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ـرجع الديـني علـي السـيسـتاني اكـد ا
بكرة وفق اهـمية اجراء االنتـخابات ا
قـانـون مـنصف وعـادل مـحذرا من ان
الــتـأخــيـر في اجــراء االنـتــخـابـات أو
اجــراءهـــا من دون تــوفــيــر الــشــروط
الـالزمــة إلجنـــاحــهـــا  ســـيــؤدي الى
تــعـمــيق مـشــاكل الـبــلـد. ونـقـل بـيـان
ـكـتب الـسـيـسـتـاني تـلـقـتـه (الـزمان)
مثلة امس عـنه قوله خالل استقباله ا
ـتـحدة اخلـاصـة لألمـ العـام لأل ا
في العراق جين هينيس بالسخارت
قـــبل ظـــهـــر امس إن (االنـــتـــخـــابــات
ـقــرر اجـراؤهـا في الـعـام الــنـيـابـيـة ا
الـقـادم حتظى بـأهـميـة بـالغـة ويجب
أن تـوفر لهـا الشروط الـضرورية التي
تـضفي علـى نتائجـها درجة عـالية من
ـواطنـون على ـصداقـية لـيتـشجع ا ا
ــشــاركـة فــيـهــا بــصـورة واســعـة)  ا
مـشيرا الى انه (لهذا الغرض ال بد من
أن جتـرى وفق قـانون عـادل ومـنصف
ـصـالح اخلـاصـة لـبعض بـعـيـداً عن ا
الكتل واألطراف السياسية  كما ال بد
من أن تـراعى الـنزاهـة والشـفافـية في
مـــخــتـــلف مـــراحل اجـــرائــهـــا ويــتم
االشــراف والـرقــابـة عـلــيـهــا بـصـورة
جـادة بالتـنسيق مع الدائـرة اخملتصة
ـــتـــحـــدة). بـــذلـك في بـــعــــثـــة األ ا
واوضح الـسيسـتاني إن (االنـتخابات
ا ـبكرة ليست هدفـاً بحد ذاتها وإ ا
ـسار السلمي الصحيح للخروج هي ا
ـأزق الــراهن الــذي يــعـانـي مـنه مـن ا
الـبـلد نـتيـجة لـتـراكم أزماته سـياسـياً
واقـتصـادياً وأمـنيـاً وصحـياً وخـدمياً
وغــيـر ذلك)مــشـددا عــلى حـتــمـيـة (أن
تـتاح الفرصة للـمواطن بأن يجددوا
الــنــظــر في خــيـاراتــهم الــســيــاســيـة
ويـنـتـخـبـوا بـكل حـريـة بـعـيداً عن أي
ثـليهم في ضـغط من هنـا أو هنـاك  
مـجلس الـنواب الـقادم لـيكـون مؤهالً
شاكل واألزمات) لـلعمل باجتاه حلّ ا
مـحذرا من ان (مـزيداً مـن التأخـير في
اجــراء االنــتـخــابـات أو اجــراءهـا من
دون توفير الشروط الالزمة إلجناحها

عظم بـحيث ال تكون نتـائجها مقـنعة 
ـواطن سيؤدي الى تـعميق مشاكل ا
الـبـلـد والـوصـول ـ ال سـمح الـله ـ الى
وضع يـهدد وحـدته ومسـتقـبل أبنائه
ـعنية وسـتندم عـليه جمـيع األطراف ا
ــمـسـكـة بـزمـام الــسـلـطـة في الـوقت ا
احلـــاضــر). ورأى الــســيـــســتــاني إن
(احلـــكـــومــة الـــراهـــنـــة مــدعـــوة الى
ـضـي بـحـزم وقـوة في االســتـمـرار وا
اخلـطــوات الـتي اتـخـذتـهـا في سـبـيل
تـــطــبـــيق الـــعــدالـــة االجــتـــمــاعـــيــة
ــنـافـذ احلـدوديـة والــسـيـطـرة عـلى ا
وحتـسـ أداء القـوات األمنـية بـحيث
تــتـسم بـدرجــة عـالـيــة من االنـضـبـاط
ـهنية وفرض هيبة الدولة وسحب وا
ـــرخص فـــيه وعــدم الـــسالح غـــيــر ا
الـسماح بتقسـيم مناطق من البلد الى
مـقاطعات تـتحكم بهـا مجاميـع معينة
بـقـوة السـالح حتت عنـاوين مـختـلـفة
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بـعـيداً عن تـطـبيـق القـوانـ النـافذة)
مـضـيـفـا ان (احلـكـومـة مـدعـوة أيـضاً
الى اتـخاذ خطوات جادة واسـتثنائية
لـفات الكبرى ـكافحة الـفساد وفتح ا
بــــهــــذا الــــشـــأن حــــسـب اإلجـــراءات
الـقـانـونـيـة بـعـيـداً عن أي انـتـقـائـية
لـــيـــنـــال كـل فـــاســـد جـــزاءه الـــعــادل
وتـسـترجع مـنه حـقوق الـشـعب مهـما
كـان مـوقـعه وأيـاً كـان داعـمـوه) . كـما
طـالب احلـكـومـة بـ(الـعـمل بـكـل جـدية
عـــلـى الـــكـــشف عـن كل من مـــارســـوا
اعــمـاالً إجـرامـيـة من قـتل أو جـرح أو
تـظاهـرين أو القوات غـير ذلك بـحق ا
ــواطــنــ األبــريـاء أو األمــنــيــة أو ا
متلكات العامة قـاموا باالعتداء على ا
أو اخلـاصة منذ بـدء احلراك الشعبي
اضي ـطـالب باإلصالح فـي العـام ا ا
وال سـيما اجلـهات التي قـامت بأعمال
اخلــــطف أو تــــقف وراء عــــمـــلــــيـــات
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
3531 اصابـة بـفـايـروس كـورونا
مـقــابل 3422 حـالــة شــفـاء   في
توف 73 بحسب وقت بلغ عدد ا
ــوقف الــوبــائي الــيــومي امس ا
فـيـمـا ابـدى اولــيـاء امـور تالمـيـذ
خــشــيــتــهـم مع اســتــئــنــاف دوام
ــقــتـرح في ـوعــد ا ـدارس فـي ا ا
ــقــبل وسط  15 تــشــرين االول ا
تـزايـد حـاالت االصـابـة بـكـورونـا
وتــمـــنـــوا عــلى وزارة الـــتــربـــيــة
مـــــراجـــــعــــــة قـــــرارهـــــا وضـــــبط
اسـتــعـداداتــهــا قـبل الــتـورط في
اصابة ابنائـهم بالفايروس. وكان
مـديـر الـصــحـة الـعـامـة في وزارة
الـصــحــة ريـاض عــبــد االمـيــر قـد
طـمأن أولـيـاء أمـور الـتالمـيـذ بان
أطـفـالــهم لن يـتــعـرضـوا ألي أذى
باالصابة ح عودتهم الى مقاعد
الـــدراســـة مـــبـــيـــنـــا ان (حــاالت
رض الـشديـدة والـوفيـات نادرة ا
احلدوث بـ األطـفال بـسـبب قوة
ــنـــاعي) مــشــددا عــلى الــعــامل ا
(ضـــرورة االلـــتـــزام بـــاإلجــراءات
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نافـذ احلدودية ضبط  اكـدت هيئـة ا
خـــمس نـــاقالت في بـــوابه الـــبــحث
والـتـحـري  خـارج احلـرم الـكـمركي
بـعـد اجناز مـعامـلتـهـا الكـمركـية من
قـبل مركز كمـرك زرباطية حتمل  55
هـيـكل لـسـيـارات نـوع بـيـجـو اصـفر
الـــلــون عــائـــدة لــلـــشــركــة الـــعــامــة
لـــلــســـيــارات. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس انه (بـــعـــد تــدقـــيق
ـعـامالت الـكـمـركـيـة مـع الـبـضـاعة ا
تــبــ ان هــنـاك اخــتالف في وصف
الـبـضاعـة حـيث ذكر في الـعـقد أنـها
هـيـاكل سيـارات نـوع سايـبـا ايراني
واحملــمـله هي هـيـاكل سـيـارات نـوع
بـيـجـو وهـذا يـعد مـخـالـفه كـمـركـية.
و  تــنــظــيم مــحــضـر ضــبط بــذلك
واحـيـلت لـلـجـهـات اخملـتـصـة بـغـيـة
عــرضــهـا عــلى الــقــاضي اخملـتص).
عــلى صــعــيـد مــتــصل اكـد اخلــبــيـر
الـقانوني طارق حرب ان منفذ عرعر
بــ الـــعــراق والــســعــوديــة اصــبح

مـنفـذاً رسميـاً للتـبادل التـجاري ب
ــــرور الــــبــــضــــائع الــــبــــلــــدين أي 
ـــســـافــرين الـى الــعـــراق ومــرور وا
ــــســـــافـــــرين  الى الـــــبــــضـــــائـع وا
الـسعودية.  واضاف ( وهكذا حتول
مـــا كــان اعالمـــيــاً وســيـــاســيــاً الى
قــانـوني وواقـعي اذ  نـشـر الـقـرار
الــــكـــمـــركي رقم  2  لـــســـنـــة 2020
ــالـــيــة طــبــقــاً الـــصــادر من وزارة ا
لــلـصالحـيـة اخملـولــة لـهـا عـلى وفق
قانون الكمارك رقم  23 لسنة 1984
والـذي تضـمن انشـاء  مكـتب كمركي
يـسمى مـكتب كـمرك عـرعر احلدودي
عـلـى احلـدود الـعـراقـيـة الـسـعـوديـة
يـتم فيه الـتبـادل التجـاري للـبضائع
سافرين وتضمن ودخول ومغادرة ا
هـــذا الـــقــرار الـــعـــمل به مـن تــاريخ

نـشـره باجلـريده الـرسمـيه وفعالً 
نـشــر الـقـرار في اجلـريـده الـرسـمـيه
كـمـا ذكرنـا). وكـانت جريـدة الـوقائع
الـعـراقـيـة قد نـشـرت بـعـددها 4595
في  7 ايــلــول اجلـاري نص الــقـرار.
وكـان الوائلي قـد استقـبل في مكتبه

ملكة الـعربية السعودية في سـفير ا
الـعـراق عبـد العـزيـز الشـمري وذلك
لـــــــلـــــــتــــــــبـــــــاحـث في اإلجـــــــراءات
تخذة الفتتاح منفذ واالسـتعدادات ا
عــــرعــــر احلــــدودي أمــــام احلــــركـــة
الـتجارية ب البلدين. وقال بيان ان
(اســتـهل الـلــقـاء بـتـرحــيب الـوائـلي
بــالـسـفــيـر الــسـعـودي مــؤكـداً عـمق
الـعـالقـات الـتـأريـخـيـة بـ الـبـلـدين
عـلى مخـتلـف األصعـدة ومثـمنا دور
تحقق ـملكة ودعمـها في االجناز ا ا
نـفـذ احلـدودي والـذي يـعد من فـي ا
ــنــافـذ الــنــمـوذجــيــة وجتـهــيــزهـا ا
تـكامـلة واضاف بـالبـنى التـحتيـة ا
ـــنــفــذ أمـــام احلــركــة أن افـــتــتــاح ا
الــتــجـاريــة بــ الـبــلــدين في األيـام
ـقبلـة وبعد احلـصول على الـقلـيلة ا
الـتـوجـيه بـأفـتـتـاحه من قـبل رئـيس
الــــوزراء ســـــيــــعــــود بـــــالــــفــــائــــدة
االقـتـصـاديـة لـكال الـطرفـ تـتـبـعـها
خــطـوات ســريـعــة لـتــنـشـيـط حـركـة
ــــســــافــــرين ألداء مــــنــــاسك احلج ا

نفذ احلدودي).  والعمرة عبر ا

U½Ë—u  ”Ëd¹UHÐ ¡UHA «Ë WÐU ù«  ôUŠ w  »—UIð

 «œ«b ù« s  sÞ n √ ±≤

‚«dF « v ≈ qBð WKłUŽ WOð«—U ≈ WO³Þ  «bŽU
{ بــــيـــروت-  ا ف ب: تـــوفي رجل
األعـمـال الـسوري مـحـمد مـخـلوف

خــال الـرئــيس بـشــار األسـد ووالـد
رجـل األعمال البارز رامي مخلوف
فـي دمـشق الــســبت بــعــد إصــابـته
ـسـتـجد وفق بـفـايـروس كـورونا ا
مــــا أكّـــد مـــصـــدران مــــقـــربـــان من
الـعائـلة لـوكالـة فرانس بـرس.وقال
ـصدران إن محمد مـخلوف البالغ ا
مـن الـعـمـر  88 عــامـاً وهـو شـقـيق
أنــيــسـة مــخــلـوف والــدة الــرئـيس
احلـالي وكان يعدّ أحد أعمدة نظام
الــــرئـــيس الـــراحـل حـــافظ األســـد
"تـوفي جراء إصـابتـه بكـوفيد-19.
ونـعاه حـفيده مـحمـد مخلـوف عبر
حـــــــســــــــابـه عـــــــلـى مـــــــنــــــــصّـــــــة
إنـسـتـغـرام.وتـنـاقلت وسـائل إعالم
ســوريـة مـحـلـيــة أنّ مـخـلـوف دخل

مـــســتــشــفى األســـد اجلــامــعي في
ـــــاضي إثــــر دمـــــشق في  23آب ا
مـضاعـفات صـحيـة بسـبب فيروس
ـستـجـد وتـوفي الـسبت كـورونـا ا
نـــــتــــــيـــــجـــــة تــــــدهـــــور حــــــالـــــته
الصحية.وتصاعد دور مخلوف في
الـــــبالد في الـــــســــبـــــعــــيـــــنــــيــــات
والـــثــمـــانــيـــنــيـــات وتــســـلّم عــدة
مـنـاصب. وكـانـت مـؤسسـتـا الـتـبغ
ـصـرف الـعقـاري أبـرز ما أداره وا
رجـل األعـمــال الـراحل الــذي تـولّى
تــــــبـــــــاعــــــاً إدارة مـــــــؤســــــســــــات
أخـرى.ويـنـحـدر مـخـلـوف من بـلـدة
بــســتــان الـبــاشــا في ريف مــديــنـة
جـبلـة التي تتـبع حملافظـة الالذقية

غرب سوريا.

الوقائية الشخصية). واكد اولياء
االمـــور ان وزيـــر الــصـــحـــة بـــلــد
جاراشار إلى أن (جميع القرارات
تـؤخـذ بــنـاء عــلى الـتـجــربـة عـلى
أرض الـواقع وال نـنــكـر الـتـراجع
عن بعض الـقرارات خـاصة فـيما
دارس من عدمه) . يتعـلق بفـتح ا
وأوضح أنه (يـجب اتـخـاذ بـعض
الـقـرارات الــتي من شـأنــهـا احلـد
من انـتــشـار الــفـايـروس والــقـلق
حاضـر حتى اآلن وال يـوجد قرار
ـــئـــة ). امــا في صــائب  100 بــا
اقلـيم كردسـتـان فقـد   االعتـماد
على التـعليم اإللـكتروني لـلنصف
األول مـن الـــــــعـــــــام الــــــــدراسي .
وواصلت مؤسـسات دائـرة صحة
الــرصــافــة الــزيــارات  الــيــومــيــة
نزلي حسب للخاضع لـلحجر ا
توجيـهات مـدير عام دائـرة صحة
بغداد الرصـافة بضـرورة  تكثيف
احلـمالت   الـصـحـيـة   الـوقـائـيـة
االحــتـــرازيــة من  اجـل مــتـــابــعــة
ـــنــزلي اخلــاضـــعــ لـــلــحـــجــر ا
ــــنـع  اتــــســــاع اإللــــزامـي وذلك  
عدوى  كورونـا. وقال بـيان تـلقته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (ومن  اجل

ــــواطــــنـــ صــــحـــة  وسـالمـــة  ا
يـواصل ابــطـال خط الــصـد االول
ـتـابـعة   اخلـاضـع لقـطـاعـنا  

ـنزلي اإللزامي الوقائي. للحجر ا
استمرت فرقـنا الطبيـة والصحية
ــوســعـة حــمالتــهــا الـصــحــيــة  ا
تابعة ولكافة مراكزنا الـصحية 
ــــؤكــــدة مالمـــــسي  احلـــــاالت   ا
وذلك  لـغـرض  مـتــابـعـة  الـوضع
الـصــحي الـكــامل ومـعــرفـة  مـدى
ـالمـــسـي  بـــاحلــــجـــر الــــتـــزام  ا
ـــــنـــــزلي الـــــوقـــــائي وحـــــثـــــهم ا
وتـشجـيـعـهم عـلى كافـة الـتـدابـير
الـوقـائـيـة  الـصـحـيـة االحـتـرازيـة

همة.  ا
وتضمـنت  احلمالت قـياس درجة
حـرارة اجلـسم واعـطـاء إرشادات
صحية كاملة وتـعريفهم بخطورة

رض ومضاعفاته). ا
 واضاف الـبـيـان انه ( الـتـأكـيد
ـالمـــسي عـــلـى اهـــمـــيــــة مـــنع  ا
ـواطنـ وأهمـية باالخـتالط مع ا
ارتـداء الـكـمـامـة والـكـفـوف وعـدم
اسـتـخـدام  األدوات  الـشـخـصـيـة
واتبـاع  كافـة  التـدابيـر الصـحية
الـــصــحـــيــحـــة الــوقـــائـــيــة داخل

ـنــزل). ومن  جــانب آخـر بــيـنت ا
الـفــرق الـصــحـيــة ان (هـدفــنـا من
تــكـــثــيف واســـتــمـــرار الــزيــارات
ـسـائـية الـيـومـيـة الـصـبـاحـيـة وا
ؤكدة تـابعة مـالمسي احلـاالت ا
ـــــنع   انـــــتـــــشـــــار عــــدوى هـــــو 
الـــفـــايـــروس وتـــكــــثـــيف الـــوعي
الـصـحي الـتـوعـوي  لـلـمـواطـنـ
نزلي وحثهم بـأهمـية   احلجـر  ا
االلـزامي الــوقـائي حــفـاظــا  عـلى

صحتهم   وسالمتهم) .
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كـل الــذيـن جتـــاوزوا سن اخلـــمـــســـ ســنـــة هـم اســـهل ضـــحـــايــا
ـتــقـدمــة الـتي تــتـوصل الى لــقـاح ضـد ولــهـذا فــأن الـدول ا كـورونـا
ن هم فــوق االصـــابــة بــفــايــروس كــورونـــا ســتــبــدأ اوال بــاعــطـــائه 
..نزوال.لـكن الـفئـة االجتـماعـية الـتي يـصرعـها كـورونا من اخلـمسـ
ـر..ولألسف فـان ثـقـافـتـنـا ـرض الـزهـا ـصـابـون  اول جـولـة هم ا
الـصحـية والـسيـكولـوجيـة تكـاد تكـون معـدومة جتـاه شيـوخنـا الذين
ر في زمن كورونا..األمـر الذي يتطلب اشاعة ثقافة اصـيبوا بالزها

علمية به وبعالقته بكورونا .
j Ò³  n¹dFðÆÆd1U¼e «

يعنـي بالتـعبـير الـعام ( اخلـرف) وسبـبه الرئـيس حصول ـر  الـزها
ضـمور في خاليـا الدماغ يـؤدي تدريـجيـا الى تلفـها ثم مـوتهـا..يبدأ
فـي الـغــالب بـعــمـر خــمــسـ ســنـة بــأعـراض بــسـيــطـة في الــذاكـرة
كأن يـنسى اين وضع دى اخلـاصة بـاألحداث األخـيرة  الـقصـيرة ا
ثم تـتـطـور هـذه األعراض سـاعـة يـده الـتي نزعـهـا قـبل عـشـر دقـائق
وتـصـبـح شـائـعـة بـعـمـر وتـكـثـر في الـســبـعـيـنـات بــعـمـر الـسـتـيــنـات
ـرض زمنـيـا..تتـطـور األعـراض من ضعف الـثمـانـيـنات. ومع تـقـدم ا
الى انــخـفـاض طـفـيـف لـلـذاكــرة وحـاالت تـشــوش وارتـبــاك خـفـيــفـة
ــهـارات الــسـلــوكـيـة مــسـتــمـر في الــتـفــكـيـر والــقـدرات الــعـقــلـيـة وا
صـاب الى عدم قـدرته على القـيام بـعمله واالجـتماعـية يـصل فيهـا ا
ا فيـها صعـوبة بلع عتـاد  بـشكل مسـتقل وتعـطّل أداؤه اليـومي ا

الطعام وشرب السوائل.
ليس حـالة حتـمية الـذي يصيب الـرجال اكثـر من النـساء ر والـزها
لـكن احتـمال اإلصـابة به او مـرحلـة طبـيعـية من مـراحل الشـيخـوخة
ئة للذين هم بعمر 65 تصل نسبتها الى 5 با يـتزايد مع تقدم العمر
ـئة يـصل فـيهـا احلال - 75 سـنـة ترتـفع  بـعمـر الثـمـان الى 50 بـا

نطقي. الى القضاء على التذكر والتعلم والتفكير ا
ر رض الزها ومع ان الـعلماء لم يحـيطوا بعد باألسـباب احلقيقـية 
لـكنهم متـفقون على انه نـاجم عن تفاعل عوامل وراثـية وبيئـية تتعلق
ـزمنـه التي يـعـاني مـنـها بـنـمط حيـاة الـشـخص وطـبيـعـة األمـراض ا
ولهذا ينصح تؤدي الى تلف اخلاليـا الدماغيـة وعالقـاته االجتماعـية
الــعـلــمـاء كــبـار الــسن بـضــرورة ان يـنــشـغــلـوا بــالـقــراءة والـكــتـابـة
والــنـشـاطـات االجـتـمــاعـيـة والـثـقـافـيــة والـتـرفـيـهـيــة لـتـنـشـيط خاليـا
! ألنه يصيب بعض االشخاص بعمر األربع الدماغ..وبعمر مبكر 
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ـصـاب االولى تـتـعـلق بـا ـر بـكـورونـا  مـشـكـلـتـان في عالقـة الــزهـا
ومشـكـلـته األسـاسـيـة ان الـذاكـرة عـنـده مـعـطـوبـة..فاذا ـر  بـالـزهـا
دربته على لبس الكمامة فانه ال يلتزم بها..ليس اهماال لكن حاله في
الـتعـامل معهـا كحـاله في مشـاهدة فـلم يراه لـلمـرة العـاشرة وكـانها
رة االولى..والسبب ان الذاكرة تعطلت عنده تماما.واذا شرحت له ا
ي اصيب به لغاية االن اكثر من  28 مليون عن كـورونا بانه وباء عا
ألنك لو اعـدت الشرح عليه ثانية بعد انـسانا فانه يبقى خارج الزمن
سـاعة فأنه يبـدو لك وكأنه يسمـعك للمرة األولى. خـذ على ذلك مثاال
ـر وال الـفـنـان الـعـربي مـحـمـود يـاسـ (79) الـذي اصــيب بـالـزهـا
وال يعرف ان زميالت له وزمالء قد يـعرف االن ما يجري في العالم 

غادروا الدنيا.
شـكلة الثانـية تتعلق بالـذين يتعاملـون معه.فهو ليس متـعبا لنفسه وا
ــصــاب فــا فــقط بـل وألســرته ايــضــا ال ســيــمــا حـــالــته الــنــفــســيــة
ومـكـتـئـبـا ومـنـطـويـا اجـتــمـاعـيـا ـر..يـكـون مـزاجه مـتــقـلـبـا بــالـزهـا
وال  يـــثق بـــأحـــد..ويـــنـــسى حـــتى اسم وعـــدوانــيـــا وعـــنـــودا جـــدا
كن ان يـتحـمـله اال من له طاقـة حتّمل اسـتثـنائـية زوجـته!.ولهـذا ال 

او تلقى تدريبا علميأ.
وجـود ارتــفـاع ـعــهـد الــكــوري البـحــاث الـدمــاغ وتـفــيـد دراســات ا
فيـما تـوصـلت دراسات ـر ـصابـ بـالزهـا االصـابة بـكـورونا بـ ا
اخــرى قــارنت بــ مــجــمــوعـتــ مـن كـبــار الــسن واحــدة مــصــابـة
ر واالخرى سـليـمة وجـدت ان نسـبة االصـابة بـكورونا في بـالزهـا
ـر اعـلى من الـسـلـيمـة..مـا يـعـني ان شـيـوخـنا في مـجـموعـة الـزهـا

العراق ..صيد سهل لكورونا ونحن عنهم غافلون.
واحلــل?

تـصـدّر الـعـراق الـبـلـدان الـعـربـيـة في عـدد األصـابـات بكـورونـا  في
األشـهر األخيرة لتردي اخلدمات الـصحية الذي اضطر االطباء الى
ـصــابـ تـكــرار أضـرابــاتـهم لــتـعــرضـهـم الى اعـتــداءات من اهل ا
وتـقـاعس الـوزارة واحلـكـومـة عن حـمـايـتـهم..مـا يـعـني ان شـيـوخـنـا

ر ال يخطرون ببال من يعنيهم األمر. صاب بالزها ا
: وعليه فاننا امام حلّ

ـر يـسـتـهـدف الـرجـال اكـثـر..فـان االمـر يتـطـلب االول :  ألن الـزهـا
ـصـاب اقـامـة دورات للـزوجـات في كـيفـيـة الـتعـامل مع ازواجـهن ا
ر..وهذه هي الطريقة األفضل ولنا في الفنانة شهيرة مثاال بـالزها
ـر. صحيح ان صاب بـالزها في الـعنايـة بزوجهـا محـمود ياسـ ا
تلكن طاقة ادية لـكنهن  تلكـن امكانيتها ا الـزوجات العراقيات ال 
حتـمل اكـبـر سـتقـوى اكـثـر بـتـلـقـيـهن مـحـاضـرات سـيـكـولـوجيـة في

ر وحمايتهم من كورونا.   صاب بالزها التعامل مع ا
والـثاني : تدريب متـطوع من خريـجي اقسام علم الـنفس واخلدمة
:تـدريب احد االجـتمـاعيـة في كورس تـدريبي لـيقـوموا بـعدهـا بعـمل
والثاني قيام  كل واحد منهم ر صاب ابوها بالزها افـراد العائلة ا

بالعناية بحالة او اكثر وبالتعاون مع العائلة لقاء اجر او مكافأة.
انـنـا اذ نــضع هـذا امــام خـلــيـة األزمـة ووزارة الــصـحـة واحلــكـومـة
ـدني الـعــراقــيـة..نــرجــو من وســائل االعالم ومــنــظـمــات اجملــتـمـع ا
بادرين. شروع..وشكرا (للزمان) التي كانت اول ا الترويج لهذا ا
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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االغـتـيـال األخيـرة) مـؤكـدا إن (اجراء
الـــعــدالـــة بــحق كـل الــذين اقـــتــرفــوا
ذكورة سيبقى مـطلباً ملحاً اجلـرائم ا
ال بد من أن يتحقق في يوم من األيام
ـنع من وهــو األسـلــوب الـنــاجع في ا
تــــكـــرارهــــا والـــردع عن الــــعـــود الى

أمثالها).  
واشـار الى اهـميـة الـسيـادة الـوطنـية
وقـــال إن (احلـــفــاظ عـــلى الـــســـيــادة
الـوطــنـيـة ومـنع خـرقــهـا وانـتـهـاكـهـا
والـوقوف بـوجه التدخالت اخلـارجية
في شـؤون الـبلـد وإبعـاد عـنه مخـاطر
الــتــجــزئــة والـتــقــســيم مــســؤولــيـة
اجلـمـيع وهـو يتـطـلب مـوقـفاً وطـنـياً
مـوحداً جتاه قضايا شائكة عدة تمسّ
ـصـالح الـعـلـيـا لـلـعـراقـيـ حـاضراً ا
كن التوصل اليه في ومستقبالً وال 
ظـل تضـارب األهـواء واالنسـياق وراء
ـصـالح الـشـخـصـيـة أو احلـزبـية أو ا

طـلوب ـنـاطقـيـة) مشـددا عـلى ان (ا ا
مـن مــخــتـــلف األطــراف االرتـــقــاء الى
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة وعـدم مـسـتـوى ا
الــتـفـريـط ألي ذريـعـة بــسـيـادة الــبـلـد
واســـــتــــقـــــراره واســـــتــــقـالل قــــراره
الـــســــيـــاسي). مـن جـــهـــتــــهـــا قـــالت
بالسـخارت في مـؤتمـر صحـفي عقدته
بـعـد الـلـقـاء انـهـا اكـدت اهـمـية (حـفظ
سيادة البلد وعدم السماح بالتدخالت
اخلــارجـيـة وفــرض هـيـبــة الـدولـة في

هذا الشأن). 
واوضـــــــحـت انـــــــهـــــــا حتـــــــدثـت مع
الـــســيـــســـتــانـي في ثالثـــة امــور هي
قرر (اجـراء االنتخـابات في موعـدها ا
بـــقـــانـــون مـــنــصـف وعـــادل جلــمـــيع
االطــراف وبـسط هــيـبــة الـدولـة وكف
نـفلت وفتح مـلفات الـفساد الـسالح ا
الـكبيرة في البلـد حملاسبة الفاسدين)
ـنـحـدرات مــحـذرة من (انـزالق الـبــلـد 
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وجــــهت وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والــــبـــحث الــــعـــلـــمـي اجلـــامـــعـــات
والـكليات احلكومية واألهلية بإطالق
وثــائق خــريـجـي كـلــيــات اجملـمــوعـة
ـتـحـدث الـطــبـيـة والـصـحـيـة. وقـال ا
الــــرســـمـي بـــاسـم الـــوزارة  حــــيـــدر
الـعـبـودي إنه (   الـتـوجـيه بإطالق
وثــائق خــريـجـي كـلــيــات اجملـمــوعـة
الـطبـية والـصحـية اسـتنـادا الى قرار
مـجـلس الـوزراء رقم  92لـسـنـة2020
) الفــتـا الى أن (اخلـريــجـ األطـبـاء
يـزودون بــالـوثـائق بـعـد جـلب تـأيـيـد
ـباشرة بالوظـيفة من وزارة الصحة ا
وأخـذ التعـهد والكفـالة القـانونية عن
ــؤســسـات الــصــحــيـة اخلــدمــة في ا

هن اسـتـنادا الى قـانون تـدرج ذوي ا
الــــصـــحـــيـــة رقم  6 لــــســـنـــة 2000
وتــعـــديالته). وأضــاف أنه (في حــال
عـدم تعيـ األطباء بـعد مرور سـنت
مـن تــخـــرجـــهـم فـــعـــنـــدئـــذ يــزودون
بـالـوثـائق الـدراسـيـة مـن دون قـيد أو
شـرط السيـما أن الوزارة  قـد خاطبت
ـاضي بــتــاريخ الــســابع من تــمــوز ا
األمـانـة العـامة جملـلس الوزراء بـشأن
وثـائق اجملـموعـة الـطبـيـة والصـحـية
وأوصـت بــــأن مــــنح الـــــوثــــائق حق
جلـميع الـطلـبة اخلـريج ودعت الى
إلـغاء قرار سـابق جمللس الوزراء رقم
 276 لـــســـنـــة 2016). وفـي ســـيــاق
مـــنـــفـــصـل قـــررت الـــوزارة  شـــمــول
ـهـنـيـة لـلـفـرعـ خـريــجي الـدراسـة ا
الـزراعي والفنون التطبيقية بالتقد

ـناظـرة لتـخصـصاتهم الى الـكلـيات ا
ـسائية. في الـدراست الصـباحية وا
واوضـح الــــعـــــبـــــودي  إن (الــــوزارة
سـمحت لـلطلـبة من خريـجي الدراسة
ــهـنــيـة  الــفـرع الــزراعي بـالــتـقـد ا
سـائية في لـلدراسـت الصـباحـية وا
كــلـــيــات الــزراعــة والـــتــخــصــصــات
ــنـاظـرة لـهـم وبـالـشـروط الــزراعـيـة ا
ـعتمدة ضمن خطة نـفسها والنسب ا
ـعـهـد). وأشار الـقـبـول في الـكـليـة وا
العبودي الى  أن (القرار يشمل أيضا
هنية  فرع الفنون خـريجي الدراسة ا
الـتطبـيقية بـاختصاصـاته كافة حيث
يـتاح الـتقـد لهم الى كلـيات الـفنون
الـتـطـبـيـقـيـة للـدراسـتـ الـصـبـاحـية
ـسـائيـة علـى وفق النـسب احملددة وا

للقبول).
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قبلة خـطيرة اذا لم جتر االنتخـابات ا
فـي ظل هـــذه الـــشــروط).واضـــافت ان
ثل أهمية كبيرة لال (الـسيستاني 
ـتحدة) مشيـرة الى ان (السيستاني ا
أكـــد خـالل الـــلـــقـــاء أهـــمـــيـــة إجـــراء
االنـــتــخـــابــات فـي مــوعـــدهــا احملــدد
ـواطـنـ عـلى االشـتـراك في وشـجع ا
االنـتخـابات بـصورة واسـعة) مـشيرة
ـرجع الــسـيــســتـاني يــدعـو الـى ان (ا
ــضي في اجـراءاتـهـا احلــكـومـة إلى ا
لـفـرض هـيبـة الـدولـة وسـحب السالح
ـرخص ويدعوهـا إلى السـيطرة غـير ا
نافذ احلدودية اضافة الى فتح عـلى ا

ملفات الفساد الكبرى). 
فـي غـــضـــون ذلـك اســـتـــقــــبل رئـــيس
اجلـــــمــــهـــــوريـــــة بــــرهـم صـــــالح في
الـسـليـمـانيـة بالسـخارت . وقـال بـيان
تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امـس انه (جـــرى
الـتـأكـيـد علـى دعم بيـان الـسـيـسـتاني

بــالــنــســـبــة لالنــتــخــابــات وتــوفــيــر
شـروطها الضرورية واجناز البرنامج
احلـــكـــومـي في تـــطـــبـــيق الـــعـــدالـــة
االجــتـــمــاعــيــة ومـالحــقــة اجملــرمــ
ومـكافحة الفسـاد وفرض هيبة الدولة
وحـصر السالح بيدها). من جهته اكد
رئـيس الوزراء مـصطفى الـكاظمي في
ــرجـــعــيــة بـــيــان امس ( أن مـــســار ا
الــرشــيــدة وإرشـاداتــهــا الــتي تــمـثّل
مـنطـلقـات وأولويـات الشـعب العراقي
ا هي دلـيلـنـا الدائم نـحو الـكـر  إ
حتـــقـــيق تـــطـــلـــعـــات شـــعـــبـــنـــا في
ـبكـرة احلـرة والنـزيـهة االنـتـخابـات ا
والـعـادلـة  وأن تسـتـمر احلـكـومة في
اخلـطوات الـتي بدأت بـها عـلى طريق
احلـفـاظ عـلى الـسـيـادة وفـرض هـيـبة
الـــدولــــة ومـــحـــاربـــة الــــفـــســـاد رغم
مــــاواجــــهت وتــــواجه من حتــــديـــات

وعراقيل.
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أرســـلت دولــة اإلمـــارات الــعـــربــيــة
ــتـحـدة طـائـرة مــسـاعـدات حتـمل ا
 20 طـــنــا من اإلمـــدادات الــطـــبــيــة
وأجـــهـــزة الـــفـــحص إلـى الـــعــراق.
ساعدات لدعم جهود وجـاءت هذه ا
 20 ألــفــا من الـعــامــلـ في مــجـال
الـرعايـة الصـحية وتـعزيـز قدراتهم
فـي احلـــد من انـــتــــشـــار فـــايـــروس
كـورونا . وقال مصدر اماراتي امس
ــســاعـــدات ضــمن إطــار ان (هـــذه ا
الــدعم الــكــبــيــر الــذي تــقـدمـه دولـة
اإلمـارات لـلـعـراق وإقـلـيم كـردسـتان
فـي كــافـــة اجملـــاالت االقــتـــصـــاديــة

والـتجارية واالستـثمارية). واضاف
ان (اإلمـارات حتـرص من خالل هذه
ساهمة في تعزيز ـساعدات على ا ا
قـدرات الـطـواقم الطـبـيـة والعـامـل
فـي اجملـال الــرعــايـة الــصــحــيـة في
ـواجـهـة فـايـروس كـورونـا الـعـراق 
ــسـتـجـد. وقــدمت  اإلمـارات حـتى ا
االن أكـــــثـــــر من  1412 طـــــنـــــا من
ــســاعــدات ألكــثـر من  118 دولــة ا
اسـتفـاد منـها نـحو  1.4 مـلـيون من
الـعـامـلـ في اجملـال الـطبـي).  على
صــعــيــد اخــر نــفــذ قــطــاع الــنــجف
الـشـمالي لـلرعـاية الـصحـية األولـية
فـي دائـرة صــحــة الـنــجف  حــمــلـة
ــتــسـربــ من لــتــلــقــيح األطــفــال ا

ن هم دون اخلـامـسة الـلـقـاحات  
من الـعمر وبجميع اللقاحات . وقال
مــديـر الـقـطـاع أحـمــد الـتـمـيـمي في
بـيان تلقته (الزمان) امس أن (تنفيذ
ؤسـسة احلـمـلة يـأتي  حرصـاً من ا
الـصحـية في احملـافظـة علـى إيصال
سـتحـقيهـا من األطفال  الـلقـاحات 
تابعة بالرغم من اإلنشغال الكبير 
ـصاب بفـيروس كورونا ).  وب ا
الــتـمـيـمي  أن (  15مــركـزاً صــحـيـاً
تــابـعـاً لـلـقــطـاع قـام بـتــشـكـيل فـرق
صـحية  أخذت على عاتـقها متابعة
ـتــسـربـ وأن وتــلـقــيح األطـفــال ا
الـلـقـاحـات التي  إعـطـاؤهـا أثـناء
احلـملة شملت شلل األطفال الفموي

وشـلل األطفال الزرقـي ولقاح الروتا
فــايـــروس واخلــمــاسي والــثالثي و
ـــنــفـــردة واحلــصـــبــة احلـــصــبـــة ا
اخملــتــلـطــة  وجــمـيــعــهـا مــتــوفـرة
ومـــتــاحــة في الـــوقت احلــاضــر في
ـراكز الـصحـية) . الفـتاً الى جـميع ا
أن (الـــلـــقـــاح بي سي جـي  يــعـــطى
ـــراكــــز الــــصــــحـــيــــة خالل داخـل ا
جـــلـــســـات تــــلـــقـــيح يـــومي األحـــد
واألربــعـاء فــقط  وذلك بـســبب قـلـة
ــلــقــحـ بـه ولـتــقــلــيل الــهـدر في ا
الـــلـــقـــاحـــات ). داعـــيـــاً (الـــعـــوائل
لـلتعاون مع الفرق الـصحية وتلقيح
أطــفـالــهـا لــلـحــفـاظ عــلى صـحــتـهم

وسالمتهم) .

ـتـحدة  ـثـلـة االمـ الـعـام لال ا ـرجع الـديـني االعـلى عـلي الـسـيـسـتـاني خالل اسـتـقـبـاله في الـنـجف  »U?³?I?²?Ý‰∫  ا
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تب أن وجود  100 قـطعة مفرغة هواء
و 8أطــنــان شـامــبـو و  7 اطــنـان و650
ـــواد كــــغم صــــابـــون ســــائل وبــــاقي ا
ــعــامـلــة اجلــمــركــيـة ال ــذكــورة في ا ا
وجـــود لــــهـــا من ضـــمـن مـــحـــتـــويـــات
احلـــاويــــة تـــهــــربـــا من دفـع الـــرســـوم
ــواد أقل رسـمًـا اجلــمـركـيــة ألن بـاقي ا
ـا سبب ـوجـودة فـعـلـيـا  ـواد ا من ا
ـال الـعــام وعـدم دفع الـرسـوم هــدرًا بـا
وفـقـاً لـلـضـوابط والـتـعـلـيـمـات). وافـاد
الــبـيـان ايــضـا بـأنه (فـي مـنـفــذ الـقـائم
ـــعـــامـــلـــة احلـــدودي بـــعــــد تـــدقـــيـق ا
ادة البصل اجلـمركية لعـجلة محمـلة 
ستورد بجلب تـب انتهاء مدة تعـهد ا

إجـازة االســتـيـراد اخلـاصـة لـلـبـضـاعـة
ــقـــررة لــذلك وجتـــاوزهــا مـــدة  ايــام ا
وإحـالتهـا للجـهات القـضائيـة اخملتصة
التخاذ ما يلزم بصددها). وحذر النائب
عن ائـتالف دولة القانون كاطع الركابي
من تـــزويــر (مـــرعب) في االنــتـــخــابــات
ــقـبــلـة عــازيًـا ذلك الـى فـقــدان اربـعـة ا
ماليـ بطاقة انتخـاب الكترونية. وقال
الــركــابي فـي تــصـريـح ان (مــعــلــومـات
وصـلت اليـنا من مـفوضـية االنـتخـابات
بـوجود اربعـة مالي بطـاقة الكـترونية
لالنـتـخـابات مـفـقـودة وال يُـعلم اين هي
االن) مـــــوضــــحـــــا ان (الـــــرقم مـــــرعب
وسـيـكـون حـجم الـتزويـر بـاالنـتـخـابات

ـنافع صـرفـياتِ احـتـيـاطي الطـوار وا
َّ رصدها في موازنة االجـتماعية التي 
2019) مــشـددا عــلى (ضـرورة الــكـشف
تبقي منها عن نـسبة  اإلنفاق ونسبـة ا
خـصوصا وأن احلـكومة السـابقة كانت
بـــركــود وشـــلل وظـــيــفـي ال يــســـتــدعي
صــرفـيــات مـالــيـة في أبــواب الـطـوار
ـنـافع اخلاصـة وكـذا السـؤال يـجري وا
ـرصـودة لـلـنـفـقـات عـلى حـال األمـوال ا
االســـتـــثـــمــاريـــة ومـــصـــيـــر امـــوالـــهــا

الكبيرة). 
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ـنـافذ من جـهـة اخـرى ضـبـطـت هـيـئـة ا
احلـــدوديـــة تـــهـــربًـــا من دفـع الـــرســوم
الـكـمركـية وعـدم وجود إجـازة استـيراد
في مـنـفـذي أم قـصـر اجلـنـوبي والـقـائم
. وقــالت الــهـيــئـة في بــيـان احلــدوديـ
امس ان (مـنفذ مينـاء أم قصر اجلنوبي
في مــحــافـظــة الـبــصــرة ضـبط حــاويـة
واد مختلفة - حجم  40 قـدمًا محملة 
مـواد مـنزلـيـة بالستـك شامـبو  ادوات
احــتـيـاطــيـة لــلـسـيــارات مالبس عـلب
هـــدايـــا مــفـــرغـــة هــواء مـن مــنـــاشيء
مــتــعــددة بــحــمــولــة إجــمــالــيــة - 944
كـــارتـــون - بــوزن  61طـــنًــا و250 كـــغم
ـنجـزة معـاملـتهـا اجلمـركيـة من قبل وا
ــــنــــفــــذ احلـــدودي) مــــركــــز جــــمــــرك ا
واوضــــحت انـه ( ضــــبط احلــــاويـــة
خــارج احلـرم اجلــمـركي عــنـد ســيـطـرة
الـبـحث والـتـحـري هـيـأتـنـا بـعـد تدقـيق
مـعاملـتها ومعـاينة الـبضاعـة من قبلهم
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ـقـبـلة اكـبـر من انـتخـابـات عام 2018 ا
بـحال عدم اعـتماد البـطاقة البـايومتري
طـــويــلـــة االمــد واالصـــرار عــلى ابـــقــاء
الــبــطــاقــات االلــكــتــرونــيــة) . واضــاف
ـعلـومات لم تتـوفر لـدينا الـركابي ان (ا
بــشــكل تـفــصــيــلي عن طــبـيــعــة تـوزيع
ـفقـودة ومن اي مـحافـظات الـبـطاقـات ا
فــقـــدت) مــشــددا عــلـى ان (مــفــوضــيــة
االنـتـخـابـات واحلـكـومـة عـلـيـهـمـا ان ال
يـغفال عن استـخدام بطـاقة البـايومتري
طـويـلـة االمد لـضـمـان شـفافـيـة ونـزاهة
ـقبـلـة). من جـهة وعـدالـة االنـتخـابـات ا
اخـرى اكد كتلة النهج الوطني واحلزب
ـــقــراطي الـــكــردســتــانـي اهــمــيــة الــد
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طــالـب عــضــو كــتــلــة الـــنــهج الــوطــني
الـنيـابيـة مهـند الـعتابـي رئيس الوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي بـ(الـكشف عن أكـبر
مـلف مالي) في حكـومة سلـفه عادل عبد
ـهــدي . وقـال في رسـالـة مـوجـهـة الى ا
الـكاظمي تلقـتها (الزمان) امس انه (من
ــســؤولــيـة الــســيــاســيـة أوجّه مــوقع ا
الـضــوءَ نـحـو عـنـوانــات مـهـمـة تـخصُّ
ـوازنـةَ الـعـامـة لـسـنـة 2019 وأطـالب ا
رئـــيس الـــوزراء بــالـــكــشـف عــنـــهــا في
مـوازنة 2020 بـشـكلٍ شفـافٍ وصريح ).
وحـدد العتابي مطـالبه بضرورة (تقد

حـســاب خـتـامي عن مـوازنـة عـام 2019
َّ حتــصــيـله َّ إنــفـاقه ومــا  ــثل مــا 
كــإيـراد بــشـكـل فـعــليٍّ ومـلــمـوس خالل
ـذكور خصـوصا وأن عام 2019 الـعام ا
شـهد قـفـزةً كبـيرةً في أسـعار الـنفط في
ية األمـر الذي يؤدّي إلى األسـواق العـا
الــتــســاؤل عـن مــصــيــر الــفــروقــات في
مــبـيـعــات الـنـفط الــنـاشـئــة عن ارتـفـاع
األســعــار) مـشــيـرا الـى انه ( تـقــديـر
الـنفط بسعر 56 دوالرا لـلبرميل الواحد
في حـ أن الـنفط سـجّلَ ارتفـاعاً وصلَ
إلـى مـا يــقــرب من 75 دوالرا لــلــبــرمـيل
الــواحـد في شـهـر نـيـسـان  2019 وكـان
مـعدل اسعار الـنفط يتراوح ب 74-62
طـيـلـة عـام 2019 وبـذلك سـيـكـون لـديـنا
فـارق مـاليّ ضـخم جـدا  لن يُـجـيب عـنه
إالّ احلــسـاب اخلــتــامي). كـمــا دعـا الى
(إعــــطــــاء مـــوقـف واضح وصــــريح عن
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ـنـافـذ احلـدوديـة صوب ـئة من جتـار ا كـشف مـسـؤول في ديـالى  عن انـتـقال  70بـا
كردسـتان. وقـال مديـر نـاحيـة منـدلي وكالـة  مـازن اكرم لــ(الـزمان) امس ان (نـشاط
ئة قياسا بفترة ما قبل جائحة منفذ مندلي احلدودي شرق ديالى ال يتجاوز الـ 40 با
كورونا بـسبب تـسهـيالت كبيـرة تقـوم بها مـنفـذ اقليم كـردستـان دفعت الى جذب 70

ئة من التجار اليها). با

واضــاف اكـرم  ان  (مـنـافـذ كـردسـتـان
خـفضت التعـرفة واعطت مـرونة كبيرة
لــلـــتــجــار في اســـتــيــراد الـــكــثــيــر من
الـبـضـائع مـا ادى الى ضـرر بـالغ عـلى
مـنـافـذ ديـالى ومـنـهـا مـنـفـذ منـدلي من
نـاحـية خـفض النـشاط الـتجـاري وهذا
امـــر يـــجب االنـــتـــبــاه لـه الن ايــرادات
ـنـفـذ تذهب الـى خزيـنـة الـدولة فـيـما ا
ـــنـــافـــذ في حـــ ال تـــذهب ايـــرادات ا
كـردسـتان الى خـزيـنة بـغـداد ). واشار
اكـرم  الى انه (  كـلمـا ضـعف النـشاط
قــــلـت فــــرص الــــعــــمل واالنــــتــــعــــاش
االقـتصـادي   مؤكدا ضـرورة ان يكون
لــلـحـكــومـة االحتـاديــة مـوقف حـاسم).
ومـن جـــانـب أخـــر قــــال  مــــديـــر اعالم
صـــــحـــــة ديــــــالى فـــــارس الـــــعـــــزاوي
لـ(الـزمـان) إن  (كـوادر فـرق الـتـفـتيش
حــقـقت نـتـائـج مـهـمـة خالل عـام 2020
مـن خالل اغالق اكثر من  40 صـيدلـية
ومـــذخـــر وهـــــمي في مـــخـــتــلـف مــدن
احملـــافــظــة).  واضـــاف الــعــزاوي  أن
ـئـة من ظــاهـرة الـصــيـدلـيـات (  80 بــا
الـوهـمـيـة في ديـالى حـسم امـرهـا بـعد
تـعرضهـا للمـسائلـة القانـونية) مـبينا
ان ( خــطـــورة تــلك الــصــيــدلــيــات هي
تـعاملـها باألدويـة الفاسـدة التي تؤدي
الى مـــضـــاعــفـــات وتـــتــســـبب بـــوفــاة
مــتــعــاطــيـهــا). ومن جــهــة أخــرى قـال
رئــيس االحتــاد  احملـلـي لـلــجــمـعــيـات
الــفالحــيــة فـي مــحـافــظــة ديــالـى رعـد
الـتـمـيـمي لــ (الـزمـان) إن  (االسـتـيـراد
اخلـارجي لم يتـوقف ضرره على تـأثير
االنــتــاج احملــلي في الــسـوق فــقط بل
ســــاهم بــــنـــقل  7 آفــــات فـــتــــاكـــة إلى
احملـافـظـة ابرزهـا اآلفـات الـتي تـصيب

اشجار النخيل). 

قاومـة والتضحية احلـفاظ على روح ا
ُـثـلى لـ(ثورة أيـلـول اجملـيدة) والـقـيم ا
الــتي انــطــلـقت في  11أيــلــول من عـام
 1961 واسـتـلهـام الـعبـر منـهـا لتـكون
حـافزاً لرص الصفوف وتعزيز الوحدة

والتالحم.
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ناسـبة مرور  59 عـاماً وقـال في بيـان 
عــلى انــدالع الـثــورة تــلـقــته (الــزمـان)
امس (نـستذكر الـيوم الذكرى الـتاسعة
واخلـمسـ لثورة أيـلول اجملـيدة التي

انــطـلــقت في مـثـل هـذا الـيــوم من عـام
 1961تـــلك الــثــورة الـــتي عــمت ربــوع
ختلف كـردستان واحتضنت شـعبها 
قـومياته وديـاناته ومكـوناته من زاخو
إلـى خـــانـــقــــ حتت قــــيـــادة واحـــدة
وخـيـمـة واحـدة قـادهـا وحـمل لـواءها
الــزعـــيم الــوطــني اخلـــالــد مــصــطــفى
الــبـارزانـي) مـضــيـفــا (لـقــد اشـتــعـلت
شــرارة ثـورة أيـلـول اجملـيـدة في وقت
خــيّم فـيه غـبـار الـيــأس عـلى كـدسـتـان
آنــــذاك بـــيـــنــــمـــا كـــان أعــــداء شـــعب

كــردسـتــان يـحـاولــون وبـجــهـود شـتى
طـمـس ثـقـافـة شـعب كـردسـتـان ومـحـو
هـويـته وجتريـده من حقه في احلـياة).
ـسـانـدة شعب ولـفت الى انـه (نتـيـجـة 
كـردسـتـان لـثورتـهم بـإرادتـهم وصـمود
الــبــيـشــمـركــة والــثـائــرين عــلى طـريق
ـنـجزات احلـريـة حتـققت الـعـديد من ا
ـكـتـسـبـات الـكـبـيـرة ولـعل أبـرز هـذه ا
تــوحـيـد كـردســتـان حتت رايـة واحـدة
واتــفـاقــيـة احلــادي عـشــر من آذار عـام
ـنجز التـاريخي الذي أجبر  1970ذلك ا

واضـــاف الــتــمـــيــمي  أن  (عــمـــلــيــات
االســـــتـــــيـــــراد ال جتـــــري لـألسف وفق
ـعـادلة مع االنـتـاج احمللي   ضـوابط ا
بـاإلضـافة الى عـدم اجراء الـفحـوصات
ـسـتـوردة).  فيـمـا قال لالزمـة لـلـمواد ا
مـديـر مكـتب حـقوق االنـسـان في ديالى
صـالح مــــهــــدي لـ (الـــــزمــــان) امس ان
(بـعقوبـة وبقيـة مدن ديالى تـنتشـر بها
ابــــراج شــــركـــات الــــهــــاتف الــــنــــقـــال
واالنـترنـيت وهي حتمل  3سـلبيات في
آن واحـد) . وأضاف  مهـدي لــ(الزمان)
 ان (الـسلبيات هي اعطـاء منظر قبيح
لألحـيـاء واالزقة بـسبب عـدم تـنظـيمـها
وكـثــرة شـكـاوى الـنـاس بـاإلضـافـة الى
احلـــديث عـن تــســـبـــبـــهـــا في ارتـــفــاع

معدالت السرطان بنسبة عالية).  
WOM   UNł

واضـــاف مـــهــدي  انـه  (يــتـــفـــاعل مع
شـكاوى الـناس وفـاحت اجلهـات الفـنية
اخملـتصـة حول تـسبب ابـراج الهواتف
بـظـاهـرة ارتـفاع مـعـدالت الـسـرطان اال
ان االجــابـات تـكـون فـيــهـا مـداهـنـة من
نـاحـيـة االشـارة الى عـدم وجـود تـأثـير
نـــــقـال عن جتــــــارب دول اخـــــرى لـــــكن
احلـديث يـختـلف عـندمـا تـكون االجـابة
شــفـهـيــة ولـيس عــلى الـورق).  واشـار
مــــهــــدي  الى ان  (ابــــراج الـــهــــواتف
واالنــتـرنـيت تـبث تــرددات عـالـيـة جـدا
ـدى اخلـطـير وهي ضـمن مـا يـعـرف بـا
تـسبب امراض السرطان) الفتا الى ان
 (تـلك االبـراج جـرى نـصبـهـا بـدون اية
مـوافـقـات ما يـسـتـلـزم انتـبـاه اجلـهات
اخملـتـصـة لتـدرك مـوت مـجاني تـنـشره

تلك االبراج على االهالي). 
ودعـا رئــيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مـسرور البارزاني مـواطني االقليم الى

الـنظام الـبعثي عـلى االعتـراف بحقوق
شــعب كــردســتـان) مــضــيــفـا انه (وإذ
نـسـتذكـر اليـوم هذه الـثـورة العـظيـمة
ـــر بــــظـــرف عـــصـــيب فـــإن بــــلـــدنـــا 
وحساس للغاية وعليه ال بد أن نُبقي
ُثلى قاومة والتضحية والقيم ا روح ا
لــهـذه الـثـورة اجملــيـدة نُـصب أعــيـنـنـا
ومـنـهـا نسـتـلـهم العـبـر لـتكـون حـافزاً
لـــرص الــصــفـــوف وتــعــزيـــز الــوحــدة
والــتالحم والـذود عن مـنـجـزات شـعب

كردستان وصونها).

اسـتكمـال متطلـبات اجراء االنـتخابات.
وقـال بيـان لكـتلـة النـهج الوطـني تلـقته
(الـزمــان) امس ان قـيـادتـهــا اسـتـقـبـلت
ــنـــاقــشــة ــقــراطـي  وفـــد احلــزب الـــد
تــطـــورات االوضــاع في عــمــوم الــبالد.
واضـــــاف انه (جـــــرى خـالل الـــــلـــــقــــاء
الــتــبــاحث بــشــأن اهــمــيــة اســتــكــمــال
ـبـكـرة مـتـطـلـبـات اجـراء االنـتـخـابـات ا
وضــرورة حــسـم قــانــون االنــتــخــابــات
الـنيـابيـة) مشيـرا الى ان الطـرف اكدا
ـشـتـركة (اهـمـيـة اسـتـمرار احلـوارات ا
وايـجاد آلـية تـضمن الـتمـثيل احلـقيقي
ـــشــاركـــة الــشـــعــبـــيــة لــلـــنــاخـــبــ وا

الواسعة).

قراطي الكردستاني والنهج الوطني إلستكمال متطلبات إجراء اإلنتخابات ≈ŸUL²ł∫ جانب من إجتماع الد

دولـة عربية من إجمالي  17دولـة تعتبر موطنا
ألكـثـر من ربع سـكان الـعـالم مـهددة بـاجلـفاف
ياه) في ـائي.  وقال (أطلس قـنوات ا والـفقر ا
ـية إن وارد الـعـا تـقـريـر نـشره مـوقع مـعـهـد ا
نــحـو  ربـع سـكــان الـعــالم يــواجـهــون نـقــصـا
ـياه الـصاحلـة للـشرب. وبـحسب وشـيكـا في ا
ـوقـع فإن  17دولـة تـعـتـبـر مـوطـنـا ألكـثـر من ا
ربع سـكان الـعالم مـشيـرا إلى أنهـا تعاني من
ــا وصـفه بـ مــســتـويــات مـرتــفــعـة لــلــغـايــة 
ـيــاه قـد ـائي) مــشــيـرا إلـى أن (ا (اإلجــهــاد ا
ـنــاطق قــريـبــا). وبــحـسب تــنــضب في هــذه ا
الـتـقـريـر فـإن (قـائـمـة الـدول الـتي تـعـاني من
يـاه في مـقـدمـتـها: خـطـر وشـيك في نـضـوب ا
قـطـر فـلـسـطـ لبـنـان إيـران األردن لـيـبـيا
الـكويت السعودية إريتريا اإلمارات العربية
ــتــحــدة سـان مــاريــنــو الـبــحــرين الــهــنـد ا
بـاكستان تركـمانستان وسلـطنة عمان). وقال
الـتـقـرير إن (مـنـطـقـة الشـرق األوسط سـتـكون
ــرتــبــطــة ــيــاه ا اخلــاســر األكــبــر من نــدرة ا
ناخ) مشيرا إلى أن (اخلسائر تقدر بنسبة بـا
ــئــة من الــنــاجت ســتــتــراوح بـ  6و 14فـي ا

احمللي اإلجمالي بحلول عام 2050).

والــــذي دمــــرت اقـــتــــصـــاده وقــــســــمت أرضه
الـنـزاعـات لـعـقـود طويـلـة يـحـتـاج لـوقـفة دعم
عــربـيــة وإسالمـيــة ودولـيــة خـاصــة مع دمـار
الي من أبناء الشعب مـنازل كثيرة وتضـرر ا
الــســودانـي في ظــرف جــائــحــة كــورونــا ومــا
تـفرضه من مـخاطر). وأكد تـقرير دولي أن 11

بـاعمال سفارة جمـهورية العراق في اخلرطوم
سـلـمى قـدوري جابـر ومالك الـسفـارة وحـضر
ــثل اجلـانب الـسـوداني عن وزارة الـصـحـة
الـذي عبر عن امتنان حـكومة وشعب السودان
إلى العراق حكومةً وشعبا). واضاف مراقبون
ــاضــيــة ــنــهك مـن االشــهــر ا ان (الــســـودان ا

ـسـاعـدات تـشـمل مـواد اخلـارجــيـة امس ان (ا
غــذائـــيــة ضــروريــة ومـــســتــلــزمـــات طــبــيــة
وعالجـات. كـأول دفـعـة بـحـسب تـوجيـه رئيس
مـجـلس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي وبـاشراف
مــبـاشـر من االمـانـة الــعـامـة جملـلس الـوزراء).
واضـاف ان الطائـرة كان في استـقبالـها القائم

—cM  wB ≠ œ«bGÐ
وصـلت طـائـرة عـسكـريـة عـراقـية مـحـمّـلة بـ12
ـسـاعــدات  إلى الـسـودان في اطـار طــنـا من ا
ساعدة ساعدات التي يقدمها العراق  حـملة ا
الـشــعب الـسـوداني بـعـد كــارثـة الـفـيـضـانـات
الـــتي اجــتـــاحت الـــبالد. وقــال بـــيــان لــوزارة
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عنـدمـا نقـلـنا جـثـمان الـراحل رزاق ابـراهيم حـسن من تـركيـا الى الـعراق
ـاذا تـتـوشح اجلـنـازة اسـتـوقـفـنـا شـرطي في مـدخـل مـديـنـة الـنـجف قـال 
بالـعلم الـعـراقي هو لـيس شـهيـدا كلـنـا نعـرف كل دول العـالم تـتفـاخر في
بيارق بلدانها وجرت العادة بكل الدول ان تتوشح جنائز رموزها بالعلم!!
بـعـد ســؤالـنـا من اين جــئـتم بـهــذه اجلـنـازة قـلــنـا  من تـركــيـا قـام ضـابط
السيطـرة  باإلتصال بـالسيد مـحافظ النجف لـؤي الياسري والـسيد مدير

صحة النجف رضوان الكندي وكان جوابهما يجب تسليم اجلنازة.
 للـجهـات اخملـتصـة التي تـتـولى دفن ضحـايـا كورونـا  رغم ان الراحل لم
يوافه األجل في اجلـائحـة حيث جـاء في شهـادة وفاته انه لم يـكن مـصابا
ـســحــات الـتي في اجلــائـحــة وكــنـا نــحن عــائـلــته مالمــســ له وجــاءت ا

أجريناها سليمة.
ورغم تعـفيـر اجلنـازة وتطـبيق شـروط الـسالمة الـتي طالـبتـنا بـها اجلـهات
الـصـحـيـة الـعـراقـية وبـعـد انـتـظـار اكـثـر من خـمس سـاعـات  حتـت أشـعة

الشمس ولم نلق إي إحترام من قبلهم. 
ـرافقة كـلف  وبعد اتـصاالت اجراهـا افراد جهـاز اخملابرات الـعراقي ا

اجلنازة  من قبل السيد رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي.
وافقة بدفن الراحل وفعال رافقتنا عربة اسعاف وحتت إشرافهم جاءتنا ا

دفن الراحل داخل تابوت بدون ان يفتح. 
وذكر احـد القـائمـ على دفن ضـحايـا كورونـا في لقـاء متـلفـز ان النـساء
تدفن بـدون اجـراء التـغـسيل اوعـز الـسبب لـعـدم توفـر كـادر نسـائي يـقوم

همة.  بهذه ا
ـذكورين اعاله  هل ـسؤولـ احمللـي ا سؤال لـوزارة الصـحة وللـسادة ا
يعقل نحن مسلم ان يدفن ذوونـا بهذا الشكل جاء قرار  وزارة الصحة
بالسـماح لذوي ضـحايا اجلـائحة بـنقل جـثام ذويـهم  متأخـر جدا حيث
كلـنـا نعـرف هـنـاك حرمـة لألمـوات ومـراسيم لـلـدفن حرم
توفـ كأنهم يدفنون مـجرم او مذنب منها ذوو ا

تخبط القرارت وعدم دراستها.
أوصلـتـنـا لهـذا احلـال ام عـدم الدراسـة والـقرارات

الفردية.?

كورونـا الـلـعيـنـة واجراءاتـنـا الـصحـيـة األلـعن منـهـا تَسَـبـبتْ  في فـقدان
ـنـتـخب الـعـراقي إنـهم  ابـناء الـعراق ثـالث جنوم كـانـوا يُـمـثـلـون هيـبـة ا
جـيـلنـا عـاصـرنـاهم جـمـيـعـاً وشَـهـدنـا لهـم بالـتـفـاني  من اجل رفـع راية
العب احملـلـية واخلـارجـية انـهم رُسل سالم ومـحـبة العـراق خـفاقـة في ا

" عن الشعب. ثل "شرع و
رحـوم علي هادي العب وسط منـتخب العراق  بـعد معاناته مع خسرنا ا
فايـروس كورونـا الـذي ابلى اسـوء بالء في العـراق قـد تعـادلَّ بالءهُ ببالء
العمليـة السياسـية وما أنتـجته منذُ عام 2003 والى يومنا احلـاضر وقلنا
رحوم علي هادي رحمهُ احلمد لله قد تعلـمنا الدرس من خسارة فقـيدنا ا
الله وسنحافظ  على ماتبقى من اساطيـر الكرة العراقية وثروتها  وبوقت
يُعـد قـياسي فُـجِعـت اجلمـاهيـر الـرياضـيـة العـراقيـة بـخسـارة اسـطورتـها
رض اللع رحـوم احمد راضي بنـفس ا ـربع االخظر ا الالمعة وسيد ا

رحـوم علي هادي لم يـكن بلـيغاً لـدى مسؤولي الـعراق لكي وكأن درس ا
يتخذوا الـتدابيـر الالزمة  من اجل تفادي االخـطاء وإيجـاد السبل الكـفيلة
في حتديـد مخـاطر هـذا الوبـاء واحلفـاظ على تـاريخـنا وثـروتنـا الريـاضية
تمثـلة بنـجوم الكـرة العراقـية واستمـر النزيف لـيهوي من سـماء العراق ا

رحوم ناظم شاكر رحمهُ الله . نيع ا جنمُ جديد انه السد ا
جــفت االقالم ورفـــعت الــصــحف اي اقـالمٍ تــكــتب بــعـــد تــلك اخلــســارة
الفـادحة لـقـد بكت حـبرهـا دمـعاً وابـيضت عـيـناهـا من احلزن اي اوراق
يُكـتب بهـا وقـد توقـفت عقـارب الـساعـة لتُـسـجل امام الـعالـم  اننـا نخـسر

والنتعض ونُلدغ من جحرنا مراتِ ومرات.
نتخب العـراقي يخسر كل خـطوطه هجومه ودفاعـة ووسطة هل تبقى ا
فـقودة" على لنـجومنـا ومنـتخـبنـا هيـبة وال اريـد ان احدثـكم عن "الهـيبـة ا

مستوى البلد فكيف لهيبة االفراد داخل الوطن !!
سستتر لن ينهض ولن النزيف مستمر واالجراءات لم تـتغير والضميـر ا
يرى الـنـور وسـيـاسي اليـوم يـحـدثـونا عن قـصـة "الـسـعلـوة" او مـاتُـسمى
ال ـزورين وسراق ا "باالنتـخابات" تـلك القصـة احلزينة الـتي التُفرح إال ا

العام إلنهم اجلهه الوحيدة التي تستفاد من تلك احلكاية 
ـستـمرة رئاسـاتنـا الثالث مع حـفظ االلـقاب  اعـانهم الـله عـلى لقـاءاتهم ا
مع مخـتـلف الـشخـصـيات اخلـارجـيـة والداخـلـية الـتي ال تُـضـيف جلروح
واطن اال آلم ومزيداً من تسـويف الوقت ولن تمسحُ دمـعة  طفلٍ يتيم  ا
بل انـعكـست إيـجـابـاً فـقط عـلى وعـاظ  الـسالطـ إلنـهم زَوَّقـوا  االكاذيب
وحـولــوهـا الى حــقـائق  وقــدمـوا لـنــا االخـطــاء صـواب والــفـشل جنـاح

زاد العلني. وجعلوا من ضمائرهم سلعة تُباع في ا
ـخـتـلف بـعـد كل حــادث آلـيم وفـاجـعــة تـصـاب بـهــا االوسـاط الـعـراقـيــة 

اهتماماتها 
تـتـســابق الـرئــاسـات في نــعي الـراحـلــ  بـعـبــارات ظـاهــرهـا  قـلق وآلم
ـواطن يـنـتـظر واطن بـصـلـة ا وحـزن وباطـنـهـا اليـرتـبط بـحب واحـتـرام ا

خدمة وإجناز والينتظر ان تنعيه احلكومة بعد وفاته.
سؤول واطن سادتي ا أتعرفون معنى حب ا

سؤولـية الشرعيـة واالخالقية في تقد كل احلب يعني الرعايـة االبوية وا
واطن ة من اجل ان يحيا ا كنكم تقد ما

ويعيش بكرامة  وتوفرون له كل سِبل العيش.
ـكن لــهــذا احلب  ان تـخــتــزلهُ بـيــانـات ـواطـن من حب الــوطن  ال حب ا
كم  بعد  رحـيله  النـها لن تقـدم ولن تؤخـر خاصة ان الـشعب يراكم نَعيـَّ
ــسـتــمــر  في تــوفـيــر اخلــدمـات شــركـاء في قــتــله بــســبب تـقــصــيــركم ا
الــضـروريــة وخــاصــة في قــطـاع الــصــحــة الـذي  كــان ســبــبـاً فــاعالً في

خسارتنا لنجومنا رحمهم الله.
اصبحَّ وطني  بال هجوم بال دفاع بال وسط 

الوطـن بال جنوم لـقـد فـقـد بـريـقه بسـبب صـراعـاتـكم واسـتـحواذكـم على
ـواطنـ دون حساب ودون السـلطـة والسـماح لـلفـاسدين بـالعـبث بحـياة ا
رقيب واهـتـمـامكم بـالـسيـاسـة ومـشاريـعـكم احلزبـيـة ومـستـقـبل وجودكم

اكثر من عطائكم للمواطن.
بـاديء الدين جعـلتكم تـوقنون ـا يحدث سـوى التـزامكم  لم اجد تفـسير 
ـقصرين و ان "احلساب يـوم احلسـاب"  لذلك أجلـتم موضـوع محاسـبة ا

تنازلتم عن حقوق مواطنيكم ايها األفذاذ 
وأيقنتم ان لـلمواطن رب سيـأخذ حقه ونعم بـالله سيأخذ
ــظـلــومــ عـاجالً ام الـبــاري جلَّ في عُـاله حـقــوق ا

آجالً.
ُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)) ((اللَّهُ يَسْتَهْزِ
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اربــعــة اشــهـر
تـقريبا وحاليا
تــوجــد وجــبـة
يــقــولــون فـقط
رز لـــــــــــــــــــــــــــم
نـــســـتــلـــمـــهــا

حتى االن.
واخـــــيـــــرا من
(اقــــــــــــلــــــــــــيـم
كردستان) ذكر
لــي احــــــــــــــــــد
االصــدقــاء من
مـــــحــــافـــــظــــة
اربـيل احلـصة
هـنا مـثل بـقية

اتـخذت اغـلب الـبلـدان ارضـينـا مـسـرحا لـهـا لتـصـفيـة احلـسابـات تـارة ولتـثـبيت
مـواقـعـها تـارة اخـرى واخرى لـعـرض الـعضالت عـلى حـسـاب بلـدنـا وفي اخرى
لـسـرقة امـوالـنا بـأسم احملـافظـة عـلـينـا والـدفاع عـنـا وفي اخرى احـتالل ارضـنا
بتـسمـيات شـتى ومنـها الـدفاع عن الـعراق من قـبل التـدخالت االجنـبيـة وارسال
نفلتة لتحقيق توازن قوى ب احملتل يليشيات ا الدواعش وكـذلك ارسال دعم ا
االصـلـيـ من االمـريكـان وااليـرانـيـ الى جـانب بـعض الدول الـعـربـيـة واجلـميع
يتغـطى حتت عباءة حماية العراق وقد قتلوا ابناء العراق من خالل تنفيذ االعمال
ــفـخـخــات والـعـبـوات واالحــزمـة الـنــاسـفـة وجــمـيع تـلك االرهـابــيـة من تـفــجـيـر ا
ـمـارسـات االرهـابـية كـانت تـأتي ضـمن عـنـاوين حـمـايـة اهل الـعـراق وكأن اهل ا
العـراق معـوقون اليـقوون عـلى الدفاع عـن انفسـهم في ح تـاريخـهم اسمى من
تـاريخ كل الـشـعـوب في القـتـال والـتضـحـيـة والدفـاع عن االرض والـعـرض ولعل
ــدة ثـمـان مـقـاومــة جـيش الــفـرس عــنـد عــدوانـهم عــلى اهل احلق في الــعـراق و
بـاديء بل وان البـناء الـعظـيم الذي شـهده سنـوات خيـر دليل عـلى الثـبات عـلى ا
بلدنـا واخلطة االنفـجارية قد اعمت االعـداء وجعلتـهم يخططوا السـتنزاف العراق
ـقـدمـة كـل الـوسـائل الالاخالقـيـة ومن ذلك بـشـتى الــطـرق والـوسـائل ولـعل في ا
احلصـار اجلائـر على شـعبـنـا من أجل جتويـعه وقد اشـتركت كل الـدول في هذه
ـة ومـنـهــا الـدول الـتي حتـمل الــشـعـارات االنـسـانـيــة والـدفـاع عن حـقـوق اجلـر
االنسـان فقد ابـطلت جمـيعـها وتلـكم الشعـارات بدأت تـمثل الزيف وال وجـود لها
تـحدة واروقتـها ومـنظـماتـها وتشـكيالتـها الن قـوى الشر حتى في وثـائق اال ا
نالت من كل تـلك القيم وعـملت على ابادة الـشعب العراقي ومـثل العدوان الدولي
عام 2003 قيـمة الـسقـوط االخالقي للـعـالم بعـد ان قتـلوا اهل الـعراق بـهجـمات
مريبـة ان اسقـاط النظـام السيـاسي الية دولة مـسألـة طبيـعية ولـكن الثأر من اهل
قـدرات العراق وان ة شـنيـعة وقـد فسحـت امريـكا اليـران ان تعبـث  البـلد جـر
تـقـتل ثـارا لـلــسم الـزعـاف الـذي شـربه من دعـا الى احلـرب والـقـتـال والـذي راح
ضحـيته االف من االبـرياء من الـدولتـ في ح كـان علـيهم ان يـهيـئوا االسـباب
ي الـذي كانـوا يصـفونـها غـير انـهـــم تعـاطفوا ـقاتـلة الـعدو من االسـتكـبار الـعا
معهـا وتسـابقوا لـنيل رضـاها لتـحقيـق ماربهم في الـعراق بـاحتالله وزرع الفـتنة

فيه .
اقول وبـعد كل هذه السنـ فماذا لو تـنقل امريكا وايـران احتدامهـا وصراعاتها
ان كـانت حـقـيـقـيـة وغـيـر مـزيـفـة وغـيـر مـبـطـنـة الى احـدى مـقـاطـعـاتـهـا لـتـصـفـية
احلسابـات بيـنهـما وان يكـفوا عن بالدنـا بعـد ان سرقوهـا خيـراتها وتـقاسـموها

بينهما .
نـعم نـطــالب بـخـروج الــدولـتـ مـن اراضـيـنــا لـيـعــطـوا فـرصـة

حلـكــومـة الـعـراق في اعــادة الـبـنـاء بــعـدمـا دمـره االعـداء
ـتـربـصـ بـبـلـدنـا  دعـونـا نـعـيش واحـزمـوا مـتـاعـكم ا
يلـيشـيات التي هـيئـتموهم ومتـاع عمالءكم واالذيـال وا
ــانــهم وحــكــومــتـهم ودعـوا اهـل الـعــراق يــخــتــاروا بـر
ليـنطلقوا من جديد وليعيـشوا كما شعوب العالم احملبة

للسالم واهل العراق اهل سالم وبناء .
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بغداد (أ ف ب) - يهدّد أرشيف وثائق
مـهـمـة حلزب الـبـعث إبان نـظـام صدام
حـسـ أعيـد مؤخـراً سراً إلى الـعراق
بـفــتح جـراح مـاض مـؤلم لـكـنه يـعـيـد
عرفة مصير األمل لـبعض العراقيـ 
مــفــقــودين من أقــاربـهـم مـنــذ ســنـوات
طـويـلـة.بعـد أشـهـر قـليـلـة من اإلطـاحة
بـنـظام صـدام حـس عـبـر الغـزو الذي
تـحدة في عام 2003 قـادته الواليـات ا
عــثـر عـلى خـمـســة ماليـ صـفـحـة في
يـاه أجزاء مـقـر حلزب الـبعث غـمـرت ا
ـبــنى الــذي يــقع فــيـه في بــغـداد مـن ا
الــتي كـانت تـبــحـر دون شـراع في ذلك

الوقت.
واسـتــعـانت الـقـوات األمـيـركـيـة آنـذاك
عارض القد كنعان مكية والكاتب بـا
والــنــاشط مـصــطــفى الـكــاظــمي الـذي
أصــبـح الــيــوم رئــيس وزراء الــعــراق
لـالطالع عــــلـى مــــحــــتــــويــــات تــــــــلك

الوثائق.
wHðU¼ ‰UBð«

ويـتــذكّـر مـكـيـة في اتـصـال هـاتـفي من
ـتــحـدة مـع وكـالــة فـرانس الــواليــات ا
بـرس قائال "دخلنا السرداب الذي كان
ـصـابيح ـياه مـسـتعـيـن  مـلـيئـا بـا
يـدويـة ألن الـكهـربـاء كـانت مقـطـوعة".
ويـضـيف "كـنّـا نـقـرأ الـوثـائـق وأدركـنا
بـأنـنـا أمـام شيء كـبـيـر".بـ الـوثـائق
كـــانت هــنــاك إضـــبــارات ألعــضــاء في
حـزب الـبـعث ورسـائـل مـخـاطـبـات ب
احلـزب ووزارات تتـعلق بـأمور أدارية
وتـقـاريـر كـتـبت من عـراقـيـ يـتـهـمـهم
جــيـــرانــهم بــانــتـــقــاد صــدام حــســ

وأخـــرى تـــتـــحـــدث عن شـــكـــوك حــول
خـيانة جـنود عراقـي تعـرضوا لألسر

خـالل احلــرب الـــعــراقـــيـــة اإليــرانـــيــة
(1988-1980). مـع تــصــاعــد الــعــنف
الــطـائــفي في بــغـداد اتــفق مـكــيـة مع
األمـيـركيـ على نـقل تلك الـوثائق إلى
تـحـدة في خطـوة ما زالت الـواليـات ا

مثاراً للجدل.
ّ تـرقيمهـا وخزنها في مـعهد هوفر و
وهـو مركز أبحاث للسياسة العامة في
جــــامـــــعــــة ســــتــــانـــــفــــورد في واليــــة
كـالـيـفـورنـيـا ولم يـطّـلـع عـلـيـهـا هـناك
.لـكن الوثـائق التي يـبلغ سـوى باحـث

وزنـها 48 طـنـا أعيـدت مـجدداً في 31
آب إلـى بـغـداد وخُـزّنت عـلى الـفـور في
مــوقع مـجـهـول وفق مـا أفـاد مـسـؤول
عــراقي فـرانس بـرس.ولم تـعـلن أي من
احلـكـومـتـ بـغـداد أو واشـنـطن نـقل

األرشيف الضخم. 
ــســؤول الـعــراقي ال تــوجـد وحــسب ا
خـطط لـدى بـغداد لـفـتح األرشـيف أمام

العامة.
وقـــد يــــحـــمل هـــذا األرشـــيـف مـــنـــافع
شـــــخـــــصـــــيـــــة آلالف الـــــعـــــائـالت في

الـــعــراق.ويـــقــول أيـــوب الــزيــدي (31
عــامــا) الــذي فُــقـد والــده صــابــر بــعـد
الـتحـاقه باخلدمـة العـسكريـة لدى غزو
الـعـراق بـقيـادة صـدام حسـ الـكويت
فـي عــام 1991 صــــدام دمّـــر الـــشـــعب
كـنك السـكوت عـلى مثل الـعـراقي ال 

هذه" األفعال.
وتــقــول والــدته حــســنــيـة ( 51عــامــا)
ـــكـن أن يــكـــون أول اخلـــيـط بـــهــذه "
الــوثـائق حـتى نــعـرف إذا كـان ال يـزال
عـلى قيد احلياة".وأمضت هذه السيدة

وصل “U¹—…∫ صورة تعود الى األول من كانون الثاني 1996 يظهر فيها الرئيس العراقي السابق صدام حس خالل زيارة الى مدينة ا

ولـكن بشكل متـفاوت وحسب علمي ان
ـا ـواد حـسب احملــافـظـة ور تــوزيع ا

نطقة.  حسب ا
واد امـا عـنـدنـا في البـصـرة فـتـوزيع ا
يـخـتـلف ب شـهـر واخر فـهم يـوزعون
مــادتـ وبــعـد فـتــرة يـتــذكـرون الـزيت
يـوزعوه ومره اخـرى  يتذكـرون السكر

فيوزعوه.
 واعــــتــــقــــد يــــتـم ذلك حــــسب كــــثــــرة
ــــا يجعل ــــظاهرات  ـعترض وا ا
احلـكــومـة احملـــــلـيـة  تـتـراجع وتـوزع
ـــواد وفـي االعـــيـــاد مــــكـــرمـــــة تــــلك ا
ــرة صــــفــر خـمس يــوزعـون طــحـ 

كيلــــوات.
سـالـتهـا عن الشـاي قـالت ( اما الـشاي

فهو مقطوع من سن طويلة).
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مـن الـــســـيـــديـــة في بـــغـــداد قـــالت لي
مـواطـنـة  نـسـتـلم زيت وطـحـ وسـكر
وتـمن مـرة كل شـهرين.. تـدخل زوجـها
ـنـاطق مـنـها 8 فـقـال الـتـوزيع حسب ا
اشـهر في السـنة ومنها 10 اشـهر مثل
احلـــريــة فـي بــغــداد و 6 اشـــهـــر مــثل

محلتنا السيدية.
ـواد الـتي حتـتـاجـها سـالـته عـن اهم ا
الـــعـــائـــلــة وال تـــوزع فـــقـــال (الـــشــاي
والــصــابــون وحـلــيب االطــفــال) وهـذه
كانت من اهم مواد البطاقة التموينية.
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امون قالت مواطنة اخرى من منطقة ا
" صــدمـنـا مـؤخـرا حــتى الـوكـيل الـذي
كـنا نعتقد أنه أمـ وال يسرق قد تغير
وأصـبح حـرامي مـثل الـبـقـيـة فـمـا هذا

الزمن العجيب ? 
واضـافت: احلـصـة االن كل شـهـرين او
ثـالثـة واحــيـانــا ال تــوجـد حــصـة وفي
هـذا الشـهر اعـطونـا مادتـ فقط وهذا
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ـاضي ســنــوات تــســعـيــنــات الــقــرن ا
تـتوسل نظام الـبعث من أجل احلصول
عــلى مــعــلـومــات عن مــصـيــر زوجــهـا
ولــيس لـديـهــا أمل أكـبـر مـع احلـكـومـة

احلالية.
وتـــقــول "ســأمـــوت قــبل أن يــكـــشــفــوه
(األرشـيف) لـلـعـامـة".ويـرى الـبـعض أن
ــكن أن يـســاعــد عـلى هــذا األرشــيف 

جتنب إعادة التاريخ الى الوراء.
ويـلفت اخملرج العراقي مرتضى فيصل
لـفـرانس بـرس الى أن "عـددا كـبـيرا من
الـشبـاب اليـوم يقـولون إن +صـدام كان

زين (جيد)+".
وكـان مــرتـضى في الـثـانـيـة عـشـرة من
الـعـمـر عـنـدما اعـتـقل والـده في مـديـنة
الـــنـــجف األشـــرف أيـــام االنـــتـــفـــاضــة
الـشـعـبـانـيـة عام 1991 ولـم يسـمع أي

. شيء عنه منذ ذلك احل
ويــسـعـى هـذا اخملــرج لـفــتح األرشـيف
لــوضع حـد لــلـذكــريـات الـورديــة حلـكم
الـبعث مقارنة بالطبـقة السياسية التي
تـقـود الـبالد الـيـوم من دون أن تـنـجح

في إخراجها من أزماتها الكثيرة.
ويـــوضـح "يــجـب أن يـــدرك الـــنــاس أن

عليهم أال يصنعوا ديكتاتوراً آخر. 
هـذا مـا يحـدث بالـفـعل... لديـنـا العـديد
من الطغاة الصغار اليوم" في العراق.
ولـكن انقـسامات عـميقـة ب العـراقي
حــول مـســيــرة الـبــعث نـفــسـهــا.ويـرى
عـضو سـابق في احلزب رفـض الكشف
عـن هويـته أن "كشف األرشـيف لـلعـامة
ســيـثـبت وطــنـيـة حــزب الـبـعث".ويـرى
مــديـر "مــبـادرة الــعــراقـيــة في اجملـلس
األطــــلـــــسي" عــــبـــــاس كــــاظم أن هــــذه
اخلـالفات جتعل إعـادة األرشيف حركة

"مــتــهــورة". ويـقــول كــاظم الــذي اطـلّع
ية عـلى الوثائق لكـتابة مؤلـفات أكاد
حــول تــاريخ الــعــراق ومــجــتـمــعه إن
"الــعـراق غـيـر جــاهـز. لم يـبـدأ عــمـلـيـة
ـصـاحلة الـتي تـسمح لـهـذا األرشيف ا
بـلـعب دور" إيجـابي.ويـشيـر الى أن ما
اطــــلـع عــــلــــيه يــــخـصّ حــــتى بــــعض

. سؤول احلالي ا
W UÝ— WÐU²

ويـضــيف "الـبـعـثـيـون وثـقـوا كل شيء
مـن الـنــكــتــة إلى اإلعــدام. (إذا كـشف)
سـيبـدأ السـياسـيون وزعـماء الـعشـائر
والـنـاس في الشـارع بـاستـخـدامه ضد

بعضهم البعض".
وتــــقـــول مــــارســـ الــــشـــمــــري الـــتي
استخدمت هذا األرشيف لكتابة رسالة
دكــــتـــوراه وهي عــــضـــو في مــــعـــهـــد
ـتـحدة إن "بـروكـيـنـغز" في الـواليـات ا
"أقل مــا نــسـتــطـيع فــعــله هـو إتــاحـته
لـلبـاحث الـعراقـي بالـطريـقة نفـسها

." التي أتيح بها للباحث األميركي
ـتـحـدة بـسجالت وحتـتـفظ الـواليـات ا
ّ االسـتـيالء عـلـيـهـا بـعـد غـزو أخـرى 
ـا في ذلك "ملـفـات حكـومـية الـعـراق 
أكـثـر خـطورة" حـسب مـسـؤول عراقي
آخــر.رغم ذلك يــأمل مـكــيـة أن تــطـوي
األيـام كـل تـلك األحـداث الـتي حتـمـلـهـا
صـفـحات هـذا األرشيف لـيـصبح يـوماً

ما جزءا من ماضي العراق البعيد.
ويـقـول "ال نـسـتـطـيع أن نـتـذكـر أمـجاد
بـالد الــــرافـــــديـن واألمــــبـــــراطـــــوريــــة
الـعباسية وننسى 35 عاما من الرعب
الـفـعـلي الذي عـاشه الـعـراق احلديث"
ا ـرحـلـة جـزء  مـشـيـرا الى أن "تـلك ا

يعني أن تكون عراقيا اليوم".
 —bB « 5 Š
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عـلوم انّه ال يُقاس بآل مـحمد أحد فَهُم قـمم الفصاحة والـبالغة وخُطَبُهُم – من ا
سالم الـله عليهم أجمع  –غـنية بالوهج الروحـي والعقائدي واالخالقي الذي ال

يستغني عنه أحد  وهي الى ذلك تضم أروع ما تصفه التبصرة السياسية .
-2-

وقـد قـدّر لالمـام الــسـجـاد زين الـعـابـدين عـلـيّ بن احلـسـ (عـلـيـهم الـسالم) أنْ
ـضة  وكـان مرضه مـانعاً له يشـهد مـأساة الطـفوف بـكل ما حـملـته من جراح 

من القتال  ولكنه مع مرضه الشديد حاول ذلك ...
قال الشاعر : 

لقد حتمّل من أرزائها محَنَاً 
لمْ يحتَمْلها نبيٌّ أو وصيُّ نبيِ

-3-
هم انه ابـتدأ الـفـصل الثـاني من فـصول مـلحـمـة كربالء عَـبْـرَ اخلطب الالهـبة وا
ـواجهـة الـقوى الـداكـنة ـوّار بـروح التـحـريض عـلى النـهـوض  والـبـيان الـعـلوّي ا
ـشاركة في القـتال ب يديْ االمـام احلس (ع) يوم والتـكفير عن الـنكوص عن ا
وخـذالنا له بعـد أنْ تدفـقت الكتب والـرسائل تُـطالبه عاشـوراء هربا من نـصرته 

إالسراع بالقدوم الى العراق إنقاذا من جور االموي وبطشهم الرهيب .
-4-

وح وصل ركب الـسـبايـا الى الكـوفـة أومأ االمـام زين العـابـدين (علـيه السالم)
الى الـنـاس ان اسـكتـوا : ( وكـانـوا قد ضـجـوا بـالبـكـاء بـعد ان قـرعت اسـمـاعهم

ؤمن التي قالت لهم : خُطبةُ أمّ كلثوم بنت امير ا
" سوأة لكم 

مالكم خذلتم حسيناً وقتلتموه ..." ?
قام االمام السجاد (ع) :
فحمد الله واثنى عليه  

ا أهلُه فصلى عليه ثم قال : وذَكَرَ النبيَّ (ص) 
" أيها الناس 

مَنْ عرفني فقد عرفني 
ومَنْ لم يعرفْنِي فأنا أعرّفه بنفسي "

ـعـزل عن اسـتــعـراض مـا وقع عـلى أبـيه لم يـقل أنــا عـلي بن احلـسـ بن عــلي 
ا احلس (ع) مـن مظالم وفظـائع تنخـلع لهولـها القـلوب فقـال  مُعرّفـا الناس 
واجع في وجـدانهم ومُحفِـزاً لهم على النـهوض لالقتصاص وقع  ومُثـيراً لكل ا

من السفاح والظا  –
ُه   }أنا أبن مَنْ انتُهك حر

وسُلب نعيمُه 
وانتهُبُ مالُه 
وسبي عيالُه 

ذبوح بشط الفرات من غير دخل ...}  انا ابن ا
كـيف يـذبحُ ريـحـانـة الرسـول (ص) وسـيـد شـبـاب اجلنـة وتـنـتـهكُ حـرمـتُه وحـرمةُ
عيـاله وتُنتهب أموالُه  ال لـشيء اال تلبيةً لـرغبة مَنْ ألحّ عليه بـالقدوم الى العراق

النقاذهم من الظلم والبطش ?
نقذ الذي لم يصدر منه االّ االحسان? واي ظلم أكبر من االنقضاض على ا

انّ العـدوان مـرفوض اذا مـورس ضـد أحـد النـاس فـكـيف بالـعـدوان عـلى االمام
احلــســ هــو الــذي رافـع رايــة االسالم  وهــو حــجــة الــله عــلى األنــام بــوصــفه
صـطـفى محـمـد (ص) رسـول السـمـاء وخا االنـبـياء االمـتـداد احلقـيـقي جلـده ا

(عليه السالم) .
انهـا ليست كلـمات الهبـة فحسب بل انـها مقامع ال تُـبقى لذوي االحـساس مجاالً
لالغضاء عن القضية احلسينية دون تكفير عن الذنب الكبير والنكوص اخلطير

ثير قائال : واستمر(ع) يضرب على هذا الوتر احلساس ا
" ايها الناس 

نـاشـدتـكم بـالـله هل تـعـلـمـون انّـكم كــتـبـتم الى ابي وخـدعـتـمـوه وأعـطـيـتـمـوه من
يثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه  انفسكم العهد وا

ا قدمتم النفسكم  فتباً 
وسواة لرأيكم 

بايةِ عَيْنٍ تنظرون الى رسول الله ص اذ يقول لكم :
قتلتم عترتي 

وانتهكتم حرمتي 
فلستم من أمتي) 

ة وكان هـذا اخلطاب الناري البليغ شرارةً أوقـدت الوعي واطفأت اخالقية الهز
التي كانت قد شاعت في أوساط اجلماهير بفعل البطش االموي وارهاب السلطة
ـرحـلـة الــسـابـقـة عـلى يـوم وبــهـذا اخلـطـاب ابـتــدأت مـرحـلـة جـديـدة التــمت الى ا

عاشوراء بصلة ...
الئم ـناخ ا وهكـذا كـان االمام الـسـجاد (ع)حـريـصاً عـلى أداء دوره في تـهـيئـة ا
لالنـتـفـاضـة الـعـارمة عـلى الـكـيـان األمـوي الـغـاشم واالعـتـراف بـجـريـرة اخلذالن

واجهة الساخنة . واالنهزام من ساحة ا
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انه (ع) ألـقى اخلطاب غـير وَجِلٍ وال هـيّاب بـشجـاعة نادرة في
ظل اجــواء سـلـطــويـة مـحــمـومـة ال تـنــفك عن االسـاءة الى
السـبايـا  ولكنّ االمـام (ع) وجّه الصـفعـة تلـو الصـفعة
للـوجـوه الكـاحلـة التي شـايـعت وبايـعت الـكيـان األموي

الغاشم 
وهـنـا تـكـمن الــبـطـولـة والـبـسـالـة واالصـرار عـلى تـأديـة

الرسالة ...

فـي مـثـل هــذه االيــام من شــهــر ايــلـول
قـبل 30 عـامـا وبـالـتـحـديـد عـام 1990
وجب تـسـلمـنا اول حـصـة تمـويـنيـة 
الــبـطــاقـة الــتـمــويـنـيــة الـتـي أوجـدهـا
الـــنــــظـــام آنـــذاك لــــتـــوفـــيــــر الـــغـــذاء

. للمواطن
فـي الـــبـــدايـه وفي ايـــلـــول 1990 بـــدأ
تــطــبـيق نــظــام احلـصــة الـتــمــويـنــيـة
وجب بطاقة لكل عائله والتي اثبتت
فـعـالـيـة نـاجـحة جـدا حـتى اعـتـمـدتـها
ــكن ـــتــحــدة كـــنــظــام فـــعــال  األ ا
الـــلــجـــوء الــيه فـي اي دوله من الــدول
وفـعال كـانـت الـبـطاقـة الـتـمـويـنـيـة في
بـدايـتـها 23 مـاده ثم تـقـلـصت الى 21
ـــــــواد ومـن ثـم الى 16 وفـــــــيـــــــهـــــــا ا
ـهـمة الـتي انـقذت الـعراق األسـاسـية ا

من مجاعة.
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بــعـــد االحــتالل االمــريــكي عــام 2003
ـتــعـاقـبــة الـغـاء حــاولت احلـكــومـات ا
الـبطاقة التموينـية التي تعدها امريكا
اجــراء يـتــعـارض مـع الـعــقـوبــات لـكن
احلــكــومــات تــراجــعت أمــام الــغــضب

الـشـعـبي ولـكن الـعـمـلـيـة كـلـها لـم تكن
ـــســـتـــوى الـــذي كـــانـت عـــلـــيه في بـــا
الـتسـعـينـيات وشـهد بـرنامج الـبطـاقة
واد الـتموينية النقص في الكثير من ا
رغـم ان ايـــرادات الــــعـــراق اصــــبـــحت
مـــرتــفـــعـــة قــيـــاســـا بــاإليـــرادات ايــام
احلـصـار وشهـدت عـملـيـات االستـيراد
والـتوزيع  الكثيـر من عمليات التالعب
واطن والـفساد وما زال الكـثير من ا
بـعد 30 عـامـا يـعـتمـدون رغم كل شيء
عـــلى مـــا تــبـــقى من مـــواد الـــبــطـــاقــة
الـتــمـويـنـيـة في مـعــيـشـتـهم ومـا تـزال
ـهمة الـبطـاقة التـمويـنية من االوراق ا
ــطــلــوبــة في الــكــثــيـر مـن مـعــامالت ا

واطين في داوئر الدولة. ا
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ـن اعــرفــهم في ســـالت الــيــوم عــددا 
مناطق مختلفة من العراق عن البطاقة
الـتموينـية حاليـا فقالوا انـها موجودة
لــكن لـيس كــمـا في تـســعـيـنــات الـقـرن

اضي. ا
تــقـول مــواطـنــة من الــبـصــرة نـســتـلم
حــالــيـا  (طــحـ وســكــر وتـمن وزيت)
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بغداد

اوصت مـناقـشة حـوارية نظـمهـا مركز
حـلــول الى اعـتـمـاد بـرامج تـطـبـيـقـيـة
ـا يـسـاعـد ـواجـهـة جـائـحـة كـورنـا 
خـلـيـة االزمـة عـلى  اتـخـاذ اجراءات 
ــواجــهـة تــزايـد مــتـجــددة كــفـيــلـة  
االعـداد الـتي تـسـجـلـهـا يـومـيـا وزارة
الـــصـــحــة والـــبـــيــئـــة في اإلصـــابــات

بجائحة كورونا.
نـاقشات مجموعة وتـضمنت محاور ا
ـفاصل اثراها باحثون ومعنيون من ا
ومــخــتـصــون بــآرائـهم وطــروحــاتـهم
الــتي اشـتـمـلت عــلى تـقـيـيم اجـراءات
ـهـا خــلـيــة االزمـة الـصــحـيــة وتـقــو
ودور الــوعي اجملـتـمـعـي ومـسـؤولـيـة
الـنـخب والـكـفـاءات وسـيـاسـة الـدولة
فـي ادارة مــخــاطــر االزمــة الــصــحــيـة
ونـتـائـجـهـا االقـتـصـاديـة اضـافـة الى
ـواطن مــحـور يــتـضـمن مــسـؤولــيـة ا
واحلــاجـة الـفـعــلـيـة لـلــوعي الـصـحي
ودور اإلعـالم احلـكـومي واخلـاص في
الـتـعـامل مع اجلـائحـة.واكـدت الـورقة
عـلى اخلروج بتـوصيات غـير تقـليدية
وحـــلـــول ومـــعــاجلـــات وايـــصـــالـــهــا

للجهات ذات العالقة.
ـركـز فـكــرته ازاء اجلـائـحـة واوجــز ا
بـتوصيـات تضمنت "تـوظيف اجملتمع
لـلتقـنيات االلكـترونية في إنـتاج طاقة
تـفكـير ايجـابي للـتعامل مع اجلـائحة
والـطلب من كلـيات الطب واجلـمعيات
الــطــبـــيــة ومــنــظــمــات االغــاثــة الــتي
ـبـاشـرة تــتـضـمن خــدمـات طـبـيــة وا
بـــالــعــمـل عــلى تــخـــصــيص مـــنــصــة
اسـتعالم طبية عبـر برامج عملية على
"الـفـيسـبوك" أو أي تـطبـيق الكـتروني
اخـر لالسـتـشـارة الـطبـيـة عن جـائـحة
كــورونــا وبــأسـالــيب عــلــمــيــة تــشـيع

التفكير اإليجابي".
مـؤكـدا  بـتـوصـيـاته "حـاجـة اجملـتـمع
الـى ظــهــور نــشــاط تــطــوعي من قــبل
اجلــيـش األبــيض ألســبــاب ابــرزهــا
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الـقـضــاء عـلى بـؤر الـتـفـكـيـر الـسـلـبي
واخلـــروج بــاجملــتــمع مـن الــشــائــعــة
ن الـطـبــيـة الـتي يـخـلـقـهـا الـبـعض 
يـلبسون الرداء األبيض دون أي ردود
ـهـني" أفــعـال غـاضـبـة من صــنـفـهم ا
مــشــيــرا الى ان "بــادرة الــرد بــالــضـد
ـنـصات مـجـتـمعـيـا تكـمن في إطالق ا

بوصفها استعالمات الكترونية".
واشــتـمــلت الــتـوصــيــات ايـضــا عـلى
"تـشجيع األطباء على إطالق صفحات
رضى ونشر فـيسبـوك للتـواصل مع ا
مـقـاطع تـثـقـيـفـيـة جتـيب عـلـى اسـئـلة
ـرضى" مـشـددا عـلى اهـمـيـة "جتمع ا
هـــذه الــصــفــحـــات الــشــخـــصــيــة في
كــروبـات حتــمل عــنـاويـن مـنــاطـقــيـة
ـنـطقـة شارع كـاالسـتعالمـات الـطبـية 
فــلـسـطــ أو الـكــاظـمـيــة أو الـشــعـلـة
وغـــيـــرهـــا عـــلى ان يـــتـــولـى اطـــبــاء
الـــصــحـــة الــعــامـــة األولــيـــة في هــذه
ـنـاطق الـرد عـلـى الـتـسـاؤالت بـشأن ا
جــــائــــحــــة كــــورونــــا دون احلــــاجـــة
ـراكز الـطـبيـة لـتقـليل لـلـحضـور الى ا

." راجع زخم من ا
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ـركــز في تــوصـيــاته عـلى ان وشــدد ا
"مـن حق من حـجـر نــفـسه  احلـصـول
عــلى الــرعــايــة الــطــبــيــة عــبــر نــظـام
ـنـاطق االســتـعالمـات الــطـبـيــة وفق ا
الــسـكـانــيـة " داعـيـا الـى "نـشـر ارقـام
هـــواتف بـــعض األطـــبــاء لـــلـــرد عــلى
الـتسـاؤالت الطبـية وفق اختـصاصهم
وعــــبـــــر مــــنـــــصــــة الـــــكــــتـــــرونــــيــــة
مــــقــــتــــرحــــة". الفــــتــــا الـى ضـــرورة
ــتـقــاعـدين "االســتـفــادة من األطــبـاء ا
ــســاعـدة الــذين يــقــومـون بــالــتــبـرع 
تـراكـمـة لـتـكون الـنـاس بـخـبـراتهـم ا
مـسـاعدتـهم في االسـتعالمـات الـطبـية
ــــوذجـــا لــــلـــشــــراكـــة ــــقـــتــــرحـــة  ا

اجملتمعية".
ـناقشـات توصيـاتها "بـقيام واخـتتم ا

وزارة الــصـحــة والــكـلــيـات الــطـبــيـة
وضـــــمـن صالحـــــيـــــات احلـــــكـــــومــــة
االحتـــــاديـــــة وجلـــــنـــــة إدارة االزمـــــة
انـية  بـالعـمل على احلـكومـيـة والبـر
اجنــاح هـذه الــتـوصــيـات دون صـرف
االمــوال  وان يـكـون دورهـا تـنـسـيـقـا

منظما".
ـركـز من رصـانـة واهـمـيـة مـا طـرحه ا
تـوصـيـات في هذه الـورقـة الـنقـاشـية
مـقـابل قـرارات خلـيـة االزمـة الصـحـية
الـتي لم تـسهم حـسب مـعنـي اال الى
مـضاعفة اعـداد اإلصابات التي دفعت
الـعـديـد من الـشـخـصيـات الـسـيـاسـية
ـية لـلتـفاعل مـعهـا وفي هذا واالكـاد
الـسيـاق اشار عـضو مجـلس محـافظة
ــطـلـبي الى  ان "اصل بــغـداد سـعـد ا
ـشكلة يكمن بفـشل النظام السياسي ا
الــراعي لـكــافـة اجلـوانـب" مـؤكـدا انه
"يـفضل دراسـة تشخـيص خلل الـنظام
وايـجـاد الـفـلـسـفـة اجلـامـعـة والـسـبل
الـــواقــعـــيـــة لــلـــنـــهــوض بـــاجملـــتــمع
الـســيـاسي" مـعـربـا عن اسـفه "لـسـيـر
الـنـخب االعالميـة والسـيـاسيـة حسب
خـطط الـكـتل الـسـيـاسـيـة ذات الـنـفوذ

والثروة والسلطة".
ــطــلــبي "هل ثــمــة وجـود وتــســاءل ا
ـعـادلة عـراقيـة قابـلة لـلـتنـفيـذ بعـيدة
عـن االنـقـالبـات حتــافـظ عـلـى الـســلم
االهـــلـي وتـــخـــلق نـــظـــام حـــكم قـــابل
لـلـرقـابـة واحملـاسـبـة في حـال اخلـطأ
ودعـم ومــســـانـــدة اجلــمـــاهـــيــر له إن

اصاب".
فـــيـــمــا اتـــفق الـــنـــاشط في  حـــقــوق
االنـسـان واالعالمي يوسف ابـو ريشه
الــتـمــيـمـي مع مـا جــاء من تـوصــيـات
ـشــكـلــة الـتي واهــمـيــة "بـحـث اصل ا
اطــلق عــلــيــهــا أخــطــاء الــتـأســيس."
مـشيرا الى "انها ستكون احد احملاور
ركز قبلة  ـهمة للبرامج واالنشطة ا ا

حلول".
واضــاف  أن "الــشـبــاب يــشـغـل وقـته
وتـــفــكـــيــره في لـــعــبـــة ( الــبـــوبــجي)
لــسـاعـات طـويـله دون أن يـقـدم خـدمه
ألســرته ومـجـتــمـعه  ودون اسـتـغالل
عـرفـية" وقت فـراغه لـتـنـميـة أفـكـاره ا
ا وصل له اجملتمع مـعربا عن اسفه "
مـن تــراجع حــد انـه لم يــقــتـــنع حــتى
الــلــحــظــة بــوجــود فــيــروس كــورونـا

ويـعـتـبـرهـا كـذبـة  فـيـمـا يـغلـب علـيه
الـطــابع الـعـشـائـري ويـفـخـر بـأبـنـائه
الـذين  يحملـون السالح خارج نطاق

القانون".
واسـتنـكر التـميمي "تـهديد الـكفاءات
ــبـرح الــطــبـيــة بــالــقـتـل والـضــرب ا
وجتــــاوز الـــبــــعض عــــلى االرصــــفـــة
واضـــافـــتـــهــا إلـى مــســـاحـــة عـــقــاره
الـــســـكــنـي".من جـــانــبه قـــال اســـتــاذ
الــصــحــة الــعــامــة الــدكــتــور يــوسف
اإلشـيـقـر ان "اجملـتـمع يـتـحـمل اجلزء
االكـبر من جناح التـغلب على فيروس
كـورونـا أو فشـله عـبر وعـيه بـتطـبيق
تعلقة بتطبيق مـقررات خلية االزمة ا
الـتباعـد االجتماعي وااللـتزام بأرتداء
نزلي الـكمامات والـكفوف والتعـفير ا
وااللـتزام باحلـظر والتـعقيم والـعناية
بـــــغــــسـل الــــفـــــواكه واخلـــــضــــروات
وســـواهــــا".واضـــاف "عـــلى الـــدولـــة
الـقيـام بتـوفيـر اماكن الـعزل واحلـجر
الـــــــصــــــحـي وتـــــــوفــــــيـــــــر االدويــــــة
ــســتـلــزمـات الــطــبـيــة والــتـوعــيـة وا
اجملــتـــمــعــيــة بــخـــطــورة الــفــيــروس
بـالـشراكـة مع مؤسـسـات الدولـة كافه
وتــوفــيـر االســرة وتــهــيـئــتــهــا ومـنع
االكــتــظــاظ من خالل إنــشــاء مــشـافي
ــــرضى وعــــلى وجه الســــتـــيــــعـــاب ا
ـتـزايدة من الـسـرعـة تـلبـيـة لإلعـداد ا
" مــشـيــرا الى "عـدم وجـود ــصـابـ ا

ÃöŽ∫ مالكات طبية تعالج ماصب بكورونا

يـزة خللية األزمة ـسة ذكية أو  "أي 
الـصـحـية وان جـمـيع قراراتـهـا نسخ
ـــا يـــتــداوله اإلعـالم عن االجــراءات
ـــتــخـــذة بـــدول أخــرى والـــقـــرارات ا
وانها اضاعت بذلك أشهرا من احلظر
ـبـرر  الـذي أبـتـدأ عـنـدمـا كـان غـيــر ا
مــجـــمــوع االصــابــات في الــبالد  41
وعجـزت عن فرض حـالة اصـابة فـقط 
احلـظر مع وجود 5 آالف حـالة اصابة

جديدة يوميا".
5ÐUB*« d−Š

واكـد إن "الـتـوجه الـعراقي حـالـيـا هو
ـصابـ منزلـيا بدال مـعاجلـة وحجر ا
ـوبوءة" ـكتـظة وا ـستـشفـيات ا من ا
مـقـتـرحـا  "تـخـصـيص أرقـام هـاتـفـية
ســـاخـــنــة بـــ الـــكـــوادر الــصـــحـــيــة
تابعـة حاالتهم ونصحهم ـصاب  وا
ــــمـــــارســــات واألدويــــة عـن أفــــضـل ا
ــطـلـوبـة ومـتــابـعـة تـطـور األعـراض ا
وتـراجعها وتوصيل اوكسج منزلي

ن يحتاجه منهم".
ـنـاقـشـات ادراك اجملـتمع وتـضـمـنت ا
ألهـمية الوعي اجملتـمعي ان يتولد مع
االزمـة وكـانه ردة فـعل  بـل البد  وان
يــــبـــنـى  من قـــبـل  الـــفــــعـــالــــيـــات 
اجملـتـمعـيـة بـكونه سـلـوكا حـضـاريا 
ـواطن الـعـراقي لـيـس لديـه ثـقة وان ا
بكل ما يصدر من ارقام لذلك يسته
بـــاي حـــدث وكــأنـه خــدعـــة تـــريــد من

خاللـها اجلهات احلكومية ان تستفيد
مـنه ماديا وخير دليل االشاعات التي
رافقت كورونا منذ البداية بان منظمة
ـية تـدفع للـعراق عن كل الـصـحة الـعا
واطن مـريض ٥ الف دوالر ما يدفع ا
الى الـظن انه سـلعـة جتاريـة يسـتفـيد
سـؤول الفاسـد  فيـما يـتطلب مـنهـا ا
ان يـتـابع االعالم مـبادرات مـجـمتـعـية
لـتوعـية الـشعب بـاألزمة لـكن اسالـيبه
ــة ومـسـتـهـلـكـة وارقـام  من دون قـد
تــــــفــــــاصــــــيل!!والـالفت ان تــــــفــــــاعل
ـناقـشة ـي مع ا اخملـتصـ واالكاد
الـتي اجـراهـا مـركز حـلـول لـلـدراسات
ـنـظـمة ـسـتـقـبـلـية - احـد اقـسـام ا  ا
الــتـنـمـويــة الـعـراقــيـة  مـنـظــمـة غـيـر
حـكومـية- ازاء جـائحـة كورونـا يأتي
تـعبـيرا عن عـمق التـواصل اجملتـمعي
ــثــقـفــة والــســيــاسـات بــ الــنــخب ا
الـعامـة للـدولة واهمـيتـها في مـعاجلة
الـواقع الـصـحي ومالمـستـهـا جلـوهر
والسـبل الـعلـميـة والـواقعـية ـشـكلـة ا
ـد يـعـد الـعـون خلـلـيـة ـواجـهـتـهـا و
االزمــة في احلـد من اجلــائـحـة فــيـمـا
يــبـقى االمل كـبــيـرا في ان تـســتـجـيب
ــعـــنــيــة لــهــذه اخلــلـــيــة واجلــهــات ا
الــتـوصـيـات لــتـفـادي مــخـاطـر االزمـة
الـصـحـيـة وتـداعـيـاتـهـا عـلى مـختـلف
مـفـاصل احليـاة وخاصـة االقـتصـادية

منها.

تالعب واضح جدا.
‚u « s  t¹d²A½ œ«u*« w  hI½ 

ـنـصـور في بـغـداد قـالت من مــنـطـقـة ا
مـوظفة في وزارة الصنـاعة هذه السنة
فـــقط ثالث مـــرات اســتــلـــمــنـــا حــصــة

ولكنها غير كاملة. 
فـي تموز وزعوا تمن وهي حصة شهر
مـايس وطـحـ وهي حـصـة شـهر اذار
ومـايس وكـان الطـحـ علـى دفعـت و
نــضــطــر نــشــتــري من الــسـوق الــزيت
وغــيــره ولـلــعـلـم ان اي مـواطن راتــبـة
اكـثـر من مـلـيـون دينـار يـحـجـبـون عنه

احلصة التموينية.
WO½UŁ Wł—œ d³MŽ W dJ  ‰bF « wŠ w

من حي العدل ذكر لنا صاحب محل ان
احلـــصـــة مـــوجــودة
لـــكـــنـــهــا فـــقط تـــمن
وزيـت وطـــــــــحـــــــــ
واحــــيــــانــــا شــــهــــر
نـحـصل عـلـى طـح
وشـــــهــــر اخـــــر زيت
ــنــاســبه وتــمـن وبـا
هـذا الـشـهر اعـطـونا
مــكــرمـة تــمن عــنــبـر

درجه ثانية.
ÊU²Ýœd Ë n−M « w  
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مـن النجف قـالت لنا
مــعــلــمــة " الــوجــبــة
نـستلمها كل شهرين
او ثـالثــــــة اشــــــهـــــر
ومـحتوياتها فقط رز
وطـحـ وزيت و من

اردأ األنواع. 
 اخـــــــــر وجـــــــــبـــــــــة
اســـتـــلـــمـــنـــاهـــا في
الـشهر اخلـامس منذ

احملــافــظـات طــحــ زيت رز وســكـر
واد كل شهر وال ولـكن ال نستلـم هذه ا
نـعتمد عليها ألنهـا متذبذبة. فجأة بعد
4 او 5 شــهـور نـكــتـشف انــهـا وصـلت
لــكن لــيـست كــلــهـا الــطـحــ والـرز او
الــزيت ويـقــولـون لـنــا الـسـكــر ال نـعـلم

ا بعد 5 أشهر اخرى. ر
¡UHA UÐ WC¹dLK  uŽœ«

ـريضـة بالـشـفاء وتـغيـير ادعـو لـهذه ا
مـن كـــان يـــزعم انـه يـــعـــاجلـــهـــا خالل

اضية. السنوات الــ 17 ا
. ام
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صدر عن وزارة الزراعة كـتاب بعنوان امراض (أسماك الكارب في االحواض الترابية واالقفاص العائمة) لالستشاري وخبير أمراض االسماك مصدق دلفي علي . أحاط الكتاب
الـذي جاء بـ 199صفـحة  بـكل أمراض االسـماك فـضال عن طرق تـربيـتها وأنـواعهـا كمـا تضـمن العـديد من الـصور الـتوضيـحيـة .  وحرص مـؤلف الكـتاب وهـو مديـر عام دائرة
هتـم بهذا الـشأن واالطباء الثروة احليـوانية في الوزارة عـلى التأكيـد في مقدمته عـلى اجلانب االقتـصادي الذي ينـطوي عليه مـحتوى الكـتاب الذي وضعه بـ ايدي زمالئه من ا
ربـاة في االحواض وطـرق تربـية الـبيـطريـ وغيـرهم من اجل تـنمـية الـثروة الـسمـكيـة واحلفـاظ علـيهـا.   ضم الكـتاب  13فصال حتـدث الفـصل االول عن انـواع اسمـاك الكـارب ا
اء وزراعة االصبعيات ورعاية االقفاص تعلقة بتربية السمك مثل التعـشيب والبصيانة والتعقيم والتسميد واختبارات ا االسماك والتربيـة في احواض طبية مفتوحة كما حتدث عن االمور ا
وغيـرها . وفي الـفصل الثـاني تنـاول تغذيـة االسمـاك واالعالف اخلام فيـما حتـدث في الفصل الـثالث عن امـراض االسماك وتـصنـيف امراضهـا وكيـفية حـصولـها واعراضـها واالجراءات
الـوقائية . وخـصص الفصل الرابع لـلحديث عن االمراض الفـايروسية والـسيطرة علـيها واستـعرضها بـالتفصيل وتـناول في الفصل اخلـامس االمراض البكـتيرية واستـعرضها بـالتفصيل
فيما خـصص الفصل السادس لالمـراض الفطريـة والطحالب والـفصل السابع لالمـراض الطفيلـية وفي الفصـول االخرى حتدث امراض سـوء التغذية واضـطراب التمـثيل الغذائي ومرض
ياه وتأثيرها عـلى صحة االسماك والتسمم باالمونـيا  وخصص فصال  للحأدوية والعالجـات وتشخيص االمراض وحتضير الوسط الزراعي الغلصمـة الغذائي وامراض التلوث البيـئي وملوثات ا
وحتضير الصبـغات وطريقة فحص االسماك بكتريـولوجيًا وتشخيص البكتيـريا والطفيليات.  وفي الفصل االخير حتـدث عن فحص الدم وتقدير نسبة الهيـموغلوب  وحساب كريات الدم وحساب

ضغوط ومعدل ترسب كريات الدم احلمر. نسب انواع الكريات البيض وقياس حجم كريات الدم ا
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ـهــنـدس اإلسـتـشــاري و الـسـيــاسي  الـيـسـاري " وأخـيـراً  جتــرّأ  و  لـبى  ا
سوالقـا  بولـص  يوسف "  دعـوة  حرص  و رغـبة  أصـدقائه  و مـحبـيه على
ـؤمل  أن ضمّ  و لّـم شـمل  مـجـمـوعـة  مـقـاالته  مـا بـ دفـتي  كـتـاب  من  ا
يصدر - قريباً - عن  دار" ماشكي "  للطباعة  و النشر و التوزيع / العراق
قـاالت  التي  كـان  قد  نـشر- أغـلبـها - وصل  و لـعل  فكـرة  هـذه  ا -  ا
الـــســيّـــد " ســـوالقــا "فـي  مــوقع "  " www.ankawa.comو أخـــرى  في
ــثـابـة مـواقع  أخــرى  بـعـد  أن  أصــرّ  عـلى  أخــتـار  عـنــوانٍ  عـامٍ  و هـو 
مفـتتحٍ  جـاء  على  صـيغة  سـؤال  هو ; " من  يـعيـد  لنـا  الوطن ? " و الذي
هو - أصالً -  مـقتبس من  مقـالة  له  شاء أن  نشرهـا  قبل  أكثر  من عام
عن  إندالع  إنـتفـاضـة  تشـرين أول في ساحـات العـز و الـتحـرير تـلك  التي
أعادت  لـلعراق  سمعته  و هـيبته و أنعشت  من  نبـضات  وجوده  احلقيقي
ــقــالـة  و عــنـوانــهــا  الـتي أمــام مـراى و مــســمع  أصـقــاع  الــعـالـم  تـلك  ا
أصـبـحـت شـعـاراً مـركــزيـاً  " نًـريــد  وطن " حلـجـافل  حــنـاجـر و أصـوات و
مواقف أبـطال  هذه  التظاهرات  العارمة  التي  أجتاحت   عموم العراق  و
لم  تزل  أصـداها  تصـدح  لتنـادي  بذات  ما  جـاءت تطالب  به  الـكثير من
ـجمـوعهـا  من  مائـة و  خمـس  مـقاالً  مقـاالت " سوالقـا " التي  تـقتـرب 
تـراوح  نـشـرهــا  لـلـفـتـرة من  2007ولـغـايـة   "  2020فـضـالً  عن  تـنـاوله
وضوعات   اإلنسانـية  و اإلجتماعيـة  و كل ما  يتعلق  بأوضاع لعـدد  من ا
الـعـراق  - عـامـة -  و أقـلـيم  كـوردسـتـان  - خـاصـةً -  و أحـوال مـدينـته و
مسـقط  رأسه " عينكاوا- آربيل " على  نحو الفت  بالرغم من عيشه و عمله
  لــســنـوات طــويــلـة  مــهــمـة  و حــافــلــة  في " بـغــداد " و ســنــوات  دراسـته
لـلـهـنـدسـة في  جـامـعـة " الـبـصـرة " بـعـد دخـوله  مـركـز الـتـدريب الـصـنـاعي
الـتــابع  لـشــركــة " نـفط  الــعـراق " فـي  " كـركــوك "  يـرنــو رصـد ذكــر هـذه
ـعــلـومــات و تــواثب  الـذكــريـات  مـن أحـداث  و ظــروف  تـراوحت  مــا بـ ا
النـشأة  و الدراسة و السيـاسة و اإلعتقال  ثم  الـسجن و التعذيب   صوب
ـجـمل  مـا تـنـاول  و نـاقش و مـا حـوى كـتـاب  هـذا الـرجـل  اإلسـتـثـنـائي   
حــاول  الـتــحـاور  مـع الـقــراء  عـبــر  وجـهــات  نـظــر و جــمـلــة قـنــاعـات  هي
حــصـيــلــة  عـمــر جتـاوز  الــثــمـانــ  عـامــاً  و لم  يــزل " أبـا هــاني " بــكـامل

ديد . حضوره  فاعالً ... نابضاً  و مؤثراً   متمن  له العمر ا

الفئة: دين/مكتبة الناشئة
قاس:  28 * 20سنتم ا

عدد الصفحات: 478
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

lOÐd « ÊU³C
جتـربـة االعــتـقـال الـسـيــاسي يـرويـهـا
أحــد مـعــتــقــلي الـنــظــام الــسـوري في
مشهد قا مشـحون بالقسوة والرعب
عـــاشـه وغـــيـــره مـن أبـــنـــاء الــــشـــعب
الـسـوري مع بـدايـة الـثـورة الـسـورية.
إنه الـكـاتب عـبـد الـله الـيـبـرودي الذي
جــــعل من ذاكــــرة الــــســـجـن كـــتــــابـــاً
استثنائياً عنونه بـ »قضبان الربيع«
" ليكون شاهداً على جتربة و"تسجيالً
ــتـــبت من حـــبــر ودم ـــة كُ ــواقـف مــؤ
تكـشف رحـلـة ثالث سـنـوات من األسر
ـا فيـها والتـقاط مـفارقـاته الـيومـية 
ـهـانـة من مـشـاعـر الـفـقـدان والـتـيه وا
واأللم. فـالــسـجن ال يُـفــتح بـابه إال من
ــوق إلى أقـبــيـة الــتـعـذيب أو أجل الـسَ
إلدخـال الــطــعـام الــبــائس أو إلخـراج
جــثــة ســـجــ نــفق. ولــكـن يــبــقى في
احلــيــاة خـــيط رفــيع مـن أمل. أخــيــراً
ســـقط الـــســـجن واســـتـــقـــبـل الـــثــوار

!! السجناء الهارب
وخير الكالم ما يقوله الكاتب عبد الله
قـــضـــبـــان الـــيــــبـــرودي عن كــــتـــابه »
الـربـيع" :«حَـمَــلَتْ الـثــورة الـســوريـة
الـتي انـطـلقـت في مـطـلع الـعام 2011
تغـيـيرات جـذريـة في حيـاة الـكثـيرين
فـقد انـقـسم الـنـاس بـ مؤيـد لـلـنـظام
ومؤيد للـثورة ثم انقلب هـذا االنقسام
إلـى حــــــرب جتـــــــري عـــــــلـى األراضي
الــســـوريــة وهـــذه هي احلــيـــاة الــتي
كـانـت ظـاهــرة ومــنـشــورة في اإلعالم
ولـكن كـان هــنـاك أنـاس يــعـيـشـون في
الظل ال يعرف أحد أين يعيشون أم إن

كانوا أحياء أو أمواتًا.
وشـاء الـله لـنــا أن نـدخل هـذا الـعـالم
ونــعــيش فــيه فــتــرة طــويــلــة ونـودَعُ
سـجــون األسـد قــرابـة الـثـالثـة أعـوام.
ـلـنـا خاللـهـا بـ فـروع اخملـابـرات تـنـقّ
واألمن اخملـتـلـفـة من مـخـابـرات جـوية

إلى صـيدنـايـا إلى سـجن مـدني وكـنا
لــنــهـلـك فـيــهــا لــوال أن الــله كــتب لــنـا
اخلـروج بـطـريـقـة لـم تـخـطـر لـنـا عـلى

بال.
عـبــر صـفــحــات هـذا الــكـتــاب حـاولتُ
تـــدويـن مـــا حـــفــــظَـــتهُ ذاكــــرتي خالل
جتــولي فـي الــســجـــون وذلك بــهــدف
إلـقــاء الــضـوء عــلى مـعــتـقــلـ يــحـار
الــلــســان في وصـــفــهم أهم أحــيــاء أم

أموات".
تأليف: عبد الله اليبرودي
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مِنَ »العَـربَانة «بدأ وإلى »العَـربَانة«
عاد.

هو عبـاس الطـفل الذي حـوّلته ظروف
. تــكـبّــد الـفــقـر وألم احلـيــاة إلى رجلٍ
ه يافعاً يجر اليُتم فدخل السوق وعا
عَـربَـته وسـريـعـاً قـرر أن يصـيـر رجالً
. واجـه احلـــــيــــاة ( (رجـالً صــــغـــــيـــــراً
بشجاعة تفـوق عمره وزمنه تنقّل ب

عــمل وآخـــر وبــ

دولة وأخرى آمن بنفسه فنجح. ولكن
مـا أعـطـته احلـيــاة له بـيـد أخـذته مـنه
بأخرى. الـبدايـة النـصية  –الزمكـانية
- للـروايـة تبـدأ في ثـمانـيـنيـات الـقرن
الـــعـــشـــرين في قـــريـــة الـــســنـــابس –
البـحـرين والنـهـاية الـنـصيـة الـزمنـية
تكون مع انـتهاء رحـلة بطـلها وعودته
من اخلـــارج إلــيــهـــا بــعــد مـــا يــقــارب
األربعة عـقود من الـزمن. وب الـبداية
والنهاية أحداث ووقـائع يتداخل فيها
الـعــام بـاخلــاص والـداخل بــاخلـارج
فـتـحضـر حـرب اخلـلـيج وتـداعـيـاتـها
ـرأة مـثـلـمـا حتـضـر قـضـيـة تـعـنـيف ا
ومآالتها. ومثلها قضية عمالة األطفال
وإن كــانت في هــذه الــروايــة طــوعــيـة
بدافع اإلجناز والترقي إال أنها تعكس
واقـعاً مـزريـاً يـسـرق مـراحل الـطـفـولة

وأحالمها بشكل أو بآخر.
ـيــز هــذه الــروايــة هـو قــيــامــهـا مــا 
بـوظـيـفـة ثـقـافـيـة  –انـثـروبـولـوجـيـة
حــولت الــنص إلى مــا يــشــبـه لــوحـة
فـولــكـلـوريــة جتـمع كـل ألق وحـضـارة
الــبـــحــرين في أســـواقــهــا الـــتــراثــيــة

ــة مــثــلــمـا الــقــد
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في مـنـتـصف الــقـرن الـتـاسع عـشـر
تـــبـــدأ ســـلـــســـلـــة جـــرائم بـــشـــعــة
تستهدف أبناء الطبقة احلاكمة في
مصر لكن شخـصا واحدا استطاع
ــؤدي ــسك بـــطــرف اخلـــيط ا أن 
للكشف عن اجلاني ذلك الرجل هو
سـاكن (لــوكــانـدة بــيـر الــوطـاويط)
ــصـري الــتي اخـتــارهــا الــروائي ا
أحـــــمــــد مــــراد عــــنــــوانــــا ألحــــدث
روايــاته.الــروايـة الــصـادرة عن دار
الشروق في الـقاهرة تأتي في 253
ـتـوسط وهي صــفـحـة من الـقــطع ا
الـــســــابـــعـــة في رصــــيـــد الـــكـــاتب
احلاصل على جائزة الدولة للتفوق
في اآلداب.تـنطـلق األحـداث من عام
 2019أثــنـاء تـرمـيم (لـوكـانـدة بـيـر
سـجد أحـمد الـوطاويط) اجملـاورة 
بن طــولـون في حي الــسـيـدة زيـنب
حيث عُـثر عـلى يوميـات تعـود لعام
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بعـد النجـاح البـاهر الـذي حقـقه كتاب
" 365يـــومـــاً مع الـــرســـول احلــبـــيب"
يـــتـــابع الــــكـــاتب نـــوردان دامال هـــذه
السلسلـة بإصدار كتاب جـديد بعنوان
" 365يومـاً مع كـتابي الـعـزيز: الـقرآن
" والهـدف مـنه تفـسيـر آياتٍ من الكـر
القـرآن الـكـر بـصورة تـنـاسب عـقول
). وليس األطفـال (الـناشـئة والـيـافعـ
هنـاك مصـدر أفضل من الـقرآن الـكر
لالعــتــمــاد عـــلــيه كــأســاس مــتــ في

مرحلة بناء شخصياتهم.
يتطرق الكتاب إلى الـوقائع التاريخية
التي تناولـها القرآن الـكر منذ خلق
أول الـبـشـر سـيـدنـا آدم مـروراً بـنزاع
األخوين قـابـيل وهابـيل إلى سـليـمان
احلـكـيم الــذي سـخّـر الــلّه عـزَّ وجل له
اجلن والـرياح ومـخـاطـبـة الـطـير إلى
قـصـة يـوسف وســيـرة حـيـاته ووالدة
مــر الــعــذراء سـيــدنــا عــيــسى ومن
احلوت الذي ابتلع سيدنا يونس إلى
النبي موسى الذي حمـلته مياه النيل
إلى قصص اخلضر وأصحاب الكهف
الذين نـاموا لـثالثمـئة عام إلـى النبي
عــزيـر الــذي أمــاته الــلّه مــائــة عـام ثم
أحياه. كل هذه القصص نتعرف إليها
من خالل آيــات الـقــرآن الــكــر الـتي
نــحن بـــأمسّ احلــاجــة لــلـــســيــر عــلى
هديها من أجل بناء جيل ينظر للحياة
من مــنــظــور مــتــفــائل واثق اخلــطى
يتـحـلّى بـالفـضـيـلة ومـهـارة الـتواصل
اإليـــجـــابي مع مـــحـــيـــطه يـــتـــصــرف
باحـتـرام مـتـنوّر قـادر عـلى مـواجـهة
مشـاكـله وإيـجـاد حلـول مـنـاسبـة لـها
ذكي حــسّـاس وقــوي اإلرادة.. هــدفــنـا
من هذا الكـتاب هو: تـربية جـيل يلتزم
باد األخالق احلميـدة وغايتنا أن

يكون هذا اجليل سعيداً في حياته.
تأليف: نوردان دامال

مراجعة: أسامة إبراهيم احلداد
رسومات: سِفال جفيزي
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فـتـرات مـتأخـرة تـقـتـرب من عـصر
ؤلف وهي فترة لم تنـل نصيبها ا
الــكــافي فـي الــتــدوين بـــرغم قــلــة
اخبارها وعظمة احداثها بعضها
ن ــؤلف او نــقــلـهــا  سـمــعــهــا ا
سـبـقـوه وبـعـضـهـا من مـشاهـداته
وكــثـــيـــر من االخــبـــار وتــرجـــمــة
لرجال تـلك الفتـرة فجاءت في هذا
اجلانب اهمية هذا السفر اجلليل.
تقدمة فقد اما بالنسبة للعصور ا
اعــتـمــد في مـعـلــومـاته عــلى كـتب
عروفـة كتاريخ الـطبري التاريـخ ا
وتـاريخ بـغداد لـلـخـطـيب والـكامل
في التاريخ وغيرهـا اال ان الكثير
علومات التي تضمنها كتاب من ا
الغـرابي نقـلهـا من تاريخ ابن ابي
الـــفــــداء ولـــكـــنـه لم يـــتــــدخل في
الـروايـة الـتـاريـخيـة الـتي يـنـقـلـها

ولم يحلل او يرجح ما ينقله.
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ضـمن سـلـسـلـة خـزانـة الـتـراث الـتي
تــصــدرهــا دار الــشــؤون الــثــقــافــيـة
الـعـامـة صـدر حـديـثـا كـتـاب (عـيـون
ن مضى في سالف اخبار االعـيان 

العـصـور واالزمان) بـاجـزاء ثالثة 
تـلخـيصـهـا بعـنـوان تاريخ الـغرابي.
والـــكــتــاب مــحــقق اجنــزه ثالثــة من
اعالم حتقـيق الـتراث في الـعراق هم
الدكـتور اسـامة الـنقـشبـندي ومـهدي
الــــنــــجـم والــــدكــــتــــور عــــلي طــــالب
الــعــريــضي وقــد جــعل الــكــتـاب في
تــاريخ االنـــبــيــاء والـــعــرب والــتــرك
والـفــرس ومــلــوك مـصــر والــيــونـان
والروم وسيـرة الرسول مـحمد (ص)
واخــبــار اخلــلــفـــاء والــسالطــ في
مــخـتـلف الــعـصــور االسالمـيـة والى
ــؤلف كـــتــابه عــلى عـــصــره. ورتب ا
مقدمة من مقالت هما (في انباء من
كــان قـــبل مــبـــعث الــرســوم مـــحــمــد
ـقــالـة وتـضــمـنت اربــعــة فـصــول وا
الــثــانـيــة تـقع فـي فـصــلـ االول في
احوال الرسول ونسبه والثاني بيان
مـا كـان بــعـد الـهـجـرة ثم تـنـاول في
مخـتلف العـصور االسالمـية. وسمي
الكتـاب ايضـا بتاريخ الـغرابي حيث
طـــغى عـــنـــوان الـــكـــتـــاب عـــلى اسم
ؤلف احـمد بن عـبد الـله البـغدادي ا
ــتـوفي ســنـة  1692مـيالديــة وقـد ا
اضيفت الى الـكتاب من قـبل الناسخ
حوادث سـنة  1693الى سنة 1706
مـــــيالديـــــة. وقــــال احملــــقـــــقــــون في
مقدمتهم انهم اعـتمدوا نسخة نادرة
في دار اخملطـوطات الـعراقـية عـليـها
حـــواش وتـــعــــلـــيـــمـــات واضـــافـــات
وكـشـفـوا عن وجـود نـسـخـة مـنـقـولة
عن النسـخة االصلـية. وتكـمن اهمية
الــــكـــتــــاب في تــــدوين االحــــداث في
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صـــــدر حـــــديـــــثـــــا عن اآلن نـــــاشـــــرون
ومـوزعـون بعـمـان كتـاب لـلشـاعـر سمـير
الـقـضـاة بـعنـوان (هـذا صـبـاح آخر من
دونـهـا) يتـنـوع ب الـنـصوص والـشـعر
والقـصيـدة احملـكيـة والـقصص.واشـتمل
الـكـتــاب الـذي زين غالفه لـوحــة لـلـفـنـان
التـشكيـلي سهيل بـقاع وصـممه بسام
حـــمـــدان جـــاء في  150صـــفـــحـــة من
ـتوسط على  77نـصا تـنوعت الـقطع ا
ب الـقصيـدة العمـودية واحلر وقـصيدة
الـنــثــر وهـو في كــله قــصــيـدة لألم في
حـضــورهــا وغـيــابــهـا بــحــنـ يــتــجـاوز
ـــكــان كـــمـــا جـــاء مــحـــمال الـــزمـــان وا
ـضـامـ االنـتـظـار ويـحمـل في طـياته
ــأســاة الـتي مــرثـيــة لــلـزمـن والـفــقـد وا
يـعـيـشـهـا اإلنـسـان عالوة عـلى مـنـاخات
صـوفـيـة حفـلت فـيـها بـعض الـنـصوص.
وسبق ان صـدر للقضـاة في الشعر( ما
أشـــهى طـــعم احلـــريّـــة) و(هـــنــالـك مــرة
أولى) وهـو مـن مـوالــيـد عــجــلـون ســنـة
 1970عضـو رابـطة الـكـتاب األردنـي

وحــــاصل عــــلى الــــبــــكــــالــــوريــــوس في
دنية من اجلامعة األردنية. الهندسة ا

مـشـدودا لـلمـشـاركـة في الـبحث عن
اجلـاني بـسـبب الـطـريـقـة الـغـريـبـة
الـــتـي يـــفـــتــــ بـــهـــا فـي تـــعـــذيب
ضـحــايـاه قــبل إنـهــاء حـيــاتـهم بل
ــيــزا في مــســرح وتــركه تــذكــارا 
ـة للـتـفـاخر بـفـعلـته.تـتوالى اجلـر
األحداث وتـتفرع الـرواية إلى ثالثة
مــــســـارات ال تـــنـــفـــصم األول هـــو
جــــرائـم الـــقــــتـل الـــتـي يـــؤدي دأب
الــبـطل فـي الـكــشف عن مــرتــكـبــهـا
وذكـاؤه في الـبـحث والـتـحـلـيل إلى
وضـــعه هــــو شـــخــــصـــيــــا في ذيل
الـقائـمة بـحسب مـا توعـده اجلاني
رغـم عــدم صــلــته بــالــشــخــصــيــات
ـسار الـثاني سـتهـدفة.ا ـرموقـة ا ا
ــا في زمن شق هــو الــقــاهـــرة قــد
قـــــنـــــاة الــــســـــويـس وإبــــان حـــــكم
اخلــديـوي إســمــاعــيل والـســلــطـان
الـعـثمـاني عـبـد العـزيـز األول حيث
تــتــجــلى الــشــوارع واألزقــة وتــطل

كـفوف “ويلـوح من بعـيد ”تكـية ا
سـوق الــرقـيق الــذي تـتـنــافس فـيه
وكــــــالــــــة احملـــــروقـي مع وكــــــالـــــة
الــســـلــحـــدار عــلـى جــلب وتـــوريــد
اجلـــواري والـــعـــبـــيـــد من أنـــحـــاء
الـعــالم. كـمــا تـظــهـر بـ الــسـطـور
ـهن الــتي انـدثـرت أســمـاء بــعض ا
ــشــاعــلــيـة“ بــحــكم الــزمن مــثل ”ا
الـذين كــانـوا يـشــعـلـون الــعـوامـيـد
بــــعـــصــــيــــهم لــــيـــضــــيــــئـــوا لــــيل
ـــســـار الـــثـــالث هـــو احملـــروســـة.ا
احلــيــاة الــشــخــصــيــة لــســلــيــمـان
الــسـيـوفي ذلك الــشـخص الـغـريب
الذي يسكن لوكاندة بير الوطاويط
ومــولـع بــالــنــســـاء ويــظن أن لــديه
مـلكـات خـاصة ويـربي في حـجرته
”حـيــوانـا ألـيـفـا “مـا هـو إال ذبـابـة
ضـخـمة يـتـحدث إلـيـها وتـلـهمه في
ـآزق حل الــقـضـايـا واخلـروج من ا
الــتي يـقـع فـيــهــا.وبـجــانب الــبـطل

وحـــاشــــيـــة أفـــنــــديـــنـــا
والـقـاتل الـعـنــيـد تـظـهـر
اجلــاريـــة قــشــطـــة تــلك
الفـتاة القـادمة من أدغال
أفــريـقــيـا والـتـي تـضـيف
عالقتها بسيدها سليمان
السيوفي بعدا رومانسيا
ــؤلف عـــذبــا لـــلـــروايـــة.ا
أحــــمــــد مــــراد كــــدأبه في
أعـمــال سـابــقـة اســتـخـدم
وســـــــــائـل الــــــــتـــــــــواصل
االجتـماعي في نـشر صور
ومـقاطع مـصورة مـتـخيـلة
لــــــــــــبــــــــــــعـض أحــــــــــــداث
وشـخصـيـات الروايـة وهو
ما ساهم بشكل رئيسي في
الترويج للـعمل وأبقى على
شغف القراء بالرواية حتى
بعـد االنتـهاء منـها ومـعرفة

اجلاني.

 1865مـدفـونـة وراء حـائط الـغـرفة
رقم ســبــعــة بــالــطــابق الــثــالث في
الـــلــوكـــانــدة ومـــحــفـــوظــة بـــشــكل
جيد.صاحب اليوميات هو سليمان
جابـر السـيوفي الـذي عمـل مصورا
للمـوتى لسنوات قـبل إنشاء جهاز
شـرطة مـنظم ولـه خبـرة كبـيرة في
حتلـيل اجلرائم وإن كـان في الوقت
ذاتـه غـــريـب األطــــوار وذو خــــيـــال
ـؤلف للـقـرن الـتاسع واسع.يـعـود ا
عـشر لـيبـدأ سـرد األحداث من واقع
ـذكرات الـتي دونهـا صـاحبـها في ا
مـتــوالـيــة رقـمــيـة ولـيـس بـتـواريخ
ذكرات من رقم األيام ويـختـار لنـا ا
 34إلى  53فـــــــقط وهـي إن بــــــدت
قـليلـة فبـداخلـها أحداث اجـتمـاعية
وســيــاســيــة وتـاريــخــيــة غــايـة في
اإلثــارة.مــنــذ اســتــدعــاء ســلــيــمـان
الـسـيـوفي لـلــمـشـاركـة في حل لـغـز
ـة األولى يجـد القـار نفسه اجلر
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لـلـدكـتـور احـمد سـعـيـد راشـد صدر
ضـمن سـلـسـلــة خـزانـة الـتـراث عن
دار الشـؤون الثقـافيـة العامـة كتاب
(احوال الـعرب الـعامـة قبل االسالم
في ضـوء كـتـاب الـعـقـد الـفـريد البن
عـــبـــد ربه االنـــدلـــسي) وتـــتــجـــلى
اهـــمــيــة هــذا الــكـــتــاب في اعــطــاء
ـعـالم عن صــورة جـلـيـة واضــحـة ا
احوال الـعرب الـعامـة قبل االسالم
ومـــا تـــرتـب عـــلـــيــــهـــا من احـــداث
ومــجـريــات وفق مـا دونه ابـن عـبـد
ربـه من نـــــصـــــوص ذات قـــــيـــــمـــــة
تـاريـخـية وادبـيـة مـحـاوال بذلك ان
يــجـعـل من نــفـسه اديــبــا ومــؤرخـا
مـــــوســــوعـــــيــــا اذ ربـط االبــــيــــات
الـشـعـريـة والشـواهـد االدبـيـة بـعلم
الــتــاريخ. ويــشـتــمل الــكــتــاب عـلى
مــقــدمــة وتــمـهــيــد وثالثــة فــصـول
ـباحث وخـاتـمة. يـتـخلـلـها بـعض ا
ـؤلـف في مـصـادره عـلى واعــتـمـد ا
كــتـب االدب واالنــســـاب والـــتــاريخ
وااليـــــام والـــــســـــيـــــر والـــــتـــــراجم
ــراجع واجلـــغــرافـــيـــا فــضال عـن ا
احلـديـثـة فـي مـحـاولـة السـتـقـصاء
اجلـوانب اخملـتـلـفــة. والـكـتـاب هـو
دراســـة جــامـــعـــيـــة نــحـت مــنـــحى
هـيـكـليـة هـذه الـدراسات واسـسـها
وبـرغم حتــولـهــا الى كـتــاب يـحـمل
ــؤلف اال ان ســمــات الــدرس اسـم ا
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يـحــددهـا لــنـا الــراوي: سـوق مــديـنـة
ـقـاصـيص سـوق جـدحـفص سـوق ا
الـــلـــحـم ســـوق الـــطـــواويش ســـوق
. يــضــاف إلــيــهــا قــائــمــة من الــذهب
األطـعمـة الـشـهـية; شـاي عـبـد الـقادر
عدس مقهى حـاجي سمبوسـة بشير
... وكل هـذا كـبـاب مـنـدلـي وتـكّـة أمـ
يـأتي في اسـتـرسـال سـردي آسـر هو
أعـمق ما كُـتب عن الـبـحـرين ونـاسـها

عاصر. في السرد العربي ا
»الـعَــرَبـانـة «روايـة جــديـدة لـلــكـاتب
الـبـحـريـنـي مـاهـر عـبـاس صـادرة عن
الــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــاشــرون

2020.  
تأليف: ماهر عباس
الفئة: رواية عربية

قاس:  24 * 17سنتم ا
عدد الصفحات: 232
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تَسَوُّق وبِناء وخَبْزُ كَعْكٍ وبَسْتَنَة...

. يَنْتَظِرُ بَسَّام في يَومٍ حافِلٍ
? كَـيفَ سَـيَــتَـمَـكَّنُ مـن إِنْـجـازِ كُل شَيْءٍ
ُـــســاعَــدًةِ مِن أًصــدقــائِهِ مع بًــعْضِ ا
. فأصـدقاء بَسَّام مُـختبئ في بِالطَّبْعِ
. فهل كُل صَفْحَـةٍ مِن صَفَـحاتِ الكِـتابِ

? يُمكِنُك العُثُورُ عَليْهِمْ جَميعاً
. احلَــلَــزونُ مَــيــمُــون الـفُــضــولِـيُّ جِـدّاً
اخلُـنْـفُـسـاءُ مَـيـساءُ الـتـي عَثَـرتْ عَـلى
. الـصُّـوصُ فانـوس الذي كَنْـزِ قُـرصانٍ
. الـدُّودَةُ وَدُدَة التي يَـبْحَـثُ عَنْ أُسْـرَتِهِ
. الـعَـنـكَـبـوتُ تَـتَـوَقَّعُ عَـاصِـفَـةً مُـمـطِـرَةً

. كَتْكُوت الذي يَكنُسُ األَوسَاخَ
في »بَيْت حـافِل باألَصـدِقاءِ «األطفال
عــــلى مـــوعــــد مع عــــالم مــــشـــوّق من
ـــغــامـــرات واخلــيـــال والــتَـــســلـــيــةِ ا
ـطـالَـعـةِ والـبَحـثِ لِـسن اخلـامِـسةِ وا

وما فوق. 
تأليف: بيتر غاوديسابوس
النصّ بقلم: لورين فرانسيس

ترجمة: زينة إدريس
الفئة: مكتبة األطفال/ كتاب مترجم

قاس:  28 * 21سنتم ا
عدد الصفحات: 32. اغلفة اصدارات الدار العربية للعلوم
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صـدرت حـديـثـا عن دار الـروايـة
الـعـربـيــة روايـة جـديـدة لألديب
األردني مصطفى القرنة بعنوان
(هـاربون من كـورونـا) .وتتـناول
الــــروايـــة الـــتـي تـــقع في 130
صــفــحـة مــســار الـوبــاء  عــبـر
الـتنـقل في فـضـاءات مـختـلـفة
ـشـتـرك اخلوف من قـاسـمهـا ا
هـــذا الــــوبـــاء اجلــــديـــد الـــذي
اجـتـاح الــعـالـم مـتـطــرقـة إلى
جتـــارة احلــيـــوانــات الـــبــريــة
وثقافات الشعوب فيما يخص
ذلك وتـتـبع األوبـئـة الـسـابـقـة
وطرق انتقالها من احليوانات
إلـى اإلنــســـان كــمـــا تــوضح
األحــــداث عـــوامل الـــضـــعف

عند اإلنسان.
ــــتـــد زمن الـــروايـــة خالل و

شـهـور الـهـجـمـة الــتي شـنـهـا وبـاء كـورونـا وأصـاب دول الـعـالم أمـا
الـشخـصيـات فهي مـن دول مخـتلـفة تـلتـقي معـا ليـجمـعهـا فضـاء مليء بـعدم
اليـق واخلوف جـراء الوضع اجلديـد من خالل أسلوب سـردي يعتـمد على
ثقـافة واطالع الـروائي القـرنـة وفقـا لوكـالة االنـباء االردنـية الـتي اشارت الى
ان (القـرنة كاتب وشاعر عـمل في التدريس والصحـافة وتولى رئاسة احتاد
الـكـتــاب واألدبـاء األردنــيـ ألكــثـر مـن دورة وله عـدة مــؤلـفــات بـ الــقـصـة
ـوت بـطـعم مـالح وخـيـمـة مـشـرعـة لـلـريح ومـجـمـوعـة والـروايـة مـنـهـا: روايـة ا

قصصية بعنوان دوالب اجلان  وغيرها).

ي ظلت مالزمة له حتى تلك االكاد
ــتـــعــلـــقــة بــصـــعــوبـــات الــبــحث ا
وصـيــاغـة فــصـوله ومــبـاحــثه. امـا
السـلسلة فـقد عرفـتها الـدار بالقول
(انـها تـعنى بـنـشر الـكتب الـتراثـية
ــعـرفــة عـلــمـا في شــتى صـنــوف ا
وادبــا لـــعـــلـــمــاء وادبـــاء شـــعــراء
ــا زخــرت بـه الــكــتب ونــاشـــرين 
ــة مـن مــصــادر الــتــراثـــيــة الـــقــد
مكتـبتنا الـعربية الـزاخرة. وتسعى
الدار الن يكون لهـا النصيب الوافر
فـي نــشـــر هــذا الـــنــوع من الـــكــتب
عـرفيـة عبر تـون التـاريخـية وا وا
هــذه الـسـلـسـلـة الـتي تـروي عـطش
يا ومعرفيا). اسئلة متجددة اكاد
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صـــدرت حــــديـــثـــا روايــــة (دفـــاتـــر
الــــوراق) لــــلــــروائـي االردني جالل
ــؤســســة الــعــربــيــة بــرجـس عن ا

لـلــدراســات والــنــشـر
في بـيــروت.وتـقع في
 368صـــــفـــــحـــــة من
ـــتــــوسط الــــقـــطـع ا
وتــــــــوزعـت أمــــــــاكن
أحـداثـهـا بـ عَـمـان
ومــأدبــا ومــوســكـو
تـتكـئ على حـكـايات
تُروى من خالل عدد
من الـــــدفـــــاتــــر في
إطار زمني يقع ب
عــــــــــامـي  1947 و
 2019 عــــــــــــن
أشـــخـــاص يـــفـــقــد
بـعــضـهم بـيـوتـهم
ويـــعــاني الــبــعض
اآلخــــــــــــر أزمــــــــــــة

مجـهولي الـنسب ويـقاسي آخرون
عـدم انـتمـائـهم إلى عائالت كـبـيرة.
وتــتـقــاطع مـصــائـر الــشـخــصـيـات
بـبـعضـها فـتبـرز قـيمـة البـيت الذي
حــــــمـل رمــــــز
الوطن مقابل
أكثر من شكل
للخـراب فيما
تـــــــــــــمـــــــــــــثـل
الــشــخـــصــيــة
احملـــوريـــة في
الـرواية ورَّاق
مــثــقف وقــار
نهـم للـروايات
إلـى درجــــــة أن
تــــــتــــــلــــــبــــــسه
شـــخــصــيــة أي
روايـــة تــقــنــعه
ويــــــتــــــصــــــرف
عــــبـــرهــــا لـــكن
جـــراء الــــعـــزلـــة

والـوحدة ومـا عـاشه من قـسوة في
عـــالم صــــاخب تـــتـــفـــاقـم حـــالـــته
الـنـفسـيـة فتـكـتمل إصـابـته بفـصام
الـشـخــصـيـة لـيـعــيش صـراعًـا بـ
صـوتـ في داخـله: واحـد مُـحرض
على ارتكاب عدد من اجلرائم حيال
ـنــحه حــقه في الــعـيش واقـع لم 
والـثـاني يـقف بـوجـهه مـتـكـئًـا على
مـحـمــول مـعـرفي عـمــيق. وتـكـشف
الـــروايــة وفـــقـــا لـــوكــالـــة االنـــبــاء
االردنـية عن أزمـة اإلنـسان في زمن
مــلـتــبس ســيــاســيًــا واجـتــمــاعــيًـا
كن أن وثقـافيًـا وتضيء عـلى ما 
ــنى بـه اإلنــســان نــفــســيًــا جـراء
غـيــاب الـعـدالــة االجـتـمــاعـيـة ومـا
ـكن أن تــفـرزه من فــقـر وتــطـرف
وحتيل الـقار إلى تـساؤل وتـفكر
ن سينتصـر على اآلخر في حلبة
الـصـراع وكـيف تـتـشـابك حـكـايات
الرواية ببعضـها لتؤدي إلى مقولة
رئـيسـية مـفادهـا: إن اخلوف حـتمًا

ســـيـــؤدي إلـى اخلـــراب.بـــرجس
شاعر وروائي أردني من مـواليد
 1970وصــــدر له الــــعــــديــــد من
االعـــمـــال االدبـــيـــة ومـــنـــهـــا في
و الشعـر:كأي غصن عـلى شجرة
قـــمــر بال مـــنــازل وفي الـــقــصــة:
الـــزالزل احلـــائــزة عـــلى جـــائــزة
روكـس بن زائــــــد الــــــعــــــزيــــــزي
ــــــــكـــــــان لـإلبــــــــداع وفـي أدب ا
شـبـابـيك مادبـا حتـرس الـقدس 
ونـال عن روايته مـقـصلـة احلالم
جــــائـــزة رفــــقـــة دوديـن لإلبـــداع
الــسـردي  4وعن روايــته أفــاعي
الــنــار (فـي فــئـــة الــروايـــة غــيــر
ـنشـورة) جـائزة كـتـارا للـرواية ا
العربية  2015 وأصدرتها هيئة
اجلــــــائــــــزة فـي الــــــعـــــام 2016
ووصــــــلت روايــــــته (ســــــيـــــدات
احلـواس اخلــمس) إلى الـقـائـمـة
ــيـة الــطــويــلــة لــلــجــائــزة الــعــا

للرواية العربية  2019.
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عن منشـورات الدار العـربيـة للعـلوم وطبع مـطبعـة الرفاه بـبغداد صـدر حديثـا كتاب (
ـوذجا) للـباحث شـعر طـالب احليـدري- دراسة فـنية  –ديـوانا ألـوان شتى ونـضال ا
ـتـوسط.ويـضم ـنـعم نـاصـر الــعـيـسـاوي ويـقع في  239 صـفـحـة من الـقــطع ا عــبـد ا
الكـتاب ثالثة فـصول خـصص الفصل االول (الـشاعرحـياته وشـعره) والفـصل الثاني
ـوضـوعـيـة ) والـفـصل الـثـالث (الـدراسـة الـفـنـيـة) فـقـد خـصص بـعـنـوان (الـدراسـة ا
الفـصل األول لـلتـعـريف بالـشـاعر  واسـمه ونـسبه  ووالدته  ودراسـته  وأسـاتذة 
وعالقته بـأدباء عصره  واآلراء الـتي قيلت فـيه  اما الفصل الـثاني فقد  من خالله

حورين : أولهما وضوعات التي كتب فيـها الشاعر وكانت  تسـليط الضوء على ا
( الـشـعـر الـديـني والـسيـاسي )  والـثـاني (الـشـعـر الـوجـداني )  وتـنـاول الـفصل
الثـالث أبرز اخلصائص الفنية التي حملها شعر احليدري  وقد قسمه الكاتب الى
ثـالثـة مـبــاحث : تـضــمن االول ( الـلــغـة واالســلـوب والــسـيـاق )  وتــضـمن الــثـاني
ـوسـيقى الـشـعـرية ) بـنـوعـيهـا الـداخـليـة واخلـارجـية  وخـصص احملـور االخـير (ا
ـاطــهـا في شـعــره .وضم الـكـتــاب تـقـد بـخط لـلــصـورة الـشــعـريـة ( الـفــنـيـة ) وا
الـشـاعـر. ويـعــد احلـيـدري من رواد الـشـعــر في الـعـراق  وهـو من مــوالـيـد مـديـنـة

الكاظمية عام   1928 وال يزال على قيد احلياة  وصدرت له دواوين .
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الـــغــرض مـن هــذا ان تـــنــظــر
الـنـاس بـوعي الى ذواتـها وال
تنزه نفسـها عندما تسمع عن
خـلل عنـد أحـد بحـيث تـشطب
عـــلـــيه وتـــمـــنــعـه من فـــرصــة
االنابة التي امـتدحها الله في
ُــنــصب بـــشــر رغم ان هـــذا ا
لـذاته حـكـمـا وقاضـيـا تـعـتمل
ا مشابهة في نفسه أمـور ر
فـليس بـالضرورة أنك ال تـنكر
ا ضـعف يـقودك لـلـفتـنـة ور
لو حصلت فرصة الفتنة التي

. حصلت لهذا االنسان لف
qK)« ‰U−

اذن البــد مـن الــتـــعــامـل عــلى
أسـس من االنـــضــــبـــاط كي ال
يـفتح مـجـال اخلـلل فال يـسلم
االنــســان من نـــقــطــة ضــعف
ــنـطق وان الــقــوانــ بـهــذا ا
ـتـهم يـجـري تـفـعـيـلـهـا عـلى ا
والـــشـــهـــود ولــيـس إلثـــبــات
ـا حق اجملــتـمع الــتـهـمــة وا
في احلـمـايـة والـغـايـة لـيـست
ــا انــسـيــابــيـة الـعــقــوبـة وا
احلــيـــاة واإلصالح.فــأي مــنــا
يـحـمل فـكـرا وعـقـيـدة بـيد انه
انـســان ولـيس مالكـا كـمـا ان
كن ان أفـضل الـناس خـلـقـا 
يـقـترف ذنـبـا وخـطـيـئـة لـكنه
انـســان ولـيس ابـلــيـسـا ظـلم
هــو صــنع االلــهـة من الــبــشـر
ذاك الـذي يفـقدهم الـوجود ان
اخطأوا فيحطمهم الناس كما
يـــحـــطــمـــون االصـــنـــام الــتي
صـنــعـوهـا واخلــطـأ في هـذه
االنـــطـــبــــاعـــات الــــتي جتـــرد
االنــســان من ثــوبه الــبــشــري
فــــيــــدفع لــــلـــشــــطط. امــــا من
اضـحى الـشر ديـدنه والفـساد
سلوكه واخالقه وكان الشطط
ســـمــتـه فـــهـــو من شـــيـــاطــ
االنـس حـــتـــمـــا الن اذاه بــارز
وفـــاحــشــته مـــفــضــوحــة فال

نبالغ في هذا وذاك.
خالصــة الــقــول مــا قــال الــله
ورسولـه في التـوبـة واالنـابة
ــصــر فــان الـــشــيــطـــان هــو ا
اجملــاهـر بــذنــبه وان االنــابـة
مفـتوحـة لعـباد الـله والوكـالة
لـم تـمـنح لـرسـول الـله لـتـكون
لــبــشــر لــذا فــان الــبــحث عن
اإليــــجـــــابـــــيـــــة في الـــــنــــاس
وتـعـظـيمـهـا هـو الـصواب في
مجـتمع ينـهج منهج اإلصالح
والـــتـــقــــدم امـــا الـــبـــحث عن
الـــزالت والــتـــنــدر بـــهـــا فــهي
إسـاءة لـلــمـجــتـمع وتــضـيـيع
لــلـصالح وفـرز الــنـاس يـأتي
وفق تــاريخ مــســارهم ولــيس
زالتـهم فـالــزالت مـحـتـمـلـة وال
ــــا مـــــعـــــصــــوم اال رســـــول 
يــوجــهه ربـه واال اخلـطــأ من
طـبع الـبـشـر ومن انـاب تاب

لكن من شـاعت فاحشـته عاقبه
قـــــــاضي اجملـــــــتـــــــمـع وامــــــا
ـسـامـحـة فـلـيـست حلـق عام ا
ـغفرة من الـله والقانون لكن ا
سيـد عند من فـعّله ومن اخطأ
ـنوح وسـتـر الـله عـلـيه فـانه 

الفرصة للتوبة ان اناب.
فال يـثــنـيـك خـطــأ عن الـثــبـات
والــســعي لالســتـقــامــة فــالـله
غـفــور وال يـغـرنك أنك مـحـمي
من الــزلل فال تـعــلم مـا تــخـفي
األيــام من مــخـاطــبـة الــضـعف
الـــــبـــــشـــــري فـــــيـك وال يـــــظن
االنــســـان انه مـــالك مـــفـــاتــيح
نـــفـــسه فـــمن عـــرف طــبـــيـــعــة
االنــســان يــعــلم ان هــنــالك في
فــؤاده مـا يـصــارع عـقل قــلـبه
وقد يـغلب أحدهما لـكننا دوما
مـعرضـ للخـطأ والـتخلي عن
قـــيم مــا حتت االمـــتــحــان فال
تـعتمـدن نفسـك الضعـيفة امام
هـــــواهــــــا واحـــــمـــــد ربـك انه
يحـميك من مواطن قـد تف لو
اجـــتـــمــعـت أركــانـــهـــا ألنـــهــا
تــتـــعــدى الــغـــرائــز والـــرغــبــة
ـالك لـسـكن لـتــصـبح اشـبه بــا
اسـمـه الـنــفس وتـعــشـعش في
الـتـفـكـيـر فـمن وجـد في نـفسه
هــذا وتــلك احلــمـايــة االلــهــيـة
بـتـنـحـيـة الـتـوافـقـات كـإتـاحة
فرصـة اخـتالس مـال او خـلوة
بـرغبـة الـتي جتـمع مـتـطـلـبات
ظــرف الــفــتــنــة فــلــيــحــمـد رب
الـعا لربـوبيته فـانه برحمة
; من ُـخـلَـص مـنه جعـلك من ا
اجل هـذا نـسـأل الــله الـثـبـات
ـــتـــحنّ احـــد نـــفـــسه في فـال 
مــــواطـن جنــــاه الـــلـه مــــنــــهـــا
فـلإلنسـان على نـفسه بـصيرة
ســيــعـلـم حــتـمــا انه لــو وضع
امامه مال اختلسه فعالم يأتي
ـوضع او انه يـفـ ان لـهـذا ا
ـن يـــهـــوى فـــعالم اجـــتـــمع 
وعالم.الـلـهم يـا مقـلب الـقـلوب
ثبتنـا على طاعتـــك واعف عنا

برحمتك
فـــمن وجـــد في نـــفـــسه •
هــذا وتــلك احلــمـايــة االلــهــيـة
بـتـنـحـيـة الـتـوافـقـات كـإتـاحة
فرصـة اخـتالس مـال او خـلوة
بـرغبـة الـتي جتـمع مـتـطـلـبات
ظــرف الــفــتــنــة فــلــيــحــمـد رب
الـعا لربـوبيته فـانه برحمة
; من ُـخـلَـص مـنه جعـلك من ا
اجل هـذا نـسـأل الــله الـثـبـات
ـــتـــحنّ احـــد نـــفـــسه في فـال 
مــــواطـن جنــــاه الـــلـه مــــنــــهـــا
فـلإلنسـان على نـفسه بـصيرة
ســيــعـلـم حــتـمــا انه لــو وضع
امامه مال اختلسه فعالم يأتي
ـوضع او انه يـفـ ان لـهـذا ا
ـن يـــهـــوى فـــعالم اجـــتـــمع 

وعالم.

ال تــــردع مــــشــــاعــــر االنــــســـان
واحتـمال ان يشـتط باالنحراف
نــحــو مـــا يــعــتــمل في الــداخل
اخلـافـيـة حتـمـا عن اخملـلـوقات
والـــتي ال يـــعـــلـــمــهـــا اال الـــله
ولـيس من بـشر يـخلـو من هذا
لـذا وضع نـظـام الـعـقـوبـات في
اإلسالم ومـا يـنـبــغي ان يـنـظـر
شاع من عليه كل مـواده على ا
الـــــفــــواحـش وضــــمـن شــــروط
دقيـقة ال تتيح إشاعـة الفاحشة
في اجملــتــمع وتـمــنح االنــسـان
فـــرصـــة االنـــابـــة دون اإلســاءة
لـثـقـافـة مـجـتـمـعه امـا حسـابه
فعـلى الـله ان شـاء غـفر له وان
شاء عذبه ان لم يـطاله القانون
وقـــد ارتـــكب الـــفــعـل واألمــور
الـتي تـمـنع من ان تـتـحـول الى
الـــواقـع من األفـــكــــار الـــشـــاذة
يؤجـر علـيهـا االنسان كـما انه
يـــعــاقب لــو فـــعــلــهـــا فــنــظــام
اجملـــتـــمـع دقـــيق ومـــعـــالج في
النـظـام االجتـمـاعي وليس من
مسـلم يفـهم ان يـتكـلم بدون ان
تـسـتـجــمع كل حـيـثـيـات األدلـة
والــبــرهــان فـهــذه هي إشــاعـة
فـاحـشـة أيـضـا يــعـاقب عـلـيـهـا
القـانـون والقـضـاء فاصل وكم
منـا تعـتمل في نـفسـه البـشرية
أمـور كـثـيـرة قـد تـكـون طالسم
حــرف تــائـه في لــغــة الــتــنــزيه
والــتـألــيه. اذن ال مالئــكــة عـلى
األرض وال أبـــالـــســــة هـــنـــالك
شـطط في الفعل وغـفلة أحـيانا
ومـوج من الــهـوى يـتــفـاعل مع
مـــا أكـــله الـــواقـع من نـــواقص
تــســبب احلــرمــان; لــكن هـذا ال
يـجــعـله ابـلــيـسـا مــحـرومـا من
ــا االنـــابـــة من الـــرحـــمـــة وا
مــيـزات الـصـاحلـ وصـفـة آدم

أبو البشر نفسه.
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ـاذا تـسن الـقـوان فـي العـراق وال تـنـفـذ من قـبل احلـكومـة ومـؤسـسـاتـها
الرسـمية? من خالل خـبرتي الطـويلة بـالصحـة البيئـية سأسـلط الضوء في
تــقـريـري هــذا عـلى الـعــديـد من اجلـرائم الــبـيـئــيـة (بـالـعــرف الـدولي) الـتي
تـرتـكبـها احلـكـومة وجـمـيع مسـؤوليـهـا إضافـة لـلمـواطن الـذي هو الـسبب
الـرئـيـسي في اخلـلل الـذي يصـيب الـتـوازن الـبيـئي األمـر الـذي أصـبح فيه

العراق واحداً من أكثر بلدان العالم إخالالً بالنظام البيئي والصحي.
 لـقـد سن مـجـلس الـنـواب "قـانـون حـمـايـة وحتـسـ الـبـيـئـة رقم  27لـسـنـة
 "2009الذي أشـار في مقـدمته أنه "يهـدف إلى حمـاية وحتسـ البـيئة من
وجـود فيـها أو الـذي يطـرأ علـيهـا واحلفاظ خالل إزالة ومـعاجلـة الضـرر ا
وارد الـطبيـعية والـتنوع اإلحـيائي والتـراث الثقافي على الـصحة العـامة وا
ـستـدامة ـا يضـمن الـتنـميـة ا والـطبـيـعي بالـتـعاون مع اجلـهات اخملـتـصة 

وحتقيق التعاون الدولي واإلقليمي في هذا اجملال."
في عـراق مــا بـعـد عـام  2003مـعـظم مـا سـنه مــجـلس الـنـواب من قـوانـ

وتـشريـعات لم يـنفـذ منـها إال ما فـيه مصـلحـة للـطبقـة السـياسـية احلـاكمة.
فروض أن هدف القانون أعاله هو حماية وحتس البيئة من خالل: فا

ـوجـود فــيـهـا. فـمـاذا قــامت به احلـكـومـة إزالـة ومـعـاجلــة الـضـرر ا •
ومؤسساتها لتنفيذ ذلك? ال شئ على اإلطالق.

احلـفـاظ عـلى الـصـحـة الـعامـة. هـذه مـهـزلـة أخـرى حـيث أصـبحت •
ــواطن أســوأ من أي وقـت مــر به الــعــراق مــنــذ تـأســيـس الــدولـة صــحــة ا

العراقية وحتى عام .2003
ـوارد الطـبيـعيـة والـتنـوع اإلحيـائي والتـراث الثـقافي احلفـاظ على ا •
والـطـبــيـعي. وهـذه هي األخــرى أصـيـبت بـالــشـلل الـتــام وألسـوأ مـا مـر به
الـعـراق لـغايـة الـيـوم. ولـو عـدنا لـ "قـانـون حـمـاية وحتـسـ الـبـيـئة رقم 27
ـؤســسـات ـفــروض أن تـنــفــذ بـنــوده جــمـيـع ا لــســنـة   "2009الـذي مـن ا
عنية بتنفيـذه وهي جميع الوزارات بدون إستثناء وكما وردت احلكـومية ا
في القـانون نفسه أركز في تقريري هذا عـلى عدد من مواد القانون ومنها

ادة (13أوال) حيث يذكر فيها ا
rOKFðË WOÐdð

راحله اخملتلفة العمل على سؤولة عن التربية والتعليم  " تتولـى اجلهات ا
ـراحل الـدراسـيـة والـعمـل على ـواد والـعـلوم الـبـيـئـيـة في جمـيع ا إدخـال ا
ؤهلة الكات ا تخصصة في علوم البيئة لتخريج ا عاهد ا إنشاء وتـطوير ا
ـزحة فـالقـانون لـلعـمل الـبيـئي بالـتنـسيق مـع وزارة البـيئـة" . هذه لـيست 
سـن عام  2009ونـحن نقـترب من نـهايـة عام  2020وال زلـنا نـرى أن هناك
دارس الـطينية في جـميع أنحاء الـعراق وال زلنا نرى إفـتقار جميع آالف ا
مــدارس الــعـراق إلى مــرافق صـحــيـة نــظــيـفــة بل ال زلـنــا نـرى أن جــمـيع
مدارس الـعراق تفتقـر إلى ماء نظيف صـالح للشرب ومـاء بارد للشرب في
عز الـصيف احلـار وأثنـاء اإلمتـحـانات عـلى أقل تقـدير األمـر الذي يـشكل
ـثل هـذا األمر ـدارس حـيث  خـطـراً كـبيـراً عـلى الـصـحـة الـعـامـة لطـلـبـة ا
ـة بيئية كبرى ترتكبها احلكومة بحق مالي الطلبة ألنها سلبت برأيي جر
شروعة. رغم اخلـلل البيئي منـهم واحداً من حقوقـهم اإلنسانيـة الصحيـة ا
ادة الـصـحي الـوارد أعاله الـذي سـبـبـته احلـكـومـة يـطـالب الـقـانـون فـي ا
ـراحل الدراسية واد والعـلوم البـيئية فـي جميع ا والفـقرة أعاله "بإدخـال ا
تـخصـصة في عـلوم الـبيـئة لـتخريج ـعاهـد ا والعمـل على إنشـاء وتطـوير ا
ـؤهـلـة للـعـمل الـبـيـئي بـالـتنـسـيق مع وزارة الـبـيـئـة"... تـرى ماذا الكـات ا ا
فعـلت وزارات التربيـة والتعـليم العـالي والبحث العـلمي بخـصوص اإللتزام
ـهـمــة من الـقـانـون? ال شئ عــلى اإلطالق; وهـذا هـو اآلخـر بـهـذه الــفـقـرة ا
إخالل متـعمد من قـبل تلك الوزارتـ بقانـون أقرته السـلطة الـتشريـعية في
البالد.    إن إسـتهتار معظم مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة
ـعـنـيـة بـالـصـحـة الـبـيـئـيـة في عـمـوم الـعـراق وكـذلك أمـانـة بـغداد والـبـيـئـة ا
ة من أكبر بإعتـبارها مسـؤولة عن البيـئة في العاصـمة بغداد لـيعتبـر جر

واطن العراقي. اجلرائم الصحية البيئية التي تمارس بحق ا
) من "قـانون حـمـايـة وحتـس الـبـيـئة رقم 27 ادة ( 14أوالً كـمـا جـاء في ا

لسنة  "2009ما يلي:
نع تـصريف أية مخلفـات سائلة منـزلية أو صناعيـة أو خدمية أو زراعية "
ـائـيـة الـداخـلــيـة الـسـطـحـيـة واجلــوفـيـة أو اجملـاالت الـبـحـريـة ـوارد ا إلى ا
ا يـضـمن مـطابـقـتـها ـعـاجلـات الالزمة عـلـيـهـا  الـعـراقيـة إال بـعـد إجراء ا
للمواصفات احملددة في التشريعات البيئية الوطنية واالتفاقيات الدولية ".
يـاه الثقـيلة ـادة على من يـقومون بـتلـويث األنهر بـا اذا إذًا ال تـطبق هذه ا
ـرفقـة تصريف ومحـاسبـتهم وفق الـقانون?وبـدون تعـليق أريـكم بالـصورة ا
مبـزل شمـال شرقي بغـداد (الذي ذكـرت سابـقاً أنه أخطـر بؤرة بـيئـية على
ـواطن في بـغــداد) والـذي حتـدثت عـنه كـثـيـراً فـيـمـا مـضى وكـيف صـحـة ا
اء تـصـرف ميـاهه إلى نـهر دجـلـة عنـد منـطـقة صـدر قـناة اجلـيش لـتلـوث ا
والتـربة إبتـداء من بغداد وحـتى مصبه في اخلـليج حيث يـعتبـر ذلك أيضا
ة بـيئـية ترتـكبـها أمـانة بغـداد بحق مـياه وتـربة الـعراق وقبل كل أكبر جـر

ة? واطن العراقي... فمن يتحمل وزر هذه اجلر شئ بحق صحة ا
ـنع ـادة ( 15أوالً) من الـقـانـون الــذي يـنص عـلى: " كـمـا ويـجـب تـفـعـيل ا
انـبـعـاث األدخنـة أو الـغـازات أو األبخـرة أو الـدقائـق النـاجـمة عـن عمـلـيات
ـعــاجلــات الالزمـة" إنــتــاجـيــة أو حــرق وقـود إلى الــهــواء إال بـعــد إجــراء ا
).ورغم وجود تـشريـعات تـخص البـيئة وذجـاً ـسرطنـة  (معـامل الطـابوق ا
ـؤلم أن هذه التـشريعـات لم يطبق وحـمايتـها قبل وبـعد عام 2003إال أن ا
مـنـهـا أي شئ بـعـد  2003حـيث عـمت الـفـوضى وإســتـشـرى الـفـسـاد في
هـزلة الكبرى أن قانون جمـيع مفاصل مؤسسات احلكـومة العراقية بل وا
عنية حمـاية وحتس البيئة قد وضع على رفوف جـميع مؤسسات الدولة ا
بتـنفيـذه ولهذا نـرى اخللل البـيئي اخلطـر الذي أصاب الـعراق األمر الذي
وت يكاد يكون محققًا ما لم يتم العمل فوراً على يهـدد جميع األحياء فيه 

إصالح ذلك اخللل.
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ولكـون احلكـومات الـتي تـعاقـبت عـلى إدارة الدولـة في العـراق غـير مـهتـمة
ـواطن بأهمـية البـيئـة على صحـته األمر أصبح بهـذا األمر وبسـبب جهل ا
واطن سببـاً مباشـراً ورئيسـياً في اإلخالل بالنـظام البـيئي لهذا فيه هـذا ا
ساعدة على إطالق أدعو جميع العامل في مجال اإلعالم بكافة منافذه ا
واطن وكـيفـية احلـفاظ حـملـة إعالميـة تثـقيـفـية بـأهمـية الـبيـئة عـلى صحـة ا
ـواطن نـفسه والـذي تـغض الـنـظـر عنه عـلـيـهـا من الضـرر الـذي يـقـوم به ا
عنيـة بالبيئة وعـلى رأسها وزارة الصحة ؤسسـات احلكومية الرسـمية ا ا

والبيئة وأمانة بغداد.
بالـرغم من أن قـانون حـمايـة وحتـس الـبيـئة رقم  27لـسـنة  2009قـد أكد

ادة  13على ما يلي:  " من ا في الفقرت "ثانيا" و "ثالثاً
سؤولة عن اإلعالم والـتوجيه واإلرشاد العمل على تتـولى اجلهات ا •
تعـزيز برامج التـوعية البـيئيـة في مختلف وسـائل اإلعالم وتوجيه بـرامجها

العامة واخلاصة بشكل يخدم حماية البيئة .
ـعــنـيـة بـالـثـقـافــة إعـداد الـبـرامج وإصـدار الـكـتب تـتـولى اجلـهـات ا •

طبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية . وا
ؤسسـات اإلعالمية وبـكل أشكالـها لم تولي مـوضوع البـيئة إال أن جمـيع ا
في العـراق أي إهتمام يذكر وبذلك فهي شاركت بشكل غير مباشر  بغض
ـواطن على أهـمية النـظر عن الـقانـون أعاله وعدم أخذ دورهـا في تثـقيف ا
حمايـة البيئـة والضرر اخلطـير الناجت جـراء تدميرهـا بالطريـقة التي جتري
اآلن في عـمــوم الـعـراق. بل واألكــثـر من ذلك فـإن عــدم تـنـفــيـذ مـا جـاء في
ـعـنـيــة بـالـبـيـئــة وأعـني هـنـا وزارة ـؤسـســات ا الــفـقـرتـ أعاله مـن قـبل ا
الصحـة والبيئة وامـانة بغداد هو فشل ذريع وإخالل وتـدمير متعمـد للبيئة
في العراق.تذكروا أن البيئة لم حتمى في العراق أبداً فما بالك بتحسينها

حسب تسمية القانون الذي شرعه مجلس النواب عام  2009 !!!
وهكذا تسن القوان في العراق وال تنفذ مع األسف.

{ بروفيسور  وخبير دولي بالصحة البيئية والبنى
 التحتية للمدن الكبرى
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بغداد

كالم الــــلـه وروح (امــــر) مــــنه
النـموذج من دعاة الـفكرة لكن
واقـع احلـال يـتـعــامل الـبـعض
بـعـكس هـذا فـهـو شـديـد عـلى
الـنـاس سـمح مع نـفـسه وهذا
مـــا يـــضـــعف األصل وولـــد رد

لفعل أمثال هذه النماذج.
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االنـســان يـحب ويـغــرم ويـتـيم
ويـعـقل ويـتـسامى في االخالق
والـــقـــيم لــــكـــنه لــــيس مالكـــا
ـــــــكـن ان يـــــــداعب هـــــــواه و
وغـرائـزه وفـؤاده مـا ال يطـابق
نـــظـــرة الــــنـــاس عـــنه في ايـــة
حلـظـة فيـتـحول هـذا االنـسان
مــبــاشــرة عـــنــد أنــاس الــهــته
كـــقــــدوة الى ابـــلــــيس ولـــيس
شيطانـا فقط فلم تترك الناس
بـنـظـرتـهـا له وانـطـبـاعـها عـنه
كن ان ينتقل مسافة وسطية 
الـــيـــهــا فـي نــظـــرهم لـــيـــكــون
انـسانا به إيجـابيات محـتملة
صــحـيـح ان نـظــرة الـنــاس قـد
تكـون احد دعـائم الـثبـات على
االستـقامة في الـسلـوك لكـنها

مسـتيقظة تـعمل وتساند وانه
لن يـــقـــوم بـــكـل شيء من اجل
راحــتـهـا تـرفع مـعـول االلـسن

لتحطم ما بنته األوهام.
االنــــســـان خـــطّــــاء االنـــســـان
ضعيفا االنسان عجوال ليس
جبـارا وال قهارا وال مـلكا لكن
االنـسان مـكـرمـا ومفـضال عـند
خـالـقه مـفـضال عـلى كـثـيـر من
ـكن ان نـقـول اإلسالم خـلـقه.
ـعــنى بــالــذات لــيس ديــنــا بــا
االنــــطـــبـــاعـي عن األديـــان او
يـخـتــصـر الـقـدسـيــة بـبـشـر له
مــظـهـر مـا; وهـذا ال يـحـول أي
كــان فـوق الـبــشـر عـمــلـيـا وان
قـدسته الـنـاس انـطـبـاعـا لـكنه
يـبـقى انـسـانـا له مـا له وعـليه
مــا عـلـيـه اإلسالم بـاخــتـصـار
هـو االنـسـان ومـعـظمـه قيم و
مــعــامالت وخــطـوط عــريــضـة
نـطق الـقوانـ الـتي ستـكون
بشرية تمـاما ال قدسية لها وال
حصانة رغم انها استندت في
اسـتنـبـاطهـا الى نص مـقدس
أي نص غير قابل لـلتغيير هو

w½«—b³ « bL×

بغداد

ـــقـــدس وظالله لـــتــــقـــديس وا
بــســوء الـــفــهم قـــد يــقــود الى

الضالل
بــهــذه الـكــلـمــات قــد اخـتــصـر
ــقــالــة الــتي اكــتــبــهــا حــول ا
أهمـية الفـهم في أحد جوانبه
وهي افــــتـــراض الــــقـــدســــيـــة
تدين الئكيـة في االنسان ا وا
رجـعية دينية او من له فكر 
بـــحــكم الـــنــظــرة عن مـــفــهــوم
ـــــقــــدس والـــــقــــدســـــيــــة او ا
افـتــراض ان هــنـالـك من يـأتي
ليـحل مشـاكل الـبلـد حتى وان
لم يك مـتديـنا هكـذا بال آليات
وكـأنـه ـــ كـمــا يــقــال ـــــ بــيـده
عصا سحرية يأتي بال مع

ثم يفـشل ليصـبح إله من علكة
في تقلبات االلسن والتقديس
ن ال عـالقة لـه بدين قـد يكـون 
في عــــمـــلــــيـــة صــــنع االلــــهـــة
الـــبـــشـــريـــة حتت أي رمـــزيـــة
كـانت.الـنـاس تـبـحث عـن آلـهة
مـن الـــبــــشــــر اذن وعــــنــــدمـــا
تكتشف ان هـذا البشر يخطئ
وأنــــــهـــــا يــــــجـب ان تـــــبــــــقى
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W¾MNð
نتقدم باحلى التهاني والتبريكات

للزميل
V¹dſ ‰¬ dO¼“ vHDB  

ـنــاسـبـة حــصـوله عــلى شـهـادة
ــاجـســتـيــر في اإلعالم وبــدرجـة ا
امــتــيــاز. كـل االمــنــيــات الــطــيــبـة

والسعيدة له وعقبال الدكتوراه.
ÍdLA « Ê«“uÝ WO öŽô«

ÊöŽ≈

تُعـلن جامعة حمورابي (قـبل الفلوجة.. بعـد ابو غريب) عن حاجتها الى
التدريـسي لغرض الـتعاقد معهـا بصفة تدريـسي على مالكها.. على ان
يـكون من حـملـة الشـهادات الـعليـا من ماجـستـير ويـفضل الـدكتوراه في
االخـتصـاصـات الـتـالـية (عـلـوم مـصـرفـية / إدارة أعـمـال / مـحـاسـبة  /
اإلنـكـلــيـزي ).. عـلى ان يـجــلب نـسـخـة من الــسـيـرة الـذاتــيـة والـشـهـادة
ومعادلتـها ان وجد واللقب العـلمي وأمر الترقـية واألمر اجلامعي  وأمر
سـتمسكـات الشخـصية كافـة: االتصال على التقاعـد إذا كان متـقاعد  وا

الرقم التالي: ٠٧٧٠٢٥٧٤٣٨٤
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ـدرب ناظم شـاكر. وقـال صالح في عزى رئـيس اجلمـهوريـة برهم صـالح بوفـاة جنم الكـرة العـراقية الـسابق وا
رحوم الكاب نـاظم شاكر تخسر الرياضة العراقية أحد رموزها احدى مواقع التواصل االجتماعي  برحيل ا
نجز للوطن وعمل بـجد على تطوير الرياضة ونشر البـهجة في قلوب العراقي نستذكر الساطعة الذي قدم ا
تـميـزة لـلفـقيـد العـباً ومـدرباً تـرك بـصمـات ال تُنـسى في ذاكـرة الشـعب أحـر التـعازي لـذوي الـفقـيد سـيـرة ا ا

ومحبيه.
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ÊU e « ≠œ«bGÐ
قـــرر حــارس مـــرمى نـــادي تـــشــيـــســـتــرفـــيـــلــد
اإلنـكـليـزي الـعـراقي شوان جالل اعـتـزال لعب
كرة القدم. وقرر جالل االعتزال بعد اكثر من 20
ـالعب اإلنـكــلــيـزيــة حـيث عــامـاً قــضــاهـا في ا
ـسـيـرته الـطـويـلـة. ويبـلغ جالل من وضع حـداً 
الـــعـــمــر  37عـــامــاً ومـــثل الـــعــديـــد من الـــفــرق
وث. االنـكـلـيـزية كـان أبـرزهـا تـوتنـهـام و بـور
ـنـتـخـبـات فـمـثل مـنـتـخب امـا عـلى مـسـتـوى ا
نتـخب العراقي في رديف انـكلتـرا و التحق بـا
مــنــاســبــة واحــدة عـام  2015و لـم يـلــتــحق في
مـنـاسبـات اخـرى ألسبـاب مـختـلفـة.  ومن جـهة
اخـرى حـقق آرسـنـال فـوزًا كبـيـراً عـلى مـضـيفه
ـواجــهـة الـتي فــولـهـام بــثالثـيـة نــظـيــفـة في ا
جـمـعـتهـمـا علـى ملـعب كـرافـ كوتـاج حلـساب
ـمتاز اجلـولة االفتـتاحيـة للدوري اإلجنـليزي ا
مــوسم 2020/2021  . وســـجل بــاكــورة أهــداف
ـيـرلـيغ الــفـرنـسي ألـكـسـانـدر الـغــانـرز والـبـر

الكـازيـت في الـدقـيـقـة الـتـاسـعـة وعـزز الـوافـد
اجلـديـد الـبـرازيـلي غـابـريـيل دوس سـانـتوس
الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقة  49 بـعـدمـا حـوّل الـركـلة
ـواطنه ويـليان بـضربـة رأسيـة سكنت الـركنـية 
ـيـريك شــبـاك حـارس فـولـهـام. وأكـمـل بـيـيـر إ
أوبـاميانغ ثالثية آرسـنال في الدقيقــــة  57بعد
تــمـريـرة حـاسـمــة من ويـلـيـان أيــضًـا لـيُـصـبح
الـــغـــابـــوني أكـــثـــر العب يـــســـجل أهـــدافًـــا في
يـرليغ منـذ وصوله إلى نادي شـمال لندن الـبر
فـي ينـاير  2018 بـرصـيد  55 هـدفًـا. ويُـعـد هذا
ــــــوسم هــــــو الـــــرابـع عــــــلى الــــــتـــــوالـي في ا
ـيرليغ الـذي يُسجل فـيه أولى أهدافه قبل الـبر
ـبـاراة االفـتتـاحـيـة. جتدر مـرور  10دقـائق من ا
صري محمد النني تواجد في اإلشارة إلى أن ا
الـتشكيلة األساسية آلرسنال أمام فولهام وهي
ـباراة الثـانية على الـتوالي التي يشـركه فيها ا
اإلســبـاني مــيــكـيل أرتــيـتــا مـنــذ الـبــدايـة بــعـد

U³—»…∫ جانب من مباراة أرسنال وتوتهاممواجهة كأس الدرع اخليرية أمام ليفربول. 
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≈ŸUL²ł∫ إحدى إجتماعات خبراء األندية في تشريع قانونها

لألندية الـرياضيـة يتكون من 35 مادة
هـو بــحـد ذاته سـبــبـا كـافـيــا ان يـفـقـد
ــطــلــوبــة في األمــر درجــة الــتــركــيــز ا
الـتـطـبيق ويـزيـد تـكرار األخـطـاء (كـما
وضح) ويبعـده عما يتـوجب أن تتمتع
بـــهــــا مـــشـــاريـع من هـــذا الــــنـــوع من

مصداقية وشمولية وتوازن!!
عروض وتصفيته كنا تكثيف ا كان 
وتصحيـحه بشكل منـسجم ال يزيد عن

 مادة واضحة ومعرفة.12- 10
∫n¹—UF² « ≠ v Ë_« …œU*«

هــنــاك عــجــالـة واضــحــة في اخــتــيـار
ـادة. ح الـتعـابـير الـتي تضـمـنتـها ا
يـشـار الي ان الـنـادي هـو كل مـؤسـسة
حـكومـية أو غـيـر حكـوميـة ... الخ فان
ــــكن ان يــــشـــــمل اي جــــامع او ذلـك 
حـــســـيـــنــيـــة أو حـــتى مـــطــعـم لــيـــلي
لــلــحــصــول عـلـى اجــازة كــمــا يــشــيـر
القانـون وهو أمر ال يجوز تـعميمه وال

كن أيضا من مراقبة حركته.
مـكن االكتفاء بـتعريف واحد كان من ا
للـنادي بأنه " مـجمـوعة من االفراد في
منطـقة ما لهـا مقر تتـوفر فيه الشروط
ــمــارســة عــدد. مــعــ من ــطــلــوبــة  ا
ــشــاركــة فـي مــنــافــســات األلـــعــاب وا

عنية". االحتادات الرياضية ا
بــعض الـــتــعــاريف الــواردة ال حــاجــة
لـذكــرهـا بــدلـيل أنــهـا غـيــر مـكـررة وال
ـــــادة حــــــتـى مـــــرة واحــــــدة فـي كـل ا

رسلة. ا
كذلك هـناك ايـضا عجـالة في الـتعريف

وتـتــنـاقض في مـحـتـواهـا مع عـدد من
واد الفقرات الـتي عرضت في بعض ا

السابقة.
∫©∑® …œU*«

∫WO OÝQ² « W¾ON «
كن لـلمـؤسسـ ان يخـتاروا اوال: ال 
ان كـــانت هــنـــاك رغــبــة من بـــعــضــهم
كن ألكثر وقـتة كذلك  العمل ضمن ا

من عنصر نسوي التقدم للترشيح.
ــادة تــتـــنــاقض مع الـــفــقــرة (2) مـن ا
موضوع األندية التـخصصية كاألندية
اخلـــاصـــة بـــالـــنـــســـوة أو بـــريـــاضــة
الـشـطرجن او الـفـروسـية او الـتـجديف
ــارسـة أكــثـر من ــكن لــهـا  الـتي ال 

نشاط واحد.
ما هـو اإلجراء الذي سـيتخـذ في حالة
فـشل الــهـيــئـة االداريــة زيـادة أعــضـاء
الــهــيــئــة الــعــامــة الى الــضــعف كــمــا
مــطـــلــوب نـــصــا?? هـل يــتـــعــرض الى
نـحة حـتى في حالة عقـوبة تـأخيـر ا
ـــشــــاركـــة حتـــقــــيق فــــرقه ا
جنــاحــات طـيــبـة في

ســــبــــاقــــات االحتــــادات??? إن شـــروط
وتـعـلــيـمـات الـوزارة تـنـتــهج مـعـايـيـر
أخرى أكـثر عـملـية وواقعـية في تـقييم

عمل أنديتها.
WOF «Ë dOſ  «œUN²ł«

واد لـهـذه األسـباب مـجـتـمعـة جـاءت ا
ـــادة (9) ولـــغـــايـــة ـــعـــروضـــة من ا ا
ـوجــبــة مـشــتــتـة ومــكـررة األســبــاب ا
ومتناقضة فيمـا بينها في احيانا عدة
تـكثـر فيـها االجـتهـادات غيـر الواقـعية
كــمــوضــوعــة إلــزام دوائــر حــكــومــيــة
ووزارات بـأوامر وإجـراءات تـتـعارض
مع قـوانيـنـها (اي الـوزارات) وحتـتاج
الى حتضـير تـشريعـات خاصـة ليست

انية!! من اختصاص اجلهة البر
ـادة بخـصوص انـدية إن مـا جاء في ا
كن تبريره في اقليم كردستان أمر ال 
ظل األوضـاع الــقـائـمــة. كـان يــفـتـرض
مــعــامــلــة ذلك كــمــا هـو احلــال مع اي
وجـبة مـحافـظة اخـرى. في االسبـاب ا
لـــتـــشــريـع قــانـــون خـــاص بـــاألنـــديــة
الـريـاضـيـة يـنـبـغي الـتـأكـيـد بـالـدرجـة
االولـى عـلى اهـمـيـة الـنـادي بـاعـتـباره
الـقـاعـدة االسـاس السـتـيـعـاب وتـأهيل
وهـوب نحو حتقيق الشباب وا

االجنازات الرياضية.
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اسـتـبـشـرت االوسـاط الـريــاضـيـة بـاالعالن عن عـودة االنـشـطـة
الرياضية بعد فترة توقف  عانت منها االندية والالعب السيما
وسم جـديد ـنصـرم والبـدء  وسم الـرياضي  لـلعـام ا بالـغـاء ا
وفق اجـراءات منـاسبـة البعـاد شـبح االصابـة بفـايروس كـورونا
كتـلك االجـراءات التي اعـتـمدتـهـا دول وبلـدان مـجاورة اسـهمت
العـبـها واالسـهـام بـابـعاد من خاللـهـا بـاعـادة نبـض الريـاضـة 
شبح النوقف وااللغاء الذي  قيد مختلف االنشطة الرياضية ..
ويترقب اجلـميع يوم  الثـاني عشر من ايلـول  حيث سيكون في
وعـد اعادة  الـنشـاط الريـاضي  بعـد نحو  185يـوما من هـذا ا
الـتـوقف بـسـبب انتـشـار الـفـايروس الـلـعـ والـذي القـى بظالله
عـلى  جـمـيع االنـشـطـة الـريـاضـيـة البل غـيب عـددا من االسـماء
هـمة الـتي  تـركت بصـماتـها  خـصـوصا في الـساحـة الدولـية ا
ـدرب عــلي هــادي واخـرون ـبــدع احــمـد راضـي وا كـالـالعب ا

كثيرون ..
وتبقى الـتساؤالت مـرهونة في مـدى االستعـدادات الالزمة التي
شرفة على اطالق الدوري الـعراقي من قابليتها تتيح للـجهات ا
ــسـابــقـة في ظل الــظـروف احملــيـطــة وقـدرتـهــا عـلى في ادارة ا
االلــتـزام  بــالـبــروتـوكــول الــصـحي او اتــخـاذ اجــراءات اخـرى
تــتــوجب جــاهــزيــة الالعــبــ خــصــوصــا وان مــثـل هــذا االمـر
ـنـافـسـات  مع االخـذ ـط ا سـيـنـعـكس بــشـكل او بـاخـر عـلى  
بـنـظــر االعـتـبــار غـيـاب العــبي االنـديـة عـن  الـتـجــمع والـتـدريب
بشكل جمـاعي  بعد فـترة التوقف الـذي اثرت بشكل كـبير على
ـــطــاولـــة  قــبـل انــطالق جــاهـــزيــة الـالعــبـــ وقــدرتـــهم عـــلى ا

نافسات.. ا
لــقـد ابــرزت مـثل تــلك اخملـاوف عــدد من الـصــحف الـريــاضـيـة
ـتـخـصـصــة حـيث وقـفت عـنـد مـحـاور مـهـمـة السـيـمـا  اجـراء ا
ـشاركـة بالـدوري ضمـانا الـفحص الـطبي  لـكل العبي االنـدية ا
لـــسالمـــة االخـــرين والـــتـــاكــد مـن خــلـــو  اغـــلب الـالعــبـــ من
الفايروس  واحـتمالية انـتقاله  كما في هـذا اجلانب  االلتفات
ـسـانـدة السـيـمـا دور احلـكـام  خـصـوصـا مع قـرب لـلـجـهـات ا
اعتماد  نظام الفار في مالعبنا والتعاقد بشكل فعلي مع بعض
الشركات االجنـبية لتيسير مثل هذه التقنية البعاد االخطاء قدر

االمكان عن مسابقة الدوري العراقي ..
ورغـم الـتــفــاؤل احلـاصـل بـقــرار عــودة واسـتــئــنـاف االنــشــطـة
الرياضـية اال ان هنالك من يراه جـاء متاخرا مقـارنة بالدوريات
الـتي انـطـلقت في الـدول اجملـاورة  لـكن االمر االهـم من كل تلك
ـنافـسة  في خضم دوري االقـاويل  قدرة االنـدية نـفسهـا على ا
ـادة التي تعـد عماد الـرياضة ا يـختص با اسـتثنـائي السيمـا 
في يومنـا احلاضر فمع كل ما اثير عن تـاثر تلك االندية شانها
ـوازنــة  فـضال عن شـان الــشـرائح االخــرى من تــاخـر اقــرار ا
وجـود انــديــة مـؤســسـاتــيــة تـعــتـمــد في تــمـويـل مـواردهــا عـلى
ـؤسـسـات الـتابـعـة لـهـا فـان شكل مـنـافـسـاتـها سـيـكـون مـبهم ا
وغامض وفق هذه الـظروف التي تعيشهـا  حيث تتوارد االسئلة
في هـذا اجلـانب حـول اعـتــمـاد نـظـام الـقـروض وتـامـ االنـديـة
ـصاريـفـها وكـلفـها الـبـاهظـة  خصـوصا الـيـوميـة منـها في ظل
ازمة اقـتصـادية يـعيش وطـاتهـا  الكـثيـر من  ابنـاء الوطن  فـيما
ـوعد الـرئـيسي الـتـزم مـختـصـون  في مـناشـدتـهم قـبل اطالق ا
للدوري الـعراقي في االستـفادة من التـجارب  العـربية اجملاورة
الســـيــمـــا في االطاللـــة عــلـى الــتـــجــربـــة الــســـعــوديـــة في هــذا
اخلصوص حـيث قامت اجلهات اخملتـصة  بتحـديد فترة اجراء
نافـسات وفعال الـفحص الـطبي قبـل موعد مـحدد من انطـالق ا
اثـبــتت تـلك الـفـحـوصــات اصـابـة بـعض الالعــبـ الـسـعـوديـ
بالفـايروس اللع ومن ثم جتددت الفحوصات مرة اخرى  ليتم
ابـراز خلـو اغـلب العالبـ من االصـابة  بـهـذا الفـقـايروس وفق
شـتبه بـهم  وعـدم االختالط اجـراءات محـددة كـعزل الالعـبـ ا

واعتماد اجراءات التباعد االجتماعي ..
ووفق هذه االجراءات التي  اتخاذها تبقى التساؤالت مرهونة
ـالعب بـقــدرتــهـا عــلى ابــعـاد بــقـدرة قــوات  مــكـافــحــة شـغب ا
لـعب عن  الـدخول شـمـول بـالـتواجـد في ا اجلمـاهـير وعـدم ا
فضال عن االمر االهم وهـو ابعاد بعض اجملموعات التي تبتغي
ـشــاكل  بــهــدف زعـزعــة  انــسـيــابــيـة اثــارة  ا
ـبــاريـات  والــتـاثــيـر عــلى احلـكــام  وهـو ا
االمــر الــذي يــبــقى الــهــاجس االكــبــر في
مـخـيـلـة الـقـائمـ عـلى  اعـادة اسـتـئـناف
االنـشطـة الـرياضـية ودوران عـجـلتـها من

جديد ..
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يمي االحتفال لقب  رفض مـهند علي ا
بـعــد تـسـجــيل هـدف الــفـوز في الـدوري
الـقطري حزنـا على فقـيد الكرة الـعراقية
ــنــتــخب نــاظم شــاكــر .وقـــاد مــهــاجم ا
الـوطـني لكـرة الـقدم مـهـند عـلي  فـريقه

الـسيلـية للفـوز على اخلريـطيات بدوري
ـــبـــاراة بـــ جنـــوم قـــطـــر. واقـــيـــمت ا
الـفــريــقـ عــلى اسـتــاد سـحم بن حــمـد
ضـــمن لـــقـــاءات االســبـــوع الـــثـــالث من
الــبــطــولـة. وجنـح مـيــمـي في تــسـجــيل
ثـنائـية فـريقه حـيث سجل الـهدف االول

في الدقيقة  14 والثاني في الدقيقة 50 .
ويـعــد هـذا الــفـوز هــو االول لـلــسـيــلـيـة
بـعـدمـا تـعادل امـام الـريـان وخـسـر امام
ـركـز الثـالث الـسـد. ويـحـتل الـسـيـلـيـة ا
مـؤقتـاً برصـيد اربع نـقاط. وقررت ادارة
نادي الطلبة ايقاف تدريبات فريق الكرة
ــدرب الــراحل نــاظم حــداداً عــلى روح ا

شاكر. 
ـــنــسق االعـالمي لــلـــنــادي وائل وقــال ا
الـعــنـزي  ان ادارة نـادي الــطـلـبـة ورغم
اسـتـئـنـاف الـنـشـاط الـريـاضي اال انـهـا
قــررت ايـقــاف الــتـدريــبــات. واضـاف ان
ـدة ثالثــة ايـام الــتـدريــبـات ســتـتــوقف 
حـدادا عـلى رحـيل الـكـابـ نـاظم شـاكـر
رحـمه الـله اثـر تداعـيـات اصابـته بـوباء
كــورونــا. وتــوفي شــاكــر يــوم انس اثــر

مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
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أعــلن االحتـاد الــعـراقي لــلـمـواي تــاي عن انـطالق
انشـطته احملـليـة بـعد قـرار خلـية األزمـة باسـتئـناف
الــنــشـاط الــريـاضي فـي الـبالد. وذكــر االحتـاد في
ـركـزي لــلـمـواي تـاي بــيـان أن االحتـاد الـعــراقي ا
عـقد اجتماعه الدوري يوم أمس في مقره الرسمي
بعـد اسـتئـناف عـودة األنـشطـة الريـاضـية اثـر قرار
خلـيـة األزمة بـعـودة األنـشطـة الـريـاضيـة وفق مـبدأ
السـالمـة الـعـامة والـوقـايـة والـذي تـوقف ألكـثـر من
سـتة أشـهر بـعد جـائحـة وباء كـورونا. وأوضح أن
ـثال بـرئـيـسه االجـتـمـاع حـضـره جـمـيع أعـضـائه 
مصـطفى جـبار علك ونـائبه عـلي حميـد تولي وام
الي السـر حـيـدر عـبـد الواحـد الـبـهـادلي واألمـ ا
مـــحــمـــد اجلــواد واألعـــضــاء ســامـي الــبـــيــاتي من
محـافظـة البـصرة وكـرار محـمود من مـحافـظة بابل

 œU%≈ ‰Ë√ ÍUð Í«u*«
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وســـــيــــروان مـــــيـــــنه من
مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيـة

واحــــــمـــــــد سالم مـــــــراد من
مــــحــــافــــظـــــة بــــغــــداد كــــمــــا
ـــشــاور اســـتـــضـــاف االحتـــاد ا
الـقـانـونـي له امـحـمــد الـنـصـراوي
لــلــتـبــاحث في عــدة قـضــايــا تـخص
عـــــمل االحتــــــاد. وتـــــابـع أن رئـــــيس
االحتـاد قدم في بداية االجـتماع شكره
وتــقــديــره لــوزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الــكـــابــ عـــدنــان درجـــال ورئــيس جلـــنــة
ـانيـة النـائب عباس الشـباب والـرياضـة البر
قـر االحتاد واللـقاء بالعبيه علـيوي لزيـارتهم 
ومدربـيه والـثنـاء الكـبيـر لـعمل االحتـاد السيـما

في اجلوانب التنظيمية اإلدارية والفنية.
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ميمي مهاجم
السيلية في إحدى
مباريات الدوري
القطري أمام
اخلريطيات

الـسـوداء خالل مبـاراة الـفريـق مع األهلي الـسـعودي وذلك
درب ناظم شاكر والذي توفي أمس لوفاة النجم السابق ا
اجلـمـعـة بـعـد مــضـاعـفـات فـيـروس كـورونـا. واوضـحت ان
مـوافـقـة االحتـاد اآلسـيـوي لـلـعـبـة حـصـلت عـلى طـلب نـادي
الـشـرطــة بـالــوقـوف دقـيــقـة صـمـت وارتـداء العـبــيه الـشـارة
الـسوداء في مـباراة األهـلي السـعودي لـدوري أبطـال آسيا
فـيمـا أكـد اآلسيـوي مجـدداً علـى إرسال تـعازيه ألسـرة كرة
نتـخبـات الوطنـية الـسابق ناظم الـقدم العـراقيـة لوفاة جنـم ا

شاكر.
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وافق االحتـاد اآلسيوي لكـرة القدم على طـلب نادي الشرطة
بـالــوقــوف دقــيـقــة حــداد وارتـداء الــشــارات الــسـود خالل
مـباراة الفـريق أمام األهـلي السـعودي بعـد  ضمن مـباريات
اجملـمــوعــة االولى لـدوري أبــطــال آسـيــا في الــتـجــمع الـذي
سـيقام بالعاصمة الـقطرية الدوحة. وذكرت الهـيأة التطبيعية
لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم في بـيـان انـهـا تـلـقت خـطـابـاً
رسـمــيـاً مـن فـريق الــشــرطـة يــطـلـب فـيه مــخــاطـبــة االحتـاد
اآلسـيــوي لـلــعـبــة بـالــوقــوف دقـيــقـة حــداد وحـمل الــشـارة
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بي!! يثاق االو همات ا اخملتار 
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مكن أن تـكثف األهداف التي كان من ا
. وردت بفقرة واحدة أو اثن

ـادة من الـغـريب ايــضـا ان تـتــضـمن ا
نـشطـات كهدف. هذه مـوضوعـة منع ا

انها وسيلة وليست هدف.
∫¥ …œU*«

ـادة (3) يــنــطـبق أيــضـا مـا ذكــر في ا
ادة (4). على ا

اود اوال ان الـــفت انــــتـــبــــاه الـــســـادة
أعـضـاء جلنـة الـشـباب والـريـاضة إلى
أن لــيس مـن واجب الــلــجــنــة حتــريــر
ــســـؤول االول بـــهــذا الـــقـــانـــون. ان ا
عـنـية في الـدولة الـشأن هي الـوزارة ا
ــقــر الــتي تــمــنح حـــسب قــانــونــهــا ا
ـسـؤولـة ايـضا عن اجـازات االنـدية وا
مـوضــوع تــقــيــيم أنــشــطــتــهـا حــسب
ضــوابط مــقــرة لــهــذا الــغــرض. كــذلك
ــكن أن حتـصل عــلـيه من تـقـريــر مـا 
ــكن ان يــتــرتب مــنح مـــالــيــة أو مــا 
عـلـيـهـا من عــقـوبـات تـصل الى حـدود

التجميد او احلل.
W Ëb « È—uý fK−

كــذلك يـــنــبـــغي االشـــارة ايــضـــا بــأنه
مـسـتـغـرب ان يعـمـم مـشـروع الـقـانون
بعد القراءة االولى ويـنتظر التصويت
ــعـنــيـة في دون مـروره عــلى اجلــهـة ا
مـجلس شـورى الـدولة اخلـطوة األهم
فـي مـوضـوعـة االنـتهـاء مـن الـصـيـاغة
ـشـاريع من هذا الـنوع. ان الـقانـونـية 
الــســعي الى كــتـابــة وتــعـمــيم قــانـون
يـحمل جـنبـة ماليـة بائـنة لـلجـهة التي
تـمثل الـقاعـدة األوسع لـعمـليـات صنع
االجنــاز الـريــاضي في الــبــلـد مــهــمـة
لـــيـــست من اخـــتـــصـــاص الـــســـلـــطــة
ـا التـنفـيذيـة ومتـعلق الـتشـريعـية وإ
ـا يـتـقرر لـهـا من أموال في مـبـاشرة 
عنية بهذا الشأن. ميزانية الوزارة ة ا
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إن مــنــهـج حتــريــر وتـــعــمـــيم قــانــون
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تـكـرار ال مــبـرر له حـسب مـا وضح في

عرض موضوع (تعريف النادي).
ـعـنــويـة تـعـني عــمـلـيـا الــشـخـصـيــة ا
ــالـيــة واالداريـة وحق االسـتــقاللــيـة ا

التملك ايضا.
∫©μ® …œU*«

ـنهج الذي يسـتغرب الـقار بـضياع ا
ادة  اخـتـيـاره في صـيـاغـة فـقـرات ا
ذكـورة حتى أن الصـياغـة ومنهـجها ا
بـدت وكـأنهـا تتـم بأسـلـوب مغـاير ألي
رؤيـة معـرفة كـمـا تتـضمن
كـثـيـر من الـتـكرارات
الــتي ال مــبـرر
لــــــــــــــهـــــــــــــا

غترب رمى العراقي ا حارس ا
شوان جالل يعتزل في الدوري

اإلنكليزي
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اجملـلة ليخـبرني ان ضيفـاً في االستعالمات
يــقــصـدني هــو الــصـديق عــلى ريــاح ومـعه
شـــخص اخـــر.  لــقـــد صــارت بـــيـــني وبــ
تألق علـى رياح معرفة الـصحفي العـراقي ا
تـعـود الى اوائـل اجتـيـازه خط الـشـروع في
الـعمل الصحفي منـذ نهائي النصف الثاني
ـاضي  وازعم من عـقـد ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
أنـــني نــاقــشـت مــعه مـــســتــلـــزمــات الــعــدة
الــصــحــفــيــة  وقــد امــتــلك ريــاح  رصــيــداً
مـعرفياً غاية في االهمية كشف عن مواظبة
فـي  فــحص االحــداث الــريـــاضــيــة  ضــمن
ـية تـقـاريـر واستـطالعـات وحتـليـالت تقـو
مـتـميـزة بتـشـخيـصاتـها الـدقـيقـة  واصبح
احـد اعمدة الصحـافة الرياضيـة العراقية  

ثم انتشر عربياً بجدارة  .
 عـلى اي حال  قـدم لي عـليى ريـاح  الشاب
طرب كاظم الساهر) الذي كان معه قائالً (ا
ـرة الــوحـيــدة الـتي ارى فــيـهـا وهــذه هي ا
كــان انــيــقـاً الــســاهــر حـتى هــذه الــســاعـة 
حتــتل وجــهه ابــتــســامــة خــجــولــة وديــعـة
وقـد تمـخـضت الـزيارة عن وفـطـنـة واضحـة

اجــراء مــقــابـلــة صــحــفـيــة مع الــســاهـر 
نـشـرهـا ضـمن الـصـفحـات الـفـنـيـة  في عدد
االسـبـوع الـثـاني لـزيـارتـهمـا اجملـلـة بـيـنـما
طرب كـنت حينها على صداقة وثيقة مع ا
اخملتص بالشجن العراقي احلديث حس

نعمة وسعدون جابر  .
احلال ان الساهر لم يعبر (الشط)  فقط  في

عـتمد) ابـو سامي واحـداً من اعمدة يـظل (ا
ؤثر في حيثيات  الدوام الـهيكل الوظيفي ا
الــيـومي جملــلـة الف بـاء  ولــكن في تـلــبـيـة
ـا في بـعض طــلـبـات الـشـاي والــقـهـوة ور
االحـيـان اسـتـجالب سـنـدويـجـات الـبـيض 
تـهالـكة  ـيزاً بـسدارته الـفيـصـليـة ا كـان 
ـفـرطـة ودمـدمـته حـ يـتـعـاطى ونـحـافـته ا
ـزاجـيـة عـالـيـة مع بـعض الـطـلـبـات  وقد
اليـــلـــبـــيـــهـــا اصـالً   بل وحـــ يـــدخل في
خــصـومــة مع زوجــته الـتي تــعــمل مـعه في
ـعـركـة الــتي يـخـوضـانـهـا اجملـلــة وتـكـون ا
وجـهــا لـوجه  حتت انـظـار اسـرة الـتـحـريـر

والقسم الفني .
لـــقـــد اطل ابــو ســـامي فـي احــدى نـــهــارات
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كــــــان ومـــــازال
مـثل العراقي ا
يــبــدع ويــتــالق
فـي مـــــــــجــــــــال
ــــــــــــــســـــــــــــرح ا
والـــــســــيـــــنـــــمــــا
واالذاعــــــــــــــــــــــــــــــة
والـــــتـــــلـــــفـــــزيــــون
ويـــســجـل حـــضــورا
الفــتــا ويــنــال اعــجـاب
اجلــمــهــور الــعــربي قــبل
العراقي من خالل مايجسده
مـن ادوار درامـــــــيــــــة .وبــــــرز
الفنان الكوميدي في الدراما
الــكـومــيــديــة وهـو يــحــصـد
اعـجـاب العـائـلـة العـراقـية 
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ـصـري عـبـد الـرازق الـشـيـمي ـمـثل ا تـوفي ا
أشـهـر شخـصيـات الـكومـبارس في الـسـينـما
ـصرية والـذي عرفه اجلـمهـور بدور فـرعون ا
ـمـثل في فـيـلم (بــلـيـة ودمـاغه الـعــالـيـة) مع ا
ـصري مـحـمد هـنـيدي بـعد تـعـرضه لـوعـكة ا
صـحـيـة شـديـدة مـنـذ فـتـرة طـويـلـة نـقل عـلى
ـسـتــشـفـيــات الـذي تـوفي إثـرهـا إلـى أحـد ا
داخـله. ونـعى مـحــمـد الـشـيـمي شــقـيـقه عـبـد
الــرازق عــبــر صــفــحــته اخلــاصــة عـلـى أحـد
مـواقع الــتـواصل اإلجـتـمــاعي وكـتب)إنـا لـله
وإنــا إلــيه راجــعــون انــتــقل إلـى رحـمــة الــله
تـعـالى أخي عــبـد الـرازق الـشـيــمي الـشـهـيـر
بــفـرعـون الــسـيـنــمـا في مــسـتـشــفى الـهـرم).
وشـارك عـبـد الـرازق في الـكـثـيـر من األعـمال
الفـنيـة وكانت أغـلب أدواره في هـذه األعمال
صـامــتــة ودائــمــاً كــان يــجــســد شــخــصــيـة

البلطجي.

ـعروفـة بـدايـة مـسـيرته الـغـنـائـية أغـنـيـته ا
فــقط   بل عــبـر ايــضـا بــحـاراً ومــحـيــطـات

واصبح جنماً  ماهراً في اختياراته  .
 وال اكــتــمــكـم انــني تــابــعت في الــســنــوات
الالحـقـة اجلرأة والـفضـاءات الـلحـنيـة التي
اتـقــنـهـا  وقـد دخـلت شـخـصـيـاً في مـداولـة
اعــتـــراضــيــة مع الــبــاحـث الــغــنــائي عــادل
الـهاشـمي الذي انـكر عـلى السـاهر ايـة نبرة
طـربيـة  غيـر ان اهتمـامي بالـساهـر تعرض
الـى االحـــبـــاط  بـــعــــد مـــشـــاركــــته فـــاحص
(كــفــاءات) غـنــائـيــة ألطــفـال ضــمن بــرنـامج

مواهب. 
لــقــد ازعــجـــني جــداً ان يــتم تــلــويث بــراءة
الــطــفــولــة بــأغــاني ال حتــمل غــيــر االهـات

- عراقيا البصرة وعربيا لبنان .
{ لقبت اطلق عليك وتعتز به ?

- احمد بدير العراق .
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- الطفولة تعني البراءة. 
{ موقف تتمنى ان اليتكرر بحياتك ?

- فقدان االحبة. 
{ عرف لنا االم ?
- انها احلياة .

{ والوطن ?
- انه السند. 

{ هل غـامــرت في حــيـاتك وجنــحت ومـتى
كانت ?

- كــان ذلك في بـدايــة دخـولي الـوسط
الفني.

{ واين ناهي من الرياضة هل مارستها?
 - انـا من عـائـلـة ريـاضـية اخـي بطل
اسـيا بـالعـاب الـقوى وابن اخي العب

ـمثـل  ناهي مـهدي الذي ومن بيـنهم ا
جــــســـد ادوارا ســــتــــبــــقى فـي ذاكـــرة
اجلمـهور  ومـعه كان لـنا هـذا احلوار

بعيدا عن اسوار الفن :
{ اوال نـود ان نتـعرف عـلى الـهوايـات التي

حتبذها بعيدا عن الفن? 
- اهوى الطبخ.

{ تاريخ لن يغيب عن ذاكرتك ?
- يوم وفاة زوجتي.

{ متى جتد نفسك في قمة السعادة ?
- وجودي مع بناتي يسعدني.
{ زميل تتواصل معه باستمرار ?

- الفنانة اسماء صفاء .
{ اللون الذي تفضل ?

- احب اللون االسود .
{ متى تذرف دمعة ?

- في اي موقف انساني .
{ مدينة عراقية وعربية عشقتها ?
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ـصريـة رانيـا يوسف حـقيـقة مـثـلة ا كشـفت ا
خـطـوبـتـها بـعـد أن ظـهـرت مـرتـديـة خا في
كـوالـيس مـسـلـسلـهـا اجلـديـد شارع  9 الـذي
قرر عرضه خارج يتم تـصويره حالياً ومن ا
ـقـبل. وقـالت رانـيـا في ـوسم الــرمـضـاني ا ا
مـقــابـلـة مع بــرنـامج (اي تي) بــالـعـربي:( دي
دبلـة الشـخصيـة (راجيـة) مش دبلـتي وإحنا
بـنـصـور من السـادسـة مـساء حـتى الـعـاشرة
صبـاحاً مشاهد األكـشن وانقالب السيارات
ــــســـلـــسـل).وأضـــافت: واحلــــوادث في ا
(شارع  9هو شارع حقيقي في منطقة
عـادي ومليء بـالقـصص احلقـيقـية ا
وكـلـنـا جـيـران نـعـرف بـعـضنـا خالل
سلسل). وتـابعت (أجسّد أحـداث ا
سـلسل شخصية إمرأة تدعى في ا
(راجــيــة) وهي طــبــيــبــة نــفــســيـة
تكـتشف خيانة زوجها لها في أول
ـوضوع حلـقـة وحتـاول مواكـبـة ا
لتـسـير حـيـاتـها ونـرى عـلى مدار
األحـــداث كـــيــفـــيـــة تــعـــامـــلـــهــا مع

رضى). ا
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ـاضـيـة عن الـروائـي الـعـراقي حتـدث مـسـاء اجلـمـعـة ا
(تـاريخ الــروايـة الــعـراقــيـة) بــورشـة عــمل الـكــتـرونــيـة

نظمتها كلية التربية للبنات في اجلامعة العراقية.
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االعـالمي والـــشــاعـــر الـــعــراقي
كـــان شـــعــــره مـــحــــور رســـالـــة
ماجـستير قدّمتهـا الطالبة هاجر
حمـودي الى كليـة التربيـة للعلوم
ثنى بعنوان اإلنسـانية بجامعـة ا
طـلب محـمود) ونالت (شعـرية الـفضاء في شـعر عـبدا

عنها الشهادة بدرجة جيد جدا.
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ي العراقي صدر له في القاهرة مؤلفه اجلديد األكـاد
عنون (الغنوص في الفكر الديني). ا
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وزيـر الـثــقـافـة االرادني تـفـقـد االعــمـال االنـشـائـيـة في
مــركـــز جــرش  الـــثــقــافـي الــذي يــقـــام عــلى مـــســطح
مـسـاحته  3600 متـر مـربـع  بـعـد افـتتـاحـه فـعـالـيات

موسم البيدر الثقافي في جرش ايضا.
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الـكــاتب الـسـوري انـتـهى من كــتـابـة اجلـزء الـثـاني من
سـلسل الشامـي (بروكار) وسيـنطلق تصـويره مطلع ا

قبل. العام ا
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صـري يتـحدث مـسـاء غد الـثالثاء عن (دور الـروائي ا
ـو الــفـكـر االنـسـاني) بــفـعـالـيـة الـروايـة الـعــربـيـة في 

افتراضية ينظمها منتدى الفضاء العربي.
œUOł VŠU

ـســرحي الــعــراقي نــال شـهــادة الــدكــتـوراه اخملــرج ا
بدرجـة امتيـاز من كلية الـفنون اجلـميلـة بجامـعة بغداد
ـعـنـونـة (تـمـثالت الـوجـوديـة وأشـتـغاالت عـن رسالـته ا

سرحي العراقي). اجلمالية في منظومة العرض ا
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اخملـرج االردني يـشارك فـيـلـمه الـروائي الـطويل (200
مـتـر) في مـســابـقـة االفالم الـروائـيـة الـطـويـلـة بـالـدورة

هرجان اجلونة السينمائي في مصر. الرابعة 

مـؤثر صـوتي بـعد الـتـسجـيل تـوخيـاً لـلحـفاظ
عــلى الــطــابع اخلــام. وقــال ســبــريــنــغــســتـ
(أجنـزنـا هــذه األسـطـوانـة خـالل خـمـسـة أيـام
فــحــسب وكــانت واحــدة من أفــضـل جــلــسـات
التسجـيل التي عرفـتها). ونشـر سبرينـغست
عـلى مـوقـعه  مـقـطع فـيـديـو لـعـمـلـيـة تـسجـيل
ــلــكه في األســطــوانــة فـي االســتــديــو الــذي 
نيـوجيـرسي.وتتـحدث (لـتر تـو يو) عن كـلمات
كـــتـــبت بـــاحلــبـــر والـــدم نـــابــعـــة من أعـــمــاق
ـرافق إي ستريت بـاند سبـرينغـست القلب.وتُ
مــنــذ أســطــوانــته األولى (غــريــتــيــنــغــز فـروم
أسبوري بارك إن جي) مع أنها لم تشارك في
وسيقـية.ولم تتعاون الفرقة مع كل مشاريعه ا
ســبــريـنــغــسـتــ مـنــذ جــولـتـه ذي ريـفــر عـام
وتعود آخر أسطوانة لنجم الروك البالع.2016
سبـعـ عامـاً إلى الـعام  2019وحمـلت عـنوان

(وسترن ستارز).

غنـي األمريكي { نيـويورك (أ ف ب) - أعلـن ا
بـــروس ســبــريـــنــغــســـتــ اخلـــمــيس إصــدار
قـبل أسـطـوانـة جديـدة في  23تـشريـن األول ا
سـجـلهـا في خـمـسـة ايـام فـحـسب مع شـركائه
الــتــاريـخــيــ فــرقــة إي سـتــريت بــانــد.وهـذه
ـتـوقـعة الـتي حتـمل عـنوان األسـطوانـة غـير ا
ــســجــلــة في (لــتـــر تــو يــو) هي الــعــشـــرون ا
ـــؤلف ـــغـــني وا اســـتـــديـــو خالل مـــســـيـــرة ا

. ستمرة منذ  50عاماً ا
وتـتـضــمن األسـطـوانـة تـسـع أغـنـيـات جـديـدة
وإعادة لـثالث سـجـلت قـبل صدور األسـطـوانة
ـلـقّب بوس في الـعام األولى لسـبـرينـغسـت ا
وأوضح ســبــريــنـغــســتــ عــلى مــوقـعه.1973
اإللـــكـــتــــروني الـــرســـمي أنـه (يـــحب اجلـــانب
العاطفي في أسـطوانته اجلديـدة التي سجلت
في ظـروف حــفـلـة مــوسـيـقـيــة مع إي سـتـريت
بانـد).ولم يُضَف إلى األسـطوانـة أي صوت أو

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
إحـتـفــلت الـنـجـمـة بـيـونـسـيه بـعـيـد
مـــيالدهـــا الـــتــاسـع والــثـالثــ مع
زوجهـا مغـني الراب األمـريكي جاي
زي وأبــنـائــهـمــا الــثالثـة عــلى مـ
يـــخت فــاخـــر بــأحــد الـــشــواطئ في
كــرواتــيـــا وإســتـــأجــرته مـــقــابل 2
مـــــــلـــــــيـــــــون دوالر أمـــــــريـــــــكـي في
األســبـــوع.يــبــلغ طــول الــيــخت 107
أمـتـار ويـضم  8غـرف نـوم إضـافـة
إلى غـرفـة رئـيـسيـة وحـمـام سـبـاحة

كبير.
وذكرت صحـيفة (متـرو) البريـطانية
أن الــيــخت يــتــسع لـ  12ضــيــفـاً (ال

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

—u¦ «

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

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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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.
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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 .
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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
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صـري أشرف عبـد الباقي عن ـمثل ا كشف ا
اســــبــــاب حــــبـه لالخــــراج واجتــــاهـه له في
مـسـرحـيـة  صـبـاحـيـة مـبـاركـة الـتي تـعـرض
وقع حـالـيا في الـقـاهرة. وقـال اشرف وفـقـا 
ـتـعـة كبـيـرة وهـو يـخرج الفن (انـه يشـعـر 
رة عمل مسـرحي) كما نوه ان هـذه ليست ا
االولى الـتـي يـخـوض فـيـهـا جتـربـة االخراج
سرحية سرحي موضحا (انه كان مخرج  ا
عادي الـتي عرضت على مسرح ة في ا جر
ـسـرح جنــيب الـريـحـاني) واكــد انه يـحب ا
ـثـال او مــخـرجــا وانه كــثــيــرا ســواء كــان 
يــعـتــبــره حتـديــا له. مــسـرحــيــة صـبــاحــيـة
مباركة من بـطولة علي ربيع و أوس أوس
وسـلـيــمـان عـيـد وطـاهـر أبــولـيـلـة وحـسـام
داغر وأحمد سلطـان ونيف التوني وملك
يـاسـر ونـيـلـلي مـحـمـود ومـحـمـد مـغاوري
ومـحـمـد مـنـصـور وصـمـيـدة وجـابـر فراج
وهــاني فــاروق وضـحـى نــصـرالــدين واالء
ــــصــــري عـــــلي ونــــيــــرة عـــــارف وعــــلى ا
ومــصــطــفـى نــاجى.وهي من تــألــيف أحــمــد
عـبـدالـوهـاب وكـر سـامي وديـكـور دكـتـور

ن بـهـجت قـمر مـحـمـود سـامي وأشـعـار أ
وجي تدريب غنائي دكتورة وأحلان أحمد ا

ان حسني إخراج أشرف عبد الباقي. إ

بغداد
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والــعــبـارات (احلــسـيــة) الــواضـحــة  كـيف
يــصح تـربـويـا  ان تــتـأوه طـفـلــة ال يـتـعـدى
عـمرها السنوات العشر  تعرض نفسها ان
تـكـون سـجـيـنـة مـتـيـمـة وسـجـانـهـا يـتـحـكم
بــحـيــاتـهــا ضـمـن مـشــهـد درامي لالنــدمـاج
الـــفـــاجع ( اقـــبـل اعـــيش بـــســـجن لـــو انت
ســجـاني )  او ان يـتــلـوى طـفـل  او طـفـلـة
بـعـمـر الـورد بأغـنـيـة الـساهـر ( اگـعـد راحة
خل الليلة تمر براحه) وفق حتذير ملغوم  .
 مــا اقـوله لـيس ورعــاً  بل قـراءةً مـنــطـقـيـةً
تــدعــو الى عـزل اهــتــمـامــات الـطــفــولـة عن
اشــكــالــيــات الــعــشق  ولــوعــات االفــتــراق
ـرأة والــرجل عــنـدمـا وتــوهـان احلب بــ ا
وهــــالــــني ان يــــضــــرب في عــــمـق الـــذات  
تـشــخـيـصـات قـالـهـا  عـلــمـاء نـفس  بـيـنـهم
االمـريــكي اريك فـروم ــاني الــفـيــلـسـوف اال
ــــبـــكـــرة مــــحـــذرين مـن ولع  الـــطــــفـــولـــة ا
بــتــطــويـحــات الــوجــد  والـوجــد هــو شـدة

العشق.
يــحـذر ايـرك فـروم  في فـن احلب  من مـغـبـة
زدحـمة ـقاطـعـات) ا سـحب الـطفـولـة الى (ا
شـاغل االستـهالكية احلـسيـة التي حتكم بـا
عـــالم الـــكــبـــار حــبـــا  او خــصـــومــات  او
انــقـطـاعــات  اوتـبــادل بـتـهم اخلــيـانـة  او
ــفـــضــوح  وتــســجــيل الــتـــغــنج والــدالل ا
مــــــواقـف مع كـل مــــــا في ذلـك مـن مـــــرارات
عـاطــفـيـة  ! احلـال ان في ذلك مـرانـاً مـبـكـراً
ــواربــة والــتــشــاكي عــلى عــلى الــلــوعــة وا

حــــــــــســـــــــاب
الـــــــعـالقــــــات
الــنــقــيــة الـتي
حتـــــتــــاجــــهــــا
الــطـفـولـة  ولـكم
ان تـــــــتـــــــصـــــــوروا
اطــفـاالً  يـتــربـون عـلى

مـــشــــاغل من هـــذا الـــنـــوع
كـــيف تـــكـــون اســـتـــعــداداتـــهم

مـستقبالً . اجزم ان الساهر تورط في
مـهـمـة فـحص اصوات اطـفـال مـقـابل اجور
الي الذي ـبلغ ا مـنعدمة قـيمياً مـهما  كان ا
قـبضه مـرتفـعاً مثـلمـا تورطت عـوائلهم في
ـتــاجـرة بـأصــوات ابـنــائـهم ذلك  مــقـابـل  ا
والـنـزول في فـنـادق درجـة اولى والـتراقص
وذرف دمـــوع الـــفـــرح امـــام الـــكـــامـــيـــرات(
بـاالجنـازات) التي حـقـقهـا االبـناء  وكـأنهم
جــلـبـوا كــنـوزاً  . اســأل هـنـا مــاهـو الـربح
االعــتـبــاري الــذي حـقــقه الـســاهــر  من تـلك
ـهـلـهلـة. كـان االحرى به ان ـهـمـة الفـنـية ا ا
يـتـفـرغ ولو قـلـيالً من زمن شـهـرته الـشاسع
لالغـاني التي تصون براءة الطفولة  اليس
كــذلك  فــهـو فــنــان يـحــمل رســالـة... هــكـذا
يـصـنف نـفـسه ?مـشـكـلة الـسـاهـر ومـطـرب

ـصـفـقـ لـهم   اخــرين االنـبـهـار بـكـثــرة ا
وتــلك احـدى الــغـوايـات الــتي تـدفــعـهم الى
سؤولياتهم اهمال االختيارات التي تليق 

االجتماعية الالزمة ! كاظم الساهر

ـنـتـخب الـوطــني بـكـرة الـسـلـة وانـا ا
العب منتخب البصرة بكرة اليد.

{ عمل فني تعتز به ?
- مسلسل (الباشا).

{ مــا هي الـوسـيـلــة االعالمـيـة الــتي تـعـتـز
بها?

- مـــــــــــــــــــواقـع
تـــــــخـــــــتص
بـــنـــشـــاطي
الـفنـي على
(يوتيوب).

ناهي مهدي
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أشرف عبد الباقي
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ــكـون من 34 يــشــمل طـاقـم الـعــمل ا
شخـصاً) ويحـتوي أيـضاً على 8
غرف فاخـرة بحمامـات داخلية
وســــــبـع غــــــرف لــــــكــــــبـــــار
الـــشــخــصـــيــات وجــنــاح
رئيسي كما فيه حمام
ســـــبــــــاحـــــة عــــــلى
السـطح ومسرح
ومـــــنـــــتـــــجع

صــــــــحي.

بروس سبرينغست

بيونسيه 
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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

X¹uJ « VO²
في الـلـسـان الـعـربـي وفي مـعـاجم الـلـغـة.. يـسـهل تـعـظـيم االشـيـاء
وتصغـيرها تمجيدها وتفتيتها.. واول انتباهة لي في جدل االسماء
سعودي االبـتدائية في عاني وكـنت  حينـها تلمـيذا في مدرسـة ا وا
منطـقة اجلعيفر اني سألت مدرس اللـغة العربية استاذ موحان عن
معنى كلمة ( اجلعيفر)...  فقال حينها  (تصغير اسم جعفر وتعني

النهر).
ـرحوم والدي صاغيا  الى حديث وعنـدما عدت الى البيت.. وجدت ا
الـزعيـم الراحل عـبـد الكـر قـاسم وهـو يتـحـدث عن حقـوق الـعراق
فـي (الـكـويت) الـتي كــانت  ضـمن واليـة  الـبـصــرة  في عـهـد الـدولـة
العثـمانية واضـاف والدي.. وكان كثـير االصغاء الى نـشرة االخبار
ـلك غازي طـالب بعـودة الكـويت وتبـعه نوري من راديو بـغداد/ ان ا
الــســعــيــد ايـضــا.. مــات  والــدي.. ولم يــشــهــد جــنـود صــدام وهم

. يدخلون الدولة (الشقيقة ) دخول احملررين الفاحت
ـيـاحي من اهل مديـنة وفي مـتوسـطة الـعـطيـفيـة كـان زميـلي هادي ا
ــسـتــفـســر ( يــعـني الــكـوت..اكــبـر من الـكــوت فـقــلت له بــصـيــغـة ا

الكويت).
وبـ مفـردات اجلـعيـفر  والـكـويت والكـوت توسـعت الـذاكرة  بـعد
االسـتـعـانـة بـقـواميـس اللـغـة ومـنـاهج عـلم الـكالم.. وفـهـمت بـعـدها
الـفرق الـكبـير بـ الكتـاب والكـتيب والـدولة والـدويلـة.. وان  مفردة
الكوت  تـعني القلعة وتتكون من سور وخندق.. وتصغيرها الكويت

اي (القليعة ).
هـذه ( الـقــلـيـعــة)..يـا ســادتي  /  امـتـدت اســوارهـا وخـنــادقـهـا و
وصــلت الى مــشـارف الــبــصـرة مــسـتــفــيـدة من تــقــهـقــر االوضـاع
السيـاسية واالقتصادية  واالجتـماعية في العراق بسبب االحتالل
ـدمـر لـلـدولـة الـعراقـيـة الـقـويـة.. وبـسبـب رخص الـعمالء االمـريـكي ا

وخيانتهم ووضاعتهم.
امـارةالـكـويت تـاريـخيـا.. كـانت ( ارضـا لـلـوافـدين ) وهي خـلـيط من
عـوائل حجـازيـة وجنديـة ومن مـدينـة البـصـرة والزبـيـر.. وغيـرها..
من وعندمـا قالت  الشاعرة سعاد الصباح في  قصيدتها ( انا نخلة
ربـد الشـعريـة ثارت ثـائرة جـنوب الـعراق ) في احـد مهـرجانـات  ا
الوسط الـسيـاسي واالعالمي  في دولـة الكـويت وتنـاسى هؤالء ان

شاعرتهم من مواليد مدينة الزبير  العراقية.
في غــزو الـكــويت.. ال اظن ان الــعـراقــيـ فــرحــوا  بـالــغـزو وضم (
الكـويت الى الوطن االم ).. الن الكويت وبـسبب تقاعس الـسياسي
الـعـراقـيـ وغـفـلـتـهم لم تـعـد قـلـعـة وخـنـدقا وسـورا.. بل هـي امارة
ـية.. معـترف بـهـا  عربـيا  واقـليـمـيا  ودولـيا وشـركة اسـتـثمـار عا
ولـهذا سـارعت القـوات االمريـكـية  والـبريـطانـية.. السـتعـادة ابارهم

الية. النفطية و بنوگهم ا
وعندمـا سقط نظام صدام قلنا سيرتاح االخوة في الكويت وتنتهي
احزانهم ويـتنازلوا عن ديونهم ويبدأوا صـفحة سياسية جديدة من
الـعالقات االخـويـة والسـيـاسيـة  والـدبلـومـاسيـة.. لـكن واقع احلال
اثبت انهـم لم يكتـفوا بـسقوط  نـظام صـدام .. بل استـمروا في خنق

وقتل العراق من الوريد الى الوريد.
سلسـلة من االجـراءات والسيـاسات.. من  ميـناء مبـارك واالستيالء
على خور عـبد الله وضم جـزيرة بوبـيان التي كـانت جزيرة مـفتوحة
ـعاونة االمـريكان للعـراق والكويت.. ورسم خـارطة حدوديـة جديدة 
والبريـطاني و مـحاصرة الـصيادين الـعراقيـ  والتشـجيع القامة
اقـلـيم البـصـرة.. واخـرهـا الرغـبـة في ربط سـكك احلـديـد باالراضي
الـعراقـيـة.. كل هذه الـسـياسـات ال تـساعـد عـلى بنـاء عالقـات ودية

وبحسن نية.
ال نـــنــتــظــر .. خــيــرا من وزراة اخلــارجـــيــة الــعــراقــيــة.. و وفــودهــا
ـوظف وطني ـفـاوضـة..فـهذه الـوزارة لم تـات بـوزيـر  وطـني وال  ا
وظفـ ( اوالد محاصصة ) دخالء  على وقف وطـني معظم ا وال 

الـسلك الـدبـلومـاسي غـرباء عـلى الـشعـور الـوطنـي..الينـظرون
الى مــصـالح الــعــراق بـقــدر  حـرصــهم عــلى مـصــاحلـهم

اخلاصة.
نــقـــول لالخــوة فـي  الــكـــويت.. الــدول الـــذكــيــة التـــبــني
مصاحلـها عـلى حساب  دول تـعيش تقـهقرا وتـراجعا
والذين يـقرأون الـتاريخ جيـدا.. هم رجال الـدولة فقط
من الــذين يــعـرفــون  ان دول الـتــقـهــقـر والــتـراجع
ستعود يوما قوية جبارة وستسترد حقوقها كاملة.
عــنـدمـا ســقـطت الــدولـة الـعــثـمـانــيـة  تــكـبـيــلـهـا
ـدة مـئة ـعـاهدة لـوزان و ـعـاهـدة سيـفـر ثم  
عام.. وهـاهو الـرئـيس التـركي اردوغان يـسعى
ـة ـعـاهـدات الـقـد الـيـوم لـلـتـخـلص من قـيـود ا
اجلـائرة التي ستنتهي في
2023. . فهل يستفيد
اصـحـاب (الـكـتـيب)
مـن قـــــراءة كـــــتـــــاب

التجربة التركية.
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{ الـبنـدقية  –وكـاالت - فاز الـفيلم
األمــريـكـي (نـومــادالنـد) بــاجلـائـزة
األولـى (األسد الـذهـبي) فـي الدورة
الـسـابـعـة والسـبـعـ من مـهـرجان
الـبندقية السينمائي الذي يُعدّ أول
مـناسـبة تُقـام أمام اجلـمهور احلي
مـــــنـــــذ بـــــدايـــــة وبـــــاء كـــــورونـــــا
ي.ومخـرجة الفـيلم األمـريكية الـعا
مـن أصل صــــيــــنـي كــــلــــويه جــــاو
الـبـالـغة  38عـامـا كـلـوي تـشاو هي
أول امــرأة تــفــوز بــاجلــائــزة مــنــذ
عــقـد.وقـد كـانت اخملــرجـة صـوفـيـا
كـوبوال آخر امرأة تـفوز بهذه
اجلــائـزة عـام  2010عن
فــيـلــمـهـا (مــكـان مـا).
ومـــنــحت الـــلــجــنــة

ـمثـلـة االستـرالـية (الـتي تـقودهـا ا
كـــيت بالنـــشـــيت) جــائـــزة (األســد
الـفـضي) لـوصـيـفـ أحـدهـا فـيـلم
ـكـسيـكي مـيـشال فـرانـكو اخملـرج ا
(نـظـام جـديـد) (نـيـو أوردر)واآلخـر
هـــــو الـــــدرامـــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــيــــة
الـيابـانيـة(زوجة جـاسوس) (وايف
أوف إيـه ســـــبـــــاي) لـــــكـــــيـــــوشي
كـــــــوروســــــاوا. وتـــــــدور أحــــــداث
(نــومــادالنــد) وفــقـا لــلــبي بي سي
حول امرأة أمريكية تنطلق لتعيش
كــبــدويــة حــديــثــة بــعــد االنــهــيــار
االقـتصادي لعام .2008الـفيلم الذي
تـلـعب فـرانـسيس مـكـدورمـاند دور
الـبـطولـة فيه جتـري أحداثه وسط
قـبيـلة جديـدة من كبـار السن الذين

يـــســـكـــنـــون احلــافـالت رغــبـــة في
الــــتــــجــــول في الــــغــــرب.وتـــلــــعب
مــكــدورمــانــد الــفــائــزة بــجـائــزتي
أوســـكــار دور أرمــلـــة تــنـــطــلق في
الـطريق عـندما تـفقـد منزلـها. وقال
بـــيـــتــــر بـــرادشـــو من صـــحـــيـــفـــة
الــغــارديــان إن (أداء مـاكــدورمــانـد
الـهاد في الفيلم قد يكون األفضل
هـنية).وأصرت تشاو في حـياتها ا
( 38عــامــا) الــتي اخــتــارت ســكـان
حـافـالت حـقـيـقـيـ لـيـمـثـلـوا أمـام
مـاكـدورمـاند عـلى أن الـفـيـلم ليس
ســــيــــاســــيـــا.ومـع ذلك اعــــتــــبـــره
ثابة قصة رمزية خفية الكثيرون 
ـتحدة حيث عـن تراجع الواليات ا
ــتــواضــعــون تــمــسـك أبــطــالــهــا ا

بــــاخلـــيــــوط األخـــيـــرة مـن احلـــلم
األمـريـكي. وعـلـقت اخملـرجـة كـلوي
تــشــاو عــلى نــيــلــهــا اجلــائــزة في
رسـالــة بـالـفـيـديـو صـورتـهـا داخل
حـــافـــلـــة في بـــاســاديـــنـــا بـــواليــة
كـــالـــيـــفــــورنـــيـــا في مـــؤشـــر إلى
ستـمرة لألزمة الصحية الـتبعات ا
ــيــة الــتي حــالت دون ســفــر الــعـــا
طــــواقـم عــــمل أفالم كــــثــــيــــرة إلى
الــبـنـدقـيــة.واكـتـفت الــسـيـنــمـائـيـة
بـــالــقــول وفـــقــا لـ(أ ف ب) (شــكــرا
ــمــثــلـة جــزيال) فــيــمــا صــرحـت ا
فـرانـسس مـاكدورمـانـد الـتي كانت
جالسة بجانبها (شكرا جزيال على
هــذا األســد الـذهــبي. شــكــرا ألنـكم
اسـتـقـبـلـتـمـونـا في مـهـرجانـكم في

هـــذا الــعـــالم الـــشــديـــد الــغـــرابــة.
سـنـعـاود الـلـقـاء مـجـددا). وحـصل
اخملــرج الـروسي اخملـضـرم أنـدريه
كـونشالوفسكي على جائزة خاصة
من جلـنة التحكيم لفيلم دير كمريد
(الــرفــاق األعــزاء!) الــذي يــتــنــاول
قـصــة مـذبـحـة عـمـال مـضـربـ في
نــوفــوسـيــبـيــرسك وكــان مـرشــحـا
لــــــلـــــــفــــــوز بــــــجـــــــائــــــزة األســــــد
ـمثلـة البريـطانية الـذهبي.وفازت ا
فــانـيــســا كـيــربي الـتـي ذهـبت إلى
الـبنـدقيـة بفـيلـم بـجائـزة أفضل
ــثــلــة عـن أداء دور امــرأة تــفــقـد
مـولـودتـهـا خالل والدة مـنـزلـية في
فـيـلم بـيـسـيس اوف وومـن (حـطام
ثل امـرأة).وذهبت جائـزة أفضل 
لإليـــطــالي بــيــيــر فــرانــشــيــســكــو
فــافـيـنـو.  ×ومــهـرجـان الـبــنـدقـيـة
الــذي عـادة مــا يـحــضـره أكــثـر من
عـشــرة آالف مـديـر تـنـفـيـذي ونـاقـد
وصـحـفي إلى جـانب رواد صـنـاعة
الـسينـما أول مسابـقة أفالم دولية
كــبــرى تـســتــمـر بــعــدمـا  إلــغـاء
مـنـافسـات أخـرى في جمـيع أنـحاء
ــــا في ذلك مــــنــــافـــسه الــــعــــالم 
الـــــرئـــــيـــــسـي مـــــهـــــرجـــــان كــــان
هرجان السينمائي.ووصف مدير ا
ألـبـرتو بـاربـيرا احلـدث بـأنه (نوع
مـن االخــــتــــبــــار لــــصــــنــــاعـــة
الـسيـنمـا التي تـستـعيد
مـــكــانــتــهـــا بــبطء مع

اسـتـئـناف بـعض عـمـليـات اإلنـتاج
وإعــادة فـتح دور الـسـيــنـمـا حـتى
مـع استـمرار حـاالت كوفـيد- 19في
االرتـــفـــاع فـي أجـــزاء كـــثـــيـــرة من
الـعــالم). وفي إيـطـالـيـا يُـنـظـر إلى
ــــهــــرجــــان عــــلى أنه بــــادرة أمل ا
وعـودة إلى احلياة العادية في أول
دولــة في أوروبــا تــعــاني مـن أزمـة
ــيـة. وبــاء فــيـروس كــورونــا الـعــا
ووصـــــــفت نـــــــســــــخــــــة  2020مـن
ـهـرجان بـأنهـا متـواضعـة مع ما ا
ــعــتـاد يــقــرب من نــصـف الــعــدد ا
لـلــحـضـور وغـيـاب األفالم الـكـبـرى
ــيـزانـيـات الــضـخـمـة وعـدد ذات ا
ــــــــقـــــــاعـــــــد في أقـل مـن األفالم وا
ـسارح التي احترمت فيها قواعد ا
الـــتـــبـــاعـــد االجــتـــمـــاعي. وكـــانت
الــكــمــامـات إلــزامــيــة ومـعــقــمـات
األيــدي وفـيــرة و قـيــاس حـرارة
هرجان الـرواد عند دخـول أرض ا
وحــذرت الالفـتـات احلـمـراء في كل
مـكان احلـضور من جتـاهل احترام
إجــــراءات مـــكــــافــــحـــة فــــايـــروس
ـنافـسـة الـرئيـسـية كـورونـا. وفي ا
عــلـى اجلـائــزة األولـى كــان هــنـاك
ثـــــمــــانـــــيـــــة أفالم أخـــــرجــــتـــــهــــا
نــســاء.ويـأمـل الـبــعض أن يــعـكس
ذلك اجتـاهـا جـديـدا لـلـمـهـرجـانـات
بـــعـــد انـــتـــقـــادات في الـــســـنــوات
ـــاضـــيــة بـــســـبب االفـــتـــقــار إلى ا

. التنوع ب اجلنس

لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت
ية سيلينا غوميز انها الفنانة العا
تعرضت للضغط النفسي خالل
هنية ولهذا السبب مسيرتها ا
دة قررت االبتعاد عن األضواء 
سنت واللجوء إلى مركز

للصحة العقلية للحصول على
ناسب. وتابعت العالج ا

مشيرة الى أنها كانت تعاني
اضي من تضارب في ا

شاعر وعدم قدرتها على ا
السيطرة على أحاسيسها.وفي
عبرت سيلينا حديث مع مجلة 

شاهد عن ندمها على ا
اجلريئة التي قدمتها : (فعلت
أمور ال تعبر عني كان هناك

ضغط كبير ألبدو بالغة أكثر في
ألبومي  Revivalوشعرت

بحاجة إلى كشف
جسدي.. في احلقيقة لم

أشعر بأني ذلك
الشخص).

{ ســنــغـافــورة (أ ف ب) - يــجـرّب
بـاحـثـون في سـنغـافـورة درعـا ضدّ
الــضــجـيـج تـقــضي عــلى الــضــجّـة
اآلتــــيـــة مـن اخلـــارج فـي الـــشــــقّـــة
بــواسـطــة مـكــبّـرات صــوت تـوضع
أمـام نافـذة مفـتوحـة.ويقـضي األمر
بـاسـتـخـدام الـضجّـة لـلـقـضـاء على
الـضـجّـة بحـسب مـا قـال غان وون
ســنغ الــذي يــقــود فــريـق األبــحـاث
ـــشــروع في جـــامــعــة حـــول هــذا ا
نـانـيـانـغ لـلـتـكـنـولـوجـيـا في هـونغ
كـــونغ حــيث غـــالــبـــا مــا يــشـــتــكي
الـسـكـان من الـضـوضـاء اآلتـيـة من
اخلــارج.وقـد وضع الــبـاحــثـون 24
مـكبـرّا صـوتيـا صغـيرا عـلى شبـكة
مــعــدنــيـــة أمــام نــافــذة مــفــتــوحــة
لــتـشــكــيل مـا يــســمّـونه درعــا ضـدّ
الـضجيج.وعندمـا حتدث ضجّة ما
في زحـــمـــة ســـيـــر أو عـــنـــد مـــرور
الـقــطـار مـثال يـصــدر هـذا الـنـظـام
مـوجـات صـوتـيـة تـبـطل الـضـجيج
الــــــــــوارد إلـى الــــــــــشــــــــــقّــــــــــة مـن
ــكن لــهــذا الــنــظــام أن اخلــارج.و
ــــعـــدّل 10 يــــخـــفّـض الـــضــــجّـــة 

ديـسيـبل وهـو أكثـر فعـاليـة في ما
يـــخـصّ الـــضـــجـــيج الـــصـــادر عن
الـقطارات أو ورشات البناء لكن ال
مـفـعول لـه على أصـوات لـيست في
احلــسـبــان مــثل نـبــاح كــلب. عـلى
ـتـوقع أن يـبـاع صـعــيـد آخـر  من ا
التاج ذهبي اللون الذي كان مغني
الــراب األمــريــكي بــيــجـي ســمــولـز
يــضـعه عـلـى رأسه في آخـر صـورة
ئات آالف الـتقطت له قـبل مقتـله 
الـدوالرات في أول مـزاد تـقـيـمه دار
قتنيات متعلقة سـوذبيز للمزادات 
بـعالم مـوسيقى الـهيب هـوب.وبعد
اهــتـمــامـهـا بــاألحـذيــة الـريــاضـيـة
وحـقائب اليد خالل األعـوام القليلة
ـــاضــيـــة تــكـــرس دار ســوذبـــيــز ا
مـزادها لشـهر أيلـول من أجل ثقافة
الــهـيب هــوب لـتــعـرض نــحـو 120
مـجــمـوعـة تـضم أجــهـزة سـتـيـريـو
مـتـنقـلة وصـورا للـمـغني األمـريكي
ســــنــــوب دوج وحــــقـــــائب لــــويس
فـيتون.وقالت سوذبيز (إن هذه هي
أول عـملية بيع تـقيمها دار مزادات
وسيقى ية وتخصص بكاملها  عا

الــهــيـب هــوب وتــقــتــفي أثــر هــذا
ـــوســـيــــقى بـــدءا من الـــلــــون من ا
اضي أواخـر سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وحــتى مـنـتـصـف الـتـسـعــيـنـيـات).
وقــالت كـاســانـدرا هــاتـون كــبـيـرة
اخملـــتــــصـــ فـي مـــجـــال الــــكـــتب
واخملـطوطـات بدار سـوذبيـز والتي
قـتنـيات عـملـت على جتـميع هـذه ا
ـرجح أن لـلـمـزاد في تـصـريح(من ا
يــكـون الـتـاج أعـلـى قـطـعـة في هـذا
ــــزاد).وقــــالت ســــوذبـــيــــز(إن من ا
ــرجـح أن يــبــاع الـــتــاج بــقـــيــمــة ا
تـــتـــراوح بــ  200ألف و 300ألف
ـزاد الـذي يـقام دوالر أمـريـكي في ا
في  15أغــســـطس آب. كــان مــغــني
ــــعــــروف أيــــضــــا بــــاسم الــــراب ا
(نـوتـوريـاس بي.آي.جي) قـد وضع
الـــتــــاج عـــلى رأسه عـــام  1997في
صـورة بعنـوان ملك نيـويورك وهو
يـعـرض لـلـبـيع ألول مـرة).وأضافت
هــاتـون (أعـتــقـد أن ذلك الــتـاج هـو
واحــد من أكـثـر الــرمـوز شـهـرة في
عــالم الـهــيب هـوب وثــقـافــة الـقـرن
الــعـشـرين. الـكل فـي جـمـيع أنـحـاء

كـنه تـميـيـز هذا الـتاج ... الـعـالم 
ــكن أن تــرى صــورته مــطــبــوعـة
عــلى الــقـمــصـان وأكــواب الـقــهـوة
وشــمــوع الـصــلــوات. إنه مــعـروف
تـــمـــامـــا).  ولــــقي مـــغـــني الـــراب
ـولــود في بـروكـلـ مـصـرعه في ا

لــوس أجنـلــوس وهـو في الــرابـعـة
والعشرين من عمره بعد ثالثة أيام
من الـــتــقـــاط الــصـــورة وكــان ذلك
ضــمن مــوجــة الــعــداء بــ مـغــني
الـــراب في الـــســـاحـــلـــ الــشـــرقي
تـحدة والتي والـغربي بـالواليـات ا

راح ضــحــيــتــهــا أيــضــا
تـــــوبــــــاك شـــــاكــــور (23
عـامـا) عام  1996 ولـم يتم
حــــــــتـى اآلن كــــــــشــــــــــف
الـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــر وراء
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ـــلــكي { بــرشـــلـــونــة - وكـــاالت- قـــال الـــبالط ا
بـإســبــانــيـا الــســبت (إن األمـيــرة لــيـونــور وريــثـة
العـرش في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص
وجـود حـالـة كـورونـا في مـدرسـتـها). وسـتـخـضع
األمــيـرة الــبــالـغــة من الـعــمـر  14 عــامـا الخــتـبـار
ــدرسـة فــايـروس كــورونـا هـي وزمالء فـصــلــهـا 
(ســــانـــــتــــا مـــــاريـــــا دو لــــوس روســـــالـــــيس) في
ــلــكي إن مــدريــد.وقــال مــتـــحــدث بــاسم الــبالط ا
ــلـكـة لــتـيـتــثـيـا ــلك فـيـلــيـبي ووالــدتـهـا ا والــدهـا ا
ــلـكــيــة في الـوقت ســيــواصالن أداء مـهــامــهـمــا ا
الـراهن الـذي تكـافح فيه إسـبانـيا الحـتواء ارتـفاع
في حاالت اإلصـابة بفـيروس كـورونا. كـان ثمـانية
ماليـــ طـــفل إســـبـــاني قـــد عـــادوا لـــفـــصــولـــهم
دارس اضي لـكن بـعض ا الدراسـية األسـبـوع ا
أغـلقت أبـوابهـا أو بـعض فصـولهـا بعـدما أظـهرت

االختبارات إصابة تالميذ بكوفيد-19 .

{ بودابست  –وكاالت - بـعدما
رأى قــائــد األوركـســتــرا اجملـري
إيفان فـيشـر سيال من الكـمامات
في بــــودابـــسـت واتـــته فــــكـــرة
حتـويل تلك اإلداة الـتي فـرضـها
فــايــروس كــورونــا إلى وســيــلـة
ـوســيـقى.صـمم لالســتـمـتــاع بـا
فـيــشـر كــمـامـة مــوسـيــقـيــة لـهـا
زائـــدتــان من الــبالســـتــيك عــلى
هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما
ا بأربطـة الكمـامة خلف األذن 
يـــــــســـــــمـح لـــــــرواد احلــــــــفالت
ـــوســـيـــقـــيـــة بـــاالســـتـــمـــتـــاع ا
ـوسيـقى بدرجـة أفضل. وقال با
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فــــيـــشـــر قــــائـــد أوركــــســـتـــرا
بـودابـست فـيـسـتـيفـال خالل
تدريب على أحلان للمؤلف
بــــيــــتــــهــــوفــــ ويــــوهـــان
شـــتـــراوس في تـــصـــريح(
جــاءتـي فــكــرة أن تــكــون
أشبه باليد ألننا عندما
نــضع أيــديــنــا خــلف
األذن نسـمع ونـفهم
اآلخــــــر بــــــدرجـــــة
أســـــهـل وكـــــذلك
وسيقى نسمع ا
بــــــــــــدرجــــــــــــــة

أفضل).
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{ سـيـدني (أ ف ب) - ضـلّت ثـالثة
حـــيـــتـــان حـــدبـــاء وهـــو نـــوع من
احلـيتان يتّـجه عادة إلى أنتركـتيكا
في هـذه الفترة من السـنة مسارها
طاف في نهـر تنتشر فـانتهى بهـا ا
فــــيـه الــــتـــــمــــاســـــيح فـي شــــمــــال
أسـتراليا.ويـعتقد العـلماء أن اثن
من احلـيـتـان شـوهـدا أوال في نـهر
ألـيـغايـتـر ريفـر الـشرقي في مـتـنزّه
كـاكادو الوطني في فترة سابقة من
هــذا األسـبـوع رجــعـا إلى الــبـحـر
تنزّه.وما بـحسب ما كشفت إدارة ا
زالت الـسلطات تراقب حوتا واحدا
عـلى األقلّ رصـد في الـنهـر الـسبت
بـحـسب مـا أفاد فـيـتش مـويل أحد
ـــتـــنـــزّه.وكــشف ـــســؤولـــ في ا ا
مـويل(أن الفـرضيـة األكثـر ترجـيحا
هي أن احلــيــتــان كــانت تــعـود إلى
اجلـنـوب وضلّت مـسارهـا) مشـيرا
إلى (أنـه من الصعب مـعرفة إن كان
هــنــاك حــوت واحــد أو حــوتــان ال
ــيــاه الــبــنــيــة الــلــون ســيّــمــا أن ا
تــصـعّب الــتـعـرّف عــلى احلـيـوان).

ـــرّة األولى الـــتي ولـــيـــسـت هـــذه ا
تـرصـد فـيـهـا حـيـتـان خارج سـاحل
اإلقــلــيم الــشـمــالي في أســتــرالــيـا
رة األولى التي يـعثر فيها لـكنها ا
بـــحــسب مـــا يُــعـــتـــقــد عـــلى هــذه
ـداريـة الـثـديـيـات في أحـد األنـهـر ا
في هـذه احملمية الـطبيعيـة الكبيرة
ي ـدرجـة في قائـمـة التـراث الـعا ا
عــــلى حــــدّ قـــول مــــويل. وفــــرضت
ـتـنـزّه حـظـرا جـزئيـا في سـلـطـات ا
ــنــطــقـة حلــمــايــة ركــاب الـزوارق ا
الـذين ليسوا عـلى دراية باجملريات
واحلـــــيـــــتــــان إن كـــــانـت ال تــــزال
مـوجودة عـلمـا أن طول احلـوت قد
يـصل إلى  16مـتـرا ووزنه قـد يـبـلغ
ـيـاه 30طـنّــا.وال تـشـكّل تـمــاسـيح ا
ـاحلة بذاتـها خطرا عـلى احليتان ا
ـشـكـلة هي نـظـرا حلـجـمهـا لـكن ا
وفـق مــويل أن يــعـــلق احلــوت في
مــنـطــقـة نــائـيـة يــصـعـب الـوصـول
سؤول جلّ ما إلـيها إلنقـاذه.وقال ا
نـريده هـو أن نسـتقلّ مـروحيـة غدا

ونلوّح لها وداعا.

{ اوسـلو (أ ف ب) - عُـثـر قـبـالة
السـواحل النـروجيـةعلى سـفيـنة
كـارلـزرويه الــنـازيـة الـتي أغـرقت
ســنــة 1940  . واكــتــشِف حــطــام
السفيـنة مصـادفة على عمق 500
مـتـر تقـريـبـا خالل مـعـايـنـة سلك

كـــــــــهـــــــــربــــــــــائـي بـــــــــحـــــــــري. 
وقال أولي بيتر هـوبرستاد أحد
ـــهـــنـــدســـ في شـــركــة كــبـــار ا
ـــشـــغّـــلـــة لـــلــســـلك ســـتــاتـــنت ا
الـــكــهـــربــائي فـي تــصـــريــحــات
لـوكـالة فـرانس بـرس (في بـعض

األحيان نعثر على آثار تاريخية
لكـنـنا لم نـعـثر يـومـا على حـطام

بهذه األهمية). 
انية وكانت السفينة احلربية األ
الــبـــالغ طـــولــهــا  174 مــتـــرا قــد
أرســلـت في إطــار عــمـــلــيــة غــزو

ــيـة الــنــروج خالل احلـرب الــعــا
الثـانيـة. وبعـد إنزال اجلـنود في
الـــــتـــــاسع مـن نـــــيـــــســــان 1940
تعـرّضت لهـجوم من قـبل القوات
الــنــروجــيــة قــبل أن تــهــاجــمــهـا
غــوّاصــة بــريـطــانــيــة نـســفــتــهـا

بــطـــوربـــيـــد. فـــقـــرّرت الـــقــوات
ــانــيـة إغــراقــهـا قــبــالـة مــرفـأ األ
كـــريــســتــيــانــســانــد في جــنــوب
الـــنـــروج. وقــبـل ثالث ســـنــوات
رصـدت أجــهـزة ســونـار حــطـامـا
بــالـقــرب من كـابل عــالي الـتــوتـر
ـارك غير أن يربط النـروج بالد
الوقت لم يتـسنّ لـ (ستاتنت) كي
زيد من األبحاث بحسب تقوم 
مــا أفــادت الــشـركــة. لــكن في 30
حـزيـران  خالل عـمـلـيـة مـعـايـنـة
لـلــكـابل الـبــحـري بـعــد عـاصـفـة
رصد جهاز مسيّر حطاما ضخما
عـــلى بـــعــد نـــحــو  15 مــتـــرا من
السـلك تعـرّض لـلنـسف بواسـطة
طـوربـيـد... سـرعـان مـا تـبـيّن من
مــدافـعـه وأحـد الــرمــوز الـنــازيـة
عــلـيه أنه ســفـيــنـة تــعـود لــفـتـرة
احلـــرب وفق بـــيــان ســـتـــاتــنت.
تحف البحري في النروج وأكّد ا
أن احلــــطــــام هـــو لــــســــفــــيــــنـــة
كـارلـزرويه التـي لم يعـثـر عـلـيـها
ســنــة. مـــنــذ إغـــراقــهـــا قــبل  80 
وكـانت هـذه الـسـفـيـنة الـتي يـقع
حـــطــامــهــا عـــلى بــعــد  13 مــيال
بـحـريـا عن كـريـسـتـيـانـسـانـد قـد
انـيا شيّـدت في كيـل في شمـال أ
ووضــــعت في اخلــــدمـــة ســــــنـــة
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