
والـــســابق بــنــادي الـــطــلــبــة عــلي
يـــــاســــ عـن ســــبب خـــــروجه من
"االنـيق" في االنـتــقـاالت الـصــيـفـيـة
اجلـارية. واعـلن نـادي الزوراء ضم
ـــاضي يــاسـ في 30 حـــزيــــران ا
ــوسم واحــد. وقــال ــتــد  بــعــقـــد 
ياسـ في حديث للـسومريـة نيوز
إن سبب تـركي لنادي الـطلبـة يعود
الى اإلهــمــال من قــبل ادارة االنــيق
ولـو كـان رئـيس الـنـادي عالء كـاظم
ـا كــنت اود مــتــواجــداً في بــغــداد 
اخلـــروج من الــــطـــلــــبـــة. وأضـــاف
اسـعى ان اكـون احلـارس االساسي
ـنافـسة الـشريـفة مع في الـزوراء با
ـــنــتـــخب الـــوطــني جالل حــارس ا
حــسن. وبــ انه في الــعـراق العب
ـنـتخـب الوطـني في حـال تـعرض ا
ـنـتخب لـإلصابـة سـيـسـتـبـعـد من ا
مدى احلياة. وتابع ياس جمهور
الـطـلـبـة انيق فـي كل شيء واتـمنى
ان اعـود لـتـمـثـيل االنـيق لـكن لـيس

في الوقت احلالي.
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قعد األول للمباراة النهائية في كأس اإلحتاد اإلنكليزي ½wzUN∫ فريق أرسنال يحجز ا

بضـرورة الـبقـاء داخل قـلعـة اجلـانرز
ـقــبـلـة. ويـنـتـهي عـقـد خالل الـفـتـرة ا
وسم أوبامياجن مع آرسنـال بنهاية ا
ــقــبل 2021-2022 وسط اهــتــمــام ا
الـعديـد من األنـديـة األوروبـيـة بـضمه
هـذا الـصــيف. وتـألق أوبــامـيـاجن مع
آرســـــنــــال الــــيــــوم الــــســــبت أمــــام
مانـشستـر سيـتي وسجل هـدف قاد
بهـمـا فريـقه للـتـأهل إلى نهـائي كأس
االحتـاد اإلجنلـيـزي. وقـال أرتـيـتا في
تصريحـات لهيئـة اإلذاعة البريـطانية
"BBC آمل أن يــســاعــد الــفــوز الـذي
حــقـقــنـاه الــيـوم أوبــامـيــاجن عـلى أن
يـكون أكـثـر اقـتنـاعًـا بـأننـا نـسـير في

االجتاه الصحيح". 
وحتدث عن  بـيب جـوارديوال مـديره
السابق في مـانشـستر سـيتي قائال:
ـباراة "لـقـد التـقـيت به بـعـد نـهـايـة ا
وتــمـنــيت له الـتــوفــيق خالل الـفــتـرة
قـبـلة أنـا أحـبه مـثل األمس أو هذا ا
الـصـبـاح بـنـفس الـطـريـقـة". وأضاف:
"أنا سعـيد لـلغايـة وفخور بـالالعب

نلعب جـيدا نحن بـشر اخلصم لعب
جـــــيـــــدا هـــــذا يــــحـــــدث في بـــــعض
األحــيــان". وأضـاف: "األمــر الــوحــيـد
الــذي أنـدم عــلـيه هــو أنــنـا لم نــلـعب
الشـوط األول كمـا لعـبنـا الثـاني كان
عــلـيــنـا تــغـيــيـر األســلـوب لــكـنــنـا لم

نستطع ذلك". 
وفي تـصـريـحـات أخـرى لـشـبـكـة "بي
تي سبورتس" قـال جوارديوال: "كنت
أعـــرف أنــهـم يــلـــعــبـــون بـــخط دفــاع
ارسة الضغط العالي خماسي مع 
لــقـد دافــعـوا جــيــدا حـدث هــذا أمـام
لـيـفــربـول وكـنـا نـدرك ذلـك لـكـنـنـا لم
نـكـن جـيــدين يـجب أن نــلـعـب جـيـدا
لــــنــــتــــأهـل". وخـــتـم: "اآلن أمــــامــــنـــا
أســبـوعــ (قــبل لــقـاء ريــال مــدريـد)
ونـريـد أن نـلـعب في الـنـهـائي (دوري
أبـطــال أوروبـا) يــجب أن نــسـتــعـيـد
الـتـنــاغم إنـهـا آخـر فــرصـة لـلـمـضي
قــدمــا (الــفــوز بـلــقـب آخـر)". ونــصح
دير الـفني آلرسنال ميكـيل أرتيتـا ا
ـريـك أوبـامـيـاجن مـهــاجـمه بـيــيـر إ

البورت كرة صاروخية من على حدود
منـطـقة اجلـزاء في الـدقيـقة 83 مرت
إلى جوار الـقائـم. ولم تشـهد الـدقائق
التالية أي جديد ليـنتهي اللقاء بفوز
آرسنال0-2 وتأهـله إلى نـهـائي كأس
االحتـــــاد. ومـن جــــانـــــبـه قــــال بـــــيب
ـانـشـسـتـر ـديـر الــفـني  جـوارديـوال ا
ســـيــتـي اإلجنــلـــيـــزي إن العــبـــيه لم
يـلـعـبـوا جـيـدًا أمـام آرسـنـال مـشـيرا
إلى أنــهم "في الـنــهـايــة بـشــر". وكـان
مـان سـيتـي يسـعى لـلـتـأهل لـلـنـهائي
للـدفاع عن الـلقب الـذي توج به الـعام
ــاضي أمـام واتــفــورد لـكــنه خــسـر ا
الــــســـبت أمــــام آرســـنـــال فـي نـــصف
الـنــهـائي بـهــدفـ سـجـلــهـمـا الالعب
ـريك أوبـامـياجن. اجلـابـوني بـيـيـر إ
وتــابع جـــوارديــوال في تــصــريــحــات
لـهـيــئـة اإلذاعـة الـبـريــطـانـيـة (بي بي
ـبـاراة: "لم نـقـدم سي) عـقب انـتـهـاء ا
ا فيه عرضا جيدا لم نكن جاهزين 
الـكـفـايـة إذا لم تـلـعب 90 دقـيـقـة في
نصف الـنهـائي فإن هـذا سيـحدث لم

لكني حـزين ألننا
ـكنـنـا االسـتـمـتاع ال 

بهذه الـلحظـة مع جماهـيرنا".
وعـن رأيه فـي فــــــوز فـــــريــــــقه
الـيـوم قـال: "هــذا مـا حتـتـاجه
ضـد هـذا الــفـريق (مـانــشـسـتـر
ســـيـــتي) عـــلـــيك أن تـــســتـــغل
الفـرص الـقلـيـلة الـتي تـتاح لك
إنهم أفضل فريق في أوروبا في
طـريـقـة لـعـبـهم". وواصل: "هـنـاك
تـنـاغم كـبـيـر بـ العـبي آرسـنـال
ا نـحـاول القـيام به هم يؤمـنـون 

كـنك رؤيـة ذلك". وأكـمل أرتـيـتا: و
"كان لدينا أسبـوع رائع للتغلب على
أفــضل فــريــقــ في أوروبــا وهــذا ال
ن يحدث كـل يوم". وأردف: "ال أهتم 
يــلــعب ومن يــجــلس بــديــلًــا أثق في
جـمــيع الالعـبـ لــقـد قـمــنـا بـإجـراء
تغييرات في التشـكيلة وكان اجلميع
مـسـتـعدا لـلـمـشـاركـة". وخـتم أرتـيـتا:
"عـانـيـنا في بـعض الـلـحـظـات لـكـنـنا

ساحات". كنا منظم وأغلقنا ا
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سيـستـذكر الـعالم الـرياضي بـاجمـعة مـجريـات الدوريات
الـتي عـادت لـالسـتـئـنـاف مـجـددا بـعـد فـتـرة تـوقف اضـر
كـثـيـرا بـليـاقـة الالعـبـ واسـتنـزفت طـاقـتـهم لـيـعودوا من
تاعب التي جديد الستئناف بطوالتهم فبرزت الكثير من ا

نالت من اهم االندية..
اال فـريـق ريـال مــدريـد الــذي حــسم امـره بــخـطــفه لــلـقب
ثـل تـفـوقه في هـذه الـبـطـولـة درسا الدوري االسـبـانـي و
مهـما لـلـمطـاولة والـتـحدي بـخالف كل مـا اشيع عـنه بانه
انـهى اغــلب مــبـاريــاته بـعــد االســتـئــنـاف بــفـضل ركالت
التـرجيح فـضال عن ابـرزها جـاء بفـضل تقـنيـة الفـار وما

باريات في هذا الصدد.. ابرزه حكام ا
ـدرب زين الـدين وعـلــيـنـا ان نـتــوقف عـنـد قـصــة جنـاح ا
اضي وسائل زيدان الـتي تابعـتها طـيلة نـهاية االسبـوع ا
بـاراته الـفـاصلـة ضـد فـريق نادي االعالم عـشيـة فـوزه 
فيـاريال بـهدف لـهدف وتـغريـده بصدارة الـترتـيب بفارق
ه الــلــدود فــريق ســبع نــقــاط عن اقــرب مـالحــقــيه وغــر

برشلونة..
جهـد استثنـائي كالذي قدمه زين الـدين زيدان بعد عودته
ـاضي والـذي انهى لـتـدريب الـفـريق في اذار من الـعـام ا
خالله موسـمـا عصـيـبا بـدل فـيه نحـو مـدرب ابـتداءا من
ـذلة التي مـني بها لوبـتيجي ومـرورا بسوالري والـنتائج ا
خصـوصـا في الكالسـيـكيـو الـذي جـمعه بـنـظيـره الـفريق
ـاضي لـيـعــود زيـدان عـشـيـة ــوسم ا الـبــرشـلـوني ابـان ا
ـكن انقـاذه من فريق لم ـوسم بـقلـيل وينـقذ مـا  انتـهاء ا
يسـتبـدل فيه الـنجـوم بل استـعان بـبعض االسـماء وراهن
ـسـؤولـيـة في ــفـاجـاة انـهـا لم تـكن عــلى قـدر ا عـلـيـهـا وا
هـمـة التي قـاد فيـهـا الريـال ونـذكر مـنـها ايـدين هازارد ا
ــيـزا بل تــاثـر الــذي لم يـكـن مـوســمه االول في الــريـال 
باالصـابات الـتي نـالت من توهـجه وجعل الـنقـاد يقـارنون
توهـجه مع ناديه قبل االنتقـال للريال وما قـدمه لتشيلسي
باريات التي االنكـليزي في تلك الفتـرة ازاء ما قدمه في ا
ـشــاركـة فــيـهــا سـواء قــبل اصـابــته او بـعــدهـا اتـيح لـه ا
يـضاف الى ذلـك الالعب لـوكا يـوفـيـتش الـذي انـفق عـليه
ـستـوى الذي الريـال مبـالغ طـائلـة فلم يـكن ايضـا بذات ا
لكي عليه من اموال لذلك حينما يوازي مـا انفقه الفريق ا
ــوسم بــدت ذات االسـمـاء حــظي الـريــال بـالــدوري هـذا ا
ا يتـعلق برامـوس قائد التي مـثلته قـبل نحـو عقد سـواء 
الفـريق والـفضل الـكـبيـر يـعود الـيه بـعد زيـدان في قـيادة
الفـريق الى سكـة االنتصـارت من خالل تغـطياته احملـكمة
باراة وخصـوصا انطالقاته والتي ابرز واحدة منها في ا
االخــيــرة حــيث حتــصل مـن خاللــهــا عــلى هــدف الــفــوز

الغالي..
كـمــا اسـتـطـاع زيــدان ان يـسـهم بــتـقـد الــدعم لالعـبـ
ظلـمـوا من قـبل مـنـتـخـبـاتهم فـاسـهم من خالل ذلـك برفع
هـاجم كر الغـ والـتهـميش عـنـهم حيث يـبـرز الالعب ا
ـا الذي تـعـرض لـلـكـثـيـر من االضـطـهاد مـن جانب بن ز
ـدرب مـنــتــخــبه الــفـرنــسي حــتى  ابــعــاده من جــانب ا
ديـشامب لـكن زيـدان ابرز دوره في قـيـادة هجـوم الـفريق
ه ليونـيل ميسي في سباق لـكي واستطاع مالحـقة غر ا
الهـدافـ وتـبقى جـولـة واحـدة البراز تـفـوق كال الالعـب

ضمار.. في هذا ا
ـداورة الـذي ابــدع فـيه ويـحــسب لـزيــدان ايـضــا نـظــام ا
سـواء من خالل فتـرة قيـادته االولى او مـا بعـد عودته في
ـــاضي فـــقـــد ابـــرزت االحـــصـــائـــيــات اذار من الـــعـــام ا
استـطاعة جـميع العبي الريـال تسجـيل االهداف وترجيح
كفـة فريـقهم بدلـيل مناوبـة نحو  21 العـبا عـلى هذا االمر
ـهمة كما يجري دون االعتـماد على العب واحد في هذه ا
ذكـور بتاثر في فريق بـرشلونـة حيث يتـاثر اداء الفـريق ا
الالعب لـيونـيل مـيـسي والـذي قـدم مسـتـوى مـتـذبذب في
ـوسم وكثرت االقاويل ازاء رفضه لـتمديد عقده مع هذا ا
ــدرب كـــيــكي ســيــتــ الــفــريـق او تــشــكــيـه من خــبــرة ا
ــا حــقـقه ـتــواضــعــة والـتي البــد وان لــهــا دور مـؤثــر  ا

وسم.. الفريق الكتالوني في هذا ا
ونـعـود الى زيـدان حـيث تـنـوعت االقـاويل بـشـانه وبـشـان
دوره لـكن اتضح من خالل لـقطات ابـرزت عنـاق الالعب
ـبـاراة ضـد فيـاريـال ابرزت جمـيـعهـم لزيـدان في نـهـاية ا
تـاثــيـر الـفــرنـسي ذو االصـول اجلــزائـريـة عــلى الالعـبـ
ا قـدموه وتوجيهاته وكانـهم كان احملفز 
وصـرخـاتـه التـي الـتـقـطـتـهـا الـكـامـيرات
كــان لــهــا وقع الـســحــر ازاء مــا قـدمه

وسم.. لكي هذا ا الفريق ا
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ــنـــتــخب تـــلــقى عـالء عــبـــاس العب ا
الـعـراقي واحملـتـرف في نـادي الـكويت
الــكـويـتي عــرضـا احــتـرافــيـا من نـادٍ
ـقبل. وقال وسم ا بـرتغـالي لتمـثيلـه با
مــــــصــــــدر مـــــــقــــــرب مـن الالعـب في
تـــصــريـــحــات خـــاصــة لـــكــووورة إن
عـبـاس تلـقى عرضـا رسـميـا من نادي
جـيل فيسنـتي البرتغالي والالعب في
صــــدد دراســـة الــــعــــرض مع مــــديـــر
ــنــاسب. أعــمــالـــهـ التــخــاذ الــقـــرار ا
ــصــدر أن عـــبــاس أبــدى وأضـــاف ا
رغـبــته لالنــتـقــال بـتــجـربــة احـتــرافـيـة
جــديـــدة في أوروبــا. وأوضح أن عالء
عـبــاس يـطـمح أن تـكــون الـتـجـربـة في
الـبــرتـغـال بــوابـة حـقــيـقـيــة لـلـعب في
ا إحـدى الدوريات األوروبية الـكبيرة 
ـتلـكه من مـواصفـات مـهاريـة وبدنـية
ـصدر ـيـز. وأشار ا وحس تـهـديفي 
إلى أن عالء عـباس يـتواجد حـاليًا في
نـادي الــزوراء من أجل احلـفـاظ عـلى
جـاهـزيـته البـدنـيـة وخوض الـتـدريـبات
بـعد العودة من الكويت. يذكر أن عالء
ــواهب الــعـراقــيـة عــبـاس أحــد أهم ا
حــالـيًــا وتـألق بــشــكل الفت مع أسـود
الــرافــدين في بــطـولــة خــلــيـجي 2024
ــؤهــلـة إلى ــزدوجـة ا والــتـصــفــيـات ا
كــــأس الـــعـــالم  2022 وكــــأس آســـيـــا

.2023

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اســتـــطــاع الـــبــطل الـــعــراقـي امــيــر
الـبــازي ان يــتـغــلب عــلى مــنــافـسه
الـكــنـدي في بـطـولـة الـعـالم لـلـفـنـون
القتالية اخملتلطة UFC .وذكر موقع
وزارة الـشبـاب والـريـاضـة ان (وزير
الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال
ي قدم الـتهنـئة للـبطل العـراقي العا
امـــيــر الـــبــازي الـــذي تـــغــلـب عــلى
الالعب الـــكـــنــدي في الـــنـــزال الــذي
جـمعـهـما بـريـاضة الـفـنون الـقـتالـية
اخملـتــلــطــة قـبل قــلــيل ضــمن اكــبـر
ـيـة معـتـمـدة وألول مرة مـسـابقـة عـا
يــكـون الـعـراق حـاضــراً في مـنـظـمـة
UFCوأشـــاد درجـــال بــــاالجنـــازات 

التي يحرزها ابطال العراق بالفنون
ي الـقـتـاليـة في اكـثـر من مـلـتـقى عا
ـخـتـلف االلعـاب الـتي اثـبـتت عـلو
كعب ابناء العـراق وتفوقهم في هذه

الرياضة. 
وصل مـشـروع الـطب الريـاضي الى
مراحل اجنـاز متـقدمـة في العـاصمة
بـغــداد. ويــعـد مــشــروع مـســتــشـفى
الطب الـرياضي سـعة 50 سريراً في
دينة الشبابية بشارع فلسط في ا
شـاريع االسـتـراتيـجـية بـغداد مـن ا
لــوزارة الـشـبــاب والـريــاضـة والـذي
ـانيـة بدعم تنـفـذه شركـة روكويل اال
وتـــــمـــــويل مـن مـــــصـــــرف االحتــــاد
الـــعــراقي ويـــضـــاف الى ســـلــســـلــة

ـشـاريـع االسـتـراتـيـجـيـة احلـيـويـة ا
ـــولـــهــــا مـــصـــرف االحتـــاد الـــتـي 
الــعــراقـي خــدمــة لــلـــصــالح الــعــام.
ويـتـميـز مـسـتشـفى الـطب الـرياضي
ؤمل ان ينجز خالل عام والذي من ا
ـــواصـــفــات عـــدة أبـــرزهــا واحــد 
وجود  4صـاالت لـلـعـمـلـيـات وأخرى
لـــلـــطــوارىء ومـــخـــتـــبـــرات عــدد 2
مـجـهــزة بـأحــدث األجـهــزة الـطــبـيـة
ية فضالً عن واصفات العا ضمن ا
سـيارات اسـعـاف ومهـبط لـلطـائرات
و صالة عالج طبيـعي و استشفاء و
مسبـح ليقـدم خدمة كـبيرة لـشريحة
الـريــاضــيـ فـي مـخــتــلف االلــعـاب

الرياضية. عدنان حمد
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{ لـــنـــدن- وكـــاالت: واصل آرســـنــال
تــوهـجه وحــجـز مــقــعـده في نــهـائي
كــأس االحتـــاد اإلجنــلــيـــزي بــعــدمــا
أقصى حامل اللقب مانشستر سيتي
بــالـــتــغــلـب عــلــيه 0-2  عــلى مــلــعب
بلي. وسجل ثنائـية اجلانرز بيير و
ـيـريك أوبـامـيـاجن في الـدقـيـقـتـ إ

 لـــيــنـــقل الــفـــريق الــلـــنــدني71و 19
جنــاحه لــبـطــولــة أخـرى بــعــد فـوزه
فاجئ على ليفربول 1-2 في اجلولة ا
ـيـرلـيج. ولم تـشـهـد ـاضـيـة بـالـبـر ا
الـدقــائق الــعـشــر األولى أي خــطـورة
ـرميـ إال أن مانـشسـتر تذكـر على ا
سيـتي كـان له االستـحـواذ شبه الـتام
عــــلى الــــكـــرة والــــذي وصل إلى 83
ـئــة.وتـمــكن آرســنـال مـن افـتــتـاح بــا
الـتـسـجــيل في الـدقـيـقـة  ?19بـعـدمـا
أرسل بـــيـــبي عـــرضـــيــة مـن اجلــانب
ن جتـاه أوبـامــيـاجن اخلـالي من األ
الـرقـابـة على الـقـائم الـبـعـيـد لـيـسدد
اجلابـوني في الـشبـاك. وكاد آرسـنال
أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة
بعـدمـا أخطـأ إديـرسون في تـمـرير30
الـكـرة لـيقـطـعـهـا سـيـبـايـوس وتصل
إلى أوبـــامــيـــاجن الــذي تـــخــلص من
حارس السـيتي بـتمريـرة لبـيبي لكن
دفاع الـسيـتي تـمكن من إبـعاد الـكرة.
وارتقى مـوستـافي لـعرضـية من ركـلة
ركنية في الـدقيقة 41 مسددًا رأسية
قـويــة تـألق إديــرسـون في الــتـصـدي
لـهــا. وبـدأ الــسـيــتي الـشــوط الـثـاني
بـقـوة عـبـر تـسـديـدة في الـدقـيـقة 48
من ستيرلينج ذهبت أعلى العارضة.
وبـعــدهــا بـدقــيـقــة واحـدة أرسل دي
بـــروين عـــرضــيـــة أرضـــيــة مـــتــقـــنــة
لـــســـتــيـــرلـــيــنج لـــيـــصــوب بـــجــوار
الـقـائم.وظـهـر مـحـرز في الـدقـيـقة 54
بتسديدة قوية من على حدود منطقة
اجلزاء بـعد مراوغـة مايـتالند نـايلز
تــألق مـارتــيـنــيــز في الـتــصـدي لــهـا.
وحتــصـل مــانــشــســتـــر ســيــتي عــلى
مخالفـة قريبة في الـدقيقة 61 نفذها
دي بـروين إلى جـانب الــقـائم بـقـلـيل.
وواصل الـســيـتي زحــفه جتـاه مـرمى
آرســنــال بـعــرضــيــة أرضــيـة من دي
بــروين لـســيـلــفــا لـيــسـدد اإلســبـاني
ــــرمـى. وأطــــلق بـــــغــــرابـــــة خــــارج ا
أوبــامـيــاجن رصــاصــة الـرحــمــة عـلى
رجـال بـيـب جـوارديـوال في الــدقـيـقـة
 فـمن هـجـمــة مـرتـدة عـكس اجتـاه71
الــلـــعب أرسل تـــيــرني كــرة بـــيــنــيــة
للجابونـي لينفرد بـإديرسون ويسدد
من بــ قــدمـــيه في الــشــبــاك. وأمــام
الـــتــكـــتل الــدفـــاعي آلرســنـــال أطــلق

{ مــدريـد - وكــاالت: كـشف تــقـريـر
صـحـفي إسـبـاني عن مـرشح جـديد
خلـالفـة كـيـكي سـيـتـ علـى مـقـاعد
بـدالء برشـلونـة. وكـانت العـديد من
التقارير زعمت أن مستقبل سيت
فـي بــرشــلــونــة بـــات مــهــددًا عــقب
خـسارة الـلـيـجا وتـوتـر عالقته مع
البس. ووفــقًــا لـصــحـيــفـة غــرفـة ا
"موندو ديبورتيـفو" اإلسبانية فإن
الـــهــولـــنــدي بـــاتــريك كـــلــويـــفــرت

أسـطـورة بـرشـلــونـة مـرشح بـقـوة
خلالفـة سـيــتـ عـلى مــقـاعـد بـدالء
الـبــارسـا في دوري أبـطـال أوروبـا.
وأشــــــارت إلى أن غــــــرفـــــة مـالبس
بــرشــلــونـــة تــفــضل الـــتــعــاقــد مع
كـــلــويـــفــرت حـــيث يــرونه يـــحــمل
احلـــــمـض الـــــنــــــووي لـــــلــــــنـــــادي
الـــكـــتـــالــونـي. وأوضــحـت أن لــدى
كلـويفرت مـا يريـده ليونـيل ميسي
جنم الـــبــارســـا من حــيـث إضــافــة

الـقــوة والـشــخـصــيـة لـلــفـريق ألن
الهولـندي زعيم على مـقاعد البدالء
ـواقف ويـسـتــطـيع مـواجــهـة كل ا
وهذا األمر يفـتقده برشـلونة بقوة.
وقــــالت الــــصـــحــــيــــفـــة إن عـالقـــة
كـلـويـفـرت مع الـالعبـ الـكـبـار في
ـتـازة كـمـا أنه يـعرف بـرشـلـونـة 
جيدًا الالعب الـشباب في النادي.
وأضــافت أن كـلــويـفــرت لـعب دورًا
فـي انـضـمـام مـواطـنه فـريـنـكي دي

يـــوجن إلى بـــرشـــلـــونـــة كـــمـــا أنه
يـــتــحــدث  6لـــغــات (الـــهــولـــنــديــة
انـية واإلجنـليـزية والـفرنـسية واأل
واإليـطـاليـة والـبـرتغـالـية). وأحملت
إلـى أن لـــديه خــــبـــرة واســــعـــة في
مختلف البلـدان تمنحه القدرة على
البس. وذكرت الـتعـامل مع غـرفـة ا
الصـحيفـة أن الالعب في الـبارسا
يــنـظــرون إلى كــلــويــفـرت عــلى أنه
"زيـدان بـرشلـونـة" كونه كـان العـبًا

صـاحب مـسـتـوى عـالٍ ويـسـتـطـيع
اتـبــاع أسـلـوب واضح إلدارة غـرفـة

البس بنجاح. ا
واخــتـــتم "مــونـــدو ديــبـــورتــيـــفــو"
تــقـريـرهــا بـالـتــأكـيـد أن كــلـويـفـرت
شــخص مـحــبـوب جــدًا في الـنـادي
الـكـتـالـوني ألنـه من الـشـخـصـيـات
ـودة نـفسـها الـتي تتـعـامل با
مع الالعبـ الكـبار وأفراد

األمن وعمال النظافة.
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ــطــرب مــصــطــفى قــمــر أن الــعــدد أعــلن ا
التـنازلي بـدأ لطرح ألـبومه اجلديـد (لم يهمه
األمـر  2 قـريــبًـا وذلك في إشــارة إلى جـزء
ثــانـي من األلــبــوم الــذي حــمل نــفس االسم
وطـــرح في فـــتــــرة تـــســـعـــيــــنـــيـــات الـــقـــرن
ـــاضـى.وأشـــار قــــمــــر إلى أن :األلــــبـــوم ا
اجلـديــد (لم يــهــمه األمـر  2 يــضم األغــانى
حـاغنـيلِك - دُقى عـودِك - حنـونة - مـسافر
ديـنة - سَوْسَنَـة - حُبك على - عـجوز في ا
ـا كـتـبـه عـبـر حـسـابه عـلى جـبــيـني) وفـقـا 
(انـــســـتــغـــرام).وتــعـــاون قــمـــر فى األلـــبــوم
اجلـديد مع عدد كـبير مـن الشعـراء وملحن
واحـــد فـــقط ومـن الـــشـــعـــراء رضـــا زايـــد
والـراحل سـامح الـعـجـمي وحلن مـصـطفى
قـمر عدد من أغاني األلبوم وشارك أشرف
الـسـرخوجـلـي في األلـبـوم بـتـلحـ عـدد من
األغـنيـات أيـضـا واأللـبـوم بـشكل كـامل من
تـوزيع مـصـطـفى قــمـر حـسب مـوقع الـيـوم
الـسابع. ألبوم لم يهمه األمر -  1 طرح عام
 1996وضم أغــاني ( أهل الـــغــرام جــحــا
دينة). سلـمولي كان ليه يوم حبيب نامت ا
ـغربي  سـعد جملرد ـطرب ا الى ذلك نـشر ا
مقـطع فـيديـو عبـر حسـابه عـلى موقع تـبادل
الـصور والـفـيـديـوهات (إنـسـتـغـرام) يوضح
ـــاسـي من (يـــوتـــيـــوب). تــــســـلـــمه الـــدرع ا
وحــصل جملــرد عــلـى الــدرع لــتــجــاوز عـدد
مشـتركي قنـاته الرسـمية علـى (يوتيوب) 10

مالي مشترك.
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ـمـثل مـحـمـد قـضت مـحـكــمـة مـصـريـة بـحــبس ا
ه  20 ألف جـنـيه في رمـضـان مـدة عـام وتـغر
اتهـامه بـسبّ وقـذف الطـيـار أشـرف أبو الـيـسر
الذي فُصل من عمله بعد ظهور رمضان معه في
مقطع فيديو من داخل غرفة قيادة الطائرة.وتقدم
مـــحـــامي رمـــضــان بـــطـــعن ضـــد احلـــكم الــذي
أصـدرته مـحـكـمـة جـنح الـدقي جـنـوبي الـقـاهرة
تـوقع إعادة النظر في الـقضية خالل نحو ومن ا
شــهـر.وفُــصل الـطــيــار من عـمــله في شــبـاط من
اضي بعدما نشر رمـضان مقطع فيديو العـام ا
ظهـر فيه جـالسـا في مقـعد مـساعـد الطـيار
أثـنــاء رحـلــة جـويــة.وكـان مــحـام الــطـيـار
أشــرف أبــو الــيــســر قــد تـقــدم بــثالث
دعـاوى قـضـائـيـة يـتهم فـيـهـا مـحـمد
رمــضــان بــســـبه وقــذفه ويــطــالب
بـــتـــعــويـض مــالـي بــعـــدمـــا أعــلن
األخـير في إحدى الفـضائيات أنه
عرض عـلى الـطـيـار مـبلـغـا مـالـيا
كـــتــــرضــــيـــة بــــعــــد فـــصــــله من
الــــــعــــــمـل.ودشّـن رواد مــــــواقع
الـتواصل االجتـماعي في مصر
ـصري قـاطعـة الفـنان ا حمـلـة 
بــعـد حتـمـيـله مـسـؤولـيـة فـصل
الـطيـار في ذلك الوقت. وبدأت
الـــقـــصــــة في شـــبـــاط 2019
عـندمـا نشـر رمـضان مـقطع
فـيديـو ظهـر فـيه جالـسا في

قـمـرة قـيـادة طائـرة أثـنـاء رحـلة جـويـة حـيث بدا
وكـأنه يــقـودهـا فـي مـخـالــفـة لــقـوانـ الــطـيـران
اجلويـة التي حتظر دخول الركاب أو التعامل مع
قائـد الطـائرة أو مسـاعده.وقال رمـضان في هذا
الـــفــيـــديــو: (في جتــربـــة هي األولى من نـــوعــهــا
سنـقوم بـقيـادة الطـائرة).الـفيـديو أثـار ردود فعل
صاخـبة على مـواقع التواصل االجـتماعي; حيث
طـالب كـثـيـرون بـ حتـرك قانـونـي أو عقـابـي ضد
رمضـان بينـما قال طـيارون سابـقون وقانـونيون
إنه ال مـسـؤولــيـة جـنـائـيـة أو قـانـونـيـة ضـده.وفي
ـاضي اتــخـذت وزارة الـطـيـران تـشـرين األول ا
صرية عدة إجراءات عقابية ضد الطيار دني ا ا
ــعــني بــالــواقــعــة أشــرف أبــو الــيــسـر.وقــالت ا
(إنـهـا أجـرت حتــقـيـقـا تـبـ من الـوزارة حـيــنـهـا
قطع الذي نشره رمضان خالله ثـبوت ما ورد با
وتــظــاهـره بــتــولي الـقــيــادة بـاخملــالــفـة لــقــواعـد
دنـي).وقـررت الـوزارة بحـسـب بـيان الـطـيـران ا
لهـا إلغاء رخصة الـطيار وسحبـها مدى احلياة
وعدم تـوليه مـستـقبال أي أعمـال تخص الـطيران
ـدني سواء إداريـة أو فـنـية مع سـحب رخـصة ا
ـدة عـام.وفي بـيـان آخـر أعقب ـسـاعد  الطـيـار ا
قرارات سحب رخصة الطيار ومساعده بدقائق
دني قبـول استقالة مدير أعلـنت وزارة الطيران ا
شركـة الطيـران ذاتها الـتي تملك الـطائرة محل
الواقـعـة.وانتـشرت حـيـنهـا علـى مواقع الـتواصل
ـقـاطعـة الـفـنان في االجتـمـاعي دعـوات تطـالب 
حـملـة اتخـذت وسم #قاطـعوا_مـحـمد_رمـضان..
ـقـابل دافع آخـرون عـلى مـواقع الـتـواصل في ا

وامـــام اجلــــمـــهــــور وفي مــــســـرحــــيـــة
(الـــطــاعــون) امــا في الـــتــلــفــزيــون في
مـسلـسل (احلب الـعـذري )اخـراج حـيدر

عمر.
فضل ? { مكانك ا

- البيت .
{ ماذا علمتك احلياة ?

- عـلمـتـني احلـيـاة دروس وعبـر كـثـيرة
ومنها الصبر على كل شئ .

{ خالل فتـرة احلظر الصـحي ماذا استفدت
فنيا ?

- احلــظــر اخــذ مـنــا الــكــثـيــر واهــمــهـا
احلـريـة واحلـركــة واضـاف لـنـا الـصـبـر

ومراجعة النفس .
{ وخالل مــــدة احلـــظـــر مــــاذا فـــعــــلت فـــي

البيت?
ــســـرحــيــة - كــنت اشـــاهــد اعـــمــالـي ا
والــتـلـفـزيــونـيـة اضــافـة الى مـتــابـعـتي

لالعمال العربية .
{ خالل مــدة احلـــظــر اقـــيــمت الـــكــثـــيــر من
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عند مـحورتنـا ألي فنان اعـتدنا ان يدور
احلديث في إطار عمـله االبداعي اال اننا
في سـلسـلـة لقـاءات مع فـنانـ ابـتعـدنا
عن الـفن مـقتـربـ من الـوجه اآلخـر لهم
والــيـوم وقــفـتــنـا ســتـكــون مع الـفــنـانـة
الرائدة فـاطمة الربـيعي ومعـها كان هذا

احلوار :
{ هل لديك موهبة مخباة اضافة الى الفن ?

- نعم فانني اعشق الرسم والطبخ .
{ ماهو الشئ الذي تتفائل به ?

- النجاح في كل شئ .
{ كلمة او عبارة تزعجك دائما ?

- الكذب والنفاق .
{ حلم حققتيه خالل مسيرتك ?

- تربية اوالدي بالشكل الصحيح. 
{ ابرز صفة بشخصيتك ?

- التسامح وحب االخرين .
{ تاريخ في الذاكرة ?

سرح - اول ظهور لي على خشبة ا

الفعاليات الفنية االفتراضية هل تابعتيها ?
- نــــعم تــــابــــعت هــــذه الــــفـــعــــالــــيـــات
ـــســـرحـــيــة وخـــصــوصـــا الـــعـــروض ا
واستفدت منها كثيرا متمنية ان ينتهي

الوباء لتعود احلياة من جديد .
{ وماذا عن مسيرتك الفنية ?

- احبـبت الفـن منـذ الصـغر ونـشات في
عـائـلـة لـيس لـهـا عالقـة بـالـفن وتـمتـهن
التجارة في محـافظة واسط التي عشت
فـــيـــهـــا طـــفــولـــتـي وكـــنت اســـهم بـــكل
ـــدرســيـــة من تـــمـــثــيل الــفـــعـــالــيـــات ا
مسرحيات لالطفال .اما صاحب الفضل
الى ماوصلت اليه االن هو والدتي التي
وقفت الى جانـبي بكل خـطواتي وكانت

انيستي بحياتي .
{ اين جتد فـاطمة الربيعي نـفسها في العمل

نزل ? ام في ا
- اجــد نـــفــسي في الــفـن والــبــيت وكال
اعطيه حـقه ولم اقصـر في عملي واحب

عائلتي واحفادي ايضا .
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رئــيـس قــسم الـــتــوثـــيق الـــعــلـــمي في دائـــرة الــدراســات
والـبحـوث في وزارة الـثقـافـة والسـيـاحة واالثـار الـعراقـية
قـــدمت ورشـــة عـــمل عن (اثـــر احلـــروب واالرهـــاب عـــلى

وذجا). وصل ا وروث العراقي  - مدينة ا ا

 ÍbÝô« ÍbN

التـشكيلي العراقي نعته االوساط
الـفـنيـة الـتـشـكـيلـيـة بـعـد ان غـيبه
ــاضي عن 79 ـــوت االربــعــاء ا ا
عــامــا ســـائــلــ الــله تــعــالى ان

يسكنه فسيح جناته.

 W½dI « vHDB

الـــروائـي األردني صـــدرت لـه روايـــة جــــديـــدة بــــعـــنـــوان
(بــيـرغــامـو).وتــدور أحـداثــهـا حــول إحـدى الــعـائالت في
مـدينـة بيرغـامو االيـطاليـة والتي انتـشر فـيها وبـاء كورونا

بشكل واسع.
ÍËUL « rþU½

الشاعـر الغنـائي العـراقي تلقى تـعازي االوسـاط الثقـافية
ـاضي بـعد والـشعـراء الـشـعـبيـ لـوفـاة زوجته الـسـبت ا
سائل الله تعالى ان اصابتـها بفايروس كورونا ببـغداد 

يسكنها فسيح جناته.
 —uBM  uÐ√ ÊU½bŽ

الـتشـكيـلي الـسوري قـدم ما يـقارب خـمـس مـنحـوتة في
ـركـز مــعـرضه الـفــردي الـثـاني الــذي افـتـتح في صــالـة ا

دينة السويداء. الثقافي العربي 
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اخملرج التـلفزيـوني العراقي نـعته االوسـاط الفنـية بعد ان
ــاضي سـائــلــ الـله تــعـالى ان ــوت اخلـمــيس ا غــيـبه ا

يسكنه فسيح جناته.
 W³B)« bL×

رئيس مجـلس محافظة الطفـيلة االردنية حتدث في الندوة
التي نظـمتها الـلجان الشـبابية الـتابعة لـلصندوق األردني
الهـاشـمي للـتـنمـيـة البـشـرية في الـطـفيـلـة حول (أثـر أزمة
جـائـحــة كـورونــا عـلى الــقـطـاع الــسـيــاحي في مـحــافـظـة

الطفيلة).
 Íœd  ÂUý

ـشـاركـة فـرقة طـربـة الـسـوريـة أحيت  أمـسـيـة طـربـية  ا
ـطـربة ايـسـترو كـمـال سكـيـكر لـتـكر ا قصـيـد بقـيـادة ا
الـراحـلـة سـعـاد مـحـمـد في دار األسـد لـلـثـقـافـة والـفـنـون

بدمشق.

االجـتــمـاعي عن رمـضـان قـائـلـ إن الـلـوم يـقع
صري وليس العكس. ودافع عـلى عاتق الطيار ا
رمضـان عن موققه قائال إنه لم يكذب عندما قال
إن قائـد الطائرة كان على عـلم بأن هناك تصوير
بـالـفـيـديــو وإنه لم يـكن يـعـرف قـوانـ الـطـيـران
دنـي. واتهم الـطـيار رمـضـان بالـسبّ والـقذف ا
بعـد ظهور الفنـان في لقاء تليـفزيوني قال فيه إن
الـطـيـار كـان يـطـالـبه بـنـحـو تـسـعـة ماليـ جـنـيه
مـصـري وإنه رفض عـرضـا (قـدمه له رمـضان)

للعمل في اإلمارات.
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اطـلـقت دائرة الـعالقـات الـثقـافـيـة العـام الـكـترونـيـا لـلفن
الــتـــشـــكــيـــلي حتـت شــعـــار (اوروك .. حـــضــارة الـــطــ
نـاسبة مرور الذكـرى الرابعة الدراج االهوار والقصب) 
ي في مــنـظــمـة الــيـونــسـكـو ضـمن الئــحـة الــتـراث الــعـا
شاركة بالتعاون مع جمعية االصدقاء للثقافة والفنون 
نخبـة من الفنـان وهم : نصـيرالكـعبي كاظـم بدر خالد
ــدلل احـمــد الـعـنــزي صـبـاح مــهـدي عـلـي مـكي عـلي ا
صور فـرجي عبدالـرحمن ا طهيـوش زهراءاسمـاعيل ا

نتصر فاضل عباس .  غصون ا
ـعرض  80 لـوحة تـشـكيـلـية مـنـوعة بـ االلوان ويضم ا
شاركة الكبيرة لهذا العدد ائية وتعتبر هذه ا الزيتية وا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطربـة نانسي عـجرم ألول مرة ردّ طبيب األسـنان فـادي الهاشم زوج ا
عن سـبب إطالقه  18رصـاصة عـلى مقـتحم مـنزلـهمـا قائالً في الـفيلم
الوثائقي (الرواية الكاملة) إنه كان يطلق الرصاص في الظالم ولم
يكن يعـرف أين يقف الـسارق وكـان كل همه في تلك الـلحـظة هو
حماية عـائلته واعتقد أنه هو أيضاً يتلقى رصاصات ح سمع
ًا ولـيس صـوت الـرصـاص. وأضـاف (هـذا شـخص مـات ظـا
مـظـلـومـا وظلـم عائـلـته مـعه). ومن جـهـتهـا أكـدت عـجرم أن
ة كـانت حـريصـة عـلى أن ال تعـاني بـناتـها من (بـعد اجلـر
أي مـشكـلة نفـسيـة خصـوصاً بـعد سـماعهـن إطالق النار

وارتباك اجلميع بسبب هذه القضية). 

من الـفنـان بـعـمل واحدة خـطـوة مهـمة بـتـوحيـد الرؤى
ــنـجـز ــهم وا والــتـكــاتف من اجل تــوثـيق هــذا احلـدث ا
الثـقافي الذي اجنـزته وزارة الثـقافة والـسيـاحة واالثار .
الى ذلـك اطـلـقت دائــرة الـفـنــون الـعـامــة مـعـرضــ لـلـفن
اضي الـتشـكـيلي  ضـمن بـوابتـها اإللـكـترونـيـة السـبت ا
لـلـفـنـانـة صبـا يـوسف و الـفـنـان اجلـزائـري زرفـاوي عـبد
ــديــر الــعــام لــلــدائــرة عــلي عــويــد ان الــنــور. واوضح ا
(مــعــرض الــفــنــانــة صــبـا يــوسـف  الــذي جــاء بــعــنـوان
اضـي) اشتـمل عـلى  15عـمال فـنـيـا جـسدت (جـمـالـيـات ا
جتربـتهـا الـفنـية .. في حـ جاء مـعرض الـفنـان زرفاوي
عمال عـبـد الـنــور  بـعـنـوان (غـمـوض وتـفـاؤل ) وضم  15

فنيا ).

شـاكل الـصحـية الـتى تـتطـلب منك تتـعـرض لبـعض ا
استشارة طبيبك

qL(«

رقم  تـضع خـطة لـلهـجوم عـلى اخلصم إذا لـزم األمر
احلظ .7
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ال تــتــراجع عن قــراراتك الـتـي اتـخــذتــهـا في الــفــتـرة
السابقة فهي صحيحة.
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ـهم أن حتافظ  مـا تؤسـسه يـرتكـز على بـنـاءٍ صلبٍ. ا
على متانة أعصابك.
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تسير في الطريق الصواب لتصل إلى حقيق أحالمك
.رقم احلظ .9
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حــــاول ان ال تـــخــــطئ الــــتــــقـــديــــر أو تـــنــــغــــمس في
استثمارات غير محسوبة.
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سـوف يكـون لك شـأن عـظـيم في مجـالك الـعـمـلي.يوم
السعد االربعاء.
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ال غيـر متوقـعة وتـسافر بـحثًا قـد تتلـقى مبـالغ من ا
عن جديد.
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 ابـتـعد عـن التـوتـر والـعصـبـيـة الزائـدة الـتي لن تـفـيد
ولكن ستضر بالتأكيد
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تــــنـــتـــقل إلى مـــوقـع آخـــر وإلى مـــرحـــلـــة أخـــرى من
حياتك.رقم احلظ .4
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تـمــنح الـشــريك الــكـثــيـر من الــفـرص لــفـتح مــجـاالت
رقم احلظ .5 جديدة 
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الـظروف الصـعبـة تدربك على كـيفيـة التكـيف مع كافة
األوضاع .

 u(«
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تــشــكـل الــكــلــمــات حــروفــا
ســــداســــيــــة داخل مــــثــــمن
االضـالع تــــبــــدأ من دائــــرة
السـهم وتـسـيـر مع اجتاهه
حــــــول دائــــــرة االرتــــــكـــــاز
لـــتـــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة
ـــطـــلـــوبــة: (دبـــلـــومــاسي ا

عربي):
 1-دولة اسيوية

ــــــطـــــربـــــة  2-االسم االول 
لبنانية

 3-القمر الصناعي العربي
 4-القمار
 5-الفرار
 6-الياس

 7-من انواع الورود
 8-عكس الشهيد
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ـا كاظم دونت اليـوم جمـيع مـامر بي  وكل مـر سيـمـر كذلك يـفعل تـرامب وعـادل امام ور
ايضا.  ثـمة من يكـتب لكل رئـيس هناك خـطابـاته  لكنه حـ يعتـزل بعـد واليت مـتتالـيت
عـيـدي أم    داغ ت كـول   يـصبح نـسـيـا منـسـيـا. من يـذكر االن ريـغـان ورزفـيلـت  هو
همرشولد وجـسيكار ديستان ?! فالـيري جيسكار ديستـان (والست بتاعه كمان حَ يجيب

ويشبّع كل جعان). الديب من ديله
لكـن احمد فـؤاد ناظم هذه االردوحه  –ولـيس االرجوزه  –الن فيـها من الردح الـكثير جنم
بقي ذكره ..انا اذكره مع ايـام البمبوطيـة ..من يذكرها منكم االن ? يومـياتهم حتمل السعد

والهم.
 لـو إن  اي رئيس حـكومة مـكلف قـبل ان يضع رأسه عـلى اي وسادة دون يومـيايـته أينام
ـفـرده الأحــد سـواه سـوى ضــمـيـره  كـم سـتـكــون لـهـذه الـلــيل من ذبـحــوا بالده? دونـهــا 
ـدونات اثر في قـابل االيام? انا افـعلهـا رغم إني فرد وليس  لي مـطمع في الـدنيا فهي إن ا
سألـني سائل ليـست اال عفـطة عنـز مثلـما عرفـها ضيف في (اطـراف احلديث) طلب رفـعها

ونتاج وعدم االشارة الى اسمه. في ا
في حواري مـعه اعرب وزيـر الصـحة فـؤاد حسـن غالي الـذي قضى عـلى جائـحة الـكولـيرا
ـذكـرات هيالري وبـيـلي كـلـينـتـون وح زمن عـبـد الرحـمن عـارف  . اعـرب عن اعجـابه  
سـألته من االجـمل مـذكـرات بيـلي ام هـيالري ? قال : (هـلـنتـون ) وضـحكـنـا ضحك طـفـل

معا.
من مذكـراتهـا قالت هـيالري : ان زوجهـا بيلـي كليـنتـون  ايقـظهـا صباح  15 آب وقـال لها
ـا كان يعتقد).وتـتابع (كان يدرك ان عليه ان يدلي (للمرة االولى ان الـوضع اخطر بكثير 
بشهادته وبانه اقـام عالقة حميمة مع (منيكا لويـنيسكي ) وفي غير مكانها. وقال لي ان ما
جرى بيـنهـما كان سـريعا ومـحددا).وتتـابع (كنت بالـكاد قادرة عـلى التنـفس. بدأت بالـبكاء
ـاذا كذبت علي? وكنت ازداد غضـبا مع مرور الوقت وهو وبالصراخ. مـا الذي تريد قوله? 
يـقـف هـنــا ويــردد انــا آسف انــا فـعـال آسف كـنـت احـاول ان احــمــيك انت وتــشــيــلـسي

(ابنتهما).
 هـذه براغـيث الكـالم عن جسـد الرئـيس الذي مـاحك جـلده بـظفـره اعجـبـتني الـتفـاصيل 
وكنت اتمنى لـو إن الراحل  القذافي  وابن علي ومبـارك وعلي عبد الله صالح  قد دونوا
عارضـون لهم غسيلهم على حبال جتعل الناشر يومياتهم النفـسهم ثم بعد رحيلهم ينشر ا
ثريا لكانت افـادتني كثيرا لو جتاذبت اطراف احلديث مع الـقذافي شخصية خاصة فيها

جدل اليقوى على فضه قاسم حس صالح. 
قرب الـى السادات هكذا يضع مفيد اسمه في مفيد فـوزي يحاور انيس منصور وانيس ا

صباح اخلير ح كان رئيسا لتحريرها.
مـجد ديـغـول كله فـي حوار ضـمه معـه مه اندريه مـارلـو في كتـاب سـقوط الـسـنديـان.- قبل
وفاته باشهر قليلة- وردت العبارة التالية (الوحيد الذي يستطيع ان يجري حوارا مع رجل
الـتـاريخ هو الـفـنان. وحـده قادر عـلى الـنفـاذ الـيه ورؤيته من حـيث ال يـراه العـاديون أدرك
مـارلو هـذه احلـقيـقة وأن احـدا سـواه ال يسـتطـيع حـوارا مع اجلنـرال ديغـول يـنفـذ فيه الى
ـعـنى أن يـكون كـاتـبـا مثـقـفا مكـنـونه) لـكن مـاذا لو جـمع رجل الـتـاريخ كل هذه االدوار 
صاحب رؤية جمـالية واخالقية لـلعالم وقائدا اسـتثنائيـا? امرنادر وال شك شأن كل اجناز

فريد.
كـنـت  اخـطط حملـاورة شــخص مـا انـتــخـبـته االبــديه ومـازال اخملـطـط في رأسي وتـقـدرون
فتضحك االقـدار. ضحكت كثيرا لرجل سيظـهر معي  في أطراف احلديث هو محرك بحث
من دم وحلم يـجـيـبك عن كـل شيء عن الـطـرق واجلـسـور وصــغـائـر االمـور  دون اسـتـبـانه
حتـى لو سـألـته عن درب التـبـانه ! دخـلت دربونه في الـكـسـرة ببـغـداد موسـوعـوعة غـيـنيس
النهـا بعـرض شبـر واربعـة اصابع الغـير!! وعـدت اسأله : هل يـستـحق أن ندخل مـوسوعة
ليون( طسه )?  قـال (ح كنت مديرا عاما لـلطرق واجلسور كنت اقطع غينيس الننـا بلد ا

بـسـيـارتي اطـول الـطـرق واقـصـرهـا وابـنـتي تـدون كل طـسه  وحتـدد
مـواقـعـهـا ثم اقـدم جـردا  لـكل مــسـؤول عن تـلك الـنـقـطـة مع وعـد
بـردمها وتـسويتـها في ذات اليـوم) عنده اجـنده يسجـل فيها كل
كـنك ان حتصل على شيء  حتى عـدد مادخن  من سجـاير  و
ماحصل علـيه من رواتب بالدينار  منذ يوم تـعيينه حتى تسريحه
ــسـيب ايـام  من اخلـدمه فــاذا هي التـعــادل ثـمن نـصـب جـسـر ا

لكية ! ا

فاطمة الربيعي 

{ بومباي (أ ف ب) - أدخلت جنمة بوليوود وملكة جمال العالم
السابقة أيشواريا راي باتشان التي ثبتت إصابتها بفايروس كورونا
ستشفى في بومباي مع ابنتها البالغة ستجد قبل أسبوع تقريبا ا ا

من العمر ثماني سنوات وفق ما أفادت وسائل إعالم محلية
اجلمعة.وكانت أيشواريا باتشان البالغة من العمر  46عاما وابنتها
ستشفى نزل لكن توجّب نقلهما إلى ا آراديا عزلتا نفسيهما في ا

ز أوف بعدما أبلغتا عن صعوبة في التنفس كما اوردت تا
إنديا.وقال مصدر لوكالة برس ترست أوف إنديا لألنباء في

مثل ابهيشيك باتشان ووالده ستشفى الذي يقبع فيه زوج راي ا ا
اضي النجم أميتاب باتشان اللذان ثبتت إصابتهما أيضا األسبوع ا
بوباء كوفيد- 19إنهما بخير. وكانت راي توجت ملكة جلمال العالم

في العام  1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن
ع جنمات بوليوود في الداخل واخلارج اضي.وباتت واحدة من أ ا
وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت ابيشيك باتشان العام
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منـذ عـقـود.. وقـلـمي مـسـخـر لـنـقـد كل مـا اراه من مـظـاهر
واطن.. سلبية واجراءات قمعية وكنت مدافعا عن حقوق ا
ـهـنـة الـتي امـنـا وتـلـكم هي اخالقـيـات وشـرف ومـواثـيق ا

بها.. مذ كنا طلبة على مقاعد الدراسة اجلامعية.
ومن واجـبي.. ان اتــرك نــافـذة االمل مــفــتـوحــة فــلم اسـلك
ســلــوكــا نــقــديــا بــاجتــاه واحـــد..فــكــانت االشــادة بــبــعض
بـادرات االيـجـابـيـة البد مـنـهـا ان فـسـحة االمـل البد من ا
ـواطن ومشـاركـته في صنع تاشـيـرها حـفـاضا عـلى دور ا

القرار.
صدقوني.... 

ان اي اجـراء يــبث الــروح في الــوطن يــجــعــلــني ســعــيـدا
قـدار الـسـعـادة الـتي اشـعـر بـهـا وانـا اتـصـدى لـتـيارات
قـدس.. لم ادفن راسي في الرمـال.. ولم اكن يوما اجلهل ا

محايدا في قضية وطنية.
.. يـعود الذي يـهـمـني الـيـوم .. ان يـعـود الـعـراق لـلـعـراقـيـ
واطـن العراقي وطني بـالفطرة.. الهله.. واعتقـد جازما ان ا
وجتسـد ذلك عـملـيـا عـلى يد ثـوار تـشـرين عنـدمـا صدحت

حناجرهم ( نريد وطن ).
ومن ذلك التـاريخ اجملـيد بـدا الـوعي الـوطني يـخـيف اعداء
العـراق.. و بدا الـعـراق يتـلـمس طريـقه .. و عـزل عنـاصر
الـشــر والـفــتــنـة واســاطـ الــعــمـالــة ومـافــيــات الـســرقـة
ولصوص الدين والسياسـة.. واليوم ومع اخلطوات اجلريئة
التي اتخـذها السـيد الكـاظمي تكـون الصورة قـد تبلورت..
وبعض االهداف قد حتققت.. وانا اتابع خطوات الكاظمي 
تـذكـرت مــقـولـة لــنـابــلـيـون الــثـالث ( في الــسـيــاسـة.. يـجب

معاجلة الشر.. وليس االنتقام ).
اغــــلب الـــــظن.. واعـــــرف ان بـــــعــــضـه اثم..ان االشــــارات
واالجــــراءات واخلـــــطـــــوات الـــــتي قـــــام بـــــهـــــا الـــــســـــيــــد
الــكـــاظــمـي..خــطـــوات مــهـــمـــة وجــريـــئــة وهـي في االجتــاه
الصحـيح.. وحتتـاج الى دعم من االقالم الوطـنيـة الواعدة..
فوقوف الـبعض فـي محـطة االنتـظار والـتفـرج من الذين دب
فيـهم الـيـاس مـوقف ال يـنـفع.. والـتمـنـيـات وحـدهـا لم تـعد

تشفع.
قـلت في مـقـالـتي الـسـابـقـة.. ان الـسـيـد الـكـاظـمي يـريـد ان
يحقق اهـدافه الوطـنيـة من دون مواجهـة عسـكرية ومن دون
اراقـة دمــاء.. انه ( االنــقالب االبــيض ) وصـوال الســتــعـادة
تفـرجون واعداء الهويـة الوطنـية.. على عـكس ما يـتمنـاه ( ا
الوطن) من الذين يتمنون حصول مـواجهة عسكرية شاملة
لـكن الــرجل تــصــرف بـحــكــمـة عــلى الــرغم من االهــانـات..
والتـهـديد بـالـقـتل.. فلم يـلـجـأ للـثـأر لنـفـسه.. لـقد وفـر الـثأر

للوطن وحده.
ان سـتـراتـيـجــيـة الـكـاظــمي.. تـعـتـمــد عـلى سـيــاسـة طـويـلـة
النـفس لـتـقـلـيم اظـافـر الـذين يـتطـاولـون عـلى هـيـبـة الـدولة
وعــزلـــهم  ومـــحـــاصــرتـــهم بـــاجـــراءات ذكـــيــة  زادت من
.. وعرت العمالء شعبيته.. وفـتحت  منافذ الـرجاء للعراقـي

. نتفع واللصوص و ا
انتفـاضة تـشرين هي التـي جاءت بالـكاظـمي.. والرجل كان

متعاطفا معها.. عندما كان مديرا للمخابرات.
وانتـفـاضة تـشـرين غيـرت الـواقع الـفاسـد.. وقـلبت الـطـاولة
عــلى اجلــمـــيع واســقــطـت صــورا لــرمــوز اجلـــهل والــفــ

الطائفية.
انها شرارة االمل.. وهي النور الذي اريد له ان ينطفيء في
االول من تـشريـن.. الى ان حل مـوعـد اخلـامس والـعشـرين
من تشرين سنة 2019.. فاذا بها انتـفاضة ال تبق وال تذر..
ئات و وكانت التضحيـات جسام.. والشهداء تـساقطوا  با

اجلرحى باالف.
تغـمـد الـله روح الـشـهيـد الـبـاحث الـوطـني هـشام
الـهـاشــمي  كـان عــقال تـنـويــريـا و كـان
بــحق احـــد ابــرز الــذيـن دافــعــوا عن
ثـوار تـشـرين وشــد ازرهم .. وتـنـويـر

عقولهم .
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الـصحية وكان الناس يحرقون
دمـى تــشـــبــهـــني. لم يـــحـــبــني
الـناس ولم يحبـوا ما كنت أقوم
به. وغــالــبـا عــنــدمـا ال تــكــونـ

مـوضع إعجاب فألنك تـكون قد
اتـخـذت مـوقـفـا مـختـلـفـا).مـضـيـفة
(عــنـــدمــا تــأخــذ امــرأة مــوقــفــا في
مــوضــوع عــام شــائك جــدا فـالبـد أن
تـكون مسـتعدة لالنـتقاد وإن لم تكن
جـاهزة لذلك فال يـجب أن تقوم بذلك.
أنــا فــخـورة بــعــمــلي الـذي قــمت به

ولست نادمة على ذلك).
وتـعـتـبـر كـلـنـتـون (أن الـوثـائـقي هـو
طــريـقــة لــتـصــحـيـح سـرد حــيـاتــهـا.
غلوطة علومات ا فـهناك الكثير من ا
عـني وكـثـير من الـقـصص الـسخـيـفة
حــــولـي - من اجلــــيــــد جــــدا أن أرى
حـــيـــاتي مـــقــدمـــة بـــطــريـــقـــة أراهــا
صــحـيــحـة هي خــطـوة مــهـمــة نـحـو
ــــثل هـــذه ـــكن  األمــــام). لـــكن هـل 
الــوثـــائــقــيــات أن تـــكــون مــحــايــدة?
أنـتـجت شركـة هايـر كـرواند الـتابـعة
ألوبـــامــا فـــيــلم  Becoming في ح
أعـطت كـلـنـتون  35سـاعـة من وقـتـها
خملــرجــة فـيــلــمــهـا فــهل تــســتــطـيع
األخــيـرة عـدم انـتــقـاد كـلــنـتـون? تـرد
اخملـرجة نـانيت بـورستـاين على ذلك
بـالقول (إنـها تعـلم أن سهام االنـتقاد
ســتـطـالـهـا غــالـبـا مـهــمـا فـعـلت. لـذا
شـــعـــرت أن كل مـــا عـــلي فـــعــلـه هــو
ـكن وأن أكـون الــبـحث بـأكـبــر قـدر 

صادقة ألقصى درجة).

أن أكـون مـخـرجـة كانت كـلـنـتـون قد
أصبحت للتو السيدة األولى وكانت
سـيـدة أولى مـختـلـفة إذ بـدأت تـطلق
مــبـادرات مـهــمـة في مـجــال الـرعـايـة
ـثـال. وكان الـصـحـيـة عـلى سـبـيـل ا
ذلك بـالنسبـة لي كشابة أمـرا ملهما
غـيّـر حـياتـي). تقـول رئـيـسة مـنـظـمة
غـير احلكومـية معنـية بإنتاج األفالم
من مـنظور نسائي ميا بايز (إنه ألمر
مـبهج أن نـرى فيـلمـ كل منـهما عن
ســيـدة أولى أخــرجـتــهـمــا امـرأتـان.
وأعـتقـد أن فيلم  Becoming حتـديدا
ـاذا تعـد ميـشيل يـساعـدنا ألن نـفهم 
أوبـاما شخصا ملهما جدا وضروري
لالرتـقاء بالعـالم خاصة في مثل هذه
األوقـات). ×أما هيالري كلنتون فهي
تــاريـخـيــا شـخــصـيـة انــقـسـمت آراء
الـناس حيالها ففي استطالع أجرته
the Edison National Election
أظـهــرت الـنـتـائج أنه عـلى الـرغم من
ئة من الناخبات اخترن أن  52 فـي ا
ــئـــة من كـــلـــنـــتـــون إال أن  64 فـي ا
ــــتـــعـــلــــمـــات في الــــنـــســـاء غــــيـــر ا
اجلـامـعـات ذوات الـبشـرة الـبـيـضاء

صوتن لدونالد ترامب.
تـقول كلـنتون (إنـها على درايـة بعدم
اإلعــجـــاب بــشــخــصــيـــتــهــا من قــبل
اجلـميع. من الرائع أن يـحبك الناس
لــكن إن كــان هــذا هـو كل مــا تــريـده
فــأنت مــوجـود لألســبــاب اخلـاطــئـة.
هـنـاك مـشـاهد في الـوثـائـقي كـنت قد
نــسـيـتــهـا. أنـاضل من أجـل الـرعـايـة

يـوثق فيلم (بي كامنك) رحلة السيدة
األولى الــســابــقــة مـيــشــيل أوبــامـا
أثـنـاء توقـيع كـتابـهـا واجتـمـاعاتـها
مـع شــابــات أمــريـــكــيــات ســوداوات
الــبــشــرة لــتـــشــجــيــعــهن لــتــحــقــيق
طــمـوحـهن. وقـالت مـخــرجـة الـفـيـلم
نادية هولغرين إنها (لم تر أبدا مثل
هـــذه الـــطـــاقـــة مـن قـــبل).وتـــضـــيف
اخملـرجـة: (أكثـر ما أثّـر بالـنسـاء كان
مـا تقـصه علـيهم عـن أشخـاص قالوا
كنها القيام بأمر ما على لـها إنه ال 
نـــحـــو دائم أو آخـــرين اســتـــهـــانــوا
ـقدرتهـا طوال حيـاتها. الـفكرة هي
أنـك إن كـــنت امــــرأة: إن لم تــــكـــوني
رجـال إن لم تــكــوني بــيــضــاء إن لم
تــكــوني قـد اســتـوفــيت كل الــشـروط

طلوبة فأنت غير مرحب بك). ا
وتــرى أن (هـنـاك حـاجـة كـبـيـرة جـدا
ـثل هـذه الـقـصص في كل وتــعـطّش 
أنــحـاء الـعــالم. تـعــلـمت الـكــثـيـر عن
ـشـاكل الـتي نــفـسي وعن حـيـاتـي وا
واجــهــتـهــا وذلك بــعـد أن اســتــمـعت
لــــلـــســـيــــدة أوبـــامــــا تـــتــــحـــدث عن
الــصـعـوبــات الـتي واجـهــتـهـا طـوال
حـيــاتـهـا والـتي اسـتـطـاعت احلـديث
عــنـهــا اآلن).وتـتـفق مــعـهــا اخملـرجـة
نــانــيت بـورســتــاين مــخـرجــة فــيـلم
كـلنتون فهي أيضا ترى (أن الوجود
الــواضح لــكل من هــيالري كــلــنــتـون
وميشيل أوباما مهم جدا وخصوصا
بـالـنـسـبـة لـلـشـابـات).وتـقـول(عـنـدمـا
كـنت في العشرينيات كنت أرغب في

إلى نـظـرية مـفـادها أن اجلـيل الـقادم
من الــقـائـدات كــان قـد حتـفّــز بـسـبب
خـسارتها في االنتخابات فصوت في
انــتــخـابــات الــكـونــغــرس عـام 2018
والـــــتـي أوصـــــلت  103نـــــســـــاء إلى
الـكونغرس - وهو عدد غير مسبوق.
وكـان من بـ الـفـائزات ألـكـسـانـدريا
أوكـاسيو كورتيز.وقـالت كلنتون لبي
بي سـي(أعـرف مـا أعــنـيه بــالـنــسـبـة
لــكــثــيــر من الــنـســاء أســمع ذلك كل
يــوم فــكل يـوم تــقــول لي ذلك إحـدى
الــنـسـاء. وهـذه مــسـؤولـيــة كـبـيـرة).
وأضـافت( حـاولـت أن أتخـذ قـراراتي
الــتي تــتـوافـق مع شـخــصــيـتي ومع
ــبـاد الـتي أدافع عـنــهـا لـكـنـنـا ال ا
ن نـــــزال بــــحــــاجــــة إلـى قــــدوات و
يـوجـهـنـا عـلى طول الـطـريق لـنـتـذكر
دائــمـا أنه إن اسـتـطـاع شـخص آخـر

إجناز شيء ما فأنا أيضا قادرة).

ا جونز لندن  –ا
Becoming)) عــنـدمـا عـرض وثـائـقي
قـبل أسابـيع قلـيلـة وهو عن مـيشيل
أوبـاما أصبح واحدا من أكثر عشرة
أفالم مـشاهـدة على موقـع نيتـفلكس.
واآلن هــنـــاك وثــائــقي جــديــد يــدور
أيــضــا عن ســيــدة أولى ســابــقــة في
البيت األبيض هي هيالري كلنتون.
تـــــصل مــــدة الـــــوثــــائــــقـي إلى أربع
سـاعـات وهـو مـبـنيّ عـلى مـجـمـوعة
مــقــابالت لــكــلـيــنــتــون مع اخملــرجـة
نـــانــيـت بــورســـتــاين الـــتي حتــاول
اسـتـكشـاف كل جوانب حـياتـها; مـنذ
بداية نشاطها في الستينيات مرورا
بــزواجــهــا بــالــرئـيـس الـســابق بــيل
كـــلـــنــتـــون وفـــضــيـــحـــة مــونـــيـــكــا
لوينكسي ومحاوالتها غير الناجحة
عـام  2016لـتـصبح رئـيـسة لـلـواليات
ـتحـدة األمريـكيـة. توصـلت كلـنتون ا

مـفــادهـا أن إيـطـالــيـا أحـد أكـثـر
الـــدول الـــتي شــهـــدت إصـــابــات
ــرض عـادت لـلـعـمل ووفـيـات بـا
من جـــديــد). واســتـــوحى عــرض
أزيـــاء الــرجـــال لـــربــيـع وصــيف
 2021لـدولـتـشـي آنـد جـابـانـا في
روتسـانو جـنوبي ميـالنو ألوانه
وتــصـامــيـمه مـن سـاحل امــالـفي
وزرقـــة الـــبــــحـــر الـــتـي ظـــهـــرت
درجــاتــهـا في الــتــصــامـيـم الـتي

قدمتها الدار.

البحـثيـة العرض وهي مـؤسسة
حتاول تـطويـر لـقاح لـلوقـاية من
ـسـتـجـد وهـو فـيـروس كـورونـا ا
مــشــروع تــســاهم دولــتــشـي آنـد
جــــابـــانــــا فـي تــــمـــويــــلـه.وقـــال
ـصـمـمـان دومـيـنـيـكـو دولتـشي ا
وســتــيــفــانــو جــابــانــا (إن األمـر
اســتـغــرق مــنـهــمــا وقـتــا طـويال
التخاذ قرار بشأن إمكانية تنظيم
الــعــرض من األســاس لــكــنــهــمــا
أرادا أن يـــرسال رســـالــة تـــفــاؤل

اجلـمـيع. أقـيم الـعـرض في إطـار
البس الـرجـال ـوضـة  أسـبـوع ا
في مـيالنـو بــيـنـمـا أقـيـمت بـاقي
الـعروض رقـمـيـا. وحـضـر عرض
ـقـام فـي الـهـواء الـطـلق األزيـاء ا
عدد من الضـيوف الـذين وضعوا
الكمامـات بينمـا قطع العارضون
ــمــشـى ثم وقــفــوا في حــديــقــة ا
وتــفــصــلــهم مــســافــة مــتــر عــلى
األقل.واســـــــتـــــــضـــــــاف احلــــــرم
ـؤسسة هـيومانـيتاس اجلامعي 

{ رومـا - وكـاالت - ال عـنـاق وال
حـتى إرســال قـبالت فـي الـهـواء
مع احلـفــاظ عـلى مـســافـة كـافـيـة
لـلـتبـاعـد االجـتـماعي لـلـجـالـس
في الصف األول والكمامات هي
بطل العرض.هكذا كان شكل أول
عـــرض أزيـــاء بـــارز تـــقــيـــمه دار
األزيـــاء اإليــطـــالــيـــة الــشـــهــيــرة
دولــتــشي آنــد جـابــانــا األربــعـاء
اضي في عهد فرض فيه تفشي ا
كـوفــيـد- 19قـواعــد جـديــدة عـلى
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ونـحن فـي الـعـراق مـازلـنـا مـنذ 17
عـامـا بدون يـوم وطني فـان العـديد
مـن دول العـالم حتـتـفل في  22 من
تـمـوز من كـل عـام بـاليـوم الـوطـني
. فـرغم وبـاء الـكـورونا لـأليس كر
فـان احملتـفلـ وخاصـة في امريـكا
يـتـنـاولون  مع األصـدقـاء واإلقارب
اآليـس كر في هـذا الفـصل احلار
من الـــســنــة.اذكــر امــريــكــا بــشــكل
ـنـاسـبـات خـاص الن الــكـثـيـر من ا
تـــبـــدأ من هــنـــاك فـــاالمــريـــكـــيــون
مـــغـــرمــــون بـــالـــعـــديـــد من االيـــام

الوطنية.
وقـد اتـخـذ قـرار االحتـفـال  بـالـيوم
الـــــوطــــنى لـاليس كــــر مـن قــــبل
الــرئـــيس رونــالــد ريــغــان فى عــام
 1984واخـذ االمريـكيـون يحـتفـلون
بـه سـنــويـا في ثــالث يــوم احـد من

شهر تموز.
ـتحدة األمـريكية تـعتبـر الواليات ا
إحـــدى أكـــثـــر الـــدول اســـتـــهـالكــا
لــلـمــثـلــجـات ومــنـهــا االيس كـر

حـيث يـستـهلك وسـطيـا كل مواطن
أمـــريــكي حــوالي  20 كـــيــلــوغــرام

سنويا.
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ـثـلـجـات أنه يـوجـد ومـن طـرائف ا
ـتـحــدة االمـريـكـيـة في الــواليـات ا
مــــقــــبـــــرة اآليس كــــر في واليــــة
فـيـرمـونت والـتي  إنـشـاؤها من
قـــبل شــركــة  Ben & Jerry's وهي
إحـدى أشـهـر الـشـركـات األمـريـكـية
ثـلجـات ويـوجد في في تـصـنيـع ا
ــقـبـرة شـواهـد حـقــيـقـيـة و الـتي ا

وضـع عــلـى عـــدد مـــنــهـــا عـــدد من
الـــوصــفـــات غــيــر الـــنــاجـــحــة من
ــرغـوبــة من ــثــلــجــات او غــيــر ا ا

منتجات الشركة.
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شاهـير الـذين أحبوا اآليس ومـن ا
كـر بـشـكل كـبيـر كل من نـابـلـيون
بـونابرت و هنري الثالث باإلضافة
لــــأبــو الـــطب أبــقـــراط الــذي كــان
ثلجات يـصف في بعض احلاالت ا
الـتي حتتوي عـلى عصائـر الفواكه
ـرضاه. ويـشر االمـريكـيون كـعالج 
الـى ان الـرئـيس جــورج واشـنـطن
كـان من مـحبـى اآليس كر أيـضًا

وفـي صــــــيـف واحــــــد أنــــــفق 200
. دوالرعلى اآليس كر
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ـصنـعة ـثلـجات ا يـعتـبر األطـباء ا
مـن احلـلـيب بـأنـهـا أفـضل األنـواع
وذلـك إلحـتــوائـهــا عــلى دهـون أقل
مـن غـيـرهــا من االنـواع بــاإلضـافـة
لــلــســـعــرات احلــراريــة الــقــلــيــلــة.
ثـلجات ويـنصح األطـباء بـتنـاول ا
مــرتــ او ثالث مـرات أســبـوعــيـا
حيث التتعدى كل وجبة  100غرام.
ثلجات على الكالسيوم وحتـتوي ا
و الـــفــوســـفــور الـــتي تـــشــارك في
تـغذية العظام و تـنظيم عمل القلب
وبـــحـــسب بـــحـث أجـــراه عـــلـــمــاء
يــــابـــانـــيــــون تـــوصــــلـــوا الى دور
ــــثــــلـــجــــات في إفــــراز هــــرمـــون ا
الـسيـروتونـينـو الدوبـام و الذي
يــــســـــاهم فـي حتــــســــ احلــــالــــة

زاجية لإلنسان. ا
اذكــر في عـام  1965 وكــنت بـرفـقـة
وزيـــر اخلــارجــيـــة عــبـــد الــرحــمن
ــغــرب لــلــتــحــضــيــر الــبــزاز الى ا
ؤتمر القمة العربي مررنا بجنيف
ودعتنا السفارة العراقية الى غداء
في مـطـعم عـلى الـبـحـيـرة  وقـدموا
لـنا ايس كـر لكـني اردت االعتذار
النـي كــنت اشـــعـــر بــالـــتـــهــاب في
الـلوزت واذا باجلميع يقولون لي
ان االيـس كر خـيـر دواء للـوزت
وهــكـذا كـان وشـاركـتـهم في االيس

. كر
ويــــرى مـــحـــبــــو االيس كـــر  انه
مـهد ويـثير اإلحـساس بالـسعادة
ـفـضـلـة مـذاقـاً وهـو مـن األطـعـمه ا

واألكثر إنتشاراً حول العالم.
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بيروت

وقـال كـارال نـوبـوا مـالك ومـؤسس
أحـد احملالت لـبـيع األيس كر في
مــديــنــة نـيــويــورك إنه يــشــعـر أن
األيـس كـر وسيـلـة جلـعـل الـناس
سـعداء ومنـتج رائع يعشقه الـكثير

كاحللويات.
وفـي الــكــثــيــر من الــشــعــوب يــرى
الـناس أنه رمـز الطفـولة السـعيدة
حــيث ال يــوجـد شــخص عـلى وجه
الـكرة األرضـية لم يـجرب طـعم تلك
احلـــلــوى اجملـــمــدة أو مـــا يــعــرف

. بـاآليس كر
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ثلجات ذات اليد ومن اشـهر هذه ا
اخلـــشــبــيـــة والــتي عـــرفت بــاسم

إسكيمو.
وتــعـود أصـول إسـكـيــمـو احلـالـيـة
والشهيرة بعصاها اخلشبية للعام
 1905 الــــــتي جــــــاءت عن طــــــريق
الـــصــدفــة حــيـث قــام رجل يــعــرف
بــاسم فــرانك إيــبــيــرســون بـوضع
كـــوب من عـــصــيـــر الــلـــيـــمــون في
الـــبــراد وفي داخل الـــكــوب كــانت
هـنـاك عـصى صـغـيرة اسـتـخـدمـها

لـتحريك الـعصير لـيجد إيـبيرسون
بـأن وجـود هذه الـعصى اخلـشبـية
أمـر مريح لـتنـاول عصـير الـليـمون
اجملـمد وليتم اعتماد هذه الطريقة
الحــقـا في إنـتــاج أنـواع أخـرى من
ثلجات و حتديدا في عام .1934 ا
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ال يـوجد تاريخ محـدد أو معلومات
دقـيقـة عن منشـأها إال أن عددا من
ـثــلـجـات الــدراسـات أشــارت إلى ا
كــان قــد اخــتــرعــهــا الــصــيــنــيــون
الــقــدمـاء وحتــديــدا مـنــذ أكــثـر من
أربــعـة آالف عـام عــنـدمــا كـان يـتم
تــقـد مـزيـج من الـثـلـج واحلـلـيب
والـــبــرتـــقــال وبـــذورالــرمـــان عــلى

الطاولة االمبراطورية.
ـثــلـجــات سـابــقـا وكــانت تـعــرف ا
بـاسم اجلليـد وكان يتم حتـضيرها
برد أو بـشكل رئـيسي من الـنبيـذ ا
عــصـيــر الـفــاكــهـة وذلك في الــقـرن
ـيالد وكان اإلسـكندر الـرابع قبل ا
ــولـعــ بـهـذه األكــبـر أحــد أكـثـر ا
احلـلـوى الـبـاردة حـتى أنه يـحكى
بـأنه كان يرسل عبـيدا مدرب على

اجلـري السـريع إلحضـار الثلج من
اجلبال.

وفـي عام  1295أدخـل مـاركـو بـولو
ـعروفة ـثلـجات غـير ا وصـفة من ا
الى أوروبــا كـان يـســتـخـدم فــيـهـا
ـلح الـصخـري بـاإلضافـة لـلجـلـيد ا
مـن أجل احلــصــول عــلـى عــمــلــيــة
جتـميد أسرع ودون تكوين بلورات
كـبيـرة احلجم لـيصـبح هذا الـطبق
شــائــعــا جــدا في أوروبــا حــيث لم
يــكن يــخــلـو أي عــشــاء رسـمي من
ثلجات سواء في القصور وجـود ا

. او ب االرستقراطي
وفـي عـــــام  1949قــــــام الـــــطـــــاهي
الـفـرنسي جـيـرارد تيـرسن بـطرح
ـثـلـجـات و وصــفـته اجلـديـدة من ا
الـتي كانت مـثلـجات مع الفـانيـليا
لـــتـــتــــطـــور و تـــتـــنـــوع بـــعـــد ذلك

ثلجات و لتختلف بطعماتها. ا
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ثلـجات في الـعالم أغـلى نوع مـن ا
يـصل ثمـنه حلوالي ألف دوالر لكل
ـه بـشـكل قــطـعــة حـيث يـتـم تـقـد
دسـم يـتــألـف من عــدة طــبـقــات من

ـغــطــاة بـطــبــقـة من الــشــكـوالتــة ا
الــــــذهب الـــــصــــــالح لـألكل بـــــوزن
إجـمـالي يصل لـ 5غـرامات تـقريـبا
ويـــقــدم في كــأس مـن الــزجــاج من
مــــاركـــة  Baccarat Harcourtعــــلى

طبق مذهب.
هـناك نوع من اآليس الكر والذي
يــضــاف إلـيه الــلــوز والـشــكــوالتـة
بــــاإلضـــافـــة ألنـــواع مـن الـــفـــواكه
يـسـتـغـرق حتـضـيره  8سـاعـات من
الـعـمل الـشـاق إلنـتـاج حتـفـة فـنـيـة
لــذيـذة. كـمـا   حتــضـيـر نـوع من
اآليـس الـكـر بـالـشـكـوالتـة وتـمت
إضـافـة الـكـوكـايـ فـيه حـدث ذلك
فـي أحــد احملــال اخملــتــصــة بــبــيع
ــثـلـجــات في تـشـيــلي وقـد حـظي ا
هـذا النوع من اآليس كر بشعبية

كبيرة.
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ويــــعــــتــــبــــر مــــحـل كــــورومــــوتـــو
ــتـخـصص بـاآليس الــفـنـزويـلي وا
كــر مـنـذ الـعـام  1980 أحـد أكـثـر
احملــــال في الــــعـــالـم الـــذي يــــقـــدم
ـنـتج أصــنـافـا مـتـعــددة من هـذا ا

فـيصل عدد األصـناف حلوالي 709
مـنتج مـختلف الـطعم  وهذا احملل
أســسه رجل بــرتـغــالي اجلــنـســيـة
يــعــرف بــاسم مــانــويـل داســيــلــفـا

أوليفيرا.
ويــقـدم احملل عــددا من الــوصـفـات
ـعــتـادة كـاآليس الــغـريــبـة وغـيــر ا
كـــر مع الـــبـــصـل وفــطـــائـــر حلم
اخلــــنـــــزيــــر والــــبـــــيــــرة واجلــــزر
والــــطـــمـــاطـم والـــفـــول والــــســـمك
والـــروبـــيـــان واحلــبـــار والـــبـــيــرة
والـسباغيتي والثوم وبتالت الورد
وحـتى الـشـطـة احلـارة لـلـغـايـة مع

الفلفل احلار.
وتـصل مـبـيـعـات هـذا احملل صـيـفا
الـى أرقـام قـيــاسـيـة مـن حـيث عـدد
ــبــاعـة مـن اآليس كـر األكــواب ا

ثلجات كل 3 حـيث يباع كوب من ا
ثوان.
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لـلـمـصـريـ عـبـارة مـشـهـورة حـ
يــســمــعــون مــثـل هــذه االخــبـار اذ
يــقـولــون (نــاس فـاضــيـة يــابـا) اال

. صري تتفقون مع ا

{ بــــــاريس  –وكـــاالت - فـي حــ
تـلـقت سـيـنـما الـسـيـارات دفـعة مع
انـــتــهــاء إجـــراءات الــعـــزل الــعــام
تــدريـــجــيــا وسط انــتــشــار مــرض

ـكن حملـبي الـسيـنـما كـوفـيد- 19 
فـي بـــــاريس اآلن تـــــنـــــاول الـــــذرة
احملـمصة (الـفشار) وهم يـشاهدون
فــــيــــلــــمــــا من قــــارب عــــلـى نــــهـــر

.وفـي إطـــار خـــطـــة (بــاري الـــســـ
بـالج) السنـوية لتـحويل أجزاء من
نـهـر السـ إلى شواطئ صـناعـية
تـــمــكن رواد الـــســيـــنــمــا الـــســبت
ـــــاضـي من ركـــــوب  38 قـــــاربـــــا ا
شاهدة الفـيلم الفرنسي كـهربائيـا 
الــــكــــومــــيــــدي (لــــو جــــران بــــان)
مجانا.وقالت إلواز بلوم ( 25عاما)
(اســتـمـتــعت حـقـا بــالـسـيــنـمـا في
الــهـواء الـطـلق. إنـهــا تـمـثل بـدايـة
الـــصــيـف وعــلى الـــرغم من أنـــنــا
بـالـفـعل في مـنتـصف يـولـيـو فهي
غامرات بـالنسبـة لي تمثل بـداية ا
الــصـيــفـيـة الــبـاريــسـيــة).وتـابـعت
(أســتـمـتع حــقـا بـفــكـرة الـقـوارب..
مـشاهدة فيلم من على مياه الس

لـم أرغب في أن يــــفــــوتـــنـي هـــذا).
ـكن لـكل قـارب أن يـسـتـوعب ما و

يـصل إلى سـتـة أشـخاص يـعـرفون
ـنظمون بـعضهم الـبعض. ويأمل ا
ــاثــلــة خالل فـي إقــامــة عــروض 
احـتفـاالت باري بالج الـتي تسـتمر
ســتـة أســابـيع. ويــشـاهـد الــبـعض
اآلخـر الفيـلم من كراسي االسـتلقاء
بـيـنمـا تـطفـو شـاشة الـعـرض فوق
.وأعـــيــــد فـــتح دور نــــهـــر الـــســــ
السينما في فرنسا لكن مستويات
اإلشـغال ال تزال مـنخفـضة للـغاية.
وحـققت الـشواطـئ الصنـاعيـة على
ضــــفـــتي نــــهـــر الـــســــ في وسط
بـــاريـس وبـــحـــيـــرة بـــاســـان دو ال
فـيـليت الـصنـاعيـة في شمـال شرق
ــديــنــة جنــاحــا كــبــيــرا مــنـذ أن ا
أطـــلــقـــهــا رئــيـس بــلــديـــة بــاريس
الـــســـابق بــرتـــرون ديالنـــوي عــام

. 2002
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ضجّ الوسـط الفني في تـركيا بـخبر إنـفصال الـنجـمة التـركية هـاندا أرتشـيل عن حبيـبها
غني التركي مراد دالـكيتش وذلك بعد قصة حب دامت ا
 3سـنـوات اال ان الـثـنـائي لم يـعـلـقـا بـعـد عـلـى خـبر
رجّح سـببه غـيرة مـراد علـى هاندا انفـصالـهمـا ا
. وكــشــفت ــمــثل الــتــركـي كــرم بــورســ من ا
وســـائـل إعالم تــــركـــيــــة مـــؤخــــرا (ان مـــراد
دالــكـيـتـش بـدأ يـغــار كـثـيــرا من تـطـور
العالقة الكـبيرة ب حـبيبته
ــمـــثل هـــانـــدا أرتـــشــيـل وا
الــتـــركي كــرم بــورســ في
كــوالــيس مــســلــسل انـت اطـرق
بــــابي وخــــصــــوصــــا بــــعــــد
ــشــهــد األخــيــر مـــشــاهــدته ا
الـذي كان فـيه تـبـادل قـبل ب
هـــانــــدا وكـــرم اذ ان الـــوضع
اصبح يزعج مراد بشكل كبير).
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ــواقف الـــتي قــد حتـــدث خالل الــبث { كــيــيـف - وكــاالت - تـــخــتــلـف ا
بـاشـر مـا بـ خـلل فنـي أو سلـوك غـريب لـلـضـيوف الـتـلـفـزيونـي ا
ولــكن مـا حــدث مع األوكــرانــيـة مــاريــتـشــكــا بـادالــكــو لم يـكن

مـتوقـعا.فـقد واجـهت بادالـكو وهي قـارئة نـشرات أخـبار
مـوقـفـا مــحـرجـا هـذا األسـبــوع عـنـدمـا سـقــطت سـنـهـا
األمامية فجأة أثناء تقد إحدى النشرات.واستطاعت
بـحرفـية كـبـيرة الـتـقاط الـسنّ بيـدهـا وواصلت تـقد
النشرة. وكتبت على إنستغرام :(اعتقدت بصراحة

ر دون أن يالحظه أحد). أن احلادث لن 
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