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UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ال نـشـعر بـأن أحـدا يضـعـنا في
ـني فاجلميع االعتبـار وهذا يؤ
يــتـــألـم و إن ذلك ألمـــر مــروع).
وكانت سـويسـرا من ب الدول
القليلة التي جنت إلى حد كبير
مـــنـــذ ظـــهـــور الـــفــايـــروس في
اضي واجتياحه أواخر العام ا
الـعــالم حـيث أصـاب نـحـو 40
مـلــيـون شـخص حـتى اآلن.لـكن
الــعـدوى تـضـاعــفت في الـدولـة
الغنـية الواقـعة في جبال األلب
ـاضـية خالل األيـام الـسـبـعـة ا
ـــــا أدى إلى فـــــرض قـــــيـــــود
جـــديــدة تــشــمـل أيــضًــا حــظــر
التجمعـات العامة ألكثر من 15
شخصا.وجاء في بيان حكومي
أنّ (الـــزيـــادة احلـــادة في عـــدد
اإلصــابــات فـي األيــام األخــيـرة
يشـكّل قلقـا في واقع األمر يهم
جــــــــــمـــــــــــيـع الــــــــــفـــــــــــئــــــــــات
الـعـمـريـة).وفـرضت فـرنـسـا في
مــطـلـع األسـبــوع حــظــر جتـول
لـيــلي في تـسع مـدن من بـيـنـهـا
ـــــا أثــــر عـــــلى 20 بـــــاريس 
مـلـيــون شـخص فـيــمـا أعـلـنت
السـلطات عن تـسجـيل اكثر من
 32 الف إصابة جديدة السبت

اضي. ا

لـلفـايروس  .واحـصي أكـثر من
 250 ألــف وفـــــــــــــاة جـــــــــــــراء
الـفــايـروس الــفـتــاك في أوربـا
تصـاعدة تتناقض لكنّ األزمة ا
مع الـوضع في أسـترالـيـا حيث
خففت ملبـورن ثاني كبرى مدن
الــبالد مـن الــقــيــود الــصــارمــة
ــفــروضـة الــتي أبــقت ماليـ ا
االشـــــخــــــاص في بـــــيــــــوتـــــهم
لـشــهــور.وسـيــتـعــيّن إغالق كلّ
ـطـاعـم في بـلـجـيـكا ـقـاهي وا ا
لــشــهــر عـــلى األقلّ. وجتــاوزت
هذه الـدولة مؤخّـراً عتبـة مئتي
ألـف إصـابــة بــعـدمــا جتـاوزت
عـتــبـة مـئـة ألف في  20 أيـلـول

اضي.  ا
ويــأتي ذلك في أعـقــاب أسـبـوع
شهـد ازدياداً في اإلصـابات في
الــقـارّة األوربّــيــة بـنــســبـة 44 
ــئـــة مـــقـــارنــة بـــاألســـبــوع بـــا
الـــســـابق.لـــكن هـــذه اخلـــطــوة
أثـارت رد فعل عـنيـفاً من قـطاع
األعـمـال رغم حتـذير الـسـلـطات
ـــمـــلـــكــة الـــبـــالـغ عــدد من أن ا
سـكـانـها 11 5 مـلـيـون نـسـمـة
تــــشـــهــــد زيـــادة مــــتـــســــارعـــة
لإلصابات.وقال مدير مطعم في
بـروكسل أجنـيـلو بـوسي (نحن

وفـرضت بـلـجـيـكـا حـظـر جتول
لـيال فــيـمــا جــعـلت ســويــسـرا
وضع الــكـمــامــات إلــزامــيـا في
ـغلقة في أخر األماكن العامة ا
الـــتـــدابـــيـــر الـــتي اتـــخـــذتـــهــا
ــواجــهـة حــكــومــات أوربــيــة 
مــوجـــة عــدوى ثــانــيــة وقــويــة

والبـرازيل وهي البلـدان األكثر
تضررا في العالم). 

ويواصل الـفايروس تـفشيه في
مــــخــــتـــــلف أنــــحــــاء الــــعــــالم
واسـتنـادا إلى مصـادر رسمـية
ـؤكدة جتـاوز عـدد اإلصـابـات ا
 40 مـــــلـــــيــــــونـــــا امس االول.

ـصــابــ بـكــورونـا في لـعــدد ا
الــــعــــالم ســــجل أكــــثـــر من 40
مـلـيـون إصـابـة ووفـاة أكـثر من
 1.11 مـلــيـون شـخص. وقـالت

التقـارير إن (نصف احلاالت 
تسـجيـلهـا في ثالث بلـدان فقط
ـتـحـدة والـهـنـد هـي الـواليـات ا

اول الركن عبد االمير يار الله 
الــفـريق فــاضل عـبــاس مـهـدي
ـسـتــشـار الـقـانــوني لـلـوزارة ا
الــذي تـــوفى أثــر مـــضــاعــفــات
إصــابـته بـكـورونـا.فـيـمـا ذكـرت
تـــقــاريـــر صـــحـــفــيـــة نـــقال عن
مـصادر  أن آخـر إحـصـاءاتـهـا

ـــواطـــنــ الى جـــدا ونــدعـــو ا
االلتزام بالـتعليمـات الصحية)
واضـــــــــــــــــاف ان (االســـــــــــــــــره
ـتـلـئة بـالـكـامل ـسـتـشـفى  بـا
والقـدرة الســتـقـبـال اي مـصـاب
آخـــر) مـــبــــيــــنــــا ان (جـــمــــيع
ــــــصـــــابـــــ حتـت اجـــــهـــــزة ا
االوكــــســـــجـــــ واوضــــاعـــــهم
الــصــحــيــة لــيــست مــســتــقـرة
واعــداد الــوفـــيــات بــفــايــروس
كــورونــا في تــزايـد مــســتــمـر)
ــسـتــشـفى يــجـري وتـابع ان (ا
يــومـــيــا نـــحــو  300 الى 400
ــــشـــتـــبه فـــحص لــــلـــحـــاالت ا
باصابـتها بـكورونا) مؤكدا ان
(اغـــــلب حـــــاالت الـــــوفـــــاة هي
لالشــخـاص الـذين اليـراجـعـون
ـسـتــشـفـيـات عـنــد اصـابـتـهم ا
بـــالــعـــدوى وعـــنـــد وصـــولـــهم
للمستشفى يكون الفايروس قد
نال منهم ودخل جـميع مفاصل
اجلسم وحتى االدوية والعناية
الـطـبيـة الجتـدي نـفعـا لـذا على
كل مـن تــظــهـــر عــلـــيه اعــراض
سـتشـفيات االصابـة مراجـعة ا

باسرع وقت). 
ونعى وزير الـدفاع جمـعة عناد
ورئـيس اركـان اجلـيش الـفـريق
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شــــخـــــصـت وزارة الــــصـــــحــــة
والـــبــيـــئـــة ارتـــفـــاعــا فـي عــدد
االصــابـات بــفـايــروس كـورونـا
في عــمـوم الـعـراق  بـتــسـجـيل
 4044 حـالــة جـديـدة  وشـفـاء
 3055 مـصابـا وبـواقع وفـيات
ــوقف  63 حـــالــة . وجــاء في ا
اطـلعت الـوبـائي الـيـومي الذي 

عـــلـــيه (الـــزمـــان) امس انه (
اجـــــــراء فـــــــحص  20419 في
مــخــتــبــرات الــصــحــة الــعــامـة

الـــتـــابــعـــة لـــلــوزارة حــيث 
تسـجيل  4044 اصابـة جديدة
بكورونا وشفاء  3055 مصابا
بـاجلـائـحـة وبـواقع وفـيـات 63
ــوقـف الـوبــائي حــالـة ضــمن ا

 .( ليوم امس االثن
وحذرت صـحة الـسلـيمـانية من
ــــــصـــــابـــــ ازديــــــاد اعـــــداد ا
واطـن بكـورونا فـيمـا دعت ا
الى االلــتـــزام بــالـــتــعـــلــيـــمــات
الصـحيـة.وقال مديـر مسـتشفى
طـــــــاهـــــــر عــــــــلي والـي بـك في
الـسـلـيـمـانـيـة آزاد هـورامي في
تــــصــــريح امـس ان (االوضـــاع
الصحية في السليمانية خطرة

ـدرجة :- عدد الـشـركات ا
 105 شركة

تداولة :- عدد الشركـات ا
 27 شركة

1- بــــــلـغ عــــــدد االســـــــهم
تـداولة 450,238,262 ا

سهم .
2- بــلــغت قـــيــمــة االســهم
 508,263,781 دينـار .
3- اغـــــــــــلـق مـــــــــــؤشــــــــــر
االســـــعـــــار ISX 60 في
جـــــلـــــســـــة الــــــيـــــوم عـــــلى
 483.14 نقطـة منخـفضاً
ــئــة عن بــنــســبـة 0.50 بـا
إغـالقه فـي اجلــــــــلــــــــســـــــة
الـسـابـقـة الـبـالغ 485.57

نقطة.
4- تــــــــداول اســـــــــهم 27
شــــــركـــــــة مـن اصل 105
شـــــــركـــــــة مــــــــدرجـــــــة في

الســـــوق .
5- يـبــلغ عــدد الــشــركـات
ـوقــوفـة بــقــرار من هـيــئـة ا
ــــالـــــيـــــة لـــــعــــدم االوراق ا
الـــتــزامـــهـــا بـــتــعـــلـــيـــمــات
ـــــــالي 27 االفـــــــصـــــــاح ا

شركة .
6- بــــــلـغ عــــــدد االســـــــهم
ـسـتـثـمـرين ـشـتـراة من ا ا
غــــيـــــر الـــــعـــــراقــــيـــــ في
الســــوق  33 مليون سهم
بـقــيـمــة بــلـغت 72 مـلــيـون
ديـنـار من خالل تـنـفـيـذ52
صــــفــــقـــــة عــــلـى أســــهم4

شركات.
7- بــــــلـغ عــــــدد االســـــــهم
ستثمرين غير باعة من ا ا
العـراقي فـي السـوق ستة
ماليـ سـهم بـقـيـمـة بـلـغت
 20 مـــلــــيـــون ديــــنـــار من
خـالل تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ 14
صـــفـــقــــــــــة عـــلى أســـهم

شركة واحدة.
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جلنة التربية النيابية ما تداولته
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي من
حديث بشأن رفع اآليـات القرآنية
الـتي تـتـحـدث عن بـني إسـرائـيل

ناهج الدراسية. من ا
وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي
في تصريح امس  إن (تـوصيات
ــواد الـــلــجــنـــة كــانت بـــضــغط ا
الدراسيـة بحكم الـوضع الصحي
لــلـبـالد الـذي يــتــطـلب تــقــلـيص
دارس لـيـكون لـيـوم في دوام ا
كل مرحـلـة ولكن هـذا ال يـعني أن
يتم حذف آيات بني إسرائيل من
ـــــنــــاهج الــــوزارة الــــتـي نــــفت ا
بدورهـا وجـود مثل هـذا األمر أو
الـتوجه حـيث لم يـتم أي تـغـيـير
ـنـاهج أو حـتى طـبع أخـرى في ا

جديدة).
واضـــــاف ان (حــــدث مـــــثل هــــذا
الــــتـــغــــيــــيـــر فـي زمن الـــوزارات
الـســابـقـة فـســيـتم فـتـح حتـقـيق
بـهـذا اجلـانب في حـال  إثـبات

هذا األمر).

هـنـاك حـمـلـة  لالسـتـيالء عـلـيـهـا
وحتــــويـــلــــهــــا الـى الـــتــــعــــلــــيم
ي). واظـهـرت احـصـائـية االكـاد
ــشـــكالت الــتي يــعـــاني مــنــهــا ا
ـــدرسي في الــعــراق الــتـــعــلــيم ا
تـزامـنـا من بـدء الـعـام اجلـديدة .
واشـــارت االحــــصـــائـــيـــة الى ان
(هــنــاك اكــثــر من عــشـرة  مالي
ــدارس االبـــتــدائــيــة طــالـب في ا
ـــــتـــــوســــــطـــــة واالعـــــداديـــــة وا
ويتـوزعون ب  16 الف مـدرسة
 ويـــحــتـــاج الــعـــراق في الــوقت
احلـــالي نـــحــو  7 االف مـــدرســة
ـــدارس  النـــهــــاء ازمـــة نـــقص ا
حـيث تــكـون تـكــلـفـتـهــا بـنـحـو 4
مليار دوالر) واكدت االحصـائية
ان (الــعــراق اجنــز  400 بــنــايــة
مـــدرســـيــــة فـــقط خالل  15 عــام
ـاضــيـة  ف مـا تــعـرضت 150 ا
منشأة تعلـيمية الى الدمار خالل
احلــرب ضــد داعش) مــؤكـدة ان
(هنـاك نحـو الفي مـدرسة طـينـية
تسـتقطب 15 الف طالب). ونفت

ــقــبل مــوعـداً تــشــرين الـثــاني ا
لـــبــدء الــعـــام الــدراسـي اجلــديــد
لـطـلبـة الـدراسـات الـعـلـيـا.وقالت
فـي بـــيـــان مـــقـــتـــضب إن (عـــبـــد
الــــصـــاحب يـــتــــابع االمـــتـــحـــان
التنـافسي ويـؤكد أن موعـد العام
الـــدراسي اجلـــديـــد لـــلـــدراســـات
العـلـيـا يبـدأ في االول من الـشـهر
قبل). وكانت الوزارة قد حددت ا
في وقت سـابق موعـد االمـتـحان
التـنافـسي لـلقـبول في الـدراسات
الــعـلــيـا لــلـعــام الـدراسي /2021
 2020 حـــسب الـــتــخـــصـــصــات

والتوقيتات .
 ووجه ناشطـون وتربـويون نداء
ـعـلم اسـتـغـاثـة لـعـدم الـتـفـريط 
مهم واسـاسي من معـالم التـعليم
ــــهــــنـي في الــــعــــراق والــــوطن ا
الــــعـــربي . واكــــدوا ان (بـــنـــايـــة
اعــداديـــة الــصــنــاعـــة الــتي تــقع
ـأمــون اجلـامـعـة مـجـاور كــلـيـة ا
تـأسـست رســمـيـا في عـام 1919
ـكان مـنذ 101 عام  وفي نفس ا

أقـــرانـــهـــا فـي دول الـــعـــالم). من
جانبه اسـتعرض عـبد الصاحب
(ســيــر عـمـل الـوزارة وخــطــطــهـا
ـســتـقـبـلــيـة والـتــحـديـات الـتي ا
تواجه قطـاع التعـليم في البالد).
وحــددت الـــوزارة مــطـــلع شــهــر

تفوق وفتح الكفاءات للطلبة ا
أبـواب الـتــعـاون والـتــنـسـيق مع
ـيـة واالسـتـفادة اجلـامـعات الـعـا
من اخلــبـــرات الــدولــيــة في هــذا
اخلــصـــوص من أجل أن تـــكــون
اجلامـعـات الـعراقـيـة في مـصاف
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شــدد رئـيـس اجلـمــهــوريــة بـرهم
صـــالح عــلى رصـــانــة الــتـــعــلــيم
اجلـامـعي وإسـتكـمـال مـتـطـلـبات
الــعـــام الــدراسي اجلـــديــد.وذكــر
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(صـــالح اكـــد خالل لـــقـــائه وزيــر
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
نــــبـــيل كــــاظم عـــبــــد الـــصـــاحب
ضرورة استكمال متطلبات العام
الـــدراسـي اجلـــديـــد ومـــواكـــبـــة
الــتــطـــورات والــتــحــديــات الــتي
فرضتها جائحة كورونا في طرق
التـواصل وأهمـية اتـخاذ أقصى
الــتــدابـيــر لــلـوقــايــة من الــوبـاء
ـــســتــوى وضـــمــان عــدم تـــأثــر ا
الــعـــلــمي بــهـــذه الــظــروف الــتي
وشــدد تـــواجه الـــعـــالم أجـــمع) 
صـــالح عــلـى (ضــرورة االرتـــقــاء
ي وضــمــان بــالــتـــعــلــيم األكــاد
حــمـايــة االسـتــقاللـيــة الـعــلـمــيـة
لـــلــجـــامــعـــات واالســتـــفــادة من
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ــراصــد الــزلـزالــيــة في ســجــلت ا
الـهـيــئـة الــعـامـة لألنــواء اجلـويـة
والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة
الـنـقل حــدوث ست هـزات أرضـيـة
في شـــمـــال غـــربي قـــضـــاء كـــاالر
ـحـافـظــة الـسـلـيـمــانـيـة. وقـالت
راصـد في بـيـان تلـقـته (الـزمان) ا
امس ان (الـهـزة األولى والــثـانـيـة
بلـغت قـوتـها  4 درجات  والـهزة
الـــثـــالـــثــة  3,4 والـــرابـــعــة  2,9
واخلــــامــــســـة 2.7 من دون ذكـــر
تفاصـيل وقوة الهـزة السادسة او
تسـجـيل خـسـائـر بـشـريـة ومـادية
واطن الى هناك) ,ودعا البيان ا
(أخـذ احلـيـطـة واحلـذر واألبـتـعاد
واأللــــتــــزام عن الـــــشــــائـــــعــــات  ,
بالـوصايـا الـزلزالـية الـصادرة من
الهـيـئة). فـيـما تـوقـعت الهـيـئة ان
يكون طقـس اليوم الثـالثاء صحو
نـاطق كافـة. وذكر الـبيان ان في ا
ناطق (طقس اليـوم الثالثـاء في ا
كــافـة ســيــكــون صــحــو والتــغــيـر

بدرجـات احلـرارة). وضـرب زلزال
بـقـوة  4.7 درجـات عـلى مــقـيـاس
ريــخــتــر األجــزاء الـشــمــالــيــة من
بـاكـسـتان  ,دون أن تـرد أى أنـباء
عن وقـــوع خـــســائـــر بـــشـــريــة أو
ماديـة. وأوضـحت هـيـئـة األرصاد
سح اجليولوجي الباكستانية وا
أن (مـركـز الـزلـزال كـان عـلى عـمق
 10 كيلومترات فى سـلسلة جبال
هـنـدوكــوش بـشــمـال بـاكــسـتـان)
ـــــنــــاطق مــــؤكـــــدا ان (ســــكـــــان ا
الشـمـالـيـة من بـاكـسـتـان وخـاصة
ـــدن مـــنــــطــــقـــة وادي ســــوات وا
والـبـلـدات احملــيـطـة بــهـا شـعـروا
بـالــهـزة). فــيــمـا اكــدت احلـكــومـة
الـفـيــتـنـامــيـة إن انـهــيـارا أرضـيـا
بـــإقـــلـــيم كـــواجن تـــراي في وسط
جنديا البالد أسفـر عن فقدان  22
عــــــلى األقـل وذلك فـي ظـل أســـــوأ
فـــــيـــــضـــــانـــــات خالل ســـــنـــــوات
عدة.وتـسـبـبت أمـطار غـزيـرة مـنذ
مطلع تـشرين األول في فيـضانات
وانـهـيـارات طـيـنـيـة أودت بـحـياة

 64 شخصا على األقل.

∫ÃöŽ

مصاب بكورونا
يتلقى العالج باحد

مستشفيات
السليمانية

wŠö ù« W uJ(« Z U½d³  WLŽ«b « f¹—UÐ …—œU³  sÒL¦½ ∫ ÊËd U* wLþUJ «

»U³I²Ý‰∫ الرئيس الفرنسي يستقبل في قصر االليزيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وكـــــان بـــــأســــتـــــقـــــبـــــالـه وزيــــر
اجليـــــوش الـفـرنسـيـة فـلورانس

بارلي.

عــديـدة). ووصل الــكــاظـمـي عـلى
رأس وفــــــد حـــــــكـــــــومـي رفـــــــيع
ـستـــوى الى بـاريس اول امس ا

أن دعـوات كــثـيـرة لـلــعـراق تـأتي
من روسيا ودول كـثيـرة في آسيا
وأمـريـكـا وأوربـا وبـلـدان عـربـيـة

ركزي الفرنسي أن (هناك البنك ا
أستعـداد كامل لـتطويـر العالقات
صـرفية والـتعـاون ب الـبلدين ا
في مـجـاالت  الــرقـابـة ومـكـافـحـة
غسل األمـوال وتـمـويل اإلرهاب).
فيما كشف هـشام داود مستشار
رئيس الـوزراء  عن أبـرز مـحاور
اجلولة األوربـية للكـاظمي  التي
ــعـــلق وإنــشــاء ـــتــرو ا مـــنــهــا ا
مـطـارات في عـدد من احملـافـظات

العراقية.  
ـدرسـة الــعـســكـريـة وجـرت فـي ا
الـفـرنـسـيـة بـقـصـر االنـفـالـيـد في
باريس مـراسم استقـبال رسـمية
ـرافق لـرئــيس الـوزراء والــوفـد ا
له. واشـــــار داود الـى ان (زيــــارة
الـكـاظمي إلـى أوربا فـيـهـا جـنـبة
ــــكن فـــصل اقــــتـــصـــاديـــة وال 
الــزيـــارات الــكــبــيــرة والــعــالــيــة
ستـوى للـعالم من دون اجلانب ا
االقـــتـــصــادي) مـــؤكـــدا (وجــود
ي بـالـعـراق وبـدوره اهـتـمـام عــا
ومـــــكــــانــــتــه وهــــنـــــاك شيء من
ـصداقيـة احلكومـة كما التقـدير 

ـيــاه.كـمــا وقع وزيـر األراضي وا
النقل مذكـرة إعالن حسن النوايا
مـع نـــظــيـــره الـــفـــرنـــسي فـي مــا
علق في يتعـلق بإنشـاء القطـار ا
بــغـداد في مــا تـضــمـنت مــذكـرة
إعالن النـوايا الـتي وقعـها نـيابة
عن وزير التـعليم الـعالي  االم
الـــعــام جملــلـس الــوزراء حـــمــيــد
الــــغــــزي مع وزيــــر الــــتــــعــــلــــيم
الـفــرنـسـي تـعـزيــز الـتــعـاون في
مــجــال الـتــعــلـيـم بـ الــطــرفـ
وتوسيع قـبول الطـلبة الـعراقي

في اجلامعات الفرنسية.
ـركـزي  والـتـقى مـحــافظ الـبـنك ا
مـصـطفى غـالب مـخـيف بـنـظـيره
الـفرنـسي في إطـار الـزيـارة التي
ســــتــــشـــمـل ثالث دول أوربــــيـــة
وتــضـمن الــلــقـاء الــذي جـرى في
ـركــزي الـفـرنـسي مـبـنـى الـبـنك ا
(بــحث الـعـالقـات الــثـنــائـيــة بـ
الـبلـدين)  واكـد مـخـيف (أهـمـية
ـصـرفـيـة بـ تـعـزيـز الـعالقـات ا
الـــعــــراق وفـــرنــــســـا واهــــمـــيـــة
تطويرها). من جانبه أكد محافظ

وتبادل وجهات الـنظر بشأن عدد
من الـقضـايـا. واشـار الـكـاظمي 
بحسب البيان الى (أهمية تعزيز
التـعاون بـ الـبلـدين في العـديد
من الـقـطـاعـات  اذ أن احلـكـومـة
تــســعى الى عالقــات مــتــيـنــة مع
دول الــعــالـم تــقــوم عــلى أســاس
شتركة وإعادة العراق صالح ا ا
لــــوضـــعـه دولـــيــــا). بـــدوره اكـــد
كــاســتـيــكس (حــرص بالده عــلى
دعم العراق في مختلف الصعد).
ووقع وزيـــر الـــزراعــة ونـــظـــيــره
الــفـرنــسي مــذكــرة إعالن نــوايـا
لتعزيز التعاون ب اجلانب في
مـــــجـــــال تــــــعـــــزيـــــز الـــــقـــــدرات
ـا في ـؤســسـاتــيـة لــلـوزارة   ا
ذلك تــبــادل اخلــبــرات في مــجـال
الــزراعــة والـــتــدريب والــتــعــلــيم
الــبـيــطـري والــصـحــة الـنــبـاتــيـة
والبـحوث الزراعـية. كـما تـشتمل
ـــذكـــرة تـــشــجـــيع الـــشـــراكــات ا
الزراعيـة والغـذائيـة في مجاالت
الـصنـاعـات الـغـذائيـة والـزراعـية
واآلالت الـزراعيـة وتـنـمـيـة موارد

بــحــثــا خالل الــلــقــاء  الــعـالقـات
الــثـنــائـيــة بـ الــبـلــدين وسـبل
تــطـويــرهـا كــمـا  اســتـعـراض
آخـــر الـــتـــطـــورات اإلقـــلـــيـــمـــيــة
والدولية وتـبادل وجهـات النظر
بـــشــأن عــدد مـن الــقـــضــايــا ذات
ـشـتـرك) واضاف ان االهـتـمـام ا
(الـــلـــقــاء تـــنـــاول ســبـل تــعـــزيــز
ـشــتــرك بـ الــعـراق الــتـعــاون ا
وفـــرنــســـا خــاصـــة مــا يــتـــعــلق
بـاجملـاالت االقتـصـاديـة واألمـنـية
والـثـقافـيـة وفي مـجـال مـكـافـحة
اإلرهـاب) واعـرب الــكــاظـمي عن
تـــطـــلـــعه الـى (تـــمــتـــ عـالقــات
الـصـداقـة الـقـائـمـة بـ البـلـدين
ـشترك وتوطـيد سـبل التـعاون ا
ــشــتــركـة ــصــالح ا ــا يــعــزز ا
بينهما) مشيدا بـ (اجلهود التي
تقـوم بـها فـرنـسا إلطالق مـبادرة
لــدعـم احلــكــومــة الـــعــراقــيــة في
تـنـفـيذ بـعض فـقـرات بـرنـامـجـها
احلكـومي). كـمـا ناقش الـكـاظمي
خـالل لـــقـــائـه بـــرئــــيس الـــوزراء
نـطقة الفرنسي  األوضاع في ا
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اسـتـكـمل رئـيس مـجلـس الوزراء
مصـطـفى الـكاظـمي امس االثـن
مباحثاته في العاصمة الفرنسية
بـاريس مع رئــيس الـوزراء جـان
كـــاســـتـــيـــكس ومن ثم الـــرئـــيس
ـانـويل مـاكرون  لـبحـث سبل ا
تـطـويـر الـعـالقـات الـثـنـائـيـة بـ
الـبـلـدين وتـعـزيـزها فـي اجملاالت
االقـــتــصـــاديــة واالســـتــثـــمــاريــة
واألمنية والصحية  حيث وقعت
احلــكــومـــة ثالث مــذكــرات اعالن
نوايا في مجاالت النقل والزراعة
والـــتـــعـــلــيـم. وعــقـــد الـــكـــاظــمي
اجـتـمــاعـا مع مـاكــرون في قـصـر
اإلليزيه بـالعـاصمة بـاريس.ويعد
لــقـــاء الــكــاظــمـي ومــاكــرون هــو
الـثــاني خالل شـهــر حـيث سـبق
أن تـــــبــــاحث اجلـــــانــــبــــان خالل
اجتـمـاعات مـكـثفـة في بـغداد في
ـاضي. وقال بـيـان تلـقته أيلـول ا
(الـــزمــــان) امس ان (اجلـــانـــبـــ
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أجــــزاء واســــعــــة من الــــضــــفـــة الــــغــــربــــيـــة
ـفـاوضـات في احملـتـلـة.وقـالت دائـرة شـؤون ا
ــنــظــمــة في بــيــان مــقــتـضـب األحـد إن نــقل ا
ـشاكل الـصحـية عريـقات لـلعالج  "بـسبب ا
ـا يـتـطـلـبه ـزمـنـة في جــهـازه الـتـنـفـسي" و" ا
وضعه مـن رعايـة ورقابـة طـبيـة خاصـة".وقال
مـستـشـفى "هـداسـا ع كـارم" في بـيـان األحد
إن عـــــريـــــقــــات "وصـل في حـــــال خـــــطـــــيــــرة
" تـسـتـدعي... كـمـيـات كـبـيـرة من االكـسـيـج
الفــتـا الى أن "وضــعه في الـســاعـات االخــيـرة
كــان خـطــيـرا ولــكـنه مــسـتــقـر".وكـان الــعـاهل
األردني عــبــد الـله الــثــاني أعـطـى تـعــلـيــمـات
بتـوفيـر العـنايـة الطـبيـة الالزمة لـعريـقات في
ــســتــشــفــيــات األردنــيـة فـي حــال اسـتــدعى ا
وضعه ذلك.ويشـغل عريـقات منـصب أم سرّ
منـظّمة الـتحـرير الفـلسـطينـيّة وهـو مقرّب من
الرئـيس الفـلسـطيـني محـمود عـباس. وشارك
في مـفـاوضات عـدّة حملـاولـة تسـويـة الـصراع
اإلسرائـيلي الـفـلسـطيـني وكثّف في األسـابيع
ــعـارضــة لـتــطـبـيع األخــيـرة الــتـصــريـحـات ا
العالقات ب إسـرائيل ودول خلـيجية في ظل
عـدم وجـود اتـفــاق سالم بـ الـفـلـسـطـيـنـيّـ
والـدولـة الـعـبـريّـة.وسـجـلت الـضـفـة الـغـربـيـة
احملـــــتــــلــــة حـــــتى األحــــد  42,490إصــــابــــة

بالفايروس و 381وفاة.
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اشـــعــر ان هـــنــاك خـــلالً مــا فـي أدائــنـــــا اإلعالمي بـــشــكل عــــام يــتـــعــلق
بـاألولـويـات وهـو مـا لم نـنـتــبه الـيه كـمـا يـنـبـغي . فــهـنـاك تـقـصـيـر مـتـراكم
تـصاعـد مع االيـام حـتى صار سـمـة من سمـات حـيـاتنـا وسط تـسويـفـات ما

أنزل الله بها من سلطان!
ـعــروف لــلـقــاصي والــداني  إنــنــا بـلــد حــضـارة زاهــرة وفــكــر عـريق مـن ا
ـا يشيب له الولدان ! وهذا واجنـازات تفخر بها االزمـان على مر التاريخ  
كـله ال فـضل لنـا فـيه وال ِمـنـة قدمـوه لـنـا على طـبقٍ من ذهب وفـضـة. فـماذا
عـملنا نحن لـصيانته واالستـفادة منه ألجيالـنِا ال شيء  سوى الرقص على
ـوت! أمــا كـان االجــدر بـنــا ان نـكــون عـنــد حـسـن الـظن والــفِـطن! اكـتــاف ا
ـيزنـا عن غيـرنا وجـواباً على فـلنـسأل انفـسنـا ابتـداءً من نحن. ومـا الذي 
ـائة عـام ٍ احلالي ال ذلك  أقـول : نحن هـذا اجليـل الذي يـحوم في فـضاء ا

قبله وال بعده! ولم يكن لنا دور عند اجمليء وليس لنا دور عند الرحيل!
ولـيس لـدينـا اال الـسـاعة الـتي نـحن فـيـها فـقط . وقـد ضـاعت من بـ فرص
مـتاحـة كثـيرة  وكـأننـا ال رحنـا وال جئـنا هـذا هو واقع احلـال الذي نـحاول

كن اغفاله.. ا ال  الوقوفَ عنده قليالً 
ائـة عام) وال شيء سـواها فـهي أعوام الـعمر وانـا هنـا احتدث عـن هــذه (ا
ـفـكــريـنـا وعـلـمـائـنـا  ومــبـدعـيـنـا في الـشـعـر واألدب واخلِـصب والـنـــــــمـاء 

واحلياة .
ا يـلـيق بهم من اإلكـبار واسـأل هل قمـنا بـواجـبنـا جتاهـهم هل تـذكرنـاهم 
ا يبـقيهم في الـذاكرة كطاقـات ابداعية مـتفردة. ولو واالعـتزاز والتقـدير ? و
سـألـنا الـيـوم شـابـاً في العـشـرين من عـمـره ان كـان يعـرف شـيـئـاً عن شيخ
الـنقاد علي جواد الـطاهر أو حسـ علي محفـوظ أو محمد سـعيد احلبوبي
مـاذا ستكـون االجابة? ولـو سألنـا غيره عن رائـد علم االجتـماع علي الوردي

وبدر شاكر السياب ومحمود البريكان سنجده واجمًا هو اآلخر !
الئكـة وغائب طعمـة فرمان ومـحمد الـقباجني وجـعفر علي ومـاذا عن نازك ا
ــعــيب ان ال نـعــرف شـيــئـاً عن وطه بـاقــر وغـيــرهم الــعـشــرات. الـيس من ا
هـو االهمال وانـقطاع تأللـئة ابداعـاً وعطـاء ! السبب مـعروف  شـواخصنـا ا
ـا ال يـغني وال الـصالت معـهم ومع مـنـجزاتـهم الـكـبيـرة وانـشغـالـنـا الدائم 
يـسمن من جوع !  وهذه ليسـت مسؤولية أحد بـعينه! انها مـسؤولية اجلميع

وفي مقدمتهم (أولو األمر) !
ان التـفريط بالرمـوز الثقافـية والفكريـة والعلمـية هو تفريط بـكياننـا كأمة حية
ـا يجـعلنـا جديـرين بان يشـار اليـنا بالـبنان مـتفاعـلة مع اسـباب الرقي  و
كـأمـة عـمـقـهـا احلـضـاري اآلف الـسـنـ وال تـزال اسـرارهـا رهـيـنـة مـكـامن

التاريخ!
الـشعب ال يعرف شيئـاً عن رموز حياته وهذا ما تـفضحه البرامج احلوارية
ـعـلـومـاتـيـة الــتي تـؤكـد فـداحـة اجلـهل الـذي اطــبق عـلى الـعـقـول  ولـهـذا وا
اسـباب وأسباب وهو ليس متأتيـاً من فراغ فال خطط او مشاريع تعنى ببث
ـعـلـومـات وال برامـج وال احتـفـاالت وال اسـتـذكـار وال جـوائـز تـقـديـرية وال ا
مـشاركـات مسـرحيـة مهـمة كل هـذا انـتج (فقـراً ثقـافيـا) أتى على األخـضر
فترض ان يكون غنياً ووفيراً ولكن : ضاع والـيابس من احلصاد الثقافي ا

كل شيء !
ـبـدع اال االبـحـار في جلـة بـحـر هـائج بال أشـرعة ولم يـبق امـام االدبـاء وا
ـجاذيف مكـسورة ! فأنكـفأوا على ذواتـهم احملبطـة أصالً ومنهم من شد و
ـا زاد الـطـ بِـلّه.. الـرحـال لـيـغـتـرب بـحـثـاً عـن فـرص مـفـقـودة في بالده 

ؤمن مبُتلى !! وا
الـشـاعـر الـكـبـيـر سـامي مـهـدي امـد اللـه بـعـمره . ذكـر قـبـل ايام فـي شـبـكة
الـتواصل االجتمـاعي أن قبر عالم االجـتماع الفـذ علي الوردي متـهدم! وقبر
الـشاعر معـروف الرصافي بقـيمته العـليا يكـاد يندرس هو اآلخـر في مقبرة
االعـظمية ببغداد وثالثة من شعرائـنا توفوا في اخلارج ودفنوا في " مقبرة
الـغربـاء " في دمشق ولم يـستـجب احد الى نـقل رفاتـهم الى بغـداد  وظلت
قبورهم هناك غريبة مُهملة وهي قبور محمد مهدي اجلواهري وعبد الوهاب
الـبياتي ومـصطـفى جمـال الدين فـأين نحن من مـقبـرة العظـماء (الـبانـثيون)

التي دفن فيها عشرات من اعظم مفكري فرنسا وادبائها
مـتى نستـفيق ومـا الذي جرى لـنا ? حتى نـسيـنا ان هنـاك شمسـاً ونوراً ما
اذا اغـمضنـا عيونـنا عن أنفـسنا بـأنفسـنا ! ورحنا زاال يَـشعان في الـكون. 
نـبكـي على مـجـدٍ اضـعنـاه وعـمـر هدرنـاه ومـنجـزاتٍ من الـرمل لم تـقـوَعلى

الصمود امام نسمات (ربيع) لم ياتِ بعد !!  
 الم اقل لـكم إنـنـا نـعـاني من خـلل فـي (االولـويات) وان
اهـتماماتنـا تغازل العواطف وتهـمل العقول . وتلك هي

القضية باختصار شديد !!  
( أليس .. الصبحُ بقريب )    

سـلم قاصرا عن تفهم معـنى النبوة احملمدية ـؤسف ان يكون العربي ا من ا
فينتظر سياسي.عربي مسيحي ليقوده نحو معنى محمد بن عبدالله.

ان.مـيـشـيل عـفلـق هو بـأمس احلـاجـة لـطـالب ثـانـويـة مـسـلم لـيـعـلمـه. من هو
محمد بن عبد الله.

يشيل واذا بنا نترك القران .والصحابة واصحاب التفسير القراني ونذهب 
عـفلق حـتى يـعرفـنـا بـنبـيـنا وهـو الـذي لم يحـفظ سـورة الـفاحتـة بـحكم بـيـئته
الـعائلـية.وال يـنقص من قـدره ان يكون مـسيـحيا.لـكن قداشـعر بـضيق لو انه

عرفني بابن امنة.
××××

قال لفـؤاد الهاشم.لكن لالسف ان الله لم لـو لم.اقرأ اسم كاتبه لظـننت ان ا
يجعل للرجل اكثر 

من فؤادين في صدره.
تفـرج على العب الـسيرك.كـلما رفع سـعر تذكرة التـنسى ان قراءنـا.مثل ا
ـنـصـة ولم يقـم بدوره كالعب الـدخـول ارتـفع عدد احلـاضـرين فـوقف عـلى ا

قائال لهم..
ــاذا دفـــعـــتم ضـــعف الـــســـعــر عـن طــيـــبـــة خـــاطــر بل ازدادت اتـــعــلـــمـــون 
اعـدادكم...ألنكم تنتظـرون حلظة خطأ ارتـكبه فاسقط على االرض مـيتا .انها
وت  شبه حلـظة.ال اتـرككم.تتـمتـعون بـها..فـخرج من الـقاعـة وترك جـمهـور ا

ميت لينجو بنفسه.
نحن هم العبو السيرك.

. نكتب لنموت ونسعد جمهورنا الكر
وت...فاذا صـير فانسـحبوا من مـسرح ا يـعني احنا قـشامرانـتبهوا لـسوء ا
بـدولهم تسعى الى الشرطـة الدولية للقبـض عليهم ومعاقبـتهم بالسجن النهم

وتوا. رفضوا ان 
مــــا كــــان عــــلـى الــــدولــــة ايــــة دولــــة ان تــــقــــوم بــــدور
اجلالد.وتــتــمــتـع بــرؤيــة اهل الــفـــكــر ودعــاة احلــريــة
يـتساقطـون على خشبـتها..او ان يقـبلوا باالغالل.واال

نافي بالدهم وكأن دولنا تعترف فا
انهانتاج االستبداد وبوليسية.

شاذل طاقة

{ القدس (أ ف ب) - أعلن مستشفى "هداسا
عــ كــارم" اإلســرائــيــلي في الــقــدس تــدهـور
صحة أمـ سر منظـمة التـحرير الفـلسطـينية
صائب عريـقات الذي أصـيب مؤخرا بـفيروس
ــســتــجــد واصــفــا حــالــته بــأنــهـا كـورونــا ا
ــســتـشــفى في بــيــان "قـضى "حــرجــة".وقـال ا
الـســيـد عـريـقـات لـيـلــة هـادئـة ولـكن طـرأ هـذا
الصبـاح تدهور في حـالته يصـنف بأنه حرج
سـبب ضــيق تـنـفس".وأضــاف الـبـيـان أنه "

ه". إنعاشه وتنو
وكـانت منـظمـة التـحريـر الـفلـسطـينـية أعـلنت
في التاسع من الشهر اجلاري إصابة عريقات
سـتـشـفى "يـشكل بـالـفيـروس.وأضـاف بـيـان ا
عـالج عــريــقـات حتــديــا كــبــيــرا خــاصــة وأنه
ـنـاعة خـضع لـزراعـة رئـة تـؤثـر عـلى جـهـاز ا
ولديـه عدوى بـكتـيـرية بـاإلضـافة إلى فـيروس
نـظمة ( 65عاما) كورونـا".وخضع أم سـر ا
في الـــعــام  2017لـــعـــمــلـــيـــة زراعـــة رئــة في
تحدة قبل استئناف مستشفى في الواليات ا
أنـــشـــطـــتـه.و األحـــد نـــقـــله لــــلـــعالج داخل
إسرائـيل بـعد تـدهور حـالـته.وجاءت اخلـطوة
في ظل وقف لـلـتـنسـيق األمـني بـ اجلـانـب
اإلسـرائــيــلي والــفـلــســطـيــني مــســتـمــر مــنـذ
أيــار/مـــايـــو بــســـبب احـــتــجـــاج الـــســلـــطــة
الـفلـسـطيـنـية عـلى اخملـطط اإلسرائـيـلي لضم
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أمــــا بعـــد ..

باريس 
W UÞ ‰–Uý ·«u½

غربـية وزير خارجيـة العراق االسبق في مثل هذا اليوم 20 تشرين االول من عام 1974 توفي في العاصـمة ا
شاذل طـاقة اثـناء زيـارة رسمـية له الى مـدينـة الربـاط حلـضور اجـتمـاعات وزراء اخلـارجيـة العـرب للـتمـهيـد لعـقد
نعم الزبيـدي الذي توفي بعد رحوم عبـد ا مؤتمر القـمة العربيـة. بعد وفاته بـاسابيع زارنا سكـرتيره الشخـصي ا
ذلك في تركيـا بحادث سـيارة وحتـدث لنا عن االسـابيع االخـيرة التي امـضاهـا معه في سفـرة طويـلة شمـلت مدنا
عديدة منها لندن ونيويورك والرباط. عن نيويورك.وذكر الزبيدي ان احملادثات التي عقدها طاقة مع نظيره االيراني
عباس خلـعتبـري كانت شاقـة ومنهكـة وانها لم حتـقق اي تقدم ووصف لـنا انطـباعات وزير خـارجية الـعراق حيال
فـاوضـات. حاولتُ مـرات عديـدة أن أقف على ـراوغة  لـكنه لم يـتـطرق الى تـفاصـيل ا فـاوض الفـارسي ا عقـليـة ا
ـفاوضات التي خـاضها وزير خـارجية العراق مـع نظيره االيراني لـكني لالسف لم اوفق. وقد عدت تفاصيل تلك ا
كن ان يسلط الضـوء على العالقات ب مؤخرًا الى األرشيف اخلاص بـوزارة اخلارجية االمريكـية لعلي اجد مـا 
دونة ادناه الـتي وجهها الـسفير كن ان يـقوله األمريـكيون عنـها فوجدت الـبرقيـة ا ايران والعراق في حـينه وما 
االمريكي في طهران في حينه ريتـشارد هيلمز الذي شغل قـبل تعيينه سفيرا في طـهران منصب مدير اخملابرات
ـفاوضـات وتؤكـد انهـا كانت ركـزية االمـريكـية الـى وزير خـارجيـته هنـري كـيسـنجـر. توجـز البـرقـية نـتائج تـلك ا ا
توترة ب بغداد وطهران وتظهـر أيضاً بان اجلانب االيراني استقبل نبأ شاقة وتبرز بوضوح  طبيعة العالقـات ا

لبدة بالغيوم ب البلدين خالل تلك السنوات. وفاة وزير خارجية العراق ببرود تام ما يعكس أجواء العالقات ا
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من السفارة األمريكية في طهران
إلى وزير اخلارجية األمريكي 

نـسخـة إلى: الـسفـارات االمـريكـية:
بــغـــداد انــقــرة بـــيــروت دمــشق
تـحدة مـوسكـو وبعـثـة الواليـات ا

تحدة في نيويورك. لدى اال ا
العدد: 11652

 لالستخدام الرسمي احملدود 

ـكان حتى لم يتم حتـديد الوقت وا
اآلن. وذكـــــر خــــــلـــــعــــــتـــــبـــــري أن
االجـتـمــاعـ الـلـذين عــقـدهـمـا مع
وزيـر اخلـارجـيـة الـعـراقي (شـاذل)
طـاقـة في اجلـمـعــيـة الـعـامـة لأل
ـتـحـدة كـانـا (اجتـمـاعـ شـاق ا

ولم يــكـونـا ســلـســ بـكل تــأكـيـد)
وعـــلق عــلـى ذلك بـــالــقـــول إنه في
رحـلة احلـاليـة للعـالقات (لم يكن ا

بــوسع أي من الــطــرفــ أن يــقــدم
تنازالت). 

وقــد نــقـلـت الـصــحــافـة اإليــرانــيـة
الـصـادرة بـتاريخ  21اكـتـوبـر نـبأ
وفاة طاقة في الرباط دون التعليق
عــلى تــأثــيــر ذلك عــلى احملــادثـات

احملتملة.
2- الـصـحـافـة من جــانـبـهـا بـدت
ـــوقف االيــراني وكــأنـــهــا تــدعم ا
حـيث نــشــرت الـصــحف الــصـادرة
يوم  19اكـتوبـر قصـصا تـزعم بأن

عـددا مـن زوارق احلـدود الـعـراقـيـة
ارتــكـبت خـروقـات حـدوديـة عـديـدة
ــــاضي وادعت خالل االســــبـــــوع ا
بـــأنـــهــــا اســـتـــولـت عـــلى زورقـــ
بــخـاريــ إيـرانــيـ مع ركــابـهــمـا
ــيـاه االقــلــيــمــيـة اإليــرانــيــ في ا
اإليــرانــيــة فـي اخلــلــيج الــفــارسي
بـــــــتــــــــاريخ 13 و 14 تـــــــشــــــــرين
األول/اكتـوبر (1974) وفي حادثة
ثـانيـة االعتـداء على زورق بـخاري
في طريـقه إلى الكـويت وعلى مـتنه
25 شــخـصـاً. وذُكـر أن الــعـراقـيـ

¨ مـاهان ˙ ـراقـبـة  ضـايـقـوا زورق ا
بتاريخ 14 اكتوبر. كمـا ذكر تقرير
آخــــــــر أن 200 مـن مــــــــقــــــــاتــــــــلي
يلـيشيات الـعراقية فـتحوا نيران ا
اسلحتـهم وبنادقهـم الرشاشة على
ـزارعــ االيـرانــيـ في مــنـطــقـة ا
سوزنغارد. وقد ردت قوات احلدود
االيــرانـيــة عــلى الــنـار في مــعــركـة
اســـتــمــرت 11 ســاعـــة قــيـل أنــهــا
ــــقــــتل 3 أفــــراد من تــــســــبــــبـت 
ــيــلــيــشـــيــا الــعــراقــيــة  ومــزارع ا
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بــــــــــقـي أن اقــــــــــول ان االعـــــــــراف
الـدبـلــومـاسـيـة تــقـضي بـأن تـوجه
احلـكـومـات الـصـديـقـة وحـتـى غـير

ــــــوضـــــوع/ ايــــــران والـــــعـــــراق ا
يستأنفان احملادثات; خلعتبري في

تحدة اجلمعية العام لأل ا
1- عاد وزيـر اخلارجـية خـلعـتبري
ـتحدة من اجلمـعيـة العـامة لأل ا
بـتاريخ 19 تـشـرين األول/اكـتـوبـر
(1974) وقـال لـلـصـحـافـة إن إيران
والـعـراق قد تـسـتـأنفـان احملـادثات
(في القريب العاجل). واضاف بأنه

الــصــديــقــة بــرقــيــات تــعــزيــة الى
نــــظـــيـــراتــــهـــا عـــنــــد وفـــاة وزيـــر
اخلــــارجـــيــــة وبـــالـــفــــعل تــــلـــقت
احلـكـومــة الـعـراقـيــة الـتـعـازي من
الـــعـــديـــد من الـــدول الـــشـــقـــيـــقـــة
والـصـديـقـة. اذكـر في هـذا الـصدد
الـتعـزيـة التي تـقدمـت بهـا حكـومة
االحتــاد الـســوفــيـتـي بـبــرقــيـة من
وزيـر خــارجـيــتــهـا وقــامت زوجـة
الـسـفـيـر الـسـوفـيـتي بـزيـارة دارنا
لـلتـعزية وكـذلك فـعلت دول عـربية
وغــيـر عـربــيـة حـيث زارت زوجـات
سـفرائـها دارنـا للـتعـزية. الى ذلك
يـشــيــر ارشـيـف وزارة اخلـارجــيـة
االمريكية الى التوجيه الصادر من
ـتـحـدة وزيـر خـارجـيـة الــواليـات ا
في حـينه هـنـري كيـسنـجر بـبرقـية
بـعــثـهــا الى رئـيس شــعـبــة رعـايـة
صالح االمريكـية في بغداد آرثر ا
الوري طــلـب فــيــهــا نـــقل تــعــازيه
الشخـصية الى احلـكومة الـعراقية
واســرة الـــوزيــر. غــيـــر ان رســالــة
الـســفـيـر االمــريـكي فـي طـهـران لم
ـاثلة تتـطرق الى تـعزيـة ايرانـية 
لـلــجــانب الــعـراقـي ولَم يـبــلغ إلى
عـلـم اسـرتــنــا تـعــزيــة من اجلـانب

االيراني بهذا اخلصوص.
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هذا عـنوان كتـاب جديـد صدر قبل أسـابيعَ لـعالم االجتـماع الـعراقي معن
عـرفي عربيّاً قبل أن ي وا عـروف بنشاطه الـبحثي واألكاد خلـيل العمر ا
يكـون عراقيّـاً ألن الرجل تـرك العـراق منـذ نهـاية الـسبـعيـنات بـعد أن كان
اجـستـير من مدرّسـاً في قسم االجـتمـاع في جامـعة بـغداد يـحمل درجـة ا
ـؤســسـات أمــريــكـا وكــان لي الـشــرف أن أتـتــلـمــذ عـلـى يـديه في مــادة "ا
االجتـماعـية" في بـداية الـسبـعـينـات وكان وجـوده في القـسم آنذاك يـشكل
دماً جـديداً مع عـلمـاء مخـضرمـ في العـمر والـعلم كـعلي الـوردي وقيس
النـوري ومتـعب منـاف السـامرائي وعـبد اجلـليل الـطاهـر ويونس الـتكـريتي
وشاكر مصطفى سليم وحا الكعبي وكان يشكل مع زمالئه الشباب من
ا يـحمـلونه ـا  نـهج ر التـدريسـي اآلخـرين رافـداً جديـداً في الرؤيـة وا
درسة األمريكية اجلـديدة في فترة السبــــــــعينات من أفكـار جديدة في ا
سـتحدثة والصـراعات النـــــقديـة احملتدمة ب في نظريـاتها االجتـماعية ا
دارس الفكرية بخصوص مناهجها وأطاريحها االجتماعية اخملتلفة.   ا

ــهــمـة فـي زاويـة (شــهق الــنــاس) أقـدم هــنــا كــعـادتي فـي قـراءة الــكــتب ا
مـعلـومات وأسـتـنبط رؤىً لـلقـار للـتفـكيـر والتـأمل ومحـفزاً لـقراءة الـكتب
ــهـمـة مــثـلـمــا فـعـلت الــيـوم مع كـتــابٍ مـؤلـفُه مـن الـوزن الـثــقـيل وبـاحث ا
اجتـماعي مرموق له عشرات الكتب وعمل في أرقي اجلامعات خاصة أن
الـكـتـاب يـضم مـعـلـومـات قـيـمـة وخـطـيـرة مـدعـمـة بـاألرقـام واإلحـصـائـيـات
ضاد. االجتمـاعية وهي وإن كـانت مهـمة فإنـها قابـلة للـنقاش والـتفسـير ا
يـقـدم الـبـروفـسـور مـعن خـلـيـل الـعمـر فـي كـتـابه رؤيـة اجـتـمـاعـيـة حتـلـيـلـية
ـارسـات األنظـمة ونـقـدية لـلظـواهـر االجتـمـاعيـة التـي ظهـرت بقـوة بـفعل 
الـسـيـاسيـة اخملـتـلـفـة في احلـكم وسـيـاسات الـقـمع واالسـتـبـداد والـفـساد
والطائـفية الـتي طغت علـى احلياة الـعراقيـة وشكلت لـلشخـصية الـعراقية
ـارساته إرهـاصـات اجتـمـاعيـة ونـفسـيـة أثرت عـلى سـلوكه ومـعـتقـداته و
سـواء عـلى صـعـيـد الـقـيم والـتــنـشـئـة أم عـلى صـعـيـد اإلحـبـاط من احلـيـاة
ـسـتـقبـل. لذلك اسـتـخـدم الـبـاحث مـنهـج الوصف والـتـحـلـيل والـنـقد في وا
تـشـريح اجملــتـمع الـعــراقي بـهـدف الــوصـول إلى احلـقــيـقـة الــتي يـصـعب
تـغيـرة وفوضى الـظواهـر االجتـماعـية الـكثـيرة حتـليـلهـا في أجـواء القـيم ا
والطـارئة التي سببتـها أفعال السـياسة اجلاهلـة القتالع مؤسسات الوطن
منهج للحياة االجتماعية ولِهُويّة العراقي كتاريخ واإلصرار علـى التدمير ا
وقيم وإخماد الطاقة اإليجابية في الشخصية العراقية التي أسست اإلرث
ـقومات الـنهضـة وحتويـلها إلى طـاقة سـلبيـة للـهدم وإشعـال الف الكبـير 

والغيبيات وغلق منافذ األمل للمستقبل. 
ـوضــوعـات وصــفــحـاته الــتي تــعـدت ــتــنـوعــة بــا في فــصـوله اخلــمــسـة ا
اخلمـسمائة صفحـة يختصر البـاحث تراجيديا الـعراق احلديث اختصاراً
دقيـقاً وبالذات اجملـتمع العـراقي بطريقـة موضوعيـة كباحث عـلمي فهو ال
ـا ينـظر لـلـماضي أيـضاً من ثـقب الـباب ويـجعل يـنـظر لـلحـاضر فـقط وإ
ـعنى االجتمـاعي واحللقـات مترابطـة في فهم حركة سـببات واحدة في ا ا
اجملتـمع لذلك كان حريصاً عـلى تفسير الظـواهر قبل وبعد االحتالل وهو
ما أشـار إليه بـأن (حركـة اجملتـمع الـعراقي كـانت تدور في حـلقـة مفـرغة)
وال بد من تـوثيـقهـا علـميـا ألن هذه األحـداث االجتـماعيـة هي القـادرة على
توثـيق تاريخ احلـركة الـسيـاسـية واالجـتمـاعيـة في العـراق احلديث بـهدف
ـصـلـحـيـة ـزري و (كـنـس وتـنـظـيف الـعـنـاصـر والــفـئـات ا تـعـريـة الـواقع ا
والــهـدامـة لــلـوطن لـتــكن هـذه األحــداث دروسـاً بـلــيـغـة لألجــيـال الـعــراقـيـة

القادمة).  
ـوضوع الهوية الـعراقية: أين هي? ومن ويتـساءل الباحث ضـمن اهتمامه 
هـي? ويعـتـقـد أن احملـتل واألحـزاب اإلسالمـيـة هي الـتي أيـقـنت أن تـدمـير
وحـدة; (ألنها تعكس التنوع العـراق ال يتم إال بتدمير هذه الهـوية الوطنية ا
ـوحـد في الـشـعـور اجلـمـعي والـفـردي خـاصـة وأن أصـحـاب ـشـتـرك وا ا
التيـار الديني ال يعـترفون بالـهوية الوطـنية ألنهم يـعتبرونـها كفرا وإحلادا;
ـا تسبب في ألنهـا تمثل اجلـغرافيـا والتاريخ والـثقافة احملـلية لـلمواطن) 
تقـوية الـوالء للـقبـيلـة والطـائفـة واحلزب واألسرة عـلى حـساب الـوالء القوي
للـوطن لذلك ينـتهي إلى تعـميم خطـير قابل لـلنقـاش (بأن اجملتـمع العراقي
لم يـكن وطـنـيـا ولم يـكن متـحـضـرا ومـتـطـورا اجـتمـاعـيـا بل مـتـزاوجـا ب
ـعـنى أنه مـازالت ـذهـبي واحلـزبي  الـوالء الـقـبـلي الـتـقـلـيـدي والطـائـفي ا
مكـونات الـعراق فـئويـة أحاديـة التـقالـيد وهـذا هو الـتـــــنـاقض األكبـر ب
اجملتـمع وحكـامه الذي سـبب معـضلـة لعـدة قرون) نـعم هنـاك خلل أصاب
ـارسـة لـكـنهـا ظـلت حـاضـرة في وجدان في بـنـيـة الوطـــــــنـيـة كـمعـنى و
الـعراقـي عنـدما اسـتفـــــــاق من غيـبوبـته الغـيبـية والـطائـفيـة ووجد نـفـسه
مــحــاصَــراً من قــوى الـشــر والــفـــــــــسـاد لــيــنــتــفض ضـــــــــد االحـتالل
والفـاسـدين والـعـمالء وهـذا مـا أشـار إلـيه الـبـاحث صـراحة (في ص50)
ـارقة مـعـلالً مقـاومـة الـعـراقيـ لالحـتالل وانـتـفـاضة الـشـبـاب لـلسـلـطـة ا
) الـعراقـي الـعمـيـلة ويـخرج مـن التـناقض عـنـدما يـقول لـنـا بأن (الـقرابـ
غيروا معادالت الوطنية باجتاه صـحيح ألن العراقي عندما يتوحد ويشعر
ــهـانــة بـسـبـب خـلـفــيـته بــالـضـيـم فـإنه ال يــقـبل بــاخلـــــنـوع واالنــعـزال وا
التاريـخيـة احلافلـة (باحلركـة واحليـوية التـواقة نحـو التـقدم واالنفـتاح على

العالم). 
يـخـتصـر بـروفيـسـور معـن العـمـر مأسـاة اجملـتمع الـعـراقي بـأنظـمـة احلكم
واألحـزاب واحلـروب وأنـواع احلـصـارات االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة فـهي
(تفـاعل متـواشج ب االغـتصاب مع الـكارثـة واحملنـة والفـتنـة ليـتبـلور هذا
ـصـائب مـتنـوعـة ومـتـعدة بـبالئـهـا ونـوائـبهـا وعـلـلـها االجـتـمـاعـية التـفـاعل 
واالقتصـادية والسياسية فـأضحى مجتمعـا فوضويا غير منـسقا ومفككا

 .( بنائيا وطاردا ال جاذبا مخترقا غير محصناً
ـنكـوبـيـة وهم (احلـمـقى األقوى ـرايـا ا ـا يـسـمـيه بصـانـعي ا ويـرجع ذلك 
سلـطانـاً واألقل عدداً لألضـعف نـفوذاً واألكـثر عـدداً واألفقـر حاالً وماالً
وهم اجملتـمع العـراقي هدفـهم استالم الـسلـطة ونـهب ثروة الـبلـد وتغـليب
صـداقية ا فـقدت الـثقـة وا التنـظيم الـطائـفي الديـني على سـياسـة البـلد 

فيما بينهم).  
أمـا آلـيات الـتـدمـيـر فهي كـثـيـرة ومـتنـوعـة; أبـرزهـا: جتفـيف مـنـابع احلـياة
ـتـخصـصة عن وإفـراغـها من مـؤسسـاتـها الـرسـميـة وكـوادرها الـعلـمـية وا
طـريق الـقــتل أو الـتـهـجــيـر الـقـســري وخـلق الـفـوضـى الـعـارمـة من خالل
ـنظم; إلرهاب العراقـي جلعلهم االضطـرابات األمنية والـقتل العشوائي وا
خنـوع وهلـوع وراكـع في حيـاتهم اليـوميـة إضـــافة إلى آلـية إحداث
تشـققات اجـتمـاعية في الـنسـيج االجتـماعي العـراقي بهـدف خلق جتاويف
وانـفالقـات في الـهـرم الــسـكـاني ونـشـر ثــقـافـة الـفـســاد وتـسـمـيم احلـيـاة
ـا يـتوافـق مع مـنهج الـوظـيـفيـة بـهـذا الـفـيـــــــروس وإعـادة بنـاء الـتـعـلـيم 
عـقـيــدتـهم وطـائـفـيـتـهم وتـعــــــمـيق مــفـهـوم الـغـيــــــبـيـات لـقـتل الـعــــــــلم
ؤلف: ـثقـف وقـادة اجلـيش. وباخـتصـار كمـا يقـول ا واجتـثاث الـعلـماء وا
تخصصة وإحالل محلها زمر (اقتالع نظم اجملتمع الضابطة وأجهزتها ا
وعــصـابـات ســوقـيــة وأبـنــاء شـوارع عـابــثـة ال تــعـرف احلـيــاة الـعــصـريـة

والعلمية).
اخملـتصـر في الـتـراجـيديـا الـعـراقيـة الـتي قـام بـتشـريـحـها الـبـاحث بـحسه
الـوطـني الـعمـيق وبـرؤيـته الـعـلمـيـة احملـايـدة هـو وجود ثـالـوث مـدمـر يـفتك
بـاجملـتمع الـعـراقي وهو ثـالـوث مبـني عـلى العـصــــــبيـة الـطائـفيـة والـعنف
الـدمـوي والـفـســـــاد بكـل أنواعـه إذ عـــــنـدمـا يـتـمـدد الـتـعـصب الـطـائفي
يزدهـر الفسـاد الذي يؤدي إلى إنـعاش العـنف وعندمـا ينتـعش العـــــــنف
يـتـكـثف تــمـدد الـتـعـصب الـطـائــفي وهـذا بـدوره يــــــؤدي إلى انـتــــــعـاش
وازدهـار الـفـسـاد لـيـصـل إلى تـغـول طـغـيـان الـعـنف وهــــــــكـذا أدى هـذا
ـــتــرابط األركــان إلى نـــكــبــة اجملــتــمـع الــعــراقي وإلى هـــــــذه الــثــالــوث ا
التراجـيديا التي تفسر من قبل علم االجتماع بأنـــــها مأساة واقعية ناجتة
عن ظـروف تـسـلـطـيـة ودمويـة قـامـعـة صـادرة من قـبل سـلـطـة عـلـيـا أو دولة
عـظمـى تـسـبب مـحـنـاً وصـفـهـا البـاحـث بـالـبـليـة وهـي حـقّـاً بلـيّـة أكـبـر من

أساة!  ا
ـآسي مـا يـعـصف بـالـوجدان واجملـتـمع الـعـراقي الـيـوم فـيه من الـباليـا وا

ويدمع الع ويفطر القلب!
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شـاركـة الـسيـاسـية يـتجـلى مـفـهـوم ا
من خالل الدور الذي يـلعـبه الفرد في
احلــيــاة الـســيـاســيــة واالجـتــمـاعــيـة
لــصـــالح مـــجـــتــمـــعه وتـــكـــون لــديه
الـــــفـــــرصـــــة ألن يُـــــشـــــارك في وضع
األهـداف الـعـامـة لـذلك وكـذلك أفـضل
الـــوســـائل لـــتــحـــقـــيق وإجنـــاز هــذه
األهـــــــداف وقـــــــد رسـخ اإلسـالم حق
ـشاركـة في احلـيـاة الـسيـاسـيـة لكل ا
فـــرد مـن أفـــراد األمـــة إذ مـن حق كل
فـرد باجملـتـمع أن يعـلم مـا يـجري في
اجملـتمع الـذي يـعـيش فـيه من شؤون
ـصلـحة الـعـامة لـلـمجـتمع تـتصل بـا
وأن يسهم في ذلك بـقدر ما تـتيحه له
قدراته وموهبته متساوياً في ذلك مع

أقرانه ونظرائه.
ــنـطـلق أجــاز الـفـقـهـاء أن ومن هـذا ا
يــكــون لـلــمــرأة حق االنــتــخـاب وحق
عضويـة اجملالس االنتـخابيـة إذ يعد
ذلك تمكيناً لها من إبداء رأيها شأنها
في ذلـك شــأن الــرجل ســـواء بــســواء
شـاركة في سن ..... وبالـتالي تـملك ا

." القوان
"وقـد قــرر اإلسالم لـلــمـرأة حق اإلدالء
بصوتـها في األمـور العامـة فشاركت
في بيـعة الـعقبـة الكـبرى كـما شاركت
في بـيـعــة الـرضـوان حتت الـشـجـرة".
وقـد روي أنَّ عـمـر بن اخلـطـاب رضي

الله عنه ولّى امرأة من قومه احلسبة
ـالـكـيـة أو قـضـاء الـسـوق وأجـازت ا

للمرأة الوصاية والوكالة.
تحدة الوثيقة كما يُعد ميثـاق األ ا
ي الـدولـيـة األولى ذات الـطابـع العـا
الـتي تـضـمن فـيـهـا الـنص عـلى مـبدأ
ُــسـاواة احــتـرام حــقـوق اإلنــسـان وا
ب اجلنسـ وقد أصدرت اجلـمعية
تحدة في 10 ديسمبر العامة لأل ا
ي حلقوق سنة 1948م اإلعالن العـا
اإلنـسـان في دورة انعـقـادهـا الـعـادية
الثـالـثة بـقـرارها رقم 217. وقد جاء
ـرأة مع اإلعالن شــامالً لـيــؤكــد حق ا
الرجل أمام الـقانون في كـافة مجاالت
ـــدنـــيــة احلـــيـــاة الــســـيـــاســـيـــة وا
واالقـــتـــصـــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
والـثقـافـيـة فأضـحى بـهـذا من أشـهر

تحدة في هذا الشأن. وثائق األ ا
وانــــطالقـــاً مـن تـــلك الــــثـــوابت جـــاء
ـان الذي عقدته ـرأة في البر مؤتمر ا
ـرأة الــعـربـيـة بـالـقـاهـرة في رابـطـة ا
الـــفــــتـــرة من 21-20 يـــنـــايـــر 2004
وكـانت أهـدافه الــتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة
ان رأة في الـبر زيادة نسـبة تمـثيل ا
بــشـكل خــاص واحلـيــاة الـســيـاســيـة
بـــشــكل عـــام وأهــمـــيــة دور األحــزاب
ـــشــــاركـــة الـــســــيــــاســـيــــة في دعـم ا
الــســيــاســيــة لـلــمــرأة. والريب في أن

رأة في احلـياة الـسيـاسية مشـاركة ا
تــخـتــلف أو تـتــحـدد تــبـعــاً الخـتالف
األنـظـمــة الـسـيـاسـيــة حـيث تـتـوقف
ط ــشـاركـة عـلى  مـسـتــويـات تـلك ا
الــنــظـــام الــســيــاسي واألدوار الــتي
يــســـمح لألفــراد بــتــأديــتــهــا ومــدى
شاركة السياسـية في نطاقها وهو ا
مــايـــعـــكس أثـــر طــبـــيـــعــة الـــنـــظــام
ــرأة الــســـيـــاسـي عـــلى مـــشـــاركـــة ا
الـسـيـاسـيـة ومـدى كـون ذلك الـنـظام
شاركة من عدمه. أحد معوقات تلك ا
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ـشـاركـة وقـد مـثـلت الــلـبـنـات األولى 
رأة العمانية في احلـياة السياسية ا
فـي الـــوقت الــــذي يـــزداد االعـــتـــراف
ـرأة ــيــاً أكـثــر فــأكــثـر بــقــدرات ا عــا
ومــهـــاراتـــهـــا في مـــجــال الـــقـــيــادة.
ودخـولـها مـجـلس الـشـورى انـتـصار
ناصب رفيعة لها وتمهيداً لتبوأها ا
ستوى في الدولة وقد منح مجلس ا
الــشــورى فـي ســلــطــنــة عُــمــان حتت
رعــــايــــة حـــضــــرة صـــاحـب اجلاللـــة
الـسـلطـان قـابـوس -طـيب الـله ثراه-
ـارسـة ـرأة الـعـمــانـيـة حـقـهـا في  ا
ـــــا في ذلك دورهــــا الـــــســـــيــــاسـي 

الترشيح لعضوية اجمللس.
ـــرأة الــعـــمــانـــيـــة بــحق وحــظـــيت ا
الترشـيح والترشح مـنذ العام 1994

في انتخـاب أعضاء مـجلس الشورى
لـلــدولـة وكــانت جتـربـتــهـا من أوائل
الـتــجـارب في مــنـطـقــة اخلـلـيج ولم
يــقــتــصـر األمــر عــلى ذلك فــبــعـد أن
ــرأة الــعـمــانــيــة كـفــاءتــهـا أثــبــتت ا
وقدرتـها عـلى تولي عـضويـة مجلس
الــشـــورى والـــتـــفـــاني فـي الـــقـــيــام
بــواجـــبـــاتــهـــا في ســـيــاق تـــنــفـــيــذ
اختصاصاتها عبر جلسات اجمللس
وأعـمال الـلـجـان دون كلـل أو ملل بل
إنــهـــا تــبــوأت مــنــاصب رفــيــعــة في
احلـكـومـة بـاإلضـافـة إلى عـمـلـهـا في

مختلف قطاعات الدولة ".
ـرأة الـعمـانـية هـذا لم يقـتـصر دور ا
فـي الــعــمل بـــاجلــهــات احلـــكــومــيــة
الــرســمـيــة بل تــعـداه إلـى مـشــاركـة
والـــقـــيــام بـــدور ريـــادي وفـــعــال في
القـطاعـات األهـليـة وشركـات القـطاع
اخلــاص. والــذي جتــلت فــيه رعــايــة
الـــدولــة وحـــضــرة صـــاحب اجلاللــة
السـلطـان قابوس  –طيب الـله ثراه-
ــســـتــوى الــتـــعــلــيـــمي الــتي عــلى ا
رحلـة التمك واإلبداع في أوصلها 
كافة اجملـاالت ومنهـا وال شك احلياة
السياسية باإلضافة إلى توفر فرص
الـــتــدريب والـــتــأهـــيل لــهـــا من قــبل
الدولة في لعب دور بارز في الـعملية
الـــتــنــمــويـــة في الــبالد حـــتى بــاتت
ــرأة الــعـمــانــيـة  خــطـوة مــشــاركـة ا

كبيرة وملحوظة في السلطنة.
ـرأة الــعـمـانـيـة  في ظل وقـد تـولت ا
ــراكـز الـقـيـاديـة الـقــيـادة الـرشـيـدة ا
الــعـلــيـا فـي الـدولــة مـنــاصب وزيـرة
لـلتـعـليم الـعـالي ووزيـرة السـيـاحة
ووزيــرة الــتـــنــمــيـــة االجــتــمـــاعــيــة
ورئـيسـة للـهـيئـة العـامـة للـصنـاعات
احلـرفـيـة بــدرجـة وزيـر. وقـد تـقـلـدت
رأة الـعـمانـيـة منـصب وكيل وزارة ا
ومـنـصب سـفــيـرة لـبالدهـا ومـنـصب
وكـيـلـة لالدعـاء الـعـام بـاإلضـافـة إلى
عضـويـتهـا في بـعض مجـالس رجال
األعمال ومـشاركـتها في غـرفة جتارة

وصناعة عُمان .
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رأة الـعمـانـية بـاهتـمام لقـد شـرفت ا
ورعـــايــة ســـامــيـــة من لـــدن حــضــرة
صاحب اجلاللـة السـلطـان قابوس –
طــــيب الـــلـه ثـــراه- حـــيـث جـــعل من
رأة السـابع عشـر من أكتـوبر يـوماً ا
الـعُـمـانـيـة احـتـفـاءً بـأهـمـيـتـهـا كـمـا
ـشـاركـة حـظـيت بـنـصـيب وافـر من ا
في رسم مسـار النهـضة احلـديثة في
الـسـلـطــنـة وأصـبـحت أيـضـاً عـضـواً
ـاال في رسم وتــنــفـيــذ ســيــاسـات فــعـَّ
الــعـمل اخملــتـلــفــة من خالل تـبــوأهـا
لـلـمــنـاصب الـقـيـاديــة في الـقـطـاعـ
العام واخلاص األمـر الذي أتاح لها
ـشـاركـة الـفـاعـلـة في خـدمـة أهداف ا
الــتـنــمـيــة الـشـامــلـة الــتي تـشــهـدهـا

سلطنة عُمان.
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ولــــكـن في الــــوقت الــــذي فــــتح فــــيه
ـرأة اجملــال عــلى مـصــراعــيه أمــام ا
للمشاركة في الكثير من اجملاالت إال
شاركة لـفتت أنظار اجلميع أن تلك ا
في انتخابات مـجلس الشورى العدد
الـقـلـيل من األسـمـاء الـنـسـائـية الـتي
تقـدمت للـترشح فـهل يرجع ذلك إلى
رأة أن اجملتـمع ال يؤمن بـعد بـدور ا

في احلياة السياسية.
ــتـواضع أرى أال تــكـتـفي في رأيي ا
ـشاركـة والعـمل فـقط فالبد رأة بـا ا
لهـا أن تخـاطب اجملتـمع في محـاولة
شـغوفـة تـنبع من ثـقـتهـا بـدورها في
اجملــتــمع الــســيــاسي وأن تــخــاطب
أيــضـاً اجملــتــمع الـنــسـائـي وتـقــنـعه
ـرأة بـضــرورة الــوقـوف خــلف دور ا
وانــتـخــابــهـا في الــعـمـل الـســيـاسي
لـتحـقيـق ذاتهـا والـتعـبيـر عن حـاجة
اجملتمع لـلمـرأة بنفس درجـة حاجته
باشرة لدور الرجل.تـلك اخملاطبـة وا
في اخـتـراق حـالـة اجملـتـمع بـعـاداته
وروثـة التي لم تعتد على وتقاليده ا
رأة الـقيـادي والـسيـاسي وهو دور ا
الدور الـذي سـيفـرضه وعي اجملـتمع
وبخاصـة اجملتـمع النسـوي وتطوره
الـــثــقـــافي الــذي يـــتــطـــور مع األيــام
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ـرأة وفـقاً لـدورها ويتـقـبل مشـاركة ا

االجتماعي واجملتمعي بشكل عام.
ــرأة الـعــمـانــيـة في ولــتـفــعـيل دور ا
اجملــتــمـع الــعــامل ولــتــوســيع آفــاق
دورهـا في مـســار الـنـهـضـة البـد من
وضع ثــوابـت تـبــنـي عــلـيــهــا خــطط

النهوض بدورها تتمثل في:-
ـــرأة أوالً : االهـــتـــمــــام بـــتـــعــــلـــيم ا
والــقـضــاء عـلى أمــيـتــهـا من األسس
الــتي تــرتــكــز عــلــيــهــا اجملــتــمــعـات
رأة احلديثة في البناء اجملتمعي فا
ــعــلــمــة في نــطــاق هي الـــدارســة وا

اجملتمع واألسرة.
ثانياً : أن تكون الدولة لديها اخلطط
رأة في ـعدة الستـقبال ا الواضحة ا
مـراحل مـا بـعـد الـدراسـة سواء عـلى
مـسـتـوى مـجـاالت الـعـمل أو الـبـحث
الـعـلـمي حــتى ال تـتـوقف مـسـيـرتـهـا
عنـد نـقطـة محـددة وأن تـكون الـدولة

وقدراتها راعية لطموحاتها.
ـعـرفي ثـالـثـاً : الـتـداخل الـثـقـافي وا
وتبـادل اخلبـرات في مجـاالت تمـك
ـــســـتــوى اإلقـــلـــيـــمي ــرأة عـــلـي ا ا
والـــدولي وفق الــثـــوابت الــوطـــنــيــة
ـرأة والــديــنــيــة الــتي تــعــلي شــأن ا

وحتفظ كرامتها.
رابـعـاً: مع عـدم إغـفـال أن الـسـلـطـنـة
بقيادتهـا الرشيدة كـانت السباقة في
ــرأة فـــتح األفق الـــســيـــاسي أمـــام ا
الـعـمانـيـة نـلـتـمس مـزيداً مـن الدعم
ـرأة في اجملتمع العامل وال سيرة ا
سيما الـدور السياسي بـجعل حصة
ــرأة في اجملـــلس تــرتــقي ألهــمــيــة ا
الــدور الـذي تــؤديه.خــامــسـا: دحض
وروثات والعـادات التي من شأنها ا
رأة ودورهـا في أن تـقـلل من قـيـمـة ا
احلــيــاة الــعــمـلــيــة من خالل بــرامج
التوعـية واحلمالت اإلعالمـية لغرس
الــثـــقـــة في نــفـــســـهــا واســـتــكـــمــال
مـسـيـرتـهـا الـنـهـضـويـة في اجملـتـمع

العماني.
{ دكتوراه إعالم وعالقات عامة
رأة العمانية { باحثة في شؤون ا
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مـنـذ ان نـشـانـا وعـرفـنـا مـاذا تـعني
الـسـيـاسـة  ومـاهي االنـتـخـابـات او
اذا يوصف ـقراطية  و ماهي الد
هـــذا الـــنـــظـــام او ذاك بـــانه نـــظــام
او استبدادي او دكتاتوري ? لم نر 
نــسـمع او روى الـتــاريخ لـنـا ان من
يـتسـلطـون على شـعوبـهم يتـكررون
دومـــا حـــتى نـــهـــايـــة اعــمـــارهم اال
ـــلــوك  فـــالـــســـيــاســـة هي كـــيف ا
تـســوس االخـرين  وتــقـنـعــهم بـانك
سياسي قادر على  حتقيق اهدافهم
 مـن خالل الـــــــســــــلــــــطــــــة واالدارة
واالخـرون هم اجلـمـهـور الـرشــيـدة 
الــذين هم ســكــان ذلك الــبــلــد الـذي
يــوجــد فــيه هــؤالء  الــســيــاســيــون
وبــقــدر مــا يــكــون هــذا الــسـيــاسي
عـارفـا مـاذا تـعـني الـسـيـاسـة وماذا
يــعـني ان تـكـون عالقـته بـجـمـهـوره

تـــكــــون هـــذه عـــلـى افـــضل  حــــال 
الـعالقة بـأفضل حـال عنـدما يـسعى
هــــذا  الــــســــيــــاسـي الى حتــــقــــيق
االهـــداف الــــتي اعـــلـن عـــنــــهـــا في
برنامـجه االنتخابي وحـقق ما يريد
جمهوره   وابرز ما يريده اجلمهور
هــــو االمـن واالمـــان واالســــتــــقـــرار
الـسـياسي واالقـتـصادي  والـتـنمـية
والــتـطـور االقـتـصـادي في مـخـتـلف
اجملــــــاالت والـــــــعــــــيـش الــــــكــــــر
واخلدمـات االساسيـة التي حتقـقها
الـسياسي يتبوأ اضعف احلكومات
مـكـانـة في سـلم الـسـلـطة عـن طريق
ـــقــراطـــيــة انــتـــخـــابــات حـــرة ود
وســلـيــمــة من الـتــزويــر وفي ضـوء
ـنـتـخـب فـيـمـا حـقـقوا او لم اداء ا
يـحقـقوا جلـمـاهيـرهم من متـطلـبات
واهداف  يـتم انتـخابـهم مرة اخرى

حلــسن االداء او ال يـتـم انـتـخــابـهم
لـسـوء األداء وعـدم حتـقـيق اهـداف
ودون ان تـكــون هـنـاك اجلـمـاهــيـر 
قوى مـسلـحة خارج نـطاق الـقانون
تــفـرض ارادتـهـا حـتى عـلى الـدولـة
وفي حـــاالت كــهــذه تــكـــون نــتــائج
االنـتـخـابـات بـاطـلـة وال يـؤخـذ بـها
ـا خضعت لـلتـدخالت و اسلوب طا
من فـــرض االرادات  عـــلى الـــنـــاس
ـالي الذي خالل اسـتغـالل  العـوز ا
كانت هذه االطراف هي السبب  في
ــالي وتــزايــد مــعـدل هــذا الــعــوز ا
ـعاشي سـتوى ا الفـقر وتـدن في ا
في بلد بلغت صـادراته النفطية في
بــعض الـســنـوات الى 4,5 مـلــيـون
بــرمـــيل وبــأســـعــار جتــاوزت 140
بـــــحـــــيـث كـــــانت االيـــــرادات دوالر
النـفـطـيـة ارقـاما خـيـالـيـة لـشعب ال

يــتـجــاوز عـدد ســكـانه 36 مـلــيـون
ال الـعام لكن  سـوء ادارة ا نـسمـة
واالســـــــــتـــــــــمـــــــــاع الـى االمالءات
والـفـروض اخلـارجـيـة واالقـلـيـمـية
تــركت اثــارهــا الــكــبــيــرة عــلى كل
وتبعا لذلك تأثر االقتصاد العراقي
الــشــعب الــعــراقي كــثــيــرا بـحــيث
يـــفـــتــــقـــر الـــبـــلـــد الى اخلـــدمـــات
االســـاســـيــــة والـــتي هـي واجـــبـــة
التـوفيـر وفي اي بلـد بغض الـنظر

عن إمكانياته االقتصادية.
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في حــ في بــلــد الـنــفط انــقــطـاع
مـســتـمــر لــلـكــهـربــاء ومــيـاه غــيـر
صـاحلـة لـلـشــرب واالسـتـخـدامـات
ـنـزلـيـة واخلـدمـات الـصـحـيـة في ا
تردي والـتعلـيم في تراجع  واالمن
مـــفــــقـــود لـــكـن اخلـــطف والــــقـــتل
امـا هــيـبـة واالغـتــيـاالت مــتـوفــرة 
الــدولـة فــهي مــفـقــودة وال ســيـادة
للقانون وليس هناك وحدة  للكلمة
نـطـقي ان يتم تـعـزية اذ من غـيـر ا
دولة بوفـاة رئيسهـا او اميرها من
قبل   50 شـخـصيـة كـمـا ذكر  ذلك
احدهم في واحدة من الـفضائيات
اي مـــــركــــزيـــــة هـــــذه واي وحــــدة
بـيــنـمــا في الــبـلــدان االخـرى هــذه
والتي تنطبق علـيها سمات الدولة
تتم التـعزية من رئـيس الدولة فقط
بــيــنــمــا في دول اخــرى كل من له
عالقـة او لـيس له عالقـة يـعزي من
مــوقـعه وكـان لــيس نـحن في دولـة
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موسكو

اســمــهــا الــعــراق ذات هــيـــــــــــبـة
وســـيــادة  ومـــتى كـــان لـــرؤســاء
االحــــزاب صـالحــــيــــة االلــــتــــقــــاء
بـــــــــــهــــذا الــــســــفــــيـــر او ذاك او
احلـديث مع هــــــــذا الـوفـد او ذاك
من وفـــود حــــكـــومـــيــــة تـــأتي الى
الـعـراق   كــمـا لـوحـظ وألكـثـر من
تـــعـــدد الــتـــصـــريـــحــات من مــرة 
اطراف متعددة بعضها ذات عالقة
واخــرى لـيــست ذات عالقـة تــطـلق
سـتمرة حـول سير التـصريحـات ا
في حــ ـــعــارك ضـــد داعــــــش  ا
هــنــاك جــيش يــفــتــرض ان يــكـون
مـــهــنــيــا وله نـــاطق عــســـــــــكــري
مـعروف هــــــــو اخملـول و يتـحدث
بـنـاء عـلـى تـوجـيـهــات من قـيـادته
كل ذلك ـطـلــوبـة  ـركـزيــة ا وهـي ا
ـــــــــواطن وكل هــذا الـــتــراجـع وا
(الــنــاخب) ال يــتــعظ فــيــعــود مـرة
اخـــرى لـــيـــنــتـــخب اجملـــرب سيء
والذي لم يـكن نافـعا قط بل االداء 
شــديـد الــضـرر و  سـاهـم اجلـمـيع
بـنـهـب الـثـروة وافقـار الـبـلـد حـتى
وصل االمـــر الى الـــعــجـــز في دفع
ـتــــــــقـاعدين ـوظـف وا رواتب ا
اي دولة هـذه والى متى يـبــــــــقى
هــذا احلـال هــكـذا  وبـالــتـالي هل
ســـتــــتـــكـــرر هــــذه الـــوجـــوه مـــرة
ــأســـاة ان لم انـــهـــا ا اخـــــــــــرى 
يـحـصل الـتـغـيـيـر الـذي يجــــــــب
فـالــــــــبلـد ان لم تـتـخـذ االجراءات
االقــتـصــاديـة احلــازمـة  الــكـفــيـلـة

بــتـحـصـيل  االيــرادات كـمـا يـجب 
على حافة االفالس.
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والبــد من تـفــعـيل االجــراءات الـتي
تــعـمل عــلى جــبــايــة االيـرادات من
جــــمـــيـع مـــصـــادرهــــا وتـــنــــشـــيط
الـقـطــاعـات االقـتـصــاديـة  واتـاحـة
الـفـرصـة لـلــقـطـاع اخلـاص ودعـمه
بـقـوة عـلى ان يـكون الـقـطـاع الـعام
رائـدا لسـياسـة الدولـة االقتـصادية
صـنـاعـيـا وزراعـيـا ,واولى وسائل
اما فـرط الدعم ايـقاف االسـتيـراد ا
عـلى صـعـيـد االنــتـخـابـات البـد من
اعــادة الــنـظــر في تــكــرار الــوجـوه
الـتي مـل مـنــهـا الــشـعب  وحتــديـد
إذ مــدة الــتــرشـــيح بــدورتــ فــقط
ــعـــــــــقـول مـن جـاء من لــيس من ا
خــارج احلــدود ويـحــمل جــنــســيـة
اجنـبية وعـائلته خـارج البلـد يبقى
يـتـحكـم الى نهـايـة عمـره مـتسـلـطا
ـا يـجري عـلى الـشـعب وال يهـتم  
في البلد  وكل شيء فيه في تراجع
 نقـول يا شـــــــعب انتـبه وال تكرر
من لم يــنــفع بالدك عــبــر اكــثــر من
ســـبـــعـــة عـــشــــــر عـــامـــا وجتـــاوز
ـذهــبـيـة الــطـائـفــيـة والــقـومـيــة وا
فـهذه هي مـصلـحتك لـيـست فيـها 
سـرطان اجملـتمع الـقاتل الـذي اعاد
البـلد الى الـوراء وال تكـرر انتـخاب
وجـوه مل الــشــعب مـنــهــا ومن مـا
فـــعـــلـــته عـــبـــر هـــــذه الـــســـنـــوات

العجاف.
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وضوعية وعلمية  ومهنية وبنظرة
اصالحـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اقــرب
لـلـواقـعـيـة  لـدى االطالع عـلى الـورقة
ـصـوت عـلـيـها ـالـيـة االصالحـيـة  ا ا
مــجــلس الــوزراء الـعــراقي مـع االخـذ
الحـظات واالراء بـنظـر االعـتـبـارات ا
الـــواردة عــلــيــهــا مـن مــديــر الــدائــرة
القـانـونيـة في االمانـة الـعامـة جمللس
الـــوزراء واراء الــســـادة  الــوزراء في
اجـــتــمــاع مـــجــلس الـــوزراء  والــتي
ننتظر نشر وعـرض  صياغة التعديل
ـالـيــة االصالحـيـة االخـيــر لـلـورقــة ا
والتي ال اتفق مع تسمـية هذه الورقة
االصالحــيـة  بــالـبـيــضـاء العــتـبـارات
الية ـا اسميهـا بالورقـة ا خاصة وا
االصالحية الرمادية لطبيعة حتديات
ـالـي واالقـتــصــادي  وحـجم الــواقع ا
الـــتــدابــيــر واالصالحـــات الــعــمــلــيــة
نـسـجمـة واقعـيـاً ومقـدار ما يـتوقع ا
او يــؤمل حتــقــيـقـه واقـعــيــاً بــحـسب
ــــــؤشــــــرات واالسس والــــــقــــــدرات ا
ـتاحـة  وليس تـنظـيراً واالمكـانيـات ا
 عـــنــدهــا تــذكــرت وثـــيــقــة تــشــرشل
الـــبـــيـــضـــاء 1922 ورقـــة  تـــشـــرشل
الــبـــيـــضـــاء".  الـــصـــفـــحــات 17-21

تتـضـمن نص "سيـاسة بـريـطانـيا في
قترحة التي طُلب التعلق " ا فلسط
نظمة الصهيونية والوفد عليها من ا

العربي.
وثـيــقـة تـشـرشل الــبـيـضـاء 1922 أو
ورقـــة  تـــشـــرشـل الـــبـــيـــضــاء 1922
أوالـــكـــتـــاب األبـــيض لـــســـنــة 1922
Churchill White Paper هـــــي
وثيـقة خـطهـا ونسـتون تـشرشل ح
كان وزيـرا للمـستعـمرات الـبريطـانية
في يـونـيـو1922 يـؤكـد فــيـهـا الـتـزام
قـدم إلى اليـهود بالده بوعـد بلـفـور ا
بــــإنـــشـــاء وطـن قـــومي يــــهـــودي في

. فلسط
ـوضــوعـيـة  وبـواقـعــيـة  اعـتـقـد ان
تــسـمــيـة هــذه الـورقــة بـالــبـيــضـاء ال
يــــنــــســــجـم مع واقـع الــــتــــحــــديــــات
االصالحيـة وواقع حـال تقـيم الوضع
ـــالي واالقـــتـــصـــادي في الـــعــراق . ا
الية ولدى الرجوع الى اإلصالحات ا
لالمبراطورية الروسية  في ستينيات
الــقـــرن الــتـــاسع عـــشـــر - الــتـــحــول
االقتـصـادي لإلسكـنـدر الثـاني بـهدف
الـي لإلمبـراطـورية حتـديث النـظـام ا
الـروســيـة  والــذي يـجب أن يــتـوافق

مع نــوع جـديــد من االقــتـصــاد.  أعـد
مــشــروع الــتــحــوالت مــراقب الــدولـة

.V.A.Tatarinov
M. H. Reiter الية وزير ا

ــالي  إلى خــلـق نـوع ادى االصالح ا
جـديد من االقـتـصـاد في روسـيا  في
ــــبــــني عــــلى حــــ أن الـــتــــمــــويل ا
ــنـتج   والـذي االسـتــهالك او غـيـر ا
كان إقـطاعيًـا بطـبيـعته  عـكس نوعًا
ًـا من تـطــوره.  تـطـلـبت أنـشـطـة قـد
اإلصالح وبــدء الــتــصــنــيع تــكـالــيف
عــديـــدة حـــمّـــلت احلـــكــومـــة اعـــبــاء
ـشـكالت  اجلـديدة تـكالـيـفـها.  حلل ا
في 1860-1862يـتم إنـشـاء هـيـئات
جـديـدة - بنك الـدولـة لإلمـبـراطـورية
الروسية ومؤسسة السداد الرئيسية
الية (لـتنفيـذ عملية التابعـة لوزارة ا

االسترداد).
بـــــدأت اإلصالحـــــات في 22 مـــــايــــو
 1862بإدخال "قـواعد إعداد ودراسة
وتـنـفـيــذ قـائـمـة الـدولـة والـتـقـديـرات
الية للوزارات والدوائر الرئيسية". ا
 كـــانت اخلـــطـــوة األولى هـي إدخــال
مــبـدأ الــدعــايـة واالعـالن  في شـؤون
ـالــيـة وبـدء نــشـر مـوازنــة  الـدولـة. ا

وتــلــقت اإلدارات مــتــطــلــبــات إعــداد
الـتقـاريـر والتـقـديـرات التـفـصيـلـية 
وشــــرح جـــمـــيع تـــكـــالـــيف األمـــوال
تاحة للجمهور.  كان هذا اإلجراء وا
يـهـدف إلى تـقـليـل االختـالس.  كانت
ــوازنــة الــدولــة الــقــائــمــة الــعـــامــة 
ــوافــقــة مــجــلس الــدولـة خــاضــعــة 
واإلمبـراطور ومن اآلن فـصاعـدا قوة

القانون.
S. ـثـال هـنـاك إصالح عـلى سـبــيل ا
Witte 1895-1897 روبل ذهبي

 كـــان نــــوعًـــا مـن اســـتــــمــــرار عـــمل
كانكرين هو إصالح وزيـر مالية آخر
في اإلمبراطورية الروسية  سيرجي
ـتـطــلـبـات األســاسـيـة ويت.  كــانت ا
لإلصالح متـشـابهـة: ضـعف اقتـصاد
الـبالد بـسـبب احلـرب األخـيـرة (هذه
ـــرة - الـــروســـيـــة - الـــتـــركـــيـــة)  ا
والـــواردات تـــتــجـــاوز الـــصــادرات 
ويـطــبع بـنك الـدولــة سـنـدات خـزانـة
يزانية  غير مضمونة لسداد عجز ا

ولم يتم سداد التضخم.
لتـحقـيق االستـقرار في الـروبل  قرر
ويـت ربــطه لـــيس بـــالــفـــضـــة  مــثل
كـانكـرين  ولـكن بـالذهب.   الـنـظر
ـعـدن أيـضًــا في خـيـار ربط ثــنـائي ا
بـالـذهب والـفـضـة في نـفس الـوقت 
كـــمــا حــدث فـي فــرنــســـا  ولــكن في
الـنهـايـة تـوقف االخـتيـار عـلى مـعدن

أكثر تكلفة.
ــــو الـــنــــاجت احملـــلي بـــلغ مــــعـــدل 
ــائــة  وهــو من اإلجــمــالي 12 في ا

عدالت في العالم. أعلى ا
 في عام 1895 قدم ويت إلى اللـجنة
عامالت في اليـة خطـة للسـماح بـا ا
ــكن الــعــمـالت الــذهــبــيــة  والــتي 
تـداولهـا جـنـبًا إلى جـنب مع الـفـضة
واألوراق الــنــقــديـة.  كــمــا  تــأمـ
جميع القروض احلكومية اخلارجية
ــا أدى عــلى الــفـور إلى بــالـذهب  

. زيادة ضمانات الدائن
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بغداد

في 3 يــنـــايــر 1897 صــدر مـــرســوم
الـــقــــيــــصــــر "بــــشـــأن سـك وإصـــدار
الــعــمالت الــذهــبـيــة".   اســتــبـدال
ـة األمـوال اجلـديـدة بــالـنـقـود الـقـد
عدل  1إلى  1.5 باإلضافة إلى ذلك
  تـقـد الـتـبـادل اجملـاني لـلـذهب

لتذاكر االئتمان.
 أدى "مـلء" الـــــذهـب بـــــالـــــروبـل إلى
ـو إنــعـاش االقــتـصـاد: بــلغ مــعـدل 
ائة  الناجت احملـلي اإلجمالي 12 با
ؤشرات في العالم. وهو أحد أعلى ا
 لــقـد حتــول الــتـوازن بــ الـواردات
والــصـادرات لــصـالح األخــيـر.  بــعـد
ثالث سـنوات مـن بدء اإلصـالح  بلغ

ائة. الدعم الذهبي للروبل 168 با
كـــتب الــوزيــر الحــقًـــا: "لــقــد أجــريت
اإلصالح النقدي بطريقة لم يالحظها
سـكــان روسـيـا عــلى اإلطالق  وكـأن
شيئًـا لم يحدث. وال شـكوى واحدة 
وال ســـوء تـــفـــاهـم واحـــد من جـــانب
الــشــعب".  كــمــا هــو احلــال في تــلك
الدول التي ظل فـيها هـذا القطاع من
االقـتصـاد الـوطـني في حـالة مـثـالـية
لـــفـــتـــرة طـــويــلـــة ". كـــان روبل ويت
الــذهـــبـي هـــوالـــضــامـن الســـتـــقــرار
االقــــتـــصــــاد احملـــلي حــــتي احلـــرب

ية االولى .  العا
في ضوء جتـربة   اصالحـات الوزير
الــروسي  ويت هل بــاالمـكــان اجـراء
اصالحات مالية  واقـتصادية  بشكل
ال تــؤثــر  او يالحــظــهــا عــلـى حــيـاة
الــعــراقـيــ  كــمـا فــعــلت اصالحـات
ويـت.  بــــرأيـي اخلــــاص  فـي ضــــوء
ـــالي وعـــدم اســـتـــمـــرار الـــهــــديـــر ا
ــالي تـعّـد ورقـة  مـالـيـة االنـضـبـاط ا
اصالحـية رمـاديـة ولـيست بـيـضاء (
مع كل االحــــتــــرام لـــفــــريق خــــلــــيـــة
ـالي احلكـومي ولـلجـميع الطـورا ا
سـمـيات ) وذلك مع حفظ االلـقـاب وا
لــصـعــوبـات الــتـنـفــيـذ وتــوخي عـدم
ـنــشـودة  وعـدم حتـقــيق  االهــداف ا

ـلـمـوسـة ضـمـان نـتـائج الـتـطـبـيق ا
السيـما وان عـدم التـطرق او االشارة
الـية نـفسـها نـظومـة ا الى اصالح ا
ــنـظــومــة مـالــيـة خــبـيــرة مـقــتـدرة
جـديـدة  يجـعـلـهـا اصالحـات رمـادية
لبـقاء واسـتـمرار نـفس الشـخصـيات
ــالي الـــتي تـــدّيــر وتـــقــود الـــعــمـل ا
ــــؤســـــســــات واالقــــتـــــصــــادي فـي ا
ـثال ال احلـكومـيـة  اي علـى سبـيل ا
احلصر نأتي بنظام مالي واصالحي
ــانــيـا او جــداً راقي ومــتــطــور مـن ا
اليابان او ماليزيا ... وغيرها  ولكن
الـــــتـــــحـــــدي االكـــــبـــــر امـــــام االدارة
احلـكومـيـة يكـمن  في كـيفـيـة حتويل
تطور الي االصالحي ا هذا النظام ا
الى واقع تطبيقي وليس تنظيري او
فلسـفة مالـية ال نلـتمس بشـكل عملي
ـــتــوخـــاة مــنه وواقـــعي الـــنــتـــائج ا
يـــســــهم في تــــطـــبــــيـــقـــات مــــالـــيـــة
واقــتــصــاديــة لــتــســهـيـل االجـراءات
واحلـياة االقـتـصـادية في ظل عـقـلـية
مــالــيــة واقــتــصــاديــة لــديــهـا ادوات
ووسـائل وافـكـار تـقـلـيـديـة وال تـؤمن
بـالتـغـيـير واالصالح احلـقـيـقي الذي
يـــفـــضي الى الـــتـــنــمـــيـــة واالزدهــار
والـرفـاهـيــة وال يـسـتـهـدف  فـقط الى
معـاجلات الـعجز  واخـتنـاقات مـالية
بــــشــــكل مــــؤقت ... امــــا مـــا ورد في
ــالـــيـــة واالســتـــدامــة االســتـــدامـــة ا
االقـتصـاديـة بـرأينـا اخلـاص حتـتاج
الى تقد رؤية مالية اصالحية فنية
اقــرب لــلــواقع من لــلــتــنــظــيــر غــيــر
ــنــطـــقي وغـــيــر الــعـــمــلـي  الحــقــاً ا
لالهـميـة  الـقصـوى لـلمـوضـوع مدار
االهــتــمــام واحلــوار ولــديــنــا دروس
مـــســـتـــفــادة فـي جتــربـــة مـــحــاوالت
ــــالــــيـــة ــــنــــظـــومــــة ا اصالحــــات ا
واالقتصادية والتي لم تنجح لالسف
أمـولة حلد في احداث االصالحـات ا
االن وبـنفس االدوات والـشـخـصـيات

الية  واالقتصادية ... والعقلية ا
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بـسـبـب جـائـحـة كــورونـا وبـالــتـأكـيـد
سأعود الى مـعقلي الـرئيسي  مالعب

التدريب بعد فترة.
{ ألول مـرة فـي تـاريخ الـعـراق الـسـيـاسي
والــــريـــاضـي  يـــتــــولى جنم كــــروي ســـابق
منـصب وزيرآ للشباب والرياضة كيف ترى

هذا االختيار?
-  شي جــــيـــد أن يــــكــــون عـــلى رأس
الــــــوزارة شـــــــخـص ريــــــاضـي وجنم
معروف بحـجم الكابـ عدنان درجال
لـكن الـعـمل صــعب في ظل عـدم تـوفـر
مــقــومــات الــدولــة واحملــاصــصــة في
ـنـاصب حـتى عـلى مـسـتـوى تـوزيع ا

مدير العام.
وزارة الــشـــبــاب لـــيــست كـــرة الــقــدم
وأندية فقط  بل هي من اهم الوزارات
النها مسـؤولة عن أهم واكبـر شريحة
في احملــتــمع ..يـحــتــاج الــشــبـاب في
الـعـراق الى عـمل حـقـيـقي كـبـيـر وفق
ا عـانـاه الـعمل برامج وخـطط نـظـراً 
اضية من الشبـابي خالل السنـوات ا
افتقـار للـرعاية الـكافـية التي تـساعد
الـشـبـاب عـلى إيـجـاد فـرصـة لـلـحـيـاة
ـــة.لــذا يـــجـب احلــرص عـــلى الـــكـــر
دعـمـهم وتـمـكـينـهـم وحتفـيـزهم عـلى
اإلبــداع واســتــثــمـار طــاقــاتــهم. فــهم
ـسـيـرة  الـتـنـمـويـة والـلـبـنـة مـحـور ا
األســاســيــة في بــنــاء اي بـلــد  ..لــكن
ــــا اشـــاهــــده بــــأن نــــظـــام يــــبــــدو 
احملاصصة في النـظام السياسي  في
الـعـراق جــعل الـعـمل فـي كل مـفـاصل
الـدولـة قـاصـرآ وهـامـشـيـآ ولن يـبـني
دولـة حــقــيـقــيـة أو مــجـتــمع مـتــطـور

ومتجانس..
{ لــديــنـا جتــارب عــلى عـدد أصــابع الــيـد
الحـتــراف  بـعض  العــبـيـنــا في اوربـا ومع

نشود ? ذلك لم يحققوا النجاح ا
- يـنـقـصـنـا االحتـراف احلـقـيـقي رغم
وجـود العـبــ عـراقـيـ جــيـدين لـكن
االحـتــراف يــحـتــاج الى ثــقـافــة نـحن
غـرب العربي نفتـقدهـا عكس العـبي ا
بــحـــكم قــربــهـم من اوربــا وطـــبــيــعــة
مجـتـمـعاتـهم تـسـاعدهم عـلى الـتـأقلم
فـي اوربـــا فــــلــــهــــذا تــــرى تـــألــــقــــهم

وجناحهم في اوربا.
{ الــســؤال الـــســابق يــقــودني الى ســؤال
مرادف لـه هل هنـاك العب عـراقي يـسـتحق
اللـعب في اوربا وليس اجللوس على مقاعد

االحتياط?
- لــديـنــا جتــربــة عــلي عــدنــان كـانت
ناجحـة في إيطـاليا وهـناك إمكـانيات
عــالــيـــة لــدى صــفـــاء هــادي نــأمل أن
يــســـتــثــمـــرهــا في الـــدوري الــروسي
وأتمنى جناح جتـربة عالء عباس في
الــبـــرتــغـــال وايــضـــا هــنـــاك العــبــ
ـغـتربـ ولدوا ا يـسمى ا عراقـيـ 
في أوربا أو هـاجروا مـنذ الصـغر مع
عوائـلـهم ودخـلوا عـالم االحـتراف مع
ـمكن االسـتفـادة منهم أنديـتهم ومن ا
النهم بالتأكيد يريدون اللعب لوطنهم
ومـثل مـا قــلت لك االحـتــراف يـحـتـاج
الى ثقافة ودراسة وامكانيات الالعب
تكـون عـالـية حـتى يـسـتطـيع الـنـجاح

والتألق في عالم االحتراف.
{ هـل انت مـع دخـــــول رجـــــال االعـــــمــــال
لالســتـثـمــار في األنـديــة الـريـاضــيـة وتـولي
الـرئــاســة كـمــا حـصل مـع الـســيـد حــسـ
الـــعــنـــكـــوشي الـــذي تـــولى رئـــاســـة نــادي

الديوانية?

نـتـخب  كـان متـذبـذب لـعدم - اداء ا
وجود دوري مـنظم وتـوقفـات كثـيرة
وتــقــصــيــر في إعــداد الالعــبــ في
ــســابـقــات والــبــطــوالت    فــأكــيـد ا
يــنــعــكس  هــدا الــقـصــور عــلى اداء
ـنتـخب لـكن  الـنـتائـج جيـدة فـيـما ا
ــقـبــلــة لــفـريــقــنـا ـرحــلــة ا بــعــد  .ا
ســـتـــكـــون حـــاســـمــة  وســـيـــتـــضح
ــســتـــوى احلــقــيــقي لـــلــمــنــتــخب ا
بـوجــود مـنـتــخـبــات قـويـة واعــتـقـد
نـحـتـاج  الى عـمل كـبـيـر ومـبـاريـات
جتريـبيـة على مـستـوى عالي  خالل
هذه الفترة ليتـسنى للمدرب اختيار
ـثـاليـة ومـعـاجلـة نـقاط الـتشـكـيـلـة ا
الـضـعف  لـلـفــريق حـتى  نـسـتـطـيع
ـرحـلة مواجـهـة الـفرق األخـرى في ا
احلـاسـمـة لـلـتـأهل لـنـهـائـيـات كـأس

قبلة. العالم ا
ـــدرب الــعــراقي الــوحــيــد الــذي { أنت ا
تــولى تـدريب ثالثــة مـنـتـخـبــات عـربـيـة في
أوقات مـختلفة " االردن . لبنان . البحرين

" كيف تقيم هذه التجربة?
- مــنـتــخب لــبــنـان لم اســتــمــر مـعه
ســوى اسـبــوع واحــد لـعــدم الــتـزام
االحتــاد الــلــبــنــاني بــبــنــود الــعــقـد
وتـركـته  أمـا جتـربــتي مع مـنـتـخب
دة االردن كانت غنية وثرية دربتهم 
أربعـة سنـوات ونـصف  تقـريبـا كان
وتركته ركز 128  يـا   با ترتيـبه عا
ــركـز 68 وأصـبح تــرتــيـبه االول بـا
ـدة سـنـت عربـيـا عـلى غـرب اسـيا 
وحــصل عـــلى افـــضل مــنـــتــخب في
العـالم تـقـدمـا وتـطـورآ .  وألول مرة
يـــصل الـى الـــدور احلـــاسم لـــكـــأس
العـالم وأصبـح رقم صعب في اسـيا
لكن مع األسف تـراجع مسـتواه بـعد
أن تـركــته . امـا مــنـتــخب الـبــحـرين
كانت جتربة لم تكتمل . عقدي معهم
دة سنتـ وكان االتفـاق بناء فريق
قــــوي واألمــــور كــــانت  جــــيــــدة في
الــبـدايــة  لــكن تـمـت اقـالــتي بــعـد
اخلسـارة مع السـعوديـة واعتـقد
ـا قـرار اإلقــالــة لــيس فــني وإ
مــرتـــبط بـــامــور أخـــرى غــيــر

معلنة.
{ أشـاهدك  االن محلل كروي
في قـــــنــــــاة بـــــ ســـــبـــــورت
الـــــــريـــــــاضــــــيـــــــة هـل هي
اســـتـــراحـــة مـــحـــارب أم
تـدخل في زيــادة اخلـبـرة
مـن خالل حتــلـــيل خــطط
ــدربــ وأداء الالعــبـ ا

لعب? في ا
- هي جتـــربـــة ثـــريــة
واشــعـــر بــجــمـــالــيــة
وجودي في استوديو
التـحليـل وهي مكـملة
الخــتــصـــاصي ولــدي
مـــــســـــاحـــــة  اكـــــبـــــر
لالســتــفــادة  ومــعــرفـة
ــــدربــــ وطـــرق خــــطط ا
اللـعب وايـضا هي اسـتـراحة
محـارب حيث وصـلتـني عروض
كـثـيرة مـن منـتـخـبـات وأنـديـة مـنـها
مــنـــتـــخب ســوريـــا وانــديـــة الــوداد
الــبـــيــضـــاوي والــنـــجم الــســـاحــلي
الـتــونـسي والــفـتح الــربـاطي وفـرق
أخـــــرى وقــــد قـــــررت الــــعـــــودة الى
ــوضــوع الــتــدريب  لــكـــني أجــلت ا

ــــدة من إجنــــازات وبــــطــــوالت  مع ا
ـنـتـخـبـات الــتي دربـتـهـا تـعـادل مـا ا
حتــقق من إجنـــازات لــلــمــنــتــخــبــات
خالل 16عـامـا وأي صـحـفي مـنـصف
يضع مـقـارنة ودراسـة  بـ  النـتائج
ـنتخبات التي حققتـها مع  مختلف ا
والـــنـــتـــائـج الـــتي حتـــقـــقت بـــعـــدي

فسيجد الكفة تميل لصاحلي .
{ جـوابك السـابق يـقـودني الى سؤال هل
لك نـــصــيـب  مع مــنـــتــخـب الــعـــراق لــعــام
2007 الــذي حـقـق بـطــولـة اســيــا بـقــيـادة

درب البرازيلي فيرا. ا
- إجنـاز عام 2007 هو ثـمـرة جـهود
ـدة تـسـعـة سـنـوات بـدأت من وعـمل 
ـنـتـخب مـنـتـخب الـنـاشـئـ مـرورا 
الـشــبـاب الـذي احــرز بـطـولــة شـبـاب
ـــبي ـــنـــتــــخب األو اســـيـــا ومـن ثم ا
ــبـــيــاد اثـــيــنـــا عــام وإجنــازه فـي أو
2004 حتى جاء احلـصاد في بـطولة
درب فـيرا اسيـا عام 2007 بقـيـادة ا
سـاعدة الذي انـا جلـبته لـلمـنتـخب 
األخ أحـــمـــد الــكـــرون واألخ مـــحـــمــد
ـنـتـخب قبل ابراهـيم وقـد بـاشر مع ا
خـمسـ يـوم من بـدء الـبـطـولـة حتى
كان يـجهل اسـماء الالعـب  فـإجناز
2007 يـحــسب أيــضــا لــعـدة
مدربـ اخـرين سـاهـموا
ــنـتــخـبـات في تـدريب ا
حـتى كـان كـأس اسـيـا

مسك اخلتام .
{ كـــــــــيـف تـــــــــرى  أداء
منـتـخـبنـا الـوطني  خالل
اضية وبالتحديد الفترة ا
ـــــدرب مــــــنـــــذ اســـــتالم ا
ـهـمـة وماهي كـاتـانـيـتش ا
حــظــوظ مــنـتــخــبــنـا في
الـــتــــصـــفـــيـــات

القادمة? 
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هـو من مـديــنـة سـرى من رأى أصـبح
رمـزهـا الـكـروي فـيـمـا بـعـد  جـاء الى
ـتخـمة  بـالنـجوم العـاصمـة بغـداد  ا
شـاهـيـر في كرة الـقـدم . لم تـرعبه وا
االسـمـاء وكـان حـلـمـه الـلـعب لـفـريـقه
ـــفــضـل  الـــزوراء وكــان لـه مــا أراد ا
نتخب لكنه لم وضمه عمو بابا الى ا
يـجـد الـفـرصــة الـكـافـيـة وسط زحـمـة
الـنـجـوم . اعـتـزل الـكـرة بـعـد مـشوار
نـاجح بـالـبــطـوالت واألهـداف أخـتـار
مهنة الـتدريب ليكـمل جناحه الكروي
ـيزآ واسـتطـاع أن يـبـني  له أسـمـآ 
في عالم التدريب حـتى عبرت شهرته
احلدود  اسـتـطـاع  أن  يـحـصل على
جــائـزة افــضل مــدرب في اســيــا عـام
2004مـتـفـوقـا عـلى مـدربـ لـهم بـاع
طـويل في عـالم الــتـدريب وايـضـا في
عـام 2005 حص عـلـى افـضل عــاشـر
مـدرب في الــعـالـم  حـصل عــلى لـقب
افـــــضل مـــــدرب عــــربـي عــــام 2011
حصل عـلى جـائـزة النـجـمـة الذهـبـية
ـــدربـــ في تـــاريـخ اســـيــا الفـــضل ا
وحــصـــد أيــضــا  عـــشــرات  األلــقــاب
واجلـــوائـــز األخــرى خـالل مـــشــواره
التـدريـبي   ضـيفـنـا الـكابـ اخلـلوق

عدنان حمد فاهال وسهال به ...
{ كــيف  تــلـقــيت خــبــر رحــيل رفـيــقك في
العب وصديقك الراحل احمد راضي ا

- خـبر رحـيـله كـان صـاعق بـالـنـسـبة
لي الن أحــمــد صــديق وأخ مــنــذ 38 
سنة تقريـبا ورفيق درب طويل سوى
ـــــنـــــتـــــخب فـي نــــادي الـــــزوراء أو ا
وجـمـعــتـنـا ذكـريــات ومـواقف رائـعـة
كن أن تـغـيب عن الـبال وجمـيـلـة ال 
وأكـثـر من مـرة كــان  يـأتي مع العـبي
الــــزوراء  الى الــــبـــيـت في ســــامـــراء
نقـضي أوقـات رائعـة   فـرحيـله بـهذه
ـأسـاوية فـاجـعة  . وأثـناء الطـريـقة ا
مـــرضه كـــنت أتـــواصل مع شـــقـــيــقه
الـدكـتـور صـالح ولم أتـوقع أن يـرحل
بــهـذه الــســرعــة ادعـوا لـه بـالــرحــمـة
غـفـرة ومثـواه اجلنـة أن شـاء الله وا
ويصـبـر عـائـلته ومـحـبـيه عـلى فراقه

ؤلم . ا
{ كيف تـرى عمل التـطبيـعية  بـعد أن مدد
االحتـاد الـدولي عـمـلهم لـفـتـرة  أخرى
وماهي نـصيـحتـك لهم وكـيف تقـييم

عمل االحتاد السابق?
- تـزامن عـمل الـتـطـبـيـعـيـة
مـع مـــــجـيء جـــــائــــــحـــــة
كـــورونـــا وتـــوقـــفت كل
النـشـاطـات الريـاضـية
ســـوى عـــلى صـــعـــيــد
ــنـــتــخب الــدوري أو ا
واالن  بــــعــــد أن مــــدد
االحتاد الدولي عملهم
فيجب عـليهم االبـتعاد
عن الـعـمل الـعـشـوائي
الـــغـــيـــر  مـــنـــظم  وأن
تـــكــــون  لــــديـــهم رؤى
جديـدة في كـيـفـيـة جلب
األموال وشـركات الـرعاية
والنقل التلفزيوني وأمامهم
متـسع من الـوقت االن  أتـمنى

أن يكون عـملهم بـشكل افضل من
السابق من حيث تـنظيم الدوري
ـنـتـخـبات ومـواعيـده  وإعـداد ا
قـبـلة وامـور أخرى للـمـرحلـة ا
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ـصرية الـقاهـرة باخلـسارة امام اختتم نـادي الديـوانيـة الريـاضي معسـكره في الـعاصـمة ا
نسق االعالمي لـلنادي عالء البصري في تصريح صحفي  ان منـتخب شباب مصر. وقال ا
ـصــريـة فــريق كــرة الـقــدم بـنــادي الـديــوانـيــة انـهى مــعـســكـره الــتـدريــبي في الـعــاصـمــة ا
عـسـكر امـام منـتخب القـاهرة.واوضح ان الـفريـق خاض الـيوم اخـر مبـاراة له في الـدوري ا
عسكر شهد اصابة .واشار الى ان ا شباب مصر وانتهت بفوز االخير بثالثة اهداف لهدف
ه الالعب االسبـاني ايزاك بـاديال وشهـد ايضـاً تـألق االرجنـتيـني ماكـسي رولون بـعد تـقد
قبل عسكـر.يذكر ان الـفريق سيعـود الى العراق ويتـحضر للـموسم ا مستـويات كبيـرة في ا

متاز. بالدوري ا
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نتخب العـراق الوطني لكـرة القدم الكابـ باسل كوركيس على ديـر االداري  اجاب ا
ـنتـخب لتـصفيـات بطـولة كاس تـساؤالت الرأي الـعام الـرياضي بـصدد تأخـر إعداد ا
الـعـالم 2022 ولـكن االجـابـات عـلى مـنـطـقـيـة بـعـضـهـا ال تـعـفـو كـاتـانـيـتش من عـدم
التواجـد في مكـان عمـله وهو العـراق سواءاً في بـغداد او في اربـيل في هذه االونة ..
اضي كـنـا في شـهر ايـلـول ا ـنتـخب كـان  باسـل كوركـيس يـقول ان جتـمع العـبي ا
ثم ان بـدأ تـدريبـات فـرق االنديـة في شـهر لـكن خـلـية االزمـة الـصحـيـة منـعت الـتجـمع
ــنــتــخب ال يــعــني ان الــفــرصــة كــانـت مــواتــيــة الي جتــمع لالعــبي ا ــاضي ايــلــول ا
وجب و نـتـخب الن مـصلـحة الـنـادي في هذه احلـالـة تتـقـدم على مـصـلحـة ا الوطـني
ـكن حـضـور أي العب دولي الى مـعـسـكر تـعـلـيـمـات االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم ال 
باراة الودية للمنتخب في يوم فيفا نتـخب اال قبل ثالثة ايام من موعد اقامة ا اعداد ا
ـعطـيات فـان اي تدريب جـماعي لـلمـنتـخب كان (مـستـحيال) .. ووفقـا لهـذه ا حصـراً 
عـلى ـاذا لم  تـفـرض الـهــيـئـة الـتـطـبـيـعــيـة لـتـسـيـيـر شـؤون كــرة الـقـدم بـالـبالد ولـكن 
تابعة الالعـب .. اجاب الكابـ باسل كوركيس على كاتانـيتش احلضور الى بغـداد 
نافسات بالقول ان مدرب منتخب يتـابع مباريات فرق االندية في ا ُلح هذا التسـاؤل ا
ولـيس بـوسعه مـتابـعة الـرسمـيـة الداخـليـة واخلـارجيـة حيث يـكـون التـقيـيم مـوضوعـياً

تدريبات فرق االندية النها تخلو من أي فائدة فنية .
نتخب عارض لـسياسة الـهيئـة التطبـيعيـة من جهة  ادارة شـؤون ا  ارتـفاع الصـوت ا
نتخـبات الوطنـية في قارات آسيـا وافريقيا جاء بـعد استثـمار عدد كبيـر من ا الوطني
همة القادمة من استعدادا للجوالت ا وخاضت مباريات ودية يوم فيفا واوربا وامريكا
وغاب مـنتخبنـا الوطني عن هذا الـنشاط احليوي تصـفيات بطـولة كاس العالم 2022
و فـعلت ادنى جهـد لـتنـظيم تـدريـبات لـلمـنتـخب الـوطني اذ لم تـبذل الـهـيئـة التـطبـيـعيـة
ووفرت له فـرصة الـتدريـب في ملـعب كربالء الـدولي قبل الـعكس مع مـنتـخب الـشبـاب
وتؤدي الهـيئة الـتطبـيعيـة  االمر نفـسه االن مع منتـخب الناشـئ الذي اكـثر من شهـر
) استقـطبا العب من مدن العراق نتخبان (الشـباب والناشئ يتدرب في بغـداد .. وا
نتخب الوطني واسـقطا بذلك ذريعـة صعوبة حضـور الالعب الى مكان جتـمع ا كلها
.. وهـنـا (يجـزم) البـعض بـان الهـيئـة الـتطـبيـعـية  (ال)  تـعرف واجـبـاتهـا االساسـية او
نتخب نتخبي الشباب والناشئ على االهتمام با اذ كيف يتقدم االهتمام  تتجاهلـها
وهي تصـفـيـات بـطولـة كـاس الـعالم 2022.. الـوطـني الذي يـنـتـظره مـهـمـة ثـقيـلـة جـداً
والـهـيـئـة الـتــطـبـيـعـيـة  تـرتـكب بـعـيــون مـفـتـوحـة االخـطـاء ذاتـهـا الـتي
ارتــكــبـتــهــا ادارات االحتـادات الــســابـقــة في الــعـقــود الــثالثـة
ـنــتـخب الـوطـني بــعـدم االهـتـمـام الــكـافي بـاعـداد ا االخـيـرة
برنامج ـثل هذه البـطوالت الن االعداد  لبـطولة كاس الـعالم
ولـيس خـطـوات غـيـر مـتـكـامل سـقـفه الـزمـني اربع سـنـوات
ـنــهـجــة تـتــخــذ عـلى عــجل في شــهـريـن او ثالثـة اشــهـر

كاسقاط فرض وحسب .
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وجـهتْ الـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة إنذاراَ
ـنـتـخب الـوطـني نــهـائـيـاَ لالعب ا
إبراهيم بايش بـسبب تواجده في
مـبـاريـات الـفـرق الـشـعـبـيـة وعـدم
الــتــزامه بـــتــعــلــيـــمــات وضــوابط
االحتـــاد الـــعـــراقي وتـــوجـــيـــهــات

اجلهاز الفني للمنتخب الوطني.
وقال رئيس التطبيعية إياد بنيان
 ابـراهـيم بـايش العب مـهم ومـؤثر
ـنـتـخب الــوطـني ومـوضـوع فـي ا
مـشاركـته في الـفرق الـشعـبيـة أثار
استغـرابنا النه خطـأ كبير جاء في

توقيت غير مناسب.
وأضافَ بنيان التطـبيعية حريصة
لــلــحــفــاظ عــلى جــمـيـع الالعــبـ
نتخب الوطني خصوصاً العبي ا
ـنتخب النهم قـيمة فـنية كـبيرة وا

بحاجة خلدماتهم.
وأكـدَ بنـيـان وجهـناً إنـذاراً نـهائـياً
لـــبــــايش ومــــنه جلــــمـــيـع العـــبي
نتـخب الوطني بعـدم تكرار هذه ا
ــــــواقـف وضــــــرورة االلــــــتـــــزام ا

بالتعليمات.
من جــانـــبه قــدم ابــراهـــيم بــايش
اعـــتـــذاره عـن الـــلـــعب مع الـــفـــرق
الشعـبية وظهوره بـبعض الصور
وتـعــهـد بــعـدم تـكــراره مـســتـقـبًال
وأكـد الـتـزامه الـتـام بـالـتـعـلـيـمـات
الـصادرة من الـتطـبـيعـية واجلـهاز

ابراهيم بايش مع رئيس الهيئة التطبيعية اياد بنيانالفني للمنتخب الوطني.

مـــنـــاطق اجلـــزيـــرة وشـــيخ مـــحـــمـــد
واسـتـمتـع في صـيـد الـطيـور واقـضي

أوقات رائعة.
ــدرب عــدنـان حــمـد هـل يـشــجع نـادي { ا

فضل? أوربي ومن هو العبك ا
- بــصـــورة عـــامــة احـب  كــرة الـــقــدم
وليس لـدي نـادي مـع وأسـتـمتع  ب
مشاهدة األنـدية الكبـيرة " ريال مدريد
. برشـلـونة  . بـايـرن ميـونخ . وايـضا
فربق لبـدر يونايـتد احـبه منذ الـصغر
كــونه يــرتــدي  مـالبس بــيــضــاء مــثل
الزوراء وايضا اشاهد فرق مانشستر
يونايتد وليفربول . جمالية كرة القدم
ــتـعـة وعــدم الـتـعــصب وأن تـكـون بـا
الـروح الـريـاضـيـة حاضـرة فـي الـفوز

واخلسارة.
{ قبل أن أخـتم أسئـلتي مـعك تـذكرت هذا
ــدرب عـدنــان حـمـد في ـلم ا الـســؤال هل ظُ

مشواره كالعب ومدرب?
- انـــا ظـــلــــمت مـــنــــذ أن  كـــنت العب
والـــدلــــيل عـــنـــدمــــا عـــدت الى نـــادي
ســـامـــراء و خـــضـت جتـــربـــة الالعب
ــدرب في نـــادي ســامــراء عــام 92 وا
ي سجـلت 33  هدف وهـذا إجنـاز عا
لم يصله اي العب اخر  صحيح هناك
ـــيــ  خـــاضــوا جتـــربــة  جنـــوم عــا
درب  أمثـال " النـجم كيكن الالعب وا
وهــودل وزوال لــكــنــهـم لم يــســجــلــوا
33هــدف فــلــــــــهــذا أقــول ان عــدنــان
حــمــد وبـــعض   العــبـي احملــافــظــات
كــــانــــوا مـــظــــلــــومــــ ولم يــــاخـــذوا
ـنـتـخـبـات اسـتـحـقـاقـهم الـعـادل في ا

العراقية .

منتخب الشباب عام 2000 هو بداية
بـناء كـرة قـدم حـقـيـقـيـة لـلـعـراق بـعد
فــــتــــرة طــــويــــلــــة مـن اإلخــــفــــاق في
البطـوالت واخلروج منـها . وحصـلنا
عــلى الــلــقب في ظل ظــروف صــعــبــة
خــاصـــة كــان الـــعــراق يـــعــيش حتت
ظـــروف احلــصـــار واألوضـــاع كـــانت
صـعــبـة فــلـهــذا سـيــبــقى هـذا الــلـقب
ـنـتــخب خـالـدآ في ذاكــرة الـشـعب وا

العراقي
هـذا ـــبي عــام 2004  ــنـــتــخب األو ا
ـنتـخـب له مـيـزة خاصـة كـونه  اول ا
مـنــتــخب  تـشــكــيـله  بــعــد احـتالل
نـتـخب جتـربة العـراق  وحـمل هـذا ا
غنيـة من الفخـر والتحـدي  وكان رمز
لـلــعـراق وهــو اول من  اظـهــر رفـضه
لالحــــتالل  ومــــقــــاومــــته عن طــــريق
الريـاضـة وكـرة الـقدم  وشـكـلـنا وجع
ـبـيـاد اثـيـنـا لألمـريـكـان كـبـيـر في أو
شـرف للـعراق في وأظهـرنا  الـوجه ا

حتدينا ورفض االحتالل
درب عمو بابا ا

عمو بابا رمز كبير وقدوة لنا في كرة
القدم وهو من استدعاني للمنتخب

االستاذ مؤيد البدري
مدرسة بـحق ذاتها وهـو استاذي في
كلية التربية الرياضية ومازلت اتذكر
نــصــائــحه وتــوجــيـــهــاته أتــمــنى له

الصحة والعافية
{ هل هنـاك هوايـات للـمدرب عـدنان حـمد

غير الرياضة?
- هـوايـتي الـصـيـد وعـنـدمـا كـنت في
الـــعــراق اذهـب ألمــاكـن الـــصــيـــد في

- أنــا مع دخــول رجـــال االعــمــال الى
الــــريــــاضــــة وحتــــويل األنــــديــــة الى
ـــلـــوكـــة لـــعـــدة شـــركـــات خـــاصــــة 
أشــخـاص مــثــلــمــا يــحـدث فـي اوربـا
بـعـمل حـقـيـقي مـسـتـمـر ولـيس حـالـة
فــرديــة مـــثل حــالـــة الــســيـــد حــســ
العنـكوشي فـهل هي مرحـلة وقـتية أم
يـسـتـمر وال نـسـتـطـيع أن نـحـكم عـلى
جتربته االن نـنتظـر النتائـج  وبعدها
نستطيع أن نقول  جنحت التجربة أم
 ال لــكـن في كل األحـــوال هي خـــطــوة
أولية  لفتح باب االسـتثمار الرياضي
في الـعـراق . وبـعض الـدول الـعـربـيـة
ـــغـــرب الــــعـــربي بـــدأت خـــاصـــة بــــا
االســـتـــثـــمـــار فـي عـــالم كـــرة الـــقـــدم
وجنحت في ذلك  الن االستثمار يجب
أن يـكـون بـعـيــدا عن سـيـطـرة الـدولـة
والعـمل الـتـطـوعي وأن تـكـون عـمـلـية
احترافية حـقيقية بكـل مراحلها حتى

تعطي ثمارها.
{ ماذا تـعني هذه االسـماء للـمدرب عدنان

حمد
سامراء

قطـعة من جـسدي فـيها ولـدت وعشت
طــفـــولـــتي وأجـــمل ســـنــ عـــمــري .
ســــامــــراء فــــيــــهــــا  اهــــلي  ونــــاسي
وأصدقائي فهي في القلب دائما حتى

وأن ابتعدت عنها
نادي الزوراء

نادي عزيـر على قـلبي وشـجعـته  منذ
الصـغر وحتـققت امـنيـتي بالـلعب في
الفريق وفيما بـعد دربته وحققت معه
نتائج كبيرة ومازال له منزلة خاصة

تتـعلق بـنجـاح عملـهم لوضـع  الكرة
الـــعــراقـــيــة تـــســـيــر عـــلى الـــطــريق
الـصحـيـح  . أما سـؤالك عـن االحتاد
الـســابق فـاعـتــقـد عــمـلـهم كــان غـيـر
مسـتقـر وكانت لـديهم مـشاكل كـبيرة
وتقاطعات ولديهم قصور في العمل.
ــــاضي عــــلى كل احلــــال لــــنــــتـــرك ا

ونستفاد من أخطاءه. 
ــدرب { هل مــازال هـــنــاك فــيــتـــو عــلى ا

عدنان حمد لتدريب منتخب العراق 
درب عدنان - نعم هناك فيـتو على ا
حـمـد  وهـنـاك من اليـرغب بـوجـودي
وقـرار احلــرمـان جـاء بــتـخــطـيط من
الوزيـر األسبق جـاسم مـحمـد جعـفر
واعـــتــــبـــره حـــكـم بـــاإلعـــدام وقـــرار
مجـحف وظالم  رغم أن االحتـاد نفى
بوجود  هـكذا قـرار لكن القـرار اتخذ
ـتـحـدث في مـؤتـمـر صــحـفي وكـان ا
جـــــزائــــر الــــســـــهالني بـــــحــــضــــور
الـفـضــائـيـات ولـدي نــسـخـة من هـذا
الـقــرار ومع األسف وضع الــريـاضـة
ـسـتوى في الـعراق يـصل الى هـذا ا
وأحارب بـهـذه الـطـريـقة كـوني أحب

بلدي.
نتخبات العراقية { مسـيرتك في تدريب ا

كـيـف تـراهـا  االن بـعـد سـنـوات
من االبـتعـاد هل تـعتـقد انك

جنحت?
- مــــــــســـــــيــــــــرتـي في
ــنـتـخـبـات تـدريـبـات ا
العراقـية " النـاشئ .
ــبي . الــشــبــاب . األو

الوطني 
 عمـرهـا سـتـة سـنوات

مــن 1998 الــى 2004
كـانت جـيـدة جـدا ورائـعـة

ومــا حــقـــقــته خالل
هــــــــــــذه
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من خالل تـسمـية مـنشـأ رياضي
بــأســمه كـونه صــاحب الــفـضل
الــوحــيـــد عــلى وزارة الــشــبــاب
ــشـاريع والــريـاضــة بــإنـشــاء ا
اإلســــتـــــراتــــيــــجــــيـــــة من خالل
مــنـصــبه كــمــديـر عــام الــدائـرة

الهندسية والفنية.
وفـي ســـــيـــــاق مـــــتــــــصل  قـــــال
وظف هـندس محـمد مـذخور ا ا
في وزارة الشباب والرياضة في
تـعـلـيق عـلـى بـيـان الـنـعي الـذي
نـشـره وزير الـشـباب والـريـاضة
عــــدنـــان درجــــال : انه صــــاحب
اإلجنــازات الــعـــمالقــة لــلــوزارة
ولـلـعـراق عـامـة وتـابع بـالـقول:
يــفـتـرض ان يـخــلـد اسـمه داخل
ــشـاريع يـجب ان الـوزارة وكل ا
تــسـجل بــاسـمه مــوضـحـاً  النه

اول من بـادر بـــــــــذلك ونـتـمـنى
ان تسـمى احدى قـاعات الوزارة
ـــهـــنــــدس كـــامل كـــر بــــاسم ا
بـــريـــهي النه رفـــــــــع من شــأن
مـــهــــنـــة الـــهــــنـــدســـة في وزارة
ـهــنـدس الــــــــشــبـاب واعــطى ا
الـــقـــوة والـــصالبـــة فـي اتـــخــاذ

القرار.
ــهـــنــدس كــامل يــشـــار الى ان ا
كر بريهي كـان يشغل منصب
مـديــر عـام الــدائـرة الــهـنــدسـيـة
والـفـنـية ان ذاك وهـو من وضع
ـنـفـذة في االســاس لـلـمـشـاريع ا
ــــشــــاريع الــــوزارة ان كــــانـت ا
الــــشــــبـــابــــيــــة والــــريــــاضــــيـــة
االسـتـراتـيـجـيـة والـتي تـعدّ من
ـشــاريـع في الــشـرق كــبــريــات ا

األوسط.
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طالبت اوساط ثقافية واعالمية
ــهــنـدس ـرحــوم ا  بــذكـر اسـم ا
االستـشاري كامل كـر بريهي 
مـــديــر عــام دائــرة الـــهــنــدســيــة
والــــفــــنــــيــــة األســــبق في وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة عـلى مـعلم

عالم الرياضية. من ا
وقــال اإلعالمي الـريــاضي عـمـار
شــواي في حــديث صــحـفي  انه
يــجب ان يــذكـر اســمه في مــعـلم
ــعـــالم الـــريــاضـــيـــة الــتي مـن ا
ـهــنــدس الـراقي شــيـدهــا هــذا ا

غفرة والرضوان . لروحه ا
ومن جـــــانــــبـه طــــالـب اإلعالمي
مـحــمــد فـاضل اخلــفــاجي وزيـر
الشباب والرياضة بتخليد اسم
االسـتـشاري كـامل كـر بـريهي

عدنان حمد
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ــمـثــلــة الـلــبـنــايـة مــشــغـولــة بـتــصـويــر دورهـا فـي الـفــيـلم ا
الـسـيـنمـائـي اجلـديـد (مهـارات) مـع اخملـرج الـلبـنـانـي فادي
ـــاضي مـــســـلـــسل (عَ حـــداد بـــعـــد ان صـــوّرت فـي آب ا
إسمك) من كتابة كلوديا مارشيليان إخراج فيليب أسمر.
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وزيـر االتـصاالت الـعـراقي الـسـابق تـلقى الـتـعـازي لـوفاة
سائـلـ الله ـاضي اثـر مرض عـضـال شـقـيقـته الـسبت ا

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
w³OFA « d¼U
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نفـردة بعنوان (كل طـرب السوري طـرح أولى أغنيـاته ا ا
الكـون) من كلمات عماد فـرح وأحلان جنا ناصيف . بعد
طـرب من سـورية ولـبنـان إضافة ان غنى أغـنيات عـدة 

إلى ديو غنائي مع نانسي زعبالوي.
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األصل في 19 تــــــشـــــــرين االول
ـنـا في 26 1910 ورحل عـلى عـا
كانون االول  1974.وكتب غوغل
في صفـحة تعـريفـية عن األطرش
أنه (يـتـحــفي بـذكـرى مـرور 110
ــوســيــقــار أعـــوام عــلى مــولـــد ا
ـنــتج الــسـيــنــمـائي ــغـنـي وا وا
ــمــثل). ويــنــظـر إلـى األطـرش وا
على نـطاق واسع عـلى أنه واحد
مـن أعـــظـم فـــنــــاني عــــصـــره في
الـعـالم العـربي. ويـنـتـمي الـفـنان
الــــراحـل إلى عــــائــــلــــة األطـــرش
الــــعـــريــــقـــة في
جــــــبـل الـــــدروز
ـــــحـــــافـــــظـــــة
الـــــــســــــويــــــداء
جنوبي سوريا
حيث ولد هناك
قـبل أن يــهـاجـر
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ـصرية نيـللي كر اجلمـهور بتصـريحها عن ـمثلة ا صدمت ا
زواجـهــا لـلـمـرة الـثــانـيـة وذلك بـعــد فـتـرة عـلى إعالن
خــطـوبـتـهــا من رجل األعـمـال عــمـر إسالم.وقـالت
كـــر فـي ردّهـــا عـــلى ســــؤال اإلعالمي وفـــاء
الــكـــيالني لـــهــا في بـــرنــامـــجــهــا الـــســيــرة
(اجلـــوازة اجلـــايـــة هــتـــلـــبـــسي بـــدلــة رقص
لــزوجك) لــتـرد عــلــيــهــا نــيـلــلي(مـش عـاوزه
أجتـــوز تــاني أنـــا خالص كـــرهت الــرجـــالــة
وقـررت أعـيش لـنـفــسي ومع نـفـسي).جـواب
ـتـابـعـ إلى الـتـساؤل إن كـر هذا دفـع با
كـانت إنـفـصـلت عن إسالم خـاصـةً أنـهـا لم
تـصـرّح بـهــذا األمـر من قـبـل. وخالل احلـلـقـة
أيضاً حتدثت كر عن تعرضها للخيانة وعن
طالقـها بـسـبب هـذا األمـر قائـلـةً:(أكـيـد حصل
خيـانة بس الزواج مراحل وبقعـد استحمل كتير
وبـعد كـده أقـول كفـايـة والطالق بـسـبب اختالف

وجهات النظر ومشاكل احلياة).

الــفـنــان االردني شــارك في حــلــقــة من  بــرنــامج أربــعـاء
القيـصر الثقافي الذي ينظمه احتاد القيصر بالتعاون مع
مـديـريـة ثــقـافـة إربــد وكـانت بـعـنــوان (الـفن الـتــشـكـيـلي

الهموم والصعوبات).

عـمـيــد كـلـيـة االمـال اجلـامـعـة فـي بـغـداد يـتـرأس الـسـبت
ـقبل اجلـلسـة االولى للنـدوة العـلمـية التي يـقيـمهـا مركز ا
ابابيل لـلدراسات االستراتيجية بعنوان(مستقبل الصراع
ـعـرفـة الـعـربي  –الـصـهـيـونـي) وحتت شـعـار(بـالــعـلم وا

نناهض التطبيع اخلليجي  –الصهيوني).

الـكاتـبة العـراقيـة تلقت امـنيات االوسـاط الثـقافيـة واالعالمية
ـستـشفى بـالشـفاء الـعاجـل حيث تـرقد في غـرفة االنـعاش 
ابن الـبـيـطــار بـبـغـداد بــعـد خـضـوعــهـا لـتـداخـل طـبي لـفـتح

الشريان الرئيس في قلبها بالقسطرة والشبكة (البالون).

ــمـثل الـسـوري مـشـغـول بـتـصـويـر مـشـاهـده في اجلـزء ا
احلــادي عــشـر مـن مـســلــسل (بــاب احلــارة) من تــألـيف

مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.
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االعالمـي الــعـــراقي نـــعــاه زمالؤه
فـي وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـية (واع)
اضي وت االحد ا بـعد ان غيبه ا
ســائــلــ الــله تــعــالى ان يــســكــنه

فسيح جناته.

نيللي كر

إلـى ألـــكـــســـنـــدر إيـك بـــدأ كل شيء
قـال صحـافي تكـهن بوجـود عالقة
ب الرئيس روزفلت واألميرة مارثا
السويدية التي أصـبحت ولية العهد
الـنـروجـيــة بـزواجـهـا األمـيـر أوالف
ـدة خـمس ـنـفى  عـنـدمـا كـانـت في ا
ــتــحـدة في ســنــوات في الـواليــات ا
ـية الثانية.وروى خضم احلرب العا
(لم أسمع بـهـذه القـصة من قـبل وقد
أثــار األمـر اهــتـمــامي. بـدأت بــحـثي
واكــــتــــشــــفـت قــــصــــة جتــــاوزت كل
تـــخــيالتي اجملـــنــونــة: كـــانت ولــيــة
الــعـهــد ضــيـفــة لــدى أقـوى رجل في
تـحدة العـالم فيـما كـانت الواليـات ا
هي اخلالص الـوحــيـد لـلــحـلـفـاء في

.( قتالهم ضد النازي
وتــــابـع اخملــــرج (تـــــركت األمـــــيــــرة
انطباعا قويا على الرئيس فوقع في
غـرامـهـا وهي أدركت أن لـهـا تـأثـيـرا
ـكنه عـلى الشـخص الـوحـيد الـذي 
مـــــســــاعـــــدتـــــهم فـي هـــــذه احلــــرب

{ كــان (أ ف ب) - اســـتــغــرق األمــر
تـسع سنـوات من الـعـمل ستّ مـنـها
بحث في األرشـيف إلنـتاج مـسـلسل
أتالنتيك كروسينغ الذي يروي قصة
رومنـسـية غـيـر معـروفـة ب األمـيرة
النروجـية مـارثا والرئـيس األمريكي
فـــرانـــكــلـــ روزفـــلت وعُـــرض هــذا
األســـبــــوع ضـــمن مــــهـــرجــــان كـــان

للمسلسالت.
وقــــال اخملـــــرج الــــنـــــروجي لـــــهــــذا
ـــســلــسل ألــكــســـنــدر إيك لــوكــالــة ا
فــرانس بـرس (إن إجــراءات الــبـحث
كـانت مــتـقـنـة وصـعــبـة جـدا بـسـبب
وجـــود الــقـــلــيل مـن الــكــتـــابــات عن
األمـيرة مـارثـا).واشتـرت هـذا الـعمل
الــذي اســتــفــاد من أعــلـى مــيــزانــيـة
ـسلـسل على اإلطالق في مخـصصة 
الـدول االسـكــنـدنـافـيـة 12 دولة من
ـتحـدة (شـركة بي بـينـهـا الواليـات ا
بي إس) وفـــرنـــــــــســـا (مــجـــمــوعــة

شيري 25). بالنسبة

في األرشـيف. وبـعـد حتـقـيق مـكثف
وجـدا رسائل وصـحـفـا ومجـمـوعات
خــاصـة ورســمـيــة كــمـا حتــدثـا إلى
أشــخــاص كـانــوا عــلى درايــة بــتـلك
الــــــعالقــــــة وال ســـــيـــــمــــــا أحـــــفـــــاد
روزفــلت.وأكــد ألــكــســانــدر إيـك لــقـد
تذكـروا مـارثا وأخـبـرونا أنـهـا كانت

واسـتخـدمت هـذا الـتأثـيـر). ويـعطي
ـــســـلـــسل حملـــة عن طـــريـــقــة هــذا ا
ـشـهـد الـعاطـفي تـعـامـلـهـا مع هـذا ا
ـعــقـد لـلــغـايـة.وبــهـدف إجـراء هـذا ا
الــبـحـث تـعــاون اخملـرج مـع كـاتــبـة
الـسـيـنــاريـو لـيـنـدا مـاي كـالـيـسـتـ
التي تـملك خبـرة واسعـة في البحث

ـمـثل آخـر حب في حـيـاته. ويـؤدي ا
األمــــيــــركـي كــــايـل مــــاكـالكــــلن دور
ـسـلسل فـرانكـلـ روزفلت فـي هذا ا

ــــؤلف مـن ثــــمــــاني حــــلــــقــــات  ا
تـصـويـرهـا في جـمـهـوريـة الـتـشـيك.
ــمـثل في حــوار عُـرضَ خالل وقـال ا
هرجان (لم أكن أعرف هذه القصة ا
لقد فاجأتني فعال. لقد دهشت أيضا
لرؤية الـنضال الـذي واجهه روزفلت
جلــعل األمــريــكـيــ يــقــبـلــون فــكـرة
الــعــودة إلى احلـرب. فــبــعــد احلـرب
األولـى كـــانـــوا قـــد ســـئـــمـــوا االمــر
واضــطــر لـلــعــمل كــثـيــرا إلقــنــاعـهم

وعكس االجتاه السائد).
وأوضح ماكالكـلن (أنه واجه الكـثير
مـن الــصـــعــوبـــات في تـــأديـــته هــذا
الـدور وخــصـوصــا جلـهـة الــتـحـوّل
إلى شكل يشبه روزفلت الذي أصيب
. بــالــشـلـل وكـانـت رجاله نـحــيــلــتـ
وكـان علـيه أن يـضع عـدسات مـلـونة
وطرفا اصطنـاعيا لتغـيير شكل فمه

مع عـائـلـتـه إلى مـصـر هـربـا من
بـطش االحـتالل الـفـرنـسي.وتـرك
(بـلبـل الشـرق) إرثـا فـنيـا كـبـيرا
من 220 أغــنـيــة وكــان كــمـا أدى
دور الـــبــطـــولــة في 21 فـــيــلـــمــا
سـيـنمـائـيـا. وبدأ مـسـيـره الـفني
ـاضي في ثالثــيــنــيـات الــقــرن ا
عـنــدمـا كــان يـؤدي بـانــتـظـام في
ــــصــــريـــة. ومـن أبـــرز اإلذاعــــة ا
أغـــانـــيـه: احلـــيـــاة حــــلـــوة ويـــا
حبايبي يا غايب وحياة عنيكي
وفوق غـصنك يـا ليـمونـة وساعة
بقرب احلبـيب وياعوازل فـلفلوا.
الحظ في سـيـرة األطـرش أنه وا
حلّـن الــغـــالـــبــيـــة الـــعــظـــمى من
األغاني التي أداها بصوته كما
ـطـربـ آخـرين مـثل حلّن أغـان 
وديع الصافي وأسمهان وصباح

ومحمد رشدي.
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من مـنــا ال يـعـرف  جــورج قـرداحي  ذاك االعالمي الــلـبـنــاني الـوسـيـم الـذي عـبـرت
ــخـتـلف قــومـيـاتـه ومـذاهـبه شـهـرتـه احلـدود  وأصـبـح مـحـبــوب كل الـوطن الــعـربي 
وطوائفه .كـل من شاهده
عـلى الـتـلـفاز  تـمـنى  أن
عــشـــقــنــاه في يــلــتـــقــيه 
بـــرنــــامج (مـن ســـيــــربح
لـيـون ) وأنـزل دمـوعـنا ا
ـــســـامح في بـــرنـــامج (ا
) وفتحنـا قلوبنا في كر
بـرنــامج افــتح قــلــبك.هـو
من األشــــخـــاص الــــذين
حتـبهـم دون أن تـلـتقـيـهم
أذا تراه مـبـتـسم دائـما 
تـكـلم تـنـصت له ويـخـرج
كالمه كـــالــعـــسل .حــمل
ابداعه وتـألـقه في كل بـرنـامج قـدمه حتى اصـبح أشـهـر إعالمي في الـوطن الـعربي 
معجـبيه من كال اجلنـس وأن كانت كـفة النـساء هي األكثـر.شخصـيا عنـدما التـقيته
لـــكـــني شـــعــرت أنه دقـــائق كــان الـــلـــقــاء  في الـــدوحــة كـــانت فـــرحـــتي ال تـــوصف 
هـكـذا يــشـعـر كل من يـلــتـقـيه .جـورج قـرداحي شـعـرت أنـه صـديـقي واخي  سـاعـات

في زمن كل من شي من حولنا قبيح. أيقونة اإلعالم اجلميل 
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قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.
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ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
شعربالتوتر واإلرتباك.
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عـــلـــيك أن تـــتـــحـــمل أي مـــعـــارضـــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ 2.
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الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.
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ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.
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الـوضع الــفـلــكي دقـيـق وعـلــيك أن حتـمي نــفـسك وال
تتورط بالدخول في مناقشات مستفزة.
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عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ 3. باألعمال
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تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.
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سئـوليـة تثقل كـاهلك. تـبدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.
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ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.
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تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.
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انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.
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ضع اجوبـة التـحديـدات افقيـا واقرأ في
ـطـلـوبـة: (من الـعـمـود الــوسط الـكـلـمــة ا

مدن جنوب افريقيا):
1- من سور القرآن الكر

2- كبار القوم

3- مداد

4- صف منتظم

5- شمل

6- مراحل النمو

7- توبيخ

اسـتـخـدمه كـذلك في
مــســـســلـــسل تــوين

بيكس االميركي).
ـــمــــثـــلـــة وتــــؤدي ا
السـويـدية صـوفـيا
هــــــيـــــلـــــ الـــــتي
شــــــــــــــــاركــت فـي
مـــــســــلـــــسل ذي
بـــــــــــــريـــــــــــــدج
(اجلـسر) دور
األمــــــــيــــــــرة

مارثا.
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احــتــفل مــحــرك الــبــحث غــوغل
امـس االثـــنــــ بـــذكــــرى مـــيالد
طرب الراحل فريد وسيقار وا ا
ـولود في بـلدة الـقريا األطرش ا
الـــســـوريـــة.ووضع غـــوغل عـــلى
صـفـحـته الـرئـيـسـيـة في مـنـطـقـة
الــــــــــشــــــــــرق األوسـط صــــــــــورة
كاريكاتورية لـلفنان الراحل وهو
ــسك بــآلــة الــعــود الــذي كــان
جزءا أساسيا من حياته الفنية.
ولــــــد األطــــــــــــرش الــــــســـــوري

عــلي هــارف بــرئـاســة االحتـاد
بــــالـــتــــــزكــــيـــة وبــــاإلجـــمـــاع
ــي نــذيــر وانــتــخــاب االكــاد
الـعـزاوي نائـبـا لـلرئـيس وفـقا
لــــصــــفــــحــــة الـــــنــــقــــابــــة في
(فـيــسـبــوك) وضــمت الـهــيـأة
ـــــنـــــتـــــخـــــبـــــة في االداريـــــة ا
عـضـويـتهـا:احـمـد محـمـد عـبد
االمـــــيــــــر  خــــــالـــــد احــــــمـــــد
حـسـ عـلي صـالح مـصــطـفى
عامـرة خليل الـعامري  مـهند
ميادة الربيعي  ناجد جباري 
 الـبــاجالن  خــلــود الــشـاوي

علي جواد الركابي.
ـقاعد االحـتياط كل فيـما فاز 
من : ذكـــرى عـــبـــد الـــصـــاحب
ـــــاجــــدي و رغــــد وعــــدنــــان ا

اجلنابي واخالص نصيف.
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ـاضي في مـقـر عــقـد الـسـبـت ا
نــقــابــة الـفــنــانــ الـعــراقــيـ
ـؤتــمـر الـتــأسـيـسي بـبــغـداد ا
لالحتــــــاد الـــعــراقي لـــفــنــاني
الــدمى بــاســتــضــافــة ورعــايـة

النقابة.
ــؤتـمــر بــحـدود 60 وحـضــر ا
فـــنـــان من فــــنـــاني الـــدمى من
ــوصل بـــغــداد والـــبــصـــرة وا
وكــربـالء والـــرمــادي و ديـــالى
وواسط والـنجـف و الديـوانـية
وبـابل و صـالح الـدين .وجـرى
تـــشـــكـــيل الـــهـــيـــئـــة االداريـــة
التـأسيسيـة وباشراف الـنقيب
جـــــبــــــار جـــــودي و اجـــــراء
انـتـخـابـات والـتي اسـفـرت عن
ي حـس  فـوز الفـنـان االكاد
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بـعيده عن البيوت والسكان اآلخرين  وهم
ـتهنون رعي األغنام وضيافتهم لنا كانت
التــوصف حـيث زوجــة صـاحب الـدار وهـو
ـنـطـقة  هـيـئت لـنـا لـبـنـا ذا طعم مـخـتـار ا
طيب حيث وضعت حليب البقر داخل علبة
مـحكمة مخصصة لصناعة األلبان والزبد 

تناولناه وطعمة ال ينسى.
وبـعـد جتولـنـا في طبـيعـة جـميـلـة بالـطيب
وتـنـاولنـا طعـام الغـداء حتت جـسر الـطيب
مع مـجـمـوعـة من الـشبـاب كـانـوا هـناك في
ســـفــره  بــعـــدهــا أصــطـــحــبــنـــا الــبــاحث
ـكــان يـقـال فــيـة ( اجلن ــيـســاني أحـمــد  ا
والطنطل ) وهو شبه مغارة من حجر وفيه

نفق صعب الدخول له .
و مـنطـقـة الطـيب هي نهـاية لـسلـسة جـبال
حـمرين  وعـمومـاً الكـثيـر من أرض الطيب
تـمتلئ باأللـغام احلربيـة وهي من اخمللفات
احلـربيـة  للـحرب العـراقيـة األيرانـية التي
أنــدلــعت عـام  1980وتــركت فــيــهــا مــئـات
اآلالف مـن هــــــذه األلــــــغـــــــام  وهي عــــــادة
مـاجترفها سيول مياه األمطار في الشتاء 
ـناطق وتـنـحـدر هـذه األلغـام اخلـطـره من ا
ــرتـفـعـة لــلـجـانب األيــراني نـحـو أراضي ا
الــطـيب  الــتي يــكـثــر فـيــهـا رعــاة األغـنـام
واألبـل  وحتـدث أنـفــجـارات لـهــذه األلـغـام
ـــوتــون عـــلى الـــرعـــاة وحــيـــوانـــاتـــهم  
ويـتعوقون من هؤالء الرعاة نتيجة أنتشار
حقول األلغام على طول احلدود مع العراق
 وهي تــشـكل خــطـراً وعـائــقـاً عــلى سـكـان
ـنـطـقـة وكـذلك لـلـعـوائل الـتي تـأتـي لـهذه ا
الـبـقعـة اجلمـيـلة واخلـطـره بنـفس الوقت 
واالمل مـن احلكومـة أن ترفع هذه الـكميات
الكبيرة من األلغام  .والحظ فريق البرنامج
ان مـديـنـة الطـيب حـقـيـقة تـصـلح أن تـكون
مــديـنــة سـيــاحـيــة وتــرفـيــهـيــة  لـكن بــعـد
ـنـتـشـرة في عـموم تـطـهـيـرهـا من األلـغـام ا
ــنـطــقـة . وضم كــادر عـمل بــرنـامج (كالم ا
الـناس) في هذه احللقة :األعداد والتقد :
عــلي اخلــالــدي مــديــر تــصــويــر ومــخـرج
مـيداني : عـمر اجلابـري التـصوير :
ــــنــــصـــوري مــــصــــــــــــطــــفـى ا
مـــونـــــــــــتـــاج وتـــنــفـــيــذ :
حــســام الــديـن مــحــمـود
ــتـابـعــة : سـعـدون وا

اجلابري.
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اجتـه فـريق بــرنــامج (كالم الــنــاس) الـذي
يـعده ويقدمه االعالمـي علي اخلالدي على
قــنـــاة (الــشــرقــيــة) الـى أقــصى اجلــنــوب
الــشـرقي حملــافـظــة مـيــسـان .. في تــقـريـر
إسـتقـصائي جديـد يتحـدث عن احلياة في

األهوار وأنعدام السياحة فيها ..
حــــيث الـــوجـــهـه األولى كـــانـت لـــقـــضـــاء
ـديـنـة الــكـحالء جـنـوب الـعــمـارة .. هـذه ا
تـشتـهر بـصيـد األسمـاك بواسـطة الـشباك
ولـيس بطـريقـة (الصـعق) بواسـطة الـتيار

الكهربائي وكذلك بصيد الطيور .
رافـق كادر البرنامج الـناشط والباحث في
شـؤون األهوار أحمـد صالح نعـمة .. وهو
ـجـال األهوار والـطـبـيـعة في مـوسـوعي 

محافظة ميسان
جـولـتـنا بـدأت في مـديـنة الـكـحالء جـنوب
الـعـمـارة وسوقـهـا الـشـعبي  ثم تـوجـهـنا
في ســيــارتــنــا الـى آخـر نــقــطــة تــفــتــيش
ـنطقة أم ساعـة والتي رافقنا فـيها مقدم
الـشرطـة جـمعـة وبصـحبـته مفـرزة حمـاية
من شـرطة الكحالء  زرنا قرية الردة وأبو
خـصاف وأستقـبلنا رجل من الـقرية يدعى
ابـو حـيدر وهم مـربو الـبـقر واجلـاموس 
وطـلبـوا منـا أن نكـون بضـيافـتهم بـتناول
وجـبـة الـغـداء وهذا كـرم أهـلـنـا في أرياف
ومــنــاطق األهــور  لــكــنــنــا اعــتــذرنــا عن
دعـوتهم لـنا  بـسبب ضـيق الوقت ولـدينا
جـولة لهور أم نعاج  أكتفينا بـ ( الطابك)

الذي خبزتة لنا السيدة أم حيدر  
بـعدها واصلـنا مسيـرنا الى هور أم نعاج
وتـركـنا سـيـاراتنـا قرب مـركـز الشـرطة (أم
سـاعــة)وصـعـدنـا زورقـ (الـشـخـتـور) مع
أمـتعـتنـا من ماء وطـعام متـوجهـ لبـقعة
سافة جميلة من أهوار (أم نعاج ) وهي 
 7كم عن أخر نقطة تفتيش وبعمق 32 كم
 بالهور  وأهوار أم نعاج هي محاذية مع
احلـدود األيـرانـيـة وجـمـيـعـهـا مـسـطـحات
مــائـيـة . واوضح لــنـا الـبــاحث احـمـد (أن
قـضاء الكحالء تسمـيته السابقة كانت (أم
سـعـيـده) .وهور احلـويـزة وبركـة أم نـعاج
ـنـاطق وهـور أبــو عـلـبـة  هي من أجـمل ا
الـسـيـاحـيـة ضـمن محـافـظـة مـيـسـان  أنا
بـدأت رحلتي لـعالم الطـبيعـة واألهور منذ
سـبع سـنـوات  قـدمت الـكثـيـر من الـعـطاء

في األهـــوار ومــنــطــقــة الـــطــيب الــرائــعــة
احملـاديـة لـلـحدود مع أيـران ومـدن تـراثـية
ـندائـي ـسـيحـية والـصـابئـة ا لـديـانات ا
في مـركـز مديـنـة العـمـارة  وهور أم نـعاج
حـيث اجلمـال والطبـيعـة الربانـية اخلالبة
ـهمـلة من اجلـانب السـياحي احلـكومي وا
)مـضيفاً ( زيارتنا لقضاء الكحالء وبعدها
تــوجــهـنــا لــهــور أم نـعــاج الــرائع  وآخـر
مـنـطـقـة يابـسـة هي أم سـاعـة هنـاك تـركـنا
عــجالتــنــا قـرب مــركــز الــشـرطــة  ومن ثم
صــعـدنـا زورقــ ( الـشــخـتـوره ) يــقـودنـا
دلـيلنـا الباحث احـمد مع مفـرزة شرطة من
قدم جمعة  ووصلنا الكحالء رافقنا بها ا
لـــلــطــبـــيــعــة اخلـالبه في بــركـــة أم نــعــاج
والـتقيـنا عددا من صـيادي األسماك  وهم
ــارســـون مــهــنــة صــيـــد األســمــاك مــنــذ
طــفــولــتـــهم  واجلــمــيل أنــهم يــصــيــدون
األســمــاك بــواسـطــة الــشــبـاك ويــحــرمـون
الـصـيـد اجلـائـر بواسـطـة طـريـقـة الـصعق

الكهربائي). 
ـاء في هور الـصـيـادين شـكـوا من شـحـة ا
احلـويزة  والهور الذي هو مصدر معيشة
الـصـيـادين الـذين يـبـقـون بـالـهـور خـمـسة
أيــــام أو أكــــثـــر أو أقـل حـــسـب صـــيــــدهم
ورزقـــهـم . وبـــ الـــصـــيـــاد أبـــو عـــدنـــان
لـ(الـزمان) (الصيد مهنتنا ورثناها من جد
وأب وهي مــهــنــة حــلــوة بــالــنــســبــة لــنــا

قاهي  لكن هذا طـاعم وا بـيوتنا أو في ا
يز وطيب . الشاي له طعم 

واوضح الــبــاحـث نــعــمــة (عــنــد اعــدادنـا
لـلـشاي عـلى احلـطب  نرفـع غطـاء (قوري
الـشــاي) وهـو من الـفـافـون ونـتـركه قـلـيالً
لــيــمـــتــزج دخــان احلــطب مع الــشــاي في
الــقـوري  كـذلك الـسـمك عــنـد فـتح بـاطـنـة
واسـتخراج احشائة النغـسلة مثل ماتفعل
عـوائلنا بغسل باطن السمكه قبل شوائها
أو قـلـيـها  هـنـا طـريـقة صـيـادي األسـماك
فـي األهــوار يـــقــومـــون بــعـــد فــتـح بــاطن
ـسح بــاطن الــسـمــكـة بــقـطــعـة الــسـمـك 
ـلح بداخل قـمـاش من الـدمـاء ويضـعـون ا
بطنها  كونه افضل من طريقة الغسيل ).
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وفي الــيـوم الــثـاني من رحــلـتــنـا لألهـوار
ـــنـــاطق األخـــرى احملـــاذيـــة لـــلـــحــدود وا
الـعـراقـية األيـرانـية  أصـطـحـبنـا الـباحث
نـعمـة الى منـطقـة الطـيب التي تـبعـد أكثر
من 80 كـم شرق مـديـنـة الـعـمـارة   جـوله
ـتعة لنا في منطقة الطيب وكرم أهلها
وهـو نـفس الـكـرم الـعـراقـي لـسـكان

األهـــــوار في أم نـــــعــــاج 
ذهـبـنـا لعـائـلة عـراقـية
مـيسانيـة يسكنون

منطقة الطيب 
هـذه الـعـائـلة

ـعيشـة عوائـلنـا واحلمد ونـستـرزق منـها 
لـله  ومعاناتنا في الـصيد حتديداً بسبب
اء بالهور  ونريد احلل من وزارة شـحة ا
ـائـيـة لــلـتـدخل الــسـريع بـزيـادة ــوارد ا ا
ـــائـــيـــة لألهـــوار مـن أيــران بـــاحلـــصـــة ا
وتـركيا)  . وفي أم نـعاج وهورهـا اجلميل
اء ومـيـاه الهـور الـصـافيـة شـاهدنـا قـاع ا
ــتـنـوعـة الــتي تـعـيش وحــركـة األسـمـاك ا
بـالـهـور  وأيـضـاً عـدة أنـواع من الـطـيـور
ـهـاجـره أو الـتي التـغادر هـذه الـطـبـيـعة ا
هاجرة الساحره  وأشهر أنواع الطيور ا
هــو طــائــر (اخلــضـيــري) وطــائــر الــبـجع
وأنــــواع مـن طــــيــــور الـــــوز والــــزريــــجي

وأطيبها اخلضيري و الوز الصيني .
ـــســـاء  تــــوجه فـــريق وعـــنــــدمـــا زحف ا
الـبـرنـامج قـبل حـلـول الـظالم الـى مـنـطـقة
أسـتراحة ومبـيت الصيادين فـيها  والتي
تــســمـى بـ(اجلــبــاشــة)  وهي عــبــارة عن
مـــجــمــوعــة مـن حــزم الــبـــردي والــقــصب
مـوضوعـة على سـطح مـياه الـهور  نـزلنا
من الــشـخـتـوره وكـان بـضـيـافـتـنـا احلـاج
الــصــيـاد أبــاعــدنـان   شــواء األســمـاك
الــتي جــلــبـنــاهــا من الــكـحالء صــبــاحـاً 
تـناولـنا هذه الـوجبـة اللذيـذة من األسماك
زگوف )  وثم الـتي  شويها بطريقة ( ا
احــتـســبــنـا الــشـاي الــعـراقـي لـكن بــطـعم
يـختلف تـماماً عن الشـاي الذي نشربه في

ألهـوار الـعـمـارة من خـالل بحـوث تـقـدمت
بـهـا وصورت أكـثر من  300فـيـلم قصـير 
تـمـكنت من خاللـهـا تغـييـر جـوانب كثـيرة
ناطق األهوار  والتي اآلن نـحو األحسن 
هـي أنــــــظــــــمت الـى الئــــــحــــــة الــــــتـــــراث
ي)مــشــيــراً حــبي وشــغــفـي ألهـوار الــعــا
ـكـان أصـبح جزء احلـويـزه .. حـيث هـذا ا
مـن حــيـــاتي وأكـــون بـــعض األحـــيــان في
الــلـيل بـاألهــوار  أنـا ال أخـشـى الـوحـشـة
واخلــوف هــنـا بــالـلــيل أو الــنـهــار .. هـذا
ـكان أصبحت متعلقاً به بحب ال يوصف ا
 واألن أرافـق عـــدة وفـــود ســـيـــاحـــيــة أو
بـحثية من داخل وخارج العراق  بصفتي
بــاحــثـــا بــشــؤون األهــوار والــطــبــيــعــة 
وجـميع الـوفد التي كـنت أرافقهـا يعودون
عـلومات ـدنهم وبـلدانـهم بكم هـائل من ا
عـن طـبـيـعـة األهـوار واألريـاف في أطـراف

العمارة) .
ÂU¹√ WŁöŁ

من جـهـتـه قال مـقـدم بـرنـامج كـالم الـناس
األعالمـي علي اخلالدي لـ(الزمـان) (حقيقة
أنــــدهـــــشت عــــنــــد وصــــولـي الى أهــــوار
احلـــويـــزه وحتـــديـــداً ( هـــور أم نـــعـــاج )
جـنـوب شـرقي مـديـنـة الـعـمـارة  أنـا أقـدم
ـجـال ـتـخـصص  شـكــري لـلـمـوسـوعي ا
األهــوار والـطـبــيـعـة أحــمـد نـعــمـة  الـذي
رافـقنـا طيـلة جـولتـنا ألكـثر من ثـالثة أيام
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{ جـدة. (أ ف ب)  –دخــلت فـنـانـة
تــشــكــيـلــيــة ســعـوديــة مــوســوعـة
غـينـيس لالرقام الـقيـاسيـة عن فئة
أكــبـر لــوحـة مــرسـومــة بـالــقـهـوة
لـتصبح أول امرأة سـعودية حتقّق
ـوســوعـة وفـقـا لــقـبـا فــرديـا في ا

للقيم عليها.
وتــضـمـنت لــوحـة عـهــود عـبـدالـله
قيمة في مدينة جدة على الكي ا ا
ســاحـل الــبــحــر االحــمــر رســومـا
لـــســـبع شــخـــصـــيــات ســـعـــوديــة
ـلك الراحل وامـاراتـية من بـيـنهم ا
عــبـد الـعــزيـز آل ســعـود ومـؤسس
اإلمــارات الـشــيخ زايـد آل نــهـيـان.
ـوســوعـة االرقـام وبــحـسب بــيـان 
الكي نحو الـقياسية استـخدمت ا
 4,5كــلغ فــقط من الــقـهــوة الـغــيـر

 ÊU e «≠ …d¼UI «

تــعـرضت الـفــنـانـة نــبـيـلــة عـبـيـد
النـتــقـادات الذعـة بـعـد أن شـاركت
قـطع فـيـديـو ظـهرت جـمـهـورهـا 
من خالله وهي ترقص في فيـلمها

الـشـهـيـر (الـراقـصـة والـسـيـاسي)
ولــكن عــلى أنــغــام (عـدى الــكالم)
ــغــربي سـعــد جملـرد. لــلـمــطـرب ا
وجاء انتـقاد اجلمهور لـها بسبب
دعـمـهــا لـلـفـنــان سـعـد جملـرد رغم

قــابــلـــة لالســتــهالك. كــمــا مــزجت
ـاء لـلحـصـول على 4 الـقـهوة مع ا
أطـيـاف مخـتـلفـة من الـلون الـبني.
وحتــمل الــلـوحــة اسم (نــسـيج 1)
وتــمــتــد عــلى مــســاحـة 220 مــتــر
مـــربع وتـــتـــكـــون من ســـبع قـــطع
قـماشـية قـطنـية مـتصـلة بـبعـضها
الـبعض.  ونـقل البيـان عن الفـنانة
الـسعودية قـولها (حتلـيت بالصبر
بـهـدف اخلـروج بـأفـضل عـمل فـني
ــكن).وهـنـاك الـعـديـد من األرقـام
واألعـداد القـياسـية الـسعـودية في
ـوسـوعـة من بيـنـهـا أكبـر مـطعم ا
لــوجـبــات الـهــمـبــرغـر في الــعـالم
وأكـــبـــر لــوحـــة اعالنـــيــة وأكـــبــر
حــضـور لـبث مـبـاشـر خالل مـوعـد

االفطار بشهر رمضان.

الـتـواصل االجـتمـاعي (فـيـسـبوك)
حـيث نـشـرت صـورة جتـمـعـها به
وعـلـقت قـائـلـة (حبـيـبـي وحبـيـبي
وروحي واحلــــيــــاه الــــتي ذهــــبت
بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي
مــهــمــا شــغــلـــتك هــمــوم احلــيــاه
ا وصعابها فـانا اجلزء الطاغي و
اضيه كنت لك تعبت في السن ا
وكـــنت لك وكـــنت لـك وهــذا لـــيس
فــــضـال وال واجب ولــــكـــــنه احلب

و(مش_عايزين_جملرد_في_مصر
) وهـو األمـر الذي جـعل الـقـائـم
عــلى مـســرح كــايـرو شــو بــحـذف
بوستر جملرد الذين قاموا بنشره
إضــافـــة إلى حـــذفـــهم إمـــكــانـــيــة

احلجز عبر موقعهم اإللكتروني.
ونـشرت نبـيلـة عبـيد الفـيديـو عبر
وقـع تبادل حسـابهـا الشخـصي 
الـصــور والـفـيــديـوهـات الــشـهـيـر
(انـســتـجـرام) وعــبـر الــبـعض عن
إعـــجـــابــهـم به والـــبــعـض اآلخــر
هـاجـمـهـا بـســبب دعـمـهـا لـلـفـنـان
غـربي  وجـاء تعـليق أحـدهم (يا ا
اسـتاذة نـبيـلـة بنـات مصـر عمـلوا
حملة ضده و مـنعوا دخوله مصر
ــفـروض تــبــقى فـى صف بــنـات ا

بل).
وأرفـقت نـبـيـلة الـفـيـديو بـتـعـليق(
اجلمـال عدى الـكالم…سعـد اجملرد
ـغـرب الـعـزيـز صــوت جـمـيل من ا
ـــشـــاهـــد من فـــيــلـم الــراقـــصه …ا

والسياسي.. يوحشتوني).
من جــهه اخــرى أعـربـت الـفــنــانـة
شهيرة عن حبها الشديد لزوجها
الــنـجم الــراحل مــحــمـود يــاسـ

نا األيـام القليلة الذي رحل عن عا
ــاضـــيــة وحــزن عــلـــيه الــوسط ا
الـفــني. ووجــهت شـهــيـرة رســالـة
مـؤثــرة لـزوجــهــا بـعــد وفـاته من
وقع خالل صفحتهـا الشخصية 

الــهـجــوم الــذي تــعــرض له األيـام
ـصر. ـاضـية بـعد إلـغـاء حفـله  ا
وقـــــرر رواد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجــتــمــاعي بــتـفــعــيل هــاشــتـاج
(ســـــعـــــد_جملـــــرد_مـــــغـــــتـــــصب)

واحلـب واحلب لـــــقــــلـب أنــــســــان
بــدرجـه رجل أســتـــثــنـــائي في كل
شـــيـئ في فـــنه فـي مـــوهـــبـــته في
جنـــومــيـــته الــتـي كــانت تـــســحــر
الــقـلـوب أسـتـثـنـائى في تـواضـعه
في حــــــنــــــانـه فـي أبــــــوته ألوالده
وعطائه الال مـحدود للصـغير قبل
الـكـبـيـر أسـتثـنـائي في أنـسـانـيته
وأخالقـه الــــتي أتــــفـق عــــلــــيــــهـــا

اجلميع)
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اجلـهـلـة الـغـارقـون بـالـفـسـاد واالنـقـسـامـات الـطـائـفـية
ناصب اخملزيـة من الذين تـصدروا عدداً كـبيـراً من ا
ــاضــيــة مــاكــان في الــعــراق في خـالل الــســنــوات ا
يعنيهم معـنى تراكم  األثر السيء حلاصل اجلهل في
ـكـن أن يـؤدي من كـوارث اجـتــمـاعـيـة الـبــلـد ومـاذا 

وصوالً لالرتباك األمني ذاته.
حـمــلــة مـحــو االمـيــة في الـعــراق نــفّـذتــهـا الــدولـة في
الـسبـعـينـات وأسهـمت في حتـريك وعي اجملتـمع بكُل
فـــئـــاته وصــنـــعت جـــوّاً من االيـــجــابـــيــة في احلـــيــاة
الـعـراقـيــة السـيـمـا عـنـدمـا انـخـرطت أجـيـال مـا نـالت
ـنــاســبـة في طــفــولـتــهــا لـلــتـعــلم واالرتــقـاء الــفــرص ا

بالتسلسل الدراسي.
خرجت مدارس محو االمية جيالً واعياً بينهم الشاعر
ـــتـــدرج الى مـــواقع ــــوظف ا والـــكـــاتب واحملـــامي وا
السيمـا عنـد أولئك الذيـن كان الفـارق الزمني مـتقدمـة
لـتـخــلـفـهم عن الـدراسـة سـنــوات قـلـيـلـة قـد تـصل الى
دارس . ورأيـنا كثيـراً من خريجي تلك ا سبع أو ثمانٍ
ـسـائــيـة ومن ثمَّ ــدارس ا مَن اســتـطــاع االلـتـحــاق بـا

عاهد واجلامعات ونال الشهادات. با
االحــصــاءات والـدراســات اجلــديـدة تــؤكــد انَّ نـســبـة
ـة واالنــحـراف في اجملـتـمـعــات تـقل عـلى نـحـو اجلـر

كبير في االوساط التي ينيرها التعليم.
ــدارس حتت أي ــنع الــتــســرب من ا البــدَّ من خــطط 
ظرف وتـخـصيص مـوازنـات سـنويـة لـتكـريس ارتـباط
شـكالت التي تعاني منها االطفال بالتـعليم ومعاجلة ا

عوائلهم والتي تعوق استمرارهم بالدراسة.
االطفـال في اخمليمـات حتت عناوين الـنزوح والتـهجير
واالنـتــقـال االضـطـراري مـن مـكـان نـالـه الـقـصف الى
مـكان سيء اخلـدمات وحتـت ضغـوط الفـقر إنَّـما هي
ــثـالـيـة لـتـولـيـد الـتـطـرف ومـعـاداة اجملـتـمع الـظـروف ا
والـشــعــور بــالــنـبــذ وهــو الــذي يــقـود الـى اخـتالالت
مجـتمعـية عظـيمة قد ال نـراها في عشـر سنوات لـكنّها
حـ تـظـهر سـتـكـون قـاصـمـة ومن الـصـعب الـتـعامل
ــربع االول مـن الــتــعــامالت مــعــهــا وســنـــرجع الى ا
ـتـوازنة مع شـروط االصالح فـنـحصل االمـنـيـة غيـر ا

على مزيد من النتائج السيئة جليل آخر .
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كـثيـرون ال يـعرفـونَ مَنْ هو الـرسَّام«صـاحب أحـمد ?«عـلى مدى ثـمانـية شـهور
في الـوطن كـنتُ أبحثُ عـنهُ. وقـبل سـبع سنـوات حـ زرتُ البالد أعـطـاني أحد
األصـدقاء رقم هـاتـفه وعـنـدما كـلَّـمـتهُ لم يـكنْ مـتحـمِّـسـاً للـقـائي; فـحـزنت; هذه
ديـنة كأنَّهُ الـليلـة اقتـرح صديـقي القاص عـلي حسـ عبـيد التـجوال مـعي في ا
تـواضعـة وأخذنـي وألنَّ مركـبته ال يُـسمح لـها شـعر بـاختـناقي جـاءَ بـسيَّـارتهِ ا
رقدين دينة وسـلكنا الطريق على األقدام نحو ا بـالدخول; أركنها عند أطراف ا
ـقدَّسـ بـعـد مـسـافـة قلـيـلـة حملتُ كـائـنـاً نحـيالً مـثل فـرشـاة الـرسم قـمـيصهُ ا
اخلـاكي كأنَّهُ قـماشـة لوحة لم تُـرسمْ بعـد يحـملُ بيـديه ماتـيسَّـر من مؤونـةٍ تسدُّ

رمقَ جوعه; هتفتُ من أعماق أوجاعي:
 –هذا صاحب أحمد

استغرب صديقي من لهفة ندائي; ح دنوتُ منهُ سألتهُ مشاكساً:
 –عندك حليب سباع?

; لكنَّهُ رمقني بنظرةٍ عجلى وأدركتُ أنَّهُ لم يعرف هذا الطار سؤالي لم يستفزَّهُ
عليه أجابني بيأس:
 –آهٍ لو كان عندي

 –هل عرفتني?
تأمَّل وجهي باهتمام للحظات وهزَّ رأسهُ بأسى ثُمَّ قال محبطاً:

 –ما عدتُ أعرفُ نفسي.
رفـعتُ الـقـبَّـعة عن رأسـي عسـى أنْ يقـول اسـمي لـكـنَّهُ لم يـكـتـرث وحـرَّك قـدميهِ

لالنصراف أمسكتُ بذراعه اليمنى وقلت بهدوء:
 –رويدك لنْ أدعكَ تذهب وحيداً.

 –ماذا تريد بالضبط?
 –أنْ نسهر معاً هذه الليلة.

 » –الله وإيدك«
ـة عاجلـة مع صديق بوسـعه أنْ يحصل طـلبتُ منهُ الـتريث قلـيالً لكي أجـري مكا

لنا على ابنة الكروم بعد دقائق جاء الرد من صديقي مطمئناً فأخبرتهُ بثقةٍ:
 –سنحملك معنا في سيارة القاص علي حس عبيد هي قريبة من هنا.

حـملنا لوازمهُ كانت عبارة عن بطيخـة في كيس نايلون والكيس اآلخر حاجيات
بسـيطة ربَّما كان بينها علبة ج للفطور وبعض أرغفة اخلبز انطلقتْ بنا مركبة
صـديقـنا الـقاص جـلس صـاحب في حوضـها اخلـلـفي بجـوار مؤونـته في ح
تـهالكة; حـتى هذه اللحـظة لم يعرف من ركـبة ا جـلست بجوار صـديقي سائق ا
أنـا لـكنَّـهُ استـجـابَ لـرغـبـتي مـادامت هـنـاك سـهرة تـنـتـظـره فـجـأة قـال بـصوت

واهن:
 –أسكنُ وحدي حبَّذا لو تكون السهرة عندي.

سألتهُ بحنان جارف:
 –أين منزلك?

.  –في حي احلُس
كـنتُ أعرفُ مـنذُ سنـواتٍ بعـيدةٍ أنَّ والد  »صاحب  »مـيسـور احلال; وقـد تكفَّلَ
ـعيشتهِ عـلى حسابه اخلاص عـندما أوفـدَ من دار اجلماهيـر للصحـافة إلكمال
ـنـزل الذي ـاجـستـيـر في فن الـگـرافـيك إلى أمـريـكـا. ولـذا خـمَّـنتُ أنَّ ا دراسـة ا
سـنسهر فـيه يعود لـتركة والـده احلاج أحمد خـضير األمـارة توقفَّـنا لدقائق في
حي اإلسـكان حـتى أقـبلَ صديـقنـا يـحملُ زجـاجتـ من ابـنة الـكروم ومن الـنوع
ـمتاز كان سـعرهمـا باهظاً لـكن هذا ال يهم مـادمنا سـنمضي الـليلة مع مالكٍ ا
فـارقتهُ مـنذُ ١٨ عامـاً لقـد تركـتهُ لشـظف العيش  فـي األردن وسافرت كالجىء
مع عـائـلـتي إلـى أسـتـرالـيـا كـان ذلك في أواخـر عـام ٢٠٠٣ وحـ وصـلت إلى
عـمَّان هذه الـقرية األمـريكـية في شبـاط من عام ٢٠٠١ كـان صاحب أحمـد خير
تـواصل حولي نـاصح لي في بِركـة الضـفادع; فـقد أزعـجني وأربـكني نـقيـقهـا ا
ومـحـاولـتـهـم حتـطـيم صـبــري وعـنـادي والـتـقــلـيل من شـأني وقـف مـعي مـؤمـنـاً
َ تـوالتْ مقاالتي في جـريدة الزمان ـوهبتي الـتي أحرجت الفـاشل مـنهم ح
ا أكـتب فتـوطَّدتْ عالقـتنـا برغم كُـنَّا نعـرف بعـضنـا عن كثب في كـان فخـوراً 
الـعراق وجمـعتنـا جلسات كـثيرة فـي نادي األدباء كانـت واحدة منهـا قد تركتْ
شـرخاً في عالقتنا حـ ثملتُ وهجمت عـليه بسيل من الشـتائم ألنَّهُ لم يستجب
ـائدة الـرسَّام علي لـطلبي بـربع عرق إضـافي تلك الـليـلة كان يـجلس مـعهُ على ا
رضا الذي ذاع صيته برسم بورتريهات لألدباء في مجلة األقالم في ح كان
صـاحب أحمـد ينـشر أجـمل الـتخـطيـطات مع الـنـصوص الـتي تُنـشر في جـريدة
ا  ; اجلـمهـورية كـانت خطـوطه في الرسـم مثـار إعجـاب الوسط الـثقـافي برمَّـتهِ
فـيــهم رئــيس حتـريــرهــا في ذلك الـوقـت الـشــاعـر ســامي مــهـدي ثــمَّــة سـر في
تـخطـيـطـات صـاحب أحمـد ال يـعـرفهُ الـكثـيـر هـو أنَّ جمـيع رسـومـاته في احلـبر
عـنى يرسم التـخطيط في الـصيني كـان ينجـزها من دون رفع الفـرشاة مطلـقاً 
مـتـوالـيـة مـسـتـمـرة حـتى يـكـمـلـهُ وقـد تـأكَّـدَ لي ذلك حـ ضـاقتْ به الـسـبل في
ـــنــزلي في حي نـــزَّال ألكــثــر من شــهـــرين قــبل وصــول األردن وســكنَ مــعي 
عـائلتي إذْ راقبتهُ عن كثب كـيف كان ينجز التـخطيطات برشـاقة وسرعة مذهلة
مـثلـما كـان في منـتـهى النـظافـة وهادىء وحـزين مـثل مالك مظـلوم; يـحرص بـعد
ائدة وقد تعلَّمتُ منه تلك (النزاكة) انـتهاء اجللسة على تنظيف ما تركناهُ على ا

فيما بعد.
نزل لم حـ دخلنا إلى منزله الـكبير فوجـئت أنَّ ما يستطـيع التصرف به من ا
يـكن سوى مشتمل متـواضع يتألف من غرفةٍ بـائسة مثل أحالمه اآلن ومطبخ ال
يـسع لتحـرّك أكثر من شـخص واحد في مسـاحته الضـيِّقة مثـل سجن انفرادي.

بدع; فخاطبتهُ منكسراً: صدمني الشقاء الذي يعيشه هذا الرَّسام ا
 –مأواكَ هذا يذكّرني بالغرف الكئيبة التي عشنا فيها في األردن?

صفن قليلًا وسألني باهتمام:
 –هل كنت معنا هناك?

نفدَ صبري فانفجرت:
 –أنا حسن النوّاب

سـحب نـفــسـاً عـمــيـقـاً من سـيــجـارته وأمـعـن الـنـظـر في
مالمحي وقال بارتيابٍ واضح:
 –يستحيل أنتَ حسن النوَّاب!
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{ نــيــويـورك- (أ ف ب)  –تــغـيب
األضــواء حـتـى حـزيــران/يــونــيـو
ــــقـــــبل عـن قــــاعـــــات بــــرودواي ا
و(مـــــتـــــروبـــــولـــــيـــــتـــــان اوبـــــرا)
وأوركـــــــســــــتـــــــرا نــــــيـــــــويــــــورك
الـفــلــهــرمــونــيــة وســتــبـقـى هـذه
الـــصــــروح فـــارغــــة إذ أن قـــطـــاع
الـعـروض الــفـنـيـة والـثــقـافـيـة في
ـتحـدة اسـتسـلم لفـكرة الـواليات ا
االســـتــــمـــرار فـي مـــنح حــــضـــور
ـوسم اجلـمـهـور احلـفالت طـوال ا
قـبل بأكـمله ويـعمل عـلى إيجاد ا
سـبـل لـلـصــمـود مـالــيـاً ولـتــمـكـ
. اجلمهور من مشاهدة الفنان

وقــــــال رئـــــــيس مـــــــجــــــلس إدارة
(أوركـســتـرا فـيالدلــفـيـا) مــديـرهـا
الـعام مـاتيـاس تارنـوبولـسكي “ال
يزال لدي أمل ولكن أعتقد أنه من
ر بعض سـتبعـد جداً قـبل أن  ا
الــوقـت أن نــفـــعل أي شـيء أمــام
جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.
رســـــمـــــيـــــاً أبـــــقى مـــــعـــــظم دور
األوركـسـتــرا واألوبـرا األمـيــركـيـة
الــكـبــرى األبـواب مــفــتـوحــة أمـام

احــتـمــال مــعـاودة إقــامــة حـفالت
بــحــضــور اجلــمــهـور فـي كــانـون
الــثــاني/يــنــايـر بــاســتــثــنـاء دار
“مـــتــــروبـــولــــيـــتــــان اوبـــرا ”في
نــيـويـورك وأوركـسـتـرا نـيـويـورك
الـفـلـهرمـونـية الـلـتـ ألغـتـا كامل
ــوسم 2020- بـــرنــامـــجــيـــهــمـــا 

.2021
أمــا في الــواقع فــإن مــؤســســات
كـثــيـرة كــأوبــرا سـيــاتل وضـعت
ـقبل بـرمّته مـوازناتـها لـلـموسم ا
عــلـى أســاس عـدم وجــود حــفالت
بـجـمـهـور في وقت يـسـتـمـر مـنـذ
أشـهـر تسـجـيل نحـو أربـع ألف
إصـابـة يـومـيـاً بـفـيـروس كـورونـا

تحدة. ستجد في الواليات ا ا
ويـعني ذلك حـرمـان أوبرا سـياتل
إيرادات قدرها ستة مالي دوالر
فيما سـتفوّق أوركسـترا نيويورك
20 ملـيونـاً وأوركستـرا فيالدلـفيا

أكثر من 25 مليوناً.
ـــؤســـســات ولم يـــتـــردد بـــعض ا
سـارعة إلى اتـخاذ الـثقـافيـة في ا
إجــراءات قـاســيــة مـنــهــا خـفض

الـرواتب واالسـتغـنـاء عن خـدمات
وظف في ح جلأ عدد بعض ا
مـنـها كـأوركـسـترا نـيـويورك إلى
ـوســيـقــيـ عـلى الـتــفـاوض مع ا
عـقد جـماعي جـديد يـتناسـب أكثر
ـرحلة ـالية في ا مع الصـعوبات ا
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الـــــراهـــــنــــة. إال أن بـــــعـض فــــرق
ـوجـودة في واليات األوركـستـرا ا
اتـــخـــذت تـــدابـــيـــر صـــحـــيـــة أقل
صـــــرامـــــة كــــمـــــا في اجلـــــنــــوب
خـــــصـــــوصـــــاً وكـــــذلك الـــــفـــــرق
الـــصـــغـــيـــرة تـــقـــيـم حـــفالت مع

جـمــهـور ولــكن بـأعــداد مـحـدودة
ـــا يــحــدّ كـــثــيــراً من لــلـــغــايــة 

عائداتها.
وال تشـكّل مبيـعات الـتذاكر أصالً
صدر حتى في األوقات العـادية ا
ـــــداخــــــيـل فـــــرق الــــــرئـــــيــــــسـي 
األوركـسـتــرا واألوبـرا األمـيــركـيـة
الكـبرى بل تـعوّل هـذا الفـرق قبل
كل شيء على الـتبـرعات والـرعاية
وخـصـوصـاً أنـهـا ال حتـظى غـالـباً
بـــــأي دعم مـن احلــــكـــــومــــةأو من

الكونغرس.
وقـــــالـت مـــــديــــــرة الـــــتــــــســـــويق
والــــتــــواصل في أوبــــرا ســــيـــاتل
كــريــســتــيــنــا مــورتي (إذا ســارت
عـمـلــيـة جـمع الـتــبـرعـات عـلى مـا
يــرام  يـــفـــتــرض أن تـــتـــيح لـــنــا
الـصـمـود حـتى الــصـيف). لـكـنّـهـا
ــــبــــلغ الــــذي تــــأمل أقــــرّت بـــأن ا
األوركـــــســـــتـــــرا فـي جـــــمـــــعه من
الــتــبــرعــات قــد يــكــون (طــمــوحــاً
للـغايـة) وخصـوصاً في ظل وضع

اقتصادي مندهور.
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حــذّر عـدد من اخلــبـراء مـن خـطـورة
االلــعــاب االلــكــتــرونــيــة عــلى كــيـان
ـصـرية والـتى تـسـببت فى االسـرة ا
إذ نـشـر احـد زيــادة حـاالت الـطـالق 
ـراكـز الـبـحـثـيـة ان حـاالت الـطالق ا
وصــلت الى 267 الـف حــالـة. وروى

عدد من الزوجات ضحية تلك
االلــعــاب فى الـقــضـايــا الــتى رفـعت
داخـل مـحـكـمـة االسـرة ان ازواجـهن
ادمــنــوا تـلك االلــعــاب عـلى حــسـاب

واجبهم اجتاه االسرة والزوجة .
وفـى تــعـــقــيـب عــلـى انــتـــشـــار تــلك
الــظــاهــرة قــالت د/ عــبــلـه الــعـدوى
اســتــشــارى الــعـالفــات االســريـة ان
االلـعاب االلكـترونية اصـبحت خطرا
صرية وان من داهـما يهدد االسرة ا
يـصنعون تلك االلعاب هم خبراء فى
عـــلم الـــنـــفـس ويـــعــرفـــون كـــيـــفـــيه
الـسـيـطرة عـلى الـشـخصـيـة والـعقل
ارسها يصبح وان الشخص الذى 
فـى مــنــطــقــة الالوعي. واضــافت ان
كن كن انـهـا  خـطـر تلك االلـعـاب 
ان تــقــضى عــلى جــيـل بــاكـمــلــة من
شاكل الـزوجية االطـفال فـضال عن ا

التى تصل حلد الطالق.
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( 20,30ت غ) ووصـف الــــــرجل
بـأنه (يــضع رداء ويـظن نـفـسه

ملكاً). 
والحظ رجـــال الـــشـــرطـــة لـــدى
ــكــان أن ثــمـة وصــولـهـم إلى ا
بابـاً زجاجـياً مـكسـوراً قبل أن
يـعثـروا عـلى الرجـل ويوقـفوه.
وأكــدت الــنـــيــابــة الــعــامــة في
فـرسـاي أن رجالً تـسـلّق حـائط
حرم القصر ثم دخله عنوةً من
دون أن تــعـــطي أي تـــفـــاصــيل

إضافية. 

وأكــــــــــــدت الـــنــاطــقـــة بــاسم
قــصـر فـرسـاي لــوكـالـة فـرانس
بـــرس أن ال أضــرار مـــاديــة في
أثــــــــــاث الــــــــقــــــــصــــــــر أو في

مجموعاته.
وأضــــافـت أن (الـــرجـل أتى من
بـــــاريس إلـى فــــرســـــاي وقــــال
لــــســـائـق ســـيــــارة األجـــرة إنه
يــــعــــتــــزم دخــــول الــــقــــصــــر).
وأضـــافت أنـه (أوقف بـــعـــدمـــا
كـســر زجـاج بـاب يـتـيح دخـول

عرض السفلي). ا

{ فـرساي, (أ ف ب)  –أوقفت
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة مــســاء
السبت رجال (يظن نفسه ملكاً)
بعدما دخل عنوةً قصر فرساي

بالقرب من باريس. 
وأوضح مصدر في الـشرطة أن
الــرجل الــبـالغ  31عــامـاً وصل
بــــســـيـــارة أجــــرة ودخل حـــرم

القصر. 
ــــصــــدر أن ســــائق وأضــــاف ا
السيارة نـبّه الشرطة إلى األمر
قـبـيل الـعـاشـرة والـنـصف لـيالً

ايـيـر (أ ف ب) - فـاز الـبـلـجـيـكي
تـوم فـان در بـورت وهـو مصـمم
مـالبس مــــصـــنــــوعــــة من مـــواد
مدوّرة ال يرغب بها أحد وينبغي
التمتع بجرأة الرتدائها بجائزة
ـــوضــــة الـــكـــبـــرى في الـــدورة ا
اخلامسة والـثالث من مهرجان
إيــــــيــــــر الـــــــدولي بــــــجــــــنــــــوب

فرنـسا.وأثـارت مجـموعـة فان در
بورت ( 42عـامـاً) إعـجـاب جلـنـة
الــتــحــكــيم واجلــمــهـور فـي هـذا
ــهـــرجــان الــذي يــعــتــبــر أقــدم ا
مسابقة للموضة ويشكّل منصة
انطالق للمصمم الشباب.وقال
ـصــمم الـفــائـز لـوكــالـة فـرانس ا
برس (أسـعى إلى إيـجاد تـعريف

جـديد لـلـفـخـامة. نـحن مـعـتادون
ـواد الــفـخـمـة الـتـقـلـيـديـة عـلى ا
كــالــذهب واجلــلــد. أحب كــثــيـراً
استـخدام األشـياء الـتي ال يراها

اآلخرون مثيرة لالهتمام).
وتتضمن مجموعة فان در بورت
مـثالً كـنزة مـصـنـوعـة من خـيوط
بالستيكيـة تستخدم لإلعالن عن
ـتـاجــر.كـذلك ثـمـة األسـعــار في ا
حـقـيـبة يـد مـصـنـوعـة من اجلـلد
الــبــحــري وهــو جــلــد األســمـاك
الــتي يُـعــد بـهــا الــسـوشي. ومن
ــصـمم الــفـرو الــنـبــاتي صـنع ا
مـعــطـفـاً أزرق وأصــفـر. وقـال إن
كن أن يـرتـديـها ـالبس  (هذه ا

لك اجلرأة الرتدائها).  من 
ــوضــة ال ورأى أن (مــســتــقــبل ا
يكون بـالبقاء في خـانة تقـليدية
فـقد حـان الـوقت لـلـتـحرر من كل
الــقــيـود).أمــا اجلــائـزة الــكــبـرى
ـوضـة ففـاز بـها ألكـسسـوارات ا
الـــفـــرنـــســـيـــان ديـــدو وجـــوانــا
إيتشـبيري. وكمـا الفائـز بجائزة
وضة يستخدم الفرنسيان في ا
صنع الـقـبعـات مـثالً مواد مـعدّة
للـطـمر.وقـالت جوانـا إتـشبـيري
وهي شقيقة ديدو لوكالة فرانس
بـرس (نـســتـخـدم مـواد مـأخـوذة

طـاطيـة  ومظالت من األحذيـة ا
القـفـز من اجلو وأواني الـزهور.
ونــعـيــد صــوغـهــا).كــذلك حـصل
األخوان إتـشيـبيـري على جـائزة
دار هـــيـــرمـــيس عن ســـوارهـــمــا
ــصـــنــوع من اجلـــلــد واحملــاط ا

بحلقات معدنية.
وتـرأس جلنـة الـتـحـكـيم مؤسس
عـالمــة جـي دبــلـــيـــو أنـــدرســون
الـتـجـاريــة اإليـرلـنـدي جـونـاثـان
أنــــدرســــون وضــــمـت أعــــضـــاء
آخـــرين من بـــيــنـــهم الـــعــارضــة
األمــريــكـيــة كــايـا غــيــربـر ابــنـة
العارضة سيـندي كروفورد.وكان
ـــفــــتــــرض أن تـــقــــام هـــذه مـن ا
النسخة أصالً في نيسان الفائت
لــكـنــهـا أرجــئت بـســبب تـدابــيـر
احلجر واألزمة الصحـية.ويُعتبر
هـرجـان أقدم مـسـابـقة في هـذا ا
صمـمي األزياء الـشباب. العـالم 
هرجان سبق أن كان الفـوز في ا
ـصـمـمـ بـرزوا نـقـطـة انــطالق 
الحــقــاُ كــالــبــلــجــيــكي أنــتــوني
ـديـر الـفـني لـدار فـاكـسـاريــلـو ا
ســـان لـــوران والـــهــــولـــنـــديـــ
راشمي بوتـر وليسي هـيريبروغ
الـلـذين عـيّـنـا في اإلدارة الـفـنـيـة

لدار نينا ريتشي الفرنسية.
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