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القـى االتفاق بـ بغداد واربـيل بشأن
تــطـبـيع االوضــاع واعـادة االسـتـقـرار
في قــضـاء سـنــجـار الـتــابع حملـافـظـة
يا   فيما وصف نينوى   ترحيبا ا
اخلـبير الـقانوني طـارق حرب االتفاق
بــالـتــاريـخي ويــتـوافق مع الــدسـتـور
والـقـانون   كـونه سـيـعـزز الـسـيـطرة
ـســتــويــ االمـني االحتــاديــة عــلى ا
واالداري فـي قــضــاء ســنــجــار. وقــال
حــــرب لـ(الـــزمـــان) امـس ان (اتـــفـــاق
بـغداد واربـيل بشـأن تطـبيع االوضاع
في سـنجار يوافق الـقانون والدستور
وبـعـيـد عن مـا يـتـحـدث عـنـه االخرون
ـادة 140)  بــأنه بــدايــة لــتــطــبـيـق ا
واضاف ان (هذا التطبيع يعزز وجود
الـسـلـطة االحتـاديـة وسـيطـرتـهـا على
ــــســــتــــويــــ االمــــني واالداري في ا
الـقـضاء كـما يـسهم بـطرد اخلـارج
ـهـد الى عـودة عـن الـقـانـون وكــذلك 
). وعــقــد رئـــيس مــجــلس الـــنــازحــ
الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي اجـتمـاعاً
مـع مسؤولـ في احلكومـة االحتادية
وحــكــومـة اقــلـيم كــردســتـان  بــشـأن
اإلتـفاق على إعادة االستقرار وتطبيع
ثـلة األوضـاع في سنـجار بـحضـور 
تحدة في العراق األمـ العام لأل ا
جــيـنـ بالسـخــارت. وأكـد الـكـاظـمي
ـكتـبه تـلـقـته (الـزمان) بـحـسب بـيـان 
ـلـفات امـس ان (إتمـام اإلتـفـاق عـلى ا
اإلداريـة واألمـنيـة في قـضاء سـنـجار
الـــذي من شــأنـه أن يــســرع ويـــســهل
عـودة النـازح الى الـقضاء)  مـبيـنا
ان (االتـــــفــــاق جــــرى فـي أجــــواء من
الـــتــفــاهم األخـــوي في إطــار الــدولــة
االحتادية   وأنـه سيأخذ صدى طيباً
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كل أسرة الن هناك نحو  8مالي عائلة
مــســتــفــيــدة بــشـكـل مــبـاشــر مـن هـذه
الــرواتب  ســواء كــانــوا مــوظــفــ أو
مـــتـــقــاعـــديـن أو من ضـــمن الـــرعـــايــة
االجـتمـاعيـة وغيـرها كـالقـطاع اخلاص
أو أسـواق أو جتـار)  مـؤكـدا ان (وزيـر
ــالــيــة له كل احلق بــأن يــقــدم طــلــبـاً ا
ان غـير مستعد لالقـتراض  اال أن البر
ـســتـمـر من ـضي بـاالقــتـراض ا بــأن 
دون وجـود إصالحات حـقيقـية)  ولفت
الى ان (االســتـمـرار بـاالقـتـراض يـعـني
ذهــاب الـبـالد إلى االنـهــيـار)  واوضح
كــــوجــــر أن (الـــــوزارة اقــــتــــرضت 15
تــريـــلــيــون ديــنـــار  واآلن تــبــحث عن
اقــتـراض جــديـد بــنـحـو  27تــريـلــيـون
ديـنـار)  مـبـيـنا ان (الـعـجـز في مـوازنة
 2020 كـان نـحـو  81 تـريـلـيـون ديـنـار
في حـ الــنـفـقـات الــتـشـغـيــلـيـة تـقـدر
بـحـدود  35 تـريـلـيـون ديـنـار   بـيـنـمـا
االيــرادات الـعـامـة تـبـلغ  67 تــريـلـيـون
ديـنـار  ما يـعـني أن أمـوال العـجـز يتم
تـــســـديـــده من االحـــتـــيـــاط الـــنـــقـــدي
ــصـارف احملــلـيـة)  مــشـيـرا الى ان وا
ـــالــيـــة تـــعــدّ مـن الــوزارات األكـــثــر (ا
حـسـاسيـة وأهمـية ألنـهـا تخص جـميع
مـفـاصل الـدولـة وشـرائح اجملـتـمع وأن
ـان طــلب مــنــهـا ارســال مــوازنـة الــبــر
 2020 خالل ثـالثـة أشـهر  اال أنـهـا لم
تــرسـلــهـا  وكــذلك اشــتـرط في قــانـون
االقـتـراض تقـد ورقة إصالحـية خالل
 60 يـوماً  وكذلك لم تقدمها بالرغم من
مضي  120 يـوماً)  ومـضى كوجر الى
الــقـول ان (اخلـطــوات الـتي تـقــوم بـهـا
الوزارة بطيئة  وال ترتقي إلى مستوى
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دعــا خــبــيــر مـالـي الى تــشـكــيل فــريق
تـطـوعي حلل مـوضـوع الـرواتب بـطرق
فـنية مالـية متخصـصة وبحرص وطني
عـبـر الـيــة تـعـيـد هـيـكـلـة الـرواتب وفق
مــصـدر االيــرادات. واطــلـعت (الــزمـان)
عـلى مـقـتـرح اخلـبـيـر عـقـيل عـلـي جـبر
احملـمـداوي في مجـموعـة واتسـاب جاء
فـيه ان (هـناك الـيـة العادة تـوزيع نسب
الـوزارات في مجـمل الرواتـب وامكـانية
ربــطـــهــا بــاســـعــار وســـوق الــنــفط او
بـالشراكة مع القطاع اخلاص عن طريق
ــبـاشـر او الــشـراكـة بـ االسـتــثـمـار ا
الــقــطـــاعــ الــعــام واخلــاص وحتــمل
الــــقـــطــــاع اخلـــاص جلــــزء او نـــصف
الـرواتـب واالجـور او ربـطـهـا بـاي دالـة
انـتاج اقتصادية او مالية مناسبة مالياً
ـكن تـمـثـيـلـهـا بـشـكل حـقيـقي بـشـكل 
نــسـبـة الى مــجـمل الــرواتب وطـبــيـعـة
اخلــدمـات وانـتــاجـيـة الــفـرد الـواحـد)
مـشـيـرا الى ان (الـنـسب االكـثـر تـأثـيـراً
ئة والدفاع هما الداخلية بواقع  28 با
ـئـة وهـذه الـنـسب تـعادل بـواقع  16بـا
ــئــة من اصل مــجـمـل الـرواتب  44 بــا
احلـكـومـيـة وبـنـسـبـة  30 مـن الرواتب
هي لــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة)  واقـــتـــرح
احملـمـداوي (اعادة بـنـاء هيـكل الرواتب
عــلى اسـاس انــتـاجـيــة الـفــرد الـواحـد
هـام وساعات العمل وحـجم اخملاطر وا
وارد الـبـشريـة في احلـكـومة ونـسـبـة ا
ـتــحـقـقـة الـتــنـفـيـذيــة وفق االيـرادات ا
الـضـروريـة لـسـداد الـرواتب واالجـور)
دايـعـا الـى (تـشـكـيل فـريق تـطـوعي من
اخلـبـراء حلل مـوضوع الـرواتب بـطرق
فـنية مالية متخصصة  وبحرص وطني
  يـقع على عاتقه اعـادة تنظيـم وهيكلة
وتـوزيع عـلى اسـس مـالـية سـلـيـمـة من
دون تـقلـيل الرواتب او التـأثير بـضياع
وظـف او تأخـيرها وغـيرها). حـقوق ا
الية النيابية تأم فيما أكدت اللجنة ا
ــقـبــلــة  وأعــلـنت الــرواتب لألشــهــر ا
رفـضـها جلـوء احلكـومة إلى االقـتراض
من دون وجــود إصالحــات حــقــيــقــيـة.
وقـال عـضـو الـلـجـنـة جـمـال كـوجـر في
تــصـــريح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس إن
(الــرواتب ســتــكــون مــؤمــنــة لألشــهــر
ـقبـلة  ولن يـتكـرر ما حـصل في شهر ا
أيــلــول من تـــأخــيــر  والســيــمــا بــعــد
الـتطمينات الـتي أطلقها رئيس الوزراء
مـصطـفى الكـاظمي)  مـؤكداً أن (تـأم
الـرواتب يعـني استقـراراً اقتـصادياً في
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الــنـازحـ الى مــنـاطـقـهم  وإن اال
ـتحـدة مستـعدة لدعم االسـتقرار في ا
نـطقة). وأصـدر رئيس حـكومة هـذه ا
إالقـلـيم مـسرور بـارزاني  اجلـمـعة 9
تــشــرين األول  2020 بــيــانــاً بــشــأن
االتــفــاق الــذي  الــتــوصل إلــيه مع
احلـكومة االحتادية لـتطبيع األوضاع
فـي مــديــنـــة ســنــجـــار. واكــد رئــيس
االقـليم نيجرفان البارزاني النظر الى
االتــفـاق الــذي أبـرم نـظــرة ايـجــابـيـة
مـتـفائـلة و نـشـد على أيـدي الـفريـق
ــــفـــاوضـــ مـن اجلـــانـــبــــ عـــلى ا
إجنـــاحـــهم احلـــوار والـــتـــوصل إلى
اتــفــاق. واشــار الــبـارزانـي في بــيـان
تلقته (الزمان)  امس ان (هذا اإلجناز
ــسـؤولـيـة هــو نـتـيـجــة لـلـشــعـور بـا
ــشــتــرك بـ والــتــضــامن والــعـمل ا
األطـــراف ذات الــعـالقــة ونـــثــمن دور
رئــيس الــوزراء الــذي كــان له مــوقف
بــــارز وفـــــاعل ومــــســــاعــــد إلجنــــاح
احملـــــادثــــات والـــــتــــوصـل إلى هــــذا
االتـفـاق). بدوره   عـد رئـيس حكـومة
االقــلــيم مـســرور الــبـارزاني االتــفـاق
بـأنه سيسـهم بأعادة نـازحي سنجار
الـذين ذاقـوا األمـرين عـلـى يـد تنـظـيم
داعـش  بالـعـودة إلى أرض أجدادهم
بـأمن وكـرامـة  وال سـيـمـا أن تـطـبيع
ـديـنة األوضـاع   سـيـضمن ألهـالي ا
أن يــقـرروا مــسـتـقــبـلــهم بـأنــفـسـهم.
ونــاقش الـبــارزاني مع وزيـر الــطـاقـة
األمـريكي دان برويليـت هاتفياً  عدداً
شـترك. من الـقـضايـا ذات االهتـمـام ا
ــة الــهــاتــفــيــة  بــحث ـــكــا وخالل ا
اجلــانــبــان ســبل تــعــزيــز الــعـالقـات
االقــتــصـاديــة بــ إقــلـيم كــردســتـان
ـتـحـدة وال سـيـمـا فرص والـواليـات ا
االســتــثــمــار بــالـنــســبــة لــلــشــركـات
ـا األمــريــكـيــة في قـطــاع الــطـاقــة و
ـشـتـركـة.واعـلنت ـصـلـحة ا يـضـمن ا
تحدة موقفها بشأن اتفاق الـواليات ا
سـنـجـار.  وذكـرت في بـيـان لـلـسـفارة
االمــريــكـيــة في بــغـداد ان (الــواليـات
ـتــحـدة تـهـنىء بـغـداد واربـيل عـلى ا

الـتوصل الى اتفاق تعاون مشترك في
سـنجار). ورأى النـائب الثاني لرئيس
ـان بـشــيـر احلـداد  ان االتـفـاق الــبـر
ـــشــاكل في ـــبــرم ســـيــمــهـــد حلل ا ا
ــتــنــازع عــلــيــهــا. واعـرب ــنــاطق ا ا
احلــداد عن تـرحـيـبـه بـاإلتـفـاق (الـذي
أثـمـر بجـهود مـتواصـلة وسـلسـلة من
ــفــاوضـات احلــوارات والــلــقـاءات وا
ـسـؤولـ في األقـليم ـسـتـمـرة ب ا ا
ـركز). من جانبه   اوضح القيادي وا
والـــــنـــــائـب الـــــســـــابـق عن احلـــــزب

ــقـــراطي الــكــردســتــاني مــاجــد الــد
شـنكـالي  ان خروج حزب الـعمال من
مـنــاطق سـنـجـار قـد يـتـطـلب الـتـدخل
الـعسكـري. وقال شنـكالي في تصريح
امـس ان (بـيـان احلـكـومــة يـشـيـر الى
خــروج حـزب الـعـمــال  وهـذا نـظـريـاً
سـهل الـكـالم ولكـن الـتطـبـيـق الفـعـلي
طلـوب الهل سنجار)  مـبيناً أن هـو ا
(قـوات حـزب الـعـمـال يـنـضـوي فـيـهـا
قـسم من اهل سـنجار)  ولـم يسـتبـعد
شنكالي (اللجوء الى احلل العسكري

كــونه يــرى أن خــروج حـزب الــعــمـال
صـعب جـداً بـشـكل سـلـمي كـونـهـم قد
انـشــأوا انـفـاقـاً وقـواعـد وثـكـنـات في
جـبل سـنـجـار ومن الـصـعب الـوصول
نـطـقة اال بـاسـتـخـدام الـقوة). لـهـذه ا
ولـم يسلم االتفاق من معارض داخل
ــان فـــقــد قـــال الـــنــائـب كــاظم الـــبـــر
الـصــيـادي  ان (الـسـفـارة االمـريـكـيـة
تـهـنئ الـكاظـمي والـبـارزاني بتـطـبيق
ـــادة 140 والـــتي تـــعــنـي تــســـلــيم ا
ســنــجــار وامــرلـي وطــوز خــورمــاتـو

وســـــهـل نــــيـــــنـــــوى وكـــــركـــــوك الى
كــردســـتــان). وطــالب الــصــيــادي في
تـغـريـدة في تـويـتـر تـابـعـتـهـا (من كل
الـشـرفـاء من اعـضـاء مـجـلس الـنواب
عـدم الـسـكـوت النـها خـيـانـة لـلـعراق)
.واكـد الصيادي في تغريدة ثانية  ان
(أرض ارتــوت بـدمـاء احلــشـد وأبـنـاء
ن الــداخـلــيـة والـدفــاع كـيف تــعـطى 
هـــرب مـــنـــهـــا) . وخـــتم الـــصـــيــادي
تـــــــــغــــــــريـــــــــدتـه بـ هـــــــــشـــــــــتــــــــاغ

 (الكاظمي_يبيع_سنجار).

 jÝ«Ë w  …—bÐ »dCð WO{—√ …e¼
œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ضـربت هـزة ارضـيـة بـلـغت قـوتـها
7 3 درجـــــــة قــــــضــــــاء بـــــــدرة في
مـحافظـة واسط  لم يثبـت الشعور
. وقال بـيان ـواطنـ بـهـا من قبل ا
لــلــمــراصــد الــزلــزالــيــة في هــيــئـة
االنــواء اجلــويــة الـتــابــعــة لـوزارة
الـنقل ان (هزة ارضية بـلغت قوتها
3 درجـة ضـربت قـضـاء بـدرة في 7
واسـط  لم يثـبت الـشـعـور بـها من
ـواطـن )  داعـيـا ا ـواطـن قـبل ا
الـى (أخـــــذ احلـــــيــــــطـــــة واحلـــــذر
واالبـتـعاد عن الـشائـعات واألخـبار
الـــكــاذبـــة واإللـــتــزام بـــالــوصـــايــا
الـزلـزالـيـة والصـادرة من الـهـيـئة).
وتــشــهــد درجـات احلــرارة تــفـاوت
نــسـبي فـي مـعــظم مـنــاطق الـبالد.
وذكـر الـبيـان ان (حـالة الـطقس في
الـوسط والـشمـال يشـهـد استـقرارا
فـي درجـــــات احلـــــرارة وارتـــــفــــاع
طـــفــيف جــنــوبــا)  واشــار الى ان
ديـنة ـتـوقعـة  (احلـرارة الـعظـمة ا
بــغــداد ســتــكــون مــقــاربــة لــلــيــوم
الـــســـابـق). وخـــلت الـــشـــوارع من

ـارة في مدينة ليك تشارلز بوالية ا
لـويزيانا األمريكية   وحتولت إلى
مـديـنـة أشـبـاح مـع اقـتـراب وصول
اإلعـصار دلتا  الذي يـهدد السكان
ــعـــانــاة في وقت ال ــزيـــد من ا بـــا
يـزالون يـكافـحون فـيه للـتعافي من
ـنــطـقـة آثــار إعـصـار آخــر ضـرب ا
ـركـز قــبل أقل من شـهــرين. وقـال ا
الــوطـني األمـريـكـي لألعـاصـيـر إنه

صـنف في الـفئة (رصـد اإلعصـار ا
الـثانيـة على بعد  105 كـيلومترات
من مــنـطــقـة كــامـيــرون مـصــحـوبـا
بـرياح سرعتها  195 كـيلومترا في
الـساعة)  وذكـر خبراء األرصاد أن
ــنــاطق الــوســطى واجلــنــوبــيـة (ا
الــغـــربــيــة من الــواليـــة ســتــشــهــد
ارتـفـاعـا خـطـرا لألمـواج يصل إلى

 3.3 متر). 

WŽËdA*« V UD*« WO³K²Ð WO×B «Ë WO³D «  U öLK  bÒNF²ð W uJ(«
d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

ـمـثــلي نـقـابـات تــعـهـدت احلـكــومـة 
أطــبـاء األســنـان والـصــيـادلـة وذوي
ـهن الصحية والكيميائي  فضالً ا
ـالكـــات اإلداريــــة في ـــثــــلي ا عـن 
وزارة الــصــحــة والــبــيــئــة بــتــذلــيل
ــكن من الـــعــقــبـــات وتــلـــبــيــة مـــا 
احـتـيـاجـات   مـع االخذ بـاحلـسـبان
ــالـيــة الـتي الــظــرف والـتــحـديــات ا
تـشــهـدهـا الـبالد. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الزمان) امس ان (رائد جوحي مدير
مـــكـــتب رئـــيس الــوزراء بـــحـــضــور
ــسـتــشـار قـريش فــازع الـقــصـيـر  ا
تـــســـلم طـــلــبـــات الـــوفـــد واســتـــمع
لـــلــمــشـــاكل الــتي يـــعــانــون مـــنــهــا
ومــــنـــاشـــداتـــهم)  واكــــد جـــوحي 
بــحـسب الــبـيــان ان (رئـيس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي يـبـدي اهـتـمـاما
الكــات الـصــحـيـة كــبـيــرا بـرعــايـة ا
كن من والـطـبيـة ويـؤكد تـلـبيـة مـا 
تفـانية إحـتيـاجات هذه الـشريحـة ا
الية بـرغم الصعوبـات والتحديـات ا
الـتى تواجه احلـكومـة التي يحب ان

ثلو تؤخذ بنظر االعتبار)  وحمل 
الـنـقــابـات مـطـالـبـهم الـتي تـضـمـنت
(تـسـهيـل مبـاشـرة الفـئـات الصـحـية
اضي والـطـبيـة من خـريجي الـعـام ا
ضــــمـن مــــوازنــــة الــــعــــام احلــــالي
وتـسـهيل صـرف رواتـبهـم بعـد إقرار
ــــوازنـــة فــــضال عن طــــلب صـــرف ا
ـهن الطـبية والـصحية رواتب ذوي ا
ـتأخـرة منـذ أكثـر من عشـرة أشهر ا
بــعـد ان تــمت مـبــاشـرتــهم وصـدرت
األوامــر الـوزاريــة بـذلك)  مـطـالـبـ
ئة لذوي (صـرف مخصصات  50 بـا
ــهن الــطــبــيــة والــصــحــيــة إســوة ا
بــأقـرانـهم من األطــبـاء وحـسب قـرار
مـجـلس الوزراء األخـير  وكـذلك بدل
اإلعــاشــة لــلــمالكــات اخلـافــرة ورفع
الكــــات اإلداريـــة مــــخــــصـــصــــات ا
ـــئــة الى 80 والـــفــنـــيــة من  30 بـــا
ئـة). وفي كربـالء . طالب خـريجو بـا
كـــلــيــات الـــهــنـــدســة من جـــامــعــات
مـخـتـلـفة  احلـكـومـة بـتـوفـيـر فرص
عـــمل تـــلـــبي احـــتــيـــاجـــات اســرهم
والــنـظــر بــعـ االعــتـبــار لـلــظـورف
ــرون بـهــا مــنـذ ــعــيـشــيــة الــتي  ا

تــخـرجـهم قـبـل سـنـوات. وقـالـوا في
احـاديث لـ (الزمان) امس (نظمنا في
وقـت سابق اعـتـصـامـات امـام بـوابة
احملـــافـــظــة   حـــيث خـــرج احملــافظ
نــصـيف اخلــطـابي وطـلـب مـنـا فض
االحـتـجـاج ومـنـحه مـدة شـهـرين من

اجـل تـــوفـــيــــر درجـــات وظـــيــــفـــيـــة
لـلـخريـج   لـكن فـوجـئنـا بـعد ذلك
بـأن هـذا االتفـاق مجـرد وعود وحـبر
على ورق)  الفـت الى ان (احملافظة
وعدت بتوفير فرص عمل في مصفى
كـربالء بـواقع  281 درجــة وظـيـفـيـة
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ونـشرت صحـيفة آي الـبريطـانية تـقريرا
عن تـأثــيـر كـورونـا ومـدة اإلغالق الـعـام
عـلى الصـحة الـنـفسـية. ويـقول الـتقـرير
إنه (ومـثلـما أحـدث وباء كـورونا تـأثيرا
واضـحا للـغايـة على صحـتنا اجلـسدية
فـإن تــأثــيــره عـلـى الـصــحــة الــعـقــلــيـة
والـنـفــسـيـة كـان أيـضًــا كـبـيـرًا). وقـالت
ـيــة لـلــصـحـة ــؤسـســة الـعــا رئـيــسـة ا
الـعــقـلـيـة إجنــريـد دانـيــلـز  ان (الـعـالم
يـشــهــد تـأثــيــرًا غـيــر مــسـبــوق حلــالـة
ـيـة احلـالـيـة الـطـوار الــصـحـيـة الـعــا
بـسـبب كوفـيـد الـتي أثرت عـلى الـصـحة
الي األشخاص)  مشيرة الى الـعقلية 
ان (مـسـتويـات القـلق واخلـوف والعـزلة
والـتــبـاعـد االجــتـمـاعي والــقـيـود وعـدم
الــيــقــ واالضــطـراب الــعــاطــفي الــتي
نـشـهدهـا قد انـتـشرت عـلى نـطاق واسع
حــيث يـكــافح الــعـالـم لـلــسـيــطــرة عـلى

الفايروس وإيجاد احللول). 

و 700 اصــابــة بــكـورونــا خالل مــوقف
ية امس.   وركـزت منظـمة الصـحة العـا
ي للصحة ناسبـة اليوم العـا حـملتهـا 
النفسية  الذي صادف امس  على اهمية
زيـادة االستـثمـار في الـصحـة النـفسـية.
وتــأتي هــذه األهــمــيــة لــتالفـي الــضـرر
الــنـــاجم عـن الــشـــدائــد واألزمـــات ومــا
يـترتـب علـيـها من كـلـفة اقـتصـاديـة على
ثل مـستوى الشخوص واجملتمعات. و
االكـتـئاب كـحـالة مـرضـية هـو اضـطراب
ـزاج الـذي يــسـبب شـعـورًا مـتـواصـلًـا ا
ــتـعـة  واالهــتـمـام بـاحلــزن  وفـقـدان ا
عـتادة  ونقص التـركيز  وقد بـاألمور ا
يـكون مصحوبًا بالشعور بالذنب  وعدم
األهـمـيـة  ونـقص تـقـديـر الـذات.ويـؤثـر
ــــشـــــاعـــــر والـــــتــــفـــــكي ـــــرض فـي ا ا
ـا يـسـبب كـثـيـرًا من روالـتـصـرفـات   
ـشـكالت الـعـاطفـيـة واجلـسـديـة  التي ا
بـدورها تؤثر في أداء األنشـطة اليومية.

ـاضي حتى  22 من نـيسـان حيث اذار ا
تــمـــكن الــعـــراق بــصـــورة فــعــلـــيــة من
الـسيطـرة على الوباء   اذ كـانت االعداد
الــتي تـــســجل يـــومــيـــا التــزيــد عن 30
حـالة)  واضـاف ان (احلـظـر اجلزئي او
الــعــام الــذي طـبـق في مــا بـعــد لم يــكن
ـطـلـوب  لـذلك الفـائـدة من ـسـتـوى ا بـا
فـرضه من دون تـطبـيق صارم)  مـشـيرا
الى انـه (اذا مـــــا طــــبـــــقـت االجــــراءات
الـوقائية بصـورة صحيحة   نـتمكن من
الـسيـطـرة على الـوباء و احلـد من زيادة
ارتـفـاع احلـاالت). واعلـنت خـلـيـة االزمة
الـنـيـابـيـة عـدم وجـود نـيـة العـادة فرض
حـظـر الـتجـوال في الـوقت الـراهن.وذكر
وسوي في تصريح مقرر اخللية جواد ا
مـقتضب ان (اعادة فرض حـظر التجوال
مـجددا غـير مطـروح في الوقت احلالي).
وافــــادت وزارة الـــصــــحــــة في اقــــلــــيم
كـردســتـان بـتـسـجـيل  19 وفـاة جـديـدة
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سـجلت وزارة الصحة والبيئة انخفاضا
بــعـدد االصــابـات بــفــايـروس كــورونـا 
وسط ارتـفاع حـاالت الـشفـاء التي بـلغت
 4233 حــالــة وبـواقع   55 حــالـة وفـاة
ـــوقـف الـــوبـــائي لـــيـــوم امس ضـــمن ا
الـــســــبت. واطــــلـــعـت (الـــزمــــان) عـــلى
احـصـائيـة الوزارة الـتي سـجلت (2344
حــالـــة اصــابــة جـــديــدة بــكـــورونــا في
انـخـفاض غـيـر مسـبوق   وسـط ارتفاع
حـاالت الـشفـاء التي بـلغت  4233 حـالة
وبـــواقع وفـــيـــات  55 حـــالـــة). واكــدت
الـوزارة   ان فرض حـظـر التـجوال غـير
مـجد في الـوقت الراهن وان هـناك بدائل
عـنه.وقـال مـدير الـصـحـة العـامـة رياض
احلـلــفي في تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان)
امس ان (احلــظـر لـم يـطــبق في الــشـكل
الـصحيح اال في بداية فرضه في  17من

عــبــوات الصــقــة واجــهــزة ومــعــدات).
ونـفت قيادة عمليات بغداد وجود انذار
في بـغداد.وقالت القيادة في بيان تلقته
(الــزمـان) امس انـه (الوجـود الي انـذار
لـلـقـطـعـات في بـغـداد وان مـا اشـيع او
تـــنــاولـــتـه بــعـض وســائـل الــتـــواصل
االجـــتـــمـــاعي بـــشـــان رســـالـــة دخــول
مـارسات الـقطـعات بـاالنذار اليـتعـدى ا
االمــنـيــة الـيــومــيـة ضــمن الــسـيــاقـات
عـتـادة بدخـول الـقطـعات الـعـسكـريـة ا
انـذار صـبــاحي ومـسـائي تـمـارس بـهـا
ـمارسـات والفـعـاليـات االمنـية بـعض ا
واالنـتشـار). وتـناقـلت مواقع الـتواصل
االجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر
انـتشـار مـدرعات الـفرقـة التـاسعـة قرب
ــنـطـقـة اخلـضـراء فـضال عن بـوابـات ا
انـتشار كـثيف للـسيطـرات في الشوارع
الـرئيسـة وتدقيق العـجالت عند مداخل
دن   بـحسب ما افاد به شهود عيان. ا

االجـراءات القانونيـة اصولياً). وافادت
وكـالـة االســتـخـبـارات الـتـابـعـة لـوزارة
الـداخليـة بالقاء الـقبض على مـجموعة
ارهـابيـة فـجرت دراجـة هوائـية وعـبوة
نـاسفة فـي الفلـوجة.وذكرت الـوكالة في
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الــــزمـــان) امس  انه
ـا ـتـابــعـة مـسـتـمـرة خلاليـا داعش  )
يـسمى والية الفلوجة ومفارزها بعد ان
ــواطـنــ الـعــزل وقـوات اســتـهــدفت ا
ديـنة بأنفـجارين بدراجة الـشرطة في ا

هـوائـيـة مـفـخـخـة وعـبـوة نـاسـفة   
تـشـكـيل فـريق عـمل مـخـتص تـمـكن من
القاء القبض على اجملموعة التي قامت
بـالـتـفــجـيـرات وكـذلك الـقـبض عـلى مـا
ـكـنى يـسـمى امــيـر واليـة الـفـلـوجـة وا
ـكنى ابـواسالم ومـسؤوله الـعـسكـري ا
ابـــو غــــفـــران في قــــضـــاء ابــــوغـــريب
ادة 4 ارهاب ـطلوبـ وفق أحكام ا وا
النتمائهما لداعش وبداللتهما  ضبط

بــارز في تـنــظــيم داعش خالل عــمـلــيـة
انـزال جـوي في محـافـظة كـركـوك.وذكر
بـيان للـجهـاز  تلقـته (الزمان) امس أن
(قـوة خـاصة مـن اجلهـاز نـفـذت عمـلـية
إنـزال جـوي في وادي زغـيـتـون جـنوب
غــرب كـــركــوك اســـفــرت عن  اعـــتــقــال
الـقـيـادي الـبـارز  في عـصـابـات داعـش
ر.ح). وأعـلن الناطق باسم الـقائد العام
ـسـلحـة الـلواء يـحـيى رسول لـلـقوات ا
عن إلـــقــاء الـــقــبـض عــلى إرهـــابي في

مدينة الفلوجة. 
وقـال رسـول فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس  إن (االبــــطــــال في مُــــكــــافــــحـــة
ـباغـتة اإلرهـاب  يـواصلـون عمـلـيات ا
ويـوجـهــون ضـربـة جـديـدة لـعـصـابـات
داعـش مـن خالل الــقــاء الـــقــبض عــلى
عُــنــصـــر إرهــابي من بــقـــايــا الــفــلــول
الــداعـــشــيـــة في قــضـــاء الــفـــلــوجــة)
ــتـــهم اتـــخــذت بـــحــقه وأضـــاف أن (ا

ـنـافـذ احلدوديـة عـجالت مـعدة هـيـئة ا
ـنع اسـتـيـرادها في لـلـتـهريـب ومواد 
مـنفذ ميناء أم قصر االوسط.وذكر بيان
للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (مالكات
مــنـــفــذ مـــيــنـــاء أم قــصـــر االوسط في
ـصـادرهـا مـحــافـظـة الــبـصـرة ووفـقــا 
تـمكـنت من ضبط  ثـالث حاويات داخل
احلـرم الــكـمـركي حتـتــوي عـلى ثـمـاني
وديل معدة للتهريب وال عـجالت دون ا
يـسـمح باسـتـيرادهـا ودخـولهـا الـعراق
وحــاويــة حتــتــوي عـلـى مــادة مـعــسل
نع اسـتيـراده). وكشفت اركـيلـة الذي 
دائـرة التحقـيقات في هيـئة النزاهة عن
قـيــام مالكـاتـهــا في مـحـافـظــة نـيـنـوى
بـضـبط عددٍ مـن العـامـل في مـحـطتي
تـعــبـئــة وقـود حــكـومــيَّـتــ لـقـيــامـهم
ـنـتـوج بـاسـتــحـصـال مـبـالـغ عن بـيع ا

ُقرَر. أكثر من السعر ا
وأطـاح جهـاز مكافـحة اإلرهاب بـقيادي
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قــتل واصـيب أربــعـة أشـخــاص بـنـزاع
عــشـائــري في بــغــداد.وقـال مــصـدر إن
(شــخـصـاً قُـتل وأصــيب ثالثـة آخـرون
نـتـيـجـة نزاع انـدلع ضـمن مـنـطـقة حي
الــتــراث)  الفــتــا الى أن (قــوة امــنــيــة
طـــوقـت مـــكــــان احلـــادث واعــــتــــقـــلت
شــخـصــ قــامـا بــإطالق الــنـار). وفي
مـيسان   الـقت القوات االمنـية القبض
عـلى امـرأة قتـلت شـقـيقـتـها في مـديـنة
الـعمارة.وقال مصدر في تصريح امس
 إن (قـوة من الـشرطـة تمـكنت من إلـقاء
الـقــبض عـلى امـرأة قــتـلت شـقـيــقـتـهـا
بـإطالق نـار من مـسدس نـوع كـلوك في
ــركـز مــديـنـة مـنــطـقــة حي الـرســالـة 
الـعمارة)  وأضـاف إن (عمليـة االعتقال
جـرت بعـد مضي سـاعتـ على ارتـكاب
ـة).من جــهـة اخـرى   ضــبـطت اجلــر

لـلـعاطـل عـن العـمل لكـن لم يتـحقق
ذلـك لـظــروف لـم تــعـلـن عــنــهـا ادارة
كــربالء)  مــؤكــدين ان (هـنــاك قـرارا
يـــشـــيـــر الى ان حـــصـــة كـــربالء في
ـئـة ـصـفى تـبلغ  60 بـا تـعـيـيـنـات ا
ـــئـــة من وفـي الـــواقع هي ان  5 بــــا
ابــنـاء احملــافــظـة يــعـمــلـون هــنـاك)
واشــاروا الى ان (احلـكـومــة تـمـاطل
فـي حسم مـلف العـاطـل ونـحذر من
اسـتـمـرار الـتـسـويف الـذي قـد يؤدي
الى اعـــتــصــامــات مــفــتــوحــة حــتى
). وشـهدت حتـقـيق مـطـالب الـتـعـيـ
اثـلة بـغـداد واحملافـظـات تظـاهـرة 
خلـريـجي الـهـنـدسـة وكـلـيات االعالم
واالدارة واالقـــتــصـــاد وغــيـــرهــا من
. الـتـخصـصـات لـلمـطـالبـة بـالتـعـي
وتـظـاهـر مواطـنـون كربالئـيـون على
الــطــريق الــرابـط بــ مـحــافــظــتــهم
وبـغـداد  الذي بـاتـوا يُطـلـقون عـليه
ــوت  بــســبب ارتــفـاع اسـم طـريق ا
نـســبـة حـوادث الـسـيـر.وقـال شـهـود
عــيـان  إن (أهـالي مـنـاطق احلـصـوة
واجلـمالية و السوادة وحي السجاد
وعـرب صـالح في قـضـاء احلـر غربي

كـربالء  نظمـوا تظاهـرة احتجـاجية
عـــلى الـــطــريق الـــرابط بـــ بــغــداد
وغــــرب كــــربالء   مــــنــــعــــوا مـــرور
مــــركـــبـــات احلــــمل بـــســــبب زيـــادة
احلــوادث عـلى هـذا الــطـريق  الـذي
بــات األهــالي يُــطــلــقــون عــلــيه اسم
وت  كونه يعاني من إهمال طريق ا
حـكومي). على حد تـعبيرهم. ووضع
رئــيـس الــتــيــار الـــصــدري مــقــتــدى
ن يـريـد الـتـظـاهـر الـصـدر شـروطـاً 
عـادا كـل من يـخـالـفـهـا مـدسـوسـاً أو
مـدفوعاً من اجندات خـارجية.الصدر
في مـعرض تـغريدته عـلى تويـتر قال
(أضـع شروطـاً فـمن شـاء العـمل بـها
فــنــحن مــعه  ومن خــالــفــهــا فـعــلى
اجلـميع الـتعاون مـع القوات األمـنية
والـعـشـائـر إلنـهـاء الـفـتـنـة بال إراقـة
دماء)  عـادا (كل من يـتعـدى احلدود
فــــهـــو إمـــا مــــنـــدس أومــــدفـــوع من
أجـنــدات خـارجـيـة  مـضـيـفـا (لـيـكن
شــعــارنــا الشــرقــيــة والغــربـيــة  بل
انـتـخابـات عـراقيـة سلـمـية بـإشراف
ـي مـــــــنــــــصـف مـن غـــــــيــــــر دول أ

االحتالل)  بحسب وصفه.
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أعلن وزيـر النقل ناصر حسـ الشبلي عن تخـصيص رحلة استثـنائية عبر
طـائــرات الـشـركـة الـعـامـة لـلـخـطـوط اجلـويــة الـعـراقـيـة الى اسـطـنـبـول بـعـد

وافقات الرسمية من اجلهات ذات العالقة.  استحصال ا
واكد الـشبلي في بيـان تلقته (الـزمان) امس أن (الرحلـة ستكون مـخصصة
ــواطـنـ الـعــالـقـ في اســطـنـبـول بــعـد قـرار الــسـلـطـات الــتـركـيـة الجالء ا
سافرين الى باشرة)  داعـيا ا اضي بتعليق الرحالت اجلوية ا االسبـوع ا
ـعـتـمـدة لغـرض تـثـبـيت احلـجـز عـلى الـرحـلة) (مـراجـعة مـكـاتب الـشـركـة ا
وتابع ان (الـوزارة تلتزم بقـرارات اللجنة الـعليا لـلصحة والسالمـة الوطنية
ـوافـقـات والــتـنـسـيـق مـسـتـمــر عـلى مـســتـوى عـال من أجـل اسـتـحـصــال ا

الرسمية لتنفيذ رحالت استثنائية مشابهة للقطاعات اخلارجية). 

 qO− ðË U½Ë—uJÐ  UÐU ù« œbŽ ÷UH ½≈

¡UHý W UŠ ¥≤≥≥

ـــســـتـــوى احملـــلي والـــدولي عـــلـى ا
وسـيــكـون بـدايـة حلل مـشـاكل جـمـيع
ـتـنـوّعـة إثـنـيـاً وديـنـيـاً في ـنـاطق ا ا
الــــعــــراق). مــــشــــدداً عــــلـى (حـــرص
احلــكــومــة وجــديــتــهــا في أن تــكــون
ســـنـــجـــار خـــالـــيـــة من اجلـــمـــاعــات
ــسـلـحــة  سـواء احملــلـيـة مــنـهـا أو ا
الــوافـدة من خـارج احلـدود)  مــؤكـدا
أن (األمـن في غرب نـينـوى يـقع ضمن
صـالحــيــات احلــكـــومــة اإلحتــاديــة)
واكـد الـكـاظـمي ان (االتـفـاق يـتـضـمن
نـقاطـاً إدارية وأمـنية وخـدميـة عديدة
ويــتم اإلتـفـاق بـشـأن اجلـانب االداري
مع حـكومة االقـليم ومـحافظـة نينوى
مع االخذ بنظر االعتبار مطالب أهالي
الـــــقـــــضـــــاء). بـــــدورهـــــا   أعـــــربت
بالسخارت عن سعادتها للتوصل الى
هــذا االتــفـاق. واكــدت في بــيـان امس
انه (يـــوم تــاريــخي لـــســنــجــار بــعــد
اجملـازر التي عـاشها ابـناؤهـا على يد
ــصــاعب الـتي عــصــابـات داعش  وا
عـــانـــوا مـــنـــهـــا بـــعـــد طـــرد داعش)
واضـافت انهـا (بدايـة حقـيقـية لـعودة

طارق حرب
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دني الـعراقي نـائل سعـد عبـد الهادي ا
ــــســـافــــرين وأهم طـــبــــيـــعـــة حــــركـــة ا
ــتــبـــعــة في مـــطــار أربــيل اإلجـــراءات ا
الدولي.  ةقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان (رئيس السلطة  خالل جولة ميدانية
 إجــراءهــا بــرفــقــة مــديــر مــطــار أربــيل
الدولي احـمد هوشـيار اكد أن (الـطيران
ـــدني الـــعـــراقـي مـــلــتـــزم بـــالـــلـــوائح ا
ـنـظـمـة ـعــدة من قـبل ا االسـتـرشـاديـة ا
ـدني  والـتعـلـيـمات الدولـيـة لـلطـيـران ا
الصادرة من قبل الـلجنة العلـيا للصحة
والــسالمــة الـوطــنــيـة). مــشــيـرا الى أن
(إدارة مـــطــار أربــيـل الــدولي مـــلــتــزمــة
بتنفيـذ التعليمات الـتي تصدرها سلطة
ـدني وتــواكب مـسـتـحـدثـات الـطـيـران ا
ـدني  خلـدمـة حـركـة الـسـفـر الـطـيـران ا
سافـرين في ظل جائحة كـورونا عبر وا
أتـبـاع قـواعـد الـتــبـاعـد اإلجـتـمـاعي في

هام والواجبات). تأدية ا

عليه اسم (تـموز) قد تـعرض الى قصف
بــطـائــرات اسـرائــيــلـيــة عـام  1981ابـان
احلرب العراقية االيرانية.  واوقف قسم
الـسالمــة اجلـويـة في ســلـطـة الــطـيـران
ـدني الـعـراقي طـيـارا يـعمـل في احدى ا
الــنــواقل الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة  بــعــد
الـسمـاح  لالعالميـة بالـدخول إلى قـمرة
الــقــيــادة اثــنــاء الــطــيـران . واوضــحت
الــســلــطـة في بــيــان أنه (بــعـد انــتــشـار
ــــقـــــطـع عــــبـــــر وســــائـل الــــتـــــواصل ا
ا شكله من خرق لقوان االجتماعي و
نع هـكذا حاالت دني الـذي  الطـيران ا
ـسافرين لـلخطـر ولعدم تعـرض حياة ا
تـكــرار هــذا الـفــعل الـســلـبـي عـلى واقع
دنـي الـعـراقي فـإن الـسـلـطة الـطـيـران ا
اصـــدرت قــرارا بـــإيــقـــاف الــطـــيــار الى
أشعار اخر  واضـافت انه (فتح حتقيق
اصـولي مع الــطـيــار في قـسم الــسالمـة
اجلـوية). وتـابع رئـيس سلـطـة الطـيران
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ـشعة الى ضرورة صادر ا دعت هيئـة ا
اســتــدعــاء خــبــراء مــخــتــصــ لــوضع
ـفـاعالت في مـنـشـأة ـعـاجلـة ا بـرنـامج 
الـتــويـثــة الـتي تــعـرضت الى الــقـصف
خالل االجـــتـــيــاح االمـــريـــكي لـــلـــعــراق
والــنــهب فـي اعــقــاب االنــفالت االمــني.
نشأة وحذرت الهيئة مـن دعوات لهدم ا
التي بنيت لالغراض السلمية منتصف
ـاضي. عــقـد الــسـبـعــيـنــات من الـقــرن ا
واكـــدت الــهــيــئــة فـي بــيــان امس (عــدم
ـنـشـأة وجــود اي نـشـاط اشـعـاعي في ا

بوضعها احلالي). 
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مـضـيــفـة ان (الـفـحـوصــات االشـعـاعـيـة
وقع خال تـماما من التلوث). بينت ان ا
ــفــاعل مــشــيــرة الى ان (دعــوات هــدم ا
بـداعي الـتـخلص من الـتـلـوث تعـد خـطأ
ـفاعل الذي يطلق استراتيـجيا). وكان ا
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رأى اخلبـيـر االمني صـفـاء االعسم  ,ان العـراق بعـيدا عـن سيـاسيـة احملاور
تحدة االمـريكية وايران الذي تفاقم ولن يتأثر بالصراع الدائـر ب الواليات ا
الى حد االزمة بعد ادراج مـصارف ايرانية عـلى الئحة العقـوبات االقتصادية
ا االمر الذي دفع طهران الى الـتأكيد على جتـاوز هذه العقوبـات االمريكية 

نطقة. ينذر ذلك بتصعيد مرتقب قد تشهد ا
 وقـال االعـسم لـ (الـزمان) امس ان
(االزمـــة بــ واســـنـــطن وطـــهــران
تـتـفـاقم بـشــكل غـيـر مـسـبـوق بـعـد
ـتــحــدة عـدد من ادارج الــواليــات ا
ــصــارف االيــرانــيــة عـلـى الئــحـة ا
العقوبـات االقتصادية  ,االمر الذي
ـــســـؤولــ االيـــرانـــيــ الى دفع ا
الـتـأكـيـد بـشـكل عـلـني عـلى جتاوز
ـقـبـلة ـدة ا تـلك الـعـقـوبـات خالل ا
ـنـطقـة سـتـشـهد ,مـا يـشـر ذلك ان ا

.( تصعيد مرتقب ب اجلانب
 واضـاف ان (احلـكــومـة الـعــراقـيـة
تــواصل جـــهــودهــا الـــســيـــاســيــة
والـدبــلـومـاســيـة واالمـنــيـة البـعـاد
الـعراق عن هـذا الـصراح واحلـفاظ
عــلى الـــتــوازن مــهــمــا كــلف االمــر
ـسـؤولـون انه اليـحق حـيث ابــلغ ا
الي طــرف بـتـجــاوز حـدود الـعـراق
واستـخدام ارضح سـاحة لـتصـفية
احلـــســـابـــات فـــضال عن رفض اي
اسـتـهــداف يـعـرض امن الــبـعـثـات
الـدبـلـومـاسـيـة لـلـخـطر) ,مـؤكدا ان
(موقف العـراق ثابت ومسـتقر ولن
يــتــأثــر بـأي تــصــادم قــد يــحـدث).
تحدة عقوبات وفرضت الواليات ا
ــالي اإليــراني في عـلـى الــقـطــاع ا
مــحــاولــة إلخــضــاع طــهــران عــبــر
استكمال خـنق اقتصادها في إطار
حـملـة الـضغـوط القـصـوى التي لم
تــســمح لــلــرئــيس دونــالــد تــرامب
حــتى اآلن بـاحلـصــول عـلى اتـفـاق
أفـضل يـأمل فـيه مع إيـران. وبـرغم
اتــفــاق بــ احلــكــومــة الــعــراقــيـة
ونـظـيـرتـها االمـريـكـيـة خالل زيارة

في الـــعـــراق واالرتـــال الـــتـــابـــعـــة
للقـوات االجنبـية خالل تنقـلها ب
احملافظات. بيد ان ماكنزي رد على
هـذه الــتــوقــعــات بـقــوله ان (بالده
ـنــطـقـة تـمــتـلك قــوات كـافـيــة في ا
ــصــالح األمــريــكــيـة لــلــدفــاع عن ا
ومـواجهـة العـنـاصر الـتي وصفـها
بــالــعــنـيــفــة في الــعــراق والــشـرق
االوسط وان مــــحــــاوالت اجــــبــــار
واشنطن على االنسحاب لن جتدي
ـا نـفـعـا النـهـا بــاقـيـة ومـلـتـزمـة 
نطقة).  سماه واجبها في تأم ا
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وكـشـف تـقــريــر بــريـطــاني عن أن
ـتـحــدة وضـعت قـائـمـة الـواليـات ا

تضم  80موقعاً في العـراق مرتبطاً
ـدعــومـة من إيـران بـاجلـمــاعـات ا
الـــتي تـــخــطـط الســتـــهــدافـــهــا إذا
تـابعت تـهديـدهـا بإغالق سـفارتـها
في بـغـداد.  وبـحـسب مـيـدل إيست
ـــواقع تـــشـــمل مـــقــرات آي فـــإن  ا
ســـريــة ومالجئ فـــضالً عن مــواقع
مرتبطة بجهات تابعة اليران) قادة
سـيــاسـيـون و جــمـاعـات مــسـلـحـة
ذكروا أن وزير اخلارجية األمريكي
مــايك بــومــبــيــو شــارك مــئــات من
صـور األقـمار الـصـنـاعيـة لـلـمواقع
الـثمـانـ مع الرئـيس بـرهم صالح
ــة هــاتــفــيــة في  20من خالل مــكــا
ـاضي وفقـاً لـلـتقـريـر.كـما أيـلـول ا

أبـــلغ بـــومـــبــــيـــو صـــالح بـــخـــطط
واشـنــطن إلغالق ســفـارتــهــا مـا لم
تـــتـــخـــذ بـــغـــداد  إجــراءات لـــوقف
ـنطـقة الـهـجمـات التي تـسـتهـدف ا
اخلــضــراء احملــصــنــة والــقــوافل
الــتي تـنـقل اإلمــدادات إلى الـقـوات
األمــريـــكــيــة والــدولـــيــة في أمــاكن
أخرى من العراق. في غضون ذلك ,
قـــال وزيــر اخلـــارجـــيــة األمـــريــكي
األســـبق هـــنـــري كـــيـــســـنـــجــر إن
تـحدة والص يجب أن الواليات ا
تـضعـا حدودا لـلمـواجهـة وإال فإن
الــعـــالم ســيـــجــد نــفـــسه في وضع
ية األولى.وأفاد اثل للحرب العا
تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ بـأن

رئـيس الـوزراء مصـطـفى الـكـاظمي
الى واشنطن بشـأن سحب القوات
االمـــريــكــيـــة اال ان قــائــد الـــقــيــادة
ركزية األمريكـية اجلنرال كينيث ا
مـــاكـــيـــنــزي اكـــد عـــدم نـــيـــة بالده
ـنــطـقـة االنـســحـاب من الـعــراق وا
بشكل عام وحتدث عن اسباب هذا
الـبـقـاء الـذي سـيـكـون طـويل االمد.
وبـحـسب رؤيــة مـاكـنــزي ان (بـقـاء
القوات لن يـؤدي لزيادة الـتوتر مع
إيران بل هـدفه محـاربة داعش الن
الـتــنـظـيم مــا زال خـطـراً مــسـتـمـراً
ـعـركـة مـعه قـد تسـتـمـر ألجـيال وا
حـتى يــتم الـتــخـلـص من الـتــهـديـد
اإلرهــابي الـذي قـد يــهـدد الـواليـات
ـــتــــحــــدة انـــطالقــــاً من الــــشـــرق ا

األوسط).
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مـؤكـدا ان (وجـود الـقـوات الـدولـية
في مـضـيق هـرمـز يـتم بـتـعـاون مع
دول اخلـلـيج ويقـلل من مـسـتـويات
النزاع) ,متـهما (إيـران بتـهديد امن
نطقة واستقرارها لكنه اشار في ا
الـــوقـت نـــفـــسه الـى ان واشـــنـــطن
تـــعــمـل عـــلى تـــعــزيـــز الـــدفـــاعــات
ـنطقة بهدف منع الصاروخية في ا
أي هـــجـــمـــات ارهـــابـــيـــة من اجل
ـــنــــطـــقـــة الحـــة فـي ا حــــمـــايــــة ا
واالحتـياطـات النفـطيـة إلنها مـهمة
لالقتصـاد الدولي). ويرى مـراقبون
ـنطقـة سيزيد ان بقـاء القوات في ا
من تــصــعــيــد اجلــهــات الــرافــضــة
لـلــوجـود االمـريــكي ويـزيــد ايـضـا
الـهجـمات الـتي تسـتهـدف القـواعد

(كــيــســنـجــر يــعــتـقــد أن الــواليـات
كن أن ـتـحدة والـصـ اللـتـ  ا
يــســـمى نــزاعــهــمــا بــحــرب بــاردة
جــديــدة يــجب أن تــرســمــا حــدود
ـواجــهـة) ,مـشــددا عـلى أنه (دون ا
ذلك يـستـحـيل حتقـيق خـفض عام
كن للتـصعيد) ,وتابع كـيسنـجر (
الـــقــول إن هــذا األمـــر مــســـتــحــيل
تمـاما ,لكن إذا كـان هذا مـستـحيال
تـمـاما فـسـنـجد أنـفـسـنا في وضع
ـيـة األولى), مـشـابه لــلـحـرب الـعــا
ورأى كــيـسـنـجــر أن (الـصـراع بـ
واشنـطن وبكـ كان بـسبـب ظهور
ــشــهـد تــقــنــيـات جــديــدة غــيـرت ا

اجليوسياسي).

جزء من مجمع التويثة النووي ببغداد

وتــوضـيــحــهــا والــتي اثــمـرت عن
ـاركات افـتـتـاح أفـرع لـلـعـديـد مـن ا
األمـيـركـيـة وفـتح مـكـاتب لـلبـيع في
اقـلــيم كـوردسـتــان). واكـدت هــيـئـة
االسـتثـمار في حـكومـة االقلـيم على
إيجـاد استثمـارات أميركـية لتـنفيذ
ـشـاريع االســتـثــمـاريـة في مـئــات ا
إقــلــيم كـــوردســتــان كــمـــا أعــلــنت
حــــكــــومـــة اإلقــــلــــيم عـن دعـــمــــهـــا
لالســتـــثــمــار األمــيــركي في إقــلــيم
كــوردســتــان. وأحــد أهــداف غــرفــة
الــتـــجـــارة األمــيـــركــيـــة في إقـــلــيم
كـردستـان هو بنـاء جسـر للـعالقات
بـ الـتجـار األميـركـي ونـظـرائهم
في إقـليم كـردستـان.  وقالت مـديرة
غـــرفــة الـــتـــجــارة األمـــيـــركـــيــة في
كـردســتـان بـاربــرا آبل (نـحـن هـنـا
كــمــصــدر لــلــطــمــأنــيــنــة لــلــتــجــار
األمـيـركـيـ واذا لم تــتـوفـر لـديـنـا
األجــوبـة فــإنــنــا نـتــواصل إليــجـاد
األجـوبـة نحـن جسـر االتـصـال ب
احلكومة األميـركية ومرشدي رجال
األعــــمــــال والــــتــــجــــار في اقــــلــــيم
ثلي كوردستان لنـتمكن من ربط 
جتـار واقــتـصـاد كـافـة األطـراف في
اقـلـيم كـوردسـتــان ونـسـتـطـيع دعم

ايقاف االقتصاد على قدميه).

الــعـراق إال أن الـقـدرة عـلى الـقـيـام
بــذلـك مــرتــبــطــة بـــالــوضع األمــني
والــفـسـاد). ورافق كــوبـلي (كل من
الـقــنـصل الـعـام روب والـر ورئـيس
غـرفـة التـجارة األمـيـركيـة في إقـليم
كــــــوردســــــتــــــان دوري أبــــــو زيــــــد
ومـسـتـشـار الـعالقـات االقـتـصـاديـة
في وزارة الــتـجـارة والـصـنـاعـة في
ثلو  8 شركات إقليم كردستان و
ورجـــال أعـــمـــال). وأعـــلن كـــوبـــلي
بحـسب بيان تـلقـته (الزمان) امس
ـتــحـدة األمــيـركــيـة أن (الـواليــات ا
مستعدة لتـعزيز العالقات مع إقليم
كــــردســــتــــان خــــاصـــةً فـي قــــطـــاع
الـتـجـارة. وأعـلن كـوبـلي ووالـر عن
ـتحـدة األميـركية الـتزام الـواليات ا
بــــدعم كـــافــــة أشـــكـــال االنــــفـــتـــاح
االقــتـصــادي في إقــلــيم كــردســتـان
والــعــراق والــقــنــصــلــيــة الــعــامـة
ألميركا في أريبل تعمل مع عدد من
ـنـظمـات األمـيـركـيـة بـيـنـهـا غـرفة ا
الــتـــجـــارة األمــيـــركــيـــة في إقـــلــيم
كـــوردســتــان ومــجـــلس الــتــجــارة
األمــيــركي في إقــلــيـم كــوردســتـان
جلــــلب عـــدد كــــبــــيـــر من الــــوفـــود
التجارية األميركية إلقليم كردستان
بـــهـــدف الـــتـــعـــرف عـــلى الـــفـــرص

واضاف انه ( تأمـ هذا اإلجناز
ـــشـــتـــرك بـــالـــرغم من الـــظـــروف ا
الــصــعـبــة الـتـي يـفــرضـهــا تــفـشي
فايـروس كورونـا على مـختلف دول
الــعــالم ومــنـهــا الــعـراق. يــحــدونـا
االمل في ان تــكـــون هــذه اخلــطــوة
مـقــدمـة لـعــمل مـشـتــرك يـهـدف الى
تـعزيـز القـطـاع اخلاص في الـعراق
ـــنـــافـــســـة لـــيـــكــــون قـــادرا عـــلى ا
ـــســاهـــمـــة في دعم الـــتــنـــمـــيــة وا
ـــســـتـــدامــة فـي الــبـالد).  واشــار ا
البيان الى ان السفارة تثمن جهود
الــــبــــنـك االوربي العــــادة االعــــمـــار
والتنـمية وال سـيما اعـضاء مجلس
احملـافــظـ واالمـ الــعـام الــسـيـد
إنـزو كــواتــروشـيــوتش ومــوظـفي

مكتب األم العام). 
W¹—U& W¾OÐ

وفي اربـيل اجــتـمع نــائب مــسـاعـد
وزيـر اخلـارجـيـة األمـيـركي ديـفـيـد
كـوبـلي مع عـدد من رجـال األعـمـال
وغـرفة الـتجـارة األميـركيـة للـبحث
حـــول بــــيـــئـــة الــــتـــجـــارة وفـــرص
االســـتـــثــمـــار الـــدولي في الـــعــراق

وإقليم كردستان. 
ـتحدة وأكد كـوبلي أن (الـواليات ا
تــريـد أن جتــلب االسـتــثـمـارات الى

(انضـمام الـعراق رسـميـاً لعـضوية
الــبـنـك سـيُــتــيح له االســتــفـادة من
يّة لتطوير صرفيّة العا اخلبرات ا
صـرفيّ واحلُصُـول على الـقطـاع ا
ساعدة التي تُهيِّئ الدعم الفنّي وا
ُـالئِــمــة لالســتــثــمــار). األرضــيّــة ا

احملـافظـ في البـنك عـلى انضـمام
الـعـراق إلى اجملـلس خـالل عـمـلـية
الـتــصـويت الـتي شــهـدتـهــا أعـمـال
االجــــتــــمــــاع الــــســــنــــويّ جملــــلس
احملافظ الذي عقد في لندن للمُدّة
 8-7تـشــرين األوّل.  وقـال بـيـان ان
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تــكــلّــلت جــهــود وزارة اخلــارجــيــة
ـثـلة بـسـفارة احلـثـيـثة بـالـنجـاح 
جمـهوريـة العـراق في لنـدن والبنك
األوروبيّ إلعـادة اإلعمـار والـتنـمـية
عـن مـــوافــــقــــة أعــــضــــاء مـــجــــلس
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ـوظفـون رواتبـهم  وبذلك يـكون ـقال لم يـسـتلم ا حتى سـاعة كـتابـة هذا ا
ـدة التي تأخر رئيس الوزراء الـكاظمي قـد حطم الرقم الـقياسي بـتجاوز ا
هـدي اسبوعـا بالـتمام والـكمال  اذ فيهـا الراتب أيـام السيـد عادل عبـد ا
وظـفون يـظنون ان الـتأخيـر لن يبـلغ مداه اليـوم الرابع من الـشهر  كان ا
بـخــاصـة ان الـكــاظـمي صــرح أثـنــاء زيـارته مــديـنـة الــنـاصــريـة وأعــقـبـته
تصريـحات جلهـات ماليـة مسؤولـة بأن مشـكلة الـرواتب حُلت  وستـباشر
وظف ـوظف وغير ا صارف بتوزيعها  فـتنفس الناس الصعداء من ا ا

 لـكـن ذلك لم يــحـدث بــالــرغم من مــرور مـدة عــلى تــلك الــتـصــريــحـات 
 بداللة وظف  متناس ان احلركة االقـتصادية برمتـها متعلقـة برواتب ا

ركود السوق الواضح في اآلونة االخيرة .
وعلـى ضوء ذلـك يتـسـاءل الـنـاس كـيف سـيكـون وضـعـنـا االقـتـصادي في
ـان ( اصـرفـوا مـا في ـالـية والـبـر ـقـبـلـة ?  ويـبـدو ان جـواب ا األشـهـر ا
اجلـيب يأتـيـكم مـا بـالـغـيب )  لقـد رهن سـيـاسـيـونـا األفذاذ قـوت عـيـالـنا
ردودات مبيعـات النفط  فدخـلنا القـومي ال تشكل فيه قـطاعات الزراعة
والصناعة والتجارة والـسياحة مردودا ذا قيمـة  وهذا هو الفشل بعينه 
الـية عـيـار غيـره لـقيـاسه  لـكن قريـحـة أعضـاء الـلجـنـة ا ولسـنـا بحـاجـة 
رة لتـرد على مقتـرح قانون االقتـراض الذي قدمته انـية تفتـقت هذه ا البر
ـالـيـة  بــأنه يـؤدي الى افالس الــدولـة  ويـرهن رقـاب الــعـراقـيـ وزارة ا
وأجيـالهم الـقادمـة بديـون كارثـية  ال اعـتراض عـلى مضـمون هـذا الكالم
ـطـلق  فالـديون تـفـقد الـدولـة قدرتـهـا على الـسـيطـرة وضبط الصـحـيح با
ان احلـالي والـسابق  أين االمور  لكن  والكـالم موجه ألعضاء الـبر
كـنــتم قـبل ان يــصل حـالــنـا الى مـا هــو عـلــيه  ألم يـكن بــعـضــكم راعـيـا
لـعـمــلـيــات فـسـاد كــبـرى جــرت بـعـد 2003 وحـتى اآلن  ألم تــتـحـاصص
أحزابـكم الوزارات  وتـشكل مـكـاتب اقتـصاديـة فيـهـا لسـرقة مـيزانـياتـها
نافذ احلدودية وتوظيفها للمصالح احلزبية والشـخصية  ألم تتقاسموا ا
اذا خـنتم األمـانة ولم  ألم تشـرعوا قـوان تـمنـحكم امـتيـازات خيـاليـة  
ـهـمـة الـتي تـمـارسـوا دوركم الـرقـابي عـلى احلـكـومـات الـسـابـقـة  وهي ا
أوكـلـهـا الـشـعب لـكم  ألم يــتـرهل اجلـهـاز االداري لـلـدولـة بـسـبب تـعـيـ
اآلالف من أنصاركم واحملسوب عليـكم من األقرباء واألصدقاء  وغيرها
  فمن أيـن جاءت هـذه الـروح الوطـنـية ـا نـعـرف وما ال نـعـرف  الكـثـير 
اجلياشة ?  لتحـرك ضمائركم  وتقلـقكم على مستـقبل الوطن الذي كنتم
ـســائـلـة أول من فـرط به  وأعــدتـوه قـرونــا الى الـوراء . والــيـوم تـنــبـرون 
ـوظف  وهي التي ورثت دولة احلكومة لعـدم قدرتها عـلى توفير رواتب ا
متهالكة  ميزانية خاوية   سالح منفلت  عالقات دولية هشة  دولة بال
وزن اقـلــيـمي او دولـي  بل حـتى بـال وزن مـحــلي  فـالــكـثــيـر من الــقـوى
والتـيارات الـسيـاسيـة ترى في نـفـسهـا أكبـر من الدولـة  ولهـا من النـفوذ
والتأثير في الواقـع ما يفوق تأثيـرها  كيف واحلال هذه لـلكاظمي او غير
الــكــاظــمي أن يــقــود ســفــيـــنــة الــعــراق الى بــر األمــان ? . وبــذلك يــكــون

االعتراض أقرب الى كلمة حق يراد بها باطل .
لقد تـراجع االنتمـاء الوطـني كثيـرا  وأول تراجـعه لدى جمـيع من تصدوا
للعملـية السياسـية الذين فضلـوا مصاحلهم على مـصالح الشعب والوطن
 والذين سـكـتـوا على جـرائم فـضـيعـة ارتـكـبت بحـقـهـما  والـذين غـضوا
الـطـرف عن عـمـلـيـات فـســاد وتـدمـيـر قـادهـا أوبـاش مع سـبق االصـرار 
والذين رضـوا بحرق مـزارعنـا وتخـريب مصـانعـنا لـكي تتـواصل عمـليات

االستيراد من خارج البالد .
أرجـو أن يـحـتـكم لـلــمـوضـوعـيـة كل من يـعــتـرض عـلى قـولي : بـأن الـوالء
الوطـني قد تـراجع  والـقيم الـوطنـية قـد تـصدعت  والـسبب األسـاس هو
شـهد السـياسي  مع ان لـيس غيـرهمـا من يضبط النمـاذج الشـاذة في ا
الـسـلـوك عـلى اخـتالف أشـكـاله  فـاحلـفـاظ عـلى الـوطن واحـدا والـشـعب
ؤسف أن يـكون رأس متـماسـكـا مرهـونـان بهـما   مـن ا
الــشـهــر أقــوى روابط الــنــاس بـالــدولــة  فــتـخــيــلــوا مـا
سيحدث اذا لم تسـتلم الناس رواتـبها  أظن ان الدولة
والنظـام السياسـي سينهـاران  ومن هنا تـأتي مطالب

االصالح التي تصدح بها حناجر الشباب .

مات ابا أنـس  ..الزميـل  عبد الـله الالمي   ومـعه ماتت سـنوات جتاوزت
ـت بـصـمت  وبـكــيت بال صـوت .. ألني اعـرف ان ( ابـو اخلـمـسـ .. تـأ

أنس )  ال يحب البكاء .
عرفتُ شقـيقه الذي يكـبره سنـاً زميلـنا مجـيد الالمي   لكـني عرفتُ "عبد
اللـه" ح عـمل في جـريـدة  " االخـبار" لـصـحـابهـا مـحـمـد البـريـفـكاني  
بدايـة العام  1967 بعـد ان تدرب مـهنـيـا في جريـدة " النـصـر" لصـاحبـها

عطا الله شهاب ..
كان شـاباً نـشـطا ضـاحك احملـيا .. ودارت  دورة احلـياة  فـلم جتـمعـنا
مـطـبـوعـة واحـدة  لـكن الـعـمل الـنــقـابي في نـقـابـة الـصـحـفـيـ  جـمـعـنـا
سنـوات عـديـدة  فحـ كـنتُ عـضوا فـي مجـلس الـنـقابـة  كـان الـزميالن
شهاب التميمي  وعبد الله الالمي  عضوان في جلنة الرقابة  فكانا من

االصوات اجلريئة واحلادة في الدفاع عن حقوق الصحفي ..
ابـا انس  بـقى مــهـنـيـا  حـتى الــرمق االخـيـر من حـيــاته  واتـذكـر اثـنـاء
حضوري احتفالية صحـيفة " الزمان " به  في ايار من العام   2014قوله
 بـأن الــصــحـافــة هي الــهــواء الـذي يــتــنـفس .. فــلك الــرحــمـة ايــهـا االخ
والصـديق والـزمـيل ..فـانا اسـمع صـوت الـليـل يسـري في شـجـني  ح

ـــوت  رغم حتــديك لــلــمــرض  اســتــذكــر ســنــوات شـــبــابــنــا .. غــيــبك ا
بابـتسـامـتك  واناقـتك  وال مـحال  سـيمـوت غـيرك الـكثـيـرون  وسنـموت
لِك نحنُ عـن قريب أو بـعـيـد  ونـنزِل مـنـازل كـما نـزلت ونـقف بـ يـدي ا
يوم الوعيد وهذهِ سنة الله تعالى في خلقه  فال باق سواه والكل سيفنى
..ولن يـبـقى غــيـر الـذكـر احلـسـن  والـطـيب الـبــهي .. فـفـيـهــمـا فـقط يـظل
ـوت حق عـلى كل إنـسان االسم  محـفـورا في الـقـلـوب والوجـدان  الن ا
غير أنه األقسى واألصعب على النفس حـيث ال يبقى لنا سوى الذكريات

ها من ذكريات .. .. وما أ
ـوت  رحـمـة  لـكن فقـدهم وهم  قنـاعـتي راسـخـة  ان فـقـد االصدقـاء بـا
وت الصـغير" فكـنت نقيا  في احياء هو االصـعب  فذلك  ما اسمـيه " ا
احليـاة .. فـكم من كنـا نـظنـهم " اصـدقاء" و" اخـوة " فقـدنـاهم في جتارب

واهنة!
 قرير الع  اخي وصديقي وزميلي عبد الله الالمي
 فمـسـيـرتك  مـآلى بضـمـيـر نقـي  وحس مرهف 
وإخالص عظيم ومودة يعرفها اجلميع   وسيكملها
بإذن الله  ابـنك " انس " واخيه " مـؤنس " فهذه هي

وت! احلياة ...حلم يوقظنا منه ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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انـقرضت أو كـادت البـطاقـات البـريدية
الـتي كان الناس يتبادلونها منذ القرن
الــتــاسع عـشــر لــلـمــيالد وإلى يــومــنـا

احلالي.
هـذا مـا قاله الـصـحفي الـعراقي داوود
الـفرحـان في مقـال  له قبل 10 ايـام في
صــــــحــــــيــــــفــــــة (الــــــشــــــرق االوسط).

ـعـروفه دعـا في عـنـوان وبـســخـريـته ا
ي لــلـــبــطـــاقــات مـــقــاله الـى  يــوم عـــا
البريدية في ظل الطغيان اإللكتروني.
تـذكـرت مقـال الزمـيل الـفرحـان في هذا
الـيـوم 9 تـشـرن االول - اكـتـوبـر(الـيوم
ي للبـريد) الذي يحـتفل به العالم الـعا
تــنــفــيــذ لــقــرار من االحتــاد الــبــريـدي

ي ي. وقــد اخــتـيــر الــيــوم الــعـا الــعــا
لــــلـــبــــريـــد ســــنــــويـــاً في  9 تــــشـــرين
األول/أكـــتــوبـــر النه تــاريخ تـــأســيس
ي في عام 1874 االحتـاد البريدي العا
في الــعـاصـمـة الـسـويـسـريـة بـرن  (اي
قـبل 146 عــامـا)  لـكن حتـدبـيـد  الـيـوم
ي للـبريد حدد في مـؤتمر االحتاد الـعا

في طوكيو عام 1969.
وفي الـصفحة اخلـاصة باالحتاد ذكرت
تــفـاصــيل خـدمــات الـبــريـد كـالــطـوابع
والـرسائل وغـيرها لـكن لم يتم الـتطرق

الى البطاقات البريدية وما الت اليه.
ـديـر الـعـام لالحتـاد الـبـريـدي يـقــول  ا
نـاسبة  لم تـزل خدمات ي بـهذه ا الـعا
كان الـبريد التقليدي مطلوبة. ومع ذلك
عــام 2020 هــو الــعــام الــذي أظـــر فــيه
الــقـطــاع الـبــرــدي لــلـعــالم قــدرته عـلى
الـصمـود وإصراره عـلى العـمل والدور

عـــــدد مـــــراجــــعـي شـــــعب الـــــطــــوار
واإلسـتشاريات والـعيادات اخلافرة في
ــســتـشــفــيـات قــد وصل إلى 51250  ا
مـراجعاً  بينما بلغ عدد الزائرين الذين
ــــفـــارز الـــطــــبـــيـــة إســـتــــقـــبـــلــــتـــهم ا
) مُـــوضــــحـــاً إن (عـــدد 648583زائــــراً
اإلحـاالت الـــــــــتي  عالجـهـا ونقـلـها
بــعـجالت اإلسـعـاف الـفـوري وصل إلى
35050إحـالة وتابع ان (عدد الـعمليات
بـــلغ 419 عـــمــلــيـــة  في حــ إن عــدد
الـوالدات بـلغت  648 والدة) الفـتـاً الى
ـالكـات اخملـتـبـريـة أجرت 34173 إن  ا
فــحــصـاً مــخــتـبــريـاً  و8061 فــحــصـاً
بـــجـــهــازي األشـــعـــة الــســـونــار  و17
فُـحص بجهاز الناظور  بينما بلغ عدد

فراس الـفحوصات بجـهازي الرن وا
1231 فـحـصاً  تـصـريحه بـالـقول إن ”
احلــمالت الـتي قـام بــهـا مـصـرف الـدم
ــتـنـقل في مــنـطـقـة مــا بـ احلـرمـ ا
خـالل الــفــتــرة الــتـي ســبــقت الــزيــارة
ولـغـايـة ظـهـر الـيـوم  فـأن عـدد قـنـاني
ــــواطــــنــــ الــــدم الـــــتي  تــــبـــــرع ا
والـــزائـــرين بـــلغ (1798) قـــنـــيـــنـــة دم
مـختـلفة األصـناف وبتـوجيه من وزير
اركــان شـهــاب الـشـيــبـاني االتــصـاالت
لــلـمــشـاركــة الــفـاعــلـة وتــقـد جــمـيع
اخلـدمـات الـعامـة والـفـنـية والـصـحـية
لــزوار االمـــام احلــســ عــلــيه الــسالم
خـالل تـــاديـــتــــهم شــــعـــائــــر الـــزيـــارة

االربعينية . 
وقــدم مــنــتــســبــو اقــســام االتــصــاالت
ـعـلـومـاتيـة جـهـودا من خالل اقـامة وا
ــواكب احلـسـيــنـيـة وتـقــد الـطـعـام ا
والــشـراب لـلـزائــرين وكـذلك اخلـدمـات
الـفـنـيـة والـلـوجـسـتـيـة بـالـتنـسـيق مع
الــدوائــر االمــنــيـة ومــكــتب مــحــافــظـة
كــربالء بــاالضـافــة الى تــوفــيـر خــدمـة
مـن خالل مـحــطـات االتــصــال اجملـاني
االتــصــال الــتي تــوزعت عــلـى احملـاور
الـرئـيـسـيـة في امـاكن وجـود الـزائـرين

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (
تـوفـيـر مسـتـلـزمات الـوقـايـة الصـحـية
بـتوزيع الكـمامات والـتعفـير والتـعقيم
المــاكن تـواجــد الـزائــرين . و نـصب
ـواكب احلـسـيـنـيـة في امـاكـن عـديده ا
مـنـها سـاحة ثـورة العـشرين والـطريق
الـواصل ب كـربالء والنـجف ومنـطقة
احلـيـدرية وكـذلك عـلى طريـق الكـوفة).
واضـاف انه ( تخـصيص الـعديد من
الــــيــــات الــــوزارة لـــنــــقـل زوار االمـــام
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أعـلـنت دائـرة صـحـة كـربالء من جناح
خـطـة طـوار زيـارة أربـعـيـنـيـة اإلمـام
احلـــســ عــلـــيه الــسـالم وبــيــنت إن
ُـواجـهـة تـعـزيـز اإلجـراءات الـوقـائـيـة 
فيروس كُورونا  قد تصدرت مضام
خــطـتـهـا لـهـذا الــعـام وقـال مـديـر عـام
ـوسوي في تصريح الـدائرة  صباح ا
أن (خـطــة الـطـوار الـوقـائـيـة لـزيـارة
األربـع  التي بوشر العمل فيها قبل
عـــشــــرة أيـــام من بـــدء الـــزيـــارة  قـــد
ســجــلت جنــاحــا بــاهــرا تُــضــاف إلى
ُـتـحـقـقـة خالل سـلــسـلـة الـنـجـاحـات ا
ـليـونية الـسابـقة) وأضاف الـزيارات ا
إن (مـواجهـة جائحـة فيـروس كُورونا

واحلـد من إنـتشـارها كـانت في مقـدمة
أولـويـاتـنا عـنـد تـنـفيـذ اخلـطـة  حيث
عـــمــلـــنــا جـــاهـــدين عــلـى زيــادة وعي
ـواطن والزائـرين من خالل التأكيد ا
عـــلى الـــتــبـــاعـــد اإلجــتـــمــاعـي لــبس
الـكمامات  النظافـة الشخصية وغسل
اء والـصـابون كـمـا أطلـقـنا الـيـدين بـا
عــمـلــيــة مـسح مــيـدانـي مُـوسًع تــمـثل
بـــأخــذ مـــســحــاتٍ لـألنف والــبـــلــعــوم
واكب احلسينية للزائرين وأصحاب ا
بـإستـخدام تقـنيـة (بي سي آر) بهدف
الــكـــشف والــســيــطـــرة عــلى فــيــروس
ُـســتــجــد واحلـيــلــولـة دون كُــورونــا ا
وسوي (انه إنـتشـاره بيـنهم)  وبـيَن ا
بـإنـتـهـاء تـطـبـيق خـطـة الـطوار  أن

احلــســ عـلــيه الــسالم كـمــا  اعـداد
خــطـة طــوارى مـســبـقــة حتـســبـاً اليـام
الـــذروة في الـــزيـــارات .ومن اجلـــديــر
بــــالـــــذكــــر ان الــــوزارة عــــمـــــلت خالل
اضـيـة عـلى وضع اخلطط الـسـنـوات ا
واســتـنــفـار جــهـود مالكــاتـهــا الـفــنـيـة
والــهــنــدسـيــة خالل مــراســيم الــزيـارة
ومـسـتـمره فـي سعـيـهـا من  خالل  بذل
ـتكاملة في اجلـهود وتقد خـدماتها ا

ذكرى الزيارة االربعينية).
من جـهة اخـرى اعلـنت وزارة الكـهرباء
جنـاح اخلـطة اخلـدميـة التي وضـعتـها
غـــرفــة عـــمـــلــيـــات الـــوزارة  لــتـــأمــ
مـتـطـلـبات زيـارة اربـعـيـنيـة اسـتـشـهاد
اإلمــام احلـــســ عــلــيه الــسالم. وقــال
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة احـمـد مـوسى ا
الـعـبادي انه ( اسـتـنفـار اجلـهود في
جـــمــــيع دوائـــر الـــتـــوزيـع في بـــغـــداد
والوسط واجلنوب  لتأم احتياجات
ـواكب احلسيـنية من خالل جتـهيزها ا
بـالتيـار الكهـربائي وإنارة الـطرق التي
يـسلكهـا الزائرون  وإجراء الـصيانات
لـإلنـارة وشـبــكـات الـتــوزيع عـلى مـدار
الــسـاعــة حلـ انــتـهـاء الــوقت احملـدد
ـراسم زيـارة اربعـينـيـة سيـد الشـهداء
اإلمـام احلس من اجل اجناح اخلطة
اخلــدمـيـة الـتي وضــعت من قـبل غـرفـة
الـعــمـلـيـات واخلـاصـة بـشـهـري مـحـرم
احلـرام وصفـر كونـها زيارات مـليـونية
تـــشــهـــدهــا الـــبالد كـل عــام  وتـــذلــيل
الـصعـوبات كـافة وجتـاوز العـقبات من
اجـل تـقــد افــضل اخلـدمــات لــزائـري
ـقـدسة في بـغـداد وكربالء الـعـتـبات ا
ـنـاطق الــقـريـبـة والــنـجف فـضالً عـن ا
مـــنــهــا . واضـــاف ان (الــوزيـــر مــاجــد

مـــهــــدي االمـــارة( وجه بــــإســـتـــثـــنـــاء
مـحــافـظـتي كـربالء والـنـجف ومـديـنـة
ـؤديـة الـكـاظـمـيـة والـطـرق الـرئـيـسـة ا
ــبــرمـج لــلــتــيــار الــيـــهــا من الــقـــطع ا
الــكـهــربـائي  حلــ انـتــهـاء مــراسـيم
الــزيــارة ووضع آلــيــة عـمل مــشــتــركـة
وبـالـتـنسـيق والـتـعاون مـع القـطـاعات
واألقـسام والشعب الـفنية مـع إستنفار
الكات الهندسية من اجل دعم جـميع ا
واد الـضرورية الـشبكـة الكهـربائيـة با
الـالزمـــة إلدامـــة وإصـالح الـــعـــوارض
الــــفـــنــــيــــة كـــافــــة حــــال حـــدوثــــهـــا 
وتخصيص مفارز صيانة جوالة تعمل
ـنـاطق والـطرق عـلى مـدار الـيـوم في ا
ـســالك الـرئـيـسـة لـتـكـون مـسـتـعـدة وا
ــــعـــاجلـــة اي طـــار او ومـــتــــأهـــبـــة 
عـــوارض فــنـــيــة إلـى جــانب تـــوجــيه
مــســؤولي اخملــازن بــضــرورة تــوفــيـر
مــواد الــشــبـكــة وصــرفــهـا بــالــســرعـة
ـمكنة ألغراض الصيانات  باإلضافة ا
إلى إسـنـاد غـرفـة الـعـمـلـيـات لـلـجـهات
األمـنـية والـصـحيـة واخلـدميـة األخرى
مـن اجل إجنــاح زيــارة االربـــعــيــنــيــة.
وأشـار العبادي  أن (الوزارة لم تكتف
بل وجـهت أسطوالً بـهذه اخلـدمة فقط 
ـركبـات التـابعـة للوزارة من بـرياً من ا
ديريات لنقل الزائرين من الشركات وا
ناطق القريبة قدسة وا وإلى كـربالء ا

منها ). 
مـن جانبه اشاد محافظ كربالء نصيف
اخلـطابي بجهـود وزارة الكهرباء في
تــأمـ وإيـصـال الــطـاقـة الـكــهـربـائـيـة
وبـصــورة مـسـتـمـرة دون إنـقـطـاع الى
ــواكـب والــهــيــئـات احملــافــظــة والى ا

احلسينية على مدار ايام الزيارة . 
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مـا جرى قـبل عام من االن في تـظاهـرات تشرين 2019 شـكل هزة عـنيـفة لـلواقع
السـياسي في العراق وادى الى تـعطيل نـسبي للـحياة العـامة الشهـر قبل ظهور
ـهدي والـى اعـادة طرح جـائـحـة كـورونـا  كـمـا ادى الى اسـقـاط حـكـومـة عـبـد ا
ـنظـومـة الـتي افـرزتـها انـتـخـابـات عام ـسـؤولـ وا ـان وكل ا خـيار الـثـقـة بـالـبر
بـكرة هـدي خيـار االنتـخابـات ا ـاذا لم يطـرح عادل عـبـد ا 2018.لكن الـسؤال: 
اذا اجته الـساسـة الى البحث عن بـديل عنه قـبل التوجه بديال عن االسـتقـالة? و
نـظومة السـياسية? هل الى اختبـار صناديق االقـتراع وجتديد الـثقة الـشعبيـة با
وضـوعية النتخـابات نزيهة خوفا مـن الفشل في حينـها ام لعدم توفـر الشروط ا
ـفاجـئة في ام انـهـا احتـاجت وقـتا اطـول الستـيـعاب صـدمـة تظـاهـرات تشـرين ا
قـراطية طـريق واضح ومرسـوم وال حياد حيـنها وكـيفـية التـعاطي مـعها.ان الـد
عـنه وهي اقــصـر الـطـرق نــحـو االسـتـقــرار وارضـاء جـمـيـع االطـراف  فـالـبالد
قـراطية ال جتتاحها االزمات الشعبيـة لسنة او سنوات الن خيار طرح الثقة الد
نـظـومة الـسـياسـيـة وارد اثـناء الـدورات االنـتخـابـية مـثـلـما خـيـار االنتـخـابات بـا
بـكرة وارد جدا وجـاهز في بلـد يؤمن بالـتداول السـلمي للـسلطة وبـان الشعب ا
بـكرة? مصـدر السـلطـات. فلـماذا تـأخر الـساسـة في اعالن موعـد االنتـخابـات ا

اذا احتاج الكاظمي عاما لتحديد موعدها?  و
وهل ستـجري في موعـدها ام نحن مقـبل عـلى تأجيل آخـر حتت ذرائع متعددة
ـان حول ملـحق قانون االنتـخابات واحملكـمة االحتادية وجاهـزة.ان اختالف البر
ـفــوضـيـة الـعـلــيـا لالنـتــخـابـات بـاحلــاجـة الى وقت اطـول وامـوال اوال; وتـعـذر ا
وعد ا ال يقبل التأويل ان البـاب موارب لتأجيل ا وقوانـ جاهزة ثانيا;. يؤكـد 
ـقبل... وهو امر قرر منـتصف العام ا بكـرة وا زمع لالنتخـابات ا االفتـراضي ا
قبلـة في موعدها احملدد اصبح ضرورة ملحة جد خـطير.ان اجراء االنتخابات ا
ينـبـغي الـعـمل بـجـد لـتـهـيـئـة مـسـتـلـزمـات جنـاحـهـا لبـث دماء جـديـدة في الـواقع
الـسـيـاسي الـعـراقـي اوال; الـذي عـانى اجلـمـود وتـكـرار نـفس الـوجـوه مـنـذ عـام

2003 والى االن. 
وضمـان استـمرار الـعمـليـة السـياسـية وشـرعيـتهـا ثانـيا;
ـتـصـيديـن شرا بـتـجـربـته ثـالـثا; وسـحب الـبـسـاط من ا
ان وانهـاءا للخالف ب مكونات الشعب داخل قبة البر
رابـعـا; واسـتـجـابــة لـلـمـطـالب الـشـعــبـيـة وايـذانـا بـفـتح
صـفــحـة جـديــدة من االسـتــقـرار الـســيـاسي خــامـسـا;
الية منها. واجهة االزمات القائمة والقادمة وبالذات ا

قبل مـا يقـارب من ثالثـة عقـود من الزمن حـيث سُقـنـا ألداء خدمـة العـلم  رافقـنا
مصـطلح من الـيـوم األول للـخدمـة وحتـى اليـوم األخيـر " جتي الـنـقله " حـيث كان
العـسكـر يعـتـاشون عـلى رعب النـقـله الى اجملهـول  وفي أحـد األيام عـدت لقـاعة
نام فوجدت بعض زمالئي قد حزموا امتعتهم فبادرت الى التساؤل جتي النقله ا
 وإذا بـالـقاعـة قـد خلت مـن سكـانـها في حلـظـات  ولم يبقَ فـيـها سـوى يـطغي 
ا حـملت من فـحزمـته مـسرعـاً مـتيـقـناً من أن الـنقـلـة جاءت  فـخـرجت مسـرعـاً 
عـدت عـسـكريـة  وجـلـست حـيث جـلس زمالئي في بـاب الـقـاعة نـنـتـظـر الـفان أو
االيـفة الـتي تـقـلـنـا  وخالل جـلـوسنـا نـنـتـظـر الـنـقلـة  راح كل مـنـا يـطـرح اخلـبر
بطـريقته ويتساءل ويُحلل ويُناقش  بل يدخل أحـياناً بسجال ال ينتهي اال بتوسط
أحـد الـزمالء  وفي الـنـهـاية يـذهب طـارح الـرأي الـذي تعـصب له  مـفـنـداً . وبـعد
ساعت من اجللوس واالنتظار والسجال والنقاش وطرح الدليل وتفنيده  حضر
الـضابـط اخلفـر وتسـاءل مسـتغـربـاً وما يـجلـسكم هـنـا  فبـادر العـسكـري األقدم
راداً  جتي الـنقله  فتسأل الضـابط ومن اخبر بالنقلـة  فكان الرد صمت مطبق

كأن الطير على رؤسنا  فنفى خبر النقله وعاد اجلميع للقاعة . 
وأنا اتـابع ما يُنشر اليـوم في مجاميع التواصل االجـتماعي وفي " الگروبات "  
والـتي هي في تـزايـد مـســتـمـر  فـمـا أن تـسـتـيـقـظ صـبـاحـاً اال وجتـد نـفـسك في
مـجـمـوعـة جديـدة دون اسـتـئـذان  تـذكـرني بـأيـام جـتي الـنـقـله  حـيث يـبـدأ أحد
الرواد بـنشر خـبر في مـجمـوعته  ومـا أن يُنشـر اخلبـر اال وجتد اجلـميع يـنبري
ا مـعـلقـاً مـتـفاعالً  مـؤيـداً أو مـعارضـاً  وغـالبـاً مـا يـنتـهي اجلـدال بـخالف ور
ـنـسـحب وخـصاله سُـبـاب وأحـيان انـسـحـاب  فـيـنـبـري البـعض بـذكـر سـجـاي ا
نسحب تواً نسحب  فـيعود ا احملمـودة  ويدعو البعض باقي األعـضاء إلعادة ا
ـيـمون  والالفت في وتـبـدأ التـحـايـا من جديـد ويـنبـري اجلـمـيع مرحـبـا بـالعـود ا
ن راح يـصـول ويـجـول فـيـهـا  جتده نـقـاش بـعض هـذه اجملـامـيع  أن الـغـالب 
صـبـاحـا مـحـلل اجـتـمـاعي  ثم نـفـسـاني  ومـا أن يـسـتـجـد حـدث سـيـاسي ومـا
أكثرهـا يذهب محلالً وناقداً ومـستهزأً ثم متهـجماً  وبعد الظـهيرة يتناول احلدث
االقتصـادي بالتـحليل والـتشخـيص والتبـصير  حـتى أنه يُنصّب نـفسه استاذا "
لــكـيـنـز " فـيـذهب طـارحـاً احلـلـول الـسـحـريــة الـتي تـنـقـذ االقـتـصـاد الـعـراقي من
ـتقـدمة بسـويعـات أخرى  أما كل ـصاف ا االنهـيار بسـويعـات قليـالً  وجتعله 
من تـصـدى لـلـمـشـهد دون اسـتـثـنـاء ولـو مـا رحم ربي  هـو جـاهل جـهـول فاشل
ـلة  والالفت في تـنظـيـرات البـعض أنهـا ال تخـلو من فاسـد متـخلف خـارج عن ا
ـات من األكاذيب للبـعض  مرة جهالً وأخرى من االتهـام بل التلفـيق ونسب الظا
ن أتخذ تتـبع لتعـليقـات بعض  تصويـرات النفس  وثـالثة بـقصد االبـتزاز  . وا
من اجملـامـيع الـواتسـبـيـة عمالً وشـغالً وتـسـلـية ووسـيـلـة لسـد الـفـراغ  أنه يـتهم
اجلـمـيع دون اسـتـثـنـاء  فـغـيـره فـاسـد فــاشل جـاهل ظـالم ظـلـوم مـتـخـلف خـائن
ـتنور األم قسط ا تألق الـعالم العـادل ا متـخاذل رجعي  وهـو النزيه النـاجح ا
ـن تـقول  ومـن يـستـحـق العـتب ن تـشـكو و ـتـصدي  لـكـن  ـتـقـدم ا الـشـجـاع ا
واللـوم  والالفت أن بعض من أن اتـخذ من هـذه اجملامـيع مهنـة وصنـعة وعمل 
ـن يتلـون بالـساعات ال ـتأخرة   يفتـتح بهـا يومه  ويـختـتم بها سـاعات الـليل ا
الك كـمـا تظن نـفسه ن يصـنع بأكـاذيـبه ملـوك  ويسـقط بـتلـفـيقـاته  بـاأليـام  
ـريــضــة  راح يـتــسـكع عــلى أبــواب من راح يُـهــاجم  والـكـل رافض له عـارف ا
الحظ أن هذا الصوت الناشز بحقـيقته   عالم بغاياته  مطلعاً على تلفيقاته  وا
ـتحكم الـسائد في الـغالب من هذه اجملـاميع التي مـا أنشأت اال بـقصد راح هو ا
طرح اخلـبر وتبـادل الرؤى واستـمزاج اآلراء وطرح احلـلول  بعـيداً عن التـسقيط
واالستـهداف والتنـكيل  فاألصل أن هدف هـذه اجملاميع نبـيل  وغاياتها األصل
فـيـها أنـها وطـنيـة  فلـيس أجـدى نفـعاً من مـجالـس الوطـنيـ  وتبـادل الرأي مع
ـطلـعـ وأصـحـاب الـقـرار  وال اقصـر طـريـقـاً السـتـمزاج اآلراء من ـفـكـرين وا ا
مجمـوعة جتمعك مـعها غـرفة إلكتـرونية مبـاشرة  لكن هذا الـهدف النبـيل يتحول
الى اداة لـلـتـخـريـب والـهـدم مـا أن يـتـسـلل الـيــهـا بـعض من شح عـنـدهم اجلـاه 
نصب  وغـاب عن تفكيرهم وتسـلل الى نفوسهم اليـأس  وتنامت عنـدهم عقدة ا
ـنـطق  وحتـكم بـظـنهـم التـخـوين  وقـاد مـسـيـرتـهم الـتـطـرف  وغـادر مـنـطقـهم ا
بدأ الذي حكم إنشـاء هذه الگروبات أو اجملاميع الواتسبية الوسـطية  لقد كان ا
 اعتـماد التكنلـوجيا في تبادل األفكـار  وطرح اآلراء  ونقل احلدث من مصدره
ــعـافى  فــالـعـراق أكــبـر من كل الــعـنـاوين  واجلـامع الـشــامل الـوطن الــسـالم ا
الـفـرعـيـة  واالنـتـمـاءات الـضـيـقـة  والـتـخـنـدقـات الـفـئـويـة  يـذهب األشـخـاص 
وتتـوالى األحـداث  وال يبـقى اال الـتـاريخ  الـزبد جـفـاء  وما يـنـفع الـوطن ماكث
في تاريـخه  الـتاريـخ مليء بـاألفـاق  واألقل من حـمل هم الـوطن رسـالة يـتـنقل
ـبـدئه  وأخـرى بعـلـمه  وثالـثـة بـخدمـته الـشـعب  ورابعـة بـأبداعه  بـهـا  مرة 
ـشـرفـة أمـام الـعـالم . يـقـيـنـاً أن ال شـروع بـخط بـنـاء الـعـراق وأخـرى بـواجـهـته ا
ـثـقف  فال وطـن قوي دون ـعـافى دون  ثالثـي يـجتـمع فـيه الـوطـني والـعـالم وا ا
وطـني يـحـمل قـضـيـته هـماً يـجـول بـهـا بـ األوطـان بـحـثـاً عن األفـضل  وال بـلد
متقـدم دون عالم يـبحث ويـقدم ويـقتـرح ويشـيد ويـبني  فـاألجنـبي وافد مـستـثمر
ـال  مـغـادر يتـجـول بـ األصـقاع بـقـصـد الـكسب  ولـيس في ذلك يـبـحث عن ا
عـيب  لـكن العـيب كـله أن تـبقـى أسيـر الـوافد بـانـتظـار من يـبـني احلجـر ويـغادر
شهد  دون مثقف يـحمل رسالته وفكره وأدبه البـشر . وليس من وطن يتصـدر ا
وفـنه  فـتــعـافي مـثــقـفـو الـوطن دلــيل تـعـافـي الـوطن ذاته  فـمــا من وطن مـعـافى
ومـثقـفـوه يـبـحـثـون عن الـبيـئـة احلـاضـنـة . ويقـيـنـاً أن الـبـاحث في تـاريخ الـعراق
ـعاصـر سيـجد أن الـثالـوث البـاني ما اجـتمع في وطن مـثلـما القـد واحلديث وا
قدراته . التـقى في العراق  فكـان سبب التآمـر عليه  والكـيد لشعبه  والـعبث 
وت  يـكبو وال ينكسـر  يركن للسكون رض وال  اجلمـيع زائل والعراق باقٍ  
ن وقف وتـصدى ودافع وسعى  ـوقف باقٍ مـسجل   شـهد  لكن ا وال يغـادر ا
مـثـلــمـا خــالـد ثـابـت مـدون مـقــ  مـواقف من خــان وتـآمــر وهـادن وبـاع وادعى
االنتـماء والوطنية  فمغفل من خان ومغفل أكبر من اعتقد أن غيره جاهل ال يعلم
 ليس أكـثر من العراقي اطالع  وال أكبر مـنه تاريخ  وال أعمق منه علم  وعلى
من ظن بـه غيـر ذلـك غافـل مـغفـل  وعـلى من تـصـدى الـيوم لـلـعـبث فـي اجملامـيع
اإللكـترونيـة التي حـوت خيرت الـنخب الـوطنـية وهو غث خـاوي  والتي راح فـيها
يصـول ويجـول لغـايات فـي نفـسه  أن يعـلم  أن اجلمـيع عـارف بحـجمه  مـطلع
عــلى تـاريـخه  عــالم بـغـايــاته  مـقـدر لــعـبـثه  لــكن الـتـرفع والــتـغـاضي وجتـاوز

الصـغائـر من شيم الـكبـار  فلـيس أنفس مـن العـراق  وال اكثر
ا تـزل العـالم  لنـجعل شمـوخاً من قـامـاته التي أذهـلت و
اليـوم من اجملاميع اإللكتـرونية منطــــلقاً لتالقي األفكار
واطنة  ووسيـلة لنقل النافع   ومحـطة لتحفيـز روح ا
واداة لــطــرد الــغث  فــالــعـراق فـي أزمـة  وشــعــبه في
حــزن  ووطـــنــيه في غـم  وفــســاده في مـــتــسع  وفي

الليلة الظلماء يُفتقد الوطني .

الـثـمـن الـذي ـؤدــه في كل مجـتـمع. لـقد
أثبتنا أننا لسنا مجرد برـد.
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وحـــسب االحتـــاد فـــقـــد فــرضـت أزمــة
كـورونـا (كـوفـيـد - 19) ضـغـوطـا عـلى
سالسـل الـتــوريـد الــبــريـديــة الـدولــيـة
بـصـورة غيـر مـسـبوقـة.ونـظرًا ألهـمـية
اخلـدمات البـريدية في األداء األساسي

عظم االقتصادات.
في كــثـيـر من الـبـلــدان تـنـظم مـعـارض
لــهــواة جـــمع الــطــوابع كــمــا تــصــدر
طـوابـع جديـدة وحتـدد تـواريـخ إلـغاء
الـطـوابع. وتـشـمل أنـشـطـة أخـرى مثل
ي لـلبـريد عـرض مـلصـقات الـيوم الـعا
في مـكاتب الـبريـد وغيـرها من األماكن
الــعـامــة وأيــام مـفــتـوحــة في مــكـاتب
ـتـاحف ـراكـز الـبــريـديـة وا الــبـريـد وا
ؤتـمرات الـبـريديـة وعـقد الـنـدوات وا
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حــصـل الــطــالب عــلي ســعــد نــعــيم الــذي
حافظة يسكن قرية نائية في قـلعة سكر 
ـــئــة رغم ذي قــار عـــلى مــعــدل 96.83 بــا
اعـاقته وقـال مـصـدر في تربـيـة ذي قار ان
مديـرية تـربية ذي قـار هنـأت احد طـلبـتها
تـميـزة في االمتـحانات وذويه بنـتيـجته ا
الوزارية للمرحلة اإلعدادية وقهره اإلعاقة
رغم صعوبتها  عادة النتيجة رسالة دعم
عـاقـ  وأضافت وتـشجـيع لالشـخـاص ا

أن (الـطـالب عـلي سـعـد نـعـيم رغم اعـاقـته
ئة في ثانوية حصل على معدل 96.83 با
الــطف فـي قــلــعـــة ســكـــر شــمــال مـــديــنــة
الــنــاصـريــة وهــو يــعـيــــش فـي مـنــطــقـة

نائية) . 
وذكـر الـطــالب عـلي سـعــد نـعـيم انه حـقق
ـنـجـز من دون دخول دروس عـدل ا هـذا ا
خصوصية مـعتمدا على قـدراته التربوية
ـواجـهــة مـهـمـة صـعــبـة في ظل الـظـروف
ـر بـها  الـعراق اثـر االحـتجـاجات التي  

دة طـويلة اجلمـاهريـة وانقطـاع الدراسـة 
قــبل انــتــشــار وبــاء كــورونــا لـكــنه حتــلى
بــالـصـبــر واالصـرار وتــوج جـهــوده بـهـذا
النجاح البـــاهر الذي اسعد عائلته وابناء

قريته النــائية. 
 يـــذكـــر ان  هــــــــذه الـــثــــانـــويـــة هي ذات
ـــدرســة الــتي تــخــرج مـــنــهــا الــطــــــالب ا
اضي وحـاز على حـــسن مـعـيوف الـعـام ا
ـــرتـــبــة االولـى في الـــدراســة االعـــداديــة ا

ايضا.
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ـناسـبة كـانت لي ذكـريات صـحفـية وبـا
مع الـبطاقة البريدية  فمن  ب االوراق
الـتي بعثرها زمن االغتراب والتنقل من
مـكان الى اخر عثرت على بطاقة البريد
هــذه الـتي تــعـود الى 60 عــامـا اي  في
االيــام االولى لـتــاسـيس وكـالــة االنـبـاء
الـعراقـية واع وبالـتحـديد الى يوم -23

ولم يكن قد مضى على 5-1960
تاسيس واع سوى 6 اشهر

وتـبـدو بطـاقة الـبريـد عاديـة من صديق
مسافر الى الص لكن الواقع هو صلة
هـذه الــبـطـاقـة بـالـعـمل الـصـحـفي ايـام
زمـان عنـدما كـان هنـاك احتـرام متـبادل
سؤول ولعلها تكشف بـ الصحفي وا
ـسـؤولـ ايـام زمان حـقـيـقـة ان كـبـار ا

يتحاشون االنفاق من اموال الدولة.
الــبـطـاقــة الـبـريــديـة ارسـلــهـا لي وزيـر
الـتجارة عبد اللطيف الشواف من بك
وكـان قـد اتفق مـعي عـلى ارسال اخـبار
زيـارة الوفد الـذي يراسه بهذه الـطريقة
الـتي تـعـد االن بـدائـية لـكـنـهـا كـما ارى

مثاال للنزاهة.
والــغـريب ان الــبـطــاقـة وصـلـت بـعـد 3

ايام ونشرت ما ورد فيها:
مــاكـتـبه الــوزيـر الـشــواف لي كـان كـمـا

يلي:

Iraq-Baghdad
الـعراق بغـداد - وكالة االنـباء العـراقية

في الصاحلية
االخ االستاذ محسن حس

عـــــــزيـــــــزي- نـــــــحـن االن في بـــــــكـــــــ
وســـنــغـــادرهــا الـى مــوســـكــو صـــبــاح
اجلـمعـة بعد تـوقيع االتفـاقية بـعد غد-
زرنـا الـيـوم مسـجـد بـك الـقـد عـمره

سنة- وقدمت الى االمام هدية 900
نــيــابـة عـن سـيــادة الــزعـيـم وهي قـرآن
ـسـجــد مـعي وقـد ارســله الـزعـيـم الى ا
سجد هذه الهدية وحملني شـكر امام ا
احــــتـــــرامــــاته الـى الــــزعــــيم.

احملـــــادثــــات ســــارت
بنجاح حول االتفاق
حتـــيــاتي الـــتــوقــيع

23-5-60
فـي تلك الفـترة كنت
مـــــديــــرا لالخــــبــــار
الــــــداخـــــلــــــيـــــة في
الـوكـالة ورغم وجـود مـندوبـ لـلوكـالة
يـعملـون معي اال اني كنـت اقوم بزيارة
بـعض الوزرات وخاصة وزارة التجارة
عــنـدمـا كـان الــشـواف وزيـرا وكـنت في
اخـــر ســـاعـــات الـــدوام اقـــابـــلـه فـــكــان
يـحـرص على ان يـعـطي للـوكـالة اخـبار
وزراتـه وعـنـد انــتـهـاء الــدوام يـأخـذني
مــــعه فـي ســـيــــارته الى الــــوكــــالـــة في
الــصـاحلــيـة اذا كـان مــنـزله هــنـاك قـبل

االذاعة.
الـله يرحم ايام زمان والبطاقة البريدية

رحومة!! ا

وورش الـعـمل وكـذلك أنـشـطة ثـقـافـية
وريـاضة واألنشطة التـرفيهية األخرى.
كـمــا تـصـدر بـعض اإلدارات الـبـريـديـة
تـــذكـــارات خـــاصــة مـــثل الـــقـــمـــصــان
والـــشـــارات لـــكـن لـــيس من بـــ هـــذه

الفعاليات البطاقة البريدية.
…—œU½ X×³ « W¹b¹d³ «  U UD³ « 

وعـــودة الى مـــقــال داود الـــفــرحــان اذ
يـــقـــول  " من الـــنـــادر اآلن أنْ جتــدَ في
مــعــظم الـدول الــعــربـيــة كــشـكــاً لــبـيع
الـصـحف يبـيع أيضـاً بـطاقـات بريـدية
مـلونة حتمل صوراً تذكارية وسياحية
يـــرســـلـــهـــا الـــســيـــاح إلـى أهــالـــيـــهم
راسلة وأصدقائهم أو يتبادلها هواة ا

ب القارات اخلمس.
هل تـتذكر آخر مرة أرسلت فيها بطاقة
بـريـديـة إلى أحـد? هل تـتـذكـر آخـر مرة
تـلـقـيت فـيـهـا بطـاقـة بـريـديـة من أحد?
أكــيــد من زمــان. فــثــقــافــة الــبــطــاقـات
صورة تـوشك على الرحيل الـبريديـة ا
في مـجـتـمـعاتـنـا بـعد أن صـار بـإمـكان
ـرء أن يـرسل مـا يـشـاء من صور إلى ا
من يـشـاء حـول الـعـالم عـبـر اإلنـترنت
أو مـن هــــاتف إلى آخــــر مــــبــــاشــــرة
وفـوراً ومجاناً ويتلقى اإلجابة عنها.
وذكــر في مــقــاله "مــثل كــثــيــرين حـول
ـئـات الــعـالم أحــتـفظ فـي مـكــتـبـتـي 
الـبـطـاقـات الـبـريـدية الـتي وصـلت إليَّ
مـن أقــــارب وأصـــــدقــــاء فـي األعــــيــــاد
ـناسـبات. وبـعضـها يـحمل عـبارات وا
كـالسـيــكـيــة من نـوع: »كـل عـام وأنــتم
بــــخــــيـــر «أو »عــــيــــدكم مــــبـــارك «أو

« «هابي نيو يير»أو  «رمضان كر
أو »هـــابـي كـــريـــســـمــاس .«ويـــحـــمل
مــعـظـمــهـا صــوراً سـيـاحــيـة وزخـارف
إسـالمــيــة وصـــور فــنــانـــ ولــوحــات
وآثـــــاراً وطــــرائف ومـــــهــــرجــــانــــات".
وبـسـخـريـة الذعـة يـقـول الـفـرحـان "في
احلـمالت االنـتـخـابـية الـعـربـيـة هـناك
مـقـتـرح بـوضع صـور اخلـبـز والـكـباب

واألرز والــــــــــــــــــــــزيــت
والـعدس والشـاليهات
الــــســـيــــاحـــيــــة عـــلى
الــبـطـاقـات الـبـريـديـة
لتشجيع الفقراء على
"! رشح انتخاب ا
ثـم يــقــتــرح الــزمــبل
الـــفــــرحـــان بـــشـــكل
ـنـظـمة جـدي عـلى ا
الــدولــيــة حتــديـد

ي للبطاقات البريدية» «يوم عا
ي ودورهــا في الــدعــوة لـلــسالم الــعـا
ونــبــذ احلــروب وحــمــايــة احلــضـارة
الـبـشريـة وتـشجـيع الـرفق باحلـيوان
ورعــايـة الـغــابـات وجـمــال الـطـبــيـعـة
والــنـظــافـة واالهــتـمــام بـكـبــار الـسن.
فـالــبـطـاقـات الـبـريـديــة الـتي يـرسـلـهـا
األبـنـاء إلى آبـائـهـم أو أجدادهـم تـعـيد
إلــيـهـم ذكـريــات أحـبــوهـا لــكن مـشــقـة
احلـيـاة غـطّت علـيـها فـي ظل الطـغـيان

اإللكتروني الذي اكتسحها. 
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اقـام االحتاد الـعام لالدبـاء والكتـاب في العـراق بالـتعاون مـع مركز عـزيز الـسيد
غيب عزيز السيد جاسم للبجوث والدراسات جلسة تفاعلية استذكارية للمفكر ا
حتت عـنوان (خـمسـون عامـا .. رحـلة الى الـبقـاء ). وقـالت رسالـة نصـيـة تلـقتـها
ـصـورة (الـزمـان) امس ان (اجلــلـسـة شـهــدت الـسـبت رفع مــجـمـوعـة من الــشـهـادات ا
ـثـقـفـ عراقـيـ  فـضال عن اسـتـضافـة لـلـنـاقـد علي الـفـواز  في بث مـبـاشـر بدأ من
التـاسعـة وعلى مـدار اليـوم).وكانت دار الـشؤون الـثقـافيـة قد اصـدرت مؤخـرا ثالثة من
تد مؤلـفات السـيد جـاسم كمـبادرة لـطبع نـتاجه الـفكري واحـياء تـراثه الثـقافي الـذي 

قال والدراسات البحثية. طويال ويشمل مجاالت ابداعية بينها الرواية وا

رسالة بغداد
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هجر:  من رسائل النُخب العراقية في ا

بـســيـطـة ومــحـدودة ولـكــني كـنت
مــجـــبــرًا في قــبــولـــهــا يــوم كــنت
مـخـيـرًا بـ الـرجـوع إلى الـعـراق
أيام البعثي أو البقاء في أمريكا
والـعـمـل في مـكــتـبــة الـكــونـگـرس
كمـؤسسة حكومـية حيث أتخلص
خاللها من مضايقة دائرة الهجرة
(وفعلًا سـأحصل على إقامة دائمة
بعـد شهريـن) هذا فوق أن حـالتي
ــالـيـة كــانت تـعـسـة الــصـحـيـة وا
وصـرفت من جيـبي اخلـاص أكـثر
من  $ 500فـي حـــيـــنه وكـــنت في
حـاجة إلى أي وظـيفـة ال ألعمل بل
ألعـــيش والــواقع أن في أمــريــكــا
نوعية الوظيفة ال تدل على نوعية
اإلنــســان فــكــثـيــر مـن األصــدقـاء
يـــكـــمـــلــون اجلـــامـــعـــة في نـــفس
األسبوع ونفس االختصاص وإذا
بــأحـدهم يــحـصل عــلى درجـة 12
واآلخـــــر في مـــــؤســــســـــة أخــــرى
يـحــصل عـلى خــمـسـة او ســبـعـة
عـلى كلٍ إنـني ال أفـكـر بـالـوظـائف
ونـوعـيـتـهـا حـيث أن كل تـفـكـيـري
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ـغـتـرب التزال لـدى الـعـراقـي ا
في اصـقـاع الـعـالم مـنـذ اكـثـر من
نـصف قـرن رسائل ووثـائق تـفـيد
في تـسـلـيط الـضـوء عـلى احلـياة
الـثــقــافــيـة والــفــكــريـة والــفــنــيـة
واالجـتـمـاعيـة والـسـيـاسـيـة التي
عـاشـتهـا اجلـاليـات ورمـوزها من
همة ذات العـطاء الكبير النـخب ا
ـعـانـاة الـتي كابـدوهـا بـصمت وا
واصــالــة وامل.  هـنــا اسم كـبــيـر
بـــــرغـم ظـــــلـم االعالم واالوســـــاط
الـفنـية انه شـمـال صائب مـطرب
ومــــوســـيــــقي عـــراقـي كـــردي من
السليــــــــــمانية عاش ب 1930
ـهـجـر الـعـام 1986 وتـوفي في ا
طــوى ذكـره الــنـســيـان في زمن ال
سؤولية يذكـر أصحاب القـرار وا
فــيه االحــيـــاء. ونــعــرض رســالــة
وصــلت الى- الــزمــان- في لــنـدن
من الـسيـد صـالح جـواد الـطـعـمة
كـان قد تـلقـاهـا من الراحل شـمال
صــائب فــيه حملــات مـن مــعــانـاة

غترب في أيام احملن .  ا
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أخـي الــعـــزيــز الـــدكــتـــور صــالح
احملترم  

حتية طيبة 
 شــكـرًا جــزيـلًــا عــلى اهـتــمــامـكم
بقضيـتي منذ قدومي إلى أمريكا
ال أدري بــــأي صـــورة أعــــبــــر عن
شـــــكــــري أمــــلي أن تـــــســــنح لي
ـسـتـقـبل ألوافـيـكم الـفـرصــة في ا
بـــــــــــــــــــــرد شـــيء مــن هـــــــــــــــــــــذا
اجلـــمـــيل.  وصـــلـــني الـــشـــريط
أمس وسأحاول أن اسـتنسخ منه
ــــكـن وســــأُرجع بــــأســـــرع مـــــا 
الــــشــــريط إلــــيـــكـم مع الــــشــــكـــر
اجلــــزيل.  ســــألت عن نــــوعـــيـــة
وظـيفـتي في مـكـتـبة الـكـونـگرس
والواقع كـمـا عـلـمت انهـا وظـيـفة

ـدرسة منـصـرف في الرجـوع إلى ا
ـاسـتـر والـعـمل واحلـصـول عــلى ا
في حـقـلي واخـتـصـاصي ولـكن مـا
حــيــلــتي وكـل األمـور تــأتـي بــضـد
رغــــبـــتـي.. ولــــكن األمل والــــثــــقـــة
سـالحي وأأمن]كــذا[ بـأن اإلنــسـان
إذا كــــان يــــعــــمل لــــغــــده فالزم أن
يــضــحي بــشيء في يــومه ويــكـون
ـنازلـة الظـروف القـاسية مـستـعدًا 
في كل وقت وأذكــر شـيـئًـا جـمـيـلًـا
ـــعــنـى الــذي من شـــعـــرك بـــهـــذا ا

يتدفق منه الثقة واليق 
ينًا وثيقًا سأكوي الظالم   
نشد ألبلغ قلب الهوى ا

ستهام ومن روحي الالهب ا
سأطلع حلًنا من العسجد
عزيزي الدكتور صالح

 إن آخر أمل لي في تكملة الدراسة
هـــو الــــرجــــوع إلى إنــــديـــانــــا في
1966Jan. حيث أرسلـوا لي قبولًا
ـوسيـقى عندكم جديدًا ومـدرسة ا
هي واحدة من إحدى ثالث مدارس
ــتــازة في أمــريــكــا مــوســيــقــيــة 
ومتساهـلة معي ألنـها قبـلتني يوم
كنت في الـعراق فـتشـعر بـإنها هي
ـسـؤولـة عـن قـدومي إلى أمـريـكـا ا
لــذلك حـيــنـمـا راجــعـتـهـم في سـنـة
) 1962حــ قـدومـي من الــعـراق)
قالـوا سـوف نـضع مـنهـجًـا خـاصًا
ــدة ــاســتــر في ا لك لــكي تــكــمل ا
الـــبــاقــيــة من إجـــازتك الــدراســيــة
والتي كانت في حينها سبعة عشر
شــهـرًا وفــوق هـذا رحــبـوا بي كل
الــتــرحــيب وحــاولــوا مــســاعــدتي
بـصــورة خـاصـة بـيـنــمـا جـامـعـات
under واشــنــطن ال يــقــبــلـوني إال
 graduateألنهـم ليسـوا مسؤول
عن مجـيئي إلى أمريكـا هذا فضلًا
عن أن جـامعة إنـديانا فـيها أحسن
فـرع في الفـولكـلـور في كل أمريـكا
وأنـــا أرغب كـــثـــيــرًا فـي الــتـــوسع
وأخـــذ كـــورســـات في هـــذا احلــقل
ـــوســيـــقى كـــمــوضــوع بـــجــانب ا
لالخـتصـاص لذلك كل أمـلي متجه
إلى جــامــعــة إنــديــانــا في كــانــون
الثاني القادم وكل ما أرجوك = إن
أمكن طبـعًا = مساعدتي خالل هذه
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الــشــخــصـــيــات الــنــســـويّــة عــلى
الـروايــة فـكــان أبـطــالـهــا الـنــسـاء
الــشــخـصــيــة الــرئــيـســة الــشــابـة
تزوجة من محارب في اجلبهات ا
ولـها طـفلـتان اجنـبتـهما عـبّر زنى

شعوذين . ا
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 لضـمان بـقاء الـزوج العـقيم الّذي
أُصـيبَ بـطلقٍ نـاري لم يـقـتله  بل
جعـله جثة هامدة تـتنفس وتسمع
في غرفةٍ كئيبةٍ معلقة فيها صورة
وخــنـجــر .وبــهـذا اعــطى الـروائي
احلرية الـكاملة للشخـصية البطلة
الــزوجـة لــلــحــديث عن كل مــا هـو
مسـكوت عنـه وهذه الطـريقـة ذكية
جلــعـل احلـــدث أكــثـــر واقـــعـــيــة 
ـرأة بـسـرد ذكــريـاتـهـا فــتـنـطـلـق ا
وكـســر الـتـابــوهـات الــتي بـنــتـهـا
اجملـتـمـعـات الـديـنـيـة كـذلـك تـسرد
يتـاسرد ) لكنّها قصص بتـقنية (ا
ال تـضع نــهـايـات لــتـلك الــقـصص
كشـهرزاد في ألف ليلـة وليلة التي
تـتــرك الـقـصــة بال نـهــايـة  وهـذه

ا حافـظتْ مجـتمعـات الشرق لطـا
األوسـط عــلى كل مــا هــو مــقــدّس
حـتى تنـاست اإلنسـان وكان أحد
رأة. ضـحايا مـقدس التـابوهات ا

عـــــــتــــــــيق
رحـــــيـــــمي
الـــــــروائي
األفــــغـــاني
األصـــــــــــــل
فـــــرنــــــسي
اجلــنــســيـة
فـي روايــته
( حــــــــجـــــــر
الـــــصــــبــــر)
الـــــفـــــائـــــزة
بـــــجـــــائـــــزة
غـــــونـــــكــــور
الـفـرنـسـية 
والــــصـــادرة
عـــــــــــــــــن دار
الــــــــســــــــاقي
بــــتــــرجــــمــــة
صــــــــــــــــــــالـح

األشـمـر. ينـطـلق  من مـوضـوعات
واقـعـيـة غزتْ مـجـتـمـعـات الـشرق
األوسط عــامـة واألفـغـاني خـاصـة
ومـــــا فـــــيـه من حـــــروب قـــــادهـــــا
ـــــتـــــطـــــرفــــون ا
فـتحـول اجملتمع
إلـى بـــــــــؤرةٍ من
الــدم ومـا يُــمـيّـز
الــروايـة لـغـتـهـا
ـــــــكـــــــثّـــــــفــــــة ا
بـــــــالـــــــصــــــور
وصـــــــــــــــــــــــوت
ـــــونـــــولـــــوج ا
الـداخـلي الـذي
ظـــهـــرَ بـــشـــكلٍ
جــلي واخــتــار
الــكـاتـب لــهـذه
ـهمـة الراوي ا
الــعــلــيم الـذي
حـــرّك احلــدث
والشخصيات
بـحريـة تامة 
كـمّــا هـيــمـنت
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بغداد

 شمال صائب

-1960شباط1963وشاءت ظروفه
وظروفي ان تستمر سنوات أخرى
في جـامعـة انـديانـا حـيث واصلت
حـــيـــاتي اجلـــامـــعــيـــة مـــنـــذ عــام
ـــــرحـــــوم 1964وحــــــيث واصـل ا
دراسته 1967- 1969في قسـمنا:
Near)لغـات الشرق االدنى وآدابه
Eastern Languages and Lit-
 (eraturesال في قــــسم الــــتـــاريخ
كما يقال عن اختصاصه.    

تـــدل هــذه الـــرســالـــة ومــاعـــرفــته
شـخصـيـاً عنه عـلى مـا كان يـطمح
الـــــيـه من تـــــخــــــصص فـي حـــــقل
ــــوســـيــــقى غــــيـــر أنه لـم يـــوفق ا
لسبب جوهري (1)افتقاره الى
مـتــطـلــبــات الـدراســة في مــدرسـة
ـــوســـيـــقى/جـــامـــعـــة انـــديـــانــا ا
ية و(2)  كـانتـها العـا عـروفة  ا
ـوســيـقى ــدرسـة عــلى ا تــركـيــز ا
الـغــربـيــة بـاالضــافــة الى مـحــنـته
كـــمـــغـــتـــرب يـــســـعى الـى اكـــمــال
دراســته بال دعم حــكــومي.  لــقـد
اخــتــارالــفــنـان شــمــال صــائب ان
اجستير يواصل دراسته لدرجـة ا

في قسـم لغات الشـرق االدنى كما
قـــلت  بــدءأ من كـــانــون الــثــاني
1967حــــتى نــــهــــايــــة الــــســــنـــة
الـدراسـية 1968-1969��.  وكان
من متطلـبات القسم آنذاك دراسة
التاريخ االسالمي (من مواد قسم
الــــتــــاريخ ) واعــــداد رســــالـــة او
اجـتــيـاز امـتــحـان شــفـوي شـامل
ــاجــســتــيـر عــلــمــاً بـان لــدرجـة ا
ــــــرحـــــوم درس الــــــتـــــاريـخ في ا
مـــســـاقــات عـــدة و ادى بــنـــجــاح
طلوب في االمتحان الشـــــــامل ا
آذار  1969. ومن اجلـديـر بالـذكر
ـوسـيـقى الـتقـلـيـدية ان ارشيف ا
في جــامـــعــة انـــديــانـــا يــحـــتــفظ
بــشــريط لالسـتــاذ شـمــال صـائب
يــضم عــشـــر اغــنــيــات مـــقــتــرنــاً
ــعـلـومــات الـتي تـقـول بـبـعض ا
عـنه بانه “اشـهـر عـواد كردي في
الــشـرق االوسط ”وانه مــؤلف مـا
يزيـد عن خـمـس اغـنـية وتـشـير
ه الغـــانــيـه الــكـــرديــة الى تــقـــد
احــدى عــشــرة ســنــة عــبــر اذاعـة

بغداد. 
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أديب ومـــؤلـف وشـــاعــــر وبـــاحث
ي عــراقي ولــد في كــربالء أكــاد
ـعـلـم في 1929 وتـخرّج بـدار ا
بــغـداد عـام  1952ثمّ حــصل عـلى
شــهــادة الـــدكــتــوراه من جــامــعــة
هـارفــارد في امــريـكــا عـام 1957.
عمل مـدرّسًا فـي كلـيّة الـتربـية في
الــعــراق ثمّ مــلــحــقًــا ثــقــافــيًــا في
الـسـفـارة الـعـراقـيـة في واشـنـطن
ثم أسـتـاذا لـلـغـة الـعـربـيـة واألدب
ـقـارن والدراسـات اإلفـريـقـية في ا
جــامـــعــة إنــديـــانــا فـي الــواليــات
تـحدة. ويعتـبر من األدباء الذين ا
سـاهــمـوا فـي الـثــقـافــة الـعــربـيـة
وأشـــتــهــر بـــالــتـــألــيف والـــبــحث
ـقاالت العـلمي. له عـدد كبـير من ا

نشورة.    واألبحاث ا
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يـــنـــتـــمي صـــالح الـــطـــعـــمـــة إلى

أسرة  آل طـعمـة وهي من األسر
ـعـروفـة في مـديـنـة كـربالء وآل ا
طـعمة ذوو جـاه وسلطـة وأشتهر

منهم العديد من األدباء. 

وصــالـح الــطـعــمــة أديـب وشــاعـر
وبــاحث نــشــأ في كــربالء وتــلــقى
تـعـلـيمـه األولي فـيهـا ثم درس في
ثـانـويـة الـعـمـارة لـلـعـام الـدراسي
1947- 1948ثم عــاد إلى كــربالء
حـــيث اكـــمل الـــثــانـــويـــة في عــام
 1948وبــــعـــدهــــا الـــتــــحق بـــدار
ـعـلـمـ الـعـاليـة (كـلـيـة الـتـربـية ا
حالـيا) وحـصل عـلى الشـهادة في
ــادة عـــام  1952وعــ مـــدرســـا 
ــتــوســطـة الـلــغــة الــعــربـيــة في ا
الــغــربـيــة لــلـبــنــ في بــغـداد ثم
واصـل دراســـــاته فـي جـــــامـــــعـــــة
ـتـحـدة هــارفـارد  في الـواليــات ا
كــطـالـب بـعــثـة حــيث حــصل عـلى
شــهــادة مـاجــســتـيــر من جــامــعـة
هــارفـارد في عـام  1955وشـهـادة
دكـتـوراه في التـربـيـة اللـغـوية من

اجلامعة ذاتها في عام 1957.��

صالح جواد كاظم الطعمة

غالف الكتاب
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في عـدد البـارحة  جـلب انتـباهـي كالم لصـحفي وهـو سعـيد
وزيني رئيس حترير مجلة خازر الذي يقول كما يظهر في
ـقــابـلـة الــتي اجـريت مـعه : الــتـقـشف لـم يـؤثـر عـلى عـنـوان ا

استمرارية صدور الصحف في االقليم .
ــئــة اآلن عـدد هــذا الــكالم لالسـف مـخــالـف لـلــواقع 95  بــا
الــصـحـف واجملالت الـتي تــصــدر في االقـلــيم اليـتــجـاوز 25
ـلكـهـا احلزبـان الـرئيـسـيان عـنـوانا وهي صـحف ومـجالت 

في االقليم اللذان يهيمنان على مقدرات االقليم... 
ـسـجـلـة في نـقـابـة ولـعـلـم جـنـابـكم عـدد الـصـحف واجملالت ا

صـحفـيي كوردسـتان اكـثر مـن تسـعمـائة عـنوان كـلهـا وقفت
عن الــصـدور ولـم يـبـق اال صـحف حــزب  الــزمــيل ســعــيـد و
وهذه معلـومة اعطانـيها نقيب احلزب احلاكم في السـليمانـية 
حــزب الــزمـيل ـقــراطي  الـصــحــفــيـ وهــو من احلــزب الــد
تـتالـية سـعيـد. االحزاب كـلـها افـلست حتت ضـغط االزمـات ا
ـتلـكون الـعشرات حـيث  اال احلزبـ احلاكـم  تـراكمـة  وا

من الصحف واجملالت والقنوات التلفزيونية واالذاعية.
الن كالم االخ فيه الكثير من التشويه للواقع. للتفضل بالعلم 
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الـــزوجــــة الـــشــــابـــة مــــا هي الّـــا
ـوذجــاً نـاطـقـاً عـن نـسـاء وقـعنْ
ـعــانـاة  فـعــاد الـروائي بـنــفس ا
عـبـر االستـرجـاع الزمـني لـطفـولة
مـارسات الـقهـرية ـرأة لتـروي ا ا
ضـد األنــثى في اجملـتــمـعـات ذات
الهيـمنة األسالمـوية فتـقول جلثة
الـزوج :(فـي مـرحـلـة طــفـولـتي مـا
كـنت أعرف شـيئـاً عن الرجال ولم
أعـــرف ســوى أهــلي ويــا لــهم من
قــدوة حــســنـــة أبي كــان كل هــمّه
مانى في مُـنصـبّـاً على طـيـور السـُّ
كـثيـر من األحـيان كـنت أراه يُـقبّل
مـان لكـن لم أره يقـبّل أمي أو الـسـُّ
يُـقـبّــلـنـا نـحن أوالده كــنـا سـبـعـاً.
سبع بنات محرومات من احلنان)

ص 63. 
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في اإلمــاكن احملــكـومــة بـتــقـالــيـد
الـعــشـيـرة وســطـوة الــدين تـكـون
ــرأة هي الـــضـــحــيّـــة واجلـــلّــاد ا
فـعــنـدمـا تُــعـامل بــهـذه الـطــريـقـة
عنفة تنشأ معها غريزة االنتقام ا
أمّــا عن طــريق االنــتــحــار أو قـتل
اآلخر ومـا يظهره الـنسق الثقافي
بـالـرغم مـن الـقـانـون الـذي مـنـحه
اإلسالم للـمرأة لكنّـها ظلّت تُعامل
كما في اجلاهلية وكأن دور الدين
فقط جاء إلضفاء احلق السياسي
لـلـسلـطـة التي حتـكم بـاسمه  ولم
يــهـتم بــاجلــانب اإلنــسـانـي لـذلك
تنـشأ األنثى عـلى هاجس الشرف
ــتــمـــثل في غــشـــاء بــكــارتــهــا  ا
فــتــقــول لــلــجــثــة  (الــزوج) الــتي
أطلـقت عليه حجر صـبري( عندما
تـضـاجعـون مـومـسـاً ال تمـتـلـكون
جـسدها. أنـتم تعطـوها ماالً وهي
تعطيـكم لّذة .. ومضت تقول: إذن

اغتـصـاب مـومس لـيس اغـتـصـاباً
لـكنّ انـتـهـاك بــكـارة الـفـتـاة يـعـني
اغـــتــصــاب شــرف امـــرأة تــلك هي
عـقـيـدتـكم)ص 88. الـروائي هـاجم
ــرأة تــلك الــتــابــوهــات بــلــســان ا
ـــقــدّس  الـــشــرف في مــهـــشــمــاً ا
عقـيدة الـشرق األوسط يـكمن في (
ـرأة) وهذه الرؤيـة قاصرة بـكارة ا
وال يتمّ تـصحـيح مسـارها الّـا عبّر
مهـاجمتها ونـسفها وال يتمّ اال عن
طــريق األدب بــالــرغم من أن األدب
لـيس وظـيـفـته اإلصالح لـكنّـه يبث
مشـاهـد توعـويّـة عـند اآلخـر وهـنا
تـــأتي مــهـــمــة األديب فـي إيــصــال
رسالته مع االحتـفاظ بقيمة النّص
األدبـي في مـحــاولـة تــصـحــيح مـا
كــرّسه الـدرس الــفـقــهي في أذهـان
الـعـامـة والـذي ركـزَ عـلى أن الـفـرد
هـو هـبّــة من الـلـه لـيـقــاتل أعـداؤه
في األرض  وهـو منـذور لـلـموتِ 
واحلياة احلقيقة في السماء العال
مع احلور الع وهكذا يتمّ غسيل
دمـاغ الشبـاب وتشـويه احلياة في
نـظـرهم  واســتـمـرت اجملــتـمـعـات
ــزيــد من الـــتــخــلّف واحلــروب بــا

فـعـاد الـروائي بـلعـبـة سـردية عن
واجهة في طريق بطلتـه لتشتد ا
حتطـيم األفكار الصنـمية. فيروي
عـلى لسـانهـا عـند خـروجهـا على
ـقـاتــلـ مـدّعـيــة الـعـمل  وعـنـد ا
ســؤالـهـم عـنــهـا عـمــلـهــا قـالت :(
أبـيعُ حلــمي كـمــا أنـتم تـبــيـعـون
دمـــكـم ــــ مــا هـــذا الـــكالم? أبـــيع
حلـمي ألمنح الـرجال لّذة) ص86
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ـــرأة (عـــاهـــرة وبـــهـــذا تـــكـــون ا
شــيـــطــانــة حتـــرق وهي وحــيّــة)
وهـذه الـلّـعـبـة الـسـرديـة فـتح عن
طـريـقـهـا بـابـاً أخـر لـتـقـيم عالقـة
مــضــاجــعـة مـع صـبـي مـقــاتل إذ
جعل شخصـيته (مازوخية) كذلك
ال يستـطيع النـطق سوى التـأتئة
ويُــعــذب من قــبل قــائــده . وهــذه
الشخصـية هي معادل موضوعي
 عن كلّ الـشـخـصيـات الـتي تـقود
الــصــراعــات واحلــروب وتــنــشـر
ــتــطـرف فــهي خـارجــيـاً الـفــكـر ا
تــدّعي الــقــوة أمــا فـي دواخــلــهـا
تـعـاني من اضــطـرابـات نــفـسـيـة

كثـيرة جـعـلتـها تـلـجأ إلى الـعنف
وهـــذا مــا روته الــبـــطــلــة لــلــزوج
اجلــــــــثــــــــة عـن وجـه الــــــــشـــــــــبه
بـيـنـهـما(تـذكّـر عـدد الـلـيالـي التي
ضاجـعتني فيهـا وتركتني على ..
عــلى اضــطـرابي . عــمّـتي لــيـست
عــلى خــطــأ في قــولــهـا إنّ أولــئك
ـارسون الـذين ال يـعرفـون كـيف 
احلبَّ يـصـنعـون احلربَ)ص110.
وهــذا الــنص يــحــيــلــنــا إلى عــلم
الـــنـــفـس وفـــرويـــد الـــذي ذكــر أن
الكـبت اجلنسي أو الغـريزي يولّد
العنف واحلرب والعداء مع اآلخر
وهـذه مـا تـعانـي منه اجملـتـمـعات
الـشرقـيـة بـعد أن طـوقتْ بـالـتـابو
ـــقـــدّس . الـــروايـــة مُـــهـــداة إلى ا
شــاعـرة أفـغــانـيــة قُـتـلـتْ عـلى يـد
زوجـهـا بكـل بـشـاعة حـ حـاولنْ
الـنسـاء الـهـروب من احلروب إلى
احلب عن طريق اإليحـاء الشعري
ولم يـــســـلـــمنْ . الـــروائي عـــتــيق
ـمزوجة رحيمي بـلغته اجلـريئة ا
بـالـشــعـريـة ذات اإليـجـاز الـنـاطق
بـكـل مـا هـو مـســكـوت عـنه  هـشم

منوع.  حجر ا

الـشـهـور الـقــادمـة لـلـحـصـول عـلى
وظيـفة  part timeفي قسـم دكتور
ـــــكــــتــــبــــة أو وديع جــــويــــدة أو ا
بــتـدريس كــردي أو عــربي وأنـا ال
يـهــمــني الـراتب وال الــوظـيــفـة ألن
الــوظــيـفــة بــالـنــســبـة لـي في هـذه
احلالـة واسـطة ال غـاية وكـما وكل
مــا أريــده من مــســاعــدة في حـدود
طـاقـتـكم فـقـط وأنـا مـتـشـكـر سـواء
تمكنتم من مساعدتي أم ال وأرجو
أن أسمع مـنكم ولو في الـشهر مرة
ألعرف مدى إمكانية احلصول على

شيء.  
حتــيـاتـي اخلـاصــة إلى أم طــيــبـة

أقبل نواظر طيبة  
هـــــذا ودمـــــتم.                  
  اخمللص 
  شمال صائب 
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ـرحـوم الـفـنـان تـرجع مـعـرفـتـي بـا
ـــبــدع شـــمــال صـــائب الى اوائل ا
ـاضي عـنـدمـا سـتــيـنـيـات الـقــرن ا
كــنت مــلــحــقـاً ثــقــافــيــاًفي ســفـارة
اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة بـواشـنـطن
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ركزي فقدت الـهوية الصادرة عـن البنك ا
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الرجـاء مـن يـعـثـر عـلـيهـا تـسـلـيـمـهـا إلى

جهة االصدار.
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ركزي فقدت الـهوية الصادرة عـن البنك ا
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ن يعـثر عليـها تسلـيمها œ«d)  يرجى 

الى جهة االصدار.
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فقد مني وصل تأمينات الصادر من صحة بغداد/
b?O? Ë) الـرصـافـة بـتـاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩  بـاسم
»ÍœU?L??Š b??L?Š) رقم الـوصل 0048209 من يــعـثـر

عليه تسليمه الى جهة االصدار .

ستثمر -  سعد زيدان جاسم الى/ ا
ميثم صبحي شعبان
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ـبرم على ـوجب العـقد االسـتثـماري ا سـبق وان  التعـاقد مـعكم 
نـطقـة احلرة في نـينوى. ـرقمة  (P1) الـواقعـة في ا قطـعة االرض ا
ونـظـرا لـعـدم قيـامـكم بـتـسديـد مـا بـذمـتـكم من مبـالغ مـالـيـة لـصالح
هيـئتنا لـذا ننذركم بوجوب الـتسديد خالل مدة (١٠) عشرة ايام من
تـاريخ الـتبـلـيغ او اعـتبـاركم مـتبـلـغ وبـخالفه سـيـتم اتخـاذ كـافة
االجراءات القانونيـة بحقكم وجملهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم

بالصحف احمللية.

bÝ√dO ô« b³Ž —cM
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تـوجه وزيــر الـشـبــاب والـريـاضــة عـدنـان درجــال الى مـقـبــرة الـكـرخ في
بغداد لالطمئنان على قبـري الراحل احمد راضي وناظم شاكر. وذكر
بيان صحفي ان  وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زار اليوم قبرا
الـنـجـمـ الـراحـلـ أحـمـد راضي و نـاظم شـاكـر وقـرأ سـورة الـفـاحتـة
. يذكر ان قـبر راضي تعرض لـلتشويه ترحماً عـلى روحيهمـا الطاهـرت
بـكـسـر جـزء من الـلــوحـة الـتي حتـمل اسـمه بـســبب تـدافع مـحـبـيه خالل

زيارتهم له.
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غرب على { اجلزائر- وكـاالت: فاز منتـخب ا
باراة الودية التي ضيفه السنغالي  3/1 في ا
جــرت عـلى مـلـعب مـوالي عــبـد الـله بـالـربـاط.
وســجل ألســود األطـلس كـل من سـلــيم أمالح
ويــوسف الــنــصــيــري ويــوسف الــعــربي في
الــدقــائق 10و 70و  82 وإســمـــاعــيال ســار في
الدقيقة  88 من ركلة جزاء. وكانت البداية من
نـتخب السـنغـالي بتسـديدة من تـيام تدخل ا
عــلى إثــرهــا احلــارس بــونــو. وفي الــدقــيــقـة
الـعـاشــرة مـرر حـكــيـمي من اجلــهـة الــيـمـنى
ألمالح الذي سدد كـرة أرضية وسـجل الهدف
األول لــلـــمــغــرب. ولم يـــكن عــصـــام الــشــبــاك
مــحـظـوظـا فـي تـسـديـدته الــقـويـة حـيث ردت
الــعـارضــة كــرته. وحــاول أســود الــتــيــراجنـا
مــبـاغـتــة أصـحـاب األرض مع بــدايـة الـشـوط
الــثـانـي وأضـاع إســمـاعــيال سـار فــرصـة في
مـربع الـعـمــلـيـات. وعـاد تـيــام لـيـهـدد مـجـددا
بـتـسـديـدة قـويـة تـصـدى لـهـا احلـارس بـونـو

بنجاح.
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ـغـرب وأجـرى وحـيـد خـلـيـلـوزيـتش مـدرب ا
عــدة تــغـــيــيــرات حــيث أقـــحم حــكــيم زيــاش
وأشــرف بن شــرقي ويــوسف الــعــربي وعــمـر
قادوري. وكاد يونس عبد احلميد يسجل ضد
مرماه عندما حاول إبعاد الكرة. وفي الدقيقة
ن بـرقـوق لـلـنـصـيـري الـذي انـفرد 70 مـرر أ
بــاحلـارس وســجل الـهـدف الــثـاني لـلــمـغـرب.
وصوب دياي بوالي العب السنغال بقوة في
ـغرب القـائم بـالـدقيـقة  77 وواصل مـنتـخب ا
ســيـطــرته إلى أن تــمـكن الــبـديل الــعـربي من
تسجيل الـهدف الثالث فـي الدقيقة 84 وأعلن
نتخب السنغال بعدما احلكم عن ركلة جزاء 
ــست الــكــرة يــد ســفــيــان أمــرابط ونــفــذهــا

إسـمـاعـيال سـار بـنـجـاح مـسـجال هـدف فريـقه
الـوحيـد في الـدقـيـقة 88 وكانت آخـر الـفرص
ــغـرب مـن بــوجالب الــذي انــفـرد ــنــتـخـب ا
ـباراة بـاحلارس وأضـاع احملـاولة لـتـنتـهي ا

بفوز مستحق ألسود األطلس 3-1 .
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عــبـر وحــيـد خــلــيـلــوزيــتش مـدرب مــنــتـخب
ـغــرب عن سـعــادته الــبـالــغـة بــالـفــوز عـلى ا
الـسـنـغـال في الـوديـة التي احـتـضـنـهـا مـلعب
مـوالي عبـد الله بـالربـاط. وقـال خلـيلـوزيتش
في تصريحات تلفزيـونية: كانت مباراة قوية
.. شــهـدت صـراعـا حـادا بـ العــبي الـفـريـقـ
تـوقــعت هــذا الـســيـنــاريــو وهـو من أســبـاب
اخــتـــيــارنــا لــهــكـــذا مــبــاريــات وديــات أمــام
مـنــافــســ بــهـذه اجلــودة. وأضــاف: مــرتـاح
بـطـبـيـعـة احلـال لـلــنـتـيـجـة وأداء اجملـمـوعـة
يــنــبــغـي مــعــرفــة الــصــعــوبــات الــتي رافــقت
الــتـحـضـيــرات وأقـصـد بـهــا الـوضع احلـالي
سيطر على العالم.. لكن هناك أشياء ينبغي ا
تـصـحـيـحـها وسـنـعـمل عـلـيهـا قـبل مـواجـهة
ـقبل. ورفض ـنـتخب الـكـونـغولي الـثالثـاء ا ا
الـتـعـلـيق عـلى أداء بـعـض الالعـبـ مـكـتـفـيا
بـالـقـول: أحــيـانـا ال يـنــبـغي تـقــيـيم الالعـبـ
بــشـكل فـردي ألنـه حـ تُـوفق اجملــمـوعـة في
ــطـلـوب مـنـهـا يــسـود االرتـيـاح بـشـكل أداء ا
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نتخب اجلزائري فوزا معنويا مهما وحقق ا
عـلـى حـســاب نــظـيــره الــنـيــجــيـري  0-1خالل
مــبـاراة  بـالـنـمـسـا في إطـار اسـتـعـداداتـهـمـا
ـؤهـلـة لـبـطـولة أ السـتـئـنـاف الـتـصـفـيـات ا
أفريـقـيا  2022 بـالكـامـيـرون. وتكـفل رامي بن
ـبـاراة الـوحـيـد ســبـعـيـني بـتـسـجـيل هـدف ا

لصالح أبـطال أفريقيـا في الدقيـقة السادسة.
ــنــتــخب وفــضّل جـــمــال بــلــمــاضـي مــدرب ا
اجلــزائــري إجـــراء تــغــيــيـــرات عــديــدة عــلى
مـســتــوى الـتــشـكــيل األســاسي حــيث أشـرك
ـرمى وبن سـبـعـيني أوكـيـدجة فـي حراسـة ا
ـية في الـدفاع إلى وتاهـرت ومـاندي وحال
جـانب بـلـقـبـلـة وعـبـيـد وبـواليـة في الـوسط
وبن رحــمــة ومــحــرز ودولـور فـي الــهــجـوم.
ـدرب الـنـيـجـيـري جـيـرنـوت روهـر واعـتـمـد ا
عــلـى كل من أوكــوي في احلــراســة بــالــوغن
وإيــكـونغ وسـنــوسي وإيـبــوهي في الـدفـاع
واجاي وإيـوبي وشـوكويـزي أونيـكا وكـالو
في الـوسط وأونـواتـشـو في الـهـجـوم. ودخل
بـاراة من دون مـقـدمات مـنتـخب احملـاربـ ا
ــدافع رامي بن ســبـعــيـني من حــيت تــمـكن ا
تسجـيل هدف التقـدم بعد مرور  6دقائق فقط
بـتسـديـدة أرضيـة بـعد مـتـابعـته لـكرة مـرتدة
من الـدفـاع. ضغط اجلـزائـريـ تـواصل وكاد
بن رحمة أن يضـاعف النتيجـة في الدقيقة 19
إثر تسديدة قـوية من خارج منطقـة العمليات
تـصــدى لــهـا احلــارس الـنــيــجـيــري بـبــراعـة.
نتخب الـنيجـيري إلى غاية الـدقيقة وانتظـر ا
ـبـاراة بـعـدمـا 22 لـتـســجـيل أول فـرصـة في ا
تـقـدم الالعب ألــيـكس أيـوبي من خط الـوسط
وسدد كرة خـادعة مرت بـبعض ملـيمترات عن
مرمى اخلـضر. وفي الـدقيـقة  36 أطلق ديـلور
قـذيفـة صـاروخيـة إثر مـخـالفـة حـرة مبـاشرة
من عـلى بـعـد  30مـتـرًا تـصـدى لـهـا احلـارس
الــنــيــجــيـــري بــبــراعــة. في الــشــوط الــثــاني
انخـفض مستـوى اللقـاء وانحصـر اللعب في
ـنــتـخب ـلــعب مع سـيــطـرة طــفـيــفـة  وسط ا
ـواجـهـة احملـاربـ الـذي عـرف كـيف يـنـهي ا

بانتصار معنوي مفيد.

ŸUDI « WO ËR  vKŽ «uÐËUMð w{U¹d « qI(UÐ ÎöG²A Ë ÎU³Žô ≥≥

w «dF « œU%ù« fOÝQ²  ∑≤ Èd c « w

ÂbI « …dJ

v d*« w

…œuIH  WIKŠ

bOFÝ ”UO « d UÝ

 تـابع االف مـن  رواد مـواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي  مــقـطـعــا فـيــديـويـا نــهـايـة
االسبـوع يظهر من خالله  وزيـر الشبـاب والرياضة الـكاب عـدنان درجال وهو
ضـيفه فـريق امانـة بغداد يـحضـر  مبـاراة جتريـبيـة جمـعت فريـقي  الديـوانيـة 
ـبـاراة بـ درجال ورئـيـس الـهـيـئة حـيـث ابـرزت حـديـثا جـانـبـيـا عـلى هـامـش  ا
االداريـة لـنادي الـديـوانـيـة يشـيـر من خاللـهـا االخيـر الى اضـطـراره لـدفع مـبلغ
نحو خـمسـة مالي دينـار عراقي كـاجور فحص  لـفايـروس كورونا  قـبل  سفر
العبي الـفريق الى احدى الـدول لغرض اجـراء معسـكر تدريبـي فيها حـيث تب
ـة  وزير الـشبـاب والريـاضة لالسـتعالم قـابلـة  مكـا ـقاطع الـتي تـناولت تـلك ا ا
بلـغ  واستحـصاله مـن الالعب عن اجلهـة التي تـقف وراء استـيفـاء مثل هـذا ا
قـبـل الـتـاكـد من خـلـوهم من الـفـايـروس قــبل سـفـرهم الجـراء مـعـسـكـر تـدريـبي
ـقطع يب تواصل  الكـاب درجال مع  مفاصل الـرياضة ومحاولته وبرغم ان ا
عوقات التي تعترض عمل  االندية الرياضية  وتسهيل شؤون تذليل الـعقبات وا
العبـيها فان االمر ايضا يحتـاج الى  تامل واسع وعميق  خصوصا وان رئيس
بـلغ دون التاكد او الهـيئة االدارية لـنادي الديـوانية  رضخ صاغـرا  لدفع ذلك ا
تـيشـير عـلى اقل تقـدير مـهمـة  مسـؤول العالقـات  في النـادي لغـرض التواصل

حول هذا االمر ..
وسـم  من جانب تـعاقـده مع احملتـرف  فضال لقـد حقق فـريق الديـوانيـة هذا ا
عن  االمـكـانـات الـبـارزة الـتي ابـرزهـا رئيـس الـنادي فـي سـبيـل  حتقـيـق فريـقه
ــشـارك بـدوري الــدرجـة االولى نــتـائج الفـتــة  حـيث حــقق تـمـيــزا الفـتـا اال ان ا
ــســتـغــرب هــو خـلــو الــفـريق من  اركــان مــهـمــة في الــعـمـل االداري السـيــمـا ا
عـوقـات والـتواصل مع ـسؤول عالقـات  مـهـمته الـرئـيـسيـة تـذلـيل ا اسـتعـانـته 
الكثـير من الشخوص  في سبيل اتمـام امور الفريق  فهذه الوظيـفة مهمة للغاية
ـهم من مفـاصل العمل االداري وكثيـرا ما افـتقرت مـنتـخبـاتنا الى هـذا الركن ا
قالة له نشرها بجريدة عروف علي رياح  حيث تـناول   االعالمي والصحفي ا
ـدى الـبـغـدادية تـواصـلـه مع احلـكم  الـسـابق نـور الـدين مـحـمـود الذي تـمـكن ا
بـعالقـاته الـواسـعـة من تـامـ الكـثـيـر من مـتـطـلـبـات انديـتـنـا وفـرقـنـا  الـتي لـها
مـشاركـات في تـركـيـا او  تـسـعى لـغـرض اعـداد مـعـسـكـر تـدريبـي لهـا في تـلك
هام التي ناطق حيث وظف معرفته باللغة التركية في سبيل اتمام الكثير من ا ا
نتخبات او  تبتعد على اقل صاعب امام الفرق وا عوقات وا من شانها تذليل ا
صابـ  والسمـاسرة الـذين يسـتنزفـون ميزانـية تـلك الفرق تـقديـر  على طـرق ا

غالة فيها .. طاليب ا عبر  ا
ـهمة او الـوظيفـة وقرة مسـؤول العالقات في ـرء عن  موقع تلك ا وقد يـتساءل ا
ـقطع الفـيديوي الـذي انتشر ترسيخ حـضوره ب صـفوف فرقـنا او انديتـنا  فا
ــكـالـة من له عالقـة بــاسـتـحـصـال مـبـالغ لـلـكـابــ عـدنـان درجـال  وهـو يـقـوم 
الـفـحص اخلـاص بـفـايروس كـورونـا  من العـبي فـريق نـادي الـديـوانـية دون اي
طلـوب  كون العبي الفريق ـبلغ  ا همة الـفريق او احداث خصم على ا اعتبـار  
يحتـاجون لهذا الـفحص كاجراء احتـرازي يدخل في سياق البـرتوكول الصحي

الذي تتطلبه  اخلطوط اجلوية العراقية  لغرض السفر على م طائراتها ..
ـقـطع الـفـيـديـوي تـواصـله الـسـهل ويـحـسب لـلـكـابـ عـدنـان درجـال عـبـر ذلك ا
سانـدة لفـرقنا تتـنع  وحضـوره االكثـر من ايجابي في سـبيل تـقد الـدعم وا ا
قطع سابقة الكروية فلمثل هذا ا الرياضـية وهي تستعد  لالنطالق في خضم ا
قـبولـية الـواسعـة التي الـفيـديوي وتـداوله ب شـرائح واسهـة الصـدى االكبـر وا
ــيـز  مـثل الـكــابـ عـدنـان درجـال فـي ان يـكـون الـشـخص تــتـيح السم مـهم و
ـنـاسب  بـدءا من تـعـامـلـه الـبـسـيط  واسـتـجـابـته الـطـيـبـة ـوقع ا ـنـاسـب  في ا ا
لعب مـرورا بحديـثه الودي مع رئيس نادي اللتـقاط صور السـليفي في مـدخل ا

ذكور .. عوق الذي تعرض له الفريق ا الديوانية واتمامه  لعملية تذليل هذا ا
يزا كحضور ونادرا مـا ابرزت مواقع التواصل االجتماعي حضورا موسعا و
ــيـز وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة بــ اوســاط االنــديـة  فــلــذلـك صـدى مــهـم و
خـصــوصــا بـ انــديـة احملــافـظــات الــتي تـتــمـنـى  ان تـتــواصل تـلك
ـهـمـة بـ الـكـابـ عـدنـان درجـال وب تـلـك االنـدية احلـلـقـات ا
نـاشـدات التي لـلـخـروج من عنق االزمـات واالبـتعـاد عن لـغـة ا

اصبحا  فاصلة تبرز عمل تلك االندية  على طول اخلط ..
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بـعـثَ االحتـاد االســيـوي لــكـرة الــقـدم
ـنـضـوية خـطابـا جلـمـيع االحتادات ا
ـوعد حتت لوائه يـشعـرهم بـتمـديد ا
رخـصة من النـهائي لـتسـلم االنديـة ا
االحتــادات. وقــال مـــديــر  تــراخــيص
االنديـة في الهـيئة الـتطـبيـعيـة ماجد
ـاجـد: ان االحتـاد االسـيـوي كـان قـد ا
حــدد سـابــقــاً احلــادي والـثـالثـ من

الــشـهــر احلـالـي اخـر مــوعـد لــتــسـلم
تـراخـيص االنـديــة وبـسـبب جـائـحـة
كـورونــا فـقــد مـدد االحتــاد االسـيـوي
الــفــتــرة حــتـى الــثالثــ من تــشــرين
: كـــإدارة ــــقـــبـل. واضـــافَ الــــثـــاني ا
لتـراخـيص االنـدية فـنـحن مسـتـمرون
بــالــعــمل في ضــوء اجلــدول الــزمــني
عـد مـسـبقـاً والـذي وصلـنـا فيه الى ا
ـرخـصة مـرحلـة االعالن عن االنـديـة ا

الـــــــــتي لـم تـــــــــرفع
ـالية في تطـلبات ا ا
نـــــــظـــــــام كـالس خالل
فــتـــرة فــتــحـه بــإرســال
الـية لالنـدية عـلومـات ا ا
الـعــراقـيــة لـســنـة 2019 و

حتديد يوم 15/10 موعدا نـهائيا
ـالـيـة ـيـزانــيـة ا لالنـديــة إلرسـال ا

نتهية 2019. دققة للسنة ا ا

ثم فــتــرة تــســلـم الــطــعــون واتــخـاذ
القـرار النـهائي وقـرار تمـديد الـفترة
يعطينا أريحية تامة في حالة حدوث
أي جـديـد فـي عـمـلـيــة الـتـرخـيص او
تـطـلـبات ـعـايـيـر وا حتـديث بعض ا
رخـصة قبل ارسال الـقائمة لالندية ا
النهائـية لالحتاد االسـيوي.  واختتمَ
مدير الـتراخيص بـالقول: ان االحتاد
االسـيـوي يـطـالب االنـديـة الـعـراقـيـة
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غربي فوزا مثيرا على نظيره السنيغال نتخب ا u“∫ حقق ا

ôuł ∫ جلنة التراخيص االسيوية في إحدى جوالتها

منتـخب العراق لـلشباب (حتت 20
عام)

مـنتـخب الـعـراق للـنـاشـئ (حتت
 17عام)
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يــتــكــون مــجــلس االحتــاد من 13
شــخــصـا (رئــيس احتــاد نــائــبـا
رئـــــيس االحتـــــاد  10اعـــــضــــاء
احتـاد) يـتـم انـتـخـابــهم بـصـورة
مبـاشرة من قـبل اعـضاء الـهيـئة
العامة الحتاد كـرة القدم. ويكون
مــــجــــلس االحتــــاد مـــســــؤل عن
تسـيـير اعـمـال االحتاد كـافة عن
طـــريـق جلـــان فـــنــــيـــة واداريـــة

ومالية... الخ.
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قائمة بـرؤساء االحتاد العراقي
لـكـرة الـقـدم مــنـذ تـأسـيـسه في

عام  1948حتى اآلن:
ــضـــايـــفي من عـــبـــدالــلـه ا  -1 

1948الى 1950
 2-أكــرم فـــهــمي من  1950الى

1951
 3-مـــجــيـــد الـــســامـــرائي من

 1952الى 1954
 4-ســعـــدي جــاسم من 1954

الى 1955
 5-إسماعيل محمد من 1955

الى 1958
 6-هـــادي عـــبـــاس من 1958

الى 1959
 7-أديب جنيب من  1959الى 1963

 8-حسن صبري من  1963الى 1965
 9-عادل بشير من  1965الى 1968

ــيـرة من  1968الى  10-فـهــد جــواد ا
1971

 11-فهـمي الـقـيـمـاقجي من  1971الى
1971

 12-عادل بشير من  1971الى 1972
 13-فهـمي الـقـيـمـاقجي من  1972الى

1972
ــيـرة من  1972الى  14-فـهــد جــواد ا

1973
 15-عدنان أيوب العزي من  1973الى

1973
ــيـرة من  1973الى  16-فـهــد جــواد ا

1976
ــؤقــتــة من  1976الى  17-الــلــجـــنــة ا

1976

ـعد للـنهوض بواقع ـنهاج ا إلكمال ا
الـلــعـبـة الـذي يــعـد الـدوري اخلـطـوة
ـــواهب االولـى فـــيـــهـــا الكـــتـــشـــاف ا

ورفدها للمنتخبات الوطنية.

نـسـعى لـالرتـقـاء بـالـكـرة الـشـاطـئـيـة
الــتي تــشــهــد تــطــورا مــلــحـوظــا في
مـخـتـلف بـلـدان الـعالـم ونتـطـلع الى
الـعــمل اجلـاد بـالـتــعـاون مع االنـديـة
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دعتْ جلنة كـرة الصـاالت والشاطـئية
ـثلي في الهـيأة الـتـطبـيعـية جـميع 
انــديـــة كــرة الــشـــاطــئـــيــة الـــراغــبــة
ـمتـاز لـلعـبة ـشـاركة في الـدوري ا با
لـلــمـوسم  2021 / 2020احلـضـوريـوم
في مــقــر احتــاد الــكــرة 2020 /10 /13
الــســـاعـــة الــثـــانــيـــة عـــشــرة ظـــهــرا
للـتبـاحث بـأمور تـخص آليـة الدوري
قبل ونظـامه بعد التـعرف على عدد ا
شـاركة. وقالَ رئيس الـلجنة الفرق ا
صــبــحي رحــيم: نــدعــو  فــرق الــكـرة
ـشـاركة الـشاطـئـيـة كافـة الـراغـبة بـا
ــــمــــتــــاز احلــــضــــور في الــــدوري ا
للـمـؤتمـر الـفني لـغـرض االتفـاق على
وسم آلية وطريقة إجـراء منافسات ا
ــقــبل واالتـفــاق عــلى الــتـرتــيــبـات ا
الـكـفـيـلـة بـإقـامـة دوري منـظـم يسـهم
: بإنـعاش الـلعـبة وتـطورهـا. واضافَ
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جانب من تدريبات منتخب الكرة الشاطئية

 18-فهـمي الـقـيـمـاقجي من  1976الى
1977

 19-مؤيد البدري من  1977الى 1979
 20-هـشـام عـطا عـجـاج من  1979الى

1980
 21-مؤيد البدري من  1980الى 1982
 22-ســوريـــان تــوفـــيق من  1982الى

1984
 23-صـبـاح مـيـرزا مـحـمـود من 1984

الى 1985
 24-عدي صـدام حس من  1985الى

1988
 25-مؤيد البدري من  1988الى 1988

ركزي بكرة القدم ذكرى تأسيس االحتاد العراقي ا

وحيد خليلوزيتش
غرب مدرب منتخب ا

كرة القدم للصاالت
كرة القدم الشاطئية
كرة القدم النسوية

نافسات احمللية عدل البطوالت وا
متاز لكرة القدم الدوري العراقي ا

كأس العراق
كأس السوبر العراقي
دوري الدرجة االولى

ـمـتـاز لـكـرة الـقدم الـدوري الـعراقي ا
للصاالت

الـــــدوري الــــعــــراقـي لــــكــــرة الــــقــــدم
الشاطئية

الدوري العراقي حتت  19عام (دوري
الشباب)

الدوري العراقي حتت  17عام (دوري
( الناشئ

نتخبات الوطنية عدل ا
منتخب العراق لكرة القدم

منتخب العراق لكرة الصاالت
منتخب العراق للكرة الشاطئية

منتخب العراق لكرة القدم للسيدات
ـبي (حتت 23 مـنــتـخـب الـعــراق االو

عام)

ـضايفي كأول عن اختيار عـبيد الله ا
رئـيسٍ لإلحتــاد لـيـضم في عــضـويـته
ٍ لـلسـر ومـحـمد سـعدي جـاسم كـأمـ
ســــعــــيـــد واصـف وضـــيــــاء حــــبـــيب
كأعضـاء ومصـطفى القـلمـجي كأم
للـصـندوق حـيثُ  حيـنـذاك تشـكيل
ــــــوصل ثـالثــــــة فـــــــروع في كـل مـن ا
وكــركـوك والــبــصـرة لــكـونــهــا كـانت
ـارســة لـكـرة ـدن الــعـراقــيـة  أولى ا
ـوصل بــوابـة الــعـراق إلى الـقــدم فــا
أوربـــا والــبـــصــرة مـــيــنـــاء الــعــراق
ــمــوا كــرة الــقــدم من الــوحــيــد فــتــعــلّ
الــبـحــارة اإلجنــلــيـز وكــركــوك كـانت
تـزخـر بــالـعـمـال اإلجنـلــيـز في شـركـة

النفط.
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تـــقع عـــلى عـــاتـق االحتــاد الـــعـــراقي
ـركــزي لـكـرة الــقـدم مـســؤلـيـة ادارة ا
لــعــبــة كــرة الـقــدم في الــبــلــد بــكــافـة
ـنـتخـبات جوانـبـها مـن منـافـسات وا
الوطـنـية وكـذلك ادارة اعـمال الـلـجان

نظوية حتت مسمى االحتاد. ا
كرة القدم (رجال)
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االحتـــاد الــعــراقـي لــكــرة الـــقــدم هــو
ــسـؤولــة عن ريــاضــة كـرة الــهــيـئــة ا
ـــســؤولــة عن الــقـــدم في الــعــراق وا
نتخب العراقي لكرة القدم والدوري ا
ـــمـــتـــاز. انــضـم االحتــاد الـــعـــراقي ا
لإلحتـاد الــدولي لـكـرة الــقـدم في عـام
 ?1950ولإلحتاد اآلسيوي لـكرة القدم
في  ?1970االحتاد العربي لكرة القدم
في  ?1974احتــاد غــرب آســـيــا لــكــرة
القدم في  2001 واحتاد كأس اخلليج
الـعـربي لـكـرة القـدم في  .2016تشـكل
االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الـقــدم في 8
تــــشـــــرين االول  ?1948وكــــان ثـــــالث
احتــاد ريـاضـي يـشــكل بــعــد االحتـاد
الـــعــراقي اللـــعــاب الـــقــوى واالحتــاد
الــعــراقي لـكــرة الــســلـة. بــدأت فــكـرة
تـشـكـيل احتـاد كـرة القـدم خالل دورة

بية لعام .1948 االلعاب االو
v Ëô« …—«œô«

تـــأسَّسَ في  8 أكـــتـــوبــر  1948بـــعــد
ــثــلي أربـعــة عــشـر نــاديـاً حــضـور 
اجتمـاعاً تمت فـيه انتخـابات أسفرت

 26-عدي صـدام حس من  1988الى
1988

ال من  1988الى  27-كـر مـحـمـود ا
1990

 28-عدي صـدام حس من  1990الى
2003

 29-حـسـ ســعـيـد مــحـمـد من 2003
الى 2004

 30-حـسـ ســعـيـد مــحـمـد من 2004
الى 2011

 31-نـــاجح حـــمــود حـــريب من 2011
الى 2014

  32-عـبـد اخلــالق مـسـعـود من 2014
الى 2020

  33-أياد بـنـيان مـحـمد من  2020الى
االن
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ويـروي قصـة حي دمـشقي عـبر 60
حــلــقـة ويــتــضـمـن مـجــمــوعـة من
ـوسـيقـيـة الـشـامـية قـطـوعـات ا ا
الــــتي كــــانـت رائــــجــــة في الــــزمن
ـاضـي و(الـكــنــدوش) هــو وعـاء ا
مـوشـوري تُخـزّن فـيه احلـبوب ذو
فتحـة سفلـية خشبـية ليخـرج منها
الـــقــمح أو الـــعــدس أو احلـــبــوب

ترين ونصف. يتجاوز طوله ا
عــلى صـعــيــد آخــر  صــدم الـوسط
مـثـلة الـفـني الـتونـسي بـإنتـحـار ا
سـرحية التـونسيـة عبيـر شعبان ا
وهـي لم تــــتـــجــــاوز الـــثـالثـــ من
عـمـرهـا.وكـانت عـثـرت قـوات األمن
الـتـونسـيـة عـلى جثـة شـعبـان بـعد
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ـمثـلة الـسورية أمـل عرفة أعـلنت ا
إعــتــذارهــا رســمــيـاً عـن مــسـلــسل
(الــــكــــنــــدوش) إذ كــــتــــبـت عــــبـــر
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع
الـتواصل اإلجـتـماعي( اعـتذاري
رســـمـــيــاً عـن بــطـــولـــة مـــســلـــسل
(الـكــنــدوش) كل الــتـوفــيق لــفـريق

العمل). 
ن ــمــثــلـ أ ــسـلــسل يــضم ا وا
ـن رضــــــا وحــــــســـــام زيــــــدان وأ
حتـسـ بــيك وزهـيـر عــبـد الـكـر
وأحـمد األحـمـد وأحمـد رافع وهو
مـأخـوذ من واقع الـبيـئـة الشـامـية
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صـرية يـاسمـ صبري مـثلـة ا قررت ا
التدخل بشكل صـريح في قضية سيدة
مصرية تـدعى نرم رفعت قـضية خلع
ضد زوجها بسببهـا كما طلبت النجمة
صرية من اجلمهور أن يوصولها إلى ا
هـــذه الـــســـيـــدة في أســـرع وقت حـــتى
تـتـحـدث مـعـهـا.وفـي الـتـفـاصـيل قـامت
ـصـريــة نـرمــ بـرفع دعـوى الـسـيــدة ا
خــلع ضــد زوجــهـــا الــذي طــلب مــنــهــا
اخلضوع لعمـليات جتمـيل حتى تصبح
جمـيـلة وحتـمل مالمح الـنجـمـة ياسـم
صـبــري وهـو مــا تـرك أثـر كــبـيــر عـلى
نفـسـيتـهـا وهز ثـقـتهـا بـنفـسـها لـتـطلب
الطالق واالنفصال بـشكل نهائي. وبعد
الـضـجـة الـكــبـيـرة الـتي أثــارتـهـا قـصـة
ـصريـة عـلى مواقع الـتواصل السـيدة ا
االجـتـماعـي عـلقـت صـبري عـلـى األمر
بنـفسـهـا من خالل تويـتـر وقالت (أنـها
تتـمنى مـقـابلـة السـيدة نـرمـ لتـخبـرها
أنـــهــــا تـــســـتــــحق احلـب واالحـــتـــرام)
وتابـعت: (نـفـسي أشوف نـرمـ عـشان
أقولـهـا أنـهـا تسـتـاهل احلب واالهـتـمام
ــتـــلئ قــلــبــهـــا ويــفــيض.وانــهــا حــتى 
تـــســتـــحـق) مـــضــيـــفـــة: (أزاي أوصل

.(? لنرم

أن انـتحـرت شـنقـاً وجتـري حالـيًا
الـشـرطـة الـتـونسـيـة الـتـحـقيق في
مالبسات الواقـعة واألسباب التي

دفعتها نحو ذلك.
يـــذكـــر أن شــــعـــبـــان شــــاركت في
الــعــديــد من األعــمــال الــدرامــيـة
سرحيـة في تونس ولديها وا
جــمـــهــورهـــا اخلــاص الــذي
يـــتــابع أعــمــالـــهــا بــشــغف.
وتــــصــــدر إسـم  شــــعــــبـــان
مــــــــــواقـع الــــــــــتــــــــــواصـل
اإلجتـماعي إذ تـفاعل عدد
تابع مع هذا كبير من ا
ـؤسف مــعـربـ اخلــبـر ا
عن حزنهم وصدمتهم.

ياسم صبري

Â«b  .d

ـنــتــخب الـوطــني الــعـراقـي الـســابق بــكـرة الــقـدم العب ا
تضيـفه قناة (الـشرقية) مـساء اليوم االحـد ضمن برنامج
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي.

vHDB  bL×  Ê“U

سارح في دائرة السينما مديـر ا
ـسـرح الـعراقـيـة تـلقى امـنـيات وا
االوساط الـفنية بـالصحـة الدائمة
بعـد خضوعه لعـمليـة قسطرة في

مستشفى ببغداد.

Õ«d'« bL×

اخملرج االردني عـرضت مسرحـيته (ثامـن أيام األسبوع)
اضي على مسرح الشـاعر حبيب الزيودي في االربعـاء ا
لك عـبـد اللـه الثـاني الـثقـافي في الـزرقـاء ضمن مـركـز ا
سرحي الثامن عشر. فعاليات مهرجان صيف الزرقاء ا

ÍË«bMN « 5 («b³Ž

مــسـتـشـار رئـيس الـوزراء الـعــراقي لـشـؤون االنـتـخـابـات
اضية بندوة افتراضية ستلقة اجلمعة ا ضيفـته ديوانية ا
للـحـديث عن التـرتـيبـات الـلوجـسـتيـة والـقانـونـية اخلـاصة

بكرة. باالنتخبات ا
n¹dA « Ê“U

الـشيخ الـدكـتـور التـونـسي تـلقى كـتـاب شـكر وتـقـدير من
ـلـتـقى الـثــقـافي لـلـدكـتـورة زيـنب عـبـدالـكـر اخلـفـاجي ا
ــاضي بــعــنــوان (زيـارة ه مــحــاضــرة االربـعــاء ا لــتــقــد

االربع والذبح العظيم: مهان تراها القلوب).
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ــمـــثل االردني شـــارك في بــطــولـــة مــســرحـــيــة (ذاكــرة ا
صـفـراء) التـي  عرضـهـا مـؤخـرا على مـسـرح الـشـاعر
ـلك عـبد الـله الـثاني الـثـقافي حـبـيب الزيـودي في مـركز ا

في الزرقاء.
wł«—b « VŠU  bL×

ـالـية يـشـارك مع خـبـير النـائب الـعـراقي عـضـو اللـجـنـة ا
السيـاسات النقدية محمود داغـر في ندوة حوارية يقيمها
ستـقبليـة بعنوان ـقبل مركز حـلول للـدراسات ا الثالثاء ا

(الدين العام والقروض: ورقة االصالح االقتصادي).
 qOKš bz«—

رسام الـكاريكاتـير السـوري حصد اجلـائزة اخلاصة في
مـســابـقـة نـيــكـوال الـدولي األولـى الـتي أقـيـمـت في مـديـنـة
شاركة  50 دولـة من مختلف أنحاء بوغـراديك األلبانيـة 

العالم عن لوحته (ابتسامة البلقان).
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شـرق الــبالد قــبل ان يــوارى الـثــرى صــبـاح
الـسـبت في مـديـنــة تـوس الى جـانب ضـريح
ـلحـمة الـتاريـخية الشـاعر فـردوسي مؤلف ا
ــلـوك) والــذي تـوفي في شـاهــنـامه (كــتـاب ا
بـدايـات الـقـرن احلـادي عـشـر.وأشـارت وكـالة
شخـصا األنبـاء الـرسـمـيـة الى أن (نـحو  150
من عائلـة شجـريان يـتقدمـهم جنله هـمايون
وشـخـصـيـات مــوسـيـقـيـة وعــدد من مـحـبـيه
حضـروا مـراسم الـدفن الـتي كـانت مـقـتـضـبة
ستجد في ظل واقع تفشي فايروس كورونا ا
ئات من في اجلمهورية اإلسالمـية).وحضر ا
مــحــبي شـــجــريــان خــارج حــرم
الضريح ورددوا بعض أغنياته
الــشـــهــيـــرة وتـــابــعـــوا مــراسم
التـشـييع عـبـر شاشـات عـمالقة
بـحــسب مـا أفــادت إرنـا.ونــقـلت
إرنــا عن هـــمــايـــون شــجـــريــان
شكره (الـذين حضـروا مراسم
الـــــتـــــشـــــيـــــيع عـــــلـى رغم
الــصــعــوبــات).وأفـادت
الـوكـالـة (أن عـنـاصـر
من الشرطة وقوات
األمن الـــبــــلـــديـــة

{ طـــهــــران (أ ف ب) - وري مــــحـــمــــد رضـــا
وسيقى التقليدية في شجريان أبرز وجوه ا
إيـران الـثرى امـس الـسبـت في مـديـنـة توس
بـشـمـال شـرق الـبالد بــحـسب وكـالـة األنـبـاء
الـرسـمـيـة إرنـا بـجــانب ضـريح أبـو الـقـاسم
فردوسي أحـد أبرز األسمـاء في تاريخ األدب
الــفــارسي.وتـــوفي شــجــريـــان اخلــمــيس في
مسـتـشفى جـام في طـهران عن  80عامـا بـعد
مــعـانــاة ألعــوام مع مــرض الــســرطـان.ونــقل
ـلــحن الــبــارز في الــيـوم ــغـنـي وا جـثــمــان ا
التـالي الى مـسـقطـه مديـنـة مشـهـد في شـمال

شارك في التشييع). تولوا تأم سالمة ا
ويـعــد (االســتـاذ) الــذي قـارنـت وسـائل إعالم
محلية شعبيته بشـعبية سيدة الغناء العربي
صـريـة الراحـلـة أم كلـثـوم رمزا وطـنـيا في ا
إيــران وغــالــبــا مـا جــمــعــتـه عالقــة جــدلــيـة
بسلطات بالده أكان خالل حكم الشاه أو
ما بعـد قيام اجلـمهورية اإلسـالمية عام
.1979وتـــصــــدر رحــــيل شــــجــــريـــان
ـعظم الـصحف الصفـحات األولى 
الصادرة في إيران الـسبت على
اخـــــتالف تـــــوجــــهـــــاتـــــهــــا

السياسية.
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رحوم الدكـتور فاضل خليل  1946ــ 2017 ثالث مرات وأولها التقيت بـا
كان في مأدبة عـشاء أقامهـا له األستاذ صباح حـس رويح في بيته في
ية اضي يوم زار النـاصرية عنـدما كان عمـيدا ألكاد تسعـينات القـرن ا
ومن يومـها ابـتدأت صـداقتـنا  وفي الـلقـاء الثـاني كان الـفنـون اجلمـيلـة 
مع الصديق الـدكتور ياسـر البراك عـندما شاركـنا الدكتـور فاضل خليل
في مؤتمـر الثقافـة العراقـية في الكويت 2005 . والثالثة بـعدها بعام ح
كـنـا مـدعــوين ومـعـنــا الـبـراك أيـضــا في مـلـتـقـى في أربـيل وفي كل مـرة
يـأخـذني فـاضل خلـيل بـعـيدا عن الـضـيـوف ليـسـتـعيـد مـعي ذكـرياته في
الـنـاصـريـة التـي احبـهـا بـشكـل ال يصـدق يـوم جـاء الـيهـا طـالـبـا مع عمه
صـادق رشـيــد من مـديـنــة الـعـمــارة حـيث  نــقل عـمه الى الــنـاصـريـة .
وبـسبب حـبه الكـبيـر الى النـاصرية قـال انه يـنسى في مـرات كثـيرة ح

دينة التي ولد فيها فيقول الناصرية. يسأل عن ا
فاضـل خلـيل شـخـصـيـة فـنـيـة اتسـمت بـالـهـدوء والـطـيـبـة وحبـه الى بـيته
وكـان هـذا الهـاجس يشـكل بـالنـسبـة له نقـطـة الضـعف الروحـية وأبـنائه 
التي ظل فيـها يخـاف على أبناءه من كـوابيس اخلطف الـذي سكن بغداد
في  2005 وبـعـدهـا  واكـثــر مـرة حتـدث لي عن خـوفه من هـذا الـهـاجس
تلك روحا متجددة في الرؤية واألبداع وكان  ولكنه كان يؤمن بالقدرية 
سـرحـية وحـصلت ـسرحي وقـد مـثل العـراق في الـكثـير مـن األعمـال ا ا
علـى جـوائـز كـثـيـرة في تـونس وعـمـان وبـيـروت والـقـاهـرة. أتـرك مـنـجزه
لـلـبـاحـثــ وأعـيـد صـدى ذلك احلب الـذي يـسـكن روح فـاضل خـلـيل من
اجل مـديــنـة الـنــاصـريـة الـتـي يـضـعـهــا الـفـنــان حـسـ نــعـمـة في زاويـة
ـرحة عنـدما ذكـر لي مرة انهم تـفاجـئوا بطـالب مهـندم وأنيق الذكـريات ا
ـدرسة وبـيـده حـقيـبـة جلـد جـديـدة يضع وقـصـير (مـدحـدح ) يـأتي الى ا
تصرف .ولكـنهم عرفوا ان القادم فظن اجلميع ان هـذا ابن ا فيها كتـبه 
اجلديد ليس سوى ابن اخ مـوظف جاء نقال من العـمارة الى الناصرية 
دينة الثقافية ومنذ تلك اللحظة شـارك الصبي فاضل خليل في أنشطـة ا
سـرحية الطالبـية وفي كل لقـاء كان يذكر ومثل في الكـثير من األعـمال ا

دينة. لي وبالدقة أسماء من مثلوا معهم من طلبة وطالبات ا
فـاضل خـلـيل شـعـر بـالـفـخـر ان جـزءا من عـمـره انـتـسب الى الـنـاصـرية
عـفرة بـط الـواح سومـر وأور ولم يغب عن وحتركت فـيه تلك األصـول ا
درسـة الـتي غادرهـا طالـبا بـاله في يوم مـا تـلك الذكـريات اجلـمـيلـة في ا

ثال مسرحيا وتلفازيا مشهورا. ية الفنون ومن ثم يصبح  في أكاد
وت اآلن في مـحنـته من شـراي قـلبه فـاضل خلـيل تلك الـروح الـدافئـة 

وحـتمـا حتـسسـت تمـامـا في رسالـة صـديقي الـدكـتور
عـــبــد احلــمـــيــد الــصـــائح الــيـه امس مــدى الــعـــطــافــة
األسطوريـة التي جتمع قـلب فاضل خـليل بقـلوب أبناء

الناصرية التي احبها بفطرة وغرام وحب.
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ــهــرجــان ــشــاركــة  من الـــعــروض ا
ــســرحــيــة الــذي اقـامــته االســالــيب ا
افتراضيا دائرة ثقافة وفنون الشباب
مؤخرا مـسرحية (سـوناتا الرصاص)

الـى جـــــــــــــانـب
بـــــــــــــــــــــــــعــض
الـــــــــعــــــــروض
ـسـرحـية من ا

االردن
وســـــــــوريــــــــا
ومــــــــــصــــــــــر

ولبنان. 
عـــــــــــــــــــــــــــــن
ـــســرحــيــة ا
قــال اخملــرج
حـــــــــســـــــــ

سـرحـيـة تـتـحدث عن جـويـر ( فـكـرة ا
مــعــانــاة الــشــاب الــعــراقي الــذي مــر
بــثالثــة حــروب واخــذت الــكــثــيــر من
تاهه ودوامة منتظر حياته فاصبح 
اخمللص وسوناتـا الرصاص هو عالم
ــــــتـــــاهه فـي زمـن احلـــــرب ولـــــغـــــة ا
الــرصــاص
الــــــــــــــــــتـي
تـــــعـــــصف
بنـا كل يوم
ومـــــــــــا مـن
مـــــــنــــــقــــــذ.
ولــــــــعــــــــبت
الشخصيات
فــــــــــــــــــــــــــــــي
ــســـرحـــيــة ا
ــــتـــاهه دور ا

ـــســـرحـــيـــة  احـــدهم يـــتـــحـــدث مع ا
الـبـندقـيـة وبـعدهـا احلل بـينـمـا االخر

يرفضها ويقول لها اذهبي).
ـمـثل نـور حــمـيـد احـد ابـطـال وقـال ا
ـسرحـية ان ـسرحـيـة عن دوره في ا ا
ـسـرحــيـة جـنــدي يـبـحث (دوري في ا
عـن نـهـايـة لـهـذه احلـروب لـكن اليـجـد
احلب والـسـالم بـبــلـده رافــضـا فــكـرة

السالح.
ــمــثل احــمـد شــوقي عن دوره وقـال ا

حــيث اصــبـحــوا  بال مـاوى وال ارض
والوطن اشــــبـه بــــالــــغــــجــــر كل يــــوم

ينتقلون الى مكان).
ـسرحية حس من جهته قال مؤلف ا
ــســرحــيـــة ولــدت من خالل الــرجـــا (ا
الـطـفــولـة كـون لـدي اخ عــسـكـري كـان
عندما يذهب تبـقى والدتي تبكي عليه
لــغـــايــة عـــودته وانـــا شــاركت بـــعــدة
حــروب واالن اوالدي كــبــروا ومـازالت
احلـــروب مــــســـتـــمـــرة. وفـي نـــهـــايـــة
ـسـرحـيـة يـحـصل حـوار بـ ابـطـال ا

ــســرحــيــة هـو (ان اهم مــايــدور في ا
مــرحــلـة مــابــعـد احلــرب ونــتـائــجــهـا
ودوري جندي لديه قناعة ان احلروب
ســـتــســـتـــمـــر فالبـــد من الـــبـــحث عن
الــبـدائل السـتـرجـاع احلب الـقـد قـد
يكـون بلسـما شـافيا جلـروح احلاضر

ستقبل). وا
واشــارالـنــاقــد يــوسف رشــيـد الى ان
ــسـرحــيـة هي بــانـورومــا بـصــريـة (ا
بـصـورة حــروب مـرت عـلى الــبـلـد من
خالل شخصيت مره تكون كلكامش
ومـره انـكـيـدو فـكـلـكـامش الـباحث
ـتــمـسك عن اخلـلــود وانـكــيـدو ا
بـــاحلــيـــاة الـــتي تـــســيـــر نـــحــو
ـســرحـيــة تـفـضح نـهــايـاتــهـا وا
ــســكــوت عــنه في بــواطن هــذه ا

النصوص). 

ية نيكي ميناج تعاونت ية ان النجمة العا { لوس اجنلوس  –وكاالت - أفادت وسائل اعالم عا
مع النجمة كاردي بي بأغنية جديدة حتمل عنوان (الفاش) اال ان النجمت لم تعلقا بعد على هذا
ي شون مينديز عن اخلبر الذي شكّل مفاجأة غير متوقعة عند اجلمهور.كما كشف النجم العا
قبل.وقال مينديز في مقابلة له مع ي جاست بيبر في ألبومه ا تعاون سيجمعه بالنجم العا
رومان كيمب ( أن هناك تعاوناً بينه وب جنم البوب الكندي الشهير جاست بيبر في أغنية

قرر إطالقه في كانون األول القادم وكشف قبل (وندر) و ا ا تكون بألبومه الغنائي ا جديدة ر
فضل لديه منذ أن كانت في التاسعة من عمره.وكان ردّ مينديز شون أن بيبر هو أحد الفنان ا
ية كاميال كابيلو سابقاً على سؤال أحد الصحفي له عن وجود أغنية كتبها حلبيبته النجمة العا

في ألبومه اجلديد رد بالقول: (هناك الكثير من األغاني حلبيبتي كاميال في األلبوم اجلديد).
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ط حـياتـو بس اللي كن أفـكارو أولـويـاتو 
أنـا اكـيدة مـنّو إنّـو كل سـنة جـديدة حلـيـاتنـا ما
بـالعـكس بـتعـطيـنـا خبـرة وقوّة بـتاخـد بس مـنّا 
إرادة اكتر واكتر منكتس من العمر) وتابعت:
(وهـيــدي انـا الــيـوم عـم بـحـتــفل بــسـنــة طـمـوح
جـديـدة مـع كل الـظــروف الـلي عم نــقـطع فــيـهـا
بتـحدّي جـديد وأهم شي بشِـكِر دا لكل شي
وصلتـلو بعناية إلـهية ومحبة بـشرية بشكر ربّي

عليهن كل دقيقة .بحبكن).
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شـاركت الفـنـانـة الـلبـنـانـيـة سيـرين عـبـد الـنور
ي لإلبـتـسـامة ـتـفـاعلـ مع وسم الـيـوم الـعـا ا
عــبــر مــواقع الــتـــواصل اإلجــتــمــاعي نــاشــرة
صورة من سـيارتها وهي تبـتسم وتضع أحمر
الــشـفـاه عـلى شـفـتـيـهــا. وعـلّـقت سـيـرين عـلى
ي حلزام الصـورة مشـاركة أيضـاً بالـيوم الـعا
ي لالبتـسامة.. اليوم األمان قـائلة: (اليـوم العا
ي حلـــزام األمــان عــصــفـــورين بــحــجــر الــعــا
واحـد).ولـفـتت عـبـد الـنــور األنـظـار بـإطاللـتـهـا
ـمــيـزة مـتــخـلــيـة عن جــمـيع أكــسـســواراتـهـا ا
ومـجـوهراتـهـا التي اعـتـادت على ارتـدائـها في
أحـداث مـسـلـسل دانـتـيل الـذي عـرض مـؤخراً
على مـنصة شاهـد ومن أبرزها العـقد الذهبي
الـذي حـفـر عـليه إسـم ميـرنـا وذلك مع انـتـهاء
ــســلـسـل. الى ذلك احــتــفـلت الــشـخــصــيــة وا
ـناسـبـة عـيد الـسـبت الـفنـانـة نـيلـلي مـقدسي 
ميالدهـا ونشـرت صورتـ من جلـسة تـصوير
ـنــاسـبــة وارتـدت فــسـتــانـاً قـامت بــهــا لـهــذه ا
بــــــنــــــفـــــــســــــجـي بــــــراق وبــــــدت فـي غــــــايــــــة
اجلمـال.واستغـلت نيـللي عـيد مـيالدها لـتوجيه
رسـالـة او عـبرة كـتـبت عـلى حسـابـهـا اخلاص
على أحـد مواقع الـتواصل االجتـماعي: (اإليّام
بـيتغـيّر شـكل اإلنسان بتقـطع بحـلوها ومـرّها 

أهتم بكل تـفاصيل عالقتك بالـشريك ألن هذا سيكون
له مردودا جيدا.
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اجلهود التـي تبذلها تعطي نتائج مشجّعة جداً شرط
أن تتصرف بعقالنية .
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 صـحـتك جـيدة جـداً ولـكن هـذا ال يـعـنى اإلفراط فى
التدخ بشكل ملفت.
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يــجــتــاحك مــيل إلى االنــطـالق بال هــوادة.ابــتـعــد عن
التوتر.يوم السعد االربعاء.
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اســتــمع إلى نـــصــائح األطــبــاء واتــبـع نــظــام غــذائى
صحى.رقم احلظ.9

¡«“u'«

بـادرة وتفرض عـلى الشـريك وجهة  تـستـعيد زمـام ا
نظرك من منطلق ثابت.
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قـد تـشـهـد الـكـثـيـر من الـتـغـيـرات الـنـفـسـيـة  بـسـبب
ستمرة التى تتعرض لها. الضغوط ا
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 تــسـلك أســلـوبــا مــقـنــعـا تــكـون نــتـيــجـتـه أفـضل من
. السابق.يوم السعد االثن
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 حاول أن حتـصل على قسط كافِ من الـنوم الهاد
رقم احلظ.7

bÝô«

ـشـروبـات الـغـازيـة واسـتـعض  ال تـفـرط في تــنـاول ا
بأنواع من العصير الطبيعي.
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 وضـعك الـصـحـي ال يـطـمـئن اتـصل بـطـبـيـبك وحـدد
موعداً ليكشف عليك.
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كن متـساهالً مع اآلخرين ألنّ األدوار تـتبدل فـتنقلب
األمور ضدك .

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـــكـــلــمـــات أفـــقــيـــا فـــقط في
الـعـمـود الوسـط حتصـل على
ــطــلــوبــة: (لــعــبـة الــكــلــمــة ا

رياضية شهيرة):
 1-التضامن

 2-احجار بحرية
 3-ضمير منفصل
 4-مادة اولية
 5-جتمع

 6-من احلواس
 7-افراد متناسب
 8-الفريسة

 9-بيان احصائي
سيرين عبد النور
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لـيس في الـيـمن وحـده يـوجـد عـدم رضـا عـلى بـرنـامـج الـغذاء
ية فاو وانّـما في جميع ـنظمـة الزراعة العـا تصل  ي ا الـعا
أمـاكن احلـروب السيـمـا في العـراق الـذي تعـرض النواع من
احلروب التي نالت على نحو مريع من ثرواته الزراعية وقللت
من بـنود أمـنه الغـذائي الى حدود دنـيا كـما دمـرت قسـماً من
ــقـابل هــنـاك ــا تـدره الــزراعـة. لــكن في ا االيـراد الــتـجــاري 
ي الـذي نال جـائزة نـوبل للسالم انـفتاح لـبرنـامج الغـذاء العا
عـلى حتــقـيق مــنـافـع مـتــعـددة في افــريـقــيـا وآســيـا مــاكـانت

لتتحقق لوال تلك اجلهود الدولية .
كـان خبر نـوبل للـسالم يقتـرن ببـرنامج الغـذاء في ح كانت
تـبرز بوضوح خارطـة القحط الذي أصـاب الزراعة في العراق
وسـوريـا أشـهـر بـلـدين دمـرت زراعـتـهـمـا احلـروب والـتـهـجـير

صاحب لها . ا
ية فاو وما لها من برنامج غذائي منظمة بحجم الزراعة العا
نـال اجلائـزة ومن قـبله نـال تمـويالً عـاليـاً من الدول األعـضاء
وشـهـرةً فـي االنـتـشــار كـان يـنـبــغي لـهـا أن تــعـمل من خالل
ساءلـة  والتقصي االجبـاري للدول االعضاء التي بـروتوكول ا
أُهـملت قطاعات زراعية كبرى لديها ألسباب احلروب والقتال
مـن بــاب انّ الــثــروات الــزراعــيــة مــلـك لــلــبــشــريــة في تــوازن

وجودها ومنفعتها للعالم .
ـســؤول الــســابق حــقي اجلــبــوري في ديــالى اســمع الــيــوم ا
بـحسب ما تنشره الزمان يـتحدث عن دمار شبه كامل ألكبر
مـزرعة لـلـرمّان في الـشـرق االوسط تمـتـد على مـسـاحة اربـعة
آالف دو بـسـبب الـقـتـال ضــد تـنـظـيم داعش والـتـهـجـيـر في
ـقــداديـة ذلك هــو رمّـان شــهـربــان الـذي ال مــثـيل له شـمــال ا
والـذي قــضى أجــله بــصــمت. وقــبل ذلك تــدمـرت مــا نــســبـته
ائـة من ثـروة العـراق من نـخيـل البـصـرة وتمـورها سـبعـون بـا
الـشهيـرة في حرب الثـماني سنـوات في الثمـانينـات من القرن
ـاضي وكــذلك الـزراعــة في غـوطــة الـشــام وحـقــول سـوريـا ا
لـلحـبوب والـعرائـش من دون أن يكـون هنـاك جهـد دولي شبه
مـلـزم لـلـحـكـومـات بـضـرورة احـيـاء الـقـطـاعـات الـزراعـية ذات
يـة توفرها سـاعدات وخبـرات عا الـعمق التـاريخي العـظيم و

نظمة. ا
ُـقصّر احلـكومات   هل حـدث تنـسيق في هذا الـصدد? ومَن ا
الـسابقة واحلالية التي لم تطلب العون الستعادة مرفق زراعي
نظمة تصرفت مثل ما لـو انّها ال تعتمد التدخل ـوت أم انَّ ا
ـثل. تـلك مشـكلـة تـخص شرعـية فـيمـا ال يعـنـيهـا كمـا يـقول ا
ـية وتـعيش االنـكفـاء على وجـود منـظمـات حتمل الـصفـة الـعا
تواضع الذي تتيحه احلكومات وتلك ذاتـها وداخل الهامش ا
مـشـكـلـة ومـسـؤولـيـة والـتـزامـات اخالقـيـة إزاء مـصـيـر ثـروات
الـعــالم قــبل ان تـكــون ثــروات تـخص أراض مــحـصــورة لـدى

بلدان محددة.

هُـنـاكَ أشخـاص مـنـبـوذون من الـنـاس كل الـنـاس ومـبتـلـون بـالـكـثـيـر من آفات
الـعصـر الـذي نـعيـش ويقـتـصـر دورهم على كـيل الـتـهم وشـتم النـاس بـعـبارات
مـسـمـومة مـن أجل النـيل مـن جناحـهم وتـراهم يـشـاركـون الـنـاس في مـلـمّـاتهم
ويـشعـرونك على أنّك من أقـرب النـاس إليـهم وفي الواقع مـا هم إلّا حـثالـة على
اجملـتمع وألـدّهم خصـامـاً وبحـاجـة إلى التـقشـيـر وبالـسيـف البـتار لـلـنيل مـنهم
وإقــصـائــهم كـلـيــةً وعـلى اآلخــرين أن يـتـجــمّـلـوا بــالـصـبــر وحتـاشي نــظـراتـهم
ـا يُعنْوِنـون بها حـياتهم بالـبالهة والصـفاقة وقلّـة احليلة البـغيضـة احلاقدة وطا
ولـيس لديـهم ما يـبرّرونـه من أفعـال سيـئة وخـبيـثـة ومدسـوسة ويـقتـصر دورهم
بـلعن اآلخرين واالنتقـاص من مكانتـهم وجتربتهم وخبـراتهم ومعرفـتهم باحلياة
الـتي قضوا فيـها أشواطـاً مُبعـدة إن لم تكن أمياالً وأمـياالً طويـلة حتى تـمكنوا

من تصوير احلقيقة ومعرفتها وغرَفَ الكثير من جتاربهم اخلاصة.
وتـظل محـاوالتـهم فـيهـا الـكثـيـر من اليـأس… مـبـتورة وسـاخـطة واجملـتـمع وحده
ضي بهم نحو احلقيقة التي يحاولون طمسها وإلغاءها القادر على إنصافهم وا

من تاريخ حياتهم وهذا ما يهدفون إليه!.
إنَّ أمـثال هـؤالء مـبتـلـون أصالً بآفـة الـكذب والـنـفاق وخـداع النـاس والـضحك
عـلى اللحى وليس لديهم ما يخافون عـليه أو يخسرونه في هذه احلياة!. فنباح
كن سـتنيـرة كالشـمس التي ال  سعـورة تُخرسه احلـقيقـة الساطـعة ا الـكالب ا

حجبها بغربال مهما حاول أمثال هؤالء تشويهها والنيل منها.
هم هـكــذا بالء ابـتـلي بـه بـعض الـنــاس ويـحـاولـون ولـألسف أن يـرمـوا به كل
كن بأي حال تقبلها وهم وبكل وقاحة يرمون به كل مـعارفهم بكلمات بذيئة ال 
من يـحاول صـعـود سلم الـنـجاح أو الـتـميّـز. ال يـحلـو لـهم جناحـهم وأيّ خـطوة
مـتفرّدة يـحاولون جتاوزهـا في االجتاه اآلخر تـرى أمثال هـذه النخـبة من الناس
حتـاول فـرمـلـة تـقـدمـهـا ألنـهـا ال تـصب في صـاحلـهم الـهـدف من ذلك هـدم مـا

كن أن يحقق رغباتهم وجناحهم. 
ن يـظـنـون أنـهم مـن جنـباء إنّ زيف ادعـاءات أمـثـال هـذه الـنـخب من الـنـاس 
اجملتـمع يـظـهـرون عـليـنـا بـ لـيـلة وضـحـاهـا ويـقولـون مـا ال يـفـعلـون ويـتـغـنّون
بـفضـاءات مـفـتـوحـة وعـلب مـكدّسـة وبـتـراتـيل مـغـنّـاة وبرسـوم مـزيّـفـة بـقـصد
اإلسـاءة إلى عمـر أو زيد من الـناس وتـشويه سـمعـتهم ألسـباب هم يـعرفـونها
وهـذا ما صرنا نقـرأه وبكثرة في هـذه األيام وعبر صـفحات فيـسبوك بصورة
خـاصة بعيداً عن أي ضوابط مهنية أو أخالقيـة والهدف منه اإلساءة للمتميزين
الـنابـه مـنهم ووصـفهم بـأقذع الـعبارات الـتي ال تمـس للواقـع بصلـة. كل هذا
من أجل اإلسـاءة لهم والنيل من كـرامتهم.. وإلصـاق التهم أيّ تهم كانت ألجل
خـاطـر نـسج مـا ال يُـحمـد عـقـبـاه بـحـقـهم وهـذا مـا أظـهـره الـواقع ال سـيـما أن
كن لها أن تُـحجب بغربال! وهـناك نوع من الناس تـقابله كثيراً في الـشمس ال 

احلياة وعندما يرى فتاة جميلة يبتسم ابتسامةً لها مغزى وتسأله:
ـاذا تبـتسم? فـيـقول لك: إنّـهـا فتـاة سيـئـة السـلوك وإذا رأى وجـهـاً ناجـحاً في
ـصـادفة الـتـلـفزيـون قـال لك إنه ال يـسـتـحق الـشـهـرة لـقـد وصل إلى مـركـزه بـا
والـنـفاق وإذا قـرأ لـكـاتب نـاجح كـان هـمّه الوحـيـد أن يُـثـبت لك أن هـذا الـكاتب

فاشل لسبب من األسباب!
فما سرّ هذا الشخص?

إنه نـوع من الناس يـكره االمتـياز ويعـادي التفـوّق ويخاف خـوفاً عمـيقاً من أن
وهـبـة المعـة.. ال يـحب أن يرى تـمـثاالً جـمـيالً تنـظـر إليه يـرى شخـصـاً يتـمـتّع 
الـعـيـون بـإعـجـاب وتـلـتـفـتُ حـوله الـقـلـوب بـأعـمق مـا فــيـهـا من عـاطـفـة.. ولـكـنه

يستريح تماماً إذا حتطّم هذا التمثال ورآه مجموعة متناثرة من احلجارة!
مـنظر الضـعيف يُريـحه ويُسعده وأوراق اخلـريف عنده أحـلى من زهور الربيع

ومنظر الدمار يطمئنه على أن العالم بخير ليس فيه تفوق وال امتياز!
هـذا الـنـوع من (الــنـفـسـيـات) يــعـادي االمـتـيـاز فـي كل صـوره سـواء كـان هـذا
االمـتيـاز وجهـاً جـميالً أو شـخصـاً مـحبـوباً صـادقاً أو عـمال نـاجحـاً والدافع
لـكون صفة جـميلة األسـاسي الذي يُحرك هـذه النفسـيات هو أن أصحـابها ال 
تـميّزهم عن الغـير وهم في الوقت نفـسه ال يعملـون وال يجتهـدون الكتساب هذه

الصفة اجلميلة.
وهـذا النـوع من (النـفسـيات) اليـجدُ مـخرجاً ألزمـته إلّا
ــمـتـازين في كـراهــيـة االمـتــيـاز والـعــمل عـلى تــشـويه ا

وحتطيمهم.
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ــتــخـصـص في أعــمـال بــاســكــيـا ا
ـعـروف مـن الـعـائــلـة. لــكن ابـنه وا
دوريـانو نـافارا الـذي تـابع مسـيرة
والده إثر وفاته هذا الصيف ينفي
هـذا الـكالم. ويقـول لـوكـالـة فرانس
بـرس لم يحـصـلوا عـلى أي تـوثيق

ألصالة األعمال.
ولم يُــفــتح أي حتــقــيق
قضـائي حتى اللـحظة
بحسب النيـابة العامة
في مــديـــنــة ديـــجــون.
ــــــكــــــتب غـــــيــــــر أن ا
ـــكـــافـــحــة ـــركـــزي  ا
تــــــهـــــــريب األصــــــول
الثقافية أكد أنه تلقى
اتــــــصــــــاال فـي هـــــذا
الـــــشــــأن مـن الــــدرك
بــعـدمــا تــلــقـت هـذه
األخـــيــرة بـالغــا من

رودريغيز.

خبـراء عدة أكـدوا أن شيـئا ال يدفع
إلى االعتقاد بأنـها مزيفة. وترفض
الــدار الــكــشف عن أســمــاء هــؤالء
مـحـيـلـة إلى دومـيـنـيك فـيـانـو وهو
فنـان من منطـقة بورغـون يقول إنه
جمّع هذه الرسـمات من هواة جمع
مـخـتـلـفـ اســتـحـوذوا عـلـيـهـا في
ــمـــثل األمــيــركي بــاد األمــر من ا
داني روزن وهـو صـديق لبـاسـكـيا.
وتــقـول لــيــزا روزن شــقــيــقـة داني
ـــة أعـــمــــال فـــنـــيـــة في وهي مـــر
نـيـويــورك هـذا أمــر عـبـثي تــمـامـا
مــؤكــدة لــوكــالــة فــرانس بــرس أن

داني لم يحز يوما  35لوحة.
وكان دومـينيك فـيانـو الذي يرفض
حالـيـا احلديث لإلعالم قـد قال في
تصريحات سـابقة حملطة فرانس 3
إنـه تـــثـــبـت من أصـــالــــة األعـــمـــال
الــفــنــيـــة خــصــوصــا من صــاحب
عارض في باريس إنـريكو نافارا ا

مـجــمـوعــة كـبــيـرة من األعــمـال قـد
ظهرت فجأة اآلن. ولم ترد الشقيقة
الــكـبـرى لـلـرسـام األمـيـركي لـيـزان
باسكيا وهي رئيـسة جلنة التحقق
من إرث جان مـيشال بـاسكـيا على
أسئـلة وكـالة فـرانس برس في هذا
وضوع. وفي ظل موجة التشكيك ا
ـعـرض امـتـنـعت الـدار بـصـدقـيـة ا
الـقائـمـة على احلـدث عن الـرد على
الـصـحـافـيـ واعــتـبـرت في بـيـان
أنهـا ضحـية جتاذبـات على الـنفوذ
بـ العــبــ يــعـيــشــون من جتـارة

األعمال الفنية.
ويقـول مؤسسـو الدار الفـنية وهم
مــهـــنــدســون إنـــهم أرادوا تــقــد
ــــعـــاصــــر في نـــافــــذة إلى الــــفن ا
األريـاف مــؤكـدين أن الـهـدف لـيس
جتــــاريـــا كــــمــــا أن الــــدخــــول إلى
ـــعـــرض مـــجـــاني. وعـن مـــصــدر ا
الـلـوحــات تـؤكـد دار فــولـكـانـو أن

حــتى من دون رؤيـــة الــرســومــات
شـكـلـة واضحـة مـؤكدا تـبـدو لي ا
أن نسبة هذه األعمـال لباسكيا أمر

مستحيل.
ويـتــوقف زيــدون خــصـوصــا عــنـد
غـيـاب تـوقـيع بـاسكـيـا الـذي اعـتاد
ـئـة من أعـماله. أن يوقّـع على  90 بـا
ويـقـول أي لـوحـة لـبـاسـكـيـا توازي
. قـيمـتهـا مـليـون أو ثالثـة مالي
ـعرض هل هم يـعـرضون في هـذا ا
أعماال بقـيمة تراوح ب  80مليونا
و 90مــــلــــيـــــونــــا? وكل ذلـك خــــلف
واجــهــات بـســيــطــة. ويـذكّــر فــريـد
ـتحدر من هوفـمان مـؤرخ الفـنون ا
نـيويـورك والذي عـمل مع بـاسكـيا
بــأنه ال يــعـطي رأيـه الـبــتــة بــشـأن
الـــطـــابع األصـــلي ألي مـن أعـــمــال
ــولـود ألب من الــفــنـان األمــيـركي ا
هـايـتي. لكـنه يـقـول لوكـالـة فرانس
بـــرس إنه من الــصــعب تــصــوّر أن

{ نــوي سـان جـورج (فــرنـسـا)- (أ
ف ب)  –تُـــعــرض في دار صــغــيــرة
للـمعارض الفـنية في مـنطقـة ريفية
فرنـسـية  35لـوحة لم يُـكـشف عنـها
قبال للـرسام األميركي جـان ميشال
ــقـرب ألنـدي بـاسـكــيـا الــصـديق ا
وارهـــول وأحــد أبــرز األســمــاء في
ـيـا مـا سـوق األعـمـال الــفـنـيـة عــا
يّز من يثير ريبـة خبراء. ال شيء 
ـتواضع نـزل احلجـري ا اخلـارج ا
عن بــاقي بــيـوت قــريــة نــوي سـان
جـورج الـزراعـيــة في قـلب مــنـطـقـة
بورغـون الغـنيـة بالـكروم في وسط
فــرنـسـا الــشـرقي. لــكن هـنـا وحتت
الــدعـامــات الــظـاهــرة في غــرفــتـ
مـظــلـمــتـ تـعــرض دار فـولــكـانـو
لـــلــــمــــعــــارض مــــنــــذ مـــنــــتــــصف
أيـلــول/ســبـتــمـبــر خـلف واجــهـات
بــســيــطــة مـا ال يــقل عن  35رســمـا
جلـان مـيشـال بـاسـكيـا أحـد أركان
ــعـاصـرة سـوق األعـمــال الـفــنـيـة ا
والـــذي بـــيــعت لـــوحـــته بــعـــنــوان
أنــتــايــتــلــد بـأكــثــر من  110مالي
دوالر في  .2017وتــسـتــقــبل الـزوار
ــوقع الفــتــة عـلــيــهـا عــنـد دخــول ا
عـبـارة هـذه أعـمـال غــيـر مـسـبـوقـة
تُـــــعـــــرض لـــــلــــمـــــرة األولـى أمــــام
اجلــمـــهـــور مع رســمـــات لــرؤوس
مـتـوجة بـالـشوك عُـرف بـها الـفـنان
ـتحـدر من بروكـلـ في نيـويورك ا
والـــذي تـــوفـي ســـنـــة  1988عن 27
عــــامــــا. ويــــقـــــول هــــاوي اجلــــمع
الـبـاريـسي ريـشـار رودريـغـيـز هـذه
عـمـليـة احـتيـال. إنـها نـسخ رديـئة.
وقد عُرف رودريغـيز بكشـفه حقيقة
ثالث لــــوحــــات مــــنــــســــوبـــة زورا
لباسكيا كانت معروضة سنة 1994
عـاصر ـعرض الـدولي لـلفـن ا في ا
في بــاريـس. ويــقــر هـــاوي اجلــمع
الــذي عــرف بــاســكــيــا وســاهم في
مـعـارض عــدة عـنه بـأنه لم يـعـاين
ـذكـورة بل رأى صـورا الـلــوحـات ا
خالل تــقـريــر تـلــفـزيــوني عــرضـته
مـحـطـة فرانس  3بـقـناتـهـا احملـلـية
نـطقـة بورغون  –فرانش اخلاصـة 
كونتيه. ويؤكد رودريغيز لست في
حـــاجــــة لــــرؤيــــة األعــــمـــال. رداءة
إجنازهـا أمـر واضح للـعيـان. كذلك
يـقول صـاحب دور الـعـرض الفـنـية
ــتــخـــصص في فن األمـــيــركــيــ ا
السود نور الـدين زيدون الذي نظّم
في  2016مـــعـــرضــا هـــامـــا بـــشــأن

باسكيا ما هذه الفظاعة?.
ويــــضــــيف مــــؤسـس دار زيـــدون-
بـــــوســــــويت لــــــلــــــمـــــعــــــارض في
لـوكـسمـبـورغ لـوكالـة فـرانس برس
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حـذّر خـبـراء تـقنـيـون من بـرنامج
لــلــتــجــسس يــســتــطــيـع اخــتـراق
الـــهـــواتف الـــتي تـــعـــملُ بـــنـــظــام
أنــــدرويــــد وتــــصل إلى عــــدد من

همة. البيانات ا
ESET  وبــــــــحـــــــسـب شـــــــركـــــــة
اخملـتـصـة في األمـن السـيـبـراني
فـــإن بــرنـــامج الـــتــجـــسس الــذي
جـرى اكتـشافه يـستـطيع تـسجيل
ـــــات وســـــرقـــــة األرقـــــام ـــــكـــــا ا
والــــبـــيـــانـــات فــــضال عن قـــراءة

الرسائل.
ويــعــرف هـذا الــبــرنــامج اخلـاص
Android/ بــــــــالـــــــتــــــــجــــــــسس بـ
 SpyC23.A ويـجري إيـصاله إلى

ـســتـهــدفــة عن طـريق الــهــواتف ا
تـطــبـيـقـات مـزيـفـة. وفـقـا لـسـكـاي

نيوز.
وبــــحـــسـب صـــحــــيــــفـــة مــــيـــرور
الـبـريطـانيـة فإن هـذه الـتطـبيـقات
ـسـتخـدمـ عـبر الـتـنـكر تـخـدع ا
في هـيـئـة تـطـبـيـقـات مـعـروفـة م ن
أجـل الـــــنـــــجـــــاح فـي اخـــــتـــــراق

األجهزة.
وقــــال الـــــبــــاحث فـي الــــشــــركــــة
الـسلـوفاكـية لـوكاس سـتيـفانـكو
إن اخلــبــراء اكــتــشــفــوا مــتــجــرا
مـزيــفـا لـلـتـطـبـيــقـات يـقـوم بـنـشـر

البرنامج اخلبيث.
وأورد اخلــبـيـر أن هــذا الـبـرنـامج
يــقــوم بــأمــور تــبـعـث عـلـى الـقــلق
حـيـنـمـا يـنـجح في االخـتراق ألنه
يـستطيع التقـاط الصور وتسجيل
ـا ـلــفــات ور الــصــوت وحــذف ا
تـصـويـر الـشـاشـة. ولـتـفـادي هذه
اخملـــــاطــــر يـــــنـــــصح اخلـــــبــــراء
بـــــاالقــــتـــــصــــار عـــــلى حتـــــمــــيل
ـتـجـر الـرسـمي الـتـطـبـيـقـات من ا
لــــــغـــــوغـل وهـــــو بـالي ســـــتـــــور.
وأضــاف سـتـيـفـانــكـو أن الـلـجـوء
وثوق تجر الرسمي وا إلـى هذا ا
سـتخدم هـو القـادر على حمـاية ا
من التحول إلى ضحية للقرصنة.
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يـعـتـبـر فـيـتـام  B12 مـكـونـا مـهـمـا
لـلــتـشـغــيل الــصـحي لــلـجـسـم فـهـو
ضروري لصنع خاليا الدم احلمراء
ــكن أن تــتـطــور عالمــات الــنـقص و
بـــبـطء شــديـــد لـــذلك قـــد يــكـــون من

الصعب تشخيص احلالة.
ويـــنـــبـــغي عـــلـى األشــخـــاص الـــذين
يعـانـون من أعراض غـير مـشخـصة
أن يـفـكـروا في أنـهم قـد يـعـانـون من
نـقص فــيـتـامـ B12 . وفي ح أنه
من غـير احملـتـمل أن تكـون األعراض
نــاجتــة عن احلــالــة مــا يــزال هــنـاك
الـعديد من األشـخاص الذين يـعانون
ـكن من نـقص في فــيـتـامـ B12 و
أن يكـشف اختـبار الدم السـريع عما
ـزيـد إذا كــان يـجب عــلـيك إضـافــة ا
من الـفـيـتامـ إلـى نظـامـك الغـذائي.
ويــجب أن تــفـــكــر في الــتــحــدث إلى
الـطـبــيب حـول نـقص  B12 إذا كـنت
تـعـانـي من تـقـرحـات آفـة غـيـر مـبررة
في الــفم. وتُــعـرف تــقـرحــات كـانــكـر
بأنـهـا نـوع من الـقرحـة تـتـشـكل على
األنـسجـة الـرخـوة داخل الفم أو في

قاعدة اللثة.

{ فـوكــيت (تــايالنـد)-(أ ف ب) –
بعـد ستـة أشهـر بال زوّار أجانب
بـاتت فــوكـيت جــوهـرة تــايالنـد
ــقــفـرة مــنــكــوبــة بــشــواطــئــهــا ا
ــغـلــقـة وفــنـادقــهـا ومــتــاجـرهــا ا
ــــر الــــســـــكــــان أمــــورهم ويــــتـــــدبّ
بــأنــفــســهم لــكن الــســيــاح غــيــر
مـســتــعـدّيـن لـلــعـودة عــمــا قـريب
وتــتــنــامى اخملــاوف مع اقــتــراب

موسم الذروة.
ويقرّ كونغساك كهوبونغساكورن
صـاحب مـجـمّع فـيـجـيت ريـزورت
لــلـفــيالت الــفــخـمــة الــذي خـفّض
ـئـة بـأن أسـعـاره بــنـسـبـة   85بـا
ــا كـان عـلـيه في الـوضع أسـوأ 
أعــــــقــــــاب تـــــســــــونــــــامي .2004
واجلزيرة برمّتـها متأثّرة وال شكّ
في أن تـداعيـات كـورونـا سـتـكون

طويلة األمد.
ـلـقّـبة والـتبـاين جـليّ فـفـوكـيت ا
بـلـؤلـؤة بـحـر أنـدامـان (اجلـنوب)
الـتي تـعـدّ ثـاني وجـهـة سـيـاحـية
في تايالند بعد بانـكوك استقبلت
أكـــثـــر من  9ماليــ زائـــر الــعــام

اضي. ا
أمــا الــيــوم فــبـات نــوع نــادر من

الـسالحف الـبحـريـة يـنـتـشـر على
ــقــفـــرة والــســواد شــواطـــئــهـــا ا
ـــقـــدّرة األعـــظم مـن فـــنـــادقـــهـــا ا
بــــحــــوالي  3آالف مــــغـــــلق. وفي
بـاتـونغ عــصب احلـيـاة الــلـيـلـيـة
ومـركــز اخلـدمــات اجلــنـســيـة لم
ــتـاجـر ــئـة من ا تـبقِ سـوى  5بـا

أبوابها مفتوحة.
ويقـول بـريـشاووت كـيـسـ الذي
لـك أكثـر من  600غرفـة فـنـدقـية
وخمـسـة نـواد ليـلـيـة إنهـا مـديـنة

أشباح.
الهي الـلــيـلـيـة وفـضّـلت بــعض ا
ـــســـاعـــدة عـــدم اإلغالق راهــــنـــا 

العامل فيها على الصمود.
ويقـول جـانـتيـمـا تـونغـسـريـجرن
ـسـؤول عن حـانـة بوم بـوي لن ا
ا بـعد نهاية نتمكّن من الـصمود 

العام.
ـئة بـا وكـانت الـسـيـاحـة تـدرّ   80
من عائدات اجلزيرة وتوفّر فرص

عمل ألكثر من  300ألف شخص.
وعـلـى مـرّ األشــهــر عـاد عــشـرات
اآلالف من الــعــاطــلـ عـن الـعــمل

إلى مسقط رأسهم.
أما هؤالء الذين آثروا البقاء فهم

ـا أوتوا به من يتـدبّرون أمـرهم 
ســــــبل. فــــــقـــــد قــــــبل الــــــبـــــعض
تخـفـيـضات شـديـدة في رواتـبهم
في حــــ يــــصـــــطفّ آخــــرون في
طــوابــيــر االنــتــظــار أمــام مــراكـز
ــســـاعــدات الـــغــذائـــيــة تــقـــد ا
وانـــصـــرف آخــــرون إلى أعـــمـــال

أخرى.
أغـلـقت أوراتــاي سـيـدل حــانـتـهـا
وأقامت كشكا صغيرا حتضّر فيه
احللويـات. وهي تخـبر في موسم
الذروة من قـبل كـنت أجـني حتّى
 100ألـف بــــــــــــــات ( 3آالف دوالر
تقريبا) في الـشهر. أما اليوم فال
تـتــخــطّى الـعــائـدات  100بـات (3
دوالرات تــــقــــريــــبـــا) فـي الــــيـــوم
الــواحــد. لــكـن ال بــدّ من تــســديــد

درسية. األقساط ا
وتقول جـارتهـا بوي وهي بـائعة
ورد صرفت من عـمـلهـا في مـطعم
في حزيـران/يونـيـو ال وقت لديـنا
لالحـتـجـاج هـنـا… فـنـحن نـنـاضل

للصمود.
ستقبل واعدا. وال يبدو ا

وكانت الـسـلـطات تـريـد أن جتعل
ــوذجــا جتــريــبــيــا من فــوكــيت 

الستقبال طالئع السياح األجانب
في تـايالنــد مـنـذ نـيــسـان/أبـريل.
لـكـنـهـا ال تنـفـكّ عن تـأجـيل مـوعد

تنفيذ هذا القرار.
ويــــــــقــــــــول كـــــــــونــــــــغــــــــســــــــاك
كـهــوبـونـغــسـاكــورن الـذي يـرأس
أيـضـا الـفـرع اجلـنـوبي جلـمـعـيـة
الفـنادق فـي تايالنـد إن اإلعالنات
ــرة الـصــادرة عن احلـكــومـة احملـيّ
تثير اخلوف في نفوس السكان.
وتـايالنـد الــتي جنت نـســبـيـا من
شــرّ كــورونـا ( 3622إصــابـة و59
ـا وفـاة) تــخـشـى الـوبــاء أكـثــر 
تـــخــــشى األزمـــة االقــــتـــصـــاديـــة
وتفضّل احلفاظ على صورة البلد
اآلمن حتّى لو اقـتضى األمر ترك

مالي العمّال على احلضيض.
ويــنـــبــغـي لــلـــســيـــاح اخلــضــوع
دّة  14يوما لتدابير عزل صارمة 
ـعتمدة في أحد الفنـادق النادرة ا
الـــتي تـــقــدّم عـــروضـــا بــأســـعــار
خيالية (آالف الدوالرات للشخص
الواحـد). ومن بـ هـذه الـتـدابـير
فــحــصــان لــكــوفــيـد- 19وقــيـاس
احلـرارة  28مــرة ومــراقــبــة عــلى
مدار الساعة من أطباء وحرّاس.
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هــذا الــنــوع في الــتـلــقــيح عــنــدمـا
يــقـتـات عـلى الــرحـيق. كـذلك األمـر
ـكاك األسـود في جـزيرة مـع قردة ا
سـوالويـسي اإلنـدونـيـسـيـة والـتي
عُـــرفـت خـــصـــوصـــا بـــعـــد صــورة
ســـيـــلـــفي الـــتـــقـــطـــهـــا أحـــد هــذه
احلـــيــوانـــات بــعـــدمــا ســـحب آلــة
الـتصويـر من صاحبـها سنة 2014
وتـــــواجه هـــــذه الـــــقــــردة خـــــطــــر
االنـقراض كمـا أن نظامـها الغذائي
(الــذي يـشــمل أكـثـر من  145نــوعـا
مـن الـفـواكه) ضــروري لـنــثـر بـذور

األشجار. 
وأوضـح نيكوال مـوكيه الباحث في
ـعـهـد الـوطنـي الفـرنـسي لـلـبحث ا
الـعلمي ومشـارك رئيسي في إعداد
الــدراسـة مع زمـيـلـه نـيـكـوال لـوازو
من جــامـعــة مـونـبــيـلــيـيه لــوكـالـة
فـرانس برس في العـادة يُنظر إلى
أي جـنس قـليل الـعـدد بأنه يـساهم
بـصـورة ضـعـيـفـة في عـمل الـنـظام
ــوجــودة الــبــيـــئي خالفــا لــتــلك ا
بــكـثــرة وهــذا مـا نــسـمــيه تـأثــيـر

العدد. 

بــاالســتـنــاد إلى حتــالـيـل بـيــانـات
ي (ما ـستـوى العـا ضـخمـة على ا
يــعــرف بـــبـيغ داتــا) إلى خــريــطـة
دقـيـقـة جتـمع بـ مـعـيـاري الـندرة
اجلــغـرافــيـة والــنـدرة الــوظـيــفـيـة
(وهـو معيـار يُعتمـد للمرة األولى).
ويُـقــصـد بـذلك الـدور الـفـريـد الـذي
تـؤديه بـعـض احليـوانـات في عـمل
النظام البيئي لناحية خصائصها
سكن). (احلـجم ونوعـية الغـذاء وا
ـثـال بـات يـقـتـصر وعـلى سـبـيـل ا
ـتـأصل في وجــود طـائـر الـطـنـان ا
رالد) على هـندوراس (هنـدروان إ
أربــعـة مـواقع في الـبالد. ويـسـاهم

{ بــــــــاريس- (أ ف ب)  –حـــــــذرت
دراســـة حـــديـــثـــة مـن أن أجـــنــاس
احلـيـوانات الـنـادرة تواجه اخلـطر
ـــنــاخي األكـــبــر جـــراء الــتــغـــيــر ا
وتـبـعات األنـشـطـة البـشـرية فـيـما
هـي تؤدي دورا بـيئـيـا نادرا أيـضا

لكنه ضروري للنظام البيئي.
وثـــمــة أكــثــر من  4600 جـــنس من
الـثـديـيات الـبـرية و 9827نـوعا من
الـطــيـور الـتي أحـصـيت بـصـفـتـهـا
نـــادرة بـــيـــئـــيـــا فـي دراســـة غـــيــر
مـسـبـوقـة نـشـرت نـتـائـجـهـا مـجـلة
نـيتـشر كومـيونـيكيـشنـز اخلميس.
وأفــــضـى هــــذا الــــعــــمل الــــدقــــيق
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اكتـشف علمـاء أمريـكيون طـريقة جـديدة وآمـنة وغيـر جراحـية للـتحكم في
غنـاطيسية. مـستويات الـسكر في الدم بـاستخدام اجملاالت الـكهربائـية وا
توقع قد يكون طفرة في عالج مرض السكري من النوع االكتشاف غير ا
2 نُــشــرت الــدراسـة في مــجــلـة Cell Metabolism .  االكـتــشـاف
قـال وهو طـالب دراسات عـليـا في قسم بالـصدفـة. احتـاج أحـد مؤلـفي ا
طب األطفال وعلم الوراثة الطبية وعلم اجلينوم في عيادة صني هوانغ في
تخصصة في التمـثيل الغذائي والسكري إلى فئران جامعة واليـة أيوا ا
جتـريبيـة الختبـار السـكر في الدم. خالل هـذا الوقت كـان الدكتـور كالفن
ؤلف األول لـلمنـشور يـدرس تأثيـر اجملاالت الـكهـرومغنـاطيـسية كارتـر ا
ــثـيـر لــلـدهــشـة أنه وجــد أن حتـالـيل عــلى دمـاغ وســلـوك احلـيــوانـات. وا

صابة بداء السكري كانت طبيعية. عدلة وراثيًا ا الفئران ا
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واحـدة و مـصـيـر واحـد  كـما رثت
ارواح الــشـهــداء الـذين قــضـوا في
هــــذا الـــيــــوم اجملـــيــــد  واشـــادت
صريـة الداعمـة للسالم بـاجلهـود ا
ـها عـلى هامش هذا  كـما  تـكر
ـؤتمر واالحتفـاء بها على هامش ا
تــصـنــيـفــهـا بــالـروائــيـة الــعـربــيـة
األولـى الـــتي تــــنــــاولت جـــائــــحـــة

كورونا  بروايتها هي وكورونا.

وفي كـلمتها هنـأت االديبة الناطور
ــصـري بــعـيـده الــقـومي الــشـعب ا
والذي كان في السادس من أكتوبر
ؤتـمـر  وقالت وهـو نـفس تـاريخ ا
أن هـذا الـعـيـد هـو عـيـد قومـي لكل
الـعرب ولـيس فقط لـلمـصريـ كما
أكــدت األديــبــة عــلى قــوة الـتــرابط
ــصـري الـفــلـسـطـيــني وأن مـصـر ا
وفــلـسـطـ هــمـا أصـحــاب قـضـيـة

ــؤتــمـر الــعــربي الــدولي الــثـاني ا
ـسـتـدامـة في لالبــداع والـتـنـمـيـة ا
يــوم الـسـادس من الــشـهـر احلـالي
لــتـلـقـي كـلـمــتـهـا الــتي مـثــلت بـهـا
ؤتـمر بـحضور فـلسـط في هـذا ا
وفــد من الـســفـارة الــفـلــسـطــيـنــيـة
بــالـقـاهــرة بـاإلضــافـة الى وفـد عن
مـكـتب الـرئـاسـة الـفـلـسـطـيـنيـة في

مصر .
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ان وصـلت األديبة الـفلسـطينـية إ
الــنــاطــور أرض مـصــر في نــهــايـة
نـصرم ليـستـقبـلهـا لفيف الـشهـر ا
ـثـل مـن الكـتـاب و االعالمـي و
عن الـسـفارة الـفلـسطـينـية ومـكتب
ـصر في الـرئـاسـة الفـلـسـطـينـيـة 
قـاعة فندق النوفوتيل بالقاهرة . و
تـمت دعـوة الـكاتـبـة لـلمـشـاركة في
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