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وت في الشارقـة الطبيب االسـتشاري العـراقي البارز راجح عبود غيب ا
الكعبي. ونـعت االوساط الطـبية والـصحية
الــراحل الـــذي ســبق ان عـــمل مــديــرا
ـدينـة الطب سـتشـفى الـكرامـة ثم 
بـبـغـداد. وكـان قـد تـخـرج من كـلـيـة
الطب بـجـامـعة بـغـداد عام .1965
ـهـنـة في مــديـنـة كـربالء ثم زاول ا
وبــرز طــبــيــبـا مــاهــرا فـي جــراحـة
. والــفــقـيــد من الـقــلـب والـشــرايــ
مـوالـيـد  1942وعـمل اسـتـاذا في
ـستنـصرية. كليـة الطب باجلـامعة ا
وقـد غـادر الـبالد اثــر اخـتـطـافه من
ـشـجــر بـالـبـاب عـيـادته بــشـارع ا
الــشــرقـي وعــرف رحـــمه الــله

بــدمـــاثــة اخلـــلق ورعـــايــة
ــرضـى والــكـــفــاءة ا
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مـــحــــذرة من هـــجـــرة األطـــبـــاء خـــارج
الــعــراق جــراء تــعــرضــهم العــتـداءات
فـوضيـة فاضل مـتـكررة. وقـال عضـو ا
الغراوي في بيان تلقته (الزمان) امس
الكـات إن (الــتـجــاوز عــلى األطـبــاء وا

ــثــلـون خط الــصـد الــصـحــيــة الـذين 
األول بــهـكـذا عــدوانـيـة يــعـد انـتــهـاكـا
ا يستدعي صـارخا حلقوق االنسـان 
الـتـعـامل مع مـن يـتـجاوز عـلـى االطـباء
ـؤسسات الصحية والـكوادر الطبية وا

الــصـحــة والــبـيــئـة االجــهــزة االمـنــيـة
الكات بـاحلـزم جتاه االعـتداءات عـلى ا
الـصـحيـة على خـلـفيـة احلادث االخـير

في النجف.
وقـالت الوزارة في بـيان تلقـته (الزمان)
امس  إنـهـا (تسـتـنكـر االعـتداء الـسـافر
الــذي حـــصل عــلى مــديـــر مــســتــشــفى
الـــشــهــيـــد حــسن  هـــلــوس اخملــصص
صـابـ بـفايـروس كـورونا لـلـمـرضى ا
اثــنــاء تــأديــته واجــبه في احملــافــظـة),
مــشـيـرا الى (ادانــهـة هـذه الــتـصـرفـات
اآلثـــمــــة في الـــوقت الــــذي تـــقـــدم فـــيه
ـؤسـسـات الصـحـيـة خـدماتـهـا بـشكل ا
ـواطـنـ وعـلى مدار مـتـواصل لـكـافة ا
الــــســــاعـــة) ودعـت الـــوزارة االجــــهـــزة
ـؤسـسـات ـكـلــفـة بـحـمــايـة ا االمــنـيـة ا
الـصــحـيـة الى ان (تـكـون حـازمـة جتـاه
ـــعــتــدين وتـــوفــر احلــمـــايــة الالزمــة ا
ـالكـات اجلـيش االبـيض وكـذلك تـدعـو
مــــجــــلس الــــقــــضــــاء الى ان يــــتــــخـــذ
االجــراءات الــقـانــونــيـة وفــقــا لـقــانـون
حـمـايـة االطـبـاء مـؤكـدةً أنـهـا سـتالحق
ـعتدين قـانونيـا حتى يـنالوا الـعقوبة ا
الـتي يـسـتـحـقـونـهـا). ودعت مـفـوضـية
حـــقـــوق اإلنـــســـان إلى الـــتـــعـــامل مع
الكـات ـتــجـاوزين عــلى ا ــعـتــدين وا ا
الـصحية وفق قانون مكافحة اإلرهاب
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وفـق قانـون مكـافحـة اإلرهاب),وأضـاف
الــغــراوي أن (تـكــرار االعــتــداءات عـلى
الكــات الـطــبـيـة يــسـتــدعي أن تـقـوم اا
احلــكـومـة بــإجـراءات رادعـة لــلـحـد من
هـذه الظـاهرة) ,وتـابع ان (الـتـشريـعات
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أعـلن مجلس الـقضاء األعـلى عن اتخاذ
اإلجــراءات الـقـانــونـيــة بـحق مـتــهـمـ
اعـــتــدوا عـــلى مـــديـــر مــســـتــشـــفى في
مـحافظة النـجف.وقال اجمللس في بيان
تــلــقـــتع (الــزمــان) امس إن (مــحــكــمــة
حتـــقــيق الـــنــجف اتـــخــذت اإلجــراءات
الـقـانـونيـة بـحق مـتـهمـ اعـتـدوا على
مـدير مـستـشفى األمل طـارق الشـيباني
وأودعـت خـمـسـة مـنـهم في الـتـوقـيف),
تـهمـ هم من ذوي أحد وأضـاف أن (ا
ـتوف بـفايروس كـورونا) و لفت إلى ا
أن (اإلجـــراءات اتــخــذت اســتــنــادا إلى
ادة  230مـن قانون الـعقوبات أحـكام ا
ــادة الــســادســة من قــانــون وبــداللـــة ا
حـمـايـة األطـبـاء مع اصـدار أمـر قـبض
ـــتــهـــمــ إلكـــمــال وحتـــر عن بــقـــيــة ا
الــتـحـقــيـقــات واحـالـتــهم إلى مـحــكـمـة

وضوع).  ا
واصــدرت مـــحــكــمــة حتــقـــيق الــنــجف
الــتـابـعـة لـرئــاسـة مـحـكـمــة اسـتـئـنـاف
النجف االحتادية قراراً بتوقيف خمسة
مـتــهـمـ من الـذين اعـتـدوا عـلى مـديـر
مـسـتـشـفى . وذكـر البـيـان ان (احملـكـمة
اصـــدرت مــذكـــرة قـــبض بــحـق اخــرين
شــاركــوا بــاالعــتــداء). وطــالــبت وزارة
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ـتـحـدة في الــعـراق جـيـنـ هـيـنـيس- ـمـثـلـة اخلـاصـة لـألمـ الـعـام لأل ا اعـربت ا
ـدافع بالسخـارت عن القلق الـشديد جـراء استمـرار استهـداف وقتل النـاشط وا
ـا هو عن حقـوق اإلنسـان مشـيـرة الى ان هذا االسـتهـداف ليس عـنـفاً عـشوائـياً إ

(إسكات) متعمد لألصوات السلمية.
ــتـــحــدة تــلـــقــته ونـــقل تـــقــريــر لـأل ا
(الـزمــان) امس عن بالسـخــارت  قـولـهـا
انه (إن (من دواعـي الـــقــــلق الــــشــــديـــد
اسـتـمــرار اسـتـهـداف وقـتـل الـنـاشـطـ
ـدافع عن حـقوق اإلنسان) مـضيفة وا
ـا هو ان (هـذا ليـس عنـفـاً عشـوائـياً إ
إسـكــات مـتـعــمـد لألصــوات الـسـلــمـيـة
مـقتـرناً بـاإلفالت التـام من العـقاب الذي
يــتــمــتع به اجلُــنــاة من دون مــســاءلــةٍ)
ـرتكـبـة سـتـبقى وتـابـعت ان (اجلـرائم ا
مــــجـــرد إحــــصــــائـــيــــات وأرقــــام عـــلى
الــورق).ولـــفت الــتـــقــريــر الـى انه عــلى
الـــرغم من اخلـــطـــوات الـــواعـــدة الـــتي
اتـخـذتـهـا احلـكـومـة الـعـراقـيـة احلـالـية
بــشــأن انــتــهــاكــات وجتــاوزات حــقـوق
ظـاهرات ـرتكـبـة في سيـاق ا اإلنـسان ا
ـسـاءلـة ال تــزال بـعـيـدة األخـيـرة فــإن ا
ــنــال. ويُــفــصّل الــتــقــريــر اإلجــراءات ا
ـتـخـذة والتي امـتُـنع عن اتـخـاذها في ا
الـتــعـامل مع االحــتـجـاجــات الـضــخـمـة
ويـــســــلّط الـــضـــوء عـــلـى انـــتـــهـــاكـــات
وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان ويدعو إلى
اتـخاذ إجراءات فوريةٍ لتـحقيق العدالة
ويـوصي بإجراءاتِ حمـايةٍ للمـتظاهرين
ويـحثّ على إنصـاف الضحايـا. واستند
مـكـتـب حـقـوق اإلنـســان في بـعـثـة األ
ـساعـدة الـعراق (يـونامي) في ـتحـدة  ا
تـقــريـره إلى أكـثـر من  900 مــقـابـلـةٍ مع
ضـحـايـا وأقاربـهم وشـهـودٍ وصـحـفـي
. ويوثّق ونـاشطـ مـدنيـ وسـياسـيـ
اســتـــشــهــاد 487 شــخـــصــاً عــلى األقل
وإصــــــــــابــــــــــة  7715 آخــــــــــريـن خـالل
االحــــتــــجــــاجــــات غــــالــــبــــيـــــتــــهم من
الـشـبـاب.ويسـلّط الـتـقـريـرُ الـضـوءَ على
فرطة طٍ من الـقوة غير الضرورية وا
ـــا فـي ذلك الـــذخــيـــرة احلـــيـــة عـــنــد
ــتــظــاهــرين.وكــانت من الــتــعــامل مع ا
ـقـلـقـة األُخــرى الـهـجـمـاتُ الـتـطــورات ا

ــــــــصــــــــلــــــــحـــــــــة في وأصـــــــــحــــــــاب ا
االنــتـخــابــات).وأضــافت أن مــفــوضــيـة
االنـتخابـات (حتتاج إلى اعـتماد تـدابير
عـــمـــلـــيـــة في مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديــات
االنـتــخـابـيــة وبـنـاء ثــقـة اجلــمـهـور في
حـيـادهــا وقـدراتـهــا وذلك عـبــر اعـتـمـاد
سـجل نـاخـبـ شـامل وجـامع) مـشـددة
عـــلـى ضـــرورة تـــوافــر (نـــظـــام نـــتـــائج
انـتـخابـات شـفافـة ومـجـربة ومـوثـوقة 
واعـتـماد إطـار عـمل حـكيم لـلـتـعامل مع
الـشـكـاوى والــطـعـون). من جـهـة اخـرى
دعت  80مـنـظـمة اجلـهـات الـدولـية  الى
اتـخـاذ موقف اكـثـر حـزماً حـيـال الـعنف
الـذي يـتـعـرض الـيه احملـتـجـون. وقـالت
فـي بـــيـــان تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس ان
(جـهــات خــارجـة عن الــقـانــون واصـلت
ـنهـجـة لـلـعـديد من عـمـليـات تـصـفـيـة 
ـنـتـفـض الـنـاشـطـات والـنـشـطـاء من ا
ــدافـعــ عن حــقــوق االنــســان مــنـذ وا
انطالق انتفاضة تشرين في  2019 دون
ا أدى الى رادع او مـحاسبة قانونية 
اتـسـاع ظـاهــرة الـقـتل الـعـمـد واخلـطف
واالخـتفاء القسري والـترهيب) مضيفة
ان (األسـابـيع األخيـرة شـهدت تـصـاعداً

خـطـيـراً لـعـمـلـيـات االغـتـيـال والـتـهـديـد
بـالتصفية استشهد فيها الباحث البارز
ـــدني هـــشـــام الـــهـــاشــمـي والــنـــاشط ا
دافعة عن حقوق حتـس الشحماني وا
األنــســان رهـــام يــعــقـــوب إضــافــة إلى
حـدوث عشر محاوالت اغتيال أخرى في
بـابل وبـغـداد والـبـصـرة وذي قـار خالل

شهر آب اجلاري). 
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وتـابع الـبيـان ان (مـا يثـيـر االستـغراب
أن أغــــلب هــــذه احلـــــوادث قــــد وقــــعت
بــالـقــرب من مــؤســســات أو ســيــطـرات
أمـنية وبعضها توثقه أجهزة التصوير
بـشكل واضح األمر الذي يؤشر تقصير
هــــذه األجــــهــــزة واحلــــكـــومــــة في أداء
ـواطـن واجـبـاتـها فـي حمـايـة أرواح ا
ــنـفـلت وفي الـســيـطـرة عــلى الـسالح ا
وكـذلك التـسويف في الـكشف عن نـتائج
ــا يــســـهم في إفالت الــتــحـــقــيــقـــات 
ــــســــاءلــــة والــــعــــقـــاب اجلــــنــــاة من ا
واســتــمـرار حــالــة االنــفالت األمــني في
الـبـلــد.) مـضــيـفـا ان (مــا يـثــيـر قـلــقـنـا
الـعــمـيق غـيـاب إدانــة هـذه اجلـرائم من
قبل مجلس النواب والسلطة القضائية

طـبق من قـبل جهـاز االدعاء والـصـمت ا
الـعـام إزاء مسـلـسل اجلرائم واخـتـطاف
سـيـادة الــقـانـون وعــدم تـطـبــيق قـواعـد
الـعــدالــة الــتي نص عــلــيـهــا الــدســتـور
. في ح لم تلق والـتستر على اجملرم
ـــتـــحــدة اإلدانــات الـــدولـــيـــة من اال ا
ومـنـظـمـات حــقـوق االنـسـان والـبـعـثـات
الدبلوماسية في العراق أي صدى او رد
ا جعـلنا فـعل من اجلهات احلـكوميـة 
نــــعـــتـــقــــد ان الـــوضع احلــــالي اصـــبح
يـــتــطــلب مــوقــفــاً اكــثــر حــزمــاً من قــبل
ـــنــظــمـــات الــدولـــيــة وعــدم االكـــتــفــاء ا
بـبيانات ادانة واستنكار وتبرز احلاجة
الى افـعـال مــلـمـوسـة). واضـاف (نـعـلن
ــبـادرة ــوقــعــون أدنــاه بـاسـم ا نــحن ا
الـوطــنـيــة لــدعم انـتــفـاضــة تــشـرين من
نـقــابــات واحتـادات مــهــنـيــة وعــمـالــيـة
ومــنــظــمــات غــيــر حـكــومــيــة ونــشــطـاء
ومـدافـع عن حـقـوق االنـسان مـطـالـبة
احلـكــومـة الــعـراقـيــة بـاتــخـاذ اجـراءات
حـازمــة فــوريــة لـوقـف مـســلــسل الــقـتل
واالغـتـيـاالت والـتـهـديـدات واالعـتـداءات
ضـد احملتج السلمي والناشط في
حــقـــوق اإلنــســـان ووضع ســـقف زمــني

الـتي يشـنّها مـا يُسـمى بجهـاتٍ مسـلّحةٍ
مــجـــهــولــةِ الــهــويــة وكــذلك عــمــلــيــات
االخـتـطـاف.واعـتُـقل مـا يـقـرُب من 3000
ــا أضـاف مــخـاوفَ بــشـأن مـتــظــاهـرٍ 

اعـتقاالتٍ تعسـفيّةٍ وسوء معـاملة.كما 
تـقـييـد احلق في حـريـة الـتـعبـيـر بـشدة
ــــتــــكــــرر خلــــدمـــة مـن خالل احلــــجـب ا
اإلنـتــرنت ومـداهــمـة مــكـاتب الــقـنـوات
اإلخـبـاريــة واالعـتـداء عـلـى صـحـفـيـ

ومـضــايـقــتـهم واحــتـجــازهم تـعــسـفــيـاً
ومــصـــادرة أو حــذف مــوادّهم.واشــارت
تحدة حلقوق ـفوضة الساميـة لأل ا ا
اإلنـسـان مـيـشــيل بـاشـلـيه الى (تـعـرض
أُنـاس للقـتل واإلصابة والـتعذيب وسوء
ـعامـلة واخلـطف واالختـفاء واالعـتقال ا
مارسـتهم حقهـم في التجمع الـتعسّـفيّ 
الـسـلـمي وحـريـة الـتـعـبـيـر) مـضـيـفة ان
(هـذا غــيـر مــقـبــول فـلــكلّ فـردٍ احلقُّ في
الـتـظـاهـر الـسـلـمي والـتـعـبـيـر علـنـاً عن
إحـباطه من عدم قـدرته على إعالـة نفسه
وأُسـرته) وخلص التقـرير الى القول انه
سؤولية (مـنذ تولي احلكـومةُ احلاليـةُ ا
فـي أيـــــار  اتـــــخــــــذت خـــــطـــــواتٍ القت
الـترحيـب إلنشاء هـيئـة حتقيقٍ مـستـقلةٍ
وتــقــد بــعض اإلنــصــاف لــلــضــحــايـا
وأُسـرهم لكن مـا زال هناك الـكثـير الذي
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وأكــــدت بالســــخـــارت أهــــمـــيــــة إجـــراء
انـتــخـابــات حــرة ونـزيــهـة في الــعـراق.
وقـالت في إحـاطة قـدمـتـها خالل جـلـسة
مــجـــلس األمـن بــشـــأن الـــتـــطــورات في
ــقـررة الـعـام الـعـراق إن (االنــتـخـابـات ا
ـقـبل يـجب أن تـكـون ذات مـصـداقـيـة) ا
مـشـيـرة إلى أن (هـذه لـيـست مـسـؤولـيـة
ـستـقلة لـالنتـخابات ـفوضـية الـعلـيا ا ا
واحلـكـومــة فـحـسب بل تــقع عـلى عـاتق
جـميع الـفـاعلـ الـسيـاسيـ الـعراقـي

مـحدد للـكشف بـشفافـية عن القـتلة ومن
يـقف وراءهم ومحـاسبتـهم امام الـعدالة
واتـخـاذ تدابـيـر أمـنـية مـشـددة حلـمـاية
سـاحـات التـظـاهـر واالعتـصـام وحتـديد
ــواجــهــة حــمالت اجــراءات قــانــونــيـة 
الـتــخـويـن والـتــشـويـه لـدور مــنـظــمـات
ـــدني الــعــامـــلــة في اجملــال اجملــتــمع ا
احلـقوقي واإلنساني والتـنموي والعمل
ـؤسـسـات اجلـاد حلـصـر الـسالح بـيـد ا
األمـنـيـة وتـطـهـيـر األجـهـزة األمـنـيـة من
الـــعــنــاصــر الــفــاســدة أو الــفــاشــلــة أو
ـتهاونة في أداء وظائفـها واالستجابة ا
ــطـالـب شـبــاب انــتــفــاضـة الـســريــعــة 
تـشـرين في اإلعــداد النـتـخـابـات مـبـكـرة
عـادلة ونـزيهـة ومنع الـقتـلة والـفاسدين
ـوقـعـ عـلى من خـوضـهــا). ومن بـ ا
الـبـيـان االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتاب
في الـعراق ونقابة احملام العراقي و
ــنــتــدى جـــمــعــيــة األمل الــعــراقــيــة و ا
ــنــظـــمــات حــقــوق اإلنــســان الــعــراقي 
واجملـلس الــعـراقي لــلـسـلم والــتـضـامن
ـرأة الــعـراقــيـة والـعــديـد من ورابـطــة ا
ــنــظــمــات والــروابط من احملــافــظــات ا

االخرى.

لم تـذهب إلى القضايا األسـاسية منها
قـانـون حمـاية األطـباء وبـالتـالي يجب
أن نـعـيد األولـويات الـتشـريعـية ونـركز
عـلى القوان الـتي تدعم هذه احلقوق
الكـات الـطـبـية وبـخالف ذلك لن جتـد ا
إال الــهـجــرة من الـعــراق لـلـحــافظ عـلى
ستشفى الى حـياتهم). وتعرض مدير ا
, ـــواطــنــ الـــضــرب مـن قــبل بـــعض ا
وتـــنـــاقل نـــاشـــطـــون عـــلى الـــتـــواصل
االجــتـمـاعي مـقــطع فـيـديـو يــظـهـر فـيه
تـعرض الـشيـباني الى الـضرب من قبل
ـــواطـــنـــ بـــعـــد وفـــاة احــد بـــعض ا
. الى ذلك  ,الــــتـــقـى رئـــيس ـــصــابــ ا
الــقـضـاء األعــلى الـقــاضي فـائق زيـدان
عـوائل شهداء جـامع مصعب ابـن عمير
واســـتــمـع إلى شــكـــواهم بـــخــصــوص
ة ـتـهـمـ في تـلك اجلـر اإلفـراج عن ا
.وأوضـح زيـدان ان خالل الـلــقـاء (الـيـة
الــعـمل الـقـضـائـي في مـخـتـلف درجـات
احملــاكم ومـــنــهــا مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز
االحتـادية ونـتائج ذلك) ,واشـار البـيان
ان (رئـــيــسي االدعـــاء الــعــام و هـــيــئــة
اإلشـراف القضائي اوضحا للحاضرين
الـتـفـاصـيل واإلجـراءات الـتي تـتـبع في
احملـاكمات وما مـوجود في الدعوى من
وقـــائـع وادلــة عـــلـى ضـــوءهـــا صــدرت
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ال ألـوم اولـئك الـذيـن تـعـوزهم الـثـقـافـة والـعـلم عـنـدمـا يـوجـهـون انـتـقـادا هـنـا او هـنـاك
ن يـصــنـفـون أنـفــسـهم عـلى لـطــقـوس يـؤديـهــا الـنـاس في اطــار عـقـائـدهـم بل ألـوم 
ـارســون الـفــعل ذاته بل ويــزيــدون عـلــيه بـالــنـبـش في روايـات الــتـاريخ ــتـنــورين و ا
لـيـنـتـخـبوا حـوادث بـعـيـنـهـا صـحـيـحـة كـانت ام مـشكـوك فـيـهـا فـيـزرعـون الـكـراهـية
ويـؤججـون الـفـ ويـثـيـرون مـوضـوعـات خالفـيـة ال جـدوى مـنـهـا مـتـجـاهـلـ او غـير
عارف ان العقائد راسخة في وجدان االنسان وليس من اليسير تغييرها او تعديلها
وانـهم لـيـســوا أول من أثـارهـا بل كـانت عــلى مـدار الـتـاريخ مـوضــوعـا لـلـحـديث فال
الطقـوس تغيرت وال احلديث عنها انتهى ولألسف لم نـتعلم من التجربة برغم األثمان

قاطع الزمنية من مسيرته. الباهظة التي دفعها اجملتمع في بعض ا
هذه من ب حقـائق كثيرة فال ينبغي تعميم وجهات نظرنا فلآلخر وجهة نظره أيضا
ؤمـن بل في ادراك ان وان الـتحـضر الـذي يدعـيه البـعض ليس في انـتقـاد طقـوس ا
لـلـنـاس حق في الـتـعـبـير عـن مشـاعـرهم ازاء مـا يـؤمـنـون به بـأي من األشـكـال التي ال
آسي تتـجـاوز على حـريات وحـقـوق اآلخرين فال تـنصّـب نفـسك وصيـا علـيـهم فمـا ا

التي نحن فيها اال حصيلة من يؤمنون بالوصاية.
نـشورات واجتنب أتصفح بـعض مواقع التـواصل االجتـماعي فأجتـاهل الكثـير من ا
وصف نـاشـريـهـا بـالتـطـرف او مـحـاولـة النـيل من عـقـائـد وطـقـوس اآلخرين فـهي في
غـالبيـتهـا وليدة اجلـهل او الوهم ال سـيما لـدى العامـة من مسـتخدمي مـواقع التواصل
االجتماعي او الـرغبة في تهذيبهـا كما يقول البعض ونـفترض في ذلك حسن النية  .
لكني أقف مـندهشا ازاء منشورات ألسماء بعيـنها ومنهم من أوكل اليه اجملتمع تنوير
النشيء اجلـديد فاذا هـو ذاته بحاجـة الى تنويـر فاجلهل مـخيم على عـقله ويرى من
االمور سطوحـها ويستعـصي عليه الغوص في أعـماقها والبد من تـأهيل هذا البعض
اذا ما اردنـا للـمجتـمع تمـاسكـا وللـف طمـرا وللـناس أن تـنعم بحـرياتـها في اعـتناق

عقائدها.
ومن هؤالء من يتهـربون من النشر على صفحاتهم الشـخصية فينشرون موضوعاتهم
القاتلـة على مواقع اجملـموعات (الكـروبات) وعندمـا تعترض عـلى ما ينشـرون يدفعون
قـال او في الـتـهـمة عـن أنفـسـهم بـالـقـول انـهـا آلخـرين وهـذه تـوقـيـعاتـهم فـي أسفـل ا
نـشورات وأبـعد مـا يكـونون عن تـوجهـاتهـا ومضـاميـنها أعاله وانهم نـاقلـون لهـذه ا
كالم فارغ وغـيـر مقـنع بل هو نـوع من الـتحـايل فلـست متـجـنيـا اذا قلت ان الـناقـل
ا فيـها مـن سمـوم ألن النفـوس اخليـرة والعـقول الـنيـرة ومن يحـرص على مـؤمنـون 
هذه الـبالد ويـدفع عن أهلـهـا الويالت ال يـجـد داعيـا  لـنشـر مـوضوعـات كـتبـتـها أقالم
ظلوم. بتلى وشعبه ا فارغة او مريضة او مأجورة وهي قطعا  ال تريد خيرا لوطننا ا
ونـلـحظ ان هـذه االقالم تسـلك لـلـتأثـيـر في اجلـمهـور مـسالـك شتى من بـيـنـها انـتـخاب
ـا هو اضـي للـتدلـيل على أحـكامـهم مع ان مـاضي األمة مـكتظ  ـعتم من حـوادث ا ا
سلك سوى تمزيق اجملتمع وتخريب الوطن ما يوجب مشرق وليس من تفسير لهذا ا
ـا فيه من مـواجـهته وتـفنـيـد حجـجه بـأخرى مـقـابلـة مع اننـا ال نـستـعـر من ماضـيـنا 
شـرق فـيه هكـذا هـو ماضي األ جـمـيعـا ال ماض معـتم بل نـفخـر بـكبـر مسـاحـة ا
شـرق يسـهم في بناء ان عمـيق ان استـحضـار ا مـثالي عـلى االطالق لكن يـحدونـا ا

ستقبل.    احلاضر والتحفيز نحو  ا
وحدة الوطن وتـماسك اجملتـمع هما الثـابت وكل األشياء يـفترض الـنظر الـيها من هذا
عيار فـقدر العراقي أن يعيشوا سـوية على هذه األرض وقدرهم أن يكونوا ملون ا
أديانا ومذاهب وقوميات وفي هذه األلوان سر جمالهم  هكذا يجب
أن نفهم التـنوع ففيه تكاملـنا كما تتكامل األديـان بتعدد مذاهبها
فـمــا هي اال قـراءات مـبـدعـة من زوايــا مـخـتـلـفــة لـلـدين . ألـيس من

اجلهل والغباء أن نحول اجلمال والتكامل الى اختالف وكراهية.

ليان  ودون شعور باخلجل  اعلن انا العبد الفقير لله  ان معلوماتي بتقنيات بالفم ا
ـوبايل  ضـئـيـلة  بـل هي معـدومـة  رغم مـسمـوعـاتي الـكـثيـر عـنـها من احلـاسـوب وا
خالل عمـلي الـصـحـفي واالعالمي  ولم يـكن حـظي مع هـذه الثـورة الـتـكنـلـوجـيـة التي

يتقنها احفادي  يتعدى تنضيد ما اكتب  ببطءٍ السلحفاة !
عـلومة التي ال يصدقـها كثير من االصدقاء والـزمالء   فأكرمني بعضهم ذكرتُ هذه ا
ـيـ وشـعراء بـإضـافـتي الى   32 كـروبـاً يـضم مـفـكـرين وفـنـانـ وصـحـفـيـ واكـاد
اسنجر) في صـفحتي على الفيس بوك  ومـنشورات الصفحة ورياضي  فـأمتأل ( ا
العامة بـعشرات االشعارات  ما يجعلني اشعر باخلجل لعدم تفاعلي مع ما يصلني 
ألنـني فـعال ال اعـرف سيـاقـات الـتواصل مـع هذه الـ ( كـروبـات ) .. وحـ حتدثتُ عن
مـشـكـلـتي مع زمـيل عـزيـز له بـاع طـويل في مـسـألـة الـتـواصل االجـتـماعـي  اخبـرني
ضـاحـكــاُ ان مـوضـوع الـ ( كـروبــات) اصـبح ظـاهــرة عـامـة  فـهــنـاك (كـروب) خـاص
ـوظـفي رئـاسـة اجلـمـهـوريـة وكذا بـالـوزراء يـتـحـدثون مـن خالله في مـا بـينـهم فـقط  و
االمـر مع موظـفي مجـلسي الـنواب والـوزارة  ولكل وزارة و هيـئة غـير مـرتبـطة بوزارة
نـوال الى احللـقات االصـغر ثم (كـروب ) خاص بـ مديـريهـا العـام   ويـتجه هـذا ا
االصـغر وصـوال الى طـلـبـة اجلـامـعـات  .. واوضح الـصـديق  أمـر هـذه  اجملـمـوعات
الـتي  اشـراكي فـيـهـا  فقـال انـهـا تـنـحى الى الـتواصـل ب نـخب وشـخـصـيـات يتم

عني مفيدة للتواصل ..  اختيارهم على اساس قناعات يراها مؤسس الـ(كروب) ا
تـابعة ( كروبات) االخـوة االعزاء الذين شرفوني وبناءً عـلى نصيحة صـديقي  بدأت 
بــإضــافـتي الــيــهم .. فـوجــدتُ انــهـا ال تــخــتـلف عـن مـا يُــنـشــر في وســائل الــتـواصل
ـوعد او دعوة للقاء او استفسار خاص  االجتماعي  إال فـي جزئيات بسيطة تتعلق 
غير اني الحظـتُ في مجموعة  انـشاؤها مؤخـرا  ما يختـلف كليا عن الـسائد  انها
مـجلة ثقـافية وفكـرية وتراثيـة ومجتمـعية  بكل مـا حتمله هذه الـكلمة من مـعنى وصفات
.. في هـذه اجملـمـوعـة الـتي حـمـلت عـنوان ( بـيت شـمـران الـيـاسـري الـثـقـافي )  بـقيت
تابعة اجلديد متصـحفا لها عبر حاسوبي   أليام  بل في بـعض االوقات انهض ليالً 
ـدى  واستمعتُ الذي يضـيفه االعضـاء  من مشاركات وسـجاالت معـرفية شـاسعة ا
الى ذكريات مـبهجة ومهمة لألستاذ رؤوف الصفار  وللشاعر عبد الهادي صادق وهو
نفـلوطي  والشاعر يلقي قـصائده وذكرياتـه والى محاضرات  رصـينة عن  مصـطفى ا
سليـمان العيسى والـعالمة د. حس علي مـحفوظ  وشمران الـياسري وعن االقتصاد
ـال وكـافــة شـؤون احلـيـاة  مــعـززة بـصــور فـوتـغــرافـيـة  وفـلــمـيـة خــاصـة  حلـيـاة وا

العراقي في ماضيهم اجلميل وحاضرهم الذي نأمل ان يكون جميالً ايضا. 
ـرحـوم رشـيـد الـرماحي في ـا كـان يـنشـره زمـيـلـنا ا لـقـد ذكّـرتـني هذا الـ ( كـروب ) 
عروفة ( للـناس حكايـات ) في مجلة " الف بـاء  ثم نقلهـا الى مجلة " وعي صفحاتـه ا
العمـال " وحط الرحال بـعد ذلك في جريـدة " االحتاد"  من اخبـار وتعلـيقات وحـكايات
شارك في ستُ ان ا رجال اجملتـمع من مثقف وفنان وشخصيات مشهورة  وقد 
ثلون  ثقافة اجملتمع ومشاركاتهم مرآة  تعكس عن طبيعة راقية من هذه اجملموعـة  
ـثـقف  كـونه الــعـنـصـر الـذكي في ـفـردات  فــهم يـعـون مـسـؤولـيــة ا خالل احلـوار وا
اجملـتمع وتقـع عليه مـسؤولـية مـضاعفـة في ايصـال رسائل لـآلخرين بأن "الـفيـسبوك"
ـكن التنـصل منها وحـياتنا االفـتراضيـة هي هوية ثـانية موازيـة لهويـتنا الـواقعية وال 
تابع ثقـف باإلضافة الى بث افكاره وطروحـاته وعرضها للجمـهور الواسع من ا فا

تقع عـليه مـسـؤوليـة قيـادة احلـوار البـناء بـ اجلـميع  فـهو الـنـموذج الـذي يحـتذي به
االخــرون في طــريــقــة احلـوار وعــرض االفــكــار وقــد ســعــدتُ بـطــريــقــة الــنــقــاشـات
واحلـوارات واآلراء التي  طـرحـهـا وتـبادلـهـا  وهـذا يـعني ان اعـضـاء هـذا الـفريق (
الـفيـس بوكـي ) علـى دراية بـأهـمـيـة  مـسـؤولـيتـهم فـي اظهـار الـوجه الـصـحـيح لـثـقـافة
اجملتمع في حيـاتنا االفتراضـية  فلم يهـملوا هذا اجلانب ويـتساهلوا في تـبادل ثقافة
افتـراضية غـير مـهمة بـحجـة انها حـياة لـيست واقعـية  وحـولوا لقـاءاتهم الـيوميـة عبر
فـريـقـهم  إلى مـسـاحـة تـقـارب اجـتـمـاعـي وثـقـافي عـوّضـتـهم عن انـحـسـار الـتـواصل

الواقعي اليومي بسبب ضغوط ومعاناة " كورونا " ... لعنها الله !
شاركات وتنوعها  حبة  ان زخم ا  لي كلمة صغيرة  ,اقولها 
ثل ا ستـتعب راعي هـذا الـ ( كروب) الذي  التي تـابعتـها  ر
ـهمـة صـعبـة ومـتعـبـة  واخشى ان تـنـطفئ رئـاسة حتـريـره  فا

شعلة احلماسة والتوهج التي نشهدهما االن بفرح ..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

موكب حسيني في كربالء

jwhj1963@yahoo.com
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مــسـتــمـرون بــتـقــد اخلـدمــات لـلـزوار
سـنويـا خالل زيارتي الـعاشـر من محرم

 .( واالربع
مضيفا (رغم كل الظروف التي تواجهنا
لـكنـنا الزلنـا مستـمرين في هـذه اخلدمة
الـتي ورثـناهـا من آبائـنا واجـدادنا ولم
نــتـهـاون فــيـهــا). فـيـمــا اوضح صـاحب
مــوكب الـزهــراء (عـلــيـهــا الـسالم) عــبـد
الكاظم حس في منطقة اجلابر بالقول
(مع كل مـنـاسـبـة ديـنيـة نـقـدم اخلـدمات
لــلــزوار وخــصــوصــا يــومي اخلــمــيس
واجلــمـعـة وكـذلـك بـالـنـســبـة الى زيـارة
شــهـــر مــحــرم (الــعـــاشــر مــنه) وزيــارة
ــتـمــثـلــة بــتـقــد االطـعــمـة االربــعـ ا
ياه باالضافـة الى السهر على واقـداح ا
راحـتهم) مـشيـرا الى ان (تقـد الطـعام
لــلــزوار سـيــبــدأ من الــســابع من شــهـر

محرم وحتى انتهاء الزيارة). 
ــواد مــضـــيــفــا بـــالــقــول ان (تـــهــيــأة ا
الـغذائية وكل ما يتعلق بخدمات الزوار
يـكون باالعتماد عـلى انفسنا وبدون اي
دعم حــــكـــومـي او من قـــبـل اشـــخـــاص

اخرين).

الـصحـية واالجـراءات الوقـائيـة). داعيا
ة الى (االسـتمرار بـنفس الهمـة والعز
ـواطـنـ بـغـية ـطـلق مع ا والـتـعـاون ا
تـعـزيـز االمن واالسـتقـرار في احملـافـظة

خالل زيارة العاشر من محرم). 
وكـان قائد عملـيات كربالء اللواء الركن
عـلي الـهاشـمي قـد قام بـجولـة مـيدانـية
ــواكب اخلــدمـيــة قـبل عــلى اصــحـاب ا
زيـارة العـاشر من محـرم من اجل حثهم
ـرجعـية عـلى اهـميـة اتـباع تـوصيـات ا
الـديـنـيــة الـعـلـيـا وكـذلك قـرارات خـلـيـة
االزمــة من اجل الـتــقـيــد بـالـتــعـلــيـمـات
الـوقـائـيــة لـكـون الـشـعـائـر احلـسـيـنـيـة
ــكن مــنـهــمـا). يــجب ان تــسـتــمـر وال 
مـستدركـا بالقـول ان (هناك الـتزاما تام
باالجراءات الصحية والوقائية للحفاظ
عــلى صــحــة وسالمــة اجلــمـيـع). وقـدم
اهــالي كـربالء خــدمـاتـهـم لـلـزوار خالل
زيـارة العاشر من مـحرم حيث  نصب
ـواكب اخلدمـية والـسرادقـات واخليم ا
ـدينـة وضـواحيـهـا. وقال داخل مـركـز ا
صـــاحب مــوكـب اجلــمـــعــيـــة خــضـــيــر
الـــبــــهـــادلـي لـ (الـــزمـــان) امـس (نـــحن
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طـــــويـــــريج مـن اجل مـــــعـــــرفـــــة مـــــدى
جـاهـزيـتـهـا في تـنفـيـذ اخلـطـة االمـنـية.
واضــاف زويــني في تــصــريح صــحـفي
امـس انه ( حث االهــالي عــلى ارتــداء
الـكـمـامـات والقـفـازات لـلـحـد من تـفشي
وبــاء كـورونــا والــعـمـل بـالــتــعـلــيــمـات
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اكــد قـائـد شـرطــة كـربالء الــلـواء احـمـد
عــــلي زويــــنـي انه من ضــــمـن اخلــــطـــة
االمـنـيـة اخلـاصـة بـشـهـر مـحـرم الـعـمل
ـروريـة وتسـهيل عـلى فك االخـتنـاقات ا
انـسـيابـية الـعـجالت ضمن مـنـطقـة باب
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رفـــــعت وزارة الـــــزراعــــة الـــــقــــيــــود
اخلـاصـة بـنـقل مـحـصـولي احلـنـطة
والشـعير بـ احملافظـات كافة.وقال
ـــتــحـــدث بـــاسم الـــوزارة حـــمـــيــد ا
في بــيــان امس إنـه (نــظـراً الــنــايف
النــتـهـاء مـوسم اســتالم مـحـصـولي
احلـــنـــطـــة والـــشـــعـــيـــر في جـــمـــيع
احملــافــظـــات وانــتـــفــاء حــالـــة مــنع
انــــتـــــقــــال احلـــــمــــوالت اخلـــــاصــــة
بـاحملـاصـيل االسـتـراتـيجـيـة ومـنـها
احلــــــنــــــطــــــة والــــــشــــــعــــــيــــــر بـــــ

صــــدر هـــذا الــــقـــرار) احملـــافــــظـــات
.وأضـاف أن (هـذا القـرار جـاء دعـما
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للمـشاريع الزراعيـة العائدة لـلقطاع
اخلاص وبـاألخص مـشاريع الـثروة
مـوضـحاً أن احلـيوانـيـة والدواجن)
ــواد الـعـلــفـيـة (ذلك جــاء لـتـوفــيـر ا
التي حتـتاجـها الثـروة احليـوانية).
وأكـد (ضـرورة تسـهـيل مـرور حـركة
شار إليها من احملاصيل الزراعية ا
احملــافـظـات الـتي لــديـهـا فـائض من
هـــذه احملـــاصـــيل الى احملـــافـــظــات
ــســتــهــلـكــة الــتي تــعــاني قــلـة في ا
االنـــــــتــــــــاج من اجـل الـــــــتــــــــكـــــــامل
داعيا (االجهزة االمنية االقتصادي)
والـسيـطرات وقـيـادة العـملـيات الى
(تـسـهـيل تـنـفـيـذ هـذا الـقـرار خـدمـة

لــلــصــالح الــعــام). وخـاطــبت وزارة
ـــائـــيـــة اجلــانـب الــتـــركي ـــوارد ا ا
إلجـــراء مــحـــادثــات بــشـــأن ضــمــان
مـوكـدة اعداد ـائـية حـصـة العـراق ا
يـاه اجلوفية في دراسة الستـثمار ا

ناطق الصحراوية. ا
وقال الوزير مهدي رشيد احلمداني
في تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس
ان (الـــــوزارة طــــلـــــبت مـن اجلــــانب
الـتـركي اجراء مـحـادثات بـشـأن سد
الـيسـو لالتفـاق على خـطة لـتشـغيل
الــــســـد من دون االضـــرار بـــحـــصـــة
ائـية وضمـان حقـوقنا من العـراق ا

ياه). ا
مـؤكـدا ان (للـسد تـأثـير سـلـبي على
نــهــر دجــلـة بــعــد اكــتــمــال عــمــلــيـة
ــبــاشـر اذ ســيــبــدأ الــتـأثــيــر ا لء ا
ولن يـكون في ـقبـلة واسم ا خالل ا
الـوقت احلـالي لـوجـود خـزين كـبـير

ياه). من ا
مــــشـــــيــــرا الـى ان (هــــدف الــــوزارة
االســاس هــو الــتـــوصل الى اتــفــاق
وكـشف احلـمداني ( مـرض لـلطـرفـ
عـن (وجـــود بـــوادر ايـــجــــابـــيـــة من
إذ لف اجلانب الـتركي بـشأن هـذا ا
ان هــنــاك مــصـــالح مــشـــتــركــة بــ
البلدين تلزم اجلميع باجللوس الى
طاولـة احلوار لـغرض الـتوصل الى

اتفاق). 
ــــــوارد كــــــمــــــا بــــــحــــــثـت وزارتي ا
شتركة مع ـياه ا واخلارجية ملف ا

تـــركــيـــا وايـــران.وذكـــر الـــبـــيــان إن
(احلــــــــمــــــــدانـي زاد مــــــــقــــــــر وزارة
اخلــارجـيــة وعـقــد لــقـاء مع الــوزيـر
فــــؤاد حـــــســــ حــــضـــــره عــــدد من
ــنـاقـشـة اخملـتـصــ في الـوزارتـ 
ــيــاه ــلـف ا اجلـــوانب االســاســـيــة 
واضاف شتركة مع تركيا وايران) ا
ان (احلــمـداني حتـدث خـالل الـلـقـاء
ــائــيــة بــ عن طــبــيــعــة الــعالقــة ا
الــعــراق وتــركـــيــا ومــوقف اجلــانب
ـبــاحـثـات الـتــركي في الـلــقـاءات وا
التي جرت سابقا والقضايا العالقة
لف الـتي سـببـت تاخـر حـسم هـذا ا
فـي حتـــــقـــــيق هـــــدف الـــــعـــــراق في
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وأشـــــاد بـــــدوره وحــــــضـــــوره في
الثقافة العربية).

مــشـيـراً إلـى أن وجـوده عـلى رأس
ــثـل مــكـــســـبــاً وزارة الـــثــقـــافـــة 

للثقافة ودعماً لها. 
عموري أنَّ (الوباء لم يؤثر وبيَّن ا
على عـمل االحتاد  وال عـلى قدرته
على اصدار عـشرات الكـتب وإقامة
األمـــــاسي) داعـــــيـــــاً إلى إقـــــامــــة
مؤتـمراتٍ افـتراضـيةٍ يـكون لوزارة
ا الـثـقـافـة الدور األسـاسي فـيـهـا; 
تــــمــــتـــلـك من امــــكـــانــــيــــات عـــلى
اجنــاحـهــا مــؤكـداً أهــمــيـة إقــامـة
ـــهــــرجــــانــــات الــــســـنــــويــــة في ا
مـــواعـــيـــدهــا خـــاصـــةً مـــهـــرجــان

اجلواهري. 
كـمـا دعـا إلى تـفعـيل عـمل الـبـيوت

الثقافية  ووضع خطةٍ لدعمها. 
وقـدم االمـ الـعـام لالحتـاد حـنون
مجيـد عدداً من األفكـار التي تسهم
فـي تـــطـــويـــر عــــمل دار الـــشـــؤون
الثقافية العـامة  مقترحاً استمزاج
آراء أهل اخلــبــرة مع الـشــبـاب في

تطوير األداء. 
وأثـارت الــشـاعــرة راويـة الــشـاعـر
ـــطـــبــوع الـــتي قـــضــيـــة تـــوزيع ا
تتـوالهـا الـشركـة الـوطـنـية لـلـنـشر
مـقتـرحـةً إنـشـاء مـؤسـسـة لـلـنـشر

واإلعالم. 
ودعـا الـشـاعـر جـبـار الـكواز وزارة

الثـقافـة إلى دعم البـيوت الـثقـافية
ـا في ذلك من ودار ثـقـافـة األطـفال 
بـنــاء جـيـلٍ واعٍ مـبــيـنــاً أن احتـاد
األدباء مستـمر بعقـد سبع جلسات
اسبوعـية برغم اجلائـحة وقد أقام
نـــحـــو مـــئـــةً وخــمـــســـ جـــلـــســة
الكـتـرونـيـة مـنـذ  انـتـشـار الـوباء 
مـــقـــتـــرحــاً اســـتـــحـــداث مــكـــتـــبــة
إلكـتـرونـيـة لـلكـتب الـكـامـلـة وليس

عرض ملخصات. 
واقـــتــرح مــديــر عــام دار الــثــقــافــة
والنشـر الكرديـة ئاوات حسن أم
اســتـــحـــداث مــتـــحف فـي مــديـــنــة
حــلـــبــجـــة يــوثق جـــرائم الـــنــظــام

السابق. 
وقـال الـوزيـر : إنَّ حـضـوري الـيـوم
في هـــذا االحتــــاد ألنَّي جـــزء مـــنه
وأنَّ دور االحتــاد والــوزارة واحــد
كــــمــــؤســـســــة شــــراكـــة عـــــــــــــمل
مـــســتـــمــرة وهــنـــاك حتـــــــــديــات
نواجـهها ألنَّ جتـاربنـا تخضع إلى
فـــــحصٍ مـــــخـــــتــــبـــــريٍّ دقـــــيقٍ من

 . ثقــــــف ا
ــنـوطـة بـنـا ـهـمـة ا وأضـاف : إنَّ ا
تـــتــعــلـق بــالــثـــقــافــة الـــعــراقــيــة 
ـثـقـف ـشـرف لـكـبـار ا والـتـاريخ ا

وعـلـينـا أن نـتـعامل بـجـديةٍ كـامـلةٍ;
لذا فـقد بـدأتُ بتقـو عمل الـبيوت
الــــثــــقـــافــــيــــة الـــتـي حتـــتــــاج إلى
مـــشــاورات أكـــثـــر لـــتــطـــويـــرهــا 
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أعــلن وزيــر الــثـقــافــة والـســيــاحـة
واالثـــار حـــسن نـــاظم عـن إقـــبــال
الـــــوزارة عــــلـى إقـــــامــــة عـــــدد من
ــــــؤتــــــمــــــرات في ــــــشـــــاريـع وا ا
التخصصات االنسانية. وجاء ذلك
خالل اسـتـقبـاله وفـداً يـضم رئيس
ستنصرية حميد فاضل اجلامعة ا
التمـيمي وعصـام عسل عميـد كلية
الـتـربيـة في اجلـامعـة وتـدريسـي

آخرين. 
ونـاقش الـلـقـاء الـوضع الـتـعـلـيمي
والـتــربـوي بــشـكل عــام اذ تـنـاول
اللقـاء عرضاً بـأهم مراحل مشروع
ـســتــمــر في جــامــعـة الــتــرجــمــة ا

الكوفة. 
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
عـن نــــاظم قــــوله إن (الــــهــــدف من
مــــشــــروع الـــــتــــرجــــمـــــة حتــــويل
اجلامـعات إلى مـنصـات نشـر عبر
اســتـــغـالل مـــطــابـع اجلـــامـــعــات
باإلضافة إلى تغـيير تصور العرب
ـشـهـد عـن الـعـراق والـعـراقـيـ وا

الثقافي العراقي). 
وبـشـأن أهم مـشـاريع الـوزارة قال
الـوزيـر "نبـحث إقـامـة مؤتـمـر علي
الــــوردي فـي بــــغــــداد لــــلــــعــــلــــوم
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بـــــعـــــد رصــــد
ـالــيــة الالزمـة الــتـخــصــيـصــات ا
ؤتمـر كثيراً في ونعول عـلى هذا ا

ــؤتــمـرات ــهـرجــانــات وا غــيــاب ا
الــسـنــويـة الـتـي تـقــيـمــهـا الـوزارة
بـسـبب جـائحـة كـورونـا والـظروف

عروفة).  ا
وأضاف (كما نبحث في هذا اإلطار
إطالق أربعة مـؤتمرات في اجلانب
االجـتـماعـي واإلنسـاني بـاإلضـافة
إلى جــائـزة لــلـعــلـوم اإلنــسـانــيـة)
مــشـيــراً إلى أن الــوزارة "سـتــعــيـد
طـبـاعـة الـكـثـيـر من عـيـون الـثـقـافة
الـعــراقـيــة وطــرحـهــا في األسـواق
بــأســـعـــار رمـــزيــة بـــدءاً بـــديــوان
ـفـسـر لـتاريخ اجلـواهـري وكـتاب ا
الـعـرب مع قـائـمــة طـويـلـة من هـذه
ــفـقــودة عن الــكــتب اخملــتــفــيــة وا

التداول). 
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وقدم نـاظم مـقـتـرحـاً لـعـقـد مـؤتـمرٍ
ـشـاركة دولـية لـلـثقـافـة العـراقـية 
واقليمية وعـربية فضالً عن منظمة
الـيونسـكو يـتفق عـلى اسمـه الحقاً
جـــاء ذلـك خالل زيـــارتـه إلى مـــقـــر
احتـاد األدبــاء والـكــتـاب الــثالثـاء.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الــوزيــر الــتـــقى بــرئــيس االحتــاد
ـكـتب ـعـمـوري وأعـضـاء ا نــاجح ا
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي واســـــتـــــمع إلى
أطـروحـاتـهم بـشـأن تـفـعـيل الـعـمل

الثقافي. 
ـعـمـوري عـلـى الـوزير وقـد أثـنى ا

وأوقفتُ طـبع الكـتب التي تـطبـعها
كل دوائـر الـوزارة ; لـكي نـصل إلى
آلــيــة لــتــحــديـــد نــوعــيــة الــعــمل 
ـطبـوع بحـلةٍ جـديدةٍ من وإصدار ا
ضام حيث السعر واجلودة وا

 والتصاميم . 
WOz«uAŽ WI¹dÞ

ـضــمـون  ه من حـيـث ا وأوضح أنـَّ
فـقــد كـانت الـكــتب تـطـبع بــطـريـقـةٍ
عشوائيةٍ وأنَّ مـشروع النشر يجب
أن يكون ضـمن خطةٍ تـراعي حاجة
طبوع البلد  وماذا نريد من هذا ا
ـاذا يـخــدمـنـا ولـيس بــطـريـقـة و
عـشـوائـية وبـشـأن حـركة الـتـرجـمة
بـ الـسـيـد الـوزيـر أنَّـهـا ضـعـيـفـة
قـياسـاً إلى مـا يكـتـبه اآلخرون عـنا
من مؤلفات كثيرة  وضخمة بينما
أنَّه باإلمكان ترجمة كتبٍ تسهم في
بناء الـبلد مضـيفاً  :  هنـاك مقترح
لــتــغــيــيـر هــيــكــلــيــة أربـع دوائـر 
ودمـــجــهـــا في دائـــرةٍ واحــدةٍ ; ألنَّ
مهـمتهـا واحدة وهي نشـر الكتب 
وال يــحـتـاج األمـر إلى تــرهلٍ كـبـيـرٍ

 . وظف في عدد ا
ـطبـوعات : فـأشار أمـا عن توزيع ا
إلى وجود دراسـة خلطـة التوزيع 
وأنَّه قـــد يـــصـــار إلى االتـــفـــاق مع
مؤسسة ٍحكومـيةٍ كجريدة الصباح

سألة.  حلل هذه ا
وعـن الثـقـافـة الـتـركـمـانـية بـيَّن انه

 UŽu³D*« …œUŽ≈ Y×³½ ∫W UI¦ « d¹“Ë
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الـــــوصــــــول الى اتــــــفـــــاق بــــــشـــــأن
ـائــيـة من نــهـري دجـلـة احلـصص ا

والفرات)..
وقــدم احلــمـداني (شــرح مــوجـز عن
ــائــيــة مع اجلــارة ايــران الــعالقــة ا
ــــشــــاكـل الــــتـي تــــعـــــوق تــــقــــدم وا
ياه فاوضات ب البـلدين بشأن ا ا

وموضوع شط العرب). 
اكـــــــد حـــــــســــــ ان مـن جـــــــانــــــبـه 
(اخلـارجـية سـتـعمل بـجـهد مـشـترك
لف ب الـوزارت للـنهوض بـهذا ا
الي من احليوي الذي يهم حياه ا
لفات العالقة كافة العراقي وحل ا

تشاطئة). ب الدول ا

`zUB « bOL(« b³Ž

لندن
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ـقدس الذي قام عـليه عش الزوجـية وهدم ألسرة اخلـيانة الزوجـية ضربـة موجعة لـلرباط ا
عالوة على انه زنا ومن الكـبائر  ; فمـا بال الرجل وهو يـدرك ذلك تمامـا ينساق وراء هذه
ـثل والـقـيـم  سـاعـيا وراء اللـعـبـة اخلـطـرة تـاركـا وراء ظـهـره كل أبـجـديـات االسـتـقـامـة وا
مـغامـرة مجـنونـة ونزوة طـارئة يـرضي بهـا رغبـته..أيـكون عـاشقـا متـيمـا المرأة فـقدت هي
ا تتوقع رأة تـنساق إلى فـعل يودي بها الى كـارثة أخطـر  األخـرى صوابهـا . وما بال ا
..الم تكن تـعـلم أنهـا تمـضي بـخطـواتـها إلى جـحيم  ..ايـن منـها مـشـاعرهـا الرقـيـقة نـحو
أسـرتهـا وهي تعـشق رجال محـرما عـليـها في وقت لـها بـعل يحـسن معـاشرتـها ويـثق بها
رأة أشد إيالمـا من الرجل وأكثر خطورة  ; ذلك أن لتطعـنه الطعنة النـجالء  ..ان خيانة ا
الـرجل أن عـشق امرأة قـد يـتالشى خـطـأه بـالـزواج مـنهـا / وهـذا لـيس تـبـريـرا له /  أما
رأة لـلخـيانة ? الـم يكن الـزوج هو من يـعيـلها رأة فال مـخرج لـها ; ثم مـا هي مبـررات ا ا
ويوفر لها احـتياجاتها  فكيف تتجاهل هذا و تركض وراء رجل لتخون الزوج الذي رعاها
حق رعايتها ..فـإن لم يكن هذا الزوج اهال لـرعايتها  ويـسيء التعامل معـها فكان األجدر
بها أن تنفـصل عنه ال أن تسعى برجلـيها إلى فعل بغيض ضاربـة عرض احلائط كرامتها

وشرفها ..الم يكن بيت الزوجية سترا لها وحماية !..
عصية دون فكيف طوعت لهـا نفسها بأن ترتكب الـفاحشة بارادتها بل تتـمادى بارتكاب ا

ان يردعها واعـز ضمير أو احـساس بالذنب حتى إنـها لم تعد ترى
ــنــشـود لــتــنـظــر إلــيه بـعــ الــسـخط في بــعــلـهــا بــأنه الـزوج ا
والكـراهيـة .. هكـذا تغريـها اخلـيانة حـتى لتـنكـر فضل الزوج
وإحسانه إليها  ..وكم في احلياة من قصص في هذا الشأن
يـشيب لـهـا الولـدان ..اجل كم من اخلـيـانات تـرتـكب في مثل

هذا الزمن الذي ازدادت فيه
االنــحـرافــات ولم تــعـد اخلــشـيــة من الــله  رادعـا وال احلــيـاء

مانعا .                    

جرى تشكـيل فريق عملٍ من األدباء
الـتركـمـان لطـباعـة قـصائـد الشـاعر
فـضولي الـبغـدادي. و فـيمـا يخص
الـثقـافة الـكرديـة فإنَّ الـوزارة تدعم

كل ما يعزز حضورها . 
ـــؤتـــمــرات وعــلَّـق عـــلى اقـــامـــة ا
والنـدوات االفتـراضيـة بأنه ال غنى
ـؤتـمـرات الــواقـعـيـة  وقـال : عـن ا
نــحنُ نـراقـب الـوضع ونــسـعى إلى
إقــامـــة مـــؤتــمـــر بــعـــنـــوان ( عــلي

الوردي للعلوم االجتماعية). 
وشـخَّص الوزيـر وجـود فجـوةٍ ب
ـــــؤســـــســـــات احتـــــاد األدبــــــاء وا
ية نـسعى إلى ردمها  وأنَّ األكاد
ـــــيــــ في االحتــــاد عــــدد األكــــاد
زيد محدود داعياً إلى استقطاب ا
ــيـــ لــتـــفـــعــيـل عــمل من األكـــاد
االحتـاد  وأن يجـري التـركيـز على
ـعـرفــيـة ال االقــتـصـار الـدراســات ا

على الشعر والقصة والرواية. 
وفي خــتــام الــلـقــاء جــرى االتــفـاق
عـلى عـقـد اجـتـمـاع لـلـتـداول بـشأن
مـشـروعٍ مـؤتـمر  يـنـاقش مـسـتـقبل
الــثــقــافــة الــعــراقــيــة تــشــارك فــيه
شــخــصــيــات بــارزة بــاالســتــعــانـة
بخـبراء من خارج الـوزارة لإلجابة
عـــلـى ســـؤال مـــفـــصـــلـي يـــتـــعـــلق
ـا ـعـضـلـة الـثـــقـافـة الـعـراقـيـة 
يـــقــود إلـى صــيـــاغــة عـــقل عــراقي

جديد.

مهدي رشيد احلمدانيحميد النايف

من أهم الـتعـريفـات التي تـتصل بـبنـاء الدولـة  أنهـا الكـيان الـوحيـد الذي يـحتكـر السالح
ن ـالية   واجلـهات االقتـصاديـة أو التجـارية  أواالفراد   ؤسـسات وا والعـقوبـة  حتى ا
حتدث لـهم مشـاكل مع مواطـن أو مـقيـم أو اطـراف اخرى مـنافـسة  فـانهـا تذهب الى
الدولـة  وعن طريق الدولـة وقضـائها تـقتص لـنفسـها. الـدولة اذاً هي حصـراً من يسـتخدم
لك لوائح للعقوبة سواء كان الدين أو العشيرة أو العنف والعقـوبة  وأي كيان آخر فيها 
فهـوم الدولة الـطبـيبعـية  وعلـيه فالدولـة ذاتها ـثل ضربـاً في الصمـيم  ا  اجلماعـات فا
ـؤسـسي الدارة شـؤون الـبالد . لـيس هـذا حـصـرياً مـطـالـبـة بالـعـدالـة والـقـانـون والـعمل ا
كن أن جنـده في الـكثـير من ادبـيات إنـشاء الـدولة ا هـو مفـهوم عـام  بـشان الـعـراق وا
التي يفتـرض أن يكون لها جـيش واحد ومؤسسـة واحدة  و أي حالة غـير ذلك تعد فشال
. ولـهـذا نرى احلـكـومـات الـتي تـفـشل مـؤسـسـاتـهـا الـرسـمـيـة في الـدفـاع عن الـوطن كـما
حصل  لدى دول عديـدة عانت من  عدو خارجي أو دخلت هي حـربا مفتوحـة فوق طاقتها
دني   وعندما تتحقق الرسمية  تـذهب الستجداء القوة  خارج مؤسساتها من اجملتمع ا
ـشتركـة العـامة   يـتحـول الطـرفان الى عبء عـلى بعـضهـما  الدولـة عبء على االهداف ا
ستـعارة النها ستكون امام اسـتحقاقات  من تعويضـات وضحايا واتساع جتربة القوة ا
ستـعارة ذاتها من جـانبهـا تتحول اسـتخدام السـاح وامتالكه وتفـاصيل اخرى  والقـوة ا
ا يجـعل الدولـة في مرض ـا للـمؤسـسة األمـنيـة الرسـميـة .  الى عبء ألنـها سـتكـون غر
مـزمن من الـصـعـوبـة مـعـاجلـته السـيمـا اذا دخـلت أطـراف خـارجـيـة عـلى خط هـذا الـنزاع
كن الي إصالح اقـتصـادي أو تـقدم عـلمي أو أو قـرارمسـتقل ـتـبادل. ولـذلك ال والعبء ا
ـستـعـارة حلـمـاية دون مـعـاجلـة هذا االمـر  فـهل عـاجلت الـدولة الـعـراقـيـة ظاهـرة الـقـوة ا

الوطن .  
كل الذين طـالبوا بـانهـاء هذه القـوة ليست نـواياهم واحـدة  هناك من يـريد ان يـنتقم مـنها
ومن الـدولة ويـنشيء حـرابا داخـليـة بيـنهـما  وهـناك من يـسعى الن تـكون الـقوة مـع القوة
ستقبلي  ومؤكد أننا هنا نتحدث قوية كامنة لـلحفاظ على هيبة الدولة واجناز مشروعها ا
عن احلـشـد الشـعبي الـذي خـرج منـتصـرا مع اجلـيش وبقي بـانتـظـار زجه في مؤسـسات
ـسـلـحة حال الدولـة  وقـد كـان قـرار اعـتـبـاره مؤسـسـة رسـمـيـة تـلـتحـق بسـيـاق الـقـوات ا
مـعقـوالً لعـدم التـفـريط بهـذا اجلهـد .ولكن هل جنح هـذا االمر? واصـبحت الـدولة الـعراقـية
قويـة مستقـرة متماسـكة بهذا االحـتواء ? !! ساترك االجـابة هنا لـلتقييـم العام . عبورا الى
السؤال اجلوهري :  مـالذي يحدث ب الـدولة وبعض اجلماعـات التي تقول انهـا منضوية

مع احلشد ?
ـا هل ان مـاتــقـوم به أوامـر دولـة ? ام  قــرارات ذاتـيه في الـتــحـرك واسـتـخــدام الـقـوة ور
احلرب ? هل ان اخلالف ب هذه اجلـماعات وب  احلكومـة يعتبر تمـردا من وجهة النظر
القانونيـة ?  السيما واننا حتى اآلن لم نسمع تسـمية لهذه القوة سوى  هم  واخلارجون
ا يشير الى حـالت  إما ان الدولة ومعها على القانـون  ودعاة الالدولة   وغير ذلك  
احلـشد الـشـعـبي في طـيـفه االوسع يـعـرفـون من هؤالء ويـعـجـزون عن مـواجـهـتهم  او أن
احلـكـومـة أصـال مـتـواطـئـة مــعـهم ألسـبـاب غـامــضـة  واال مـا مـعـنـى ان  يـنـهـار الـشـارع
الـعـراقي خـاصة في اجلـنـوب  امام االفـراط في اسـتخـدام الـسالح من مـجهـولـ  الكل
يقولون عنهم خارجون عن القانون وقتلة  والبد من القاء القبض عليهم والكل واقصد من

ـا ترك الـبـاب للـتـهكن   من هم في  الـدولـة اليجـرؤ عـلى تسـمـيتـهم /
هؤالء ? وماذا يريدون ? وماهو مشروعهم في النهاية ? 

هذا األمر اذا بقي عـلى ماهو عليه سيسـقط احلكومة العراقية
احلــالـيــة والـتي تــاتي بــعـدهــا  ويـعــطل أي تــعـاون دولي مع
الـدولـة العـراقـيـة  ويـدفع الـشـارع الى مـزيد من الـهـيـسـتـريا
ـريـحة ـسـتلـزمـات والبـيـئة ا االحـتـجاجـيـة  بل قل إنه يـوفر ا
ــشــاريع الــتــقـســيم الــدائــرة اآلن و يــنــهي مــشــروع الــدولـة

العراقية القائم اآلن من أساسه.
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أعــلن قــسم الــشــؤون الـهــنــدســيـة
والــفــنــيــة في الــعــتــبــة الــعــلــويـة
ــقـدســة عن قـرب إجنــاز مـشـروع ا
نـافــورة صـحن الـرسـول قـرب بـاب
الـقـبـلـة  والـذي يـأتي من بـ عدة
مـشـاريـع يتـم تـنفـيـذهـا في مـحـيط
ة ـديـنة الـقـد ـقـدسة وا الـعـتبـة ا

خدمة للزائرين . 
ـشروع علي صالح وقال مسؤول ا
ـشروع الـذي يـتم تنـفـيذه من إن (ا
قــبل قــسم الـشــؤون الــهـنــدســيـة 
وبــالــتــعــاون مع قــسم الــدراســات
والــتـــصــامــيم وصـل الى مــرحــلــة
اإلجنـاز بـعـد أن تـعـدى نـسـبة 75
ئـة). مضيفـاً (نسعى إلى أجناز با
العـمل خالل األيام القـليلـة القادمة
ـئة والـوصـول الى نـسـبـة  100بـا
مـن الــعـــمـل الـــذي يــأتـي إلضـــفــاء
اجلـمـالــيـة لـصــحن الـرسـول (ص)

ـناسبة لـلزائرين وتوفـير األماكن ا
ـشـروع الـكــرام). وبـ صـالح ان ا
يقع عـلى مساحـة تقدر بــ  200م2
وصـمم بـطـريقـة عـصـرية جـمـيـلة 
ـرمر والتـغليف باسـتخدام حـجر ا
بـالـطـابـوق األصـفـر  والتـخـلو من
ـسـتـوحاة الـلـمـسـات الـروحانـيـة ا
ــــقــــدســـة من تــــراث الــــعـــتــــبــــة ا

وتاريخها العريق). 
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ووصلت الى مدينة الـصدر الطبية
ساعدة في النجف أجـهزة حديثـة 
C  ـريض علـى التـنـفس من نوع ا
pap وهي مـن جتــــــهـــــــيــــــز وزارة
الــصــحـة. وقــال مــديــر عــام دائـرة
صـــحــــة الـــنــــجف رضــــوان كـــامل
الـكـنـدي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
أمس أن (األجـــهــزة وعـــددهــا  16
جـهـازاً من جتـهـيـز وزارة الـصـحـة
ومـن ضـــمن  الــــعـــقـــود اجلـــديـــدة

لـــــلــــوزارة). مــــضــــيــــفــــاً (وقــــد 
تـخـصـيـصـها بـالـكـامل  الى مـديـنة
الـــصـــدر الــطـــبـــيـــة في الـــنـــجف).
وأوضح الــــــكـــــنـــــدي أن (وصـــــول
األجـــهــزة  فـي هــذا الـــوقت يـــلــبي
حــــاجــــة مــــهــــمــــة من إحــــتــــيــــاج
ـسـاعـدة ـؤسـسـات الـصـحـيـة  و ا
ن يـعـانـون من صـعـوبة ـرضى  ا
التنفس جراء فيروس كورونا على

جتاوز مرحلة صعبة). 
الفـــتـــاً الى أن (هـــذه هـي الـــدفـــعــة
ؤمل أن تصل دفعات األولى ومن ا
أخــــرى من األجــــهــــزة وأن دائـــرة
الــصـحــة سـتـقــوم بـتــنـصــيب هـذه
األجهزة مباشرتاً واألستفادة منها
رضى). اجلـدير بالذكر ان خلدمة ا
ـضي معـايشة مديـر عام الـصحة 
مـيدانـية في مـدينـة الصـدر الطـبية
مــنـــذ بــدايــة هـــذا األســبـــوع بــعــد
ŸËdA∫ جانب من مشروع نافورة صحن الرسول بالنجفحتويلها الى أكبر موقع للعزل
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اضي ورغم االنـتقادات هذا الـقانـون دعي له الرئـيس السادات خالل سـبعـينـيات القـرن ا
الـتي وجــهت ضـده اال اني ارى انـه عـنـدمــا تـضـعف الــدولـة والــقـانـون ويــتـعـزز الــفـسـاد

والبيروقراطية فأن مفاهيم العيب ينبغي ان تأخذ دورها .
ال اميل الى االنشاء ابـدا ولذلك سأذكر لكم باختصـار بعض وليس كل او معظم ما القيته
ـالـيـة (فـالـوحـدة بـآمـرهـا)  وسـأحـاول ان ال اكـرر مـا ذكـرته في مـقـاالتـي الـسـابـقـة عن ا
الية اجلديد اوعز الى التـقاعد الوطنية بـناء على طلب قدم اليه مؤخرا الى فالسيد وزيـر ا

(لإلجابة خالل 48 ساعة)) وال ادري حقيقة هل وردت االجابة ام ال .
تـأخير االجابـة قرائي االعزاء هي اهانـة للدولة بـرمتها ولـلمواطن صاحب الـطلب  وأتذكر
اني عنـدما كنت آمـر لواء وتـتأخر اجـابة احـد الكتـائب أصدر رسـالة فوريـة لطـلب اإلجابة
شرط ان تأتينـا بيد السيد آمر الـفوج ولي مباشرة  وتصوروا اخلـجل الذي ينتابه عندما
يـقابـلنـي حامال بـيده كـتـاب  وأتذكـر ان الـكتـاب في اجليش يـجـاب بثالثـة ايـام والرسـالة
اء على النار ستغرق لفوران ا بنفس اليوم وقد تطلب فورا  وفورا تعني خالل الوقت ا
ـالية بـصفتي محـامي موكل لعـضوي فرع رواتبـهم مقطـوعة بإمر قـدمت طلبا الى وزارة ا
ـالـية  وبـعد سـتة اشـهر ـساءلـة والعـدالـة   وكنت كل شـهر أؤكـد بـطلب رسـمي على ا ا
 في الــوزارة تـقـول فـيـه الـتـقـاعـد (( ان ـسـتــضـعـفـ اسـتـلــمت الـرد من مـكــتب شـؤون ا
عــبـداخلـالق فــيـصل شـاهــر اسـتـلم كــافـة حـقــوقه الـتـقــاعـديـة ???)) وانـا وكــيل عن اثـنـ
والقضية لـيست لي !! وهذا ما يعد (عيبا) مركـبا حيث ان التأخير بحد ذاته (عيب) وعدم
شـكلة لـيست فـي ذلك فقط ولـنفتـرض اني قدمت عـن نفسي ـعامـلة (عـيب)   وا دراسة ا
كـجيش سـابق فـالعـيب الكـبيـر في االجـابة بـاني استـلمت  (كـافـة حقـوقي) حيث ال يـوجد
ضابط او جـنـدي من اجلـيش الـسابـق استـلم (كـافـة حـقوقه)??? والـفـضل يـعـود للـتـقـاعد
الـوطـنـيـة  و(الــعـيب) االخـيـر يـكــمن في ان دور الـوزارة صـار كـدور ســاعي الـبـريـد بـ

ستضعف   واطن ا التقاعد الوطنية وا
الــثـانــيــة اني بـعــد اســتالمي لـراتـب الـرتــبـة االعــلى بــتـأخــيــر سـتــة سـنــوات (فــقط) عـلى
االستحقاق الـقانوني بفضل التقـاعد ايضا طالبت بالـفروقات من خالل محامي هو ابني
وبـوكـالـة رسـمــيـة فـيـرفض الـسـيـد فـراس في الـقــسم الـعـسـكـري الـطـلب اال اذا قـدم بـيـد
 صـاحب الـعالقـة  وفي ذلك اهـانـة لـكل مـحـامي الـعـالم و(عـيب) قـانـوني واضـح ..وبـعد
الـتي واللـتـيه وافق عـلى منح ابـني رفـضـا لطـلـبي دون ان يكـلف نـفـسه ذكر الـسـبب وهذا

(عيب) واضح ايضا ..  
ـتـقـاعـدين والـذي يـرأسه قـاضي من قـدمت الئـحـة الـدعـوى الى مـجـلـس تـدقـيق قـضـايـا ا
الصنف الثاني وسياق العمل لديهم ان يطلبوا من التقاعد وهم في نفس البناية االضبارة
وبيـان الرأي ( وهـزي تمـر يا نخـلة) من الـشهـر االول لهـذا العـام حلد اآلن لم يـصل بيان
الرأي للقاضي بل انـهم قبل شهر تقريـبا اصدروا كتاب الى دائرة التـقاعد العسكري في
وزارة الـدفاع (الـتي طـالبت مـرارا بإلـغائـها كـونـها حـلقـة زائدة في وزارة الـدفاع) بـتأريخ
7/27 والكتاب مـحفوظ لديهم وصادر بذلك التأريخ و تـسييره امس فقط يسألونهم عن
وجبه الى التـقاعد  وهذا (عيب) كـون خط خدمتي الرسمي االمر الديواني الـذي احلت 
مــوجـود عـنــدهم وعـنــدي يـشـيــر الى (( احـيـل الى الـتـقــاعـد اعــتـبـارا من 2005/9/24
ـرقم 30 في 2005/9/24 او يــســألــون هل هـو اســتـنــادا الى امــر مــجــلس الــوزراء ا
مـشــمـول بــالـكــتـاب 10026.. اي هل هــو عـضــو فـرع ام ال وخط خــدمــتي  مـؤشــر فـيه
درجتـي احلزبيـة بوضـوح وهذا (عـيب) آخر والعـيب االكبـر هو اني اتـقاضى راتب الـرتبة
االعـلى مـنـذ فــتـرة لـيـست بـالـقـصـيـرة وجـئت اطـالب بـالـفـروقـات فـأمـا ان يـصـرفـون او ال
وبالـتالي ينـبغي ان يـجيـبوا اجملـلس قبل سـتة اشـهر عـلى االقل انه يتـقاضى راتب الـرتبة
االعلى ويستحق او ال يستحق الفروقات للسبب الفالني ,مطالبة دائرة التقاعد العسكري

ـطالـبـة من الـتـقـاعد الـذي لـديـهم مـديـرية قـانـونـيـة وقسم هـذه ذكـرتـني 
عـسكـري يـسألـونـهم عن مادة قـانـونيـة فـأرسلـتـها دائـرة الـتقـاعد
الـعـسـكـري (مزورة)  وهـذا لـيس (عـيـبا) فـقط بل تـزويـر يـحال
ـوضـوع صـاحـبه الى الـقـضـاء  الـتـقـاعـد سـألت كي تـؤخـر ا
والـتقـاعد الـعسـكري زور االجـابة كي يـحرم اجلــيـش السابق

من حقوقه .
وللحديث بقية
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تـحدة) (أ ف { كـيـنوشـا (الواليـات ا
ب) - أجّـــــجـت إصــــابـــــة األمـــــيـــــركي
اإلفــريــقـي جــايــكــوب بــلــيك بــجــروح
بــرصــاص أطــلــقه شــرطي أبــيض في
ــتـــحــدة الـــغـــضب ضــد الـــواليـــات ا
الـعـنصـرية الـذي غذى حـركة مـقاطـعة
فـي عـالم الـريـاضـة ويـبـدو في طـريـقه

للوصول إلى العاصمة الفدرالية.
ويـتوقع أن يـشارك عـشرات اآلالف من
األشـخـاص اجلـمـعـة في واشـنطن في
تـــظــاهــرة تــنــظـم في يــوم رمــزي هــو
ذكـرى اخلـطـاب الشـهـيـر لزعـيم حـركة
ــدنــيـة مــارتن لــوثـر كــيـنغ احلــقـوق ا

"لدي حلم".
وحتـت شــعــار "ارفــعــوا ركـــبــتــكم عن
أعـناقـنا" تـشير الـتظـاهرة إلى جورج
فـلـويـد األمـيـركي اإلفـريـقي الـذي مات
اخـتناقا حتت ركـبة شرطي أبيض في
25 أيـار/مايو في مدينة مـينيابوليس
وأدت وفـاته إلى حـركـة احـتجـاج غـير
مــســبــوقــة مــنــذ عــقــود في الــواليـات

تحدة. ا
وبـينـما كانت حـركة التـعبئـة تضعف
عـادت قضية جايكوب بـليك لتؤججها
األحـد في مديـنة كيـنوشـا قرب منـطقة

البحيرات الكبرى. 
وأصــيب رب الــعـــــــــائــلــة الـبــالغ من
الـعـمر  29 عـامـا بـرصـاصـات عدة في
الظهر أطلقها عن قرب شرطي أبيض
أمـــام أعــــ أبـــنـــائه الــــثالثـــة. وقـــال
مــحـامـيه إنه سـيـبــقى مـشـلـوال.وأقـيل
الــشــرطي األبــيض روسـ شــيــسـكي

ــديــنــة واتــهم بــعــمــلــيــتي الــقــتل. ا
ويـــشــتــبه فـي أنه أطــلق الـــنــار عــلى
مـتـظاهـرين بـبنـدقـية هـجـوميـة.وبـعد
أساة تـراجع التوتـر اخلميس هـذه ا

في كينوشا. 
وقـد جاء القس جيسي جاكسون أحد
أهم الـشخصيات األميركية اإلفريقية
لـلتـحـدث عن فضـائل العـمل السـلمي

ــتـظــاهــرين الـذيـن سـاروا بــطـريــقـة ا
سـلمية".مع ذلك تواصل اتساع نطاق
الـغضب في عالم الريـاضة. فبعد قرار
عــدد من العـبي كــرة الـسـلــة في فـريق
مــيــلـووكـي بـاكس مــقــاطـعــة مــبـاراة
اضـطـر الدوري األمـيـركي للـمـحتـرف
في كـرة الـسـلـة ألن يلـغي لـقـاءات عدة
األربــعــاء واخلـمــيس. لــكــنه عــبـر عن
ـباريـات اجلمـعة أمـله في اسـتئـناف ا

أو السبت.
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أمــا العـبـة الـتــنس الـيـابــانـيـة نـاومي
شاركة في دورة أوسـاكا فقد رفضت ا
نـصف النـهائي في سيـنسيـناتي التي
ـقررة نـظمـون كل مبـارياتـها ا أرجـأ ا

اخلميس ليوم واحد. 
كـمــا  تـأجـيل مـبـاريـات لـكـرة الـقـدم

والبيسبول.
وقـال جنم فـريق الـليـكـرز لـكرة الـسـلة
لــيــبــرون جـــيــمس في تــغــريــدة عــلى
تـويتر اخلمـيس إن "التغيـير ال يحدث
بـــالــكالم فـــقط! إنه يـــحــدث بــالـــعــمل
ويــجب أن يـحـدث اآلن" مـرددا شـعـار
"حـيـاة السـود مـهمـة".وسـخر الـرئيس
األمـيـركي دونالـد تـرامب الذي يـتـبنى
خـطـابا حـازما عـلى أمل الـفوز بـوالية
رئـاسيـة ثانـية من "التـابعـ السـيئ
جـدا" لـدوري كـرة الـسـلـة الـذي اتـهـمه

بأنه "منظمة سياسية".
وبـدون أن يـذكر كـلمـة واحدة من أجل
جــايـكـوب بـلـيك شــدد الـرئـيس حـتى
اآلن عــلى أعـمــال الـعـنف الــتي وقـعت

بـيـنمـا خط فنـانـون رسائل تـصاحلـية
عـلى جـدران وحـتى الـشرطـة احملـلـية
ـــتــظــاهـــرين.وأكــد ــوقف ا أشـــادت 
ـنطـقة ديـفيـد بيث في رئـيس شـرطة ا
مـؤتـمـر صـحـافي أن "األجـواء تـغـيرت
جـذريــا" مـقـارنـة بـالـلــيـالي الـسـابـقـة.
وأضـاف أنه بعـد فرض حـظر الـتجول
"لـم يـــتــــبق ســـوى بــــضع مــــئـــات من

لـكن لم يتم تـوقيفه أو اتـهامه ما أجج
شـعـورا بالـظـلم. ولثالث لـيـال تخـللت
الـتـظـاهـرات أعـمـال عـنف أسـفـرت عن
سـقوط قـتيـل وإصـابة شـخص ثالث
بــــجــــروح خـــطــــرة.وأوقف شــــاب في
السابعة عشرة من العمر يدعى كايلي
ريـتنـهاوس الذي انـضم إلى مجـموعة
رجــال مــســلــحــ يــريــدون "حــمــايـة"
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وتـــصــر احلــكــومـــة عــلى أن اإلســبــان
الـصـغـار الـذين تـغـيّـبـوا عن صـفـوفهم
مــــنـــذ آذار/مـــارس ســــيـــعـــودون إلى

درسة في أيلول/سبتمبر. ا
وسـيتع على التالمـيذ الذين يبلغون
مـن العمر ست سنوات وما فوق وضع

لعب. الكمامة حتى في ا
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وإذا كــانت إيــطــالــيــا ســتــفـرض عــلى
األطـفـال وضع الـكـمامـة فـقط عـنـدما ال
يـكون احترام مـسافة متـر واحد بينهم
ـكـنـا فـإن الـيـونـان سـتـفـرض وضع

الكمامة من رياض األطفال.
وهــذا األمــر وفــقــا لــوزيــرة الــتــعـلــيم
الــيـونـانــيـة نــيـكي كـيــرامـوس إجـراء
بــديــهـيــا مــثل "وضع حــزام األمـان في

السيارة".
قــامت بـعض الــبـلــدان أيـضــا بـخـفض
عـدد الـتالمـيـذ. في الـيونـان سـيـتـمكن
17 تــــلـــمـــيــــذا فـــقط مـن أن يـــكـــونـــوا
مـوجــودين في الـغـرفـة نـفـسـهـا فـيـمـا
حـددت كل مـن صـربـيـا والبـوسـنـة ذلك

العدد بـ 15.
وبـاإلضـافة إلـى تعـي  11ألـف مدرّس
إضــافي اخـتــارت مـنــطـقـة مــدريـد في
إسـبـانيـا الـتـدريس في الهـواء الـطلق
وستقوم بإنشاء فصول دراسية موقتة
العب لـتـقـلـيل عـدد الـتالمـيـذ في فـي ا
كـل فـصل وجـعــلـهـا  20تــلـمــيـذا كــحـد

أقصى.
وهذا القرار جاء متأخر جدا لدرجة أن

درّس أبدوا شكوكهم. بعض ا
ــدرّسـة مــرســيـدس ســرديــنـا وقــالت ا
الـعضو في نقـابة اللجان الـعمالية في
فــويـنالبــرادا إحـدى ضــواحي جـنـوب
الـعاصمـة مازحة "إنه مثل حـفلة زفاف

لم حتضر فيه أي شيء. 

مـنطـقة مـدريد إلى إضـراب لثـالثة أيام
في 16 و17 و18 أيـــلـــول/ســـبــتـــمـــبــر

للتنديد بهذا "االرجتال".
ومـع ذلك يوافق الـبـعض على الـعودة
إلـى الفـصل بل ويـحرصـون عـلى رؤية
تـالمـــيـــذهم مـــرة أخـــرى مـــثل آنـــا دا

لم تـشتـر الفـستـان أو البـزة ولم تذهب
إلـى مـصـفف الــشـعـر (...) وقــبل ثالثـة
ــوعــد تــقــول +ســأقـوم بــكل أيــام من ا
ـدرّسـ خائـفون ذلـك+".وأضافت أن "ا

جدا تماما مثل التالميذ واآلباء".
ودعت نـقابـات األساتـذة الرئـيسـية في

ســيــلــفـا وهـي مـدرّســة لــغــة تـبــلغ من
الــعـمـر 42 عــامـا. وأوضــحت "أحـتـاج
إلى رؤية تالميذي والتحــــــدث معهم.
نـحن نعرف أحالمهم وما يفرحهم وما

يحبطهم".
وضــعـت ســلــطــات الــتــعــلــيم في دول
أخــرى تـــدابــيــر مــخــتـــلــفــة مــثل بــدء
الـصــفـوف الـدراسـيـة بـشـكل تـدريـجي
ــتـكـرر وخـفض وقت وغــسل الـيـدين ا
نـاطق في البـوسنة احلـصص. عض ا
تـــفـــكـــر فـي أن تـــكـــون مـــدة احلـــصــة

الدراسية الواحدة 20 دقيقة ال أكثر.
WK¹uÞ …b

واســتـــثــمــرت احلــكــومــات في بــعض
األحـيان في األثاث: فقد طلبت إيطاليا
2,4 مـلـيـون مـكـتب فـردي لـكن لن يـتم
تـسـلـيم بـعـضـهـا حـتى تـشرين األول 
بـــعــد فـــتــرة طـــويــلـــة من بــدء الـــعــام
ـــــقـــــرر في مـــــنـــــتـــــصف الـــــدراسـي ا

أيلول/سبتمبر.
أمـا الـيـونـان فقـررت شـراء مــــــطرات
ـاء وأقـنعـة قـابلـة لـلغـسل لـتوزيـعـها ا
ــــــرحــــــلـــــة عــــــلى كـل تـــــــالمـــــيــــــذ ا
االبـــــــــتــدائـــيــة.أيــا تــكن الــتــدابــيــر
أظـهـرت الـدول الـقـلـيـلـة الـتي بــــــدأت
ـكن انــتـفـاء عــامـهــا الـدراسي أنـه ال 
ـــانــــيـــا كــــان عـــلى اخلــــطـــر. فــــفي أ
مـــدرســتـــــــــ إغالق أبـــوابــهـــمــا في
أوائـل آب/أغـــســــطس بــــعــــد ظــــهـــور
إصـابات بعـد أيام قلـيلة من بـدء العام

الدراسي.
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{ مـدريد (أ ف ب) في أوروبـا ستـعيد
ــــدارس فـــتح أبــــوابـــهــــا رغم عـــودة ا
انــتـشــار وبـاء كــوفـيـد-19 مـع تـدابـيـر
صـــحــيــة جـــديــدة تــهـــدف إلى جتــنب

تفشي العدوى بأي ثمن.
هــــذا الــــعــــام الـــــدراسي اجلــــديــــد لن
يــكــــــــــون مــشــابــهــا ألي عــام دراسي

سابق. 
والــتالمـيــذ لـيـســوا الـوحـيــدين الـذين
يـشـعـرون بـالـتـوتـر والـقـلق إذ يـنـتاب
ـدرسـ الــعـديـد من أولــيـاء األمـور وا
شـــعــور بـــأن هــذه اإلجــراءات لـــيــست
كــافـــيــة أو أنــهــا اتــخـــذت عــلى عــجل
لـدرجة أن البعض يفكر في عدم إرسال
ـــدرســــة وإبــــقـــائــــهم في أوالده إلـى ا

نزل. ا
ــــواطن اإلســــبــــاني ديــــفــــيـــد وقــــال ا
رودريــغــو ( 41عـــامــا) الــنــاطق بــاسم
مــجـمـوعــة من اآلبـاء واألمــهـات الـذين
يــنــظـمــون حـمـالت إلعـطــاء احلـصص
الــدراسـيــة عـبــر اإلنـتـرنـت والـذي قـرر
عـدم إرسـال ولـديه البـالـغ من الـعـمر
ـــدرســة ســـبع وتـــسع ســـنــوات إلى ا

"إنها قنبلة موقوتة".
وأوضـح أن "األطــفــال يــبــقــون أطــفـاال
وســـيـــحـــتـــرمــون قـــواعـــد الـــتـــبـــاعــد
االجــتـــمــاعي خالل الـــثــواني الــعــشــر
األولـى". ومــثـــلـه تــدافـع الـــعــديـــد من
مـجموعـات اآلباء عن مبدأ الـتعليم عن
بــعـد حـتى يــتم الـعـثــور عـلى لـقـاح أو

عالج فعال لوباء كوفيد-19.
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عـادة مـا كـانت حـانـة تـيـنـو بـبـيروت
وسيقى التي حتيي لياليها بأنغام ا
تــصـدح بــهــا اسـطــوانــات الـفــيــنـيل
وبـفـنـانـ يـقــدمـون فـقـرات فـكـاهـيـة
مـنـفــردين بل إنـهـا اســتـضـافت ذات

يوم حفال لعيد ميالد كلب.
كل ذلك مـــضى وولى. فـــقــد ســـقــطت
أبـواب احلــانـة وحتــطــمت نـوافــذهـا
ـرفـأ الـذي الـزجـاجــيـة في انـفـجــار ا
أودى بـــحــــيــــاة مـــا ال يــــقل عن 180
شـخـصـا وحــول أحـد أشـهـر شـوارع
احلانات ببيروت إلى منطقة كوارث.
وقال محمد سليمان (28 عاما) وهو
أحد مالكي احلانة التي افتتحت قبل
نحو عام ”نخطط إلعادة البناء...
عـــلـــيـــنـــا أال نــــتـــرك كل شيء لـــهـــذا
ــصــيـر .“وتــتـدفـق األمــوال إلجـراء ا
اإلصالحـــات عـــبــر حـــمـــلـــة تــمـــويل

جماعي على اإلنترنت.
لكن لن يسير كـثيرون على خطاه في
إعــادة الــبــنــاء ألنه لن يــكــون هــنــاك
ـكن أن مـعـنى لالسـتــثـمـار في بـلـد 
يـضـيع فـيه عـمل سـنـوات عـديـدة في

ثوان مـعـدودات. وقـالت مـايـا بـخازي
الهي الــلـيـلـيـة من نـقـابــة أصـحـاب ا
ـطـاعم ”كـنـا نـقـول إنـنـا ـقـاهي وا وا
جـمــيــعـا عــلى احلــافـة.. لــست أعـرف
ـــدى. لن كـــيـف وصـــلـــنـــا إلـى هـــذا ا

نستمر.“
وتـقف الــصـورة الـنــمـطـيــة عن حـيـاة
الـلـيل في بـيـروت الـتي ذاع صـيـتـهـا
في جــمـــيع أنــحــاء الــعـــالم كــوجــهــة
لالحـتـفـال والـلــهـو والـسـهـر شـاهـدا
ودلــيال عـــلى قــدرة الــعـــاصــمــة عــلى

حتمل األزمة تلو األخرى.
ويــتــجــســد ذلـك واضــحــا جــلــيــا في
سـخــريـة الــلـبــنـانــيـ من صــمـودهم
ـا يـتـرك انـطـبـاعـا عـلى األسـطـوري 
أنـــهـم يـــحــــتـــفـــلــــون وسط احلـــروب
واالغـتــيـاالت في حــ يـخــتـفي وراء
هــــذا الـــبــــريق واقـع شـــديــــد احلـــزن

والكآبة.
ــا شـهـد من ـنـصـرم  ودمـر الـعــام ا
انــهـيــار مـالـي وجـائــحــة كـوفــيـد-19
صـــنــــاعـــة اخلـــدمــــات وهي ركـــيـــزة

القتصاد ال ينتج شيئا يذكر.
ـسـتـودع هـذا الـشـهر حـول انـفـجـار ا

أكـــثــــر من 2000 مــــبـــنـى إلى أطالل
اليـــ وتـــســــبب في خــــســـائـــر بــــا

وعـرض لــلــخـطــر عــشـرات اآلالف من
الوظـائف في بـلـد يـرتـفع فيـهـا مـعدل

البطالة والفقر بشدة.
وتـقـدر بــخـازي أن كـلـفــة إعـادة بـنـاء
طاعم وحده لن تقل عن مليار قطاع ا

دوالر.
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وحـتى قـبل االنـفــجـار أغـلـقت مـئـات
األماكن أبوابـها بـعد تسـريح جماعي
للعمال في صناعـة تعمل بها شريحة

كبيرة من القوة العاملة في البالد.
وتـرد بخـازي بـابـتـسـامـة عـلى سؤال
حول ما فعلته الدولة. وتقول ”ال أحد

يهتم.“
وأضافت أن النقابة ستساعد بتوفير
دة شـهر بـعد أن وجبـات للـمـوظفـ 
نخفضة أصبح العمال ذوو األجور ا

هم أول الضحايا وأشدهم تضررا.
ظــلت حـيــاة الــلــيل في بــيــروت عـلى
مــــدى زمن طــــويـل جتــــتــــذب أمـــوال
ـستـثـمـرين والـفـنـانـ من اخلارج ا
فـظــهـرت صـور لــسـهـرات أســطـوريـة

اقتـصادي غـير مـسبـوق مسـتمـر منذ
ـاضي وتـفـشي وبـاء كـوفـيد- الـعام ا
19 الذي سّجل لـبنان مـعدالت إصابة
قـيـاسـيـة به خالل األسـابـيع الـقـلـيـلـة

اضية. ا
ؤتـمـر الثـاني الذي من ويُخـصص ا
ـــرجّح عـــقـــده في أواخـــر الـــشـــهــر ا
قـبل جلـمع تـمويل مـخـصّص لدعم ا

القطاع الثقافي وتراث بيروت.
وأوضـحت أزوالي أن الـهـدف "تـأمـ
تمويل دولي للـثقافـة من النوع الذي
يعقب عـادة جهود إعـادة االعمار" إال
أنـهــا اعـتــبـرت أنه "يــجب أن يــتـوفّـر
اآلن" الفتة إلى أّن عمليـات التقييم ما
ـطـلـوب زالت مـسـتــمـرة والـتـمــويل ا

." يجب أن يكون "وازناً
رفأ دماراً هائالً في وأحدث انفجار ا
ـــديـــنـــة وأتى عـــلى تـــاريخ عـــريق ا
تــرويه أبـــنــيــة تــراثــيـــة بــجــدرانــهــا
ـلونة وقناطرها زخرفة ونوافذها ا ا
الـعــالـيــة الــتي اسـتــحـالت واجــهـات

تخترقها فجوات ضخمة.
وفي مؤتمـر صحـافي عقدته في وقت
الحق مـن الـــنــــهـــار قــــالت أزوالي إن
تـضرّرة في عـالم التـراثيـة ا ترمـيم ا
بـيــروت "يــحـتــاج إلى مــئــات ماليـ
الدوالرات" محـذّرة من أنّ اليونـسكو
ــبـلغ قــد ال تـتــمــكّن من جــمع كــامل ا

قبل. ؤتمر ا الالزم خالل ا
وأضـافت "ال أعـتــقـد أنه ســيـتم جـمع
ـكن ــبـلغ دفــعــة واحــدة (...) لـكـن  ا
لــلــيـونــســكــو أن تــوفّــر اخلــبـرة وأن
تضمن الشفافية والنزاهة في معايير
الــتــرمــيم". ولــلــمــقــارنــة فــقــد جُــمع
ــديـــنــة حــوالي  100مــلـــيـــون دوالر 
وصـل العـراقـيـة التي دُمّـر مـركـزها ا
التـاريـخي خالل احلـرب مع جـهاديي

تنظيم الدولة اإلسالمية في 2017.
وشدّدت أزوالي عـلى أنّ "مـا هـو على
احملكّ هـــــو روح بــــيـــــروت. فــــبــــدون
مناطقها التاريخية وبدون مبدعيها

بيروت لن تكون بيروت".
ــيـة إلى أنّـهـا ــسـؤولـة األ ولـفـتت ا
أثارت مع رئـيس اجلمـهوريـة ميـشال
عون الـذي التـقـته في وقت سابق من
النهار موضوع بيع وشراء العقارات

تضرّرة. ناطق ا في ا
وقـالت "ربّـمـا األمـر يـحـتـاج إلى مـنح
نـطقة وضـعاً خاصـاً (...) ربّما هذه ا
عامالت مؤقّتاً يتعيّن جتميد جميع ا
ــنــا نــحــتــاج إلى إجــراءات" (...) لــكــنّ
مــلــمــوســة مـــــن جــانب الــســلــطــات
الــلــبــنـانــيــة لــلــحــــــفــاظ عـلـى تـراث

بيروت.

لــوجـوه تــســيل مــنـهــا الــدمــاء خـلف
طـاوالت احلــانــات. وحتــدث الــبـعض
عن شــعــور بـــالــفــقــد واخلــســارة في
مـديــنــة لـيس بــهــا سـوى الــقــلـيل من

األماكن العامة.
وبـالــنــسـبــة إلى جــيـد وهــو مــنـسق
مـــوســــيـــقي ومــــؤسس مـــجــــمـــوعـــة
فاكـتـوري بيـبـول الـترفـيـهيـة يـنصب
الـــتـــركـــيــز اآلن عـــلـى احلــفـــاظ عـــلى

موظفيه البالغ عددهم 170.
وحول االنفجار أحد نوادي اجملموعة
تـشابك. وتكلف ـعدن ا إلى كتلة من ا
في بـدايـته مــا يـقـرب من 2.5 مـلـيـون
ـاليـ أخـرى دوالر وسـيــحـتـاج اآلن 

إلصالحه.
وسيقى ”ظللنا نستثمر نسق ا قال ا
رغم كل شيء لــكــنـنــا اآلن نــشـبه من
عـركـة وقد نـفدت يقف وسط سـاحـة ا

ذخيرته.“
تحـدة للتربية وتعتزم منـظمة األ ا
والعـلوم والـثقـافـة (يونـسكـو) تنـظيم
مــؤتــمـريـن دولـيــ لــلــحــصـول عــلى
تـمـويل "وازن" لـدعم قـطـاعي الـتـربـية
والــثــقــافــة في لــبــنــان بــعــد تــضــرّر
ـدارس واألبـنــيـة الـتـراثـيّـة عـشـرات ا

روّع. رفأ ا جراء انفجار ا
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ديرة العامـة للمنظمة أودري وقالت ا
أزوالي لوكالة فـرانس برس اخلميس
بـعــد تـفــقّـدهــا مـدرســة مـتــضـرّرة في
ــؤتـــمــر األول ســيــكــون بــيــروت إن ا
ي عبـارة عن "اجتـماع لـلتـحالف الـعا
للتـعليم مـخصّص للـبنان" في إشارة
إلى حتـالف أنـشـاته مـنـظـمـات دولـيـة
ــــدني والــــقــــطــــاع ومن اجملــــتـــــمع ا
اخلاص بـعد تـفشي وبـاء كوفـيد-19

لدعم التعليم عن بعد.
ورأت أن لـبــنـان "بــحــاجـة مــاسـة إلى
االستـعـداد بـشكل أفـضل إزاء مـسـألة

التعليم عن بعد".
ــــــرفـــــــأ في 4 وأحلـق انــــــفـــــــجــــــار ا
آب/أغــســـطس أضــراراً بـــنــحــو 160
مــدرســة وأصــيـبـت ثالثــون مــدرسـة
بـأضـرار جـســيـمـة. وقـالت أزوالي إن
85 ألف تلميذ على األقل تأثروا جراء
ـقتل أكثر من االنفجار الـذي تسبّب 
180 شخـصاً وإصـابة أكـثر من 6500
بـجـروح.وبـحـسـب تـقـديـرات "أولـيـة"

يــحــتــاج لــبــنــان وفق أزوالي إلى 22
مــلــيــون دوالر إلعــادة بــنـاء وتــأهــيل

تضررة. دارس ا ا
وفـاقم االنـفـجـار مـن مـعـانـاة الـقـطـاع
الـتـعـلـيـمي قـبل أسـابـيع من انـطالق
الــعــام الـــدراسي عــلى وقـع انــهــيــار
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أعطتها تصنيفا على مستوى العالم.
ـاضي تـقـلصـت الـقوة ومـنـذ الـعـام ا
الـشـرائـيــة لـلـبـنـانـيــ بـفـعل انـهـيـار
ن فــيـهم أبــنــاء الـطــبــقـة الــعـمــلــة 
الوسطى الذين تستهدفهم معظم هذه
األعمال واألنـشطـة. وقفـزت التـكاليف
ـوردون بـأمــوالـهم نـقـدا مع وطـالب ا

شح الدوالر.
ــديـــنــة مع وكــســـا الــظالم شـــوارع ا
نقص الوقود فـيما يـحمل كل أسبوع

أنباء عن إغالق متجر كبير.
وال يـعــتـزم أصـحــاب مـقــهى أم نـزيه
الذين يديـرون أيضـا نزال وحـانة على

قهى إعادة البناء اآلن. سطح ا
ـــديـــر نــزيه الـــديـــراني الــذي وقــال ا
أصـيب بـخــلع في الـكـتـف عـنـدمـا هـز
ـقهى ”البـدايـة من الصـفر االنفـجار ا
دون أي ثـــقـــة في الـــدولـــة ســـيـــكـــون
خــســارة. قــد نــســتــثــمــر مــرة أخــرى

ونتعرض لعشرين انفجارا آخر.“
ــكـــان هــو حــيــاتي. وأضـاف ”هــذا ا
أعرف مكان كل مسمار (برغي) فيه.“
وعـلى وسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي
نـشــر الــلـبــنـانــيـون مــقـاطع مــصـورة

nMŽ∫ تظاهرات في كينوشا تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتيل
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هـو نـظـام اقـتـصــادي رأسـمـالي يـتـبـنى اقـتـصـاد الــسـوق ولـكـنهُ يـرفض شـكل االقـتـصـاد
ـلـكـيـة اخلـاصة ـطـلق وكـذلك يـرفض االشـتـراكـيـة ويـقـبل اجلـمع والـقبـول بـا الـرأسمـالي ا
لـوسائل االنـتـاج والشـركات اخلـاصـة مع ضوابط حـكومـيـة حتاول حتـقيق مـنـافسه عـادلة
وتـقليل التـضخم وخفض مـعدالت البطـالة ووضع معـاير لضروف الـعمل وتوفـير اخلدمات

االجتماعية.
بـدء االقـتصـاد الـسـوق االجتـمـاعي يحـتـرم الـسوق احلـر ويـعارض االقـتـصاد من حـيث ا
ـطلـقة نـظم حكـومـياً وسـيطـره احلكـومة عـلى وسائل االنـتـاج كمـا يعـارض الرأسـمالـية ا ا
طـلق واصبح االقتصـاد االجتماعي الـني التسمح لـلدولة التـدخل في السوق واالقتـصاد ا
ـوجب مـعـايـر تـخدم اجملـتـمـعـات وحتـقيق ـوذجاً اقـتـصـاديـاً له ابـعـاده وسيـاسـاته  هـو 
يه انـية بعد احلرب العا انـيا والنمسا وباالخص في ا العدالة االجتـماعية كما حدث في ا

الثانيه بعد ان خرجت مدمرة 
وهـو يجمع ب اقـتصاد الـسوق احلر وله قدرة اقـتصاديـة متطورة عـالية الـكفاءة واجلودة
نافسة الشرسـة وعدم السماح باالنفراد بتصنيع نـتجات وتالفي مسآو طرق ا وتوفير ا
نتجات ومـنع االحتكار ومنع اسـتغالل العاملـ وذلك عن طريق السماح بـتكوين نقابات ا
عـمال قـوية وعـدم السـمـاح لعـليـات جتاريه تـسئ الى الـنظـام االجتـمـاعي ويحـقق اقتـصاد

السوق االجتماعي : 
1- اكبر مستوى للرفاه 
2- تأم اجملتمع والعامل

ا 3- التسمح للحكومات بتصرف سلبي كما في االقتصاد احلر وا
تتدخل احلكومه على هامش مجرى االقتصاد.

4- حتـفــيـز الــنـشــاط االقـتــصـادي ووضع ســيـاسـات تــضـمن
. واطن منافسة امينة وسليمة واساسيات اجتماعية امل وا
5- مـحــاولــة اجلـمع بــ مــثـالــيـة الــعــدالـة واحلــريــة والـنــمـو

االقتصادي في منظومة متوازنة معقولة.

ي { مستشار إقتصادي واكاد

ÁU& »UD)« s¹U³ð …—uDš

 «d¼UE² «
عـلومات اإلخـبارية وتـشكيل أراءه تـؤدي وسائل اإلعالم دوراً هامـاً في تزويد اجلـمهـور با
طـروحة عـلى الـساحـة اإلعالميـة  وخاصـة الـقنـوات الفـضائـية اخملتـلفـة جتـاه القـضايـا ا
واد اإلعـالمية وخاصة اإلخبارية ختلف ا التي حتظى بنسـبة مشاهدة عاليـة في العراق 
; حـيث إنـها تـقـدمـها لـلـجمـهـور وبصـفـة خاصـة الـبرامـج احلواريـة  الـتي تطـرح وتـناقش
طروحة اآلن في وحتلل القضـايا واألحداث التي تهم الرأي الـعام ومن القضايا الـهامة وا
القنوات الفضـائية قضية االحتجاجـات في العراق وما يشكلهـا من حوادث مختلفة وحالة
من الـفـوضى رغم مشـروعيـة الـتظـاهرات والـتي أصـبحت ظـاهرة تـؤرق اجملـتمع الـعراقي
كـافة والسـيمـا احملـافظـات اجلنـوبيـة فبـسبب الـفوضى ووغـياب الـدولة  حتـصد األرواح
وتستباح الـدماء ويقتل األبرياء ولهذا يجب على القنوات الفضائية أن تؤدي  دوراً مسؤالً
جتاه مـعاجلـة حوادث االغـتيـاالت  هذا في الـوقت الذى نـرى فيه قـنوات تـقدم أطـر حتمل
ـتـظـاهريـن وداعمـة لـبـقـاء العـراق في مـكـانه احلـالي بـلـد غارق في أفـكـار مـحرضـة عـلى ا
ـصـير الـشـعب العـراقي الـذي يدفع الـفسـاد والال قـانون. أو حتـمل أجـندات غـيـر عابـئة 
وحـده ضـريبـة الفـسـاد والال دولة أو قـنوات مـسـيسـة أو حتمل رؤيـة من يـدفع أكثـر لذا
وضوعية من أجل ـنتهى احليـاد وا فاإلعالم بدوره يجب أن يـتناول اخبـار االحتجاجات 
خـلق عقال واعيـا قادرا على احلـكم على مجـريات األحداث بـشكل سلـيم يساعـد على بناء
اجملــتـمع ولــيس هـدمه. من خـالل مـتـابــعـة وســائل اإلعالم اخملـتــلـفــة  وخـاصــة الـبـرامج
احلـواريـة بالـقـنوات الـفضـائـية الـعـراقيـة الـتي أصبـحت مـسرحـاً لـعرض مـخـتلف وجـهات
الـنـظـر كل حـسب أهـواءه الـشـخـصـيـة ومـيـوله الـذاتـية أو حـسـب ما يـحـمل مـن أجـندات
ـثل خــطـراً داهـمـاً وحـقـيـقـيـاً عـلى ـمـوله لـهـا وهـو مـا  سـيـاسـيـة أو بـحـسب اجلـهــات ا
اجملـتمع فهـناك برامح حتـمل مضامـ حترض على الـقتل والفـوضى والفسـاد وتدعمهم
وهـناك بـرامج حتمـل مضـام تـتـملق إلى بـعض احـزاب السـلطـة وتـقف بجـانـبهم وهـناك
برامج تقف ضد الـفوضى والفساد وحتاربهما. وهذا اخللط يشتت عقل اجلمهور ويجعله
ـا قـد يفـقـد هذه الـبـرامج مصـداقـيتـها غيـر قـادر على احلـكم عـلى مجـريـات األحداث. 
ـقدمـة بهـذه الـبرامج يـشكل عـلومـات ا واقف واألفـعـال وا وبـالتـالي فهـذا الـتضـارب فى ا
ـا تـقـدمه له هذه بـدوره خـطـرا كبـيـرا عـلى اجملتـمع كـكل ; فـاجلمـهـور يـتخـذ قـرارته وفـقا 
الـبـرامج من أطـر حتـمل رؤى ومـعـلـومـات مـحـددة. فـاحملـتـوى اإلعالمي ال يـقـدم من فـراغ
عاجلة اإلعالمية ولكن يقدم فى اطار مـع لتحقيق هدف محدد وهو مايزيد من خطورة ا
ـهمـة الستـقاء ـصادر ا ـقدمـة بوسـائل اإلعالم وخاصـة الـقنـوات الفـضائـية ألنـهـا أحد ا ا

اجلمهور للمعلومات حول القضايا اخملتلفة وخاصة قضية التظاهرات.

تواجه الـسـاحة اإلعالمـيـة في اآلونة األخـيـرة مايـسـمى بدخالء اإلعالم  فـقـد بات كل من
ـتهن اإلعـالم حتى اصـبح اإلعالم " مهـنة مـن ال مهـنة له " في الـعراق من دون هب ودب 

أي دراسة أو علم مسبق بطبيعة الرسالة التي يقوم بها اإلعالم .
أصـبح الـكل صـحفـي والكـل إعالمي  الـغريـب في األمـر أن أبنـاء الـتـخـصص مـهـمـشون
ـنطـقـة اخلـضراء لالسـبـوع الثـاني عـلى الـتوالي ويفـتـرشـون االرض عنـد احـدى بوابـات ا
ـسـؤول يـلـتفت الـيـهم وينـفـذ مطـالـبهم والـتي ابـرزها تـخـصيص يـنـتظـرون " لـعل " احد ا
اقسـام االعالم في دوائر الـدولـة خلريـجي كلـيات اإلعالم حـصـراً  واضافـة مادة الـتربـية
تـوسـطة او االعـدادية بـاالضافـة الى تقـد كـشف بعـدد الصـحفـي اإلعالمـية لـلمـرحلـة ا
سجل في الـنقابة وتفاصـيلهم وحتصيـلهم الدراسي .واستغرب خـريجو كليات االعالم ا
من وجـود نـقـيب الـصـحـفـيـ في الــنـقـابـة حلـد االن وانه لم يـفـكـر في االسـتـقـالـة رغم ان
ا سيـقول الكثـير منكم أن اإلعالم هـواية يحق ألي كان وجـوده مخالف لقـانون النقـابة !ر
ـارسـتـها .سـنـقـول أن الـهوايـة ال تـخـصص لـها أبـحـاث ولـيس لـديهـا نـظـريـات وال حتى
اذا ـارستـهـا  ـكن لـلـجمـيع  اذا كـان اإلعالم هـواية و مدارس كـبـرى تـعالج قـضـاياهـا 
ـقـايـيس تـدرس الـيوم ـاذا مـثل هـذه ا أوجدت فـنـيـات الـتـحـريـر الـصـحـفي وتـشـريـعـاته ?!
ـاذا يـصنف تـخـصص اإلعالم واإلتـصـال من الـتـخصـصـات الـصـعـبة في باجلـامـعـة ?! و
ـتـخـصص في هـذا اجملـال مـنـهك ـتـحـدة األمـريـكـيـة واالهم ?! الـيــوم الـطـالب ا الـواليـات ا
نفسيـاً في ظل التسيب اإلعالمي الذي نـشهده مؤخرا  كـيف ال وهو الذي أضاع سنوات
ا مثل هذه مارسة الـصحفيـة واخالقياتهـا .عذراً ر من عـمره في اجلامعـة يتلقى آلـيات ا
قاييس باتت تـدرس في اجلامعات لكن مانشاهده اليوم من آلية الختيار مقدمي البرامج ا
وخـاصة وأن بعض القـنوات الفضـائية تقـحم غير الدارسـ والفنانـ وفي بعض األحيان
ـعـنى مـخـتـلف الراقـصـات لـيـقـدمـوا بـرامج وحتـولـهم في لـيـلـة وضـحـاهـا إلى إعـالميـ 
ـادي للـقنـاة و التي حـلت محل مـقدم الـبرامج لالستـفادة من شـهرتـهم في حتقـيق الربح ا
الـذي يتـطـلب مـنه إتـقان الـلـغـة واالطالع والتـحـلي بـقدر كـبـيـر من الـثقـافـة الـعامـة والـرؤية
التحلـيلية . واخيرا وليس آخراً فبالرغم من وجود الدخالء في هذا اجملال
فـأنـهم اآلن يـشـنون حـمـلـة شـرسـة تتـمـثل بـتـسقـيط خـريـجي كـلـيات
واقسـام اإلعالم بـوصفـهم انـهم غيـر مـؤهلـ لـلعـمل في اجملال
اإلعالمي ( على حـد قولهم )  ليس هذا فحسب بل وصل بهم
احلــال الى الــسـب والــشـتـم والــقــذف بــحق اســاتــذة كــلــيـات
ساندين لهؤالء اخلريج فقط ألنهم طالبوا بحقهم. اإلعالم ا
علمونـا أنه لكل مقـام مقال فأيـن مقام أهل الصـحافة من هذا

قال?!! ا

بغداد

wKŽ bL×  lýU−عـلى هـامـش التـظـاهـرات وأكـد أنه لن
يـــســـمح "بـــالـــفـــوضى فـي الـــشــوارع

األميركية".
وقـبل تـرامب مسـاء اخلـميس تـرشيح
حـــزبـه اجلـــمـــهـــوري لالنـــتـــخـــابـــات
الـرئـاسـيـة الـتي سـتـجـرى في الـثـالث
من تــشــرين الــثــاني/نــوفـمــبــر وقـدم
ـدافع عن "الــقـانـون نــفـسه عــلى أنه ا
ـوقراطي والـنـظـام" في مـواجـهـة الـد

جو بايدن.
وقـــال الـــرئـــيس األمـــيـــركـي "إذا كــان
ـوقـراطي يـريـد الـوقـوف احلــزب الـد
في صـف الفوضوي ومثيري الشغب
واالضــطــرابـات ومــرتـكــبي عــمـلــيـات
الـــــنــــــهب وإحـــــراق األعـالم فـــــهـــــذه
مشكلتهم لكنني كرئيس أرفض ذلك".
ـوقراطي جـو بـايدن ـرشح الـد ورد ا
الـذي يتهمه الرئـيس بالتساهل قائال
إن "كـل مـا تـفـعـلـه احلـكـومـة هـو صب
الـزيت على الـنار" متـهمـا ترامب بأنه
"يـريد شغل االنتباه" عن إدارة السيئة

لوباء كوفيد-19.
أمـــا الــســـنـــاتــورة الـــســوداء كـــامــاال
هـاريس الـتي اخـتـارهـا بايـدن لـتـكون
ـنـصب نـائب الـرئـيس إلى مـرشــحـة 
تظاهـرين السلمي عـدم اخللط ب ا
والـذين يقومـون بأعمـال عنف.وبـينما
يـدعـو الرئـيس باسـتـمرار األمـيركـي
إلى الــدفــاع عن أنـفــسـهم بــأنـفــسـهم
قـــالت هــاريـس "لــنــكـن واضــحــ لن
ــتـطــرفـ نــسـمح لــلـمــيـلــيـشــيـات وا

بإخراج قطار العدالة عن سكته".

uH·∫ تالميذ في أحد الصفوف الدراسية في إسبانيا 

ا دني  ـاضي انطلـقت في العراق مـوجة كبيـرة من التظـاهرات واالعتـصام ا مـنذ تشرين ا
يـسـمى (ثـورة اكـتـوبـر او ثـورة تـشـرين)  وحتـديـداً من الـعـاصـمـة بـغـداد وحـتى احملـافـظات
دنـي واعضاء اجلنـوبية للـبالد .ظهر الكـثير من الـشباب العـراقي الثائـر ومنهم النـاشط ا
ـا اصبح لهم شـهرة واسعة ـيداني احلر   ـدني والبارزين في اجملال ا مـنظمـات اجملتمع ا
ـبـاشـر احلي مـن قـلب احلـدث لـلـتـظـاهر  الـنـطـاق قـد وصـلت حـتى الـعـالم من خالل الـبث ا
ـطالب البسيطة للدليل على ما يـؤكد سلمية الـتظاهرات واثبات ماهي اال سالح لـلتعبير عن ا
اء  الـكهـرباء  الـوظائف)  بـاالضافـة الى اعادة هـيبـة وسيـادة الدولة للـعيش الـكر من (ا
والقانون رافضـ التدخالت اخلارجية في ادارة مـركب العملية السـياسية .ابرز ما طالب به
يليشيات الرافضة للتنوير الفكري والعقلي للشباب الناشطون  لكن البعض من اجملاميع وا
 سـلك منهـاجهم اليقـاف صوت الشـارع واسكات صـوت احلق من خالل توجيه سـلسلة من
ـدروس عــلى شـكـل مـســلـسل دامي  واهم ــمـنــهج وا الـتــهـديــدات واالغـتــيـاالت واخلــطف ا
ضحاياها الدكـتورة والناشطة رهام يعقوب ابنة مدينة اجلنوب كنز العراق البصرة  اال انها
ـا فقط لـلزمـرة الـسيـاسيـة التي تـقطـنهـا  ما دفع الـدكتـورة الشـابة واطـنيـها ا لم تعـد كنـز 
ؤثر في طـالبة بـحق اهلهـا وعلى شاكـلتهـا الكثـير من اصحـاب الرأي ا للنـزول للسـاحات وا
ـواطن لـبـلـده مـاهـو اال ذنب ضريـبـته رصـاصـة لـتـنهي الـشـارع والـشـبـاب العـراقي  وحب ا
صـوت احلق . اثر اغـنـيال الـناشـطـة و غيـرها من الـشـباب  اول اجـراء حكـومي اقـالة مـدير
عـروف للمواطن ـعنية بـاحلدث  لكن االجراء الـروتيني ا الـشرطة للـمدينة ا
ال يعـد رد صـارم شـديـد عـلى ايـقـاف هـذا اجلرمـفي ضل وضـع امني
ـســتـفــيــدة من الـوضع ـيــلـيــشــيـات وبــعض االحــزاب ا يـحــكـمـه ا
لذا عـلى احلكـومة بـشكل ر به الـبلـد  ـتـوتر الـذي  العـصيب ا
ـلك الـسالح وحـصـره بـيـد الـدولـة عـام الـسـيـطـرة عـلى من 
عنية بالشأن االمني للبلد  واال انفالت واجلهات االمنـية وا

الوضع الراهن يرمي العراق لهاوية الندم .



تهم في اإلنفـجار وقضية إعالن أسماء ا
مقتل رفيق احلريري ?

- أعــتــقــد أن هــنــاك تــوجه ســيــاسي
للمحكمة الـدولية نحو توجيه أصابع
االتـــهــام نـــحــو حـــزب الــلـه لــتـــألــيب
طالبة بنزع اجملتمع البناني علـيه وا
سالحـه ألنه تـــــســـــبب فـي تــــخـــــريب
ـكن بـيــروت وأعــتـقــد أنه بــعــد ذلك 
توجيه أصابع االتـهام إليه بـالضلوع

في قتل رفيق احلريري .
{ وهل تــرى أن اســتــقـالــة حــكــومــة ديـاب
ـكن أن تـؤدي إلى تـخـفـيف االحـتـقـان في

الشارع اللبناني ?
- استقالـة حكومـة دياب لن تقدم ولن
تـؤخـر ألنـهـا حكـومـة وكالء والـشـعب
اللـبـنانـي يدرك أن فـسـاد االصالء هو

السبب .
ــاذا تـــفــســـر حتــسن اخلـــدمــات من { و
بنـزين وكهـرباء ومازوت بـعد اإلنـفجار رغم
ـنــطق يـقــول أن تـلك اخلــدمـات سـوف أن ا

تتأثر بالسلب ?
- بــالـــقــطع حتـــسن اخلــدمـــات بــعــد
اإلنفـجـار شـيئ يثـيـر الـريبـة ويـبرهن
أن تلك األزمة كـانت مفتـعلة من مـافيا
أقوى من احلـكـومة ومن هـنـا قلـنا أن
اسـتقـالـة حـكـومـة ديـاب لن تـقدم ولن

تؤخر .
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قاومة في للوصول إلى حـالة إنهـاء ا
لبـنـان هـذا مـا يربـده الـغـرب وأعوانه
ولــكـن اجملــتــمـع الــلــبـــنــاني ســـيــظل
مـجــتـمع مــقـاوم لـلــعـدو اإلســرائـيـلي
ـغــتــصب لألراضي الــفـلــسـطــيـنــيـة ا
.واضاف : الـشـعب اللـبـناني كـمـا هو
احلـال بـالـنـسـبــة لـلـشـعـوب الـعـربـيـة
شـعـوب مـقـاومـة لـلـعـدو الـصـهـيـوني
ومناصرة للقضيـة الفلسطينية إال أن
تـــلك الـــشـــعـــوب ابـــتـــلـــيـت بـــحـــكــام
وصـولــيــ من إفــرازات االسـتــعــمـار
تــؤمن فــقط بــالـــتــوريث ورغم ذلك لن
نكـفـر بالـعـرب والعـروبة ونـتـمنى من
الشعب الـلبنـاني العودة إلى كـرامتنا
واصــولــنــا أمــا اجلــامــعــة الــعــربــيـة
فــنــطــالــبــهــا بــالــوقــوف مع الــشــعب
ـثل إذا الـلــبــنـاني ولــكـنــنــا نـؤمن بــا
ستطاع وهذا أردت أن تطاع فاطلب ا

حالنا مع اجلامعة العربية .
{ وعن كيـفيـة خروج الـشعب الـلبـناني من

محنته  ختم الشمالي :
- نحن نـؤمن بـقوة الـشـعب اللـبـناني
وأنه سوف يخرج من أزمته أقوى من
لك إرادة ذي قبل ألنه شـعب عنـيد و
صلبـة كما أن الـفاسدين لن يـستمروا
في فسـادهم ويجب أن يـحاكـموا على

يد الشعب اللبناني .

الـــوزراء الــســـابق رفـــيق احلـــريــري
والـتي ال نـثـق في حـكــــــــمــهـا ألنـهـا
جــاءت لـــتــنــفـــيــذ مــأرب ســـيــاســيــة

إسرائيلية . 
وحول تشـكيل جلنـة حتقيق مـحايدة
ـعـرفـة اجلـهـة الـتي تـقف وراءه قـال
كن تـشكيل الشمـالي :ال نعـتقـد أنه 
جلـنة حتـقـيق مـحـايـدة ألنه ال يـوجد
في الــعــالـم أي شيء مــحــايــد  فــأي
محـكمـة سوف سـيتم الـضغط عـليـها
لـتـوجـيه أصـابع اإلتـهـام إلى جـهـات
مـعــيـنـة ألغــراض سـيــاسـيـة ولــديـنـا
جتـارب فــاشـلـة فـي لـبـنــان مع جلـان
الـتـحــقـيق األجــنـبـيــة والـتي أدخـلت
دة ضباط أمـني لـبنـاني الـسجن 
أربع ســنــوات في قــضــيــة حتــضــيـر
ـتفـجرة في سـوريا وعـلى يد واد ا ا
ضــبــاط ســـوريــ ثم أخـــرجــتــهم
احملكمـة الدولـية وغيـرت وجهة
االتـهـامـات فـكـيف لـقـضاء أن
يـــنــطق بـــحـــكــمـــة من خالل
حتــقــيق تــقــوم به عــنــاصــر
أمنـيـة وبعـدهـا يـتم إزالة كل
الــتــحـقــيــقــات ويــصـبـح هـو
الـــــقــــــاضي واحملـــــقـق في آن

واحد .
{ وهل تـــرى أن هـــنـــاك عالقـــة بـــ هــذا

بغداد 
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ـنـصـات اإلعالمـيّـة نـسـمع ونـشـاهـد من عـلى مــنـصـات الـتـواصل االجـتـمـاعي وا
ـرئـيّـة عــلى حـدٍ سـواء جــدال واسع الـنـطــاق بـشـأن قــانـون الـعـنف الــسـمـعـيّــة وا
ـصـادقة ـزمع إقـراره قـريـبًـا وا ـرسل إلى مـجـلس الـنـواب الـعـراقي وا األسـري ا
عـلـيه وهـذا اجلدل مـنـقـسم إلى رافض ومـؤيـد للـقـانـون آنف الـذكر وفي حـقـيـقة
األمر والالفت لـلنظر ليس القانون وحيثياته من حيث التشريع بل هو مدى عمق
اجلــدل الـذي ولــده هــذا الـقــانـون بــ األوسـاط الــقــانـونــيـة واإلعالمــيّــة بل حـتى
ـا دفــعـني ذلـك إلى كـتــابـة هـذه ـواطـنــ كـان لــهم نـصــيب من هــذا اجلـدل   ا
الـسطـور البـسيـطة والـتي ساسـطر مـا ينـبغي عـليـنا أنّ نـسطـره - من وجهـة نظر
قــانـونــيّـة مــتـواضــعــة -  وحتـتــاج إلى تــأمل وإعـادة الــنـظــر في مــا يـحــدث قـدر

اإلمكان. 
إن اجلدل الـذي حدث بشأن قانون العنف األسري - كما قلنا آنفًا - منقسم إلى
مــؤيـد ورافض لــهـذا الــقـانـون; إذ يــقـول الــرافـضـون بــأنَّ هـذا الــقـانــون مـخـالف
لـلشـريـعـة األسالمـية ولـثـوابـتهـا الـتي أمـر بـها الـله سـبـحـانه وتعـالى ألن الـقـانون
يعـطي حريـة واسعـة لألوالد وللـمراة في عـدة جوانب من احلـياة وهـذا ما يـخالف
رجع األول للـدولة الـعراقـية وهذا مـا أكده الـدستور الشـريعة األسالمـية كـونهـا ا
ا ال نتـفق معه ألن هنـاك كثيرا الـعراقي لسنة  2005في بدايـة نصوصه وهـذا 
من القـوان خـالفـت الشـريعـة اإلسالميـة ولم نـسمع هـمسًـا لـتلك األصـوات التي
كن اعتباره مـخالفة للـشريعة اإلسالمـية وإن اعتبرناه نسمـعها اآلن وبالتـالي ال 
مخالـفة - على حد تـعبير هذا الـرأي - فإن اخملالفة تـكمن في متغيـرات الشريعة
اإلسالميـة وليس بثـوابتـها ولـناخذ مـثاال عـلى ذلك قانـون العقـوبات الـعراقي بأن
بـاد الشريـعة اإلسالميّـة فهل هـذا معنـاه أن القانون حيثـياته ليـست لها صـلة 
ـكن أن نـقـول بـأن الـقـوانـ إذا كـانت مـخـالـفة بـاطل وغـيـر صـحـيح?! وبـالتـالي 

تغيرات الشريعة اإلسالميّة فليس لدينا مشكلة حول ذلك. 
كن أن ؤيـدين لـلـقـانـون فكـانت لـهم وجـهـة نـظـر هي األخـرى  أمّـا بـخـصـوص ا
تأخـذ باحلسـبان  إذ يقـفون بـوجه العنف الـذي يُصـيب اجملتمع الـعراقي والذي
ــرأة بـصــورة خـصـوصــيـة وكـانت يــواجه األسـرة بــصـورة عـمــومـيّــة والـطـفل وا
اصـواتـهم صـاخـبــة حـول تـأيـيـدهم لإلسـراع بــإقـرار الـقـــانـون ونـحن مع إقـرار
قـوانـ حتـمي اجملـتـمع ولـكن لـيس مـعـنى ذلك بـأنه ال تـوجـد نـصـوص تـشـريـعـية
ـرأة ونـخص بـالـذكر قـانـون الـعـقـوبـات الـعـراقي لـسـنة حتـمي األسـرة والـطـفل وا

.1969
قُـصـارى الـقـول إذن نحنُ مـن دول العـالم الـثـالث وهـذه حـقـيقـة ال مـفـر مـنـها وال
كن انـكارها وعليه يـقول علي عزت بيـغوفيتش في كتـابه الشهير " اإلسالم ب
الـشـرق والغـرب" إذ يـقول : ( إن كـثـرة القـوانـ في مجـتـمع ما وتـشـعبـهـا عالمة
مـؤكــدة عـلى وجــود شيءٍ فــاسـدٍ في هــذا اجملــتـمع وفي هــذا دعــوة لـلــتـوقف عن

اصدار مزيد من القوان والبدء في تعليم الناس وتربيتهم) . 
نـطلق نـحن بحـاجة إلـى ثقـافة وإعـادة تربـية انـفسـنا وتـعلـيمـها ولـسنا ومن هـذا ا
بحـاجة إلى كثرة قوان فما فائدة القوان إذا كانت ال تطبق بعدالة وعلى جميع
األفراد بصـورة متساوية ألن مجتمعنا العراقي وبعض اجملتمعات العربية خاوية

مـتــهـاويـة وحتـتــاج إلى وقت طـويل لــكي يُـعـاد بــنـاء اجملـتـمع
بــصـورة صــحـيـحــة ويـدور ســؤال في األذهـان فــمـا هي
ـشــرعـة اآلن?  هل عـاجلت الــفـسـاد فـائــدة الـقــوانـ ا
ـؤسـسـات? هل عـاجلت الـتـسول? هل ـستـشـري في ا ا
وضـعت حـدا لإلرهـاب الـذين نـخـر مـجـتـمـعـنـا الـعراقي

وأدى به إلى منزلقات ليس لها مخارج?... 
وهـلـم جـرا. وبـالـتـالي نـحـتــاج إلى تـأمل لـكي نـضع حـدًا

للجدلية التي نعيشها.

كـانت تــلك الـنـتــائج سـتـقــنع الـشـعب
اللبـناني أم ال ولـكن في النهـاية فإن
ـسـئـولـ الـلـبـنـانـيـ جـمـيع ا
مسؤول عـما حدث ألن هناك
تقصـير وال نـستـبعـد ضلوع
كل من إســرائــيل وأمــريــكـا
في هــذا الـتــفــجـيــر والـذي
يـــســــبق حـــكـم احملـــكـــمـــة
الدولـية في قـضيـة اغتـيال
رئـــــــــيس

ـاذا تــفـســر تـعـالـي بـعض األصـوات { و
الـتي تـنـادي بـفـرض وصـايـة خـارجـية عـلى

لبنان من فرنسا ?
- هــذه أصــوات وقــحــة تــريــد فــرض
وصاية عـلى لبنـان خلدمة مـصاحلهم
ـكن أن نــنـسى ان الـشــخـصــيــة وال 
ـا هي أزمـة لـبـنـان لــيـست حـديـثـة إ
مــنــذ ثالثـــون عــامــا وأصــحــاب هــذه
األصوات كانـوا مشـارك في الـفساد

.
{ ومــا ردك عــلـى االتــهــامــات الــتي تــوجه
ـسـؤولـيـة عـما ـيـشـال عـون وحـزب الـله بـا

آلت إليه لبنان من كوارث ?
- عندما يصل رئـيس اجلمهورية إلى
احلكم ويـعلن أنه يـهدف إلى الـتغـيير
واإلصالح ثم تـراه غـارقـا في الـفـساد
ويعـمل على تـوريث الرئـاسة لـصهره
تـصـبح مـسـؤولــيـات احلـكم أكـبـر من
هـذا الـرئـيس ومن خـالل الـسـيـنـاريـو
الــذي تـكــلــمــنــا عـنه ســابــقــا يــصـبح

قاومة وسالحها. طلوب رأس ا ا
{ وحــول تـوقــعـات  الـســيـنــاريـو لألحـداث

القادمة  قال الشمالي :
- نـتـوقع آن يـضغـط اجملتـمع الـدولي
ـقـاومـة وتـدويل بـاجتـاه نـزع سالح ا
األزمـة الــلــبـنــانـيــة وإدخــالـهــا ضـمن
الــفـــصل الـــســابـع في مــجـــلس األمن
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ديرية وقـد علمنا خالل تلك الـفترة ان تلك ا
الـتي استـأجرت دارنا قـد انتـقلت الى موقع
اخــر اكــبــر مــســاحــة وان دارنــا قـد اصــبح
ـــنــاضــد مـــخــزنــا مـــهــمال تـــتــكـــدس فــيه ا
والـدوالـيب واألثـاث القـد الخ ... وأهـملت
صـيــانـة الـعـقـار بـالــكـامل فـأصـبح خـربـة ال
تـسر الع عند مـرآها . وهكذا أشارت علي
عــــائــــلــــتي ان احــــاول ان اطــــلب من وزارة
الــتــربــيــة إخـالء دارنــا كي أتــمــكن من فــرز
مـسـاحـة صغـيـرة في حديـقـة الـدار الكـبـيرة
كي ابـني علـيهـا مشتـمال.. متـعللـ بأنـتفاء
ديرية األصلية احلـاجة الى دارنا وانتقال ا
الى مـوقـع اخـر . فقـدمـت طـلبـا الـى الـدائرة
الــقــانــونــيــة في وزارة الــتــربــيــة فــجــاءني
الـــرفض فـــورا مــســـتــنـــدين الى ان من حق
وزارة الــتـربــيـة ان تــفـعل مــا تـشــاء بـالـدار

بغض النظر عمن يشغل العقار .
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ــوضـوع اســتــشـرت احــد احملــامـ حــول ا
فـأجـابـني انه ال سـبـيل لفـسخ عـقـد اإليـجار
عـلـما ان بـدل اإليجـار األصلي اصـبح تافـها
ـتــدرج في األسـعــار الـتي بــعـد الــتـضــخم ا
مـــرت به الــســـلع واألراضي والـــعــقــارات و
أضــــــاف انـه اذا حــــــاولـت ذلك عـن طــــــريق
احملـاكم فـان ذلك سـيـستـغـرق سـن طـويـلة
ولــيس هـنــاك ثـمــة بـصــيص من أمل في ان
اكـــسب الـــقــضـــيــة . فـــكـــانت هــذه صـــدمــة
مــزدوجــة اإلحــبــاط  حــيث ال امــلـك أرضـا
ابـني علـيهـا عشـاً كمـا وان ما نـتقـاضاه من
بـدل إيـجار الـدار اصبح أرخص من الـتراب
. ولــــكـن احملــــامي أشـــــار عــــلي ان احــــاول

بــعــد ان انـتــقل الــوالـد الى رحــمــة الـله في
ــاضي وتــفـرق الــســبــعــيــنــات من الــقــرن ا
االخــــوان كـل في ســــبــــيـــــله داخل وخــــارج
الــعـراق اصـبح بـيت االســرة الـكـبـيـر الـذي
كــان يـضـمــنـا جــمـيـعــا واسـعـا عــلي وعـلى
والـدتي فـلم نشـأ ان نبـيـعه احتـراما لـذكرى
ابي . فـانـتقـلنـا الى مـنزل اصـغر وقـررنا ان
نــؤجــر دار االســرة الــكــبــيــر كي يــســتــفــاد

اجلميع من بدل اإليجار .
كــنت اصـغـر اخـوتي ومـازلـتُ طـالـبـا اعـزبـا
بـطبيـعة احلال وأمـامي سنوات طـويلة قبل
ان اتـخرج وابحث عن سـكن مستـقل . وبعد
ان عـرضـنـا الـدار لإليـجـار اتصـل بي الدالل
يـخـبرني ان احـدى مديـريات وزارة الـتربـية
ــنـطــقـة تــبــحث عن دار لإليــجـار في هــذه ا
الئم ان نـؤجر بـالـذات في بغـداد وانه من ا
الـعقار لـتلك الدائرة احلـكومية ضـمانا على
األقـل لــتـــحـــصــيـل بــدل اإليـــجـــار حــيث ان
احلـكــومـة ال تـتـلـكـأ عــادة في تـسـديـد مـبـلغ
ستـأجر اعتيادي . وهكذا اإليـجار مقارنة 
 تـأجـيـر الـعقـار حـسب األصـول وانـتـقلت
ــديــريــة الى دارنــا وكــانت عــائــلــتي تــلـك ا

سعيدة بهذا اإلجراء .
ومـضت األيام والسن تخرجت خاللها من
اجلـامـعة واقـترنت بـزوجـتي ورزقنـا طفـل
مـكونـ أسرة تبـحث عن سكن مسـتقل ككل
األسـر فكان طبيعيا ان ابدأ بالبحث عن دار
اشـيـدهـا ولـكن قـبل ذلك عـلي ان اجـد أرضا
مالئـمة أتمكن من شرائـها ولكن هيهات فأن
أســعــار االراضي ارتــفــعت بــشــكل مــخــيف

خالل الثمانينات .
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مــحــاولــة اخــيــرة فــاكــتب طــلــبـا الـى وزيـر
الـتربيـة عله يتـفهم احلـال ألسباب إنـسانية

مشروعة .
وكـما يتعلق الـغريق بالقشـة الطافية حررت
بـنـفــسي طـلـبـا مـعـنـونـا الى وزيـر الـتـربـيـة
وكـان آنـذاك االسـتـاذ عبـد الـقـادر عـز الدين.
ة " ومن فـكتبت في بداية الطلب اآلية الكر
آيـــاته ان خـــلق لــكـم من أنـــفــســـكم أزواجــا
لـتسكـنوا اليهـا وجعل بينـكم مودة ورحمة"
وأذكـــر أني كـــتــبـت ان هــذه لـــيـــست دعــوة
حلـــضــور عــرس بل ألشــرح فـــيــهــا ان الــله
عـزوجل يقصد في عـبارة لتسكـنوا اليها ان
الــزواج نـامــوس احلـيـاة النه مـن سـ الـله
كـما وانه يشـبه دار السكن حـيث تسكن فيه
الــنــفـس وتــهــدأ وتــبــتــعــد عن االضــطــراب
والــقـلق . ومــضـيـت في طـلــبي قـائال أني ال

أمـلك دارا ألن وزارة التـربية تـستـأجر دارنا
الـكــبـيـرة بـأبـخس األثـمـان ويـالـيت لـو كـان
ــنـظــومـة دارنــا يـؤدي خــدمـة اجــتــمـاعــيـة 
الــتـعـلـيم  بـل اصـبح مـخـزنــا مـهـمال حـيث
بــأمــكــان الــوزارة ان تــنــقل ذلك األثــاث الى
مــخــزن مـعــد لـهــذا الــغـرض (جــمــلـون) في
أطـراف بـغداد حـيث ال يـشتـرط بـاخملازن ان
تـقـع حـصـرا في مـنـطـقــة سـكـنـيـة. وأنـهـيت
رســـالــتي قــائـال لــقــد طــرقـت بــاب الــدائــرة
الــقـانــونـيـة فــلم يـجــيـروني  وهــا ان الـله
يـتــطـلع إلـيك يـا سـيـادة الـوزيـر وانت تـقـرأ
رسـالتي ليرى ان كـنت ستدخل السرور الى
قـلبي فأن استجبت لي فسأبقى شاكرا لك
صـــنـــيـــعك مـــا تــبـــقى مـن عــمـــري.. وان لم
تـسـتـطع ذلك لـسبب من األسـبـاب فـلن أقول
ـا قاله أيـوب علـيه السالم "ربي أني اكـثر 
مـسني الـضر وانت
. " ارحـم الــراحــمـ
أوصـلت طـلـبي هذا
الـى اســـتــــعالمـــات
وزارة الـــــتــــربــــيــــة
داعــيـاالــله ان أفـوز
ــقـابـلـة الـوزيـر 
حــيـث كــان الـوزراء
يــخـصـصــون يـومـا
قابلة فـي األسبوع 
ــواطــنــ اذا قـرر ا
الـــوزيـــر ذلك أو قــد
يــقـوم بــالـتــهـمـيش

فقط على الطلب.
وبـعد حـوالي ثالثة
أسابيع اتصلت بي
اســتـعالمـات وزارة
الــتـربــيـة تــخـبـرني
انـه قـــد  حتـــديــد
ــقــابــلـة مــوعــد لي 
الـسـيـد الوزيـر بـعد
ايـام قـلـيـلـة . ومـنـذ
بـــــــدايـــــــة الـــــــدوام
الـــــرســــمـي لــــيــــوم
ــقــابـلــة انـتــظـرت ا
بــقــلق الـى ان حـان
دوري فـأدخـلـني عـلـيه

ــرة االولى الــســكـــرتــيــر وكــانت هــذه هي ا
واألخـيرة في حيـاتي التي الـتقي فيـها بهذا
الــوزيــر . وبــعـد ان أشــار عــلي بــاجلــلـوس
أمــامه ســألـني مــبـاشــرة وشـبح ابــتـســامـة
يـرتـسم عـلى وجـهه " من الـذي كـتب لك هذا
الـطـلب ?" فـأجـبـته انا الـذي كـتـبـته  فزادت
ابــتــســامــته وقــال "ان هــذا لــيس امــتــحـان
بـكالوريـا ولن ارسبك ان أخبـرتني عن الذي
سـاعـدك في كـتابـة هـذه الـرسالـة كـما وأنك
مـا زلت شابـا في مقـتبل العـمر " فـأجبته ان
الـكـتـابـة هي احـدى هـوايـاتي وأني لـن اجد
شـخصا سيكـتب لي بهذه احلرارة والصدق
عني اوال وأخيرا بـهذه القضية . آلني انـا ا

wLOKFð ÂUE½

فـقـال "انـا سـعيـد ان نـظـامـنـا التـعـلـيـمي قد
جـعل من شبابنـا رجاال قادرين علـى الكتابة
ــســتــوى  كــمــا وأني حتــريت عن بــهــذا ا
تـفاصـيل طـلبك فـوجدت انك عـلى حق حيث
ان الــوزارة لــيـست بــحــاجـة الى داركم وان
من الـبديهي ان تُـنقل محـتويات اخملزن الى
جــمـلـون عــادي ولـيس دارا لــلـسـكن  انت
أولى بعقارك فأبني عليه دارا وطب نفسا" .
وخالل ايــام اُـــخـلـي الـعــقــار فـقــمت بــإفـراز
مـسـاحـة صـغـيـرة في احلـديـقـة بـنـيت فـيـها
اول دار لي وكــلـمــا كـان الــبـنــاء يـعــلـو كـان
ـتأل اكـثــر فـاكـثـر امــتـنـانـا قــلـبي وعـقــلي 
وإجالال لــهـذا الـوزيـر الـعــادل الـذي قـابـلـته
عــشـرة دقـائق فــقط كـانت كــفـيـلــة ان تـغـدق
االطــمــئـنــان واألمــان عـلـى حـيــاتي وحــيـاة
عـائـلـتي . وعـنـدمـا اسـتـذكـر االن بـعـد مرور
ثالثـ عـاما عـلى هذه احلـادثـة أتذكـر كذلك
ان مــكـــتب الــوزيــر لـم يــطــالــبـــني بــرشــوة
السـعاف طلبي كما ان الوزير لم يسألني ان
كـنت سـنيـا ام شيـعـيا ام بـعثـيـا ... لقـد كان
ـا فــقط مـســؤوال عـراقـيــا عـادال يـتــصـرف 
ـليه عليه ضميره فـأنصف مواطنا عراقيا
الــتـــجــأ الــيه بــعـــد ان ســدت في وجــهه كل
الـسبل .سيدي عبـد القادر عز الدين ال أدري
حـقـاً ان كنت مـازلت ب ظـهرانـينـا في هذه
الـدنـيـا الـفـانـيـة ام انـتـقلـت الى دار اخلـلود
ولـكـني أودّ ان أطمـئـنك الى ان شهـامـتك قد
ســكـنت وجــداني قـبـل ان اسـكن داري الـذي

يسرت لي امر بنائه .

طارات VzUIŠ∫ مسافرون يحملون حقائبهم في احد ا
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توقعة بعد كورونا : أجراءات السفر ا
لن تـكون رحلة أي مـسافر على م أي
من اخلـطـوط اجلـويـة ما بـعـد فـيروس
كــورونـا COVID-19 كــمـا كــانت قـبل
ـية فـتمـاما ظـهور هـذه اجلائـحة الـعا
كـمـا حـصـل بـعـد أحداث  11سـبـتـمـبـر
حــيث يـتم مـنع أي وجـود ألي أسـلـحـة
أو تـهـديـدات أمـنيـة عـلى الـطـائـرة فلن
يـسـافـر مـسـتـقـبال الـركـاب قـبل أن يـتم
الـتـأكد أن الـطـائرة ال حتـتـوي على أي

فيروسات معدية.
إحــدى شــركــات اسـتــشــارات تــسـويق
الــطـيــران الـرائــدة في الــعـالم نــشـرت
ر تـقريـرا يشمل 70 مـنطـقة مخـتلـفة 
بـها الراكب خالل يـوم سفره و يعرض
مـتـطـلـبـات الـسـفـر اجلـديدة والـتي من
ـتـوقع أن تـشـهـدت تـغـيـيـرات جـذريّة ا
من أجـل إسـتـعـادة الـثقـة فـي الـطـيران
CO- بــعــد إنـتــشــار فـيــروس كــورونـا
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سـافرين في الـسابق خالل كـان عـلى ا
عــمــلـيــة الــتـســجــيل عـبــر اإلنــتـرنت)
اإلكـــتــفـــاء بــإدخـــال تـــفــاصـــيل جــواز
ـقاعد سـفرهم والـتأشـيرات واختـيار ا
والــدفع مـقـابـل اخلـدمـات االخــتـيـاريـة
ـســجّـلـة غــيـر أنه مع مــثل احلـقــائب ا
سـيُطـلب منـهم حتميل جـائحـة كورونا
ـناعي  يـؤكد مـا يـشبه جـواز  السـفر ا
COVID- ـضـادة لـ وجـود األجـسـام ا
19 وسـيــكـون مـشـابـهًـا إلى حـد كـبـيـر
لــبـــطــاقــة بــطــاقـــة احلــمى الــصــفــراء
نـاطق ـسـتـخـدمـة عـنـد الـسـفر إلـى ا ا
االســـتـــوائـــيـــة الــرطـــبـــة خالل فـــصل

الصيف.
عـملية التسجيل عبر اإلنترنت سيكون
ادي إجـراءاً مهمـا للحـد من االتصال ا
ــــطــــارات و شــــركـــات مـع مـــوظــــفي ا
الـطيران وستمكن شركات الطيران من
مــصـادر جـديـدة لــلـمـداخـيـل عـبـر بـيع
خـدمات جديدة حيث سيكون بإمكانهم
أيـضاً شـراء األقنعـة والقـفازات وحتى
زيد مقابل مقعد فارغ بجوارهم. دفع ا

طار 2- في ا
ـــكـن لـــلــــركـــاب فـي الـــســــابق كــــان 
ــطـار قــبل ســاعـة إلى الــوصــول إلى ا

ـغـادرة أما ثـالث ساعـات من تـوقـيت ا
خالل الـــســفــر الـــصــحّي فــســـيُــســمح
طار وقبل 4 لـلمسافرين فـقط بدخول ا
ســـاعــات عــلى األقـل من وقت مــغــادرة
الـرحـلـة وبـعـد تـشخـيص صـحي أولي
ــطــار ولـيــتم الــســمــاح لـهم في بــاب ا
غـادرة سيحـتاجون نطـقة ا لـلدخـول 
ـرور عبر إمـا إلظهـار جواز منـاعة أو ا

نفق تعقيم وماسحات حرارية.
هـــذا اإلجــراء ســـيــكــون بـــإشــراف من
ـيـة و مـنـظـمـة مـنــظـمـة الـصـحـة الـعــا
دنى الـدولى واحتـاد الـنقل الـطـيـران ا
اجلــــــــوي الــــــــدولي (IATA) الــــــــذين
ســيـقـومـون بـتــحـديـد صـحــة مـعـايـيـر
الفحص والتمشي الصحي طوال فترة
ـطار الـسـفـر وخـاصـة خـارج مـحـيط ا
كــمـا سـوف يـكـون هـنــاك تـنـسـيق بـ
ـســافــرين الــدولــيـ جتــنــبـا بــلــدان ا
لإلرتـباك و للـمساعـدة في تعزيـز الثقة

في السفر.
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ــــســــافــــرون فـي الــــســــابق لـم يــــكن ا
مـضطرين للمرور بكـنتورات التسجيل
وكـــان بــإمـــكــانــهـم الــتـــســجــيـل عــبــر
ـــرور مـــبـــاشـــرة نـــحــو االنـــتـــرنـت وا
اإلجـراءات األمنية لـن يكون هذا األمر
سـتبـقل ولن تكـون عمـلية مـتاحـا في ا
التسجيل سريعة فسيتع على جميع

الركاب:
الـتوجه إلى تـسجـيل الوصـول وإكمال
فـحص صـحـي شبـه فـوري لـتقـيـيم أي
ـسح ــا يـكــون شــبـيــهــا  أعــراض ر
ــقــطـعــيـة وقــد تـقــوم بـعض األشــعـة ا
شــركـات الـطـيـران بــإجـراء اخـتـبـارات

الدم أيضًا.
سـيـكـون طاقـم تسـجـيل الـوصول وراء
احلــواجــز الــواقــيــة  عــلى غــرار تــلك
ستـشفيات ـستخـدمة في الفـرز في ا ا
ـكن استخدام ضغط أو الـصيدليات. 

الهواء السلبي أيضًا.
األمتعة ستوضع في أكياس مخصصة
وتـتم عـمـلـية تـعـقـيـمهـا بـاألشـعـة فوق

ر مخصص لذلك. البنفسجية في 
ــقــاعــد من قــبل ســوف يــتـم تــعــيــ ا
أعــوان الـشـركــات مـبــاشـرة لـتــحـسـ
ــســافـة بــ الــركـاب وســتــسـلـم لـهم ا
الــــقـــفــــازات واألقـــنـــعــــة الـــتـي يـــجب

ارتداؤها خالل بقية الرحلة.
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كــان الــركــاب يــخــضــعــون لـإلجـراءات
األمــنــيــة بـصــفــة الــزامـيــة هــذا األمـر
سيتواصل مع أمن صحّي يتمثل في :
خــضــوع جــمــيع الــركــاب ألمن صــحي
مـــعـــزز قــبـل ســاعـــتـــ عـــلى األقل من

غادرة. ا
سـيتم تطـهير كل حـقيبة يـد عند دخول
آلـة األشعة الـسينـية من خالل التـعقيم
بـالـضـبـاب أو الـتـطهـيـر بـاألشـعـة فوق
الــبـنــفــسـجــيـة أو أي تــقــنـيــات أخـرى

“سريعة.”
ســـيــتم بـــعــد ذلك “تـــغـــلــيف ”جـــمــيع
احلـقائب احملمولة في اليد ويجب على
ـــســافـــرين االحــتـــفــاظ بـــأقــنــعـــتــهم ا
س عــنــاصـر أي وقــفــازاتــهم وجتــنب 
نـع انتـشـار العـدوى ب شـخص آخـر 

الركاب;
يـجب حتديث الـكامـيرات األمـنيـة ألنها
لن تتمكن من الرؤية من خالل األقنعة.
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في عــصــر الــســفـر الــصــحّي عــمــلــيـة
الـصعود سيتم ضبطها عبر اإلجراءات

التالية:
يـتع على الركاب الـتواجد في منطقة
ــغـادرة الــصـعــود إلى الــطـائــرة قـبل ا
بـسـاعـة عـلى األقـل ; سيـحـتـاجـون إلى
احلـفـاظ عـلى الـتـبـاعـد االجـتـمـاعي في

منطقة اجللوس ;
سـيـتم الـتـشـجـيع عـلى إسـتـعـمال آالت
الـبيع التي ال تعمل بالـلمس في منطقة
كن الـصـعـود لـشراء الـوجـبـات الـتي 
اســتـــهالكــهــا أثــنـــاء الــرحــلــة أو قــبل

غادرة ; ا
لن يـسـتـقل الـركـاب الطـائـرة إال عـنـدما
يـتلقـون إشعارات فـردية على هـواتفهم

احملمولة للمتابعة ;
سيتم منح أولوية الصعود إلى العمال

األساسي
ســيـتم حــرمـان أولــئك الـذين حــصـلـوا

عــــلى نـــتــــائج مــــسح إيـــجــــابـــيـــة (
الـتـقـاطـهـا عـنـد تـسـجـيل الـوصول) أو
تـقييم صحي غـير طبيـعي من الصعود

إلى الطائرة.
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(JetBridge) يـــــعــــد جــــســــر اإلركــــاب

مــسـاحــة مـكـتــظـة حــالـيـا حــيث يـقف
الـركـاب بـالـقـرب من بـعـضـهم الـبـعض
في انـتظـار الصعـود على م الـطائرة
ستقبل ـاثال في ا و هـو ما لن يكون 
فـسيكون هـذا اجلسر أقل ازدحامًا مع
وجـود مـسافـة اجتـماعـية مـحتـرمة في

كان. نفس ا
ــســاحـة ــثــابــة ا ســيــكــون اجلــســر 
ا يضمن أن ـثاليـة لنفق التـطهيـر  ا

كـل راكب عـــــلـى مـــــ الـــــطـــــائـــــرة 
تـعقـيـمهم بـشكل صـحيح وال يـحمـلون
أي شـيء آخـر بـخالف أمــتـعـتــهم عـلى

م الطائرة.
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ســيــتــوجـب عــلى جــمــيع أفــراد طــاقم
الطائرة إرتداء معدات واقية ويقومون
بـالـتحـقق عـند عـملـيـة الصـعود من أن
جـــمــيع الـــركــاب يـــرتــدون الـــقــفــازات

واألقنعة اخلاصة بهم;
سـحون مقاعدهم قبل سـنرى الركاب 
ـنـاديل يــوزعـهـا طـاقم أن يــجـلـســوا 

الطائرة.
ســـيـــشــــمل فـــيـــديـــو الــــسالمـــة قـــسم

“االجراءات الصحية? ”

سـيـكون هـناك تـعقـيم واضح لـلكـابيـنة
ـطــهـر الـيـدوي من مع تــوفـيـر خــدمـة ا

قبل الطاقم كل 30 دقيقة.
لـقد ولت األيـام التي يأتـي فيهـا الطاقم
لـــتــقـــد وجــبـــات طــازجـــة مــتـــعــددة
ـمـتازة. اآلن  األصـنـاف في الـكـبـائـن ا
ســيـحـصل جـمـيع الــركـاب عـلى وجـبـة
ـنع أي مــعــبــأة ومـخــتــومــة مـســبــقًــا 

فيروسات من دخول الطعام.
سـيـنـمو اسـتـخـدام اجلهـاز الـشـخصي
بـشـكل مـلـحـوظ حـيث يـتـجـنـب الـركاب
ـقــعـد اخلـلــفي كـمـا لن س شــاشـات ا
ــعــامالت الـنــقــديــة مــوجـودة تــكــون ا
قـعد اخلـلفي فـارغة وسـتتـرك جيـوب ا
وســـتــعــلـق بــطــاقـــة األمــان في اجلــزء
اخلـلفي من طاولة الـدرج وهذا سيعني
ــطـبـوعـة عـلى أيــضًـا نـهـايـة اجملالت ا
ـقصورة مـ الطـائرة. مرحـبًا بك في ا

التي ال تلمسها!
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مع مـع جائحة كـورونا ستتـغير األمور
أيضًا عند الوصول إلى الوجهة:

عـــنـــد الــهـــبـــوط  ســـيــتم “تـــغـــلــيف”
احلــقــائب قــبل وضــعـهــا عــلى احلـزام

ــاسـحـات الــنـاقل; ســيـتم اســتـخـدام ا
الـضـوئـيـة احلـراريـة لـتـحـديـد الـركـاب
الـذيـن يـعـانـون من حـمى مـحـتـمـلـة أو

تطور درجة احلرارة;
عــنـد مــراقـبــة احلــدود  سـيــتم حـجب
ـــكـــاتب حلـــمــايـــة الـــضـــبــاط الـــذين ا
سـيـقومـون بالـتحـقق من جـواز السـفر

الصحّي قبل دخول البالد;
لن تـتـمـكن شـركـات الـطـيـران بـعد اآلن
من حتـــويل طــائــراتـــهــا وجتــهــيــزهــا
لـرحــلـتـهـا الـقـادمـة في غـضـون نـصف
ســــاعــــة أو أقل حــــيث يــــجـب إجـــراء
الـتنظيف العمـيق بعد كل رحلة طيران

وليس ب عشية وضحاها فقط.
ـتــوقـع أن تــتــغـيــر أكــثــر من 70 مـن ا
مـنطقة مختلفة في يوم عادي في رحلة
أي راكب السـتـعادة الـثقـة في الطـيران
CO- بــعــد جـائــحــة فـيــروس كــورونـا
VID-19 وحـتى لـو انتـهت األمور إلى
أكـثـر الـسيـنـاريوهـات تـفـاؤال فمـا بـعد
الـفـيـروس الـتـاجي لـن يـكـون كـمـا كان
قــبل الـوبــاء و سـيـكــون هـنـاك بال شك
تـغيـيرات في طـريقة سـفر الـركاب على

مستوى العالم.

عبد القادر عز الدين
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قــال نـــد الـــشـــمــالي
رئيس حزب شـبيبة
لـبـنـان الـعـربي ان
اجلـمــيع نــنــتــظـر
نـتــائج الــتــحــلـيل
اجلـــــــنــــــــائـي  في
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ
وإذا مــــا بــــيــــروت 

ند الشمالي

نـعيش هـذه األيـام ذكرى ثـورة عظـيـمة ومـلحـمـة بطـوليـة ال نـظيـر لهـا في تـاريخـنا
ـنـهـجه اإلسالمـي إنـهـا ثـورة اإلمـام احلـسـ (ع)  الـثـورة الـتي أعـادت اإلسالم 
الصـحيح و نوره الذي أراد الظـلمة إطفـائه فكانت ثورة على الـظلم والفساد¨ثورة
احلق ضـد البـاطل ثورة اإلصالح  وتـصحـيح مسـار الدين واألمـة وإصالح أمور
سـلـم كـمـا قـال اإلمام  (خـرجت لـطـلب اإلصالح في أمـة جدي ) هـذه الـثورة ا
العظـيمـة التي تـعلم مـنها ثـوار العـالم مبـادئهم الـثورية وتـعلم مـنهـا األحرار كيف
ينـالون احلريـة لألسف الشـديد يـحاول اليـوم بعض الـسياسـي اسـتغالل ذكرى
ـصـالح شـخصـيـة وفـئـويـة وطـائـفـيـة وكـان احلسـ خـرج من اجل هـذه الـثـورة  
ثل اإلنسانـية كلها و غاية بعض الساسة طائـفة أو مذهب ولم يعوا ان احلس 
تـاجرة بدم احلس ومبـاد ثورته السامية لـغايات شخصية عمـم اجلهلة ا وا
ـسـلمـ األحـرار الـغيـورين عـلى ديـنهم ـثل ا ـنـافقـون  وفـئـوية ¨احلـسـ أيهـا ا
ـسلـمـ جـمـيـعـاً عـلى اخـتالف وأوطـانـهم ¨احلـسـ حـسـ اإلنـسـانـيـة كـلـهـا وا
ـنافق في قومـياتهم وطـوائفهم  ولغـاتهم وألوانهم ¨لقـد دأب بعض السـياسي ا
مثل هذه األيام من كل عام ولغايات مفضوحة يلبسون السواد ويلطمون الصدور
ـدنـسـة بـالـسـرقـة وأمـوال الـسـحت ويـتـبـاكون كـذبـاً ويـوزعـون الـطـعـام بـأيـديـهم ا
وكب أو ذاك ريـائاً ونـفاقاً  لـيظـهروا لـلسذج احلرام ويـدسون أنـفسهم في هـذا ا
والبـسطاء من أبناء الشـعب أنهم من أنصار احلس والـسائرين على نهجه ¨كال
نافقون أنصار احلسـ والسائرون على نهجه ال يـكذبون على شعبهم وال أيهـا ا
يـسـرقـون أموال شـعـبـهم وثـروات وطنـهم وال يـبـيـعون كـرامـة أمـتـهم لألجـنبي وال
يظـلمون شعـبهم وال يجـوعوه وال يسلـبوه حقـوقه وال يحرمـوه من أبسط اخلدمات
وال يشكـلون ميليشيـات للقتل واالغتياالت وال يغـتصبون قصور وأمالك وعقارات
الـدولـة الـفـخـمة وشـعـبـهم يـعـيش في بـيـوت الـطـ والـصفـائح وفـي احلواسم وال
يــأكـلـون مـا لــذ وطـاب و شـعـبــهم يـقـتـلـه اجلـوع وآالف اجلـيـاع ويـعــتـاشـون عـلى
زابل ¨السـائرون عـلى نهج احلـس ال يتـطبـبون هم وعـوائلهم في الـنفـايات في ا
أرقى مسـتشـفـيات الـعالـم وعلى حـساب الـدولـة وشعـبهـم تفـتك به األمراض¨مـثل
رائ ال ينـتسبون الى مـدرسة احلس ومـدرسة أهل البيت هؤالء الـسياسيـون ا
(ع)¨مدرسـة الزهد والصدق واألمـانة والتضـحية واإليثار واجلـود والكرم والعدل
ـبـاد ـان احلــقـيـقي  ¨مـدرسـة اإل ـسـاواة  ومـسـاعـدة الـفـقـراء واحملـتـاجـ وا
رائ نافق ا اإلسالم السمحة ¨احلسـ بريء  من هذه الفئة من السياسي ا
̈ثم ان  شـعبـنـا أصـبح يـعرف هـؤالء جـيداً ـشـيـنة  ـارساتـهـا وأفـعـالهـا ا  ومن 
ويـعـرف كــذبـهم وريــائـهم ونــوايـاهم  ¨وعــلى خـطى الــسـيـاســيـ هـنــاك نـفـر من
تـاجرين بدم احلـس ومثـيري البـدع واخلرافات التي ال شـعوذين ا الدجـال وا
تـمس لـلشـعـائـر احلسـيـنيـة وال لـلـدين بصـلـة والـتي جاءوا بـهـا من خـلف احلدود
إليهـام السذج من النـاس أنها من الشـعائر احلسيـنية التي تـعبر عن احلزن وعن
حب احلـس وأهل بيته واحلس منها ومنهم براء ¨ومن هـذه  البدع التي تسيء
لـثـورة احلـسـ الـعــظـيـمـة والـتي يــروج لـهـا الـبـعض   تـوزيـع الـشـرابت والـكـعك
ا يؤدي الى أكـوالت في الشـوارع  والشـاي والقـهوة والدارسـ واحللـويات وا
قـطـعهـا وإحـداث الـفوضى  ¨وبدعـة الـتـطبـيـر احملـرم من كل مراجـع الشـيـعة هي
األخرى ال تـمت للشعائر بشيء بل هي اذىً للنفس وإساءة لثورة احلس ¨و بيع
السـيوف واخلناجر والقامـات في األسواق واقتنائها من قـبل األطفال واللعب بها
شـاعل وحمـلها من ـا يسبب األذى لـآلخرين بـدعة أخرى ¨وهل يـعبر إشـعال ا
قـبل شخص والدوران بها وسط اجلـموع عن مضاهر احلزن ¨وهل يـعتبر ضرب
الـظـهـر بــسالسل فـيــهـا آالت جـارحـة والــسـيـر عــلى الـنـار والــزحف عـلى الـوجه
والـصـدر الـعـاري والـتـمـرغل في الـوحل والـتـشـبه بـالـكالب نـوع من احلزن ¨هـذه
ـتاجرون بـدم احلس مـارسات واألفعـال التي أدخـلها الـدجالون وا بعـضاً من ا
لـغـايات ومـقاصـد معـروفة وغـيرهـا كثـير وفـي هذا الـصدد يـقول الـعالمة الـوائلي
رحمه الـله  وهو من أعطى للـمنبر احلسـيني مكانـته الساميـة ( احلس ال يريدك
̈احلـسـ ال يــريـدك أن تـضـرب أن تـدمي رأسك وال يــريــد مـنك أن تــذل نــفـسك 
ا يـريـدك أن تصـفع  وجه الـظالم )¨فـإذا كـان البـعض يـريد ظـهرك بـالـسالسل إ
اذا ال تـبادر اجلهات حقـاً إحياء ثورة احلـس (ع) وكمـقترح يـحقق هذه الغـاية 
ـشرفـة عـلى العـتـبة احلـسـينـيـة والعـبـاسيـة  بـاإلضافـة الى مـا تقـوم به من عـقد ا
مجـالس العزاء القيـام بعمل من شانه إيـصال صدى ثورة احلسـ ومبادئها الى
كل دول العـالم من خالل اإلعالن عن جائزة تسـمى جائزة احلسـ الدولية أشبه
بـجـائزة نـوبل  تـخصـص للـفـائزين في الـبـحوث واالخـتـراعات في مـجـاالت الطب
وعـلـوم الدين  والـفـيزيـاء والـكيـميـاء واالقـتصـاد وعـلم االجتـمـاع واآلداب وغيـرها
ثـلي مـراجـعنـا في مـخـتلف وتـوزع شـروط  هـذه اجلائـزة عن طـرق سـفاراتـنـا و
دول العـالم وتشكل جلنة في كل اختصاص من باحث وعلماء من مختلف الدول
ـقـدمـة وحتـديد الـفـائـزين مـنـهم ويـصـار الى تـوزيع لـفـحص الـبـحـوث واألعـمـال ا
اجلــوائـــز في األيـــام الــعـــشـــرة األوائل من شـــهـــر مــحـــرم وكل يـــوم يـــخــصص
الخـتــصـاص مـعـ وفـي احلـضـرة احلـســيـنـيـة الــشـريـفـة يــسـبق الـتــكـر إلـقـاء
محـاضرة عن ثورة احلس ومبادئها من قـبل أحد الباحث من الدول اإلسالمية
وبـهذه الـطـريقـة نكـون قد أوصـلنـا مبـاد ثورة احلـس وعـرفنـا بسـيرة احلـس
وتـاريخ أهل الـبـيت ألكـبـر عـدد من دول و شـعـوب الـعـالـم وأحـيـيـنـا أمـر احلـس
وأهل بيتـه بطريقة حضارية وقدمنا خدمة للعالم أجمع ولإلنسانية باسم احلس
من خالل البـحوث واالخـتراعـات التـي تقـدم في مخـتلف اجملـاالت والتي تـستـفاد
ؤسـسات الديـنية في الـعالم كله ؤسسـات العلـميـة والطبـية والبـحثيـة  وا منهـا  ا
وفي الـوقت نـفـسه نـحـد من اخلـرافـات واخلـزعـبـالت الشـعـوذة والـدجـل والـنـفاق

الذي يسئ لثورة احلس العظيمة 
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اعــلن مــســتــشــار مــحــافـظ االنــبـار
لـــلـــشــــؤون الـــريــــاضـــيــــة صـــفـــاء
الـــريـــشــاوي  عـن عــودة الـــنـــشــاط
الــريــاضي الى كــافــة مــدن االنــبــار
لـلـمرة االولى مـنـذ االزمـة الصـحـية
.وقــــال الـــريـــشـــاوي فـي تـــصـــريح
صــــحـــفـي  ان  مــــحـــافـظ االنــــبـــار
ورئــيس خـــلــيــة ازمــة كــورونــا في
احملــافـظــة عـلي فــرحــان الـدلــيـمي
وافق على عـودة النـشاط الـرياضي
في عموم مـدن االنبار لـلمرة االولى
مـنـذ االزمـة الـصـحـيـة الـنـاجـمة عن
انـــتــشــار فــيـــروس كــورونــا شــرط

االلـتزام بـقـرارات خلـيـة االزمة عـند
اجراء االلعاب الرياضية.

واضـــاف ان عــــودة الــــنـــشــــاطـــات
الـريــاضـيـة الـى مـدن االنـبــار تـأتي
بـعــد مــنــاشــدات عــديــدة اطــلــقــهـا
مــســؤولي الــنــشـاط الــريــاضي في
احملـافـظـة  مـبـينـا ان خـلـيـة االزمة
ســوف تـصــدر تــعـلــيــمـات مــشـددة
القامة الـبطوالت الـرياضية وكـيفية
الــتــعـامـل مــعـهــا في ظـل اجـراءات
كـورونـا لـتـجـنب تـسـجـيل اصـابات
ـرض .يشار الى جديـدة بفـيروس ا
ان حـكـومـة االنـبـار احملـلـيـة وبـدعم
ــنــظـمــات االنــسـانــيــة اعـادت من ا

ـــؤســـســات اعــمـــار الـــعــديـــد من ا
ــــتـــضــــررة جـــراء الــــريــــاضـــيــــة ا

العمليات االرهابية.
ومـن جـهـة اخـرى تــتـواصل أعـمـال
الـــصــيــانــة والــتــأهـــيل في مــلــعب
ــــبـي أســــتـــــعــــداداً الـــــكـــــوت األو
ألحـتــضــان مـبــاريـات دوري الــكـرة
احملــلـي بــعـــد عـــودة الــنـــشـــاطــات
الـريـاضــيـة من جـديــد. وقـال مـديـر
عــــــام دائــــــرة شــــــؤون األقــــــالــــــيم
واحملــافـــظــات في وزارة الـــشــبــاب
والـريــاضـة طــالب جــابـر في بــيـان
العب الــــعـــراقـــيـــة صـــحـــفي كـل ا
نضوية حتت لواء وزارة الشباب ا

والــريـاضــة تـشــهــد حـالــيـاً أعــمـال
تـــأهـــيل أســـتـــعـــداداً لـــتـــضـــيـــيف
ـبــاريـات بــعـد عــودة الـنــشـاطـات ا

الرياضية من جديد. 
وأضـاف جابـر شهـد مـلعب الـكوت
ـــبي حــمـــلــة واســعـــة من قــبل األو
مـالكـــات دائــــرة شــــؤون األقـــالــــيم
واحملـــــافــــظــــات في واسـط والــــتي
تـضمـنت حمـلـة تنـظيف لـكل أرجاء
لـعب من الداخل واخلارج وتـغير ا
عـــدد من قـــطع األثـــاث مع أضـــفــاء
تـغـيـرات في األجـزاء الـداخلـيي في
ـمـرات الــداخـلــيـة الـتي ـنــزاع وا ا

ستعطي منظراً مختلفاً وجميالً.
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كـربالء وكل الـقــائـمـ هـنــاك لـنـجـاح
معسكر منتخب الشباب بعد االهتمام
ـنـاسب الـكـبــيـر من تــوفـيـر الــفـنــدق ا
ـلـعب الــرئـيـسي ومالعب الـتــدريب وا

عسكر . أثناء فترة ا
5³Žô …uŽœ

وجه مدرب منتـخبنـا الوطني لـلشباب
لـكـرة الـقــدم قـحـطـان جــثـيـر الـدعـوة
لـسـبــعـة العـبـ مــغـتـربــ لاللـتـحـاق
قـبلة نـتخب خالل األيـام ا بصفـوف ا
ضـمن الـقــائـمـة األولـيــة الـتي تـواصل
حتضـيـراتـهـا لبـطـولـة آسـيا حتت 19
عـامـا. وقــدم مـدرب مــنـتـخب الــشـبـاب
ـدعـوين ــغـتـربـ ا قـائـمـة الالعـبـ ا
ــــنـــتـــخب إلـى الـــهـــيـــأة لـــصـــفـــوف ا
الـتـطــبـيــعـيـة لالحتــاد الـعــراقي لـكـرة
الـقدم وذلـك إلكـمال أوراقـهـم اإلدارية
وإصـدار اجلـواز العـراقـي بـالتـنـسـيق
مع اجلهات ذات العالقة لـيتسنى لهم
ـنــتــخب الـوطــني لــلـشــبـاب تـمــثــيل ا
نتخبات الوطـنية العراقية االخرى وا
. وضــمت قـائــمـة الالعــبـ مـســتـقــبالً
غـتـرب لـصـفوف مـنـتخب الـشـباب ا
ـوسوي : عـلي باسل ا كل من الالعبـ
ـــاركي) وأيـــسن (كـــوبـــنـــهـــاكن الـــد
اســـحــــاق (مــــلـــبــــورن فـــيــــكـــتــــوريـــا
األستـرالي) وعلي احلـمادي(سـوانزي
سـتي االنــكـلــيـزي) وكــاردو كـامــيـران
صـديق(كـرســتـال بـاالس االنــكـلـيـزي)
وأمـ نــوفل الـدخــيل (سـتــانـدرلــيـيج
البلجيكي حتت  19عاما) ومت ديار
ـــــاركي) صـــــالـح (بـــــرونـــــدبـي الـــــد
واحلــارس نـــد نـــاظم (فـــالــكـــنـــبــرغ
الــــســـــويــــدي).ويـــــعـــــد الالعب عـــــلي
احلــــمـــــادي العب ســـــوانــــزي ســـــتي
االنـكــلـيـزي الــعـراقـي الـوحـيــد ضـمن
ــتـلك جـواز ـدعــوين الـذي  قـائـمــة ا
سـفـر عــراقـيــا بـيـنــمـا يــحـتـاج بــقـيـة
دعـوين إلى إكمـال أوراقهم الالعبـ ا
اإلداريــــــة وإصـــــدار جــــــواز عــــــراقي
ليـتسـنى لهم تـمـثيل مـنتـخب الشـباب

قبلة. خالل الفترة ا
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زارَ األمـ الـعـام لـلـهـيـأة الـتـطـبـيـعـية
لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم مـحـمـد
فرحـان تـدريبـات مـنـتخـبـنا الـشـبابي
ـقام حـالياً خالل معـسكـره التـدريبي ا
ــقــدسـة وذلك في مـحــافــظـة كــربالء ا
ضمن حتـضيـراته لبـطولة آسـيا حتت

عاما والتي ستقام في 19
أوزبــكــســـتــان خالل

تـــــــشـــــــرين األول/
ــقــبل. أكــتــوبـــر ا
وقال األم العام
لــــــلــــــهــــــيـــــأة
التطبيعية
مـحــمـد
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اخـتـتم مـنـتـخـب الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم
معسكره التدريبي الداخلي الثاني في
قدسـة الذي استمر محافظـة كربالء ا
١٤ يومـاً ضمن الـتحـضيـرات لبـطولة
ـؤمل آسيـا حتت  19عـامـا الـتي من ا
أن تـقــام في الـرابع عــشـر من تــشـرين
ـــقــبل. وقــال مــدرب االول/ أكــتــوبــر ا
مـنـتـخب الـشـبـاب قـحـطـان جـثـير: إن
معـسكـر كـربالء الداخـلي كـان ناجـحاً
وتمت االستـفادة مـنه بدنـياً وفـنياً من
خالل اقــامـــة وحــدتـــ تــدريـــبــيـــتــ
صـبـاحــيـة ومــسـائـيــة وكـذلك خـوض
الــتـدريــبــات في قــاعــة احلــديـد لــرفع

. جاهزية الالعب بدنياً
wMH « V½U'«

وأضـاف جـثـيـر : عـمـلـنـا عـلى تـطـويـر
اجلـــانب الـــفـــني لـالعـــبـــ بـــإقـــامــة
مبارات تدريبيت على ملعب كربالء
ــنــتـخب من أجل الـدولي بــ العـبي ا
مــعــرفـــة مــدى اســتــيـــعــاب الالعــبــ
للوحدات التـدريبية وكـيفية تطـبيقها
بالـشـكل الـصـحـيح وتـمت االسـتـفادة
ـــبــاراتـــ من خالل تـــشـــخــيص من ا

االخـطـاء الـفـرديـة لالعـبـ بـعـد أن 
تـصويـرهـمـا وحتـلـيـلـهـمـا بـشكـل فني
. وتـــابع مـــدرب وشـــرحـــهـــا لالعـــبـــ
منتخب الشباب:  وأيضا أقمنا مباراة
ودية مع نادي اجلـماهـير في محـافظة
ـــنـــتـــخب كـــربالء وانـــتـــهت بـــفـــوز ا
بـسداسـيـة نـظـيـفـة والـنـتـيـجة ال تـهم
بقـدر أن يـتـمـكن الالعـبـون من الـعودة
ــبــاريــات خــصــوصــاً بــعــد ألجــواء ا
الــتــوقف الــقــســـري بــســبب جــائــحــة
كـــورونــــا وابــــتــــعـــاد الـالعـــبــــ عن
ـباريـات. وأشـار جـثـير التـدريـبـات وا
نتخب سيعاود تدريباته في الى: ان ا
ـــقــبل الــعـــاصـــمــة بـــغـــداد االثــنـــ ا
ــتــواجــدين في بــحـضــور الـالعـبــ ا
العاصـمة ألنـنا منـحنـا اجازة لالعبي
عسكر احملافظات على أن يلتـحقوا 

قبلة. بغداد في االيام ا
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وبـ مـدرب مــنـتـخــبـنـا الــشـبـابي في
حـديــثه: لــغــايـة اآلن ال نــعــرف شـيــئـاً
بشأن تـأجيل بـطولة آسـيا من عـدمها
رغم أن االحتــاد اآلســـيــوي أوضح في
بــيــان رســـمي عن امـــكــانــيـــة تــأجــيل
الـبـطـولــة بـسـبب قـيــود الـسـفـر وعـدم
نتخبات لذلك سوف ننتظر جاهزية ا
قبل القرار الرسـمي نهاية االسـبوع ا
وبـعـدهــا سـنـقـدم مــنـهـاجـا  تــدريـبـيـا
لـلـمـنتـخـب في حـال تـأجـيل الـبـطـولة
وســنـســتــمــر في الــتــدريـبــات لــغــايـة
خوض غمـار النـهائـيات. ووجه مدرب
ـالك الـتــدريـبي مـنــتـخـب الـشــبـاب وا
ساعد الـشكر والـتقدير إلى مـحافظة ا
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ـواقف  جدلـية حـينـما ـدرب كاتـانيـتش في  اكثـر ا مجـددا  برزت قـضـية  ا
نتخب الوطني  واجلهة برزت في وسائل االعالم قضية جتديد عقد مدرب ا
سـؤولة عن اجراء حـلقات الـتفاوض لتـشمل تلك احملـاور  صالحية الـهيئة ا
التـطبيعية بادارة تلك اجلوالت  وامكانية حسم االمر وابعاد القضية عن كل
واقع زايـدات والبـيانـات االعالميـة التي ضـجت بهـا ا حلـقات الـتشـويش وا

عنية باخبار الرياضة العراقية .. ا
ـكن ان تعلـعبه تـلك اللجـنة الـتي تمارس وبعـيدا عن الـدور الرئيـسي الذي 
دورا انـتـقــالـيـا غــايـة في االهــمـيـة  بــعـيـدا عن كـل مـا اشـيع بــكـونـهــا جـهـة
ـلـفــات  الـتي من شـانــهـا ان تـكـون تـســتـهـدف تـصــريف االعـمـال وحــسم ا
قضـايا يسيرة الى االلتفات الى ما هو اوسع عن طريق الهيئة االدارية التي
صيرية  لتاريخ الكـرة العراقية فعلينا سيـكون لها  فيصل البت بالقضـايا ا
ـفـصـلـية احتـاد الـكـرة في الوقت ايضـا ان النـنـسى ادارة مثـل تلك الـهـيـئة 
نـتخب الـوطني وابـعاده عن دائرة الذي نـحن احوج الى االهـتمـام بشـؤون ا
نتخب عنى ادق االتهامات  التي من شانها ان تلبد اجواء ا الهـواجس او 
بالـغـيوم وتـقربه مـن نفق االزمـات التـي عادة مـا تتـجـمع عنـد اي اسـتحـقاق

نتخب عن سكة االنتثارات او حتقيق بعض الطموحات .. كروي لتبعد ا
ـدرب االجـانب لفواصل من ا عـرفت قضـية ادارة ملـف التعـاقد مع ا ولطـا
لـفات  برؤية واسعة وثاقبة تؤمن حلـقات الشد واجلذب ولم تنتهي كل تلك ا
ـشـهـد الـريـاضي لـهـو نـوع من االثـارة تـرتـبط لـلـمـتـابـع ان مـا يـجـري في  ا
نتخب او ايضـا  بفواصل القلق والهواجس من مـركز مع  في  صفوف ا
 ثـغـرة مــعـيـنــة يـعـانـي مـنـهــا الـفـريـق  لـتـســتـجـلـب بـالـتــالي له وجع الـراس
ـبـاريـات من امـكـانـيـة  تـوظـيـفهـا من جـانب والـهـواجس الـتي تـنـشـا خالل ا
اخلصـوم البرازها في ذلك االستحقاق  و ابرازهـا كمصدر قوة  للفوز على

منتخبنا ..
وفي هذا الـوقت الذي تـلبد فـيه االجواء بـغشاء الـضبابـية  من جـانب تاجيل
ـسالـة جتـمـيعه نـتـخب مـتعـثـرا  االسـتـحقـاقـات الـكرويـة الـرسـميـة وبـقـاء ا
ـلفـات ال لتـؤثر وامكـانيـة اجراء مـبـاريات وديـة استـعداديـة تبـرز  مـثل تلك ا
نـتخب على اسـتراتـيـجيـة  الفـريق كـكل بل تسـهم ايـضا  بـامكـانيـة اعـادة ا
ميز في مبارياته االخيرة قبل ناسب  وا شاكل االول  رغم ظهوره ا ربـع ا
سـابقـات الريـاضية  فـي ضوء انتـشار جـائجـة فايروس اعالن ايقـاف كل ا
درب وتقييم كل النتائج ا قدمه ا كورونـا  لذلك من احلكمة ان نعيد النظر 
وقف اخلـاص بتـاجيل التي حتـققـت على يـده في الفـترة الـسابـقة  وقـراءة ا
ـطاف االستـحـقاقـات بنـاءا عـلى ما اعـلنـه االحتاد االسـيوي لـيـتم في اخر ا
ـدرب من عدمه  واجنـاز رؤية فـاوضة حلـسم  قضـية بـقاء ا تعـي اجلـهـة ا
ـدرب ال ان تـتوقف عـنـد حد  اجنـاز الـتاهل الى ـسـتقـبل ا منـاسـبة ومـهـمة 
رحـلة الثـانية من تصـفيات مونـديال قطر  2022او  اجنـاز التاهل لـبطولة ا
كاس اال االسـيوية  فحسب بل ابراز تلك الرؤى وتوسيع افقها بناءا على
اجندة يسهم بتجسيدها اهل الشان على ان تكون صفحات وسائل االعالم
الـريـاضـية مـنـبـرا مـناسـبـا الثـارة بـعض الـقضـايـا االسـتـفزازيـة  او  تـاكـيد
نـتخب وتشـتيت افكاره نـفردة  التي تـسهم بعـرقلة جـهود ا بعض االفـكار ا
فكل من يـطالع تلك الـصفحـات ويقف على كم الـبيانات الـتي انطلـقت منهذه
اجلهـة او تـلك يلـمس الـعـشوائـيـة وعدم تـقـارب وجـهات الـنـظر في اجلـهـت
ـنــتـخب  ويــدرك تـمـامـا الــلـذان يـعــتـقـد بــانـهـمــا عـلى مـســافـة قـريــبـة من  ا
ثل  الـوطن في االستـحقـاقات ـنتـخب  ابتـعاداحـدى اجلهـات عن مـحيط  ا
ـرتـقــبـة ويـدرك ان عــمـلـهــا مـحـدد بــاالسـهـام في  اثــارة بـعض الــقـضـايـا ا
ـكن منـاقشـتهـا بعـيدا عن اضـواء االعالم خصـوصا وان احلسـاسة الـتي 
شاكل  وعرقلة درب لها الـكثير من فواصل  اثـارة ا ملـفات  التعاقـد مع ا
ثال مع اجلهـود  خصـوصا في الـفتـرة التي  التـعاقـد معـها عـلى سبـيل ا
درب مـيالن وبالـتحديـد مطـلع االلفيـة الثـانيـة وعدم دفع مسـتحـقاته  االمر ا
الذي دفـعه لسـلوك الـطريق الـقانوني  في سـبيل اسـتحـصال تلك
ـدرب البرازيـلي زيكو من ـستحـقات فضال عـما واجهه ا ا
ـنتخب وكـلها امور عراقـيل ارتبطـت بفترة اشـرافه على ا
دربـ االجانب عن قـد تسـهم  بغض نـظر الـعديـد من ا

االشـــراف  عـــلـى مـــنـــتـــخـــبـــنــــا الـــوطـــني في حـــال 
همة .. استقطابهم تلك ا
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عـسكر الفـريق. ولم يتمـكن مهاوي من صـرية القـاهرة لاللتـحاق  غادر مـدافع نادي الشـرطة عالء مهـاوي الى العاصـمة ا
غـادرة مع الوفد بسبب عارض طار في العشـرين من اب اجلاري. ويستمر معسكـر الفريق حتى نهاية الشهر ا
اجلـاري استـعـداداً الستـئـنـاف مبـاريـات دوري ابطـال اسـيـا. وكان الـشـرطة قـد حـقق فـوزه االول جتريـبـياً
قـام حـاليـاً في الـقـاهرة عـلى فـريق النـجـوم  احد انـديـة الدرجـة االولى بـعد خالل مـعسـكـره التـدريـبي ا

صري  بهدف دون رد جاءا بامضاء كل من احمد جالل ومحمد مزهر. متاز في الدوري ا ا
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اندية االنبار
تعاود نشاطاتها
من جديد بعد
توقف بسبب
كورونا
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كـــشف رئـــيس االحتـــاد الـــعــراقـي لــتـــنس
يزانية الريشة بشتيـوان مجيد نادر أن ا
احملــدودة حتـد من إقـامــة نـشـاطـات أوسع
للـعبـة. وقال نـادر  في تصـريح صحفي إن
الـيـة احملدودة حتـد من إقـامة ـيزانـيـة ا ا

نـشاطات لـلبـطولـة محـليـاً وخارجـياً لذلك
فــان الــبــطــوالت لن تــتــعــدى الــواحــدة او
اثـــنــيـــ في الـــعــام الـــواحــد. وأوضح أن
االعالم العراقي ال يسـلط الضوء على على
احتاد الريشة وهذا سـبب اخر ايضاً لعدم
انـتـشـار اللـعـبـة في الـعراق فـنـحن نـعاني

اإلهــــــمــــــال مـن جــــــمـــــــيع
اجلـــوانب. يــــذكـــر ان نـــادر
سبق وان  اختيـاره رئيساً
لالحتاد الـعربي للـريشة. وفي
سـيـاق مـنـفصـل أوضح مـهاجم
القـوة اجلويـة حمـادي أحمد أنه
ســــيـــــكــــمـل مــــســـــيــــرتـه كالعب
وســــــيـــــــتــــــرشـح في ذات الـــــــوقت
النـتخـابـات الهـيئـة اإلداريـة للـنادي
ــــــقـــــررة فـي الـــــثـــــانـي عـــــشــــــر من ا

ـقـبل. وقـال أحـمـد في سـبـتـمـبـر/أيـلـول ا
تـصـريـحــات صـحـفـيــة إن فـكـرة االعـتـزال
مـؤجــلــة وهـنــاك قـدرة لــديه عــلى الـعــطـاء
ـــلـــعب. وتـــابع: مـــا زلت أمـــلك مــا داخل ا
ــسـانــدة زمالئي أقــدمه لــلـقــوة اجلــويــة 
ـقبل. ـوسم ا لـلمـنـافسـة عـلى الـلقب في ا
وأردف مسـألة الـترشح النـتخابـات الهـيئة
ـلعب اإلداريـة ال تتـقـاطع مع رحلـتي في ا
وبـالــتــالي أســعى خلـدمــة الــقـوة اجلــويـة

العبا وإداريا في آن واحد.
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حددت الهـيئة الـتطبـيعية في
االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـقـدم
وسم التوقيت األقرب النطالق ا
ـمـتـاز لـكرة اجلـديد مـن الدوري ا
الــقــدم. وقـال رئــيس الــهـيــئــة ايـاد
بنيان في تصريح صحفي  إن الهيئة
الــتـطـبــيـعـة مــازالت تـنـتــظـر قـرارات
خـــلــيـــة االزمــة من اجـل اســتـــئــنــاف
ـمـتاز. مـنـافسـات الـدوري الـعـراقي ا
وأوضح أن بـــعــد الــســمــاح لألنــديــة
بـإجـراء الـتــدريـبـات سـنـحـدد مـوعـد
مـتاز بعد  45يوماً انطالق الدوري ا
الى شهرين كي تستعد األندية بشكل
جــيـــد. وكــان احتــاد الــكــرة قــد حــدد
ــقــبل الــعــشـــرين من شــهــر أيــلــول ا
ـــمـــتــاز مـــوعـــداً النـــطالق الـــدوري ا
وأعـــلـن نـــادي اخلــــطــــوط اجلــــويـــة
الـــريــاضي تـــمــاثل رئـــيس الــهـــيــئــة
اإلدارية والنـجم الدولي الـسابق ليث
حـسـ لـلـشـفـاء من فـيـروس كـورونـا

ستـجد كـوفيد  19وذكر النادي في ا
بـــيــان صـــحــفي ان رئـــيس الــهـــيــئــة
االداريـــة لــنــادي اخلـــطــوط اجلــويــة
الـكابـ ليـث حسـ يـتمـاثل لـلشـفاء
الــتــام من فـايــروس كــورونـا بــعــدمـا
أظـهــرت الـفـحــوصـات الـطـبــيـة الـتي
خــضع لــهــا سالمــته من الــفــيـروس.
وأوضح ان واحـــد وعــشــريـن  يــومــاً
نـزلي قـضـاهـا الـكـابـ في احلـجـر ا
وأصــر فــيــهــا عــلى عــدم نــشــر خــبـر
اصابتهِ لألعالم حُرصاً منه على عدم
زرع الــــقــــلـق واخلـــوف فـي نــــفـــوس
مُحـبـيه من الشـعب الـعراقي بـصوره
عـامــة والـوسط الـريــاضي عـلى وجه
الـتـحـديـد. وبـدوره وجه لـيث حـسـ
ـــســؤولــ شـــكــره وتـــقــديـــره لــكل ا
واإلعـالمـــــيـــــ والـــــصـــــحـــــفـــــيـــــ
والــريـــاضــيــ الــذين يــتــصــلــون به
لالطــمـئـنــان عـلـيه ويــتـمـنـى الـشـفـاء
ــــصــــابــــ بــــهـــذا الــــعــــاجل لــــكل ا

. الفايروس اللع
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فـرحــان: إن زيـارة مــعــسـكــر مـنــتـخب
ـتــابــعـة الـشــبــاب في كــربالء جــاءت 
ـتـطـلـبات ـعـسـكـر وتـقـد ا أجـواء ا
الك كـــافـــة الــتـي يـــحـــتــاج إلـــيـــهـــا ا

الــتــدريــبي

الفعلية استعدادا للبطولة اآلسيوية.
w×B « l{u «

تفاقم عدد اإلصابـات بفيروس كورونا
ـــســــتــــجـــد فـي الـــعــــراق دفع وزارة ا
الــصــحــة الــعـــراقــيــة وخــلــيــة األزمــة
للتـشديـد على منع الـتجـمعات واحلث
عـلى الـتــبـاعـد االجــتـمـاعي وبــالـتـالي
باتت فرصة جتمع الـفريق معقدة جدا
رغم اقـتـراب مـوعـد الـبـطـولـة. اجلـهاز
الفـني بـات عـاجـزا عن تغـيـيـر الوضع
احلـــالي ألن الـــقـــرارات الــصـــادرة من

إدارة أزمة اجلائحة واجبة التنفيذ.
WKDF  WDš

ـنتـخب قـحطـان جثـير رغم أن مدرب ا
قدم برنامج حتضيرات الـفريق للهيئة
كلفة بإدارة االحتاد لكنه التطبيعية ا
ـنتـخب بحـاجة بقي أسـير الـظروف. ا
إلى تــدريـــبــات أولـــيــة ومــعـــســكــرات
داخـلــيـة وخـارجــيـة وخــوض عـدد من
ـبـاريــات الـتـجــريـبـيـة لــكن يـبـدو أن ا

الظروف احلالية تمنع ذلك.
w½b³ «  ËUH² «

ـشـاكل الــتي سـتـواجه الـطـاقم أكـبـر ا
الـــفـــني هي الـــتـــفـــاوت الـــكــبـــيـــر في
سـتـوى الـبـدني لالعـبـ ألن مـنـهاج ا
ـنــزل الــذي أعـده الـتــحــضــيـر داخـل ا
مدرب اللياقة البدنية أحمد جمعة غير
كاف. اجلـهـاز الفـني سـيـصطـدم بـهذه

ــشــكــلـــة في أول جتــمع وســـيــتــأثــر ا
الـفـريـق في الـبـطــولـة بــأزمـة الـلــيـاقـة
الـبــدنــيــة. عـلى اجلــانب اآلخــر يــبـدو
نتخب اليابـاني أكثر جاهزية وكذلك ا
نـظــيــره الـكــوري اجلــنـوبـي. وأوقـعت
قرعت نهائيات كاس شباب أسيا التي
ــاضي في جــرت نـــهــايـــة األســبـــوع ا
مالـيزيـا  منـتخب شـباب الـعراق حتت
سنة  ضمن اجملـموعة الـثانية الى 19
جـانب مــنـتـخــبـات الــبـحــرين وكـوريـا
اجلنوبية واليابان التي ستقام للفترة
قـبل من  14الى  31من تـشريـن أول ا
راقب في  أوزبكستـان  وتعد بنـظر ا
ــتـابــعــ لــلــكـرة األســيــويــة أنــهـا وا
األقوى بـ اجملمـوعـات األربع قبل ان
يصـفهـا مدرب مـنتـخبـنا عـدنان جـثير
بــاجملــمــوعــة احلــديـديــة مــا تــتــطــلب
احلـاجـة الى فـتـرة إعـداد منـاسـبـة من
نـافسـة  عـلى تخـطي اجملمـوعة اجل ا
ثل الطريق نـحو الوصول الى وذلك 
الـنــهـائـيــات في مـهــمـة تــبـدو صــعـبـة
ويـأمل  ان تـتـوفـر ظـروف اإلعـداد  من
اجل الـدخــول بـقــوة لــلـتــصـفــيـات من
ـباريات خالل جمع الالعـب وإقـامة ا
الـتــجــريـبــيــة والن الـبــطــولـة ســتــقـام
بـالـتـزامن مع  مـا تــبـقى من مـبـاريـات
للمـنتـخب الوطـني األول في تصـفيات

كاس العالم وأ اسيا.

ــثـالـي لـلــيـوث من أجل الــتـحــضــيـر ا
الـرافــدين قــبل االســتــحـقــاق الــقـاري.
ونقل االم الـعام حتـيات السـيد اياد
بـنـيـان رئـيس الـتــطـبـيـعـيـة  ألعـضـاء
الــــوفــــد كــــافــــة وأكــــد: أن الــــهــــيــــأة
التـطبـيعيـة حريـصة كل احلـرص على
الك نهاج الكامل الذي قدمه ا توفير ا
الـتـدريـبي لــلـمـنـتـخـب من مـعـسـكـرات
تدريبـية ومـباريـات ودية خالل الـفترة
ـقــبــلـة من أجل رفـع وتـيــرة اإلعـداد ا
قبل الـذهـاب إلى أوزبـكسـتـان خلوض
غـمـار الـبـطـولـة. وسـيـلـعب مـنـتـخـبـنـا
الشبابي باجملموعة الثانية في بطولة
آسيـا لـلـشـباب إلـى جانب مـنـتـخـبات
اليـابان وكـوريا اجلـنوبيـة والبـحرين.
وثـمن جــثـيــر مـوقف وزيــر الـشــبـاب
والـريــاضــة عــدنــان درجـال لــتــكــفـله
نـتخب في كربالء وتـوفير عسـكر ا
مستـلزمـات النـجاح كـافة لكي
ــنـتــخب يـواصـل ا
حتضـيراته

قحطان جثير



AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكاالت: قرر الـنجم األرجنتـيني ليونـيل ميسي تغـيير خطته لـلرحيل عن فريـقه برشلونـة بعد الفاكس
الذي أرسله إلـى إدارة النادي هـذا األسبـوع. وطلب ميـسي عقـد اجتـماع مع مسـئولي الـبلـوجرانا لـبحث مـسألة
انتـقاله الـتي ال يزال يـصـر علـيهـا رغم إدراكه أن األمر لن يـكـون بصـورة مجـانيـة مع وجود شـرط جزائي بـ700
ـوسم هو ملـيون يـورو في عـقده. وأرسل مـيـسي فاكـسًا إلدارة بـرشـلونـة منـذ أيـام قلـيلـة يـخبـرها فـيه بـأن هذا ا
كنه الرحيل األخير له مع الفريق الـكتالوني. وبـحسب صحيفـة "ماركا" اإلسبـانية فإن ميـسي يعلم جيـدًا أنه ال 
مجانًـا هذا الصـيف وفي نفس الـوقت سيكـون من الصـعب تفعـيل الشـرط اجلزائي في عقـده والبالغ  700مليون
يورو. وأكدت الصـحيفة أن إدارة برشـلونة لن تغـير موقفـها بشأن الـتخلي عن أسطـورة النادي دون دفع الشرط
اجلزائي فـي عقـده رافـض إجـراء أي مـحـادثات مع الـالعب. وأوضحت الـصـحـيفـة أنَّ إدارة بـرشـلونـة طـالبت

ميسي بتجديد عقده مع الفريق أو عدم الرحيل بأي شكل من األشكال.

7
W½uKýdÐ sŽ qOŠdK  t²Dš dÒOG¹ w O

wÝU*« Í—Ëb UÐ r uN u²Ý ¡UI  w  Î«b¹bł ÎUOÐ—Ë√ ÎUL — oÒI×¹ r u¼—U

{ لــنـدن  –وكــاالت: كــشــفت بــطــولـة
العالم لسباقات فورموال  1للسيارات
ؤلف يوم الثالثاء عن جدول  2020ا
من  17ســبـاقــا حـيث ألـغــيت جـائـزة
الـص الـكـبرى بـسـبب وبـاء كوفـيد-
 19بيـنمـا عادت تـركيـا ألول مرة مـنذ
 2011وســـتــســـتــضـــيف الــبـــحــرين
.وأوضــحـت فــورمـوال  1في ســبـاقــ
بــيــان أن حــلـــبــة اســطـــنــبــول بــارك
ستـسـتضـيف سبـاقا في  15نوفـمـبر
تـشرين الـثـاني قبل سـبـاقي البـحرين
في أواخـر نــوفـمــبـر تــشـرين الــثـاني
ومطلع ديسمبـر كانون األول ويختتم
وسم في أبـوظبي يوم  13ديسـمبر ا
كــــــــــــــانـــــــــــــــون األول فــي يــــــــــــــاس
مـاريـنـا.وسـيـسـمح بـعـدد مـحـدود من
اجلمـاهيـر في بعض الـسبـاقات وباع
ـنظـمـون في جـائزة روسـيـا الكـبرى ا
بـالفـعل تذاكـر لـسبـاقهم في سـوتشي
فـي ســبــتـــمــبـــر أيــلــول.وأقـــيــمت كل
ـاضــيــة مــنـذ الــســبــاقـات الــســتــة ا
ــؤجل في الـنــمـسـا ـوسم ا انــطالق ا
اضي خلف أبواب في يوليو تـموز ا
مـغلـقـة.وأكدت فـورموال  1تنـظيم 13

سـبـاقـا حتـى يوم الـثالثـاء وكـلـها في
ــنـافــســات في أوروبــا بــعــد إلــغــاء ا
األمريكت واتـضحت الرؤية الثالثاء
.وضم اجلدول أمام الـفرق والـسائـق
األصلي الذي نشر قبل اجلائحة 22
سـبـاقـا وهـو رقم قـيـاسي لـكن ألـغيت
ــا أحـدث ســبــاقـات مــثل مــونــاكــو 
اضطرابـا باجلدول.وقـالت فورموال 1
”بحزن شـديد لن نتمـكن من التسابق
وسم “مضيـفة أنها في الص هذا ا
ـكن ـقـبل.و تـتـطـلع لـلـعـودة الـعـام ا
اعـتــبـار سـبــاق تـركــيـا الـوحــيـد هـذا
الــعـــام الــذي ال يـــنــتـــمي ألوروبــا أو
الشـرق األوسط حيث تـقع احللـبة في
اجلـــزء اآلســـيـــوي من اســـطـــنـــبــول.
وألـــغــــيت ســـبــــاقـــات في الــــيـــابـــان
وسـنـغافـورة وأذربـيـجان وأسـتـرالـيا
بسبب الفيروس.وقال فورال آك مدير
شـرفة عـلى حلبـة اسطـنبول اجلهـة ا
”يسعدنا ويشرفنا استضافة السباق
مــجـددا في تــركـيـا ضــمن فـورمـوال 1
أكـبـر بـطـولـة لــريـاضـة احملـركـات في
الـعالم.“كـان من أهم أسـبـاب مـوافـقة
مــســؤولي فــورمــوال  1عــلى إضــافــة

حــلــبــة اسـطــنــبــول إلى اجلــدول انه
خالل تسع سنـوات غابت فيهـا تركيا
عن الـبــطـولــة حـافــظت احلـلــبـة عـلى
نـــشـــاطـــهــا وجـــاهـــزيـــتــهـــا طـــيـــلــة
الوقت.“وحظيت حـلبة اسـطنبول في
. الـسـابق بـشـعـبــيـة وسط الـسـائـقـ
والـســائـقــون احلـالــيـون الــوحـيـدون
الذين فـازوا هنـاك هم كيـمي رايكونن
ولـويس هـامـيـلـتـون بطـل العـالم ست
مرات وسيبـاستيان فـيتل بطل العالم
أربع مــرات.وقــال اســتــيــبــان أوكـون
سائق رينو للـصحفي مؤخرا ”إنها
ـة حــلــبـة تــنــتــمي لـلــمــدرسـة الــقــد
وتذكـرني بـاألجواء حـ كنت أشـاهد
الــتـلــفـزيــون وأنـا صــغـيــر. سـتــكـون
أجواء مـثـيرة.“وسيـتم اطالق اسمي
جائزة البحرين الكبرى وجائزة حلبة
الــصــخـــيــر الــكـــبــرى عــلـى ســبــاقي
الــبـحــرين في  29نــوفــمــبــر تــشـرين
الثاني والـسادس من ديسمـبر كانون
األول.وسـتكـون حلـبـة الصـخيـر ثالث
وسم حلبـة تستـضيف سبـاق هذا ا
بــعـــد رد بـــول ريـــنج الـــنــمـــســـاويــة

وسيلفرستون البريطانية.
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والـت ديـــــــــــزنـي بـــــــــــالـــــــــــقــــــــــرب مـن
صنف أورالنـدو.وسينتقل سيـلتيكس ا
الـثـالـث الـفـائز -4صـفـر فـي الـسـلـسـلة
الــتي حتــسم عــلى أســاس األفــضل في
نـطقة سـبع مبـاريات إلى قبل نـهائي ا
ــصـنف الــشــرقــيـة حــيث يــلــتـقـي مع ا
ـصـنف الـسـابع الـثــاني تـورونـتـو أو ا
.وأحــرز جــيـســون تــاتـوم 28 بــروكــلـ
نـقـطة بـينـها سـبع في اخر  3.05دقـيـقة
في الـربع الثـالث عنـدما كانت الـنتـيجة
تشير للتعادل  77-77ليتقدم سيلتيكس
 77-89قــبل بــدايــة الــربع الــرابع.ورغم
خـــســـارته حـــاول فـــيالدلـــفـــيــا جتـــنب
اخلــــــــــروج مـن الــــــــــدور األول لـألدوار
اإلقــصــائـيــة لــلـمــرة األولى مــنـذ 2011
حـــيث كـــان مــتـــقـــدمــا فـي الــربع األول
وحـــــافـظ عـــــلى تـــــقـــــدمه  57-58قـــــبل

االستراحة لكنه خسر في النهاية.

الــســلــة األمــريــكي لــلــمــحــتــرفــ لــيل
األحــــد.وســـجل كــــيـــمـــبــــا ووكـــر العب
ســيـلــتـيـكس  32نــقـطــة في فـوز فــريـقه
 106-110عــلـى ســيــكــســرز في مــجــمع

{ واشــنـطن  –وكــاالت: حـقق بـوسـطن
ســيـــلــتــيــكس انــتـــصــاره الــرابع عــلى
فـيالدلـفـيـا سـيـفنـتي سـيـكـسـرز بـالدور
األول لـألدوار اإلقصائـية في دوري كرة
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{ واشـنطن  –وكـاالت: فـقدت بـطولـة سيـنسـناتي
ـفـتـوحة لـلـتـنس أبـرز مصـنـفـت في مـنـافـسات ا
ــصــنــفــة األولى الــســيـــدات يــوم األحــد بــوداع ا
كـارولـيـنــا بـلـيـسـكـوفـا والـثـانـيـة صـوفـيـا كـيـنـ
لـلـبـطــولـة الـتي تُـعـد اسـتـعـدادا لـبـطـولـة أمـريـكـا
ـفتـوحة.وأطـلقت التـشيـكية بـليـسكـوفا التي لم ا
تـشارك في الدور األول  11ضـربة إرسال سـاحقة
لـكـنهـا ارتـكبت أيـضـا تسـعـة أخطـاء مـزدوجة في
ضـربـة اإلرسـال خـالل خـسـارتـها  5-7و 4-6 أمـام
الـروسـية فـيـرونيـكـا كودرمـيـتوفـا. وعانـت كيـن
فتوحة أيضا للمضي قدما عقب بـطلة استراليا ا
فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد- 19لتخسر -6
 1و 6-7أمـام الفـرنسيـة اليز كـورنيه التي تـغلبت
ـشاركـة ببـطاقة عـلى األمريـكيـة كاثـرين مكنـيلي ا
دعــوة -6صــفــر و 4-6فـي الــدور األول وخــســرت
عـشر نقاط فقط في اجملموعة األولى.وقالت كين
”ال أشــعــر بــوجــود أي إيــقــاع في أدائي. ال أدري
كــيف سـمـحت بــحـدوث ذلك. حـرفـيــا ال أسـتـطـيع
. الـشعـور بالـكرة وال أدرك كيف مـرت اجملمـوعت
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يوم قـيود جـديـدة إذ إن الدول تـريد
بـــأي ثـــمن مـــحـــاولـــة وقف تـــفـــشي
اإلصـابـات لـتـجنّـب فـرض العـزل من
ـانيا جديد عـلى سكـانهـا.ووضعت أ
منـاطق فرنـسـية مـثل إيل دو فرانس
وباريس وبروفانس ألب كوت دازور
ـــنــاطــقــة ذات اخملــاطــر في خــانــة ا
بـــســــبب ارتـــفــــاع عـــدد اإلصـــابـــات
فـــيـــهــا.وحـــذّرت وزارة اخلـــارجـــيــة
انية على موقعها اإللكتروني من األ
"الرحالت السياحية غير الضرورية"
ـــنـــاطـق مـــا يـــعـــني أنه إلى هـــذه ا
ـسافرين الـعائدين إلى يتعـ على ا
ـانـيــا من هـنـاك أن يــجـروا فـحص أ
الكشف عن كوفيد- 19وأن يخضعوا
حلــــــجــــــر صــــــحـي بــــــانــــــتــــــظــــــار
الـنــتـيــجـة.وتــعـتــزم إسـبــانـيــا الـتي
جتـاوزت االثــنــ عـتــبـة الـ 400ألف
إصـابـة فـرض "تـدابـيـر صـارمـة" في
الـعاصـمـة مـدريـد مـثل عـزل مـناطق
مـحددة أو احلـدّ من حـركـة الـسـكان
وفق مـا أعـلن مـديـر مـركـز الـطـوار
الصحية في وزارة الصحة فيرناندو
سيمـون.في إيطـاليا حتـوّلت جزيرة
ســرديــنــيــا الــوجــهــة الــســيــاحــيــة

عبـر حسـابه على تـطبـيق انسـتغرام
"ال أعاني من أي عـوارض" موضـحا
أنه قـرر الـتـزام الـعـزل الـصحـي بـعد
أن ذهب إلى حــفل اجلــمــعــة لم يــكن
ـشـاركـون فـيه يـحـتـرمـون الـقـيـود ا
بـــحــــسب صـــحـــيــــفـــة "جـــامـــايـــكـــا
غـلــيــنـر".وقــال الـريــاضي الــبـالغ 34
غادرة عاماً "أجريت فحـصاً السبت 
(جـامــايـكــا) ألنه لـديّ عــمل يـجب أن
أجنــــــــزه. أحــــــــاول أن أتــــــــصـــــــرف
ـــســـؤولـــيــــة".وجـــاء إعالن بـــولت
اإلثنـ بـالـتـزامن مع إعالن بـاحـث
في هـــونغ كــونـغ عن اكــتـــشــاف أول
حـالـة في الــعـالم إلصـابــة بـفـيـروس
ستـجد للمرة الـثانية.وقال كورونا ا
كــلـــفن كـــاي-وانغ تــو أحـــد مــعــدّي
الـــدراســـة لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس
ــرضى الــذين ســبق أن أُصــيــبــوا "ا
بــكـــوفــيــد- 19يــجب أن يـــبــقــوا في
أذهانـهم أنهم قـد يُصـابوا من جـديد
ويـــجب أن يـــحـــتـــرمـــوا الـــتـــبـــاعـــد
اجلـــســدي ويـــضــعـــوا الـــكــمـــامــات
ويغـسـلـوا أيـديهم".وإذ يـبـدو اخلـبر
مقلقاً في غيـاب اللقاح لكن اخلبراء
يحذّرون من استخالص استنتاجات
ـنـاعـة.في مـتـسـرعـة في مــا يـخص ا
االنتـظـار يواصل الـفـيروس تـفـشيه
في كافـة أنحـاء الـعالم مـسجّالً أكـثر
. من  810آالف وفــاة مــســاء االثــنــ
ويــــســـتــــمـــرّ أيـــضــــاً في تــــقـــويض
االقتـصـادات وبث الـفـوضى في عدد
ال يُـحــصى من األحــداث الـريــاضـيـة
والسيـاسيـة والثـقافيـة والديـنية.في
قـطـاع الـسـفـر الـبريـطـاني أكـثـر من
تـــســـعــ ألـف وظــيـــفـــة أُلــغـــيت أو
معرّضـة لإللغـاء بسـبب الوباء وفق
جــمــعــيــة وكالء الــســفــر "أبــتــا".أمـا
بالـنـسـبة القـتـصاد جـنـوب إفريـقـيا
فيُـتوقع أن يـستـغرق خمـس سنوات
ـــعــلن عــام لــلـــخــروج من الـــركــود ا
ـــــتــــحــــدة الــــتي  ?2020وفق األ ا
تـخـشى ارتـفــاعـاً حـاداً في مـسـتـوى
الـفــقــر والـتــفـاوتــات.وقـال مــسـؤول
ي إن الـوبـاء سـاهـم في تـقـلـيص أ
مخـاطر االعـتداءات في الـدول األكثر
اسـتقـراراً. فـيـمـا تزايـد الـتـهـديد في
مـــــنــــاطق الـــــنــــزاع مــــثـل الــــعــــراق
وسـوريــا.وفي الـبــيـرو جتــاوز عـدد
اإلصـابـات اإلثـنـ عـتـبة الـ 600ألف
وأودى الـوبـاء بـحـياة  150شـخـصاً
خالل الــســاعــات األربع والــعـشــرين
األخـــيــــرة. من جـــهـــتــــهـــا أحـــصت
البـرازيل االثـن  565وفـاة أكثـر من
الـيـوم الـسـابق مـا يـرفع احلـصـيـلـة
اإلجــمــالــيـــة إلى أكــثــر من 115,300
ـرحــلـة.وتُــفـرض كل وفـاة في هــذه ا

{ لنـدن- وكاالت: يـقتـرب العب ريال مـدريد خـاميس رودريـجيـز من االنضـمام
ا ذكرته تـقارير صـحفيـة. ونقلت مـتاز وفقـا  إلى أحد فـرق الدوري اإلجنلـيزي ا
يري قـوله إن رودريجيز صحـيفة "ذا صن" عن الـصحفي اإليـطالي تانـكيردي بـا
ـالـيـة الـشـخصـيـة لالنـتـقـال إلى إيفـرتـون الـذي يـشـرف على وافق عـلى الـبـنود ا
ـيــري أن رودريـجـيـز ـدرب اإليــطـالي كـارلــو أنـشـيـلــوتي.  وأضـاف بـا تـدريـبه ا
سـيتقاضى  4.03ملـيون إسترليـني في العام الواحد مع الـ"تـوفيز" ما يعني أنه
وافق عـلـى تـخـفـيـض راتـبه األسـبـوعـي مع ريـال مـدريــد والـذي يـبـلغ  140ألف
دة  4أعـوام.  وكان تـد عـقده اجلـديـد  إستـرلـينـي في األسبـوع ويـتوقـع أن 
رودريـجيز قـد انتـقل إلى ريال مـدريد عام  2014عـندما كـان أنشـيلـوتي مدربا
لـكي وعاد االثـنان لـلعـمل معا عـندمـا انضم الـدولي الكـولومبي إلى للـفريق ا
بايـرن ميـونخ عـلى سـبيل اإلعـارة. وبـقي على إيـفـرتون االتـفـاق مع ريال مـدريد
على قيـمة الصفقة عـلما بأن رئيس النـادي اإلسباني فلورنتـينو بيريز سبق وأن

صرح بـأن عـلى ناديـه بيع بـعض الالعـبـ قبل إجـراء تـعـاقات جـديـدة هذا
الـصـيف وهـو يـطالب بـ 22.5ملـيـون إسـتـرليـني مـقـابل الـتـخلي عن

رودريجيز.

ثــالـــثــا.وحــسم الــســـويــدي مــونــدو
ي دوبالنـــتــيس حـــامل الــرقم الـــعــا
مـنـافـسـات الـقــفـز بـالـزانـة لـصـاحله
مــــحـــقــــقـــا  6.01مــــتـــر بــــفـــارق 28
ســـنــتــيـــمــتـــرا عن الــبـــلــجـــيــكي بن
بــرودرز.وكــانت قـــفــزة دوبالنــتــيس
ـوسم كـافـيــة لـتـكـون األفــضل هـذا ا
كـمـا كسـر الـرقم الـقـيـاسي لـلـبـطـولة
ـبي ـلـعب سـتـوكـهـولم األو وأيـضـا 
ـبـيـاد الـذي  تـشـيــيـده من أجل أو
.1912وفــشل دوبـالنــتـــيس في ثالث
مـــحــــاوالت لـــعـــبــــور ارتـــفـــاع 6.15
مـتـر.وعـزز دانــيـيل شـتـال من جنـاح
الـسـويـد صـاحـبـة الـضـيـافـة عـنـدمـا
انتصر في منافسات رمي القرص إذ
حقق  69.17 متـر فـيـما قـدم مـواطنه
ـــون بـــيــتـــرســـون أفـــضل رقم ســـا
شـــخــصـي بــتـــحـــقــيق  67.72 مــتــر
ـــركــز الــثـــاني.وصــمــد لــيـــحــصــد ا
األمـــريـــكي دونـــافـــان بـــرازيـــر أمــام
مــحــاوالت الــكــنــدي مــاركــو أروب
لـيـفــوز بـسـبـاق  800 مـتـر
عـــــــــلـى الــــــــــرغـم من
اإلصــــــــــــابــــــــــــة فـي

قدمـــــه. 

دير { بـاريس- وكاالت: تواصل زين الدين زيدان ا
الـفـني لـريـال مـدريـد مع مـدافـعه الـفـرنـسي رافـائـيل
ــتــواجـد مـع مـنــتــخب بالده حــالـيــا وأبــلـغه فـاران ا
بـضـرورة عـقـد جـلـسة مـعه عـنـدمـا يـعـود من مـعـسـكر

الــديـوك. وأنـهـى فـاران مـوســمه مع الــريـال بـشــكل سـيئ
لـلـغـايـة بـعـدمـا تـسـبب في خـروج الـفـريق من دوري أبـطـال أوروبا
عــلى يـد مــانــشـســتـر ســيـتي فـي ثـمن الــنـهــائي. ولم يــنـشــر الـدولي
الفـرنسي أي شيء عبر حـساباته على مواقع الـتواصل االجتماعي
مـنـذ ذلك احلــ حـيث تـعـرض لــضـغـوطـات كـبـيــرة. وبـحـسب مـوقع
ديفـينسا سـينتـرال اإلسباني فـإن زيدان أخبر فـاران قبل أيام قـليلة
بأنه يـريد االجتمـاع به في مكتـبه بشكل مـنفرد بعـد مواجهـة السويد
ـقبل. وسـيحـاول زيدان وكرواتـيا فـي دوري األ األوروبيـة الشـهر ا
خالل هذا الـلقاء أن يـظهر لفـاران مدى ثقـته في قدراته حيث يـعتبره
أحد أفـضل الالعـبـ في العـالم وال يـريـد أن تلـقي مـواجـهة الـسـيتي

بظاللها عليه كثيرًا.

d−(« qšb¹ X uÐ s¹UÝË√ wJ¹U U'« Í—uDÝ_« ¡«bF «
{ واشنطن) ,أ ف ب) - أعلن العداء
األســــطــــوري اجلــــامــــايــــكي
أوسـاين بـولت االثـنـ أنه
الـــتــزم احلـــجـــر احلــصي
بـانـتـظـار تـأكـيـد نـتـيـجـة
فــــــحـص الــــــكــــــشـف عن
كـــــوفـــــيــــد- ?19في ح
ــــانــــيــــا بــــعـــدم أوصت أ
الــــــســـــفــــــر إلى بــــــاريس
والــــكــــوت دازور.وأكــــد
عتزل من العداء ا
كيـنـغـسـتون

الشهـيرة بـسبب شـواطئـها اخلالبة
إلى "مركـز" لـلـفيـروس هـذا الـصيف.
ويتضمن هذا األمـر خطر أن يتفشى
ــنــاطق اإليــطــالــيــة ــرض في كل ا ا
عــنـدمــا ســيـعــود أكــثـر من  250ألف
مصـطـاف مـتواجـدون عـلى اجلـزيرة
ــقـبــلـة.وال إلى مـنــازلــهم في األيـام ا
ـتحدة الـدولة األكثر تزال الواليات ا
تـضـرراً جـراء الــوبـاء في الـعـالم مع
 883وفــاة جـــديــدة وقـــرابــة  72ألف
إصابـة جـديدة في يـوم واحـد.واتّهم
الــرئــيس األمــيــركي دونــالـد تــرامب
الـذي يـقـود حمـلـة انـتـخـابـيـة لـلـفوز
بواليـة ثانـيـة وتتـراجع شـعبـيته في
استطالعات الرأي خـصوصاً بسبب
إدارته الــسـيــئــة لألزمــة الـصــحــيـة
ــوقـراطــيـ االثـنــ خــصـومه الــد
بــاســتـخــدام كـوفــيـد-" 19لـتــجـيــيـر
االنتـخـابـات" لصـاحلـهم. وفي الـيوم
الــسـابـق كـان مــنــافــسه جــو بـادين
اتّــهــمه بـ"الـــتــخــلي عن دوره" وسط
أزمــــة كــــوفــــيــــد-.19  كــــمــــا حــــطم
الـنـرويــجي كـارسـ فــارهـولم رقـمه
األوروبي الشـخـصي في سـباق 400
متـر حـواجـز خالل لـقاء سـتـوكـهولم
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العب من سيلتكس في مباراة

{ واشــــــنــــــطن  –وكـــــاالت: قــــــال االحتـــــاد
األوروبي لكـرة القدم (اليويفا) يوم االثن إن
سـلـوفـان براتـيـسالفـا خـسـر في الدور األول
لــــتـــصــــفـــيــــات دوري أبـــطــــال أوروبـــا ضـــد
كالكــســفــيك الـــقــادم من جــزر الــفــارو بــعــد
اكـتشـاف حـالـة إصـابة بـفـيـروس كـورونا في
صـــفـــوف الــفـــريـق الــســـلـــوفـــاكي.وكـــان من
ـبـاراة يـوم  19 آب لـكـنـها ـفـتـرض إقـامـة ا ا
ـدة يوم بعـد اكتشاف حـالة إصابة تأجلت 
بـ بعـثة بـراتيـسالفا. وطُـلب من براتـيسالفا
تـقـد قائـمـة من الالعـبـ اإلضـافـيـ الذين
كـنـهم الـلـعب.لكن جـاءت عـيـنـاتهم سـلـبـيـة و
جـاءت نــتـيــجـة أحــد الالعـبــ من اجملـمــوعـة
ــبـاراة.وقـال الـثــانـيـة إيــجـابــيـة لــيـتم إلــغـاء ا
الـيــويـفــا إن جلـنــة االسـتــئـنــاف قـررت أنه ال
بـاراة واعتبـرت أن براتـيسالفا كن إقامـة ا
خـاسـرا -3صـفـر وأن كالكــسـفـيـك سـيـواجه
يــاجن بــويــز الــســويــسـري فـي الــدور الـثــاني

للتصفيات يوم الثالثاء.

U ö Oð«dÐ 

V³ Ð Î«dÝUš

U½Ë—u

◊uA « w  …uIÐ l bM¹ fJO²KOÝ

“d JOÝ ÂeNO  w½U¦ «

%ôu ∫ حلبة سباق السيارات تشهد حتوالت بسبب كورونا

½W¹UN∫ البطل اجلامايكي أوساين بولت يصل نهاية السباق
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{ روما- وكاالت: اقترب إنتر ميالن من التعاقد مع جنم روما خالل
فـتـرة االنـتـقـاالت الـصـيـفـيـة لـيـعـزز صـفـوف الـنـيـراتـزوري بـدايـة من
ـصــادر الـصـحــفـيــة أبـرزهـا ـوسم اجلــديـد. وذكـرت الــعـديــد من ا ا
"سـكـاي سـبـورت" و"سـبـورت إيـطـالـيـا" وصـحـيـفـة "تـيـمـبـو" أن إنـتر

مـيالن سـيـضم الـصـربـي ألـكـسـنـدر كـوالروف الـظـهـيـر األيـسـر لـرومـا
بشـكل نـهـائي. وأضافت أن كـالً من إنتـر مـيالن وروما والـالعب اتفـقـا على
جمـيع الشـروط وسـينـضم لإلنـتر في صـفقـة دائـمة مـشيـرة إلى أنه لن يـكون
; حيث ستـكون مـعاملـة نقديـة فقط. وتألق هناك أي عـمليـات تبـادلية بـ الطرفـ
نـصرم بعـدما سجل  7أهـداف وقدَّم  4تـمريرات حـاسمة وسم ا كـوالروف في ا
في  32مبـاراة بالـدوري اإليطـالي. وحال تمـكن اإلنتـر من ضم كوالروف سـيكون
ـغربي أشرف ن وأيـسر بعـدما ضم ا بذلك جنح في تـعزيـز صفوفه بـظهـيرين أ

يركاتو احلالي. ن ريال مدريد في ا حكيمي ظهير أ

األمــر كـان مـحـبـطــا لـلـغـايـة.“وواصــلت مـاركـيـتـا
ـتــواضع حـيـث خـسـرت فــونـدروســوفـا أدائــهـا ا
ـصنـفـة الـعـاشرة  3-6و6-7 الالعـبـة الـتـشيـكـيـة ا
تأهلـة من التصفيات لورا انية ا و 4-6 أمـام األ

ســــــيـــــجــــــمـــــونــــــد بـــــالـــــدور
األول.وتـقدمت فوندروسوفا
ـتــأهـلـة لـنـهـائي بـطـولـة ا

ـفتـوحة 2019 فـرنـسا ا
والــتي ودعت بـطـولـة
ـفـتـوحـة بـالـيـرمـو ا
مـن الـــــــــــدور األول

أيضا.

اسـي يوم األحـد إذ حقق بالـدوري ا
زمــنــا قـدره  46.87ثــانــيــة مــتــأخــرا
بــفـارق  0.09ثــانــيــة فــقط عن الــرقم
ي الصامد منذ  28عاما.وتفوق العا
الـعــداء الـبـالـغ عـمـره  24عـامــا عـلى
اضي بفارق  0.05ثانية لكنه زمنه ا
تــعــثـر في احلــاجــز األخــيـر لــيــفــقـد
ي الـبالغ فـرصة حتـطـيم الـرقم الـعـا
 46.78ثـانـيــة الـذي حـقــقه األمـريـكي
ـبـيــاد بـرشـلـونـة كـيـفن يــاجن في أو
.1992وأنهى فـارهـولم الـيوم بـالـفوز
في سـبـاق  400مـتــر مـحــقـقـا 45.05
ثانية رغم الرياح القوية التي جعلت
الــظـروف صــعــبـة عــلى الــعــديـد من
.وعــلـى الــرغم من أداء الــريـــاضــيــ
فـــارهـــولم الـــرائع خـــطـف الــكـــيـــني
تــيــمــوثي تــشــيــريـوت األضــواء من
الــعــداء الــنــرويـجـي في الــعــاصــمـة
السويـدية عـندما تـفوق عـلى ياكوب
إجنبـريـجـس لـيـفوز بـسـباق 1500

مـتـر بــزمن قـدره ثالث دقـائق
و 30.25ثـانــيــة فـيــمـا
جـــــاء األســــتـــــرالي
ســــــــتــــــــيــــــــوارت
مــــــاكـــــــســــــوين

 يقترب العب ريال مدريد
خاميس رودريجيز من
االنضمام إلى أحد فرق
متاز الدوري اإلنكليزي ا

صـوفيا كـين
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يرتكبـون " جرائم الشرف " وعودة
الثقل العشائـري للنظام السياسي

وما بينهما من تودد.
لم يــــتــــعـــــامل قــــانــــون  ولألسـف
مـــنـــاهـــضـــة الــعـــنف األســـري مع
ـا يـقدّس قـيـمة (جـرائم الـشرف) 
مع أن احلـــيــاة شـــرعـــا وقــانـــونــا
الــــقـــــتـــــــــــــيـــــلــــة ـلــــيـــــهــــمـــــا كــــ
ضحـية تـقـاليـد عـشائـرية والـقـاتل
ســـخـــيــفـــة تـــتـــعـــارض حـــتى مع

الشريعة األسالمية.
 UO uð 

 يــعــد عـلم الــنــفس اكــثـر الــعــلـوم
االنـسانـية الـتي انـشغـلت بالـعنف
ــــرأة األســــري والـــــعــــنـف ضــــد ا
(الــعـنف اجلـنــدري) بـشـكل خـاص
.ومـا قدمـنـاه هو خالصـات مـركزة
ألســــــبــــــابه ودوافــــــعـه وانــــــواعه
ومـصـادره وخـصـائص شـخـصـيـة

عنف. الرجل ا
:   ونشير هنا الى استنتاج

 األول:
ـرأة موجود   مع ان العـنف ضد ا
اذ ـتـقـدمة حـتى فـي اجملـتـمـعـات ا
تـــفــيـــد دراســة حــديـــثــة ان امــرأة
واحـــدة مـن كل عـــشــــر نـــســـاء في
اجملـتــمع الـفـرنـسي..تـتـعـرض الى
فــان احـصــاءات مــنــظــمـة الــعــنف
ية ومنظمات نسائية الصحة العا
عـربيـة ومؤسـسات حـكومـية تـفيد
ـرأة في بـأن نــسب الــعــنف ضــد ا
الــبـــلــدان الـــعــربـــيــة هـي من بــ
األعـلى عـلى مـسـتـوى الـعـالم..وان
اقـسى ظاهـرتـ لهـذا الـعنف هـما
جرائم الشرف والطالق التعسفي.

والثاني:
 ان حكومـات العراق بـعد التـغيير
ال تكترث بـدور علم النفس والطب
النفسي وعلم االجتماع في دراسة
هـــذه الــظـــاهـــرة واقـــتـــراح ســـبل
مـعـاجلـتهـا..وعـلـيـه فانـنـا نـوصي

باآلتي:
- قـيــام اقـسـام عــلم الـنــفس وعـلم
االجــتـمـاع في اجلـامـعـات بـاجـراء
دراسات مـيدانـية تـتقـصى اسباب
ـرأة ومــؤشــراتــهـا الــعــنف ضــد ا
وتـواتــرهـا وآثــارهـا االحـصــائـيــة

ـــعــنف الــنـــفــســـيــة عــلـى الــرجل ا
والضحية واالطفال.

-   قـيـام وسـائل االعالم بـالـتـوعـية
الـعــلــمــيــة عــبــر بــرامج وكــتــابـات
يتوالها اختصاصيون بعلم النفس

واالجتماع.
-  تخصـيص اقسام او اجـنحة في
ــعـــنــيــة بــالــصــحــة ــؤســســات ا ا
تـتـولى عـمـلـيـة الـتـأهـيل الـنـفـسـيـة

رتكبي العنف اجلندري. النفسي 
-   اجــراء فــحص نــفــسي من قــبل
اسـتـشـاريـ بـعــلم الـنـفس والـطب
النفسي لكل راغب في الزواج يؤكد
سـالمــته الــنــفـــســيــة من االســبــاب
والعقـد التي تدفعه الرتـكاب العنف

رأة. ضد ا
-  األهـتمـام باشـاعـة مفـهوم الـنوع
االجـتــمـاعي (اجلــنـدر) بــ شـبـاب

وفتيات األلفية الثالثة.
-   تضمـ قانون مناهـضة العنف
األسـري نـصــا" واضـحـا" بــتـشـديـد
ومادة صريحـة  تعدّ القتل العقوبـة
ـة قـتل عـمد مع بـأسم الـشـرف جر

سبق االصرار.
-  تـعـديل مفـهـوم ارتـباط الـرجـولة

بالعنف.
-  الــتـمــيـيــز بـ عــقــاب نـاجم عن
غــــضب او عــــدوان وبــــ عــــقــــاب

تأديبي تربوي.
-  اقـامــة دورات تــدريـبــيـة لــرجـال
فاهـيم اخلاطئة التي الدين الزالة ا

تربط العنف بالدين.
ــرشــد الــتــربــوي -  تــفــعــيل دور ا
ـدارس والـبــاحث االجـتـمـاعي في ا

واحملاكم.
 ان قانون مناهـضة العنف األسري
ـــكن ان تـــنــجـح في تــطـــبـــيــقه ال 
ولن األجـــهـــزة األمـــنــيـــة واحملـــاكم
ـومة تـكون نـتـائجه مـضمـونـة الد
مــا لـم تــكن هــنــاك اســتــراتــيــجــيـة
تـوعــيـة تــطـبّق عــلى مـراحـل يـقـوم
بــاعــدادهــا عــلــمــاء نــفس واطــبــاء
نـــفـــســـيـــون وعــــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع
وتـربـويـون..يـفـضل ان يـكـونـوا من

ستقل سياسيا. ا
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

ــة ــادة(41): (ال جــر ويـــنص في ا
اذا وقع الفـعل استـعمـاال حلق مقرر
قتضى القانون ويـعتبر استعماال
في لــلــحـق:تــأديب الــزوج لـــزوجــته
حدود مـا هو مقـرر شرعا او قـانونا
او عــرفــا)..مـا يــعــني انــهــا تــسـمح
للـزوج  ضرب زوجـته لتـأديبـها بكل
حبس الوسائل (حـرمان من الطـعام
...) دون مساءلة الكي بغرفة مظلـمة

من أحد!
ان قانون مناهـضة العنف فارقـة وا
لم ــتــطـور الــذي وصف بــا األسـري
ـرتكب الـزنا يـحقق عـدالة الـعقـوبة 
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  أفـادت مـنـظـمـات نـسـائـيـة بـتـزايد
حاد في حوادث جـرائم الشرف أو(ا
لـقــتل غـسـال" لـلــعـار).واورد تــقـريـر
لوزارة حـقوق االنـسان انه  قتل "
ـحافـظـة السـلـيمـانـية  " 25امـرأة 
بــداعي غــسل الـعــار خالل الــنـصف

االول من عام 2007.
 وفي البصـرة ذكرت اللجـنة االمنية
ان "  " 47 فــتــاة وامــرأة قــتــلنّ في
ســـنــــة واحـــدة حتـت بـــنــــد جـــرائم
األمر الـذي يجعلنـا نستنتج الشرف
ان معدل ما يـقتل من النساء في كل
مــــحـــافـــظــــة بـــحـــدود "  40 امـــرأة
بــالــسـنــة.واذا اضــفــنــا له الــلـواتي
ّ في يــقـتــلنّ ويــدفنّ ســرّا" أو يــرمـ
وبعض حـاالت االنتحار التي األنهر
هي في حـــقــيـــقــتـــهــا قـــتال" غــسال"
ـئة ألف فـان العـدد يـتجـاوز ا لـلـعار

امرأة في السنة!.
ة الـقبيحة ان هذه اجلر   والالفت
الــتي كــانت مــوجـودة فـي اجملـتــمع
بـــعـــكس مــا الــعـــراقي ازدادت األن 
يفـترضه مـنطق التـطور االجـتماعي
وذلك بــسـبب احلـروب واحلــضـاري
الــــــــــتـي ادت الـى الـــــــــــتــــــــــفــــــــــكـك
وشــيـــوع الــفـــوضى الــتي االســـري
تـشجع عـلى اسـتسـهـال القـتل حيث
تــــقــــتل الـــــنــــســــاء وال يــــعـــــلن عن
أو ان القـاتل يبلّغ الـشرطة فقـدانهن
بـأنها اخـتطـفت او ماتـت في عمـلية
فـضال" عن زيـادة الـتـسـاهل تـفـجـيـر
في مــــراكــــز الــــشــــرطــــة مع الــــذين
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بـعــد ســقــوط الـنــظــام الـســابق في الــعــراق عـام 2003م . شـرعت
تحدة االمريكية في إقامة نظام جديد على أنقاض النظام الواليات ا
السابق. مـغايرا له في االجتـاه والقوة. وقـد بذلت قصـارى اجلهود
في سبيل فرض هذا الـنظام من أجل إقامـة دولة بسلـطة تتناغم مع
شروع بدا لها نطقة. بيد أن فشل ذلك ا أفكارها وطروحاتها في ا
نـال واليسـعه التـطبيق واضحا من أول وهـلة بـأنه مشـروع بعـيد ا
  ألن الـشعب الـعـراقي اليـسـتـطـيع ان يـتـحمل في الـبيـئـة الـعـراقـيـة
العـبـوديـة لـلغـيـر  مـهمـا كـلف الـثـمن وفـعال دفع الـعراقـيـون بـسبب
سيـاسة االمـريـكان غـيـر الواقـعيـة ثـمنـا بـاهضـا. كانت فـيـها فـاتورة
الدم الـعـراقي تـهـرق يـوميـا بـاجملـان وحتت ذريـعـة اإلرهاب وردود
فـعـل عـنــاصـر الــبـعث الــبــائـد. وأصــبـحت الــسـيــطــرة الـفــعـلــيـة من
تعاقبة على مقدرات البالد االقتصادية وحتقيق فرص احلكومات ا
التـطور الـصنـاعي والزراعي والـتجـاري شبه مـنعـدمة. هـذا فضال
عن غــيـاب الــوعي الــسـيــاسي في إدارة الــدولـة وظــهــور عـنــاصـر
ـال الــعـام وعــلى أكــتـاف جــمـهـور وقـيــادات بـرزت عــلى حـســاب ا
ـقــراطي الـذي فــرضـته مـحــدود الـتــفـكــيـر. كــذلك إن الـنــظـام الــد
ــتـحـدة  االمـريــكـيـة عـلـى الـعـراق والـقــائم عـلى أسـاس الـواليـات ا
احملـاصـصـة قـد سمـح ألطـراف التـشعـر بـتـقـبل الـنـظـام احلـالي في
قراطي اجلديد شاركة السـياسية  بـسبب فرضيـات النظام الـد ا

شاركة.  التي ألزمت جميع مكونات الشعب العراقي با
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  قـد حقق مـشروعيـة كبـيرة للـدولة الغـازية في إجـتياح وهذا بدوره
العراق إذا ماعـلمنـا بأن فعل إجـتياحـها قد حـصل من دون موافقة
تـحدة عـلى ضرب دولـة تعـد واحـدة من اعضـائهـا.  وعنـدما األ ا
تـحـدة األمريـكيـة أن الشـعـور العـراقي العـام بدا شعـرت الواليـات ا
ــيل الى الـتــمـازج واالنـصــهـار في بــوتـقـة الــوطن الـواحـد وكـأنه 
ــتــنــاقــضـات فـي صـورة واحــدة بــغــيـة أخــذت تـســعى الى جــمع ا
الـوصــول الى مـرحــلـة اإلنــفـجــار الـذي كــانت تـســعى إلـيـه لـفـرض
ـشـروع بـدوره لم يـحظ أرادتـهـا عـلى جـمـيع مــقـدراته. إال ان هـذا ا
بالنجاح وتأكد لديها تماما أن العراقي يختلفون في كل شيء إال
أنـهم يــتــوحـدون أمــام مـســمى الــوطن وبـرز لــهم ذلك واضــحـا في
معـركـتي الـفلـوجـة والـنجف. وكـيف إن الـصـوت العـراقي قـد تـغلب
علـى كل اخلالفـات وإن اجلراح أصـبـحت تـؤلم اجلـمـيع.  فـعـمدوا
بعد ذلك الى الـوغول في اإلجـرام بتـشكيـل عصابـات مارقـة تمارس
. فـتـقـتل هـنـا وتـقـتل هـنـاك. ـواطـنــ أبـشع حـاالت الـقـتل وتـروع ا
ولـيس لــهـا  من هــدف إال إثـارة احلـرب الــطـائــفـيــة وزعـزعـة األمن
ـروعـة قد حـطمت ـؤسف جدا أن تـلك الـصفـحة ا واجملتـمع. ومن ا
قدرة الـعراق والـعراقـي تـمامـا. وجعـلت أبنـاء العـراق الشـرفاء ب
كـنه الـعيش مهـجـر ونازح من مـكـان الى آخر. إذا كـان شـيعـيـا ال
ـكــنه الــعـيش وسط أبــنـاء وسط أبـنــاء الــسـنــة. وإذا كـان ســنـيــا ال
الـشـيـعـة إال في حـاالت نـادرة. ولم يـكن اإلحـتالل األمـريـكي غـافال
ـــعــاصــر فـي اســتــخـــدام هــذه الــورقــة عن قــراءة تـــأريخ الــعــراق ا
الـسـوداء. فــاإلحـتالل االنـكــلـيـزي قــد سـبـقـه الى ذلك ومـارس هـذا
الـدور الـشـيـطـاني في إبـتالع الـعـراق وتـمـزيق وحـدته مـطـلع الـقـرن
ـناطقـية في العـاصمة بـغداد فمثال اضي وتمت في زمـنه إنشاء ا ا
هنـاك مديـنة الـكاظـميـة ذات الـغالـبيـة الشـيعـية. وان هـناك األعـظمـية
ذات الغـالـبـيـة السـنـيـة. وهنـاك كـرادة مـر الشـيـعـيـة وقبـالـتـها في
ناطق السـنية اخلالصة وهـكذا حرص االستعمار أن الكرخ بعض ا
ال يكـون التمـازج ب مـكونـات الشـعب العـراقي هو الـصفـة الغـالبة
األمر الذي يتـيح له الفرصة مـن حتقيق مآربه الـدنيئة من دون أدنى
تضحية. وقد شكلت األحزاب اإلسـالمية القسم األكبر من اخلارطة
الـسـيـاسـيــة في الـعـراق. وجـاءت في األغـلـب األعم تـنـادي بـإقـصـاء
دنية) على هنية (الـعسكريـة وا ـتقدمة اإلداريـة وا معظم الكوادر ا
ـشهـد السـياسي في إدارة الـدولة وأناطت ذلك إلى حد سواء من ا
عـنــاصــر تـتــمــتع بــالـوالء احلــزبي والــطـائــفي من دون الــنــظـر الى
هـمة. يـضاف الى ذلك عدم   واالدارة والثـقافة في تـولي ا النزاهـة
ــكـــون الــســني في جنـــاح الــعــمــلــيــة جــديــة مــعـــظم األحــزاب من ا
الـســيــاســيـة مــتــعـكــزين عــلى حــجج واهــيـة مـن أبـرزهــا االقــصـاء
ـصالح شـاركة في ابـداء القـرارات مـغلـب ا والتـهمـيش أو عـدم ا
ــصـلــحـة الـعــامـة. إذ ان مــعـظم تــصـريــحـاتـهم الـشــخـصـيــة عـلى ا
ـواطن الـعراقـي ودفعه االعالمـية خـرجت في اطـار تـشـويش فـكـر ا
الى الـقلق الـنـفـسي عـلى مسـتـقـبـله ومـستـقـبل أبـنـائه من أن الذي
ـكن تــداركه إال في حـلـول وضـعـوهـا خلـدمـة يـجـري في الـعـراق ال
مــصـاحلــهم ال خلــدمــة أبـنــاء الــوطن. فــهم يــطــرحـون تــارة فــكـرة
الفيدراليـة. وتارة أخرى اإلبقـاء على القوات األجنـبية الغـازية بحجة
فـاعـلــيـة الـوجــود األيـراني في الــعـراق. مـتــنـاسـ أن بــقـاء الـقـوات
ثل بحد ذاته إسـتمرار للصراع اإليراني - األمريكي في االجنبية 
ـنفـلت عن سـلـطة ظـاهـر الـسالح ا العـراق. ويـخـلق مـبررا شـرعـيـا 
ـيدانـية من وجـهة نـظر مـقنـعة تقع حتـت مسمى مـارسة ا الدولـة با

قاومة).  (ا
s¹b «u « ‚uIŽ

 أما القوى الكـردية فقد إعتادت عـقوق الوالدين منـذ زمن بعيد جدا
ـكـن لـهــا أن تــؤمن الــيــوم بـوحــدة الــشــعب و األرض إال عــبـر وال 
ـكـون العـربي اجتاهـها فرضـيات الـقوة الـضـاغطـة أو إحتاد رأي ا
باالنفصال التـام أو الذوبان في الهويـة العراقية اجلـمعية.   وهكذا
سـادت نـظـرة الـالمـبـاالة في إدارة حـكـم الـعـراق كـذلك لـم تـسـتـطع
ـتنفـذة من احتـواء العربي اآلخـر بشكل األحزاب الديـنية الـشيـعية ا
شـامل وكــلي. واقـتــصـرت في اإلحـتــواء عـلى عــنـاصــر ومـشـايخ
وقيـادات حزبـية التمـثل الـطيف الـعام وإن كانـت تقـدم نفسـها حتت
يــافــطــة اجلــمــهــور الــســني بـــأجــمــعه.  وبــذلك ضــاعــفت األحــزاب
(الشيعيـة والسنية والـكردية) حدة الـصراع من خالل اإلتكاء على
اإلرادة اخلـارجــيــة من دون اجلــلــوس عــلى طــاولـة احلــوار الــبــنـاء
والـتـعـاون عـلى اخلـروج مـن مـحـنـته واسـتـثـمــار طـاقـاته الـبـشـريـة
ـؤلم. بل إستـغل كل طرف واإلقتـصاديـة من أجل النـهوض بـواقعه ا
ــتــاحــة في الــدولــة إلدارة الــصــراع من هــذه األطــراف إمــكــانــاته ا
شهد السياسي وجعل العراق ميدانا الداخلي. ما أدى الى إرباك ا
للـصـراعات اخلـارجـية الـتي يـقـودها الالعب األمـريـكي ويـسهم في
تأجـيجـها بـ فـترة وأخـرى حتى غـدا احلال الـى مااليـحمـد عقـباه
تنفذين على مـقدراته بعيدا عن توفير من تعاظم الفساد وسيـطرة ا
أبسط سبل العيش الكر للمـواطن البسيط من أقصى الشمال الى
أقـصى اجلــنــوب.  آمـلــ من اخلـطــوات الـتـي تـتــخـذهــا احلـكــومـة
احلالـيـة ان جتد أبـعـادا واسعـة عـلى كل اإلجتـاهات وفي مـخـتلف
زقـوا جيوب سـترق و الصعـد كي يسـعد أبنـاء العـراق بوطنـهم ا
الـفـاسـدين أيـنـمـا كـانـوا ألنـهــا فـرصـتـهم األخـيـرة الـتي يـنـبـغي أن
يوحدوا الصفوف فـيها للقـضاء عليهم ويسـندوا إجراءات احلكومة
الـتي مـازالت جتـري عـلى وتـيـرة مـتـصـاعـدة وخـطى واثـقـة وجناح

مؤكد إنشاء الله تعالى. 
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بغداد او يـــجــــبـــرن عـــلى سن صـــغــــيـــرة
احتراف البغاء.

تـوصـلت دراسات الى أن  وعـراقيـا
اهـم اســــبـــــاب الـــــعـــــنـف االســــري

تتلخص باآلتي:
  •عدم فهم كل من الزوج لنفسية
والــــــتــــــمــــــسك وطــــــبــــــاع اآلخـــــــر
والعناد والغيرة العصابية. بالرأي
        •األخـتالف فـي االنـفـاق عـلى
األســــــــرة اذا كــــــــانـت الــــــــزوجـــــــة
مـــــوظـــــفـــــة..هـل تـــــشـــــاركه أم هي

مسؤولية الرجل.
  •الــــــــزواج عـن طــــــــمـع او جـــــــاه
اجــــــــتــــــــمـــــــــاعي او مــــــــكــــــــانــــــــة
ونـــشــوء ازمـــة حــ ال ســـيــاســـيــة
يستطيع احد الطرف حتقيق ذلك.
   •عـدم نــضـوج عــقـلــيـة الـزوج او
ـبـكر وفي حـاالت الـزواج ا الـزوجـة

حتديدا.
   •وجود عاهات جسـمية لدى احد
الـــزوجــــ تـــؤدي الى االحـــســـاس

بالنقص واالنكفاء على الذات.
   •و..عــجــز ربّ األسـرة عن تــأمـ

حاجات الزوجة واألطفال.
الزنا..ال عدالة فيه!?

ــــادة (377)مـن قـــــانــــون تـــــنـص ا
العقوبات العراقي:

(تـعـاقب بـاحلـبس الـزوجـة الـزانـية
ويــعـاقب بــالـعــقـوبـة ومن زنــا بـهـا
ذاتـــهـــا الــــزوج اذا زنى في مـــنـــزل
الـزوجــيـة)..مـا يـعـني أن الـزوج اذا
زنـــا في مـــكـــان آخـــر غـــيـــر مـــنــزل
فــأنه ال يـــعــدّ مــرتـــكــبــا الــزوجـــيــة
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حدد (يخـاف من مرته)!     وعـلمـيا
الــدلـل الـتـدرـــبي اإلرشـادي صـفـات

مارس للعنف باآلتي: الزوج ا
تـــعـــكـــر  ســـرعـــة الـــغـــضـب والش
الــشــعـور شـدة االمــتــعـاض ــزاج ا
عــــدم اإلحــــســــاس بــــخـــــبــــة األمل
انــــخـــــفـــــاض تــــقـــــدـــــر بـــــاألمـــــان
عدم الـشعور بـعقلــة اخلاسر الذات
الــــــــــــقــــــــــــدرة عــــــــــــلـى حتــــــــــــمّـل
الـــــــغــــــــيـــــــرة ـــــســــــــؤولـــــــيــــــــة ــ ا
تـــعــاطـي اخملــدرات الـــعــصـــابـــيـــة
النظرة حب التملك وإدمان اخلــمر
ـارسـة اجلنس و الـدونـية لـلـمرأة

باعتباره نوعا من العدوان.
  وتــــــــــوصــــــــــلـت الــــــــــدراســـــــــات
ـية الـسـيكـولوجـيـة العـربيـة والـعا
الى ان األســر الــتـي يــشــيع فــيــهــا

العنف تنفرد بأربع صفات:
والكحو والضـغوط والفقر التعلـيم
ل.فقد  التأكد ميدانيا بأن العنف
ضــد األطــفــال يـنــتــشــر بــ اآلبـاء
واألمــهــات األمـــيــ ومــنــخــفــضي
وأن الـفــقـر ــســتـوى الــتـعــلــيـمـي ا
يــــــــلـــــــعـب  دورا رئـــــــيـــــــســــــــا في
ووجـود عالقة طـردية ب انتـشاره
ــــوجه ضــــد األطــــفــــال الــــعــــنـف ا
ـتـمـثـلة والـضـغـوط األجـتـمـاعـيـة ا
صـــــــغـــــــر سن بـــــــالـــــــبـــــــطــــــالـــــــة
مـشـكالت ضـغـوط الـعـمل الـزوجـ
وان وكـبـر حـجم األسـرة... زوجـيــة
ـدمنـ اكـثـر عرضـة لـترك اطـفـال ا
خاصة الفـتيات حلاجتهن الدراسة
او لـلعـناية الى كسـب قوت يـومهن
او لـلـعـمل في بـاخـوانـهن الـصـغـار
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بغداد

  هـذه احلــلـقــة األخـيــرة من مـلف(
قــانـون مـنـاهـضـة الـعـنف األسـري)
سـتــكـون ســيـكـولــوجـيـة خــالـصـة
تـــتــنــاول مــواصـــفــات االســرالــتي
وخـصــائص يــشــيع فــيــهــاالــعـنـف
وعـدم شــخـصــيــة مـرتــكب الــعــنف
تي الـزنا الـعدالـة في ارتكـاب جـر
والـقــتل غـسال لــلـعـار..وتــوصـيـات
تخص األجهزة الرسمية ومنظمات

دني. اجملتمع ا
ــاذا (س) يــرتــكب لـــنــبــدأ هــكـــذا: 

العنف وال يرتكبه (ص)?
ان القائم وخبرتنا  تفيد الدراسات
بالعنف كان قـد تعرّض في طفولته
الى عـنف جـسـدي او نـفـسـي أنـشأ
وانه لـديه األحـسـاس بـ(الـضـحـية)
حـــ يــتـــزوج يــقـــوم ال شــعـــوريــا
بـــتـــفــريـغ احلــيـف في األطـــفــال او

بزوجته. 
ويأتي آخرون من أسر يعاني فيها
الـوالـدان من اضــطـرابـات نــفـسـيـة
وخـالفــــــــات وعـــــــــدم تــــــــوافـق في
او من آبــاء ـــعــاشـــرة الــزوجــيـــة ا

عدواني فيقلدونهم. 
وفـي اجلــانـب الـــتــكـــويـــني..يـــأتي
بـعض األفراد من الـرجـال بتـركيـبة
فــــيـــــمــــا تــــأتـي نــــســــاء ســــاديـــــة
سـترجلـة)ألسباب رأة ا بتـركيبـة(ا
تــــــــتـــــــعــــــــلـق بـــــــاجلــــــــيــــــــنـــــــات
والــــهــــورمــــونــــات..فـــــضال عن أن
ـارسة اجملـتـمع الـذكـوري يـشـيـع 
ـرأة ويـعـدّها الـرجل لـلـعـنف ضـد ا
ـــارســـهــا ويـــصف من ال  رجـــوله
ـسالـم بأنه ويـعـيّـرون ا بـ(اخملـنث)
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بـية اكثر وبـرسومات تعـبيرية
اكثر وبعالمات جتارية اوضح
...مـع الـــــعــــلـم ان لـــــلــــعـالمــــة
الــتــجـاريــة مــوقع فـي الـنــفس

نشاء ايظا. وبلد ا
امـا لـلـلـون مـوقـعه في الـنـفس
وله تـاثـير  اضـح..كلـهـا تـؤخذ

بنظر االعتبار.
ــشـاكل الــتي تــواجـهــهـا امـا ا

صناعة التعبئة فهي..
لـيس هـنـاك مهـنـة او حـرفة او
صـــنــاعـــة اوزراعــة البــد اال ان
تكون هناك مشاكل تواجهها.
فـالتعبئـة ليست مسـتثنات من
البقيـة ومن اهم ماتعانيه هذه

الصناعة
ـنــاخـيـة والـتي 1-الـضـروف ا
تـؤدي الى تـهـيئـة اجـواء اكـثر
اسـتـعـداد لـتـفـاعل الـعـبـوة مع
ــادة كــارطــوبــة او اجلــفــاف ا
اوارتــــــــــــــــفـــــــــــــــاع رجـــــــــــــــات

احلراراة...وما الى ذلك.
2-التـخزين لـلمـادة او للـعبوة
في حــال كــونه غــيــر مــنــاسب

واد. يسبب بتلف هذه ا
ـصــانع الـتي 3-الــنـقـص في ا
تـهــيئ الـعــبـوات مع عــدم فـهم
ــعــنــيـ الهــمــيــة الـتــعــبــئـة ا
ايؤدي الـى التخبط في دعم

نتج. ا
4-عــــدم وضــــوح الــــقــــوانــــ
وقف القانوني من موضعة وا
تـــصــنـــيع الـــعـــبـــوات هل هي
منتج وسطي ام منتج نهائي 
5-احلــاجــة مـــاســة لــتــهــيــئــة

ارضية قانونية لذلك
6-االعــــــفـــــاء الــــــكـــــامـل لـــــكل
مـسـتلـزمات تـصـنيـع العـبوات
كـتـشـجـيع اسـاسي لـلـصـنـاعـة
نتج الوطني الوطنية او ا

7-تــشــجــيع وتــوضــيح طــرق
اتـالف او الــــــــتـــــــخــــــــلـص من
الـعـبوات ,وتـوضـيح امـكـانـية
اعــادة تــصـنــيــعــهــا او حـسب
الـتــركـيــبـة لــكل عـبــوة بـوضع
عالمـة دالة عـلى ذلك وتقـليص
الـتـاثيـر الـبيـئي لـلعـبـوات قدر

ستطاع. ا
8-تــشـــيع وتـــثـــقــيـف ثــقـــافــة
التـعـلـيب صـنـاعـة واسـتـهالكا
النــهــا غـيــر مــنــتــشــرة بـشــكل

واسع
ـستـطاع من 9- تـقلـيص قدر ا
نسبة كلفة العبوة الى  السعر
واعـتــمـاد الــنـهــائي لــلـمــنـتج ,
دراسات فنية سعرية لذلك
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مـادة احلـجم,الــشــكل,الــســعـة,
الـــتـــصـــنـــيع,مـــدة صالحـــيـــة
ــكن ان ـادة,االمــاكن الــتي  ا
تــشــحـن لــهـا,الــتــخــزين ,عــدد
ــــــرات فـي الـــــــتــــــحـــــــمـــــــيل ا
والـــــــــــتــــــــــفــــــــــريـغ,درجــــــــــات

2-الـعـبوة الـثـانـية الـتي يـعبئ
بـهـا مـجـموع الـعـبـوات االولـية
وتــلـيــهـا الــعـبــوة االكـبــر الـتي
حتتـوي على مـجمـوعة عـبوات

لتسهيل النقل
ركـبة والتي يدخل 3-العـبوة ا
فـيـهـا اكــثـر من مـنـتـج لـتـكـامل

العملية الغذائية
4-عـلى ان تـكـون الـعـبـوة غـيـر
قـابــلــة لــتـغــيــيــر شـكـل وحـجم
ــــنـــتج وحــــتى مـــواصــــفـــاته ا
اليـتـاثـر بـهـا والتـتـاثـر به وهي

العبوة النموذجية
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يـعــتـبـر نـوع الـعـبـوة ذا تـاثـيـر
ا حدى سـتهـلك  كبـير عـلى ا
حيث نـتـجـ التـفـ بذلك , بـا
انـــتـــشـــرة في فـــتـــرة ســـابـــقــة
االســتـــعـــامل لـــلـــعـــبـــوة بـــعــد
ـا شـجع ادة, تـفـريـغـها مـن ا
عـلى شـراء او تـفـضـيل الـشراء
نتج عن مثـيله وبعبوى لهـذا ا
مختلفة,ولكن اصبحـت التكلفة
هي االســـاس  االولي والــشــكل
االســـــاس الـــــثـــــانـي لـــــغــــرض

نافسة السعرية. ا
كـن حتديد العديد من من هنا

انواع العبوات
1-العـبوة الزجاجـية ..صعوبة
الــتـصــنـيع ,كـلــفـة  الــتـصــنـيع
لــهــا اعــلى,اســتـــخــدام مــزوج,
االولــويـــة في احلـــفـــاض عــلى
ـادة,ســهـلـة الــكـسـر,مــحـاذيـر ا

جراء النقل.
مـتــانـة ـعــدنــيـة,, 2-الــعــبــوة ا
وصعـوبة ,حتـمل اعـباء الـنقل ,
كـلف الـتــصــنــيع وتـخــصــصـة,
اضـافـيـة في الـتـصـنيع,قـابـلـية
تـغيرات تـعرضهـا لالنواء او ا

اجلوية االكسدة
االكثر 3-الـعبـوة البالسـتيـكية,
اسـتــعــمــال واالكـثــر تــنـوع من
بـقيـة العـبوات ذات االسـتخدام
ـرة واحـدة عـلى االغـلب,مـنـهـا
عبوات اللدائن البالستيكية

4-الــــــعـــــــبـــــــوة الــــــورقـــــــيــــــة
اخلـــاصـــة,ذات االســـتــــعـــمـــال
ـــتــــنــــوع حلـــفض الـــواسـع وا
ــواد اجلـافـة والــطـريــة ولـهـا ا
اشــكـال الــوان واحــجــام طـغت
بــاســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلى كـــافــة

العبوات .
كـن ان يكون الـشكل ذا جاذ و

احلــررة,الــســـوق الــتــنـــافــسي
واخــــريــــات,هــــذه والــــعـالمــــة,
تــسـاعـد عـلى اخـتــيـار الـعـبـوة

االنسب
اقتصاديات التعبئة..

تــعـتــبـر عــمــلـيــة الـتــعـبــئـة من
ـكمـلة الـعمـليـات االقـتصـادية ا
لـلعملـية االنتاجـية وهذه نظرة
كـــانـت في اول نــــشـــوء فــــكـــرة
الـتـعـبــئـة اال ان تـطـور االنـتـاج
وتــــعـــدده وتــــعــــدد مــــصـــادره
وتنوعها بشكل كبير جدا حول
عـمـلـيـة  الـتـعـبـئـة الى صـنـاعـة
مستقله لـها اسسها وشروطها
والنريد وقـاعدتـها وقـوانيـنها ,
ادخــــال االذواق فـي هــــا االمـــر
ـكن  ان يـكـون له   دور كـبـير

في العملية
عـــلى الـــرغم مـن مـــضي فـــتــرة
طويـلة عـلى هذه الـصنـاعة  اال
ان الــعــراق مــتــخــلف جــدا في
ـــضـــمــار ,اذ نالحظ في هـــذا ا
االسواق عـامة هنـاك عشرا  بل
عـبئة ولـكنها ادة ا مـئات من ا
غـيـر عـراقـية,اكـيـد مـتـاتـيـة من
قــلـة مــنـتــجــاتـنــا اوال وضـعف
ثـقــافـة الــتـعــبـئــة ثـانــيـا وعـدم
اسـتـكـمـال اسـسـهـا الـقـانـونـية
ثـــالــــثـــا وعــــدم جـــود ثــــقـــافـــة
اجــــتـــمــــاعــــيــــة لــــهــــا رابــــعـــا
وكـصـنـاعة يـجب ان تـكـون لـها
خـصـوصـيتـهـا واسـتـقاللـيـتـها
وهي حـتـمــا تـتـبع الـصـنـاعـات

تنوع. االساسية واالنتاج ا
اال ان الـراغـبـ في دخـول هذا
اجملـال فــلــهم عــشــرات الــطـرق
اليــــجـــــاد مــــادة الــــتــــعــــبــــئــــة
وبــــاخلـــــصــــوص فـي مــــواسم
غـزارة االنـتـاج حـيث تـنـخـفض
االسعار الى مستوى كبير جدا
ا يـسـاعد عـلى شـراء كمـيات
منها لتصنيعها وتعبئتها,وكل

في موسمها ..مثال.
ـــــــوسم ونــــــحـن ســــــنـــــــدخل ا
الشتوي,,هل باالمـكان التـفكير
في عــمــلــيــة تــعــبــئــة الـبــاقالء
بـنــوعـيــهــا االخـضــر واجملـفف
والــتــعــاقــد مع الــفالح من االن
عـلى ان يـكـون الـشراء في وقت
ذروة االنــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاج واقـل
االسعار,ليـتسنى لـنا احلصول
عـلى مـادة رخـيصـة وتـعـبئـتـها
بـاكياس مـطبوعـة محلـيا باسم
ـــــنـــــتـــــجــــة او ـــــنـــــطـــــقـــــة ا ا
احملـافـظة,الـيس الـعـدس مـنتج
يحتاج الى تعـبئة معينةوكذلك
احلــمص والــبــرغل واجلــريش
ــطــبــوخــة لــعــمل واحلــنــطــة ا
ـــعــبئ الـــهــريـــســة,والــســـلق ا
ـــقــطـع وبــشـــكل مـــتـــنــاسق وا

وورق العنب العريش...الخ.
وهـــنـــاك اوجـه عـــديـــدة لـــهـــذه

احلالة ,,منها,,
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ـــعـــبـــئـــة لـــهـــا ـــادة ا 1-ان ا
االولـــويــة في الــعـــمــلــيــة,,اي

الثمن للمادة,,
ـادة ضرورة ان 2-اذا كانت ا

تكشف للمتسوق
ـــنــتج مـــتــشــابه 3-اذا كــان ا

اومختلف
نتج كما ونوعا  4-ا

عـــلـى ان يـــكـــون فـي الـــغالف
ـــادة شــــرحــــا واســــعـــا عـن ا
وتـاريـخ الـتــعــبــئــة وانــتــهـاء
الــــصالحــــيــــة ,,,ومع االسف
اليـــوجـــد مـــبـــدء الـــبـــاراكـــود

عندنا,,,وقوانينه لم تكتمل.
وصـور والـوان مـتـنـاسـبـة مع
ــــــنـــــتج,,,لـــــنــــــركـــــز عــــــلى ا
الــــزراعي,,لـــســــبب واحـــد ان
فالحـنا غـيـر مـهـتم بـالتـعـبـئة
الى حد بعيد واغلب منتجينا
القليل مهتم بالتعبئة
 «u³F « WŽUM  

تـتـوفـر في اغــلب احملـافـظـات
ـطــابع اي مـكـائن الــطـبـاعـة ا
ـتــطـورة اقـصــد اربع الـوان ا
فــمـــا فــوق وطــبــاعــة االلــوان
يحتاج الى جهاز فرز االوان,
يــعــتــمــد مــبــدء الــصــنــاعــات
ـائـلة الى الـورقـيـة الـشفـافـة ا
النـايلـون او طبـاعة الـنايـلون
هم اكياس التعبئة اوغيرها ا
ــــواد جــــافـــة او الن اغــــلب  ا
مـجفـفة واخرى تـبقى مـجمدة

في اجهزة التجميد.
والنـــريــد ان نـــدخل فـي عــمق
عمـلـيـة انـتاج الـعـبـوات النـنا
تـوفر وليس نـريد ان نـبدء بـا
ـاذج الــتـوسع بــهـا ولـديــنـا 
مــعــروضــة امـام اجلــمــيع في

كل االسواق.
ـا تــخــفف صــنــاعــيـا اذا ور
ــنـتـجــون احلـرفـيـون اتـفق  ا
من اخملـــتــصــ بــالـــتــعــبــئــة
جملـمـوعة واحـدة اومـنـطـقةاو
محـافضة,,ذلك سـيخـفف على
اجلــــمـــــيـع حـــــتى الـــــعـالمــــة
الـتـجـاريـة واجلـهـة اخملـتـصة
بــالـتــعـبــئـة ان اقــتـصــاديـات
العـملية وتقـليص تكاليف اي
شـــيئ بـــخـــصـــوص االنـــتــاج
النهائي ,على ان اليـكون على
حـــســـاب اجلــودة,هـــو هــدف
كن الوصـول اليه بالدراسة
والــتـــجــربــة ,لـــلــوصــول الى

نافسة. ا
امـا الـتغـلـيف...فـهـو  مـسـئـلة
ربـانيـة اوال ومنـهـا نسـتفـيد,,
ة مـع االزل وستـبقى الى قـد
االبد,,هـذا مـا نالحـظة في كل

شيئ خلقه الباري عز وجل,
ـغـلـفة بـشـكل,كل كل فـاكـهـة 
ورقـة شـجـر مغـلـفـة بـشكل,كل
حــيــوات مــغــلف بــشــكل,وكل
انـســان مـغـلف بـشـكل,جل في

ـــكن الـــعــمل عاله. من هـــنـــا 
عـلى الـتـغـليف وبـيـان اهـمـيته
في جمـاليته وحـفاضه على ما

بداخله.
ولكن هل كل منـتج يحتاج الى
تــغــلــيـف  كال طــبــعــا  حــيث
تكون التعبئة هي االساس في
ذلـك وتـــــاخـــــذ عـــــمل او فـــــعل

. االثن
كل ما كان يدور في داخلي هو
ـــواد الـــغـــذائـــيــة مـــوضـــوع ا
ولــيس غـيـر النــهـا االبـسط في
الـعـمل واالكثـر في الـطلب رغم
خطورة وحساسية العمل بها.
وقبل ان ننهي كالمنا يجب ان

ننوه الى موضوع ,,
االول الـــعـــمل عـــلى تـــاســـيس
احتــــاد خــــاص لـــصــــنـــالــــعـــة

التعبئة والتغليف,
والثاني يجب ان ينقل الوضع
الـعـام القـتـصـاديــات الـتـعـبـئـة
والـــتـــغـــلـــيف الـى احلـــكـــومــة
التخـاذ ما يـلزم من تـشجـيعـها
كـصــنــاعـة ودعــمــهـا كــتــجـارة

محليا ودوليا,
وبــاخلـصـوص انـشـاء مـخـازن
مـبـردة مـركـزيـا عـامـة لـتـاجـيـر
امـاكن للـتبـريد لـلمـنتـج بدل
الــتـشـتت فـي الـعـمـلــيـة والـتي
ســــتــــخــــفض كــــلـف االنــــتـــاج
الـنـهـائـي بـالـتـاكـيــد وتـسـهـيل
عــمــلـيــة اخــذ االيـجــار االبــعـد
الــتــســويق,,وحــتـى  لــوكــانت
اسـتـثـمـار مـحـلي مع االعـتـماد
عـــلى الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة
الغراض  التبريد النها اقل من
الـكهرباء االعـتياديـة بعدةمراة
كـــلــــفـــا >هـــذا اليـــعــــني ابـــدا
الـتـوقـف عن الـعـمل بـاي شـكل
مـن االشــكــال حلــ ان تــتــخـذ
الـــــدولــــة مـــــوقف او مـــــجــــيئ

ستثمر. ا
مـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــا ل واحـــــــــــــــــــد
نــنــقــدمه....///400 غــرام من

صرية اجملمدة الباميا ا
الــســعــر الــفي ديــنــار,,يــعــني
يـعني الـكـيـلـو ب5000ديـنار,,,

الكيلو باربع دوالرات
في حيـاة مصـر  لم تـبيع بـهذا
السعر او تسوق بضاعتها

لــو قــمـنــا بــتــعــبـئــة الــبــامــيـا
العراقية  500غرام بسعر الف
دينار اكيد االستقبال اكثر

يــــعـــــني الــــكـــــيــــلــــو بـــــالــــفي
ديــنـار,,,وســعـرهــا االن او في
كان اضي,,تـقريـبا,, الـصـيف ا
675ديـــــــــــنـــــــــــار فـي ســــــــــوق
اجلملة,,,لكم التقييم,,واما اذا
كانت ارخص,فهذه افضل

وقــــد تـــركــــنــــا الــــكــــثـــيــــر من
ــداخالت لـالســاتـــذة االكــثــر ا

وضوع تخصص في ا
ستشار وحكم دولي { ا

الـــتـــعـــبــــئـــة..هي احـــدى اهم
نتج بتكرة حلماية ا الطرق ا
ــواد وضـــمــان سـالمــتـه من ا
ــؤثــرات الـــغــذائـــيــة من كـل ا
اخلــارجـيــة بـواســطـة اوعــيـة
لعزل احملتـويات الداخلية عن
اخلارج ,ولـتهـيئـتهـا  لعـملـية
ــــتــــاجــــرة وحلـــد الــــنــــقـل وا
الـتـجـزءة,وهي احـدى وسـائل
ـادة ســريـعـة احلــفظ لـبــقـاء ا
االســتـــهالك مــدة اطــول,وهي
ـنـتج الـوسـيـلــة الـتي تـعـزل ا
عـن احمليـط اخلـارجي لـغرض
ــــنـــتـج لـــكل عـــدم تــــعـــرض ا
وســـائـل الـــتــــاثــــيـــر فــــيه من
اوكـسـجـ اكــسـدة وجـراثـيم
ومـكروبـات وبكتـريا والـتلوث

من كثرة اللمس ...الخ.
ووسـائــلــهــا .. هــنـالـك أنـواع
مـخـتـلــفـة من وسـائل تـغـلـيف
ــصــنــعــة ــواد الــغــذائــيــة ا ا
تــتـــراوح بــ الــبـالســتــيك و
ــــــقــــــوى الـــــــورق والــــــورق ا

عدن...الخ. والزجاج وا
وهـي في واقع احلــــال اكــــثـــر

عبئة. تسويق من غير ا
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دة اطول واد  1-حفظ ا
2- عدم تـلـوثهـا بـاي ملـوثات

خارجية
3-ضــمــان مــوضــوعــة الـوزن

وامانه
4-سهولة التخزين والترتيب

في اماكن العرض
5-ســهــولـة  الــنــقل لـكــمــيـات

محدودة او كبيرة
6-ســـــهـــــولــــــة احلـــــمل والي

مستوى عمري
ا يؤدي 7-جماليـة العرض 

الى سرعة التسويق
نزلي 8-سهولة احلفظ ا

9-مـــعــرفـــة تــواريخ الـــصــنع
ونــــهــــايــــة صالحــــيــــته وهي
كن مـعـرفتـها في خاصـيـة ال
عبئة بسهولة واد غير ا ا

10-تــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــريــف
الـــعـــبــــوة..وانـــواعـــهـــا.. هي
االدات الي يـتـوجب تـهيـئـتـها
ــنــتـج حلــمــايــته من حلــفظ ا

ؤثرات  اخلارجية. كافة ا
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1-الـعـبوة االولـيـةالـتي يـعبئ
نتج مباشرة بها ا
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قال منـظمو حفل جوائز تـوني السنوية الـتي حتتفي بأعمال مـسارح برودواي ستعـلن خالل حفل رقمي سيقام
ـقـرر أن يقـام حـفل جـوائز تـوني في حـزيران لـكـنه أرجئ إلى أجل غـيـر مسـمى بـسبب هـذا اخلريـف.وكان من ا

جائحة كورونا. 
ـقرر أن تـظل مغـلقـة خالل بـقيـة العـام.وقالت شـارلوت سـانت مارتن وأغلـقت مـسارح بـرودواي أبوابـها في آذار ومن ا
ـسرح األمريكي ”على الرغم من األحداث ـديرة التـنفيذيـة جلناح ا رئـيسة رابـطة برودواي وهيـذر هيتـشنز الـرئيسة وا
ـسـبـوقة الـتي أدت إلى اخـتـصار مـوسم بـرودواي إال أنه كـان عامـا مـليـئـا بـاألعمـال االسـتـثنـائـية الـتي تـسـتحق غـير ا
وسـيقـية واخملـرجـ وفنـاني األداء أرفع اجلوائـز في عالم ـسـرحيـات ا التـقـدير.“وتـعتـبر جـوائز تـوني لـلمـسرحـيات وا

نظمون عن موعد محدد حلفل اخلريف. سرح األمريكي. ولم يعلن ا ا

رسالة واشنطن
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نعيم عبد مهلهل وغرائبية السرد 

عـذوبـة احلـرف وعـذابه تـنـطـلق أوهـامه
الـعـتـيـقـة لـتـغـدو دون رغـبـة مـنه أحـيـانا
قـصـصاً فـاتـنة قـد ال تشـده الـيهـا ولـكنه
يكـتـبـهـا بحـكم الـقـوة الـسـلفـيـة لـلـحكي
وبهدوء حـكيم يخـتار مواقع سـردية غير
مكتشفه يحمـل أسفاره ليحط نباشاً من
ندائية طراز رفيع عند منابع الصابئة ا
حـتـى تـظـنه وقـد انـتـمى الـيـهم مـنـذ كـان
صبـياً يدون حـكايات خملـلوقات جـمالية

 كــلــمــا تــفــحص لــيــالــيه الــســومــريـة
تــوجس خـيـفــة وهـو يـكــتـشف ان بـ
تـلك اجلدران االوريـة ومـعـابدهـا تـكمن
مناجم كل احلـكايات وغـرائب العشق 
عبد الكـبير لينصت فليجأ الى بـوابة ا
الى ترتيل كـهنة اور الـتي جتره بهدوء
واسـتكـانة الى عـمق الـتراخي والـتأمل

واحلبور.
 يــظل شــاخــصــاً بـــنــظــراته الى حــيث
ا كشـوفة السـتر ور تتـدلى األرواح ا
ـو او قـعــد ذات مــرة عــنــد قــبــر اور 
جتاوز عـلو الـزقورة لـيصل عـند مـختل
الـرب انـلـيل ال لـشيء مـعـني بـالـتـأريخ
وبـواعــثه  وغـيــر مـهــتم بـهــتك أسـرار
اللـيالـي وملـوحتـها عـند جـرف الفرات
كـان يـنصت بـدقـة احلـافظ لـيدون فـيـما
بعـد كل مـا ( شافـه ــ شاهـده ) ونصت

اليه وعرف مكامنه.
 كــــانت الــــنــــاصــــريـــة بــــأســــواقــــهـــا

ـقـفـلـة عـلى وشــوارعـهـا وأزقـتـهــا ا
األسرار تـعني عـنده الكـثيـر محاوال
اإلمــــســـاك بــــخـــيـــوط الــــصالة بـــ
ـكـمــنـ فـثــمـة لـيل يــأتي من قـلب ا
الــزقـــورة لــيــمــنح احلـــنــاجــر ســهــر
األغـانـي ونــيـران الــعــشق يــظـل هـو
هاتك الق االكتشاف تـنبذه النهارات
لـيــرتـدي مــسـوح ســوالف الـكــوانـ

وهذيانات البيوت وخرافات اجلدات
أخوذات باألحالم واجلنون. ا

 أشــعـره اآلن وقــد اكـتــمـلت بــ يـديه
عدة اللقاء مع البياض اطلق تنهيدة
لم مخاوف وجعه ليطلق اول حرب و
قصـة وليـدون اوالً اسمه الـطويل مثل

ليل ناصريته.
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(نـعــيم عـبـد مـهـلـهل) دون اخـتـصـار او
تـسويف او جتـمـيل يجيء عـنـد أبواب
اجملالت لــيـعـلن مـيـالد ولـد تـأرجح بـ

كــونــيــة ومـتــنــقالً بــ شــاعــر ومــكـان
وفـنـانـة وازمــنـة يـتـخـيـلــهـا هـو بـتـفـرد
غــــريب  فــــهــــو الـــعــــاشق واجملــــنـــون
ـــدن وســـرديــاتـــهــا. لم ـــهــتـــوكــات ا
يـرتضي نـعـيم عبـد مهـلـهل  لسـردياته
ولـوج تـعـقـيـدات الـلـغـة ومـلـفـوظـاتـها
صـار يـنـحت نـصـوصـاً عارفـة بـكـيـفـية
ادارة دفـة ثــيـمــتـهــا وحتـديــد فـعــالـيـة

دالالتها ومفاهيمها الرسالية.
 يبني ببطء لـكنه بطء الهث ألنه يريد
دفع حــكـــايــاته الى الـــضــوء فــيــدون
حـكـايــة تـلـو اخــرى ويـفـتـح بـابـا من
ابــواب الــطالسم لــيــشــر مــوجـوداته
ـــعــتـــرض او رافض دون اكــتـــراث 
ــتــلـــقي خــزائـن ســرديــاته  يــقـــرأ  ا
لـيـكـتـشف انـهـا ال تـرتـبط بـغـيـر اسم
ساردهـا كل مسـرودة تتـمحـور حول
فـعـل قـد يـجيء من الـتــاريخ لـيـرتـبط

ـــســرودة جـــزئــيــة حـــاضــرة يـــكــشف
ــسـرود الــعالقــات اخلـفــيــة الـكــونــيـة ا
اإلنــســـانــيــة حــتى وأن كـــانت بــعــيــدة
لــيــمـنح مــتــلـقــيه فــرص مــتـعــددة لــفـهم

قاصد واألسرار. ا
نـعـيم عـبد مـهـلـهل ال يـدون حـروفه على
بــيـاض دون ان يــضع مـقــاصـد مــا يـريـد
الوصـول أليه من غـايات وشـفرات تـمنح
تلقي معرفية خاصة بكيفيات تفكيكها ا
 واإلسـراع بـفــهم مـسـاراتــهـا الـبــنـائـيـة
الــتي غـدت لــدى نــعـيـم مـعــلــمـاً ســرديـاً
خـاصاً به مـا يـؤخـذ على الـسـارد نحت

ـدخلـية والتـي ال تسـتقر تلـك العـناوين ا
فـي ذهــنــيــة مـــتــلــقــيـــة حــتى وان عــمل
مـسـتـحـيالً تـظل عتـبـات سـرديـاته مـيزة
خـــاصــة به وان اعــتــبــرتـــهــا الــنــقــديــة
الـعــراقـيــة عـيــبـاً تــسـويــقـيــاً مع وجـود

كر أيضا. األثارة والدهشة وا
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 لم تعرف السردية العراقية سارداً اتخذ
ـكـر احلـكائـي وسيـلـة مـثلـمـا نـعيم من ا
يوظف كل ما يراه ويتابعه وينصت اليه
ويـسـهم فـيه ح تـراوده رغـبـة الـتدوين

ـــعــرفـي وال تــهـــمه عالمـــات الـــتــرابط ا
الــتــاريــخـي وال يــكــتــرث لــهــا مــادامت
الـوســائل حـقــيـقـيــة والـغــايـات مـحــقـقـة
ـقــاصـد لم تـنــتـبه الـنــقـديـة الــعـراقـيـة ا
ــســرودات نــعــيم عــبــد مــهــلـهـل ألنــهـا
وبـحسب بـعض اإلجابـات التي تـلقـيتـها
من بعـضهم تـستـسهل الـقص وتخوض
بـرغـبـة الـكـتـابـة ال في مـاهـيـات الـكـتـابـة

نـفـسـهـا خـالـيـة من اإلدهـاش
ـــعــرفي وهــذا مــا ال اقــرأه ا
لــــكــــني أشــــيـــر الـى الـــعــــلـــة
األساس وهي ضـعف إيصال
كتوبات من قبل السارد الى ا
الــنــقــاد وغـــرابــة الــعــنــاوين
الــنــصـــيــة وعــدم تــمــاســكــهــا
ـظهـر الـسخـرية  وظـهورهـا 
وبـــهــذا ابـــعـــد نـــعــيـم وظــلت
ســــرديــــاته تـــــلــــوح داخل افق
معرفي خاص بها وثمة سؤال
يــراود مــخــيــلــتي كــلــمــا قـرأت
مــسـرودة من مــســروداته الـتي
جتاوزت ٤٠ مـسرودا ما لـغاية
مـن كل هـــذا.. والى أين  يـــريـــد
الـوصول وهـل ثمـة لـذة خـاصة
اكـتشـفهـا هـو وال يريـد التـفريط
بها? السؤال يـشبه حديقة شوك
وجــدتـني ادخـلـهــا عـنـوة ألنـني
أمام تفرعـات ومصنوعـات  بلغة
بليغة لـكنها خالـية من الشعرية
انسـاق قصـصيـة واضحـة لكـنها

تــخــوض في اكــثــر من ســاقــيــة ونــهــر
تلقي أين تستقر به وبحر فال يعرف ا
مراكب الـسرد ومكـنوناتـها نعـيم عبد
مـهـلهـل ظاهـرة سـردية عـراقـيـة متـقـنة
الــصــنع وعــارفــة ال حتــتــاج إال بـعض
االهـتمـام والـتعـمق بـتجـاربـها الـتي ما
اســتــقـرت حــتى اآلن عــنــد شيء واحـد

محدد.
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الله العـسكري والعسـكري نسبةً إلى
عـسـكـر مـكـرم وهي قـريـة بـسـيطـة من
إقـــلــيم األهـــواز الــذي يـــتــبع حـــالــيــاً
جــمــهــوريــة إيــران واسـمـه الـفــارسي
"خــــوزســـتــــان". وكـــان ابــــو هالل في
بــدايــاته مــرافــقــاً خلــالـه الــعــســكـري
الـكبيـر واسمه أيـضاً احلـسن بن عبد
الله وكـان عالم دين ودنـيا أيضـاً فقد
تــعــلم عـلــيه ابن أخــته أصــول الـنــقـد

األدبي والتذوق الفني.  
وكـتـاب الـصنـاعـتـ يـتـنـاول األعـمال
النـثـريـة والـشعـريـة الـتي تـناهت إلى
أبي هالل من عـصـر اجلــاهـلـيـة حـتى
زمن تـألـيـفه للـكـتاب في الـقـرن الرابع
الهـجـري ولكـتـاب الصـنـاعتـ صـنو
علـمي سـبـقه في الـوجـود وهـو كـتاب
أرســطـو " عـن الـشــعـر " وفــيه تــنـاول
عـلم األكـبر كـمـا كان يـسمـيه الـعرب ا
تـراجــيـديــات الـيــونـان الــكالسـيــكـيـة
شـهـورة عـلى مسـتـوى الـعـالم حتى ا
اآلن والـتي أبدعـها يـراع سوفوكـليس
ويـوربيـدس وفي كتـابه عمل أرسـطو
الـفيـلسوف عـلى استـنبـاط قوان فن
الـدرامـا.  ومـثـله فـعل أبـو هالل حـيث
أخـــذ فـي تـــقـــلــــيب أشـــعــــار الـــعـــرب
وكـتابتـهم مستـعينـاً بثقـافته العـميقة

ؤدب واألديب إذا أحـببت صديـقي ا
ان تــعــرف أصــول الــشــعــر وقــواعـد
الكتابة فال تـبدأ بقراءة روايات هذه
ــاذا?? ألنك إن األيـــام ودواويــنــهـــا 
بدأت بهـا سوف تضل ضالالً مـبينا
وســـوف تــــكـــتب ابـــتــــداعـــاً ولـــيس

إبداعا.. 
ولك أن تـسـألـني ما دلـيـلي عـلى هذا
الكالم? وهل للفن قـواعد? هل للشعر
أصـول? وأقول لـك في وضوح إذا لم
يــكن لــلـشــعـر أصـول ولــلـفـن قـواعـد
فــهـمــا لــغــو بال مــعــنى وثــرثـرة بال
جـدوى ولهـذا قال الـدكتور الـفاضل
مـحمـد حـسن عبـد الله وهـو اخلبـير
في الـنــقــد األدبي: "وقـد أحــسن أبـو

هالل وأصـاب إذ اعـتـبـر فـنـون األدب
صناعة; فلـكل نشاط إبداعي قوانينه
وأصـوله وال قـيــمـة لـلـمـوهـبـة مـا لم
تعـمقـهـا الثـقافـة وتنـظـمهـا القـوان

العلمية".
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ولكن من هو أبو هالل الذي أستع
بـه الـيــوم عـلى نــقـدي لــلـنــقـد األدبي
الــذي أراه وأدلل به عـــلى انــحــراف
ــســار األدبي الــذي افــتــقــد أهـم مـا ا
يـــجـب أن يـــكـــون في األدب أال وهـــو
الـبـيـان وجـنح إلى الـرمـز والـتـعـقـيد
ــا فـــأخــرج لـــنــا طالسم شـــبــيـــهــة 

 . نسمعها من السحرة والدجال
إنه السـيد أبـو هالل احلسن بـن عبد
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القاهرة

ومـعـارفه الـكـبـيـرة وتـمـكـنه من لـغـة
العرب فكان رحمه الله مثل الصائغ
احملـنـك اخلـبــيـر الــذي إذا جـاءت له
امرأة لـتـبـيع سـلسـلـة أو مـحبس أو
خـــا ثــمن الـــبــضــاعـــة ومــيــز بــ
أنـــواعــهــا وعــرف الــنـــفــيس مــنــهــا
ومتوسط القيمة واخلسيس الذي ال
خـيــر مـنه يــرجتى.  وكـمــا أن كـتـاب
ارســــطــــو يــــتــــحـــدث عـن الــــدرامـــا
والــــشـــــعــــر; فــــكـــــذلك أتـى كــــتــــاب
الـصــنـاعــتـ ثــنـائي الــوظـيــفـة; إذ
ـحـص الـنـثــر والـقـصــيـد ويـضع
مـــفــتــاحـــاً لــلــنـــقــد األدبي أال وهــو
الــبالغــة. والـبالغــة لــيـست تــذوقـاً
انــطـبـاعـيــاً فـالـذي يـقــرأ الـعـمل ثم
يــنـقــده او يــنــقــضه ويــقــول أنه ال
يعجبه لسبب شخصي أو النطباعٍ
يخـصه دون قواعـد علمـية محـكمة
فـهو "بيـاع بطـاطا" يـتخفى في زي

الناقد واألديب. 
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ـــا الـــبـالغـــة عـــنــــد أبي هالل وإ
(عـلم) يـعـني ثـقـافـة ومـدارسـة بل
هـــو يـــقـــول فـي مـــقـــدمـــة كـــتـــاب
الـصـنـاعـتـ " اعـلم - عـلـمك الـله
اخلير- أن أحق العلـوم بالتعلم بعد

معرفة الله جل ثـناؤه هو علم البالغة
اذا كل هذا ومعرفة الفصاحة " ولكن 

ــعـــرفــة الـــبالغــة االهـــتــمـــام? ألنه 
ومـعهـا الـنـحـو نفـهم الـقـرآن الـكر
ونـقف عــلى وجه اإلعـجـاز الــبـيـاني
فـــيـه ونــعـــرف مـــا به من حـــسن
الـتــألـيف وبــراعـة الـتــركـيب ومـا
فــــــيـه من اإليــــــجــــــاز واإلجنــــــاز
واالخــــتــــصــــارات الــــلــــطــــيــــفــــة
واإلشــارات الــدقــيــقــة وكــيف أن
ـعـنى مع قـارئه يــجـد فـيه عــمق ا
وضـوح العـبارة وسـهولـة الكـلمة

مع فصاحة االسلوب. 
 والـفـصـاحـة هي جودة الـصـيـاغة
الـلـفـظـيـة وحـسن الـديـبـاجـة فـإذا
ـعنى كان الـكالم إلى هذا واضح ا
ـضمون فـتلك هي البالغة وجيد ا
وعــلى هــذا فـإن الــعــمل األدبي إذا
خال من الــــبــــيــــان وصــــار مـــبــــهم
ـــعــــاني فـــيـه غـــمــــوض وإلـــغـــاز ا
ــيـز وشــفـرات فــقــد فــقــد أهم مــا 
األدب عـن غـــيــــره ولـــو كـــان األدب
عاني مشاعة ب عناه فقط فإن ا
اجلـــمـــهـــور ويـــعـــرفـــهـــا اخلـــيــاط
والـــنــجـــار وجــامع الـــقــمـــامــة أمــا
األديب فعـمله يـنحصـر في (توضيح
ــعـنـى وحتـســ الـلــفظ) تــوضـيح ا
ـضـمـون وجتـمـيل الـشـكل. وكـثـيـر ا

من الــشـعــر ال يــحــمل كـبــيــر مــعـنى
ـا يــنــحـصــر جــمــاله في الــلـفظ وإ

ُعْجِب. الرائق ا
اسـمع هذا الـكالم وقل لي بـحق الله

أال يعجبك?
يقول الشاعر:

.. ــا قــضــيــنــا من مــنى كل حــاجـةٍ و
ومسَّحَ باألركان من خو ماسحُ

ـهــاري رحـالُـنـا.. وشُـدَّ عــلى حُـدُبِ ا
ولم ينظر الغادي الذي هو رائحُ

أخـذنــا بـأطــراف االحـاديث بـيــنـنـا..
ُطِي األباطِحُ وسالت بأعناق ا

ــــا انــــتــــهـــيــــنــــا من احلج يـــعــــني 
وتمـسحنـا بأركان الـكعبـة ثم شددنا
الــرحــال عـــلى إبــلـــنــا ولم يــنـــتــظــر
بــعـضــنـا بـعــضـا; جــعـلــنـا نــتـحـدث
وتسـير بـنا اإلبل في األودية. فـانظر
هـنـا جمـال التـركـيب وحسن األلـفاظ
ـوسـيـقى الـنابـضـة ثم قـارن هذا وا
ـــا تــقـــرأه او تـــســمـــعه من غـــثــاء
يـســمـونه قـصـيــدة الـنـثـر وهـو كالم
ســـقـــيـم لـــيس فـــيـه حالوة لـــفظ وال
وضـــوح مــعـــنـى وهــو الـــســـبب في
انـصــراف الـنـاس عن األدب في زمن
يـــعــانـي أهــله او كـــثــيـــر مــنـــهم من

اجلهل وقلة األدب.

ÎUł–u/√ VKI « VO³Š
ـناخ الـذي أشرت إلـيه آنفاً منـطلـقاً من ا
تابعة باعتبارها ووجدت أنها تستحق ا
منـجزاً في »زمن كـورونا« الـذي هو زمن

. احلدث وزمن كتابة القصة معاً
w*UŽ »œ«

 لــقــد أحــالــتــني هــذ الــقـصــة إلـى إحـدى
ي فـيـمـا يـعرف الـقـصص من األدب الـعا
بــأدب احلـــرب اشــتــهــرت بـــ الــكــتــاب
ثـقف فـي ثمانـينات الـقرن الـعشرين وا
وملخصهـا: أن إحدى الكتائـب العسكرية
وقـــعت في حـــصــار مـــطـــبق من الـــعــدو
وتــعـذر عــلــيـهــا الــتـواصـل مع قـيــادتــهـا
األعــلى بـسـبب انـقـطــاع االتـصـال مـعـهـا
وهــــنــــا جــــاء دور جــــنــــدي االتــــصـــاالت

بدع ابن عصره ومجتمعه ومحيطه ا
ذلك ما اتفق علـيه النقاد ودارسو األدب
في كل الــعـــصــور حــتى لــقــد أطــلــقــوا
تـسمـيات مـعيـنـة على كل مـرحلـة تشـير
ا كتب فيها من إليها حصراً انطالقاً 
شـعــر وقـصـة ومـسـرح وروايـة وفـنـون
تـشـكـيـلـيـة وأصـبـحت تـلـك الـتـسـمـيات
ثـابة مـصطـلحـات متـداولة تـشير إلى
ا يشير احلدث الذي أنتج ذلك األدب 
إلى مـرحلـة تاريـخيـة بعـينـها ومن ذلك
ـقـاومة.. وقـبـلـهـما أدب احلـرب وأدب ا
ادب الــــرســـــائل وأدب الـــــرحالت وأدب
السيرة وغيرها.. وبـعد انتشار جائحة
فــيـروس كـورونـا ظـهــرت هـنـا وهـنـاك
دعوات مبكرة لتـسجيل وجمع ما يكتب
ـرحـلـة لــيـكـون حتت عـنـوان في هــذه ا
(أدب كورونا) وقـبل فترة وصـلتني من
االســتـاذ ســعـيـد بن حــمـدان بن ســعـيـد
اضي الصـوفي في يونـيو/ حـزيران ا
للـمشاركـة في مبـادرته (جلمع القـصائد

التي قيلت في كورونـا وما يتعلق به من
تــــداعــــيــــات حتت عــــنــــوان »كــــورونـــا

والشعراء «وكان حيـنها جمع
وضوع  100قصيدة حول ا
في اإلمــــــارات.. وقــــــد قــــــرأت
نــصــوصـاً قــلـيــلـة في فــتـرات
مــتــفـرقــة لـعــدد من الـشــعـراء
على »الفيـسبوك «وهنا على
صـــفـــحـــة "ألف يـــاء". وكــذلك
بعض الـدراسات في مـجاالت
مــخـتـلــفـة تـتــنـاول مـؤثـرات
وبــاء كــورونـا فــيــهــا.. وقـبل
أيــام قـرأت قــصــة قـصــيـرة
بعنوان "حبيب العمر وشبح
كـورونـا" لـلـقـاصـة لـعـراقـية
»سـهـام فـيـوري في صـفـحـة
(ألف ياء) في جريدة الزمان
الـــغـــراء.. بـــعـــددهـــا 6718
اخلــــــمــــــيس 2020/7/25

استوقـفتني الـقصة حـقاً وقرأتـها بدقة
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الشارقة

ـسؤول عن تـأم االتـصال باعـتـباره ا
والذي اكتشف مـكان القطع في األسالك
ـعـادي وأثنـاء قـيامه بـسبـب القـصف ا
بــإيـــصـــال األسالك وربــطـــهــا تـــعــرض
إلصــابـة شـديـدة مــنـعـته من الــسـيـطـرة
عـــلى يـــديه فـــقـــام بـــوضع االسالك بن
اسنانه وعض عليها ليتأمن االتصال
ويـتـم إنـقـاذ الـكـتـيـبـة ولـكـنه تـوفي من
شـدة الــنـزف.. لـتـقـول الـقـصـة إن حـيـاة
رفــاقه اجلــنــود قــد مــرت عــبــر جــســده
يت.. أمـا قصـتنـا فتدور حـول طبـيبة ا
ـرضى ـعـاجلـة ا تــعـمل في مـسـتـشــفى 
صاب بفيروس كورونا الذي أصبح ا
جـائـحــة أصـابت الـعـالم كـله وأرعـبـته
ولم تـزل تــداعـيـاتــهـا تــتـفــجـر كل يـوم

اليـ ووفـيـات مــعـلـنـة عن إصـابــات بـا
.. وفـي خــضم بــعـــشـــرات اآلالف يــومـــيــاً
رضى حت انشغـال الطبيـبة بإسـعاف ا
رضى رجل في منـهـا التـفاتـة إلى أحـد ا
اخلـمــســ (أتـوا بـه لـلــتــو) ويـدعــوهـا
شـعـور غـريب لـتـقـتـرب من سـريره (ومع
أول نـظرة أصـابعـهـا الهـلع هـو حبـيبـها
الـذي انـفـصلت عـنه مـنـذ أكـثـر من خمس
) إذاً وعشرين سنة ألنها ال تنجب أطفاالً
نـحن أمام قـصـة حب ضائع مـضى عـليه
ربع قـرن من الزمـان لكـنه لم يـزل نابـضاً
في قـلب الـطـبـيـبـة ولـذلـك حتـاول إنـقاذه
بــكل مـا تـســتـطـيع وتـنــجح في إحـضـار
ـــرض يـــتـــبـــرع مــــريض مـــتـــعـــاف مـن ا
ـريض بـالـبـالزمـا الـتـي يـحـتــاج إلـيــهـا ا
الـذي يشـفى فـعالً لكن الـقـاصة تـفـاجئـنا
ــوقف درامي حــيث تـصـاب الــطـبــيـبـة
ـرض نـتـيـجـة عـدم اتـخـاذهـا إجراءات بـا
الـوقايـة الالزمـة أثنـاء انشـغـالهـا بإنـقاذ
ــريض (حــبـــيــبــهــا) وعــنــدمـــا يــطــلب ا
ـتـعــافي مـقـابـلـة (طــبـيـبـته) لــيـشـكـرهـا ا

»تقدم منها بخطوات وئيدة كانت
تـبـتـسم له أصـيـب بـصـدمـة وهـو يـراها
عـرفهـا على الـفور يـا الله إنـها حـبيـبته
قـبل أكثـر من خـمسـة وعـشريـن عامـاً أية
مصـادفـة هذه..) هـنا يـأخذ احلـبيب دور
احلـبـيـبـة ويــعـلن لـهـا اســتـعـداده لـعـمل
ستـحيل في البـحث عن منقـذ وتنتهي ا
ـوقف درامي يقـتـرب من مشـهد الـقصـة 
سينمائي أخير في نهاية فيلم درامي أو
إســدال الـسـتـارة عـلى مـسـرحـيـة تـنـتـهي
بــاإلظـالم بــأن (أشــارت له أن ال فــائــدة..

ألنـهـا تـعـرف وضـعـهـا الـصـحي طـلـبت
مــنه أن يــحــضــنــهــا. وحــ حــضــنــهـا
هــــمـــسـت في أذنه »أحـــبك ..«أســـدلت
ســـتــار عـــيــنـــيــهـــا وهي تـــبــتـــسم بــ
أحضانه)... بهـذه الداللة تلـتقي القصة
في خطـوط عريضـة أو داللتهـا بالذات
مـع قـصــة اجلــنــدي من حــيث إن حــيـاة
ـريـض مـرّت عـبـر تـضـحـيـة الـطـبـيـبة ا
ونــســـيــانــهـــا كل شيء من أجـل إنــقــاذ
حبيبهـا الذي يشفى وتموت هي.. وإذا
كـــانـت قـــصـــة اجلـــنـــدي (تـــرقـــد) حتت
مصطـلح أدب احلرب فإن قـصة "حبيب
الـعـمـر" تـضــعـنـا عـلى أعــتـاب تـأسـيس
ـصـطلح "أدب كـورونـا" كـإطار وتـقـعيـد 
شامل لـكل تداعـيات هـذه اجلائـحة على
مـستـوى الـعالم كـله من دون اسـتثـناء
ـسؤوليات وبكل مسـتوياته من أعلى ا
إلى أدنـاهـا وعلى الـصـعـد السـيـاسـية
عيشية واالقتصادية واالجتماعية وا
والــنــفــسـيــة والــفــنــيـة والــريــاضــيـة
باختصار في مجمل احلياة بتفاصيلها

كافة.
…b¹bł WB

 قـد ال تـكون مـوضـوعـة القـصـة جـديدة
من حــيث هي قــصـة حب لم يــكـتـب لـهـا
النجاح واالستمرار لكن القاصة تنجح
في الــنــهـايــة تــسـحــبــنــا إلى مـنــاخــهـا
ونـعومـة وهدوء وأجوائـها بـسالسة 
إلى حـــيث تــفـــجـــر احلــدث من جـــديــد
وتــبـــعث فـــيـه مــزيـــجـــاً مـــتـــنــافـــراً من
األحــاسـيس وتـقــدم لـنـا "جـرعــة" فـيـهـا
الكثير من الشـجن الشفاف حيث تكون

حلظة الـلقاء هي حلـظة الوداع فـيلتقي
احلــزن والــسـعــادة وهـو مــوقف يـثــيـر
الشـعور بالـوجع واأللم خصـوصاً على
ــســتــوى االجــتــمــاعي.. كــمــا يـلــتــقي ا
ـتـنـاقـضـان الـفـرح واألسى فـبـقـدر مـا ا
كــانت هـذه الــلــحـظــة مـثــيــرة لـســعـادة
احلـبــيـبــة فـإنــهـا حلـظــة مـصــاب جـلل
. لقد بالـنسـبة حلـبيـبهـا لن ينــساه أبـداً
جنـحت الـقـاصة في بـنـاء الـقصـة فـنـياً
وكــانت لــغــة الــســرد مــنــاســبــة حلــدث
الـقـصـة ومـنـاخـهـا ويـحـسـب لـلـقـاصة
انتـباهتـها الذكـية في خوض غـمار هذا
ـــــا الـــــنــــــوع اجلـــــديـــــد من األدب ور
الـــتـــأســـيس لـه وكل جـــديـــد له مـــاله
وعـلــيه مــا عـلــيه بـالــقــدر نـفــسه الـذي
أثــــارته وال تـــزال تــــثـــيـــره جــــائـــحـــة
ـكن أن تكون الـقصة كورونـا... وبهذا 
ــصـطـلح ولــلـنـقـد دافــعـاً إلطالق هـذا ا
الكلمة الفصل هنا. خصوصاً أن القصة
تتناول تضحيـات ما أصبح يطلق عليه
"اجليش األبـيض" في إشارة إلى اخلط
األول من األطــــبـــــاء والــــطــــبـــــيــــبــــات
ـمـرضـات وكل اجلـهات ـمـرض وا وا
ـسـانـدة الذين دفع اإلداريـة والـطبـيـة ا
ئـات منـهم حـياته من أجل الـدفاع عن ا
الــبــشــريــة كـلــهــا ضــد هــذا الــفــيـروس
اخملاتل الفتاك.. مع التـنويه بأن القصة
والـــروايـــة أقــدر عـــلى اســـتـــيــعـــاب كل
ـتـغـيـرات الـتي سـتـحـصل فـي احلـياة ا
بعـد "كورونا" لـتختـلف عمـا قبله وهي
متغـيرات أكـدها كل اخلبـراء في العالم

.. وقد بدأت إرهاصاتها فعالً

أدب كورونا في العراق
غالف الكتاب
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(نـورفـولك) بــإنه لم يـغـتــسل طـيـلـة
حيـاته  ويشـير الى أن  لـندن كانت
 ولـغـايـة مـنـتــصف الـقـرن الـتـاسع
عشر عشر بال نظام جلمع األزبال 
ولـم يــكـن في لـــنـــدن نـــظـــام صــرف
صـحي وكـان أهـلـهـا يـدوسـون عـلى
قـذاراتــهم وأصــبـحـت شـوارعــهـا ”
جنّة للـخنازير   ”بينمـا كان العرب
في االنـــدلس. يــغـــتــســـلــون خــمس
مرات في الـيوم وينـظفون أسـنانهم
بالـفرشاة. كمـا إستعـرض في كتابه
فـــــضــــــائع احلــــــروب احملـــــلــــــيـــــة
واالقـلـيـمـيــةالـقـائـمـة في مـنـطـقـتـنـا
ووجـه نــــداء لــــلــــدول الــــعــــربــــيــــة
واالسالمـــيــة أن كـــفــاكـم صــراعــات
عبـثيـة فيـما بـينـكم  وتوحدوا إزاء
ـشـتـركـة. إنّ غـنى كـتـاب االخــطـار ا
ــعــلــومـات ”الــنـفــاق الــكــبــيـر“ بــا
ـصـادر واالســتـشـهــادات يـجـعل وا
إخـتـصـار اسـتـنـتـاجـاته الـرئـيـسـية
بـسـطور قـليـلـة ضربـا من اجملـازفة
ــتــعـة وهي ال تــغــني مــطــلـقــا عن ا
الفـكـريـة بـقـراءة الـكـتـاب والـتـعرف
عـــلى جـــوهـــره وجــواهـــره لـــكــني
سـأجـازف بـعـرض بـعض خالصـات

الكتاب كاآلتي:
لـم يـحــارب الــغـرب فـي اي جـزء من
الــعــالم من أجـل قـيـم حـضــارته بل
حـارب من أجل مصـاحله الـضيـقة 
ال والسيطرة ومن أجل الهيمنة وا
عــلى األسـواق  واسـتــخـدم الـغـرب
في اغلب احلـاالت أسالـيب ارهـابية
لــلـوصــول الى اهــدافه  ولـم يـهــتم
ــعــانــاة الـــشــعــوب ولـم يــحــتــرم

ثقافاتها.
- ومـن أجل أن يـــــفـــــرض الـــــغــــرب
مصاحله على اآلخرين غلّف حروبه
االسـتـعـمـاريـة  وبـطـريـقـة مـخـزية
بـقــيم نـبـيــلـة مـثل حــقـوق االنـسـان
ـقـراطـية, ـسـاواة واإلخـاء والد وا
من أمـثلـة هذا الـنفـاق قولهـم غزونا
أفــغــانــسـتــان لــنــســمح لــلــفــتــيـات
االفـغانـيات بـالـتعـليم والـذهاب الى

دارس. ا
بـنية - أنانـية الـغرب وسـياسـاته ا
ـغلّفـة زيفا بـالقيم على مـصاحله وا
الــنـبــيـلــة كـانت وال تــزال مُـســخّـرة
ــهـيـمـنـة  ولم تـكن خلـدمـة نُـخـبه ا
مــطــلـقــا مــسـخــرة خلــدمـة شــعـوب
الـعالم  وال لـشـعوب اوروبـا ذاتـها
بل حـتى سـكـان اوروبـا كـان عـلـيهم
أن يـدفـعوا ثـمن سـيـاسـات وحروب

ـدفوعة نخـبهم  قصـيرة الـنظر ا
ـصالح الـضـيـقة واذا واصل بـا
نافقة قصيرة الغرب سياساته ا
الـنظـر هذه فـإنـها سـتعـيد انـتاج
كل كوارثـه عبـر التـاريخ  ولذا ال
ـكن االستـمرار الى مـا ال نهـاية
فـي ســحـق مـــصـــالح الـــشـــعــوب
االخــرى وثــقـافــاتــهــا من دون ان
يدفع الغـرب ثمنا بـاهضا في يوم

ما.
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ـقـراطـيـة الـغـرب ذاتـهـا فـيـها - د
مـن الـزيف الــكـثـيــر وهي تـواصل
خـــداع شــعــوب الــغــرب بــطــريــقــة
مـــنــهـــجـــيـــة في مـــســائـل احلــرب
والسالم . وسيـؤدي ذلك الى ابعاد
شـعـوب الـغـرب عن سـيـاق حـقـيقي
ـقـراطـيــة اتـخـاذ الـقـرار ولـعل لـد
هــــذا هـــو ســـبب ظـــهـــور االحـــزاب
ـقـراطـيـة الـشـعـبـويـة ـعـاديـة لـلـد ا
منـها والعـنصريـة والقطـريّة. نحن 
كــــغــــرب نــــعــــيـش لألسـف في زمن
الثورة الرقـمية لكن بقـوان العصر

احلجري.
- الشـعبـوية والعـنصـرية والقُـطرية
ال حتل أي مشـكلـة  والذيـن يتـبنون
هذه االفـكار يريـدون إحيـاء اسوأ ما
في احلـــضـــارة الــغـــربـــيـــة من قـــيم
ـــمــــارســـات الـــســـيـــئـــة اخلـــداع وا
ويجـعلونهـا متداولـة بصورة عـلنية
وبـطــريـقـة أكــثـر شــراسـة  وتـرامب
ـــثــال الـــصـــارخ الـــوحـــيــد لـــيس ا
فـشـخـصـيـات مـشـابـهـة أخـرى بدأت
ـقـراطـيـة تـظـهـر في اوروبـا  والــد
االوروبـية مـعرضـة لإلنهـيار نـتيـجة

ذلك.
- الغـرب بحـاجة الى ثـورة إنسـانية
سـلـمـيّـة  وبـدال من سـوء اسـتـخـدام
قــيم حــضــارته النــتــهــاك الــشــعـوب
االخـرى وثـقـافـاتـهـا. عـلى الـغرب أن
يكون مخلصـا لتعهداته التي حتدث
عـنـهـا لـقـرون بـأن يـكـون انـسـانـيـا 
عـــلى الـــغــرب ان يُــظـــهــر قـــيــمه في
سلوكه وأن يعامل الشعوب االخرى
ثل ما يـرجو ان يعامله وثقافاتـها 

اآلخرون .
- مــطـــلـــوب من االعالم الـــغــربي ان
يـــلـــعب دورا مـــركـــزيـــا في الـــدعــوة
لـلــثـورة االنــســانـيــة  ولألسف فـإن
االعالم الــغــربي الــيــوم هــو حـلــيف
ـتــنـفــذين  ويـغــطي عـلى األقـويــاء ا
نــفــاقــهم بـــدال من فــضــحه  وإذا لم

يـــتــغــيــر هــذا الـــوضع فــإن الــنــاس
ســـــتــــبـــــحث عـن مــــصـــــادر اخــــرى
للـمعلومـات وبالنتـيجة سـيحكم هذا
االعالم عــــلـى نــــفـــسـه بــــالــــتـــواري

والفناء.
- يـبـدأ إنــهـيـار احلـضــارات عـنـدمـا
تـفــقـد مــصـداقـيــتـهـا  وإذا اســتـمـر
الـــغــرب بــخــيــانــة قـــيــمه بال خــجل
فـسوف تـفنى حـضارته  وعـليـنا أن
نـقف بــوجه ذلك  فـاحلـريـة واالخـاء
ـــــســــاواة وحـــــقــــوق االنـــــســــان وا
ـقراطـية وسـيادة الـقانون هي والد
قـيم تـسـتـحق أن نــقـاتل من أجـلـهـا
وكل واحــد مــنــا عــلــيه دور يــلـعــبه
بــضــمن ذلك مـن خالل خــلق حــركــة
سـيـاسـيـة جـديـدة إذا دعت احلـاجة
وذجا لذلك حـركة سيـاسية تـكون 
لــــــقـــــيـم حـــــضــــــارتـــــنــــــا بـــــدال من
تـــــزويـــــرهـــــا.وأخـــــيـــــرا  آمل  من
االخوات واالخوة الذين يقرأون هذه
اخلالصـة أن يـنــشـروا افـكــار كـتـاب
الدكتـور تودنهوفر عـلى الرأي العام
ي  فاالعالم الغربي حارب هذا العا
الـكــتـاب بـالــتـجــاهل  ورفـضت دور
الـنشر الـغربـية الـكبرى نـشر طـبعته
االجنـــلــيــزيـــة  ورفــضت مـــحــطــات
التلفزة الـغربية استـضافته للحديث
عن هـــذا الــكـــتــاب ولـــذا أدعــو دور
الـنشـر العـربـية أن تـتصل بـالدكـتور
تـــودنــهـــوفـــر لالتـــفــاق عـــلى نـــشــر
الـطبـعتـ العـربيـة واالجنليـزية من
الـكــتـاب. وأدعــو مـحـطــات الـتــلـفـزة
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ـوصل وكـتب مـتـنــقال بـ الـرقــة وا
عـنـهـا كـتابه (عـشـرة ايـام في الـدولة
االسـالمـيـة). وهـو وثـيـقـة فـريـدة في
عــرض حـــال (اخلالفـــة االسالمـــيــة)
الـبـائـس وتـخـلفـهـا . وخـالل مـعـركة
ــــوصل ــــوصـل عـــام  2017 زار ا ا
ووثق جـــــرائم قـــــوات الــــتـــــحــــالف
والــقــوات الـــعــراقــيـــة جتــاه أبــنــاء
ـدنـيــ ووثّق اسـتـخـدام ــوصل ا ا
ــدنــيـ (الــقــنــابل الــذكــيـة) لــقــتل ا
االبــريــاء.  وخـالل تــنــقــله بــ بــؤر
الـــــصـــــراع فـي الــــعـــــالـم تـــــعــــرض
ـوت اكثر تودنـهوفر خلـطر االذى وا
من مــرة  ومــنــهــا في الــبــريـقــة في
لـيــبـيـا حــيث دمـر صــاروخ سـيـارته
وقـتل مـرافـقه  ثم مـحـاولـة الـقـاعدة
اختطافه عنـدما كان في الرمادي في
العراق ثم اإلعتداء عـليه وإغتصاب
ـصـورة الـتي رافـقـته خالل زيـارته ا
مـيـدان الـتحـريـر في مـصر بـالـذكرى
االولـى لــثـــورة يـــنــايـــر   وآخـــرهــا
إصــابــته بــطــلق نــاري مـن اجلــنـود
الــصـــهـــايــنـــة خالل مـــشــاركـــته في
تظاهرة لشباب غزة  وال زال يعاني
من هذه االصابة حلد اآلن.تودنهوفر
ال يـدعــو لـسـيــادة قـيم الـعــدالـة بـ
الشـعوب كنـاصح وحسب بل عكس
ـباديء في سـلوكه  فـقد انفق هذه ا
ا فـيها قـصره اجلميل في ثروته  
مـيـونــيخ وريع كــتـبه في مــسـاعـدة
الــضـعــفــاء في الــعــالم فـبــنى دارين
لأليتام في افـغانستـان  ومستشفى
لـعـالج مـرضى االيـدز في الـكـونـغـو
ومـــلــعــبـــا في غــزة وعـــالج أطــفــال
العراق الذين شوهتهم قنابل امريكا
إضافة الى ستشفيات االردنية في ا
أنـــشـــطـــة جــمـــعـــيــتـه االنــســـانـــيــة
تـواصلة في مـيونـيخ.    آخر كتب ا
الــدكـتــور تـودنــهــوفـر هــو (الـنــفـاق
انـية الـكبـير) الـذي صـدر بالـلغـة األ
اضي ومـثل بـقية كـتبه في العـام ا

تـصــدر هـذا الــكـتـاب قــائـمــة الـكـتب
ــانـيـا ووصـفه االكـثـر مــبـيـعـا في ا
نـعـوم تـشـومـسـكي بـأنه أكـمل كـتاب
وضوعية ووصفه يعرض التاريخ 
صـحـفيـون بـإنه (كـتاب الـقـرن) وهو
يـتـرجـم حـالـيا الـى عـشـرات الـلـغات
األخرى.يعرض تودنهوفر  في كتابه
تــاريغ الـــعــنـف الــوحـــشي لــلـــغــرب
ويـستـعرض بـاألدلة ونـفاقه الـكبـير 
ـشاهداته الـشخـصية التـاريخـية و
في مـنـاطق احلـروب أمـثـلـة صـارخة
عــلى نـــفــاق الـــغــرب وعـــنــصـــريــته
الـعــرقــيّــة والــثــقـافــيّــة واحــتــقـاره
لــلـشـعـوب االخـرى  ويـذكـر شـواهـد
تـاريخـيـة وكمـية هـائـلة من الـوثائق
عن بـــــربـــــريـــــة الـــــغـــــرب مـن أيــــام
االمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة مـرورا
بـــاحلــروب الـــصـــلــيـــبـــيـــة وجــرائم
الــبـعـثـات االســتـكـشــافـيـة الــغـربـيـة
لــلـعـالم اجلـديــد في الـقـرن اخلـامس
عشر وإجبار الصيني بالقوة على
شــراء  واسـتــهالك اخملـدرات (حـرب
األفــــــيـــــون) وجتــــــارة الـــــرقــــــيق 
والـقـوان الـبـلجـيـكيـة في الـكونـغو
الـتي تـعـاقب الـسـود  بـدءا من عـمر
سـبع سـنـوات بـاجلـلـد حـتـى فـقدان
الــوعي إذا ضــحك االســود بــصــوت
عـال بــحـضـور شـخص ابـيض  الى
آخر جرائم اجليش االمريكي وقوات
الـتـحالف فـي افغـانـستـان والـعراق
ومنـها جرائم ابـو غريب واسـتخدام
كالب مــدرّبـة إلغـتـصـاب األسـرى من
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كــمــا يـســتـعــرض  الــكـتــاب تــهـافت
االطروحات العنصرية للغرب ومنها
ادعاؤه أن االسالم يدعـو الى العنف
ــسـلـمـ واالرهــاب  وإن الـعـرب وا
بـرابــرة مـتـخــلـفـون ويــرد عـلى ذلك
بـالــقـول وبـاالســتـشـهــاد من الـقـران
الـــكــر ومن الــســنـــة الــنــبــويــة أن
االسالم ديـن سـالم وإنـه اقل مــــــــيال
ـسـيـحـيـة والـيـهـودية لـلـعـنف من ا
وإن احلــضـارة الـعـربــيـة االسالمـيـة
هـي الــتي عـــلّــمت الـــغــرب الـــعــلــوم
واآلداب وأيـــضـــا عـــلّـــمـــتـــهم كـــيف
ـدنهم ينـظـفـوا انـفـسـهم ويـرتـقـوا 
ستـوى االنساني  ويسـتشهد الى ا
بقول ملـكة اسبانيـا إيزابيال أنها لم
تـغـتـسل في حـيـاتـهـا سـوى مـرت 
االولى عـنـد والدتـهـا والـثـانـيـة عـنـد
زواجـــهــا  بـــيــنـــمــا يـــفــتـــخــر دوق
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اذا التـكتب لي تلك الـكلمات الـرقيقـة  كلمـات احلب وجمل الغزل تقـول لي 
اذا لم تعد ترسل اشعارك التي تتغزل ا ادخلت الفرح الى قلبي  و التي طـا
بـحـبـنــا الـبـر  اين ذهـبـت مـشـاعـرك اجلــيـاشـة واين وعـودك بــالـقـرب مـني
ـاذا لم ترد ـاذا بـدأت تبـتـعد عـني و والعـيش مـعي حتت سـقف بيت واحـد  
ــاذا اغـــلــقت صـــفــحــتك عــلـى كل اتــصـــاالتي ولم جتــيـب عــلى تــوسـالتي  
اذا ارى احلـزن باديا علـى محياك اذا حظـرت وجودي فيـها   الشـخصيـة و
ـبـتـسـم دومـا  هل احـبـبت غـيـري وهل عـشـقت امـرأة غـيـري  هل اجلـمـيل ا
كرهت زيـادة وزني بسبب قلة حركتي وحظر الـتجوال وانهاء عقد عملي  هل
رهف  هل بـرجك احلوت هـو من اجبرك اسمـعتك كـلمـة ازعجـة احسـاسك ا
على الـغوص في اعـمـاق البـحـار وتتـركني بـدون اي اجـابة  اتـعـلم انك كلـما
ابـتـعـدت عـني زاد حـبي وعـشـقي لـك  اربـعـة اشـهـر ومـا ان جـاءت اجلـائـحة

اللعينة وانت تبتعد عني في كل يوم . 
تريـدين ابوح لك مافي قـلبي من الم وحـزن وحسرات  تريـدين ان اجيبك عن
شروعة  من اين سـأبدأ ال اعلم ولكن اقول لك شروعة وغـير ا كل اسألـتك ا
وت يـخطـف االحبة تـعب  واجيـبك ماذا اكـتب وا واحلزن يـخيم عـلى قلـبي ا
ـا تـراه الـع واالصـدقـاء حتت مـسـمى سـخيف اسـمه كـورونـا بـ مـصدقـا 

وب مـكذب  ماذا اكـتب واالف االحبه من ابنـاء مدينـتي عاطلـ عن العمل 
ـسـاكـ  مـاذا اكـتب لك مـاذا اكـتب والـفـقـر بـدأ يـنـهش اجـسـاد الـفـقـراء وا
وسـيـطـرة الـصقـور تـمـنـعـني من زيـارة امي احلبـيـبـة  مـاذا اكـتب واصـبحت
ـا ذاهب لـزيـارة دولـة اخـرى بـسـبب اجلـهـله من الـذيـن تـولو زيـارة االهل كـا
امورنـا بعدمـا كانـو رويبـضات ال نـسمع بهم  مـاذا اكتب وقـد غيـرت فكـرتنا
وت بـأنـتظـارك في ردهات ـستـشفى احلـكـومي فان مـلك ا بانك مـا ان زرت ا
الطـوار بعـدما كـانت مالئكـة الـرحمـة هي من تنـتظـرنا  مـاذا اكتب لك وكل
نع من سبل احلب والـتواصل قد تقطعت بها السبل  ماذا اكتب وصديقي 
رؤية عـبدالله ولده ظـلما وبـهتانا  مـاذا اكتب والظـلم ينتـشر في ارجاء وطني
تواضع حتت حجج واهية اجلريح  مـاذا اكتب وحكومتي تمنع عـني راتبي ا
 مـاذا اكتب واحـالمنـا بـدأت تـتالشى  مـاذا اكـتب من الـشـعر
وعـبـدالـرزاق عـبــدالـواحـد قـد شـبع من الـغـربـة حـتى وافـته
نـيه  مـاذا اكـتب وخـضيـر هـادي لم يـعد يـصـدح صوته ا
بتـلك القـصائد اجلـميـلة  ماذا اكـتب وقد مـات من اسعد
قلـوبنا بـقدميه ورأسه الـنورسي الزورائي  يـاحبيـبتي قد

نلتقي عند مليك مقتدر فهناك ال يظلم عنده احد .
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 الـدكـتـور يورغن تـودنـهـوفر  مـفـكر
ـــاني ولـــد عــام 1940 وســيـــاسي ا
وبـعــد نـيــله شـهــادة الـدكــتـوراه في
الــقــانــون الــدولي عــمل قــاضــيــا ثم
عــضـوا ورئـيس جلــنـة نـزع الـسالح
ـاني ثم مـشـرفـا على ان اال في الـبـر
ـــانــيــا ثم أكــبــر دار لــلـــنــشــر في ا
مـتـفـرغـا لـلـبـحث ورئـيـسـا جلـمـعـية
إنـســانــيــة مــقـرهــا مــيــونــيخ تــقـدم
ـانـيـا.كـان خـدمـاتــهـا لالجـئـ فـي ا
تودتهـوفر طفال عـندما شاهـد تدمير
مــديـــنـــته أوفــنـــبـــرج بــواليـــة بــادن
ـانـية مـن قبل الـطـيران فـرتـنـبرج األ
ـيـة الـبــريـطـاني خـالل احلـرب الـعــا
ـــعــنى الــثـــانـــيــة  ورأى بـــعــيـــنه ا
احلقـيقي للـحرب ودفعه ذلك لـلبحث
عن حـقـيـقـة حـروب الـغـرب  وقـضى
ـديد مـتـنقال سـتـ سـنة من عـمـره ا
بــ بـؤر الــتــوتـر والــصــراعـات في
العـالم من حرب اجلـزائر عام 1960
الى حـــروب انــــغـــوال ومـــوزمــــبـــيق
ـكسـيك وفـنزويال وشـيلـي وكوبـا وا
ــــار والو والـــــكــــوريــــتــــ ومــــيــــا
وكـمـبــوديـا وفـيـيـتــنـام وافـغـانـسـان
والـــعـــراق وفــــلـــســـطـــ وســـوريـــا
والــــصــــومـــال والــــيــــمـن  واصـــدر
قاالت  عشرات الكتب ونشر مئات ا
ولـديه حـالـيـا اكـثـر من سـتـة مـالي
ــوقـعه عـلـى االنـتـرنت. ومن مــتـابع 
بـ إجنـازاته الـفـريدة سـفـره خـفـية
الى العـراق برفقـة مقاومـ عراقي
ــــقـــاومـــة وقـــضـى اســـبــــوعـــا مع ا
العراقـية في الرمـادي وكتب عن تلك
ـاذا تـقـتل يـا زيد) الـتـجـربـة كتـابه (
الـــــذي نــــشــــر عــــام  2008وكــــانت
خالصــتـه إن الــعـــراقــيـــ قــاتـــلــوا
االمريكان إلنهم غزاة ارتكبوا جرائم
ابــادة ضـد شـعب الــعـراق  كـمـا انه
الــصــحـفـي الـغــربي الــوحــيــد الـذي
سـمح له ابـو بـكـر الـبـغـدادي بـزيارة
الدولة االسالميـة وقضى عشرة ايام

هـو مخـمود شـوكت اسم مركب بن سـلـيمـان  فايق وهـو اسم مركب ايـضاً
ـعـروفـة جـورجي االصل من دفـعـة ابـن طـالب الـكـهـيـة الـعـائـلـة الـبـغـداديـة ا
الـوالي الـعـثـمـاني اجلـورجي ايـضـاً داود بـاشـا  والي بـغـداد سـنةُ 1816م
حيـث كان طـالب  جده كـهـية بـغـداد اي معـاون الوالـي العـثمـاني في الـثلث
االول من الـقرن الـتـاسع عشـر واخـوه حكـمت بـاشا سـلـيمـان رئيس وزراء
ـلك غـازي االول وهوءالء من الـنصـارى من دولة الـعراق سـنة  1936زمن ا
ا يروى عن والده ان جـورجيا احلالية الذين اسلـموا وأحسن اسالمهم و
قـاضي احد احملـاكم سـأل والده عن اسـمه فقـال ; سـليـمـان طالب فـقال له
الـقاضـي وما اسم جـدك فـتـلـعثـم في الرد عـلـيه النه ال يـريـد ان يـذكر اسم
ـا أكـد علـيه الـقاضي بـأسم جـده قال: كـافر واذا ـسـيحي الـديـانة و جده ا
وضـوع نرى شدة تمسـكه بالدولة العـثمانية استـثنينا اجلـانب الديني من ا
وباحلـياة اجلديدة التي عاش بها والده جـد الفريق محمود والتي عاش بها
هو  حـيث يعتبر سـليمان فائق افـضل كتاب التاريخ الـذين كتبوا عن بغداد
يالدي وعائـلته كـان لها مـاليك والقـرن التـاسع عشـر ا والعـراق في عهـد ا
تـوفي سنة   1896م في مجـلسان بـغداديان مـجلس والده سـليمـان فائق ا
احليـدر خانه ومجلس أخـيه حكمت سلـيمان في محـلة الصلـيخ من اعظمية
بـغداد وكـان اخـوه الـثـاني مـراد سـلـيـمـان احـد اعـضـاء مـجلـس بغـداد في
ـفضال في العـهد العـثمـاني وصفوا والـده  سليـمان فـقالوا:  هـو العالمة ا
دنيـا العلم واالدب والـكتابة  والـنثر والتـاريخ والتراجم وطبـقات الرجال من
ــام في الــتـاريخ الــعـراقي ومن ــشـاهــيـر فـي االدب الـتــركي وصـاحب اال ا
ـالـيك بـغـداد. ومـحـمود ـنـتفـق وتـاريخ  مـوءلـفاتـه مـرآة الـزوراء ورسائـل ا
شوكـت باشـا بن سـلـيمـان فـائق بـيگ بن طـالب الكـهـيـة فقـد ولـد في بـغداد
مـحلة احليدرخانه عام  1273هج  1856م  زمن والي بـغداد  محمد رشيد
باشا الكوزلكي وكان مقتله يوم  1913/5/29م زمن والي بغداد جمال بيگ
ومـحـمـود شـوكت بـاشـا عـمل في مـنـاصب عـديـده مـنـهـا قـائـد فـيـلق بـغداد
ووالي بـغداد قبل الوصول الى نـاظر احلربية وزيـر الدفاع والصدر االعظم
اي رئـيس وزراء الدوله الـعثـمانـيه وقد اكـمل الـدراسة االبـتدائـية في بـغداد
ـدرسـة احلربـيـة وهـناك ثم ذهب الى اسـتـنبـول في عـمـر العـشـرين ودخل ا
ـشروعـيـة واعـادة الـعمل اشـغل منـاصب عـديـدة وكـان من رجال الـعـمل بـا
بـالــدسـتــور سـنـة  1908الـذي  تـعــلـيق الـعــمل به وايـقــافه بـعــد سـنـة من
صـدوره سـنة  1877حـيث كان واحـداً من ثالثه من قـادة هذه احلـركة وهم
نـيازي وأنور وهـو اي محـمود بـاشا  وحيث بـدأت مطـالبـات اهل بغداد في
استـعـمـال الـلـغـة الـعـربيـة واالشـتـراك في االدارة وسـواهـا وبـنـاء عـلى هذه
ـبعـوثـان)  حيث ان الـعثـمـاني( مجـلس ا احلركـة  اجـراء انتـخـابات الـبـر
كـان نواب بغـداد ثالثة اسـماعيل بـابان والقـاضي علي االلـوسي وساسون
حـسـقـيل و خـلع الـسـلطـان الـعـثـماني عـبـد احلـمـيـد وجاء بـدله الـسـلـطان
محـمـد رشـاد وقـد  تعـيـ مـحـمود شـوكت بـاشـا والـياً عـلى بـغـداد سـنة
وبــعـد قــراءة الـفـرمــان ذكـر شــيـئـاً مـن سـيـرتـه حـيث انه من سالح  1909
هـندسخـانه البريـة الهمـايونيـة ومن االذكياء  الـذي يعد مـن نوادر الرجال ا
ـصـلحـ ولم تمض ـانيـة وانه من كـبار ا وله معـرفـة بالـلغـة الـفرنـسـية واال
علـيه مدة حتى  تـعي نـاظم باشا واليـاً على بغـداد بدله وفي سنة 1910
 تعـيـينه نـاظـراً للـحـربيـة اي وزيـر دفاع الـدولة الـعـثمـانـية وتـولى مـنصب
الـصدر االعظم اي رئـيس وزراء الدولـة العثـمانـية بعـد ذلك  وهو الـبغدادي
الــوحـيـد الــذي يـتــولى مـنــصـبي وزيــر الـدفــاع والـصـدر االعــظم  حـيث ان
ـنصب الـصـدر االعـظم مـحـمـد سعـيـد بـاشـا اعـلن انه بـتاريخ القـائـمـقـام 
نـبأ استشهاد الـصدر االعظم محمـود شوكت باشا اي رئيس 1913/5/29
ا نشرت اخلـبر مجلـة لغة العرب  ذكـرت انه قتل بطل احلريه الوزراء لـكن 
ـصادر ان وفـاته الـبغـدادي نـاظـر احلـربـيه بـأسـتـنـبـول وقـد ذكـرت بـعض ا
كـانت في اخلـامس عـشـر من حـزيـران مـن نـفس الـسـنـة وكـتـبت الـصـحف
شهور الذي لهج الناس به ونال شهرة لم ينلها البغدادية انه بطل احلرية ا
غـيره والعراق يـفخر به من جراء مـا حصل من مكانه وانه اعـتلى الصدارة
العـظـمى ووزارة احلربـية وصـارت الدولـة حتت سلـطته وتـابعـة امره فـكيف

يجسر احد على اغتياله او الغدر به.
 وقد كـتـبت زوجـته سـلـيمـة دلـشـاد خـا مذكـرات عن اغـتـيـاله وفي سـجله
درسة احلربية الـعسكري  كتب عنـه انه كان الناجح االول على صـفه في ا
في اسـتنـبول وبـعـدها درس في االركـان احلـربيـة العـامـة وخدم في جـزيرة
گـريت ومـصـر ثم مـدرس في كـلـيـة االركـان ودرس فن االسـلـحـة وعـمل مع
ـاني ( ڤـون در غـولــد بـاشـا) الـذي اصـبح بع ذلك  سـنـة 1915 الـقـائـد اال
ـدفون في قائـداً للـقـوات العـثمـانيـة في بغـداد والذي تـوفي نـهايـة السـنة وا
انـية بـجـوار كنـيسـة االرمن في سـاحة الـطيـران  بـبغـداد وكذلك قـبـرة اال ا
ـاني( قـامـبـو فـنـر) وتدرج في الـرتب من عـمل محـمـود بـاشـا مع الـقـائد اال
انيا ـدرسة احلربيـة وذهب الى ا رائـد الى مقدم حيث تـولى التدريس في ا
لشـراء االسلحة وكان عضوا في جلنة جتارب االسلحة فمعاون رئيس هذه
اللـجنة وزار فرنسـا ألغراض اسلحة الـقدائف النارية ورقي الـى رتبة عميد
دفعية وذهب الى احلجاز لتمديد خط البرق ورقي الى وعـ رئيس دائرة ا
رتبـة فريق اول وع والـياً علـى والية (قوصوة)  وعـ قائداً لـلفيـلق الثالث
ـشـروطـيـة اي تـطـبـيق الـدسـتـور وجـاء بـحـركـة عـسـكـريـة الى بـعـد اعـالن ا
استـنـبول وعـ مـفتـشـاً للـفـيالـق الثالث ثم وزيـراً لـلحـربـية ونـال الـصدارة
الـعـظمـى اي رئاسـة الـوزراء في سـنةُ 1913 بـاالضـافة الى مـنـصـبه االخر
كوزيـر للدفاع الى ح مقتله. وهو الـبغدادي والعراقي الوحيد الذي يصل
ناصب في الدولة العـثمانية وتعتـبر عائلته العـائلة البغدادية الى مثل هـذا ا
االولى الـتي أشـغل اثـنـان من ابـنـائـهـا مـنـصب رئـيس وزراء االول مـحـمود
شوكـت رئيس وزراء الدولة العـثمانية والـثاني حكمت سـليمان رئيس وزراء
ــلـكي سـنـة  1936 وال عــائـلـة الـدولـة الـعــراقـيـة في الــعـهـد ا
بـغداديـة تـماثـل عائـلـة طالـب الكـهـية اال عـائـلـة اخرى هي
عـائلة السـويدي اذ شغل اثـنان من ابنـائها ايـضاً رئاسة
لـكي همـا توفــيق يوسف الـسويدي الـوزارة في العـهد ا
ونـــاجي يــــوسف الـــســـويـــدي الــــذي كـــان اول نـــقـــــيب

للمحام سنة 1933.
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في الـيابـان  حـيث اسـتـهالك الـشاي
األخضر هو األعلى في العالم  كانت
الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا
ووهــان الـتـاجي ضــئـيــلـة. ويــنـطـبق
الشيء نـفسـه على فـيتـنام والـص 
ــرتــبــة الــثــانــيــة وكالهــمــا يــحــتل ا
والـثالـثـة عـلى الـتـوالي في اسـتهالك

الشاي األخضر.
„öN²Ýô« WOL

يالحظ مـــوقع " : Zero Hedge من
الـواضح أن االرتـبـاط لـيس سـبـبـيـاً".
"لـــكن هـــنـــاك بـــعض األدلـــة عـــلى أن
اســتــهالك هــذه الــبــلــدان اآلســيــويـة
ا لـلشـاي األخـضـر قد يـكـون جـزءًا 
يـــســاعـــد عــلى مـــنع ارتــفـــاع مــعــدل
الـوفــيـات (كـمـا قـد يــحـدث أيـضًـا مع

السرطان وأمراض القلب)."
- الـشـاي األخـضـر   EGCG سالح

قوي ضد فيروس كورونا
إلى جـــانب عــدم وجــود انــتــخــابــات
مـثـيـرة لــلـجـدل قـادمـة قـد تـؤثـر عـلى
أرقـــام احلـــاالت هـــنـــا فـي الـــواليــات
ــتــحـدة  تــمــيل دول مـثـل الـيــابـان ا
ـــزيــد من والـــصــ إلـى اســتـــهالك ا
غذيات بشكل عام. األطعمة الغنية با
هــذا عـامل آخــر مـحـتــمل يـؤثــر عـلى
عدالت تفاوت احلـالة محـليًا مـقابل ا

الدولية.
شـيء آخـــر يـــجب مــــراعـــاته بـــشـــأن
الـشــاي األخــضـر و  EGCGالـلــذين
يـتم اسـتـهالكـهمـا بـكـثـافـة في جـميع
أنــحـاء آســيـا  هـو أنــهـمــا مـقــاتـلـ
أقــويــاء لــفـيــروس كــورونــا الــتـاجي

بـطـرق أخـرى. وجـدت دراسـة هـنـديـة
أن  EGCG لـــــديـه الـــــقـــــدرة عــــــلى
اســتـــهــداف الـــعـــديــد من الـــهـــيــاكل
ـا الــرئــيــســيــة داخل الــفــيــروس  

يؤدي إلى تعطيل قدرته الوظيفية.
EGCG" ووجدت الورقة البحثية أن
أظهر تقاربًـا عاليًا جدًا لـلربط وثابتًا
مــنــخــفـضًــا لــلــتــثــبــيط بــ جــمــيع
كونـات النباتـية التي  فـحصها  ا
خاصـة في حالة   6vw1 وهو هدف

محتمل لفيروس كورونا" .
وأضـافت: "أظـهـر  EGCG ارتـبـاطًـا
أفـضل بــالـبـروتـيـنــات الـفـيـروسـيـة 
ـــتــوقع أن يُــظــهــر وبــالـــتــالي  من ا
نشاطًا مضادًا للفيروسات أفضل من
األدوية الـتي يتـم التـرويج لهـا  مثل

ديسفير". ر
يـحتـوي الـشـاي األخضـر أيـضًـا على
الــثــيــانـ   theanineوهــو حــمض
أمـيـني يـحــدث تـمـامًـا أنه يـسـتـهـدف
مـواقـع هـيـكـلـيــة مـخـتـلــفـة لـفـيـروس

كورونا.
qIM « …œU¹“

ـهم أن نــتـذكـر  عــلى الـرغم من من ا
ذلك  أن  EGCG في حــد ذاته غــيـر
مستقـر وغير متـوفر بيولـوجيًا ما لم
يقترن بالعنـاصر الغذائية مثل الزنك
الــتي تـظــهـر الــدراسـات أنه يــسـاعـد

على زيادة نقله إلى اخلاليا.
وجـدت دراسـة يـابــانـيـة أن "مـطـيـاف
UV-VIS كـــــشف أن امـــــتـــــصــــاص
EGCG زاد وأصبـحت ذروته كبـيرة

بإضافة الزنك". 

https://academic.oup.com/
aje/article/doi/10.1093/aje/
kwaa093/5847586
يــــقــــول د. ريش إن األطــــبـــاء الــــذين
يعرفهم شخصيـاً "أنقذوا حياة مئات
ـــرضـى" بـــواســطـــة هـــيـــدؤوكـــسي ا

كلوروكوين.
منذ نـشر مقـال الدكتور ريش في 27
مــايـو   نــشـر مــا مــجـمــوعه سـبع
مـــــقـــــاالت أيـــــضًـــــا فـي اجملالت ذات
الـسـمـعـة الـطـيبـة الـتي تـوصـلت إلى
ـاثـلـة. وقـد دفع هـذا اسـتـنـتــاجـات 
الــــدكـــتـــور ريش إلى نـــشـــر رســـالـــة
ـقـاله األصـلي يـجـدّد دعوته مـتـابعـة 
ـركب ـبــكــر الــفــوري  لالســتــخــدام ا
HCQ ـــــعـــــرضــــ ـــــرضى ا  فـي ا

خلطورة عالية.
تضمّنت إحدى هـذه الدراسات األكثر
ـير حـداثـة استـخـدام الـدكـتـور فالد
زلـيـنــكـو الـهـيـدروكــسي كـلـوروكـوين
بـنـجـاح في عالج مـا يـصل إلى 400
مـريـضًـا مـعـرضـ خلـطـورة عـالـية 
ـــا أدى إلـى عـــدم وجـــود وفـــيـــات.
أســـفـــرت جتـــربــة أخـــرى خـــاضـــعــة

لـــلــمــراقـــبــة شــمــلـت أكــثــر من 700
مـريـض عـالي اخملــاطـر في الــبـرازيل
عن انـــــخــــفـــــاض هــــائـل في دخــــول

ستشفيات  وحالتا وفاة فقط. ا
وقد أسفـرت دراسة أخرى من فـرنسا
ــاثــلــة  حــيث تــعــافى عن نـــتــائج 
ـــرضـى بـــاســــتــــخـــدام غــــالـــبــــيــــة ا
هـيـدروكـسـي كـلـوروكـوين تـمـامًـا وال
يــــــحـــــتــــــاجــــــون أبـــــدًا إلـى دخـــــول

ستشفى. ا
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ــا كــانـت الــعــديــد من "الــتــجــارب ر
الـطـبيـعـيـة"  كمـا يـسـمـيهـا الـدكـتور
ــا في ذلك واحــدة في واليـة ريش  
بــارا شــمــال الــبــرازيل  أكــبـر عــامل
نحنى" في هذه ساعد على "تسـوية ا
ـنطـقـة بـالذات. بـعـد شراء 75000 ا
جرعـة من أزيثـروميـس و  90000
جــــرعــــة من  HCQ وإعــــطــــائــــهــــا
لـلـجـمــهـور  بـدأ مـعـدل الـوفـيـات من
فــيـروس كــورونـا في االنــهـيــار وهـو
اآلن حــوالـي ثُــمن مــا كـــان عــلــيه في

الذروة في تلك الوالية.
كـمـا يـعرف الـدكـتـور ريش شـخـصـياً

طــبــيــبــ قــامــا  عن طــريـق إعــطـاء
HCQ عـرض خلـطر رضـاهم  ا  
ــهـنــيـة بــسـبب كــبـيــر في حـيــاتـهم ا
اخلـــطــأ اإلداري فـي الــقـــيـــام بــذلك 
ـســاعـدة في "إنــقـاذ حــيـاة مــئـات بــا
ـرضى". هذان الـطـبـيبـان "يـحـاربان ا
اآلن اجملــالس الــطــبــيــة احلــكــومــيــة

حلفظ تراخيصهما وسمعتهما"
ــثـيـر لــلـســخـريـة أن اســتـخـدام من ا
HCQ أصـبح مــسـيَّـسًـا لــلـغـايـة من
قـبل الـيـســار  فـهـو يـرى كـيف يـتـهم
هـؤالء األشـخاص أنـفـسـهم احلق في
تسيـيس ارتداء القـناع. هنـاك العديد
مـن األســبـــاب الــقـــويــة الـــتي جتــعل
ارتـــداء الـــقـــنـــاع  وخـــاصـــة ارتــداء
القـنـاع القـسري  هـو بـبسـاطة عالج
لـلمـرضى  HCQ  سـيئ. لـكن إعـطاء
احملـتــاجـ هـو دواء جــيـد  يـعــتـمـد
على كل من العلوم وقصص النجاح.
يقـول الدكـتور ريش: "يجـب أن نحكم
على هذا الدواء بصرامة في العلوم".

"يجب أن تأتي احلياة أوالً"
ـزيد من األخـبار ذات الـصلة تتـوفر ا
حـــول فــايــروس كــورونـــا واحلــمــلــة

الــصــلــيــبــيــة إللــغــاء اســتــخــدام
HCQ  فـــي عــالجـــه فــي Pan-
demic.news.
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ـتـواطــئـة تـصـرّ وسـائل اإلعـالم ا
عـــلـى أن أي عـــالم أو طــــبـــيب أو
أخـصــائي طـبي يـدعـم اسـتـخـدام
هـــــيــــدروكـــــسـي كــــلـــــوروكـــــوين
(HCQ) كـــــعالج لـــــفـــــايــــروس 
كــورونــا الـتــاجي مــذنب بــتـهــمـة
الـــشــعــوذة. ولـــكن هل الـــدكــتــور
.Harvey A هــــــــــــارفـي أ.ريـش
Risch دكـــتــوراه  دكـــتـــور عــلم
األوبـئـة الـشـهـيـر من جـامـعة يـيل
الذي يقول أن  HCQ فعال  هو

أيضا دجال حقًا?
W¹u  W UŠ

مـــقــال رأي كـــتـــبه د. ريش ظـــهــر
بـشـكل مـثــيـر لـلـدهـشـة في مـجـلـة
نـــيـــوزويك يـــخــلـق حــالـــة قـــويــة
الســـــتـــــخـــــدام  HCQ في عالج
فــيـروس كــورونــا الـتــاجي . ومع
وجــــود أكـــــثــــر من  300دراســـة
منـشورة تـمت مراجـعتهـا من قبل
األقـران  يـبـدو أن الـدكـتـور ريش
يـعــرف شـيـئًـا كـبــيـرا عن الـعـلـوم

صداقية. ذات ا
في مـقـاله  يـشـرح الـدكتـور ريش

أن   HCQفـي الـــــواقع  قـــــد ثـــــبت
علميًـا أنه "فعّال لـلغاية  خـاصة عند
ـــضـــادات احلـــيـــويــة إعـــطـــائـه مع ا
أزيـثــرومـيـســ أو دوكـسـيـســيـكـلـ
ـــكـــمـل الـــغـــذائي الـــزنك" . وأحـــد وا
االقـتـبــاسـات الـتي يـشــيـر إلـيـهـا هي
مــقــال نــشــره هــو نــفـسـه في اجملــلـة
American األمريكـية لعـلم األوبئة
Journal of Epidemiology. .
ـــــقـــــال  وكـــــتـب د. ريش أن "هـــــذا ا
ــنـــشــور في مـــجــلـــة عــلـم األوبــئــة ا
الـــرائـــدة فـي الـــعـــالم  حـــلل خـــمس
دراســات  وأظـــهــر فــوائــد واضــحــة
ـــعـــاجلـــ  ومـــهـــمـــة لـــلـــمـــرضى ا
بـاإلضــافـة إلى دراســات كـبــيـرة جـدًا
أخــرى أظـــهــرت سالمـــة هــذا الــدواء

وهو الهيدروكسي كلوروكوين". 
مـــلــخص هـــذه الــدراســة  بـــعــنــوان
بـكر لـلـمرضـى اخلارجـي "العـالج ا
ــرضى كــورونــا الــذين يــعـانــون من
أعراض عالـية اخلطـورة والتي يجب
تـكـثـيـفـهـا عـلى الـفـور كـمـفـتـاح ألزمة
الــوبــاء"  مـتــاح لــلـعــرض عــلى هـذا

الرابط:
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ـــــاضـي  نـــــشــــرت في مـــــايـــــو ا
The Washington صـــحـــيـــفـــة
Post :مقـاالً طرح الـسؤال الـتالي
ــــاذا يـــبـــدو أن عـــدد الـــوفـــيـــات
الــنـــاجــمــة عن فــيــروس كــورونــا
كوفـيد - 19أقل في آسيـا منه في
أوروبــــا الـــغــــربــــيـــة وأمــــريــــكـــا
الـشـمـالـيـة? يـبـدو أن اإلجابـة هي
أن الــدول اآلســـيــويــة تـــمــيل إلى
شـرب الــشـاي األخــضـر أكــثـر من
بـــقــيـــة الــعـــالم  بــاإلضـــافــة إلى
ــــزيــــد من الــــزنك  اســــتــــهـالك ا
وكالهـمـا من الـعنـاصـر الـغـذائـية

ضادة للفيروسات. القوية ا
يــحــتــوي الــشــاي األخــضـر عــلى
مــادة الــبــولــيــفـــيــنــول الــفــريــدة
epigallocate- ــعــروفـة بــاسم ا
chin gallate  أو EGCG
والـتي تُظـهـر األبـحاث أنـهـا مادة
قـويــة من مـادة الـزنـك األيـونـيـة 

ــا يــعــني أنه يــســاعـد الــزنك عــلى
الـوصـول إلى اخلاليــا. عـلى الـعـكس

مـن ذلك  يـــســـاعـــد الـــزنك في جـــعل
EGCG ا أكثر توفـرًا بيولـوجيًا  
غـذيـ يعـمالن جنـبًا إلى يعـني أن ا
جـنب لــتـعـزيـز اإلمـكــانـات الـعالجـيـة

لبعضهما البعض.
الـــزنك  كـــمـــا قــد تـــتـــذكـــر  هــو من
ـغذيـات الـتي  عـند تـنـاولـها جـنـبًا ا
إلى جنب مـع هيـدروكسـي كلـوروك
(HCQ) وهي مــادة حــامــلــة لأليــون
من الــزنك الــدوائي  تُـظــهــر وعـدًا ال
ــرضى عــلى يُــصــدق في مــســاعـدة ا
التـغلب عـلى فيـروس كورونـا ووهان
الــتــاجـيــز.  لــكن الـشــاي األخــضـر و
EGCG هــو حـل أفــضـل  وهــو حل

طبيعي في ذلك.
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"الـزنك يــعـزّز قـدرة  EGCGعـلى
حماية الكبد" .

اكتشف العلماء الـصينيون أيضًا
أن  EGCGيـــــتـــــخـــــلل اخلـاليــــا
بـسـهـولــة أكـبـر عـنـدمـا يـكـون في
وجـود الزنـك. يبـدو األمـر كـمـا لو

ــــــغــــــذيــــــ قــــــد  أن هــــــذين ا
تصـنيـعهـما لـبعـضهـما الـبعض 
ويعمالن بشـكل تآزري لدعم نظام

ناعة الصحي. ا
هــنـاك أيــضًـا أدلــة تـشــيـر إلى أن
ــــكن أن يـــــســـــاعــــد في الــــزنـك 
تقـــــــــــلـيل أكـسدة  EGCG قبل
أن يـنــتــقل إلى اخلاليــا. في حـ
أن هناك حاجة بالتأكيد إلى مزيد
من الـبـحث لـتـأكـيد كـل هذا  فـلن
يـتسـبب ذلك مـطـلـقًـا في أي ضرر
لبدء دمج هـذا النظـام في روتينك
الــيــومي لــلـحــمــايــة من فــيـروس
ووهـــان الــتــاجـي ."كــيــرســـيــتــ

Quercetin هـــــو أقـــــرب مـــــركب
بيوفـالفونويـد طبـيعي إلى مركب
HCQ ـعــلــقـ من يالحظ أحــد ا
Zero Hedgeإنه أيضًـا مـوجود.
في الشاي األخـضر. الـكيرسـيت
ـزيد ـثالن أمال كبـيرا" ا والزنك 
مـن الـــقــــصص اإلخـــبــــاريـــة ذات
الــصــلــة حــول فــيــروس كــورونــا
(COVID-19)  ووهـان الـتـاجي
.news.Pandemic متوفرة على
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-ZeroHedge.com
-NaturalNews.com

هارفي أ. ريش

غالف الكتاب
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qOJAð∫ فادية اجلبوري مع لوحاتها في معرض متميز

اذا تعرف الطفولة ?  }
- الطفولة .. ال وجع وال هموم سعادة
بـــالـــنــــســـبه لي  وعـــشـت كـــثـــيـــر من

السعادة في الطفولة .
{ كلمت تشعرك باالحباط ?

- الفشل واخلذالن .
{ ماذا تعني لك كلمة االم ?

ـــا فــيــهــا من امــان و - االم اجلــنــة 
سعادة وحياة .. 

{ والوطن ?
- االمان واحلضن الدافي ..
{ هل غامرتي بحياتك ومتى ?

- غــــــامـــــــرت ولم اجنـح  قــــــبـل ثالث
سنوات تقريبا .. 

{ واين انت من الرياضة وهل مارستيها ?
- نــعم مـارست الـريـاضـة طـوال فـتـرة

دراستي و لغاية اجلامعة. 
{ عمل فني تعتزين به ?

wÝu³K(« ÍuOKŽ rO¼«dÐ« qOKš

اسـتـاذ االمـراض الــنـفـسـيـة والــعـصـبـيـة فـي كـلـيـة الـطب
ية والـطبية بعد ان بجامـعة الفلوجة نـعته االوسط االكاد

وت اثر اصابته بفايروس كورونا. غيبه ا
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الــوكـــيل األقــدم لــوزارة الــثــقــافــة
والسـياحة واآلثار الـعراقية شارك
ركز الوطـني حلماية حق ومديـر ا
ــؤلف واحلــقــوق اجملــاورة هــنــد ا
احلديثي   في االجتماع السادس
للجـنة الفنية للمـلكية الفكرية الذي

صر. عقد في مقر جامعة الدول العربية 
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الكاتـبة االردنية نظمت لها مديرية ثقافة الزرقاء في مركز
ـلك عـبـد الـله الـثـاني الـثـقـافي أمـسـيـة لـتـوقـيـع قـصـتـها ا
ــعــنـونــة (قــصــيــدة احلــجـة وهــيــبــة) وادارت االمــســيـة ا

اإلعالمية رنا حداد.
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ي الــعـــراقي يــحـل ضــيــفــا عـــلى قــنــاة الــشــيـخ االكــاد
(الـشـرقـيـة) مـسـاء الـيــوم االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف
احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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الـنـائــبـة الـســابـقـة فـي مـجـلس الــنـواب الـعــراقي عـضـوة
مــجـلس الــشـورى عن مــركـز نــيـنــوى لـلــحـزب االسالمي
الـعراقي نـعـاها احلـزب سـائلـ الـله تعـالى ان يـسـكنـها

فسيح جناته.
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االديب االردني صدرت له مجموعته القصصية اخلامسة
ـساء) عن دار أمواج لـلطـباعة والـنشر بعـنوان (أكاذيب ا

والتوزيع وضمت ثالث وثالث قصة.
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ــصــري يــضـيــفـه مـنــبــر كــتــاب شــبــكــة نـادي الــروائي ا
الصحـافة السعودي في محاضـرة الكترونية عن (الرواية

العربية لغة ووطن).
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وسيقي السوري اطلق و رهف شيخاني مشروع ثنائي ا
الـفـلوت والـهـارب (رابسـودي) خالل أمـسيـة اسـتضـافـها

مسرح الدراما بدار األسد للثقافة والفنون بدمشق.

ÊU e «≠ …d¼UI «

صرية مي عز الدين الدراما اإلجتماعية في مسلسلها اجلديد (خيط مثلة ا تقدم ا
حرير) والذي تبتعد فيه عن الكوميديا إذ إنها تؤدي في العمل شخصية تمتلك
مثل مجموعة من الشركات الكبيرة مقرها في القاهرة ودبي ويتولى مساعدتها ا
صرية سوسن بدر مثلة ا غني بينما تدخل في صراع مع ا صري محمود عبد ا ا
مثل اللبناني نيكوال معوض اللذين يشاركانها البطولة. وتواصل عز الدين تصوير وا
قطم سلسل في العديد من الديكورات اخلاصة بالعمل منها منطقة ا مشاهدها في ا
سلسل الذي  استئنافه مؤخرًا إذ يكثف اخملرج إبراهيم فخر ساعات تصوير ا
الذي يجري يوميًا وبدون إجازات بعدما وضع خطة لالنتهاء من تصويه بالكامل

قبل تمهيدًا لعرضه على الفضائيات. الى ذلك أطلقت الفنانة منتصف شهر أيلول ا
صرية أنغام فيديو كليب أغنيتها اجلديدة (بحبك وبرتاحلك) عبر يوتيوب والتي هي ا
من كلمات صابر كمال حلن ايهاب عبدالواحد توزيع تميم وتريات هاني فرحات
والكليب من اخراج عادل جمال.وظهرت أنغام في الكليب بإطاللة صيفية ساحرة إذ

جرى تصوير الكليب على شاطئ البحر وسط أجواء من الفرح والضحك.

ـــســرحـي الــتـــخــصـــصي  الــتي ا
اقمتهـا في منتدى شبـاب البلديات
بــالـــتــعـــاون مع مــديـــريــة شـــبــاب
وريـاضـة الـرصـافـة  في عام  2018
قـــررنــا اقــامــة دورة جـــديــدة بــعــد
تـطـويـر الـفـكرة كـثـيـرا عـلى جـميع
ــوعـد االصــعـدة) مــوضــحــا ان (ا
ــقـبــلـة  ــرحـلــة ا اجلــديــد لـبــدء ا
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يقيم منتدى شباب البلديات  دورة
ـسـرحي مـطـلع جـديـدة لـلـتـدريب ا
ــقــبل  وتــســتــمــر تــشــريـن االول ا
سـنة دراسـية كـامـلة يـحاضـر فيـها
سرحي والتشكيلي عماد اخملرج ا
نــافع. وقـال نـافـع لـ(الـزمـان) امس
انه (بـــعـــد جنــاح جتـــربـــة الــصف

فـنـي الفت  بـعـد ان تـلـقـوا دروسـا
نـظـريـة وعـمـلـيـة  في اخـتـصـاص
سرح  وخضعـوا الى امتحانات ا
يـــومـــيـــة  - كــوزات -وشـــهـــريــة 
باالضـافة الى االمـتحـان النـهائي 
مـضيـفا ان وتـقد بـحث التـخرج)
(اداء البعض مـنهم يفـوق مستوى
بـــعض االســـاتـــذة في الـــكـــلـــيـــات
الـفــنـيــة) .وعن االضـافــة اجلـديـدة
ـها فـي صفه الـتي يـسـتـعـد لـتـقـد
ــقـبل يــقـول نـافع ان ( ــسـرحي ا ا
ــــســـــرحي فــــكـــــرة الــــصـف ا
التخـصصي هي االولى على
مـستـوى الـعـراق  او حتى
عــــلى مـــســــتـــوى الـــوطن
الـعربي  والـهـدف منـها
تـوفيـر فرصـة حقـيقـية
لــــبـــعـض الـــشــــبـــاب
الــــذين ابــــعـــدتــــهم
احلــيـاة الـصــعـبـة
عـن حتـــــــــقــــــــــيق

قبل سيـكون مطـلع تشـرين االول ا
ـدة ـرحـلــة اجلـديـدة   وتـسـتــمـر ا
سنة دراسيـة كاملة بكل تـفاصيلها
الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة واالداريــة) .
واشــــــار نـــــــافـع الـى ان (الــــــدورة
الـســابـقـة تــخـرج فــيـهـا   20شـابـا
مـسـرحيـا  وحصـل جمـيع الـطلـبة
عـلى درجـات مـتـقـدمـة  ومـسـتـوى

ـارســة هـوايــاتـهم)  اهـدافــهم و
وتـابع (بعـد جنـاح الدورة االولى 
ــاديـة الـتي مع قـلــة االمـكـانــيـات ا
حتـملت نـفقـاتها بـشكل شـخصي 
ودون  أي دعم مـــادي  من وزارة

الـشبـاب والـرياضـة قررت
البدء بصف جديد).

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

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

Íb'«

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

bÝô«

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

Ë«b «

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

¡«—cF «

سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

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

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

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

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير

V−F  vKŽ VCGð bŽË
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ـــطــربــة الـــســعـــوديــة وعــد عن عّــبــرت ا
غـضـبـهــا من مـعـجـب تـقـدّم خلـطــوبـتـهـا
بطـريقـة وصـفتـهـا بـالـعنـصـرية بـعد أن
عايـرها بـلون بـشرتـها وسـنهـا ظنـاً منه
أنــهـا بــذلك ســتــوافق عــلــيه ألنه أفــضل
ريض منـهـا وهـاجـمته واصـفـة إيـاه بــا
الـنـفـسي.ونـشـرت وعـد عـبـر صـفـحـتـهـا
اخلــاصــة عــلى أحـــد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتــمــاعي مـقــطع فــيـديــو قــالت فـيه:
(تقـدملـي شخص يـريـد يخـطبـني يـقولي
أنا أبـيض مـنك.. وأصـغـر مـنك.. وأهلي
ما راح يـوافقـون بـيكي.. بـس أنا بـريدك
وبـريـد أرتــبط بـيــكي وأتـزوجـك).وعـلـقت
عـلى هــذا الـطــلب قــائـلــة (أنت شـخص
مريض نفـسي.. في أي زمن عايش أنت
.. كـان زمـان األجـنـبي كـفـايـة عـنـصـرية
ومـ قــالـك إني راح أوافق?).وقــد عــبّـر
عدد كبـير من مـتابـعي وعد عن غـضبهم
من الـــطــريـــقـــة الـــتي تـــقــدم بـــهـــا هــذا

وعد الشخص للزواج منها.
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تــمـــيــز الــفـن الــتــشـــكــيــلـي الــعــراقي
بــــحــــضــــوره الالفت بــــ الــــفــــنـــون
ـيـة وقدم الـتشـكـيـلـية الـعـربـيـة والعـا
عــشــرات االســـمــاء من رواد وشــبــاب
نجزهم الـتشكيلي وبالتالي تميزوا 
حــــصـــدوا اجلــــوائــــز والـــشــــهـــادات
واالعـجـاب خالل مـشـاركـاتـهم الـفـنـية

ية . في معارض وملتقيات عا
الــيــوم وضــمن زاويــتــنــا بــعــيــدا عن
اسـوار الفـن نلـتقي الـتشـكـيلـية فـادية
اجلـــبـــوري الــــتي اســـهــــمت وقـــدمت
ــتـمــيـزة داخل الـعــديـد من االعــمـال ا
ـنـجـزات وخـارج الـعـراق وسـاهـمت 
تشكيلية في عدد من الدول العربية .
{ بعـيدا عن اختـصاصك التشـكيلي ماهي

وهبة التي تميزتي بها ? ا
- اخلياطة . فادية اجلبوري

{ تاريخ في حياتك لن يغادر ذاكرتك ?
- يوم وفاة امي تاريخ لن انساه . 

{ متى تشعرين بالسعادة ?
- الاخـفــيك سـرا بـعـد خـسـارة امي لن

اجد السعادة يوما .  
{ مـن هـم الـــــزمـالء واالصــــــدقـــــاء الــــــذين

تتواصل معهم ?
- اصــدقــاء كــثـيــريـن اتـواصـل مـعــهم

واحب اصدقائي واقدر الكل . 
{ ما اللون الذي تفضليه وتعشقيه ?

- احب اللون الـبرتقـالي النه يشعرني
باحلياة .

{ متى تذرف فادية دمعة ?
- دائمآ دموعي قريبة. 

{ مدينة عراقية وعربية عشقتيها ?
- عراقيا اتمنى زيـارة العمارة بعد ما
الـيـمن سـمـعت عن جـمـالـهـا .وعـربـيا 

جميلة جدا .

- كل اعــــمـــالي اعـــتـــز فــــيـــهـــا حـــتى
الــتــجــارب الـفــنــيــة الــفــاشــلــة النــهـا

علمتني وزادتني خبرة.. 
{ واخــيـرا مــاهي الــوسـيــلـة االعالمــيـة

التي تعشق وتتابع ?
- احــــتــــرم كل وســــائل
االعالم وكلهـا مفيدة
وكل واحـدة حسب
اخــتـــصــاصـــهــا
وطــــــرحــــــهــــــا
لــلــمــواضــيع
وتـــــــــقــــــــــبل
الناس لها .
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سرحي التخصصي عماد نافع يشرف على الصف ا

ــهــرجــان أعــلــنت في وقت ســابق ا
إقامـة دورته القـادمة في الـفترة من
 19 إلى   28 تـــشـــرين الــــثـــاني مع
اتـخـاذ الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة الالزمـة
لــلــحـفــاظ عــلى صــنــاع الـســيــنــمـا
ومـحـبيـهـا في ظل اسـتمـرار تـفشي
ــسـتــجـد.وقـال فــايـروس كــورونـا ا
هـرجان مـحـمد حـفظي في رئـيس ا
بيان (األستاذ وحيد حامد استطاع
من خـالل مـشــواره في الــكـتــابـة أن
يـــضــيف قـــيــمــة كـــبــيـــرة إلى لــقب
ـهـنـة الـســيـنـاريـست ‘فـاكـتــسـبت ا
بــفــضــلـه رونــقــا وأهــمــيــة أكــبــر).
وأضاف (وحـيد حـامد أيـضا مـنتج
عـظــيم اســتـطــاع أن يــحـافـظ عـلى
ــهـنــة وبــالـرغـم من كـونه أصــول ا
كــاتــبـا ومــنــتــجـا فــإنه كــان دائــمـا
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يكـرم مهرجـان القاهـرة السيـنمائي
الدولي في دورته الثانية واألربع
ـــــقـــــبل في تـــــشـــــريـن الـــــثـــــاني ا
السـيناريـست وحيـد حامد بـجائزة
الــهـرم الـذهــبي الـتـقــديـريـة إلجنـاز
هرجان في بيان : إن العمر. وقال ا
منح حامد ( 76عاما) اجلائزة يأتي
ـمـتـدة ـهـنــيـة ا ــسـيـرته ا تـقـديـرا 
ألكثر من خـمسة عقـود قدم خاللها
ـصـري والـعـربي أكـثر لـلـجـمـهـور ا
من  40 فيلما وحوالي  30 مسلسال
تــلــفــزيــونــيــا وإذاعــيــا اســتــطــاع
مـعــظـمـهــا أن يـجــمع بـ الــنـجـاح
اجلـمــاهــري والــنـقــدي فــحــصـدت
ــهـــرجـــانــات اجلـــوائــز فـي أبـــرز ا
مــــحـــلـــيـــا ودولــــيـــا. وكـــانت إدارة

للمـهرجان قـررت تغيـير االسم بدءا
من الــــدورة الـــقـــادمــــة إلى الـــهـــرم
الـــذهـــبي الـــتــقـــديـــريــة ألن الـــهــرم
هرجان منذ الذهبي هو أيقونة ا
انـــــــطالقـه وكــــــونه أكــــــثــــــر
وضــوحـا وتــعـبــيـرا عن

.( معنى التكر

يـحـتـرم مـخـرجي أفالمه ويـعـطـيهم
كــامـل احلــريـــة.وخالل الـــســـنــوات
نـح هذه ـهـرجـان  ـاضـيـة كـان ا ا
اجلــــائــــزة الــــتي تــــقــــدم لــــكــــبــــار
الـسـيـنـمائـيـ عن مـجـمل أعـمـالهم
باسم جائزة فاتن حمامة التقديرية
لـكن الـلـجــنـة االسـتـشـاريــة الـعـلـيـا
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ــــمــــثل { مــــدريــــد-(أ ف ب): أعــــلن ا
اإلسباني انطونيو بانديراس عن شفائه
من مـرض كـوفـيد- 19 الـثالثـاء بـعـدمـا
. أشـار إلى إصــابــته به قــبل أسـبــوعـ
مثل في تـغريدة (بعد  21 يوما وكتب ا
كنني القول إني نضبـط  من احلجر ا
جتـاوزت اإلصـابـة بــكـوفـيـد-19  . لـقـد

شفيت).
وأضـاف جنم ديـسـبـيـرادو وذي مـاسك
أوف زورو (أفكر باألشخاص الذين لم
يــــتــــمــــكــــنـــــوا من ذلك وأولـــــئك الــــذين
عــــانــــــــــــوا أكــــثــــر مـــــني بــــكـــــثــــيــــر.
وأطلــــــــــب الشـجاعة لـلذين يكـافحون

رض اآلن). ا
وكــان انــطــونــيــو بــانــديــراس أعــلن في
العـاشر من آب في يـوم بلـوغه السـت

أنه في احلجر بعدما شخصت إصابته
ـستجد موضحا أنه بفايروس كورونا ا
(في وضع جـيــد نـسـبــيـا ويـشــعـر فـقط

ببعض التعب). 
وفـاز بـانـديـراس بـجــوائـز كـثـيـرة خالل
مــســيــرته الــطــويــلــة وقــد رشح لــلــفــوز
بجـائزة أوسـكار لـلـمرة األولى عن فـيلم
دولوريس إي غلوريا وهو تعاونه الثامن
مع اخملـرج اإلســبـاني الــشـهـيــر بـيـدرو
ـقابل ودوفـار لـكـنه لم يـفـز بـهـا. في ا أ
ـثـل عن الـدور نـال جــائــزة أفــضل 
نـفــسه في مــهــرجـان
كـــــــــــــــــان فـي
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وجـود احلـصـة الـتـمـويـنـيـة أسـاسـاً هـو وضع اسـتثـنـائي لم
يـعرفه العراق في تـاريخه احلديث يوماً إال في فـترة قصيرة
ية الثانية وفي العام 1990 ح بدأ احلصار بـاحلرب العا
الـدولي الشامل على البلد وتصاعد بسرعة كبيرة خرج من
مـــنع الـــغــذاء والـــدواء الى احلــرمـــان من اقالم الـــرصــاص
ـدارس . ومـرت احلـصـة الـتـمـويـنـيـة في الـسـابق لـتـالمـيـذ ا
ـراحل مخـتلـفة تـبعـاً اليرادات دولـة محـاصرة اسـتطاعت
ـواد الـغـذائــيـة واالدويـة بـبـطـاقـات تــأمـ احلـد االدنى من ا
ـسـاعـد في قـدرة خـاصــة جلـمـيع أبـنـاء الـعــراق . الـسـبب ا
الـدولة عـلى ادامة زخم الـبطاقـة التـمويـنية هـو برنـامج النفط
مــقـابل الـغــذاء من جـهــة وانـخـفــاض مـعـدالت الــفـسـاد في
اجـهـزة الدولـة بالـرغم من انّ احلصـار كان عـامالً مبـاشراً
ــواجـهــة اعــبـاء ــوظــفــ الـصــغــار  في فــســاد طــبـقــة من ا
ـعـيـشة ولـيس لالغـتـنـاء وشراء الـقـصـور في دول اجلوار ا

وتخزين األرصدة في بنوك العالم .
الـعراق حقق أعلـى معدالت انتاج فـي احلنطة والـشعير هذا
ـكن من خاللـهـا تـوفـيـر حـصص من الـعـام وهــذه الـوفـرة 
الـطـحـ كافـيـة لـلعـراقـيـ غيـر أنّـنـا نشـهـد أنَّ أبـناء الـبـلد
يـقـولون انَّ الـطـح سـيّـال أي ال يصـلح لـلخـبـز فضال عن
فردات االساسـية االخرى ثالثة أو الـعفن في الرز وغـياب ا
أربــعـة شـهـور وحــ تـعـود مــادة غـذائـيــة نـراهـا في اسـوأ

حاالتها ومن انواع رديئة.
بـعد قيام نظام سياسي جديد وانتهاء احلصار الدولي منذ
ـلـيارات من أكـثـر من سـبعـة عـشـر عامـاً واغـراق الـعراق 
الضخ الدوالري بأشكال مختلفة فضالً عن االيراد النفطي
ـسيء لــكـرامــة الـعــراقـيـ أن ـعــيب واخملــزي وا بــات من ا

نطالب بتحس احلصة التموينية
وادامـتـها ذلك انَّ الـوضع الـطبـيـعي للـدول والـبشـر هو أن
ـستوى ما موجود عيشي  يـكون دخل العراقي ومسـتواه ا
في دول كـثـيـرة في الـعالم الـعـربي ال تـمـتلك الـغـنى الـنـفطي
نهوب. إنَّ الطبيعي هو أن يأتي اليوم الذي ب ايدي البلد ا
الـذي يـعـود الـعـراقي كمـا كـان يـعـيش قـبل الـعام 1990 من
دون حـصة تموينية ألنَّ كلَّ شيء كان متوافراً بأسعار يقدر

عليها الفقير قبل الغني.
أمّـا اليوم فال وجود حلصة مـقبولة باحلد األدنى وال وجود
ـواطن بـدخل يعـتـمد فـيه عـلى توفـير كـذلك إلمـكانـيـة عيش ا

مستلزماته الغذائية بنفسه.
مـبرر وجود وزارة التـجارة هو تأمـ هذه احلصة الـغذائية
بـرغم شـحـتهـا وضـعـفهـا وعـفـونتـهـا ودودهـا أحيـانـاً وح
تـخـتـفي احلـصـة وتـتـعـثـر شـهـوراً فال حـاجـة لـلـبـلـد لوزارة

التجارة.
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